
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 

 آخر التطورات 

 2374العدد: 

05-05-2019 

  الهالل األحمر يفتتح مركز "شمس" لتمكين المرأة في مخيم النيرب 

   سنوات 4النظام السوري يواصل اعتقال الالجئة "بيان جمعة" منذ 

  مل مهاجرين يصل قبرص قادماً من لبنانقارب يح 

 مزرية يعيشها مئات الالجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم الحديقة باألردن ستي.. أوضاعبعد سايبر 



 

ً مزرية على كافة  يواجه مئات الالجئين الفلسطينيين والسوريين في هذا المخيم أوضاعا

الصعد المعيشية والتعليمية والصحية إضافة إلى المعاملة السيئة من قبل اإلدارة واألمن 

 األردني في مخيم حدائق الملك عبد الله في مدينة الرمثا األردنية. 

 

عائلة  04حدائق الملك عبد الله إن المخيم يضم قرابة وقال أحد الفلسطينيين في مخيم 

فلسطينية وعشرات العائالت السورية، ولم يكن أحسن حاالً من تجمع سايبر ستي، إذ يحظر 

أيام خالل  0أو  3على الالجئ الفلسطيني السوري الخروج منه وقد يحصل على إجازة 

 الشهر يسمح له بالعمل إلعانة عائلته.

الالجئون من ضعف المساعدات المقدمة لهم من قبل وكالة األونروا ومفوضية كما يشكو 

 الالجئين، وصعوبات من ناحية العالج والدواء المقدم لهم.

هذا وتشير األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين المسجلين لديها في األردن 

فرداً في تشرين  617661للسكان، من ارتفع نتيجة وفود أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي 

، مشيرة إلى أنها 7462في نهاية تشرين األول/أكتوبر  667661إلى  7466األول/أكتوبر 

تتوقع استناداً إلى االتجاهات الملحوظة، زيادة عدد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى 

 .7461شخص بحلول نهاية سنة  62544

ل األحمر الفلسطيني في مخيم النير  بحلب مركز في سياق آخر، افتتحت جمعية الهال

 .مم المتحدةالتابع لأل unfpaبالتعاون ال  المرأة"شمس" لتمكين 

وأكد المشرفون عن المركز إن المشروع سيخدم المخيم وجواره، وعلى أهمية الشراكة مع 

ولية دور الجمعية ضمن الحركة الد وتحدثوا عنالمنظمات الدولية في خدمة االنسانية، 

 للصليب االحمر والهالل األحمر في نشر مفهوم مبادئ العمل االنساني.



 

 

، 7466يشار إلى أن أبناء مخيم النير  يعانوا أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة خالل عام 

الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل  7466وذلك بحسب التقرير التوثيقي السنوي للعام 

فبراير الحالي، الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود فلسطينيي سورية بداية شهر 

 والقيود".

من جانب آخر، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "بيان جمعة" 

عاماً للعام الرابع، حيث اعتقلت على يد عناصر األمن والمجموعات الموالية لها بتاريخ  61

ارع فلسطين في مخيم اليرموك أثناء توجهها الستالم من على حاجز ش 7465-43-66

 المساعدات الغذائية، ومن ذلك الحين لم يرد معلومات عن مصيرها أو مكان تواجدها.

( معتقالً فلسطينياً في السجون 6653من ) وثقت أكثرمن جانبها قالت مجموعة العمل إنها 

 ( نساء.646السورية منهم أكثر من )

مهاجرين غير نظاميين قادماً  64ر إعالمية قبرصية إن قارباً يحمل إلى ذلك، قالت مصاد

من لبنان، وصل أول أمس إلى جزيرة قبرص اليونانية وسحبت الشرطة البحرية القار  إلى 

 مساًء. 64.05الشاطئ في الساعة 

عاًما وأربعة أطفال، وبعد  66ويضم المهاجرون ثالثة رجال وامرأتان وفتى يبلغ من العمر  

 جيلهم نقلوا إلى مركز االستقبال في كوكينوتريميثيا حيث وصلوا في الرابعة صباًحا.تس

ونقلت مجموعة اإلنقاذ الموحد لإلغاثة عن المهاجرين قولهم، "لقد اشترينا القار  الذي يبلغ 

آالف يورو من رجل أخذهم في الطريق ثم أعطاهم إحداثيات  5طوله خمسة أمتار مقابل 

GPS ى الوصول إلى النقطة التي رصدتهم فيها الشرطة.لمساعدتهم عل 



 

 


