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 غراندي فيليبو لألونروا العام املفوض إن يقول لألونروا بيان

 حال إليه آلت بسبب ما اليرموك خميم زار عندما بالصدمة أصيب

0Fفيه الفلسطينيين الالجئين

* 

٢٠١٤ / ٢ / ٢٤ 

 

غراندي بدخول خميم اليرموك خالل استئناف األونروا  قام املفوض العام لألونروا فيليبو

وقد أصيب املفوض العام بالصدمة ملا آل إليه حال . ألعمال توزيع املساعدات الغذائية صباح اليوم

 .ومدى الضرر الذي سببته احلرب للمنازل ،الالجئين الفلسطينيين الذين حتدث إليهم

. نزعج للغاية ومصدوم ملا شاهدته هذا اليومإنني م" :وأعرب غراندي عن صدمته تلك بالقول

اء األحداث التي مروا بها، إن الجئي فلسطين الذين حتدثت إليهم كانوا يعانون من الصدمة جرّ

إن ما شاهدته . والعديدون منهم كانوا بحاجة واضحة لدعم فوري، ال سيما الغذاء والعالج الطبي

واملتعلق بسبل الوصول اإلنساين  ٢١٣٩لقرار رقم وسمعته اليوم يؤكد أن هذا هو الوقت املناسب 

 ."والصادر عن جملس األمن الدويل لألمم املتحدة وضرورة قيام كافة األطراف بتطبيق القرار بثبات

، األمر الذي تسبب بحدوث ٢٠١٣ ]يوليو[ منذ تموز ذكر أن خميم اليرموك قد كان مغلقاًويُ

سوء تغذية حاد، فيما كان السكان املدنيون يتعرضون  حرمان حاد وواسع النطاق، بما يف ذلك حدوث

 .اء النزاع املسلحباستمرار خلطر املوت والتعرض لإلصابات والصدمات جرّ

 

وخالل زيارته . ب األونروا بدعم السلطات السورية الستئناف عملية التوزيع هذا اليوموترحّ

نات السلطات بأنه سيتم احملافظة على لسورية التي تستغرق ثالثة أيام، ابتهج املفوض العام لتطمي

                                                           

*
 "):األونروا" ("وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين يف الشرق األدنى"املوقع اإللكتروين لـ  :املصدر 
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يف نهاية املطاف إىل العودة اآلمنة لالجئي فلسطين إىل  سبل الوصول وتوسعة نطاقها وصوالً 

 .منازلهم

إننا نأمل بأن تتمكن التطورات اإليجابية يف اليرموك من إعطاء زخم " :وأضاف غراندي

سبيل لوصول املساعدات اإلنسانية لكافة  ا يؤدي إىل وجودممّ ،للحوار السلمي بين كافة األطراف

 ."املدنيين الذين عانوا بما فيه الكفاية يف سورية

وتؤكد األونروا على مطالبها للمجتمع الدويل بتوفير سبيل وصول إنساين كامل وبدون عوائق 

 .للمجتمعات املتضررة من النزاع يف سورية


