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تمهيد من المفوض العام

الزمالء األعزاء

ــون  ــي عي ــت ف ــارس، رأي ــهر آذار/م ــي ش ــوك ف ــا زرت اليرم عندم

النــاس وأجســادهم املنهكــة عمــق املعانــاة التــي بلغــت حــداً 

ــل مــن  ال يطــاق، بعــد عامــن مــن الصــراع واحلصــار. وبعــد أق

ــف  ــن العن ــة م ــن موج ــوك م ــي اليرم ــك، يعان ــى ذل ــهر عل ش

ــة. ــي املنطق ــي ف ــي بق ــالمة كل مدن ــاة وس ــدد حي ته

لقــد أصبــح اليرمــوك رمــزاً للمعانــاة البشــرية القاســية التــي 

ــح  ــوريا. وأصب ــي س ــر ف ــراع الدائ ــي الص ــون ف ــها املدني يعيش

ــرر  ــردهم املتك ــطينين وتش ــن الفلس ــتالب الالجئ ــزاً الس رم

ــي  ــرناها ف ــي نش ــور الت ــر الص ــود. تظه ــتة عق ــن س ــر م ألكث

ــون  ــن يصطف ــاس البائس ــن الن ــاً م ــباط/فبراير 2014 أفواج ش

للحصــول علــى الغــذاء فــي وســط منازلهــم املدمــرة، بعــد أن 

عانــوا مــن العزلــة واجلــوع واحلرمــان علــى مــدى أشــهر. هنــاك 

ــن  ــورين، مب ــطينين والس ــن الفلس ــن الالجئ ــي م 18,000 مدن

فيهــم مــا ال يقــل عــن 3,500 طفــل، بقــوا عالقــن فــي اليرموك 

ومحرومــن مــن الغــذاء واملــاء والــدواء، فيمــا أغلقــت العيــادات 

ــى  ــي إل ــم اخلارج ــال بالعال ــع االتص ــدارس وانقط ــة وامل الصحي

حــد كبيــر. وعلــى الرغــم مــن قيــام األونــروا بتوزيــع املســاعدات 

اإلنســانية كلمــا أمكــن، فــإن الوضــع فــي اليرمــوك فــي ســنة 

2014 بقــي فــي حالــة مــن البــؤس والعنــف االســتثنائي.

فــي األول مــن نيســان/إبريل، اجتاحــت اليرمــوك جماعــات 

ــل  ــف املتواص ــة العن ــيتها. ونتيج ــة بوحش ــلحة معروف مس

ــن  ــون محاصري ــي املدني ــك، بق ــاب ذل ــي أعق ــع ف ــذي اندل ال

ــن فــي أطــالل مســاكنهم املدمــرة. وتخشــى النســاء  ومرعوب

ــى  ــروا عل ــف إذا جتاس ــرض للعن ــن التع ــال م ــال واألطف والرج

اخلــروج للبحــث عــن الغــذاء أو املــاء. وقــد قدمــت األونــروا مجــاالً 

ــن  ــة مــن النــاس الذي واســعاً مــن املســاعدات اإلنســانية للقل
متكنــوا مــن النــزوح. أمــا اآلالف الذيــن بقــوا فهــم حاليــاً بــدون 

ــاعدة. مس

إن الوضــع فــي اليرمــوك، كمــا هــو حــال الصــراع فــي ســوريا 
ككل، يتطلــب مــن اجملتمــع الدولــي تقــدمي اســتجابة متســقة 
وعاجلــة. واألولويــة األشــد إحلاحــاً هــي حمايــة املدنيــن 
ــن  ــي أماك ــالمة ف ــن للس ــة أو امللتمس ــي املنطق ــن ف العالق

ــروا،  ــت األون ــا دع ــانية. لطامل ــم اإلنس ــة احتياجاته ــرى وتلبي أخ

ــراع  ــراف الص ــع أط ــرم جمي ــى أن يحت ــة، إل ــدار األزم ــى م عل

ــال  ــن القت ــف ع ــي بالتوق ــون الدول ــى القان ــم مبقتض واجباته

الــذي يعــرض املدنيــن للخطــر. ولتعزيــز هــذه الرســالة، أوجــه 

ــة  ــدة، وخاص ــي األمم املتح ــاء ف ــدول األعض ــى ال ــي اآلن إل ندائ

ــوا  ــراع، ألن ميارس ــراف الص ــى أط ــر عل ــم تأثي ــن له ــك الذي أولئ

تأثيرهــم بشــكل مباشــر وعاجــل وبطريقــة مركــزة وســلمية. 

