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العدد2376 :

"( )17فلسطينيا ً قضوا في سورية خالل نيسان "2019

• عائلة معتقل فلسطيني في السجون السورية تجدد مناشدتها للكشف عن مصير نجلها
• فنلندا توقع اتفاقية متعددة السنوات لدعم الجئي فلسطين
• توزيع البسة جديدة على العائالت الفلسطينية السورية بمنطقة سبلين في لبنان

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "17الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر نيسان /ابريل  ،2019بينهم  11ضحية تحت التعذيب في السجون
السورية ،و 6أشخاص نتيجة أصابتهم بطلق ناري.
وأشار فريق الرصد والتوثيق إلى أن نسبة المدنيين الذين قضوا خالل شهر ابريل المنصرم بلغت
حوالي الـ  % 70.59أي بمعدل  12مدنياً مقابل  5عسكريين أي ما نسبته .%29.41

في سياق غير بعيد جددت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "محمد عيسى
الحوراني" مناشدتها لمعرفة مصير نجلها ،وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت الذين تمكنوا من
رؤيته أو حصلوا على معلومات عنه.
وكان الحوراني اعتقل في شهر تشرين الثاني 2013-من قبل أمن الدولة في درعا البلد ،ولم تتلق
عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله ،وهو من مواليد مخيم درعا عام .1982
بدورها أعلنت وكالة األونروا على موقعها اإللكتروني الرسمي أن الحكومة الفنلندية ووكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) وقعتا اتفاقية متعددة
السنوات فيما يعد دعماً متجدداً لالجئي فلسطين في سائر أقاليم عمليات الوكالة الخمسة.
وقالت األونروا" :إن فلندا تبرعت بمبلغ غير المرصود لموازنة األونروا البرامجية بلغ باإلجمال
 20مليون يورو على مدار أربع سنوات وحتى عام  ،2022وهو تجديد التفاقية متعددة السنوات
بين فنلندا والوكالة".

الجدير بالتنويه أن االتفاقية تم توقيعها رسمياً يوم  2019/05/06بين صاحبة السعادة آنا-كايسا
هيكينين سفيرة ورئيسة مكتب التمثيل الفنلندي في األراضي الفلسطينية المحتلة ورئيس وحدة
عالقات المانحين باألونروا السيد مارك السواوي.

أما في لبنان وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ثياب جديدة على  300عائلة
فلسطينية وسورية من بينهم  150أسرة فلسطينية مهجرة من سورية إلى لبنان وبحسب الهيئة فقد
تم التوزيع بحي داوود العلي في وادي الزينة التابع لمنطقة سبلين في لبنان ،كما قامت بوقت
سابق بتوزيع  200سلة غذائية تم توزيعها بالتساوي على المهجرين من سورية وسكان المنطقة.

