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بيان لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف 

تتناول فيه األحداث يف خميم اليرموك يف ) األونروا(الشرق األدنى 
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الصور املروعة التي التقطتها وكاالت األنباء تتابع األونروا وببالغ القلق واالهتمام 

والتقارير العديدة بشأن العديد من اإلصابات التي وقعت يف صفوف الجئي فلسطين وهم 

وتفيد التقارير األولية بأن غارات جوية قد قصفت وسط . يحاولون الفرار من خميم اليرموك

ة من الفوضى مع استمرار القتال يف اليرموك؛ فيما تقول األنباء الواردة بأن ا�يم يعيش حال

 األجزاء اجلنوبية من ا�يم تمتد ببطء نحو الشمال، وبأن العائالت حتاول الهرب على األقدام نظراً 

 .خرى من وسائل املواصالت تقف عاجزة عن احلركة داخل ا�يمألن األشكال األُ 

من أن فشل األطراف املتنازعة يف اإليفاء بالتزاماتها  وتكراراً رت األونروا مراراًوقد حذّ

رت كما حذّ. بحماية الالجئين املدنيين وباحترام حيادهم سيكون له عواقب قاسية وطويلة األمد

 ٥٢٥٬٠٠٠الوكالة من احملاوالت الرامية إىل إشراك الالجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 

املروعة التي جرت اليوم تثير تساؤالت خطيرة حيال إن األحداث . شخص مباشرة يف النزاع

 .استقرار وحماية الجئي فلسطين يف سورية
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، قد تعرضوا للقتل وحتى اآلن، فإن العديد من الالجئين الفلسطينيين، والسوريين أيضاً 

إن عمليات القتل التي حدثت اليوم يف اليرموك ترسل إشارة واضحة . جبروا على الفرارواإلصابة وأُ 

مؤسفة مفادها أن دعوات األونروا، ودعوات غيرها، لكافة األطراف حلماية املدنيين واحترام و

 .حيادية الالجئين الفلسطينيين قد ذهبت أدراج الرياح

ونروا فيليبو غراندي السلطات السورية وكافة األطراف وقد ناشد املفوض العام لأل

وتأخذ . ن يف كافة أماكن تواجدهم يف سوريةاملتنازعة باحملافظة على أمن الالجئين الفلسطينيي

 .مناشدة املفوض العام هذه طابع االستعجال يف أعقاب األحداث التي جرت اليوم

بأول فيما سيستمر موظفوها املوجودون يف البالد  األونروا ستواصل بمراقبة الوضع أوالً

 .بتقييم األوضاع وتقديم أية مساعدة ممكنة


