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اجلهات املانحة على عدم  يحثّ" األونروا"تصريح للمفوض العام لـ 

 جتاهل احملنة التي يمر بها الالجئون الفلسطينيون يف سورية

P.١/٢٠١٣/ ٢٦نيويورك، 
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سورية والذي يستضيفه أمير  عشية مؤتمر للتعهدات باملساعدات اإلنسانية من أجل

سه األمين العام لألمم املتحدة بان كي مون، أشاد املفوض العام لألونروا فيليبو ئالكويت وير

اجلهات املانحة على عدم جتاهل احملنة التي يمر بها ما يقارب من  غراندي باملبادرة وحثّ

 .الجئ فلسطيني يف سورية ٥٢٥٬٠٠٠

ن قبل سمو أمير الكويت هي لفتة إنسانية نبيلة من شخص إن هذه اللفتة م" :وقال غراندي

بتبرع سخي لعمل األونروا الطارئ يف  ٢٠٠٩أبدى قلقه حيال الالجئين الفلسطينيين يف عام 

الجئ فلسطيني يف سورية يعانون اآلن  ٥٢٥٬٠٠٠ولألسف، فإن حوايل [....] " :، مضيفاً "قطاع غزة

 ".للمساعدةبنفس القدر من السوء، وهم بحاجة ماسة 

من أكثر ا�تمعات األشد عرضة للمخاطر يف سورية، فإن الجئي  اًوبوصفهم واحد

اء األحداث التي جتري على أرض الواقع؛ ومعظمهم اآلن فلسطين قد تضرروا بشكل كبير جرّ

إن العديد من مدارس األونروا املنتشرة . يعتمدون على األونروا باعتبارها وسيلتهم الوحيدة للدعم

شخص، فيما يعيش عشرات  ٩٠٠٠البالد تعمل اآلن باعتبارها املالذ األخير اآلمن حلوايل  يف

                                                           

 األدنى الشرق يف الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم املوقع اإللكتروين لوكالة: املصدر  *

 :)"األونروا"(

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1211 
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شخص نحو خميمات  ٢٠٬٠٠٠وقد فر حوايل . اآلالف يف ظل ظروف قاسية يف البلدان ا�اورة

 .يف لبنان الالجئين املكتظة أصالً

ال العنف، فإن يف الوقت الذي يتحمل فيه املدنيون يف سورية العبء األكبر من أعم"

إنهم يصبحون " :، يقول غراندي مضيفاً"استثنائياً عدّالوضع احلايل للفلسطينيين يف سورية يُ

 ".الجئين للمرة الثانية

ن فيهم خمسة ن العديد من الفلسطينيين يف سورية قد تعرضوا للقتل، بمَإوقال غراندي 

 .من موظفي األونروا

ى االستمرار يف مساعدة العائالت التي تنام يف بدون تمويل، فإننا لن نكون قادرين عل"

فقط من التمويل املطلوب  %٥الوكالة ال تملك سوى "أن  ، يقول غراندي، مضيفاً"العراء يف مدارسنا

 ".ملساعدة الفلسطينيين يف سورية

يف الوقت الذي يقوم فيه املانحون باإلعالن عن تعهداتهم يف " :ويختتم غراندي بالقول

 ".ي أدعوهم ألن يتذكروا الالجئين الفلسطينيينالكويت، فإنن


