
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2521العدد: 

29-09-2019 

 في سوريةلبنان: تمديد مهلة تسجيل والدات السوريين والفلسطينيين المدونين  •

 سنوات 6الفلسطيني "أحمد أبو طوق" منذ  األمن السوري يخفي قسريا   •

 مليون دوالر لألونروا 50السعودية تعلن عن تبرع  •

 "السلطات التركية تحتجز الجئ فلسطيني سوري بمطار اسطنبول"

 



 

 آخر التطورات 

أيام، الالجئ الفلسطيني السوري "قاسم رشيد ريان" في مطار  6تحتجز السلطات التركية منذ 
 محاولته دخول أراضيها بشكل غير نظامي. اسطنبول الجديد بتهمة 

وأطلقت عائلة الالجئ قاسم ريان عبر مواقع التواصل االجتماعي نداء مناشدة طالبت من خاللها  
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والفلسطينية، التحرك العاجل إلطالق سراحه وإنهاء معاناته وتقديم  

 مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.الحماية القانونية له، وهو من مهجري 

 
يشار إلى أن السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين بشكل نظامي،  

 مما يجبرهم على دخولها بشكل غير نظامي لمحاولة الهجرة إلى دول اللجوء األوروبية.

الداخلية والبلديات اللبنانية تعميمًا، يقضي   في لبنان، أصدرت مديرية األحوال الشخصية في وزارة
 بتمديد مهلة تسجيل والدات السوريين والفلسطينيين المدونين في سورية. 

األجانب   من رؤساء الدوائر في المحافظات ودائرة وقوعات  112وطلب التعميم الذي حمل رقم 
في بيروت، االستمرار بتسجيل الوالدات المذكورة الذين تجاوزوا عمر السنة والتي حصلت بين  

 .2019- 02- 09وتاريخ   2018- 02- 09تاريخ 

كما طالبت المديرية وزارة الخارجية والمغتربين بإعداد لوائح منفصلة بوثائق الوالدات المنفذة، لُيصار  
ق ما أعلن عنه التعميم وحمل توقيع مدير عام األحوال الشخصية  إلى إيداعها الجهات المختصة، وف

 "إلياس خوري". 



 

 
يشار أن تثبيت عقد الزواج أو تسجيل الوالدات أو الوفيات أو استصدار األوراق الثبوتية لالجئين  
الفلسطينيين السوريين في لبنان من المشاكل التي يعاني منها الالجئون، خصوصاً  بعد قرار  

 اللبنانية منعهم من الدخول إلى لبنان بعد المغادرة إلى سورية إال في حدود ضيقة جدًا.الحكومة 

منذ   1990في سورية، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "أحمد أبو طوق" مواليد 
وحتى اللحظة، حيث تم اعتقاله بحملة اعتقاالت عشوائية شّنتها قوات النظام    2013  -9-4تاريخ  
ول مخيم الرمل، ولم ترد عنه أي معلومات منذ تلك اللحظة، وهو من أبناء مخيم الرمل في أ

( معتقاًل  1768يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن ) ، لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
 ( نساء.108فلسطينيًا في السجون السورية منهم ) 

 



 

مليون دوالر للموازنة الرئيسة  50عن تبرع مبلغ في سياق آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية 
، وذلك خالل لقاء جمع المفوض العام لألونروا "بيير كرينبول" بوزير الخارجية  2019لألونروا لعام  

السعودي "إبراهيم بن عبد العزيز العساف" على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
 في نيو يورك.

ى موقف المملكة باعتبارها واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والماليين  وأكد وزير الخارجية عل
 لألونروا، وأعرب عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به الوكالة من أجل الجئي فلسطين.

وقال كرينبول بأن "التبرع المتجدد والسخي من المملكة العربية السعودية يعد ذا أهمية كبيرة لوكالتنا،  
الصيف، وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه الفتتاح السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة   وطوال فترة

 تأهيل العشرات من مدارس األونروا بتمويل سعودي.

يشار أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية األونروا مما  
,  ةلالجئي فلسطين في مناطق عملها الخمسة )سوري  اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة

 األردن, غزة, الضفة الغربية، األردن(.

 
 


