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 "تحييده واعتباره معبرًا إنسانياً فتح طريق يلدا اليرموك واتفاق على "

 

 
 

 جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية  نفلسطينييمقتل  •

 جنوب سوريةانفجار اسطوانة غاز يسفر عن وفاة أحد أبناء مخيم درعا  •

 عن معتقل فلسطيني من سجون المجموعات المسلحة في القابون اإلفراج •

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد عدنان رجب" من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق، نتيجة 
 .القابون بـدمشقالمعارك المندلعة في منطقة 

كما قضى الالجئ الفلسطيني "غازي محمد عيسى" من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق، 
أحد عناصر قوات الصاعقة التابعة للنظام السوري، وذلك نتيجة استمرار الحرب الدائرة في 

 سورية.

الفلسطينين،  "يونس أمين" من أبناء مخيم درعا لالجئين في غضون ذلك توفي الالجئ الفلسطيني
جراء انفجار اسطوانة غاز في بلدة صيدا إحدى ضواحي مدينة درعا جنوب سورية صباح 

 .األربعاء

 وذكر مراسل مجموعة العمل أن االنفجار الذي لم ينجم عنه نشوب أي حريق، وقع في منزل
 "يونس أمين" مما أدى إلى مصرعه وخلف أضرارا مادية في المكان.

 
 آخر التطورات

قامت عناصر الفصائل المسلحة جنوب دمشق يوم أمس بفتح الحاجز المقام على الطريق 
الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا، والسماح بدخول وخروج األهالي وطالب المدارس 
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وإدخال المواد والمساعدات الغذائية واألدوية ألبناء  ،والمدنيين من المخيم إلى البلدات المجاورة
اصرين، وذلك بعد أن وقعت جميع األطراف اتفاقية تقضي بتحييد هذا المعبر عن المخيم المح

 .الصراع الدائر بين القوى المسلحة في المنطقة

إلى ذلك كان الطريق الواصل بين المخيم ويلدا قد أغلق عدة مرات من قبل المجموعات 
اليرموك والحجر األسود المسلحة، بسبب اتهام مجموعات المعارضة المسلحة داعش في مخيم 

باغتيال العديد من عناصرها وعدد من الناشطين في يلدا، كما يعد الطريق المنفذ الوحيد لدخول 
 .األدوية ألبناء المخيم المحاصرينو  المواد والمساعدات الغذائية

 
وفي سياق مختلف أفرج عن الالجئ الفلسطيني "هشام قاسم" من أبناء مخيم خان دنون، بعد 

ال دام لعدة أشهر من قبل عناصر المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية في حي اعتق
القابون شرق دمشق، علمًا أن عملية اإلفراج عن القاسم جاءت ضمن عملية عسكرية هاجمت 
خاللها قوات النظام أحد مقرات المجموعات المسلحة وتمكنت من اإلفراج عن أربعة وثالثين 

 قلين لدى الفصائل المسلحة.جنديًا كانوا معت

وباالنتقال إلى لبنان قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين 
($ بدل إيجار لكل عائلة 100الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 .شخص( $ لكل 27( ألف ل.ل حوالي )40بدل طعام )و  فلسطينية الجئة من سورية،
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 2017إبريل –نيسان  19فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3481) •
 .( امرأة 455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1185) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش  •
 .( على التوالي1371يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

وعن مخيم اليرموك منذ  ( يوماً 1102انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.953)

( يومًا، 1446أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.180والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31ن الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئي

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


