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تمهيد من المفوض العام
الزمالء األعزاء
عندمــا زرت اليرمــوك فــي شــهر آذار/مــارس ،رأيــت فــي عيــون
النــاس وأجســادهم املنهكــة عمــق املعانــاة التــي بلغــت حــدا ً
ال يطــاق ،بعــد عامــن مــن الصــراع واحلصــار .وبعــد أقــل مــن
شــهر علــى ذلــك ،يعانــي اليرمــوك مــن موجــة مــن العنــف
تهــدد حيــاة وســامة كل مدنــي بقــي فــي املنطقــة.
لقــد أصبــح اليرمــوك رمــزا ً للمعانــاة البشــرية القاســية التــي
يعيشــها املدنيــون فــي الصــراع الدائــر فــي ســوريا .وأصبــح
رمــزا ً الســتالب الالجئــن الفلســطينيني وتشــردهم املتكــرر
ألكثــر مــن ســتة عقــود .تظهــر الصــور التــي نشــرناها فــي
شــباط/فبراير  2014أفواجــا ً مــن النــاس البائســن يصطفــون
للحصــول علــى الغــذاء فــي وســط منازلهــم املدمــرة ،بعــد أن
عانــوا مــن العزلــة واجلــوع واحلرمــان علــى مــدى أشــهر .هنــاك
 18,000مدنــي مــن الالجئــن الفلســطينيني والســوريني ،مبــن
فيهــم مــا ال يقــل عــن  3,500طفــل ،بقــوا عالقــن فــي اليرموك
ومحرومــن مــن الغــذاء واملــاء والــدواء ،فيمــا أغلقــت العيــادات
الصحيــة واملــدارس وانقطــع االتصــال بالعالــم اخلارجــي إلــى
حــد كبيــر .وعلــى الرغــم مــن قيــام األونــروا بتوزيــع املســاعدات
اإلنســانية كلمــا أمكــن ،فــإن الوضــع فــي اليرمــوك فــي ســنة
 2014بقــي فــي حالــة مــن البــؤس والعنــف االســتثنائي.
فــي األول مــن نيســان/إبريل ،اجتاحــت اليرمــوك جماعــات
مســلحة معروفــة بوحشــيتها .ونتيجــة العنــف املتواصــل
الــذي اندلــع فــي أعقــاب ذلــك ،بقــي املدنيــون محاصريــن
ومرعوبــن فــي أطــال مســاكنهم املدمــرة .وتخشــى النســاء
والرجــال واألطفــال مــن التعــرض للعنــف إذا جتاســروا علــى
اخلــروج للبحــث عــن الغــذاء أو املــاء .وقــد قدمــت األونــروا مجــاال ً