ــة. ــب كارثي ــتكون العواق ــود، س ــذه اجله ــت ه ــإن أخفق ف

ــن  ــق، وزرت املدني ــى دمش ــرة إل ــواغلي مباش ــت ش ــد حمل لق

ــات  ــن إمكاني ــت ع ــوك، وبحث ــن اليرم ــراً ع ــوا مؤخ ــن نزح الذي

ــى الرجــال والنســاء واألطفــال  ــروا إل ــرق األون حتســن وصــول ف

الهاربــن مــن وجــه القتــال. وكانــت هنــاك عالمــات مشــجعة، 

ــروا  ــرق األون ــه ف ــذي تبدي ــم ال ــان للتصمي ــعر باالمتن ــا أش وأن

فــي الذهــاب إلــى مناطــق حساســة لتقــدمي املســاعدات التــي 

ــدة. ــاس بش ــا الن يحتاجه

ــإن  ــن، ف ــول اآلم ــة الوص ــانية إمكاني ــرق اإلنس ــح الف إذا مت من



األونــروا متلــك القــدرة وااللتــزام الراســخ ملســاعدة جميــع 
ــن  ــك الذي ــوك وأولئ ــي اليرم ــاً ف ــر ألف ــة عش ــن الثماني املدني
منهــم  الفلســطينين   – احمليطــة  املناطــق  إلــى  نزحــوا 

والســورين ســواًء بســواء.

ــدة  ــة واح ــرد أزم ــل مج ــوك ميث ــى أن اليرم ــا أن ال ننس علين

ــئ  ــه 480,000 الج ــي تواج ــات الت ــن األزم ــد م ــن العدي ــن ب م

فلســطيني فــي ســوريا. لقــد أصبــح أكثــر مــن نصــف هــذه 

بســبب  داخليــاً  الضعيفــة مهجريــن  الســكانية  الفئــة 

العنــف، وتهجــر العديــد منهــم فــي أكثــر مــن مناســبة. كمــا 

ــط  ــة أبس ــي تلبي ــروا ف ــى األون ــدون عل ــم يعتم أن 95% منه

ــن 80,000  ــل ع ــا ال يق ــزح م ــد ن ــانية. وق ــم اإلنس احتياجاته

منهــم إلــى لبنــان أو األردن أو أبعــد مــن ذلــك. إن الوضــع 

الطــارئ فــي اليرمــوك يشــكل جــزءاً مــن أزمــة أوســع مــدىً 

بكثيــر تؤثــر فــي جميــع الالجئــن الفلســطينين فــي ســوريا، 

بيير كرينبول
املفوض العام ,األونروا 

ــن  ــعى لتأم ــل يس ــداء للتموي ــذا الن ــإن ه ــبب، ف ــذا الس وله

مســاهمات طارئــة لنــداء ســوريا العاجــل لســنة 2015، 

والــذي يقــدم املســاعدات اإلنســانية لالجئــن الفلســطينين 

املتضرريــن مــن الصــراع فــي مختلــف أنحــاء ســوريا. إن نــداء 

اليرمــوك لتأمــن التمويــل يســعى لضــخ 30 مليــون دوالر 

ــتجيب  ــروا أن تس ــمح لألون ــا سيس ــور، مم ــى الف ــي عل أمريك

إلــى االحتياجــات اإلنســانية فــي اليرمــوك وأجــزاء أخــرى 

ــع الالجئــن الفلســطينين  مــن ســوريا، للتأكــد مــن أن جمي

واجملتمعــات احملليــة املضيفــة لهــم واآلخريــن يحصلــون علــى 

املســاعدات التــي هــم بحاجتهــا لكــي يحافظــوا علــى قــدرة 

ــل. التحم

إن أعــن العالــم متجهــة إلــى اليرمــوك. ولكــن أعــن جميــع 
الالجئــن الفلســطينين فــي ســوريا تتجــه إلينــا. وعلينــا أـــن 

نتأكــد مــن أنهــا لــن جتــد عزميتنــا واهيــة.
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 أخذت هذه الصورة خالل أيام من متكّن األونروا من الوصول لتوزيع الغذاء على الالجئن الفلسطينين احملاصرين في اليرموك. شارع راما، اليرموك، دمشق، 
 2015 . © األونروا

بقــي 18,000 مدنــي فلســطيني وســوري فــي اليرمــوك يعيشــون 

فــي معانــاة قاســية فــي ظــل احلصــار والتعــرض للصــراع املســلح 

لفتــرة تزيــد عــن عامن. وهــم اليــوم يواجهــون أســوأ أزماتهــم منذ 

ســنة 2012، حيــث يغلــف العنــف مســاكنهم ويهــدد بتعريضهم 

ألشــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي.

