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االونروا )وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
األوروبية  والمعونة  األدنى(  الشرق 

في سوريا 
كانت وال تزال االونروا والمعونة األوروبية شريكين في تقديم 
التنمية وإنقاذ الحياة لالجئين الفلسطينيين في كّل  خدمات 
من سوريا ولبنان وقطاع غّزة والضفة الغربية على مدى عقود 

من الزمن.

المعونة  من  المقّدم  الدعم  أن  هذه  أيامنا  في  َثَبَت  لقد 
ن في استدامة التربية والتعليم،  ُتَثمَّ األوروبية يّتسم بقيمة ال 
 - بل  االجتماعية،  والخدمات  والغوث،   الصّحية،  والعناية 
إلى  وعّدا   نقدا  المباشرة  المالية  المساعدة   - إلحاحا  واألكثر 
ممن  الحياة  لقسوة  تعّرضا  األكثر  الفلسطينيين  الالجئين 
وجود  ومع  المطّولة.   األزمة  مّدة  خالل  سورية  في  يقيمون 
540 ألف الجئ فلسطيني متأّثرين بهذه األزمة، تكون الحاجة 

ماسة لخدمات االونروا. 

جسامة  األكثر  الطارئة  الحاالت  إحدى  سوريا  في  األزمة  ُتَعّد 
وإلحاحا تواجهها االونروا خالل ما يقارب 65 عاما من عملها. 
المسّجلين  الفلسطينيين  الالجئين  من  الشاسعة  فاألغلبية 
في سوريا ال يستطيعون سّد رمق احتياجاتهم األساسية من 
الطعام بدون مساعدة من االونروا.  وثمة ما يزيد عن 50% من 
بداية  منذ  داخلي  تهجير  من  يعانون  الفلسطينيين  الالجئين 
ألف   70 أن  حين  في  الجئ(،  ألف   270 عن  يقّل  ال  ما  )أي  األزمة 
الجئ آخر اضطّروا للهرب إلى لبنان واألردن وغّزة ومصر وبلدان 

أخرى.  

وحاليا، رغم تحّديات ال يستهان بها، ال تزال االونروا تقّدم في 
سوريا التربية والتعليم، والعناية الصّحية، والغوث،  والخدمات 
وحلب  دمشق  في  فلسطينين  الجئين  تطال  التي  اإلنسانية 

EuropeAid األوروبية  المعونة  من  م  الُمَقدَّ الدعم 
إلى الالجئين الفلسطينيين في سوريا خالل عام 2014

وحمص والالذقية ودرعا.  وبفضل تمويل سخّي ومستمّر من المعونة األوروبية منذ 
َنت االونروا  سنة 2011 يبلغ مجموعه 9، 15 مليون يورو )9، 21 مليون دوالر أمريكي(، َتَمكَّ
األزمة  أنهكتهم  قوم  صمود  لدعم  وخدماتها  برامجها  وتكييف  استدامة  من 

والتهجير وفقر متزايد.

منجزات البرنامج:
المساعدة المالية نقدا

قبل حلول األزمة، قامت االونروا بتقديم مساعدة مالية وغذائية إلى ما يزيد عن 30 
فين على أنهم  ألف الجئ فلسطيني متعّرضين بشكل خاص لقسوة الحياة وُمَعرَّ
وألشخاص  منازل  لرّبات  الخاصة  بالتعّرضات  الفئة  لهذه  ُأقّر  خاصة.  معاناة  حاالت 
األزمة  شأن  من  كان  لقد  بمفردهم.   يعيشون  السن  في  وطاعنين  بعجز  مصابين 
من  العديد  في  الحياة  قيد  على  وبقائها  بل  العائالت  هذه  الخير  فيه  ما  تهديد 

May 2014 @ Rami el Sayyed/ رين داخليا في سوريا.  تكون هذه العائالت دائمة التنّقل بحاجة ملّحة لخدمات االونروا، حسب رسالة الكترونية في أيار 2014 من رامي السّيد في أرشيف االونروا ثمة ما يزيد عن 50% من الالجئين الفلسينيين ُمَهجَّ
UNRWA Archives

الحياة بما فيهم نساء ورّبات منازل وكذلك  برنامجا ماليا نقديا مستهدفا مع مساعدة غذائية لالجئين فلسطينيين يتعّرضون  لقسوة  ُتدير االونروا 
في  بدمشق   محمد  تغريد  عن   2014 تّموز  شهر  في  َصَدَرت  الكترونية  رسالة  حسب  بمفردهم،  يعيشون  السن  في  وطاعنين  بعجز  مصابين  أشخاص 

Damascus, July 14 @ Taghrid Mohammad/UNRWA Archives أرشيف االونروا
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برنامج التربية والتعليم 
قبل حلول األزمة، قامت االونروا بتقديم التربية والتعليم إلى أكثر من 66 
المعّدل  تفوق  عامة  نجاح  معّدالت  على  حصلوا  سورية  في  طالب  ألف 
الوطني. ورغم حالة األزمة استمّر أولئك الطاّلب في إحراز معّدالت نجاح 
األونروا  استخدام  مّكن  األعلى.   الصف  إلى  منهم   %95 من  أكثر  وترّفع 
المبتكرللمنشآت البديلة ومواد التعلم عن بعد 48,299 طالبا من العودة 

إلى التعلم في بداية العام الدراسي 2015-2014.