واســعا ً مــن املســاعدات اإلنســانية للقلــة مــن النــاس الذيــن
متكنــوا مــن النــزوح .أمــا اآلالف الذيــن بقــوا فهــم حالي ـا ً بــدون
مســاعدة.
إن الوضــع فــي اليرمــوك ،كمــا هــو حــال الصــراع فــي ســوريا
ككل ،يتطلــب مــن اجملتمــع الدولــي تقــدمي اســتجابة متســقة
وعاجلــة .واألولويــة األشــد إحلاحــا ً هــي حمايــة املدنيــن
العالقــن فــي املنطقــة أو امللتمســن للســامة فــي أماكــن
أخــرى وتلبيــة احتياجاتهــم اإلنســانية .لطاملــا دعــت األونــروا،
علــى مــدار األزمــة ،إلــى أن يحتــرم جميــع أطــراف الصــراع
واجباتهــم مبقتضــى القانــون الدولــي بالتوقــف عــن القتــال
الــذي يعــرض املدنيــن للخطــر .ولتعزيــز هــذه الرســالة ،أوجــه
ندائــي اآلن إلــى الــدول األعضــاء فــي األمم املتحــدة ،وخاصــة
أولئــك الذيــن لهــم تأثيــر علــى أطــراف الصــراع ،ألن ميارســوا
تأثيرهــم بشــكل مباشــر وعاجــل وبطريقــة مركــزة وســلمية.
فــإن أخفقــت هــذه اجلهــود ،ســتكون العواقــب كارثيــة.
لقــد حملــت شــواغلي مباشــرة إلــى دمشــق ،وزرت املدنيــن
الذيــن نزحــوا مؤخــرا ً عــن اليرمــوك ،وبحثــت عــن إمكانيــات
حتســن وصــول فــرق األونــروا إلــى الرجــال والنســاء واألطفــال
الهاربــن مــن وجــه القتــال .وكانــت هنــاك عالمــات مشــجعة،
وأنــا أشــعر باالمتنــان للتصميــم الــذي تبديــه فــرق األونــروا
فــي الذهــاب إلــى مناطــق حساســة لتقــدمي املســاعدات التــي
يحتاجهــا النــاس بشــدة.
إذا مت منــح الفــرق اإلنســانية إمكانيــة الوصــول اآلمــن ،فــإن
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األونــروا متلــك القــدرة وااللتــزام الراســخ ملســاعدة جميــع
املدنيــن الثمانيــة عشــر ألفــا ً فــي اليرمــوك وأولئــك الذيــن
نزحــوا إلــى املناطــق احمليطــة – الفلســطينيني منهــم
والســوريني ســوا ًء بســواء.

علينــا أن ال ننســى أن اليرمــوك ميثــل مجــرد أزمــة واحــدة
مــن بــن العديــد مــن األزمــات التــي تواجــه  480,000الجــئ
فلســطيني فــي ســوريا .لقــد أصبــح أكثــر مــن نصــف هــذه
الفئــة الســكانية الضعيفــة مهجريــن داخليــا ً بســبب
العنــف ،وتهجــر العديــد منهــم فــي أكثــر مــن مناســبة .كمــا
أن  %95منهــم يعتمــدون علــى األونــروا فــي تلبيــة أبســط
احتياجاتهــم اإلنســانية .وقــد نــزح مــا ال يقــل عــن 80,000
منهــم إلــى لبنــان أو األردن أو أبعــد مــن ذلــك .إن الوضــع
الطــارئ فــي اليرمــوك يشــكل جــزءا ً مــن أزمــة أوســع مــدى ً
بكثيــر تؤثــر فــي جميــع الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا،

ولهــذا الســبب ،فــإن هــذا النــداء للتمويــل يســعى لتأمــن
مســاهمات طارئــة لنــداء ســوريا العاجــل لســنة ،2015
والــذي يقــدم املســاعدات اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني
املتضرريــن مــن الصــراع فــي مختلــف أنحــاء ســوريا .إن نــداء
اليرمــوك لتأمــن التمويــل يســعى لضــخ  30مليــون دوالر
أمريكــي علــى الفــور ،ممــا سيســمح لألونــروا أن تســتجيب
إلــى االحتياجــات اإلنســانية فــي اليرمــوك وأجــزاء أخــرى
مــن ســوريا ،للتأكــد مــن أن جميــع الالجئــن الفلســطينيني
واجملتمعــات احملليــة املضيفــة لهــم واآلخريــن يحصلــون علــى
املســاعدات التــي هــم بحاجتهــا لكــي يحافظــوا علــى قــدرة
التحمــل.
إن أعــن العالــم متجهــة إلــى اليرمــوك .ولكــن أعــن جميــع
الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا تتجــه إلينــا .وعلينــا أـــن
نتأكــد مــن أنهــا لــن جتــد عزميتنــا واهيــة.

