
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2353 العدد

 فلسطينيين بينهم أربع نساء جنوب دمشق 7األمن السوري يعتقل 

14-04-2019 

 استهداف موقع لجيش التحرير الفلسطيني في سورية وال إصابات• 

 افتتاح مكتب السجل المدني في مخيم السبينة بريف دمشق• 

 األونروا: حوار استراتيجي وزاري في ستوكهولم لمناقشة سبل دعم الوكالة• 



 

  التطورات آخر

اعتقلت قوات األمن السوري التابعة لفرع "فلسطين" سبعة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك 
 النازحين في بلدة يلدا جنوب دمشق.

وحسبما ذكر موقع "زمان الوصل" فإن "المعتقلين السبعة المقيمين في بلدة يلدا، استدعاهم النظام 
 ات الثالث بذريعة اإلجابة على بعض األسئلة".عن طريق لجان "المصالحة" في البلد

وأوضح الموقع أن "من بين المعتقلين أربع نساء وثالثة رجال منهم الناشط "ياسر عمايري"، والتي 
 نشرت مجموعة العمل خبر اعتقاله سابقًا.

 
م وتشير مجموعة العمل ألجل فلسطينيي سورية، أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظا

 ( الجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.1747السوري بلغت )

في غضون ذلك، قالت مصادر إعالمية سورية أن طائرات االحتالل "اإلسرائيلي" استهدفت صباح 
أمس، عدة مواقع تابعة لجيش النظام السوري وجيش التحرير الفلسطيني بريف حماة غرب  ميو 

 سورية.

القصف استهدف مواقع عسكرية في مدينة مصياف، من بينها مدرسة وذكرت وسائل اإلعالم بأّن 
 باسل األسد للتدريب العسكري التابعة لجيش التحرير الفلسطيني، والتي تخرج دورات عسكرية.



 

شخصًا وصلوا إلى مشفى مدينة مصياف بريف حماة، فيما  23وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 
على "فيس بوك" عدم وجود جرحى في صفوفه بعد  أكد جيش التحرير الفلسطيني عبر صفحته

 استهداف موقعه العسكري.

 
وتعتبر مدرسة باسل األسد في مصياف مركز تجمع للعناصر الجديدة الملتحقة بجيش التحرير 

 الفلسطيني، ويساق إليها الشباب الفلسطينيون المجبرون على الخدمة في سورية.

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أعلن أنه وثق هذا وكان فريق الرصد والتوثيق في 
تفاصيل )277( ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في 

 سورية.

، مكتباً للسجل المدني يوم أمسفي ريف دمشق، افتتحت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، 
في مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، الذي كان َيقُطنه نحو خمسة وعشرين ألف 

 .2013فلسطيني قبل تهجير سكانه بداية العام  الجئ

وافتتح المكتب "علي مصطفى "المدير العام لهيئة الالجئين العرب بحضور شخصيات فصائلية 
 علنت الهيئة أن العمل سيبدأ في المكتب اليوم األحد.ومواطنين من المخيم، وأ 

سبينة على مسافة تقارب أربعة عشر كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة دمشق على الويقع مخيم 
على مساحة ُتَقّدر بنحو  1948الطريق القديم بين درعا ودمشق، وقد تم تشيّيده عام نكبة فلسطين 



 

إثر قدوم موجات جديدة إليه من  1967مساحته بعد العام  ثالثة كيلومترات مربعة، وتم توسيع
 نازحي الجوالن المحتل من سوريين وفلسطينيين كانوا يقطنون في محافظة القنيطرة والجوالن.

وفي سياق آخر، استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم حوارًا وزاريًا وصفته وكالة األونروا 
الوكالة، وضّم الحوار وزيرا خارجية السويد "مارغوت والستروم" باالستراتيجي لمناقشة سبل دعم 

واألردن "أيمن الصفدي" وممثلين عن مصر وفرنسا وألمانيا واليابان والكويت والنرويج والمملكة 
المتحدة والمفوضية األوروبية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، وحضر اللقاء المفوض العام 

 ول".لألونروا "بيير كرينب

 
واستعرض الحوار برامج األونروا الحيوية المقدمة ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، وأكد 

 .2019المشاركون على نداء األونروا من أجل تجديد االلتزام الدولي بدعمها في العام 

اإلقليمي  وشّدد المشاركون على أن برامج األونروا تعد مكونًا حاسمًا في التنمية واالستقرار واألمن
 يصب في مصلحة الجميع، وأهمية الدعم السياسي والمالي بالنسبة لالستقرار اإلقليمي والدولي. 

وناقش المشاركون ماهية التدابير التي يمكن اتخاذها لرفع مستوى الوعي الدولي بشأن الدور الحيوي 
 لألونروا وعملها، واتفقوا على دعوة جميع المانحين لدعم األونروا بنشاط،

واتفق الوزراء على أنه ينبغي للفعاليات الرفيعة المستوى، عقد مؤتمر للتعهدات المالية في نيويورك 
في شهر حزيران/يونيو، وحلقة وزارية استثنائية في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 في أيلول/سبتمبر لرفع مستوى التزامهم تجاه الالجئين الفلسطينيين.


