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المفوض العام لألونروا، ونائب األمين العام لألمم المتحدة في سورية "
 "لمتابعة أزمة اليرموك

 
 "بيير كرينبول"المفوض العام لوكالة االونروا 

 
 أنباء عن استعداد عناصر داعش لالنسحاب من اليرموك. 

 استمرار تدهور األوضاع الصحية داخل مخيم اليرموك. 

 وقفات تضامنية مع اليرموك في السويد وألمانيا ولبنان. 

 اعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 األمن السوري يعتقل الجئة فلسطينية في ريف دمشق. 

  يوما  ( 195)الجئون فلسطينيون محتجزون في السجون المصرية منذ. 
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 "رمزي عزالدين رمزي"المبعوث 

 آخر التطورات في مخيم اليرموك
يقوم بمهمة عاجلة إلى سورية، " بيير كرينبول"أعلنت وكالة األونروا يوم أمس أن مفوضها العام 

حيث تأتي الزيارة بناء على المخاوف الجسيمة التي تنتاب األونروا حيال سالمة وحماية حوالي 
طفل في مخيم اليرموك، فيما تهدف الزيارة  00511مدني فلسطيني وسوري، بمن فيهم  000111

بحسب بيان األونروا إلى التشاور مع الحكومة السورية حول وجهات نظرها ولتبادل اآلراء بشأن 
المقاربات السلمية لمعالجة العواقب اإلنسانية للوضع في اليرموك، باإلضافة إلى التشاور مع 

ب المبعوث الخاص لألمم المتحدة حول سبل التعامل مع الجهات الفاعلة غير التابعة للدول نائ
من أجل ضمان سبل الوصول 
اإلنساني للمدنيين، ودور األمم 
المتحدة مع اإلشارة بوجه خاص إلى 
العمل اإلنساني الممكن تقديمه لدعم 
المدنيين في اليرموك في ظل كافة 

 .الظروف
األمين العام وفي السياق أرسل 

لألمم المتحدة، أول أمس، المبعوث 
إلى دمشق " رمزي عزالدين رمزي"

إلجراء مباحثات مع الحكومة 
 .السورية حول األزمة اإلنسانية في مخيم اليرموك

فيما استمرت التصريحات المتضاربة الصادرة عن أعضاء منظمة التحرير بين مؤيد ومعارض 
 .للعمل العسكري في مخيم اليرموك

داعش لالنسحاب من مخيم اليرموك وتسليم مقراته  –كما تحدثت أنباء عن استعداد تنظيم الدولة 
 .إلى جبهة النصرة، إال أنه حتى اللحظة ال توجد معلومات مؤكدة

ومن جانبهم جدد أهالي مخيم اليرموك مناشدتهم إدخال مساعدات طبية عاجلة إلى اليرموك وذلك 
ل المخيم بشكل متسارع، حيث ال يزال العشرات من الجراحى بسبب تدهور الوضع الطبي داخ

 .دون عالج منذ أحد عشر يومًا، بسبب نفاد المواد الطبية من المخيم بشكل كامل
وهلسنبوري وكالمر وكرستن ستاد السويدية،  ،ومن جانب آخر شهدت العاصمة األلمانية برلين

اليرموك طالب المتضامنون خاللها الجهات وبلدة مارالياس اللبنانية، وقفات تضامنية مع مخيم 
 .الدولية والفلسطينية بالتحرك العاجل لوقف معاناة أهالي مخيم اليرموك
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 الوقفة التضامنية مع مخيم اليرموك في السويد

 

 
 برلينالوقفة التضامنية مع مخيم اليرموك في 

 

 
 مخيم اليرموك مع الخليل  وقفة تضامنية في مدينة

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=851018821610462
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 حمص –مخيم العائدين 

محمد موسى : "اعتقل األمن السوري ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص هم
خلدون " و في بداية العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين،" محمد شطارة

وهو في العقد الرابع من العمر، من أهالي مدينة صفد في فلسطين، يوم " موسى محمد شطارة 
ابريل الجاري، وذلك بعد مداهمة واقتحام منزليهما الواقع في حي عكرمة شرقي  –نيسان / 01

من قبل عناصر أحد الحواجز التابع للجيش النظامي وذلك " إياد نعيم عوض" المخيم، فيما اعتقل
 .وهو في بداية العقد الرابع من العمر، من أهالي قرية الشجرة في فلسطين ،00/4/5105يوم 

الجدير ذكره أن أهالي مخيم العائدين بحمص يعانون من حمالت الدهم واالعتقال التي يشنها 
ن السوري بين الحين واآلخر، مما دفع العديد منهم وخاصة الشباب إلى ترك المخيم والنزوح األم

إلى البلدات والمناطق المجاورة له، فيما اختار آخرون الهجرة إلى الدول األوربية بحثًا عن األمن 
 .واألمان

 
 اعتقال

وذلك أثناء حملة عامًا  51" دعاء ناجي"الالجئة الفلسطينية  قوات األمن السوري تعتقل
يشار بأنها من أبناء  ،الكسوة -المداهمات التي شنتها قوات النظام صباح اليوم في ريف دمشق 

 .مخيم اليرموك المحاصر
 
 

 رمص
جدد الالجئون الفلسطينيون السوريون المعتقلون في سجن كرموز بمدينة اإلسكندرية المصرية 

نهاء مأساتهممطالبتهم الحكومة المصرية باإلفراج الفوري   .عنهم وا 
وكان النائب العام المصري قد أسقط تهمة الدخول غير الشرعي عن الالجئين السوريين 

أمر بإخالء سبيلهم و  –الجئ 55والبالغ عددهم –والفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز 
مازالوا بعد أكثر  ، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قراًرا بترحيلهم، إال أنهم5104نوفمبر  5يوم 
 .يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز 051من 

 01منهم أقل من  7قاصر،  05يذكر أنه من بين المحتجزين حالًيا في قسم شرطة كرموز 
 .(شهور 01)سنوات، وأحدهم طفل رضيع 
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رية، وذلك الجئًا فلسطينيًا من سو " 55"تجدر اإلشارة إلى أن السلطات المصرية قامت باعتقال 
 051بعد أن احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية منذ 

حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة  ،يوم
 .والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها ،الشواطئ المصرية

 
 السجون المصريةالمحتجزين في 

 5112/ ابريل ــ نيسان / 11احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 516)يومًا، والماء لـ ( 356)ع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطا( 466)لليوم 
 .ضحية( 136)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 11،403)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 4،111)الجئًا في لبنان، ( 50،011)األردن و

 .5105لغاية فبراير " األونروا" وكالة
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 262)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 212)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 313)جميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح : حندرات مخيم •

 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 241)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .هامع استمرار األزمات االقتصادية في
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