بيير كرينبول
املفوض العام ,األونروا
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ملخص تنفيذي

أخذت هذه الصورة خالل أيام من متكّن األونروا من الوصول لتوزيع الغذاء على الالجئني الفلسطينيني احملاصرين في اليرموك .شارع راما ،اليرموك ،دمشق،
 © . 2015األونروا

بقــي  18,000مدنــي فلســطيني وســوري فــي اليرمــوك يعيشــون
فــي معانــاة قاســية فــي ظــل احلصــار والتعــرض للصــراع املســلح
لفتــرة تزيــد عــن عامني .وهــم اليــوم يواجهــون أســوأ أزماتهــم منذ
ســنة  ،2012حيــث 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 الفلســطينيني املتضرريــن
مــن الصــراع فــي مختلــف أنحاء ســوريا التــي يغشــاها الصــراع .إن
هــذا النــداء مــن أجــل التمويــل يســتعرض كيــف ســتقوم األونــروا،
بفضــل ســخاء املانحــن وبالتنســيق مــع الفاعلــن اإلنســانيني
اآلخريــن ،بتقــدمي اللــوازم الطارئــة واملــأوى واخلدمــات األساســية
للمدنيــن العالقــن فــي العنــف الدائــر فــي اليرمــوك واملناطــق

األخــرى فــي ســوريا ،لفتــرة أوليــة مدتهــا  90يوم ـاً.
يأتــي هــذا النــداء للتمويــل ضمــن نــداء ســوريا العاجــل لســنة
 2015الــذي يغطــي احلــد األدنــى مــن االحتياجــات اإلنســانية لــدى
 480,000الجــئ فلســطيني تبقــوا فــي ســوريا ،باإلضافــة إلــى
عشــرات اآلالف مــن الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان واألردن.

بقــي  18,000مدنــي فلســطيني
وســوري

فــي

اليرمــوك

يعيشــون فــي معانــاة قاســية
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نظرة عامة إلى الوضع
منــذ األول مــن نيســان/إبريل  ،2015عندمــا اندلعــت مصادمــات
كثيفــة مــع قيــام جماعــات مســلحة باجتيــاح اليرمــوك ،بقــي
حوالــي  18,000الجــئ فلســطيني ومدنــي ســوري ،منهــم 3.500
طفــل ،ملتمســن املــأوى فــي أطــال مســاكنهم املدمــرة.
حتــى اآلن ،هربــت مــن اليرمــوك عــدة مئــات مــن األســر فقــط،
وبقيــت اآلالف مــن األســر عالقــة داخلــه .وتعمــل األونــروا حالي ـا ً
علــى تقــدمي الدعــم اإلنســاني للمدنيــن املهجريــن واجملتمعــات
احملليــة التــي تســتضيفهم فــي منطقتــن محاذيتــن لليرمــوك،
همــا التضامــن مــن الشــرق ويلــدا مــن اجلنــوب والشــرق ،مــع
التخطيــط لتوســيع هــذه العمليــة ملنطقتــي ببيــا وبيــت
ســحم اجملاورتــن .فــي الوقــت احلالــي ،ال يــزال الوضــع األمنــي فــي
ت وال تعتريــه عقبــات بــارزة
هــذه املناطــق متوتــرا ً ولكنــه مــوا ٍ
أمــام الوصــول.
تبــن مــن التقييمــات الســريعة لالحتياجــات التــي أجريــت فــي
التضامــن ويلــدا وجــود درجــة شــديدة مــن االحتيــاج اإلنســاني بني
املدنيــن النازحــن عــن اليرمــوك ،حيــث تتعلــق أشــد االحتياجــات
بالغــذاء واملــأوى وامليــاه املأمونــة ،ولكنهــا تتضمــن أيضـا ً مواطــن
ضعــف شــديد تتعلــق بنقــص الرعايــة الطبيــة واملــواد غيــر
الغذائيــة ،مثــل البطانيــات ولــوازم الســرير .وهنــاك خطــر مرتفــع
باإلصابــة باألمــراض الســارية ،وخاصــة مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة
خــال أشــهر الربيــع والصيــف .وتشــتمل املســاعدات املقدمــة
حتــى اآلن علــى الغــذاء واللبــاس ولــوازم معاجلــة امليــاه ،ولــوازم
الســرير ،وأدوات املطبــخ ،ومنتجــات النظافــة ،واخلدمــات الطبيــة.
إن الوضــع غيــر مســتقر ،وتكتنفــه مخاطــرة عاليــة بحــدوث
حــاالت نــزوح مفاجــئ علــى نطــاق واســع فــي املســتقبل القريــب،
أو بقــاء أعــداد كبيــرة مــن الســكان داخــل اليرمــوك دون أن تتوفــر
القــدرة علــى الوصــول إليهــم.