إن األونــروا تدعــو اجملتمــع الدولــي بإحلــاح ألن يدعم جهودهــا الطارئة 

إلغاثــة املدنيــن فــي اليرمــوك والالجئــن الفلســطينين املتضرريــن 

مــن الصــراع فــي مختلــف أنحاء ســوريا التــي يغشــاها الصــراع. إن 

هــذا النــداء مــن أجــل التمويــل يســتعرض كيــف ســتقوم األونــروا، 

ــانين  ــن اإلنس ــع الفاعل ــيق م ــن وبالتنس ــخاء املانح ــل س بفض

ــية  ــات األساس ــأوى واخلدم ــة وامل ــوازم الطارئ ــدمي الل ــن، بتق اآلخري

ــق  ــوك واملناط ــي اليرم ــر ف ــف الدائ ــي العن ــن ف ــن العالق للمدني

األخــرى فــي ســوريا، لفتــرة أوليــة مدتهــا 90 يومــاً.

ــنة  ــل لس ــوريا العاج ــداء س ــن ن ــل ضم ــداء للتموي ــذا الن ــي ه يأت

2015 الــذي يغطــي احلــد األدنــى مــن االحتياجــات اإلنســانية لــدى 

ــى  ــة إل ــوريا، باإلضاف ــي س ــوا ف ــطيني تبق ــئ فلس 480,000 الج

ــان واألردن. ــى لبن ــوا إل ــن نزح ــن الذي ــرات اآلالف م عش

تنفيذي ملخص 

بقــي 18,000 مدنــي فلســطيني 

اليرمــوك  فــي  وســوري 

يعيشــون فــي معانــاة قاســية
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نظرة عامة إلى الوضع
ــات  ــت مصادم ــا اندلع ــان/إبريل 2015، عندم ــن نيس ــذ األول م من

ــاح اليرمــوك، بقــي  ــام جماعــات مســلحة باجتي كثيفــة مــع قي

حوالــي 18,000 الجــئ فلســطيني ومدنــي ســوري، منهــم 3.500 

ــأوى فــي أطــالل مســاكنهم املدمــرة. طفــل، ملتمســن امل

ــط،  ــر فق ــن األس ــات م ــدة مئ ــوك ع ــن اليرم ــت م ــى اآلن، هرب حت

ــروا حاليــاً  وبقيــت اآلالف مــن األســر عالقــة داخلــه. وتعمــل األون

ــات  ــن واجملتمع ــن املهجري ــاني للمدني ــم اإلنس ــدمي الدع ــى تق عل

احملليــة التــي تســتضيفهم فــي منطقتــن محاذيتــن لليرمــوك، 

ــع  ــرق، م ــوب والش ــن اجلن ــدا م ــرق ويل ــن الش ــن م ــا التضام هم

التخطيــط لتوســيع هــذه العمليــة ملنطقتــي ببيــال وبيــت 

ســحم اجملاورتــن. فــي الوقــت احلالــي، ال يــزال الوضــع األمنــي فــي 

ــارزة  ــات ب ــه عقب ــواٍت وال تعتري ــه م ــراً ولكن ــق متوت ــذه املناط ه

ــول. ــام الوص أم

ــت فــي  تبــن مــن التقييمــات الســريعة لالحتياجــات التــي أجري

التضامــن ويلــدا وجــود درجــة شــديدة مــن االحتيــاج اإلنســاني بن 

املدنيــن النازحــن عــن اليرمــوك، حيــث تتعلــق أشــد االحتياجــات 

بالغــذاء واملــأوى وامليــاه املأمونــة، ولكنهــا تتضمــن أيضــاً مواطــن 

ــر  ــواد غي ــة وامل ــة الطبي ــص الرعاي ــق بنق ــديد تتعل ــف ش ضع

الغذائيــة، مثــل البطانيــات ولــوازم الســرير. وهنــاك خطــر مرتفــع 

باإلصابــة باألمــراض الســارية، وخاصــة مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة 

ــة  ــاعدات املقدم ــتمل املس ــف. وتش ــع والصي ــهر الربي ــالل أش خ

ــوازم  ــاه، ول ــة املي ــوازم معاجل ــاس ول ــذاء واللب ــى الغ ــى اآلن عل حت

الســرير، وأدوات املطبــخ، ومنتجــات النظافــة، واخلدمــات الطبيــة.