البرنامج الُمَعّد للعاجزين
تتعّلق  مخاطر  إلى  خاص  بشكل  ينعّرضون  بعجز  المصابون  األشخاص 
بعجز  المصابين  الفلسطينيون  الالجئون  ُيكاِفح  سورية  ففي  باألزمة.   
للحصول على مستوى من العناية والخدمات التي يحتاجون إليها.  يقوم 
برنامج االونروا الُمَعّد للهاجزئين على شّقين: المساعدة الطّبية واألجهزة 
م مباشرة غلى المستفيدين منها عبر برنامج االونروا  التعويضية التي ُتَقدَّ
م خدمات  ُتَقدِّ الصّحي. كما إن منظمات االونروا على أساس مجتمعي 
الالزم  الطبية  والدعم  الفيزيائية واالستشارة  المعالجة  أساسية متممة 

لتطبيقها منزليا.

لقد تعّرضت لضيق شديد مقدرة االونروا ألن عّدة مراكز تأهيل ال يمكن 
التوّصل إليها بسبب  األزمة.   وبفضل التمويل من المعونة األوروبية قامت 
في  لمساعدتهم  الجئ   2200 إلى  تأهيل  إعادة  خدمات  بتقديم  االونروا 
جهزة  االونروا  م  َسُتَقدِّ  2014 عام  وفي  به.   المصابين  العجز  مع  التكّيف 
تعويضية بما فيها كراسي ذات عجالت وأجهزة مساعدة للَسَمع إلى 1500 

الجئ فلسطيني آخر.

ُيداِوم طاّلب الالجئين الفلسطينيين في صفوف إكمالية بغية التحضير للعام الدراسي 2015/2014، حسب رسالة الكترونية َصَدَرت في 
Damascus, July 14 @ Taghrid Mohammad/UNRWA Archives شهر تّموز 2014 عن تغريد محمد بدمشق  في أرشيف االونروا

المعونة األوروبية، قامت االونروا بتقديم 650 ألف استشارة طّبية عام 2014، مركز جرمانا الصحي بدمشق حسب  التمويل من  مع 
 Damascus, July 14 @ Taghrid االونروا  أرشيف  في  بدمشق   محمد  تغريد  عن   2014 تّموز  شهر  في  َصَدَرت  الكترونية  رسالة 

Mohammad/UNRWA Archives

أثناء الحصار على اليرموك )دمشق(، لم يستطع عماد المصاب بداء السّكري وببتر أحد ساقيه الحصول على عناية صحية أو طبية. 
المتدهور عبئا  الصحي  أو زوجته مصدر دخل نظامي وأصبح وضعه  اإلنتان. ليس لعماد  ُبِتَرت ساقه األخرى تالفيا النتشار  وبالتالي 
على عائلته المكافحة. ليس ذلك سوى مثال واحد من عشرات آالف حاالت المعاناة الخاصة التي ُتساِهم فيها المعونة األوروبية 
 Damascus, بمساعدة مالية نقدا، حسب رسالة الكترونية َصَدَرت في شهر تّموز 2014 عن تغريد محمد بدمشق  في أرشيف االونروا

July 14 @ Taghrid Mohammad/UNRWA Archives

االونروا هي وكالة تابعة لألمم المتحدة أسستها الجمعية العمومية عام 1949 وهي مفّوضة بتقديم المساعدة والحماية إلى سّكان يبلغ عددهم 
حوالي 5 ماليين الجئ فلسطيني مسّجل؛ وتقوم مهّمتها على مساعدة  الالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع 
غّزة لتحقيق كامل طاقة تناميهم اإلنساني، بانتظار حّل عادل لنكبتهم.  تشمل حدمات االونروا التربية والتعليم، العناية الصحية، الغوث والخدمات 

االجتماعية، بنية الخدمات التحتية وتحسينها، والتمويل الصغير.

البرنامج الصّحي
ضرر  حول  مع  األزمة،  بسبب  هائال  تأّثرا  الصحية  العناية  نظام  تأّثر  لقد 
الصّحية  العناية  ممتهني  وتهّجر  الطّبية  التحتية  للبنية  االنتشار  واسع 
ووفاة وإصابة العناصر الطبية والتلف الكامل تقريبا للصناعة الصيدالنية.   
وبالتالي أصبحت خدمات العناية الصحية لدى االونروا أكثر حراجة من ذي 
مراكز   10 بفتح  الصحية  خدماتها  تقديم  في  االونروا  تكّيفت  لقد  قبل.  
صحية  مراكز  تسعة  فقدان  عن  للتعويض  جزئيا  وذلك  جديدة  صحية 
من  التمويل  كان  لقد  رين.   الُمَهجَّ لالجئين  قربا  أكثر  خدمات  ولتقديم 
ألف   650 من  أكثر  تقديم  من  االونروا  لتمكين  أساسيا  األوروبية  المعونة 
استشارة طّبية في عام 2014 ومن تغطية تكاليف استشفاء لـ 4801 الجئ. 
واعتبارا من شهر حزيران 3014 استفاد أكثر من 371 ألف الجئ من منشآت 
االونروا الصحية وَسَيدَعم التمويل المستمر من المعونة األوروبية تقديم 

أدوية أساسية إلى 340 ألف الجئ.

الحاالت،  بحيث يزداد اتكالها على المساعدة من االونروا. ارتفعت كلفة 
الطعام بحّد ذاتها إلى حوالي 178% منذ بداية األزمة،  وفي نفس الوقت 
أنه  سوى  سوريا.   في  الفلسطينيين  الالجئين  معيشة  سبل  تزول  كادت 
بتمويل من المعونة األوروبية قامت االونروا بزيادة مساندتها لهذه الفئة 
ألف   14 يشمل  بحيث  واحدة  لمّرة  أمريكي  دوالر   52 مبلغ  من  المعّرضة 
الشهر طيلة عام 2013 لجميع  إلى 32 دوالر أمريكي في  شخص معّرض 

العائالت ذوي معاناة خاصة.
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