فــي أجــزاء أخــرى مــن ســوريا ال يزالــون فــي حالــة عميقــة مــن
الضعــف واحلرمــان .إن تركــز مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
وجتمعاتهــم علــى أطــراف املراكــز احلضريــة ،التــي حتولــت إلــى
جبهــات قتــال نشــط ،عــرّض ويعــرّض ســاكنيها إلــى مســتويات
عاليــة بشــكل خــاص مــن العنــف املســلح والتهجيــر .فقــد أدى
العنــف إلــى تهجيــر أكثــر مــن  280,000الجــئ فلســطيني ،أي
أكثــر مــن نصــف مجمــوع الالجئــن ،داخــل ســوريا ،فيمــا نــزح
 80,000آخــرون إلــى بلــدان مجــاورة ومناطــق أكثــر بعــداً .إن أكثــر
مــن  %95مــن الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا يعتمــدون
علــى املســاعدات اإلنســانية التــي تقدمهــا األونــروا فــي تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية ،مبــا يشــمل النقــود والغــذاء وامليــاه
والصــرف الصحــي واخلدمــات الصحيــة.
ال تــزال هــذه األنشــطة اإلنســانية احلاســمة مهــددة بشــدة
نتيجــة النقــص املزمــن فــي التمويــل ،حيــث بلــغ متويــل نــداء
ســوريا العاجــل حتــى اآلن  .%18.5إن جوهــر هــذه االســتجابة
يكمــن فــي برنامــج األونــروا للمســاعدات النقديــة الطارئــة
الــذي يقــدم منح ـا ً صغيــرة حلوالــي  470,000الجــئ فلســطيني
فــي مختلــف أنحــاء ســوريا .وســتضطر األونــروا لتعليــق هــذا
البرنامــج فــي أوائــل حزيران/يونيــو مــا لــم يكــن باإلمــكان تأمــن
متويــل إضافــي ،ممــا يعنــي التخلــي عــن دعــم مجموعــة ســكانية
تعانــي مــن ضعــف شــديد.