ــدوث  ــة بح ــرة عالي ــه مخاط ــتقر، وتكتنف ــر مس ــع غي إن الوض

حــاالت نــزوح مفاجــئ علــى نطــاق واســع فــي املســتقبل القريــب، 

أو بقــاء أعــداد كبيــرة مــن الســكان داخــل اليرمــوك دون أن تتوفــر 

ــى الوصــول إليهــم. القــدرة عل

ــن  ــن م ــاعدة املدني ــتعداد ملس ــة االس ــى أهب ــروا عل ــف األون تق

اليرمــوك في أي ســيناريو – ســواًء الســتئناف العمليات اإلنســانية 

داخــل اليرمــوك أو مســاعدة املدنيــن الذيــن ينزحــون إلــى مناطــق 

أخــرى. وســيتم تقــدمي املســاعدة بالتعــاون مــع األمم املتحــدة 

ــاني. ــل اإلنس ــي العم ــركاء ف والش

ــطينيون  ــون فلس ــاك الجئ ــوك، هن ــي اليرم ــال ف ــو احل ــا ه كم

ــة عميقــة مــن  ــون فــي حال فــي أجــزاء أخــرى مــن ســوريا ال يزال

ــطينين  ــن الفلس ــات الالجئ ــز مخيم ــان. إن ترك ــف واحلرم الضع

ــى  ــت إل ــي حتول ــة، الت ــز احلضري ــراف املراك ــى أط ــم عل وجتمعاته

جبهــات قتــال نشــط، عــرّض ويعــرّض ســاكنيها إلــى مســتويات 

عاليــة بشــكل خــاص مــن العنــف املســلح والتهجيــر. فقــد أدى 

ــطيني، أي  ــئ فلس ــن 280,000 الج ــر م ــر أكث ــى تهجي ــف إل العن

ــزح  ــا ن ــوريا، فيم ــل س ــن، داخ ــوع الالجئ ــف مجم ــن نص ــر م أكث

80,000 آخــرون إلــى بلــدان مجــاورة ومناطــق أكثــر بعــداً. إن أكثــر 

ــدون  ــوريا يعتم ــي س ــطينين ف ــن الفلس ــن الالجئ ــن 95% م م

ــة  ــي تلبي ــروا ف ــا األون ــي تقدمه ــانية الت ــاعدات اإلنس ــى املس عل

ــاه  ــذاء واملي ــود والغ ــمل النق ــا يش ــية، مب ــم األساس احتياجاته

ــة. ــات الصحي ــي واخلدم ــرف الصح والص

ــدة  ــددة بش ــمة مه ــانية احلاس ــطة اإلنس ــذه األنش ــزال ه ال ت

ــداء  ــل ن ــغ متوي ــث بل ــل، حي ــي التموي ــن ف ــص املزم ــة النق نتيج

ــتجابة  ــذه االس ــر ه ــى اآلن 18.5%. إن جوه ــل  حت ــوريا العاج س

يكمــن فــي برنامــج األونــروا للمســاعدات النقديــة الطارئــة 

ــي 470,000 الجــئ فلســطيني  ــرة حلوال ــذي يقــدم منحــاً صغي ال

ــذا  ــق ه ــروا لتعلي ــتضطر األون ــوريا. وس ــاء س ــف أنح ــي مختل ف

البرنامــج فــي أوائــل حزيران/يونيــو مــا لــم يكــن باإلمــكان تأمــن 

متويــل إضافــي، ممــا يعنــي التخلــي عــن دعــم مجموعــة ســكانية 

ــديد. ــف ش ــن ضع ــي م تعان

2015. االونروا ©

 االونروا  | اليرموك : نداء طارئ للتمويل |3 



4|االونروا  | نداء سوريا العاجل 2015

االحتياجات االنسانية

يحتــدم العنــف مبســتويات غيــر مســبوقة ليجتــاح ســكاناً 

مدنيــن عانــوا ويعانــون مــن اجلــوع والوهــن علــى مــدار عامــن مــن 

ــوك  ــي اليرم ــن ف ــكان املدني ــات الس ــد احتياج ــار، فتتصاع احلص

بقــدر بالــغ.

