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في مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوریا والمنطقة"، جددت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل
الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى (األونروا) دعوتھا لدعم الجئي فلسطین في سوریا والدول المجاورة.

 ما زال قرابة 440,000 الجئ من فلسطین یعیشون في سوریا إضافة إلى 50,000 الجئ آخر یعیشون في
األردن ولبنان، بعد أن فروا من الصراع بحثا عن األمان. یعیش جمیعھم تقریبا  تحت خط الفقر ویواجھون تحدیات
یومیة ھائلة، بما في ذلك صعوبة الحصول على الغذاء الكافي إلطعام أنفسھم وأسرھم. ویعیش معظمھم على أقل من

دوالرین في الیوم.

وقال المفوض العام لألونروا فیلیب الزاریني: "یعیش الجئو فلسطین في سوریا في ظروف صعبة للغایة. بعد 11
عاما من الصراع، عاد البعض إلى منازلھم المدمرة ألنھم لم یعودوا قادرین على تحمل اإلیجار في الخارج. یحتاج

ھؤالء الالجئون إلى مدارس وعیادات وإلى حمایة اجتماعیة".

منذ بدء الصراع، تعرضت العدید من منشآت األونروا مثل المدارس والمراكز الصحیة داخل سوریا إما للتدمیر
الكامل أو ألضرار بالغة. وقد خسرت األونروا 40 في المئة من الصفوف الدراسیة التابعة لمدارسھا  فیما أصبحت
حوالي 25 في المئة من المراكز الصحیة التابعة للوكالة غیر صالحة لالستعمال في الوقت الحالي. وأیضا، فقدت

األونروا في سوریا 19 موظفا خالل الصراع الدائر منذ 11 عاما.

من جھتھ، قال مدیر شؤون األونروا في سوریا أمانیا مایكل إیبي: "عادت حوالي 1200 عائلة إلى الیرموك. إنھم
یعیشون وسط األنقاض وربما حول ذخائر غیر منفجرة، وفي ظروف بائسة للغایة. إن أحد عشر عاما من الصراع
والنزوح والتضخم المتصاعد وفقدان سبل المعیشة، واآلن عامان من جائحة كوفید-19، تجعل حیاتھم ال تطاق. إن

مساعدة األونروا لالجئي فلسطین في سوریا والدول المجاورة غالبا ما تكون شریان الحیاة الوحید لھم ومصدر
دعمھم األخیر. تقید التحدیات المالیة التي تواجھھا األونروا قدرتنا على االستجابة الحقیقیة لالحتیاجات. ویتعرض

موظفونا لضغوط ھائلة لتقدیم خدمات حیویة بموارد محدودة".

وفي ھذا العام، تطلب األونروا 365 ملیون دوالر أمریكي لتأمین المساعدة اإلنسانیة الطارئة لالجئي فلسطین
المتضررین من الصراع في سوریا ولبنان واألردن من خالل نداءھا الطارئ بشأن أزمة سوریا اإلقلیمیة. یعتمد

الجئو فلسطین في سوریا وأولئك الذین فروا من الصراع إلى األردن ولبنان اعتمادا كامال على خدمات الوكالة للبقاء
على قید الحیاة بعد نزوحھم المستمر. ولغایة اآلن، ال یزال النداء یعاني من نقص كبیر في التمویل.

وأضاف السید الزاریني: "یعتمد الجئو فلسطین في سوریا، وأولئك الذین فروا إلى لبنان واألردن، اعتمادا كلیا على
األونروا لتغطیة احتیاجاتھم اإلنسانیة وللحصول على التعلیم والرعایة الصحیة. ومثل أي شخص آخر، فإن من حقھم
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الحصول على التعلیم والرعایة الصحیة. وحیث أن ھذا المؤتمر السنوي یجمع كل أولئك الذین یدعمون االستجابة
اإلنسانیة لألزمة السوریة، فھذا تذكیر بضرورة إدراج الجئي فلسطین في االستجابة في كافة األوقات".
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