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إن الدعم السخي الذي قدمه املانحون على مدار خمسة شهور قد أتاح
لألونروا أن تستجيب لالحتياجات اإلنسانية الطارئة ملا مجموعه 525,000
الجئ فلسطيني في سورية وذلك من خالل تقدمي مساعدات نقدية وإعانات
غذائية وعينية إلى جانب تقدمي برامجها االعتيادية التربوية والصحية.
وكجزء من مناشدتها اجلديدة للفترة الواقعة بني متوز وحتى كانون األول
 ،2013ستستمر األونروا بتوسعة برامجها االعتيادية ،والتي تشمل التعليم
والصحة والتدريب التقني والتمويل الصغير ،وتكييفها في سورية .وعلى
أية حال ،فإنه من الضروري أكثر القيام مبنع التوسع في األزمة اإلنسانية التي
تواجه الالجئني الفلسطينيني في سورية .كما أن الالجئني الفلسطينيني
الذين فروا إلى لبنان واألردن بحاجة إلى مساعدة عاجلة ،حيث أن هياكل
الدعم في تلك البلدان مثقلة بشكل حاد جراء تدفق الالجئني .واألونروا
تناشد من أجل احلصول على مبلغ إجمالي يصل إلى  199,6مليون دوالر من
أجل تقدمي مساعدة عاجلة حيوية ومنقذة لألرواح لالجئني الفلسطينيني
حتى نهاية عام  .2013ومن أصل ذلك املبلغ ،سيتم إنفاق ما مجموعه 150
مليون دوالر على العمليات اإلنسانية داخل سورية ،فيما سيتم إنفاق 44,6
مليون دوالر في لبنان وإنفاق  4,3مليون دوالر في األردن.
لقد تأثر الالجئون الفلسطينيون في سورية بشكل كبير من النزاع املسلح،
حيث أن كافة مناطقهم السكنية تقريبا تشهد اشتباكات مسلحة أو
استخدام لألسلحة الثقيلة .إن السالمة النسبية لالجئني الفلسطينيني
في سورية ،والتي كان حلياديتهم في النزاع دورا في احملافظة عليها ،لم
تعد موجودة .وتقدر األونروا أنه بحلول نهاية عام  ،2013فإن إجمالي عدد
الالجئني الفلسطينيني البالغ  525,000الجئ والذين يسكنون سورية
سيكونون قد تأثروا جراء النزاع ،وأن  420,000منهم سيكونون بحاجة إلى

مساعدات إنسانية طارئة عالوة على أن أكثر من  %50منهم سيكونون قد
تعرضوا للتشريد.
إن الغالبية العظمى من الالجئني الفلسطينيني في مخيم اليرموك
واخمليمات األخرى التي تقع في منطقة دمشق ،عالوة على مخيمات درعا
في اجلنوب وعني التل في الشمال قد فروا من بيوتهم .وعلى الرغم من
أن العديدين منهم قد وصلوا إلى الدول اجملاورة ،إال أن الغالبية العظمى
منهم ال تزال داخل سورية .ومعظم أولئك الالجئون قد وجدوا ملجأ لهم
داخل املدارس أو في مخيمات أكثر أمانا ،أو عند أصدقائهم وأقاربهم .إن
أعمال العنف املنتشرة في مخيمات الالجئني الفلسطينيني وانهيار سبل
معيشة الفلسطينيني وتدمر الهياكل االجتماعية تعد مادة مدمرة وضربة
نفسية سيكون لها عواقبها لسنوات قادمة.
وفي لبنان ،جتاوز عدد الفلسطينيني القادمني من سورية أكثر من .50,000
إن الضغط احلاصل على اخمليمات القائمة والتي كانت تعاني من معدالت
عالية من البطالة واحلرمان قبل تدفق الالجئني إليها قد أصبح هائال ،األمر
الذي جعل لبنان خيارا يائسا على نحو متزايد لالجئني.
متطلبات التمويل بحسب فئة المساعدة وإقليم العمليات
تموز-كانون األول  ( 2013بالدوالر األمريكي )
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مناشدة األونروا من أجل النزاع السوري
وقد وصل أكثر من  6,000الجئ فلسطيني من سورية إلى األردن .وتقوم الوكالة
بتوفير الدعم في لبنان واألردن ،مبا في ذلك التعليم في املدارس والرعاية الصحية.

وال تزال حدة النزاع السوري مستمرة في التسارع ،ما يؤدي إلى أن تصبح
اخلطط واملوازنات اخملصصة للمساعدات والتي ال يتجاوز عمرها أشهرا
قليلة غير مالئمة حتى لتغطية االحتياجات األكثر إحلاحا.
إن طلب املساعدة في املناشدة اجلديدة لألونروا والتي مت إطالقها مبوازاة
النظام اإلنساني األوسع لألمم املتحدة ليست مناشدة مبنية على أساس
االحتياجات الشاملة؛ بل تعد احلد األدنى الالزم ملنع حدوث تدهور كارثي
لوضع الالجئني الفلسطينيني في سورية.
إن عمق عمليات األونروا في سورية وفي لبنان واألردن اجملاورتني واتساعها،
باإلضافة لوجود  3,700موظف محلي لديها في سورية ممن يتمتعون باخلبرة،
تعطي الوكالة مرونة عملياتية رائعة وقدرة كبيرة على االستجابة .ومع
اشتداد حدة النزاع املسلح في الفترة القادمة ،فإن التحديات العملياتية
التي تواجه الوكالة ستزداد بكل تأكيد ،إال أن األونروا ستعول على هذا
املزيج الفريد من األصول من أجل حتسني وتعزيز استجابتها اإلنسانية.

متطلبات التمويل بحسب فئة المساعدة وإقليم العمليات للفترة بين تموز-كانون األول  2013بالدوالر األمريكي
التدخل البرامجي
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لبنان

األردن

اإلقليم

المجموع

املساعدات النقدية

102,764,212

33,490,495

3,305,453

277,500

139,837,658

احملماية

-

1,161,350

22,200

-

1,183,550

املواد غير الغذائية

8,417,526

-

-

-

8,417,526

املساعدات الغذائية

24,521,148

-

-

-

24,521,148

الصحة البيئية الطارئة

1,110,000

1,731,346

-

-

2,841,346

الصحة الطارئة

2,775,000

4,169,611

245,486

-

7,190,097

التعليم الطارئ

1,242,978

3,877,508

491,962

-

5,612,448

222,000

-

-

222,000

السالمة واألمن

1,554,000

-

11,655

-

1,565,655

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

6,394,136

-

175,521

388,500

6,958,157

اإلصالح والصيانة الطارئة

1,221,000

-

-

-

1,221,000

اجملموع الكلي

150,000,000

44,652,308

4,252,277

666,000

199,570,585

تأهيل املساكن الطارئ
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تقدم األونروا املساعدة واحلماية وكسب التأييد حلوالي  5مليون الجئ مسجل لديها من فلسطني في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطيتية احملتلة إلى أن يتم التوصل حلل حملنتهم .وتشتمل
خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية وشبكة األمان االجتماعي والبنية التحتية للمخيمات وحتسينها والدعم اجملتمعي واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة مبا في ذلك في أوقات
النزاعات املسلحة .
ومن خالل هذه اخلدمات تسعى األونروا ملساعدة الجئي فلسطني على حتقيق مستوى الئق من املعيشة وعلى العيش حياة مديدة وصحية وعلى إكسابهم املعرفة واملهارة ومتتعهم الكامل بحقوق
اإلنسان .وقد مت صياغة هذه األهداف استنادا إلى معايير األمم املتحدة املتعلقة بالتنمية البشرية .