تواصــل األونــروا تشــديد مطالبتهــا القويــة بتوفيــر ظــروف 

ــة  ــانية الالزم ــاعدات اإلنس ــدم املس ــة أن تق ــح للوكال ــة تتي آمن

للمحافظــة علــى أرواح النــاس. كمــا ســتواصل األونــروا مطالبتها 

بــأن حتتــرم جميــع األطــراف واجباتهــا فــي حمايــة املدنيــن وتلتــزم 

بهــا.

ــى  ــاء عل ــر للبق ــات البش ــط متطلب ــن أبس ــى م ــان حت إن احلرم

ــرك  ــد ت ــن ق ــدة عام ــة – مل ــاه املأمون ــذاء واملي ــاة – الغ ــد احلي قي

ســكان اليرمــوك فــي حالــة مــن الضعــف البدنــي الشــديد. فــي 

ســنة 2014، متكنــت األونــروا مــن الوصــول إلــى الســكان بشــكل 

ــي 131  ــة ف ــرود غذائي ــم 32,503 ط ــت عليه ــع ووزع واٍه ومتقط

ــة  ــعرة حراري ــك 400 س ــادل ذل ــنة. يع ــى الس ــة عل ــاً موزع يوم

ــي  ــول اليوم ــن املدخ ــر م ــل بكثي ــوم، أي أق ــي الي ــرد ف ــط للف فق

الــذي يوصــي بــه برنامــج األغذيــة العاملــي للمدنيــن فــي أوضــاع 

ــة. ــعرة حراري ــو 2100 س ــوارئ، وه الط

ــروا  ــه األون ــذي أجرت ــم الســريع لالحتياجــات ال ــن مــن التقيي تب

فــي يلــدا أن الغــذاء واملــأوى وامليــاه املأمونــة تشــكل أشــد 

ــن  ــى املدني ــر عل ــث تظه ــاً، حي ــانية إحلاح ــات اإلنس االحتياج

أعــراض ســوء التغذيــة واجلفــاف. وقامــت كــوادر األونــروا الطبيــة 

ــة  ــاالت املزمن ــارية واحل ــراض الس ــن األم ــوع م ــدد متن ــة ع مبعاجل

التــي تفاقمــت بشــدة بســبب التعــرض للعنــف املســلح 

ــي  ــكان ف ــي للس ــع املدن ــه. إن الطاب ــت ب ــي ارتبط ــة الت والعزل

اليرمــوك يعنــي أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن الرضــع واألطفــال 

والنســاء احلوامــل فــي املنطقــة. وتســتمر الصدامــات املســلحة 

ــاء  ــف أنح ــي مختل ــم ف ــن وقتله ــة املدني ــي إصاب ــة ف املتواصل

ــوك. اليرم

يتســبب الصــراع فــي اليرمــوك وفــي مختلــف أنحــاء ســوريا بآثار 

مدمــرة علــى النســيج االجتماعــي للمجتمــع الفلســطيني، ممــا 

ــغ.  ــى حــد بال ــة إل ــع مــن مســتوى اخملاطــر املتعلقــة باحلماي يرف

ففــي ســياق التهجيــر العاجــل والعنــف الشــديد، يصبــح 

االنفصــال عــن األســرة باعثــاً شــديداً للقلــق بالنســبة لألطفــال 

ــم 3,500  ــارب عدده ــن يق ــوك، والذي ــي اليرم ــوا ف ــا زال ــن م الذي

ــدي  ــة للتص ــدرات ملموس ــك ق ــروا متل ــم األون ــل. إن طواق طف

لقضايــا احلمايــة – مثــل دعــم القاصريــن املنفصلــن عــن ذويهــم، 
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ــي-االجتماعي – إال  ــم النفس ــدمي الدع ــر، وتق ــمل األس ــم ش ول

