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اتفاق يقضي بفتح معبر يلدا مخيم اليرموك أمام حركة المدنيين والحاالت "
 "الطبية الطارئة

 

 
 

 "داعش" يستعد إلغالق مناطق سيطرته المتاخمة لـ "هيئة تحرير الشام" غرب اليرموك •

 عائلة فلسطينية من مخيم حندرات تناشد الكشف عن مصير نجلها  •

" ضحية في الشهر 27"و 2017ضوا خالل شهر تموز من عام " فلسطينياً سورياً ق19" •

 2016ذاته عام 

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 آخر التطورات

وقعت فصائل المعارضة السورية المسلحة جنوب دمشق اتفاق جديد بخصوص المعبر اإلنساني بين 
ن االتفاق ينص على عدد من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين وبلدة يلدا، ووفقًا لما ورد للمجموعة فإ

البنود منها: الحفاظ على الطريق اإلنساني الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا مفتوحًا أمام حركة 
مساء، فتح الطريق  7صباحًا وحتى  7المدنيين، وعدم استهدافهم أو تعطيل تنقلهم اآلمن من الساعة 

رات اإلسعاف الخاصة بالدفاع المدني وذلك لنقل صباحًا أمام سيا 7مساءًا وحتى الساعة  7من الساعة 
 .الحاالت الطبية الطارئة من وإلى مخيم اليرموك

 
وفي سياق لبس ببعيد نقل مراسلنا في مخيم اليرموك نبأ استعداد تنظيم "داعش" إغالق المناطق التي 

أن تنظيم الدولة قد  النصرة سابقًا"، غرب مخيم اليرموك، مشيرًا إلى –تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام 
أبلغ األهالي بهذا القرار قبل عدة أيام وطلب منهم عدم إدخال أي مواد غذائية إلى مناطقهم، تأتي هذه 
الخطوة في ظل التصعيد المستمر وسياسة الخناق والحصار الذي يمارسه عناصر داعش على هيئة 

 .تحرير الشام من أجل دفعها لالستسالم

ئلة الالجئ الفلسطيني "جمعه محمد عيد"، من أبناء مخيم حندرات بحلب ومن جهة أخرى ناشدت عا
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي بات مجهواًل عقب فقدان االتصال به 
منذ ثالث سنوات ونصف، وأوضحت العائلة عبر رسالة أرسلتها لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

ان يقطن في شارع دير ياسين بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق عندما ٌفقد سورية أن ولدها ك
 .وحتى اللحظة لم تصل عنه أي معلومات ،االتصال به
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وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق أكثر 
 ( الجئة فلسطينية،38حرب في سورية، منهم )( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث ال300من)

ذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب و 
 العاصمة دمشق.

ومن جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط 
" الجئًا في الشهر 27، في حين قضى "2017يوليو من عام  –ز ( ضحية خالل شهر تمو 19نحو )

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة العمل أن 2016ذاته في عام 
" 3" قضوا في ريف دمشق، و"10" المدن السورية على النحو التالي:توزعوا حسب  2017ضحايا تموز 

وآخر قضى في دمشق، وشخصان لم يعرف ماكن مقتلهما، في حين قتل  في حماة، والجئ في درعا،
 شخص في الرقة، والجئ في حلب.

 2016يوليو  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل تموز 
ي ( الجئين ف6)و ( الجئين،10توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي: في ريف دمشق قضى )

( الجئين في أماكن متفرقة، وشخصان توفيا في صيدا جنوب لبنان، 5حلب، والجئان في دمشق، و)
 والجئان في درعا، والجئ قضى في درعا.

 
 2017أغسطس  –آب  9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3553) •
 امرأة.
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 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1622) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1475يومه )
ية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذ196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1214انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1063)
( يومًا، والمخّيم 1557أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام.310مي منذ أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظا
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