تقــف األونــروا علــى أهبــة االســتعداد ملســاعدة املدنيــن مــن
اليرمــوك في أي ســيناريو – ســوا ًء الســتئناف العمليات اإلنســانية
داخــل اليرمــوك أو مســاعدة املدنيــن الذيــن ينزحــون إلــى مناطــق
أخــرى .وســيتم تقــدمي املســاعدة بالتعــاون مــع األمم املتحــدة
والشــركاء فــي العمــل اإلنســاني.
كمــا هــو احلــال فــي اليرمــوك ،هنــاك الجئــون فلســطينيون
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االحتياجات االنسانية
يحتــدم العنــف مبســتويات غيــر مســبوقة ليجتــاح ســكانا ً تبــن مــن التقييــم الســريع لالحتياجــات الــذي أجرتــه األونــروا
مدنيــن عانــوا ويعانــون مــن اجلــوع والوهــن علــى مــدار عامــن مــن فــي يلــدا أن الغــذاء واملــأوى وامليــاه املأمونــة تشــكل أشــد
احلصــار ،فتتصاعــد احتياجــات الســكان املدنيــن فــي اليرمــوك االحتياجــات اإلنســانية إحلاحــاً ،حيــث تظهــر علــى املدنيــن
أعــراض ســوء التغذيــة واجلفــاف .وقامــت كــوادر األونــروا الطبيــة
بقــدر بالــغ.
مبعاجلــة عــدد متنــوع مــن األمــراض الســارية واحلــاالت املزمنــة
تواصــل األونــروا تشــديد مطالبتهــا القويــة بتوفيــر ظــروف التــي تفاقمــت بشــدة بســبب التعــرض للعنــف املســلح
آمنــة تتيــح للوكالــة أن تقــدم املســاعدات اإلنســانية الالزمــة والعزلــة التــي ارتبطــت بــه .إن الطابــع املدنــي للســكان فــي
للمحافظــة علــى أرواح النــاس .كمــا ســتواصل األونــروا مطالبتها اليرمــوك يعنــي أن هنــاك أعــدادا ً كبيــرة مــن الرضــع واألطفــال
بــأن حتتــرم جميــع األطــراف واجباتهــا فــي حمايــة املدنيــن وتلتــزم والنســاء احلوامــل فــي املنطقــة .وتســتمر الصدامــات املســلحة
املتواصلــة فــي إصابــة املدنيــن وقتلهــم فــي مختلــف أنحــاء
بهــا.
اليرمــوك.
إن احلرمــان حتــى مــن أبســط متطلبــات البشــر للبقــاء علــى
قيــد احليــاة – الغــذاء وامليــاه املأمونــة – ملــدة عامــن قــد تــرك
ســكان اليرمــوك فــي حالــة مــن الضعــف البدنــي الشــديد .فــي
ســنة  ،2014متكنــت األونــروا مــن الوصــول إلــى الســكان بشــكل
وا ٍه ومتقطــع ووزعــت عليهــم  32,503طــرود غذائيــة فــي 131
يومــا ً موزعــة علــى الســنة .يعــادل ذلــك  400ســعرة حراريــة
فقــط للفــرد فــي اليــوم ،أي أقــل بكثيــر مــن املدخــول اليومــي
الــذي يوصــي بــه برنامــج األغذيــة العاملــي للمدنيــن فــي أوضــاع
الطــوارئ ،وهــو  2100ســعرة حراريــة.

يتســبب الصــراع فــي اليرمــوك وفــي مختلــف أنحــاء ســوريا بآثار
مدمــرة علــى النســيج االجتماعــي للمجتمــع الفلســطيني ،ممــا
يرفــع مــن مســتوى اخملاطــر املتعلقــة باحلمايــة إلــى حــد بالــغ.
ففــي ســياق التهجيــر العاجــل والعنــف الشــديد ،يصبــح
االنفصــال عــن األســرة باعثـا ً شــديدا ً للقلــق بالنســبة لألطفــال
الذيــن مــا زالــوا فــي اليرمــوك ،والذيــن يقــارب عددهــم 3,500
طفــل .إن طواقــم األونــروا متلــك قــدرات ملموســة للتصــدي
لقضايــا احلمايــة – مثــل دعــم القاصريــن املنفصلــن عــن ذويهــم،

 |5االونروا | نداء سوريا العاجل 2015

ولــم شــمل األســر ،وتقــدمي الدعــم النفســي-االجتماعي – إال
أنــه يلــزم تعزيــز قــدرات اإلدارة الفنيــة واحلمايــة بقــدر أكبــر.
إن االحتياجــات اإلنســانية للمدنيــن مــن اليرمــوك يتشــارك
بهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي مختلــف أنحــاء ســوريا،
وإن كان بقــدر متفــاوت مــن احلــدة .فــا تــزال عــدة مواقــع فــي
دمشــق وحلــب ودرعــا عصيــة علــى الوصــول وال يســتطيع
ســكانها تلقــي املســاعدات ويعانــون مــن ســوء التغذيــة ومــن
درجــة قصــوى مــن احلرمــان .ويضطــر الالجئــون الفلســطينيون
املهجــرون فــي مناطــق أخــرى للبقــاء فــي ظــروف إقامــة
مكتظــة فــي مســاكن مســتأجرة بتكلفــة باهظــة للغايــة ،أو
فــي املراكــز اجلماعيــة التــي تديرهــا األونــروا ،حيــث يفتقــدون
الدخــل أو األصــول الالزمــة لتلبيــة احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم
اإلنســانية.