ــر. ــة بقــدر أكب ــة واحلماي ــز قــدرات اإلدارة الفني ــزم تعزي ــه يل أن

إن االحتياجــات اإلنســانية للمدنيــن مــن اليرمــوك يتشــارك 

ــوريا،  ــاء س ــف أنح ــي مختل ــطينيون ف ــون الفلس ــا الالجئ به

ــع فــي  ــزال عــدة مواق ــال ت وإن كان بقــدر متفــاوت مــن احلــدة. ف

دمشــق وحلــب ودرعــا عصيــة علــى الوصــول وال يســتطيع 

ــة ومــن  ــون مــن ســوء التغذي ســكانها تلقــي املســاعدات ويعان

ــون الفلســطينيون  درجــة قصــوى مــن احلرمــان. ويضطــر الالجئ

املهجــرون فــي مناطــق أخــرى للبقــاء فــي ظــروف إقامــة 

ــة، أو  مكتظــة فــي مســاكن مســتأجرة بتكلفــة باهظــة للغاي

ــدون  ــث يفتق ــروا، حي ــا األون ــي تديره ــة الت ــز اجلماعي ــي املراك ف

الدخــل أو األصــول الالزمــة لتلبيــة احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم 

ــانية. اإلنس

النهج التشغيلي
فــي  الســيناريوهات  مــن  واســع  جملــال  األونــروا  اســتعدت 

ــي  ــزوح اجلماع ــال الن ــك احتم ــي ذل ــا ف ــوك، مب ــتجابة لليرم االس

إلــى الشــمال والشــرق، حيــث متلــك األونــروا إمكانيــة الوصــول، 

ــة  ــاً إمكاني ــروا حالي ــك األون ــث ال متتل ــوب، حي ــى اجلن ــزوح إل والن

ــة.  ــلحة العنيف ــتباكات املس ــتمرار االش ــبب اس ــول بس الوص

وقــد أعــدت األونــروا خططــاً للتأهــب وشــكلت فرقــاً احتياطيــة 

جاهــزة للعمــل فــي جميــع القطاعــات اإلنســانية. وتقــوم 

ــن  ــر م ــزون كبي ــاء مخ ــركاء، ببن ــع الش ــيق م ــة، بالتنس الوكال

الســلع واملــواد األساســية لكــي يجــري توزيعهــا بصورة ســريعة.

ــروا عــن قــرب مــع فريــق األمم املتحــدة القطــري فــي  تعمــل األون

ــطة  ــانية وأنش ــتجابة اإلنس ــن االس ــيق كل م ــي تنس ــوريا ف س

ــلطات  ــع الس ــرب م ــن ق ــروا ع ــل األون ــا تتواص ــرة. كم املناص

الســورية التــي قامــت بتيســير الوصــول العاجــل إلــى اجملموعــات 

األولــى مــن الســكان الذيــن نزحــوا إلــى التضامــن ويلــدا. وفــي 

ــتقدم  ــوك، س ــي اليرم ــارئ ف ــع الط ــتجابة للوض ــرى االس مج

األونــروا املســاعدات لالجئــن الفلســطينين واملدنيــن الســورين 

دون متييــز فــي املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا، مبــا يشــمل 

ــه. ــه والتجمعــات احمليطــة ب اليرمــوك ذات

ســتواصل األونــروا تكييــف اســتجابتها مــع تطــور الوضــع فــي 

ــذ  ــات جمــة أمــام تنفي ــاك حتدي اليرمــوك . ويرجــح أن تبقــى هن

ــات: العملي

يحــول اســتمرار الصــراع املســلح املكثــف حاليــاً دون 	 

ــن العالقــن فــي اليرمــوك.  ــى املدني أي وصــول مباشــر إل

ــون  ــيواجه املدني ــة، فس ــى املنطق ــروا إل ــت األون وإذا دخل

ــع. ــة توزي ــة نقط ــى أي ــول إل ــي الوص ــر ف مخاط

ــاً كذلــك فــي املناطــق 	  ــاً صعب ــزال الوصــول ميثــل حتدي ال ي

ــة  ــر آمن ــزال غي ــد منهــا ال ت ــة لليرمــوك، إذ أن العدي احملاذي

ــروا العمــل مــع مختلــف  إلــى حــد كبيــر. ســتواصل األون

ــول. ــات الوص ــيع إمكاني ــة لتوس ــة والوطني ــراف احمللي األط

بطاقتهــا 	  تعمــل  اجلماعيــة  األونــروا  مراكــز  أصبحــت 

االســتيعابية القصــوى، مســتضيفة أكثــر مــن 8,000 

ــروا  ــل األون ــن. وتعم ــن عام ــر م ــآتها ألكث ــي منش ــازح ف ن

علــى حتديــد وتأمــن مواقــع بديلــة فــي حــال حــدوث نــزوح 

ــوك. ــن اليرم ــاق م ــع النط واس

ــى  ــول إل ــى الوص ــة عل ــة أو جزئي ــدرة كلي ــروا بق ــظ األون حتتف

غالبيــة الالجئــن الفلســطينين فــي املناطــق األخــرى فــي 

الثابتــة فــي محافظــات  ســوريا، مــع اســتمرار العمليــات 

دمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة والالذقيــة ودرعــا. متلــك األونــروا 

ــن  ــع م ــال واس ــدمي مج ــى تق ــق عل ــك املناط ــي تل ــدرة ف الق

ــن  ــن م ــطينين املتضرري ــن الفلس ــانية لالجئ ــاعدات اإلنس املس

ــروا  ــج األون ــد برنام ــي. يع ــل الكاف ــر التموي ــا توف ــراع طامل الص

اإلنســانية حجمــاً  التدخــالت  أكبــر  النقديــة  للمســاعدات 

وأعالهــا فاعليــة وكفــاءة فــي تلــك املناطــق، حيــث يقــدر علــى 

تقــدمي املنــح ألكثــر مــن 470,000 فــرد فــي غضــون أســابيع، مــع 

ــواد  ــر للم ــد املباش ــة بالتوري ــاءة املتعلق ــائر الكف ــادي خس تف

اإلنســانية. وقــد أثبــت التقييــم املســتقل األخيــر لبرنامــج 

ــه  ــل وفاعليت ــذا التدخ ــة ه ــة جناع ــة الطارئ ــاعدات النقدي املس

التشــغيلية وتوفــر آليــات قويــة للحمايــة مــن االنحــراف وإســاءة 

االســتعمال.
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المتطلبات
بعــد أربــع ســنوات مــن الصــراع فــي ســوريا، أصبحــت 

ــدان  ــي املي ــرة ف ــة ومختب ــة ومرن ــدرات قوي ــك ق ــروا متل األون

تظــل  ذلــك،  مــع  املفاجئــة.  األزمــات  إلــى  لالســتجابة 

ــي  ــل الكاف ــر التموي ــى توف ــدة عل ــتجابات معتم ــذه االس ه

ــص  ــاه تخ ــدول أدن ــي اجل ــواردة ف ــطة ال ــل. إن األنش والعاج

ــتجابة  ــل االس ــن أج ــاً م ــر إحلاح ــة األكث ــات الطارئ املتطلب

ــن  ــن م ــطينين املتضرري ــن الفلس ــوك والالجئ ــة اليرم ألزم

الصــراع فــي مختلــف أنحــاء ســوريا، مبــا يشــمل تعزيــز 

قــدرات التأهــب والقــدرات الفنيــة.

باإلجمــال، حتتــاج األونــروا إلــى ضــخ 30 مليــون دوالر علــى 

ــي  ــن ف ــات املدني ــد احتياج ــة أش ــم تلبي ــان أن تت ــور لضم الف

اليرمــوك والالجئــن الفلســطينين فــي مختلــف أنحــاء ســوريا 

 90 العاجلــة مدتهــا  االســتجابة  أوليــة مــن  نافــذة  خــالل 

ــي  ــل 18,000 مدن ــارئ للتموي ــداء الط ــذا الن ــمل ه ــاً. سيش يوم

ــت  ــي نزح ــر الت ــورين، واألس ــطينين وس ــوك، فلس ــي اليرم ف

ــاً  ــيغطي أيض ــا س ــا. كم ــة له ــر املضيف ــوك واألس ــن اليرم ع

االحتياجــات األشــد إحلاحــاً لــدى 234,116 الجئــاً فلســطينياً ممــن 

ــوريا. ــن س ــرى م ــاء أخ ــي أنح ــراع ف ــن الص ــرروا م تض

2015. االونروا ©
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ــل املطلــوبالفئات املستهدفةالنشاط  التموي
) الدوالر االمريكي (

ــع املدنيــن املقيمــن فــي اليرمــوك أو  ــة جلمي مســاعدات نقدي

ــى األســر املضيفــة. النازحــن عنــه، باإلضافــة إل

مــا يصــل إلــى 18,000 فــرد )4,500 أســرة( ســواًء فــي اليرمــوك أو 

نازحــن عنــه، باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

3,340,406

ــن  ــن م ــطينين املتضرري ــن الفلس ــة لالجئ ــاعدات نقدي مس

ــوريا. ــاء س ــف أنح ــي مختل ــراع ف الص

ــن  ــرروا م ــن تض ــطينياً مم ــاً فلس ــى 234,116 الجئ ــل إل ــا يص م

الصــراع )59,824 أســرة(.