النهج التشغيلي
اســتعدت األونــروا جملــال واســع مــن الســيناريوهات فــي
االســتجابة لليرمــوك ،مبــا فــي ذلــك احتمــال النــزوح اجلماعــي
إلــى الشــمال والشــرق ،حيــث متلــك األونــروا إمكانيــة الوصــول،
والنــزوح إلــى اجلنــوب ،حيــث ال متتلــك األونــروا حاليــا ً إمكانيــة
الوصــول بســبب اســتمرار االشــتباكات املســلحة العنيفــة.
وقــد أعــدت األونــروا خططـا ً للتأهــب وشــكلت فرقـا ً احتياطيــة
جاهــزة للعمــل فــي جميــع القطاعــات اإلنســانية .وتقــوم
الوكالــة ،بالتنســيق مــع الشــركاء ،ببنــاء مخــزون كبيــر مــن
الســلع واملــواد األساســية لكــي يجــري توزيعهــا بصورة ســريعة.
تعمــل األونــروا عــن قــرب مــع فريــق األمم املتحــدة القطــري فــي
ســوريا فــي تنســيق كل مــن االســتجابة اإلنســانية وأنشــطة
املناصــرة .كمــا تتواصــل األونــروا عــن قــرب مــع الســلطات
الســورية التــي قامــت بتيســير الوصــول العاجــل إلــى اجملموعــات
األولــى مــن الســكان الذيــن نزحــوا إلــى التضامــن ويلــدا .وفــي
مجــرى االســتجابة للوضــع الطــارئ فــي اليرمــوك ،ســتقدم
األونــروا املســاعدات لالجئــن الفلســطينيني واملدنيــن الســوريني
دون متييــز فــي املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا ،مبــا يشــمل
اليرمــوك ذاتــه والتجمعــات احمليطــة بــه.
ســتواصل األونــروا تكييــف اســتجابتها مــع تطــور الوضــع فــي
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اليرمــوك  .ويرجــح أن تبقــى هنــاك حتديــات جمــة أمــام تنفيــذ
العمليــات:
•يحــول اســتمرار الصــراع املســلح املكثــف حاليــا ً دون
أي وصــول مباشــر إلــى املدنيــن العالقــن فــي اليرمــوك.
وإذا دخلــت األونــروا إلــى املنطقــة ،فســيواجه املدنيــون
مخاطــر فــي الوصــول إلــى أيــة نقطــة توزيــع.
•ال يــزال الوصــول ميثــل حتدي ـا ً صعب ـا ً كذلــك فــي املناطــق
احملاذيــة لليرمــوك ،إذ أن العديــد منهــا ال تــزال غيــر آمنــة
إلــى حــد كبيــر .ســتواصل األونــروا العمــل مــع مختلــف
األطــراف احملليــة والوطنيــة لتوســيع إمكانيــات الوصــول.
•أصبحــت مراكــز األونــروا اجلماعيــة تعمــل بطاقتهــا
االســتيعابية القصــوى ،مســتضيفة أكثــر مــن 8,000
نــازح فــي منشــآتها ألكثــر مــن عامــن .وتعمــل األونــروا
علــى حتديــد وتأمــن مواقــع بديلــة فــي حــال حــدوث نــزوح
واســع النطــاق مــن اليرمــوك.
حتتفــظ األونــروا بقــدرة كليــة أو جزئيــة علــى الوصــول إلــى
غالبيــة الالجئــن الفلســطينيني فــي املناطــق األخــرى فــي
ســوريا ،مــع اســتمرار العمليــات الثابتــة فــي محافظــات
دمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة والالذقيــة ودرعــا .متلــك األونــروا
القــدرة فــي تلــك املناطــق علــى تقــدمي مجــال واســع مــن
املســاعدات اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني املتضرريــن مــن
الصــراع طاملــا توفــر التمويــل الكافــي .يعــد برنامــج األونــروا
للمســاعدات النقديــة أكبــر التدخــات اإلنســانية حجمــا ً
وأعالهــا فاعليــة وكفــاءة فــي تلــك املناطــق ،حيــث يقــدر علــى
تقــدمي املنــح ألكثــر مــن  470,000فــرد فــي غضــون أســابيع ،مــع
تفــادي خســائر الكفــاءة املتعلقــة بالتوريــد املباشــر للمــواد
اإلنســانية .وقــد أثبــت التقييــم املســتقل األخيــر لبرنامــج
املســاعدات النقديــة الطارئــة جناعــة هــذا التدخــل وفاعليتــه
التشــغيلية وتوفــر آليــات قويــة للحمايــة مــن االنحــراف وإســاءة
االســتعمال.
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المتطلبات
بعــد أربــع ســنوات مــن الصــراع فــي ســوريا ،أصبحــت
األونــروا متلــك قــدرات قويــة ومرنــة ومختبــرة فــي امليــدان
لالســتجابة إلــى األزمــات املفاجئــة .مــع ذلــك ،تظــل
هــذه االســتجابات معتمــدة علــى توفــر التمويــل الكافــي
والعاجــل .إن األنشــطة الــواردة فــي اجلــدول أدنــاه تخــص
املتطلبــات الطارئــة األكثــر إحلاحــا ً مــن أجــل االســتجابة
ألزمــة اليرمــوك والالجئــن الفلســطينيني املتضرريــن مــن
الصــراع فــي مختلــف أنحــاء ســوريا ،مبــا يشــمل تعزيــز
قــدرات التأهــب والقــدرات الفنيــة.