16,693,820

ــي  ــاَ ف ــن حالي ــن املقيم ــع املدني ــة جلمي ــة طارئ ــرود غذائي ط

اليرمــوك أو النازحــن عنــه مؤخــراً ، باإلضافــة إلــى األســر 

املضيفــة.

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

1,793,980

ــات  ــرير والبطاني ــوازم الس ــمل ل ــا يش ــة، مب ــر غذائي ــواد غي م

وأدوات املطبــخ، جلميــع املدنيــن املقيمــن حاليــاَ فــي اليرموك أو 

ــة. ــر املضيف ــى األس ــة إل ــراً ، باإلضاف ــه مؤخ ــن عن النازح

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

889,875

مــواد غيــر غذائيــة للمدنيــن املهجريــن مــن مناطــق أخــرى فــي 

. يا ر سو

105,4004,268,236 فرد من املهجرين من مناطق أخرى في سوريا.

مــواد النظافــة جلميــع األســر املقيمــة حاليــاً فــي اليرمــوك أو 

النازحــة عنــه مؤخــراً، باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

507,000

مخــزون تكميلــي مــن العقاقيــر واألدويــة واملــواد الطبيــة. 

التقــدمي املباشــر للخدمــات الصحيــة لســكان اليرموك واألســر 

ــارية. ــراض الس ــر األم ــل خط ــة لتقلي ــالت وقائي ــة. حم النازح

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

324,000

ــوك،  ــن اليرم ــة ع ــر النازح ــة لألس ــز جماعي ــة وإدارة مراك إقام

مبــا يشــمل تقــدمي اخلدمــات األساســية واملســاعدات اإلنســانية.

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

720,000

لــوازم معاجلــة امليــاه جلميــع األســر املقيمــة حاليــاً فــي 

اليرمــوك أو النازحــة عنــه مؤخــراً، مبــا يكفــي ملــدة شــهر واحــد. 

نقــل امليــاه بالشــاحنات باإلضافــة إلــى تزويــد ســكان اليرمــوك 

واألســر النازحــة بالصفائــح حلمــل امليــاه. إصــالح البنيــة 

التحتيــة للميــاه وتركيــب اآلبــار فــي املناطــق التــي تســتضيف 

ــن. ــن نازح مدني

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

490,000

ــال  ــوك واألطف ــي اليرم ــال ف ــارئ لألطف ــم الط ــات التعلي خدم

ــى مناطــق أخــرى. النازحــن إل

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

194,250

خدمــات الدعــم النفســي-االجتماعي لألســر فــي اليرمــوك أو 

األســر النازحــة إلــى مناطــق أخــرى.

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

173,500

ــة مــن االنفصــال عــن  ــى الوقاي ــز عل ــة بالتركي خدمــات احلماي

ــم شــمل أفرادهــا فــي حــال حــدوث  ــع األســر ول األســرة، وتتب

ــي. ــر جماع تهجي

18,000 فــرد، ســواًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى، 

باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة. تركيــز خــاص علــى األســر التــي 

تعانــي مــن مواطــن ضعــف حــاد بخصــوص احلمايــة، وال ســيما 

ــم 3,500  ــاً، وعدده ــوك حالي ــي اليرم ــون ف ــن يظل ــال الذي األطف

طفــل.

192,988

واخلدمــات  التوريــد،  فــي  العاملــون  الطــوارئ  موظفــو 

اللوجســتية، واألمــن، والعمليــات امليدانيــة، واخلدمــات الطبيــة، 

والتعليــم، والدعــم النفســي-االجتماعي، والتنســيق/اإلدارة.

ــة  ــات احمللي ــى اجملتمع ــة إل ــوك، باإلضاف ــن اليرم ــرد م 18,000 ف

ــر. ــدوث تهجي ــال ح ــي ح ــة ف املضيف

446,250

30,034,305اجملموع الكلي بـ ) الدوالر األمريكي (

تفصيل التمويل الطارئ – 90 يوماً من االستجابة العاجلة

* يشمل كل بند في امليزانية %11 لتكاليف دعم البرنامج.
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