باإلجمــال ،حتتــاج األونــروا إلــى ضــخ  30مليــون دوالر علــى
الفــور لضمــان أن تتــم تلبيــة أشــد احتياجــات املدنيــن فــي
اليرمــوك والالجئــن الفلســطينيني فــي مختلــف أنحــاء ســوريا
خــال نافــذة أوليــة مــن االســتجابة العاجلــة مدتهــا 90
يومــاً .سيشــمل هــذا النــداء الطــارئ للتمويــل  18,000مدنــي
فــي اليرمــوك ،فلســطينيني وســوريني ،واألســر التــي نزحــت
عــن اليرمــوك واألســر املضيفــة لهــا .كمــا ســيغطي أيضــا ً
االحتياجــات األشــد إحلاحـا ً لــدى  234,116الجئـا ً فلســطينيا ً ممــن
تضــرروا مــن الصــراع فــي أنحــاء أخــرى مــن ســوريا.
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تفصيل التمويل الطارئ –  90يوما ً من االستجابة العاجلة
النشاط

الفئات املستهدفة

التمويــل املطلــوب
( الدوالر االمريكي )

مســاعدات نقديــة جلميــع املدنيــن املقيمــن فــي اليرمــوك أو مــا يصــل إلــى  18,000فــرد ( 4,500أســرة) ســوا ًء فــي اليرمــوك أو
نازحــن عنــه ،باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.
النازحــن عنــه ،باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

3,340,406

مســاعدات نقديــة لالجئــن الفلســطينيني املتضرريــن مــن مــا يصــل إلــى  234,116الجئــا ً فلســطينيا ً ممــن تضــرروا مــن
الصــراع ( 59,824أســرة).
الصــراع فــي مختلــف أنحــاء ســوريا.

16,693,820

طــرود غذائيــة طارئــة جلميــع املدنيــن املقيمــن حاليــا َ فــي  18,000فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
اليرمــوك أو النازحــن عنــه مؤخــرا ً  ،باإلضافــة إلــى األســر باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

1,793,980

املضيفــة.

مــواد غيــر غذائيــة ،مبــا يشــمل لــوازم الســرير والبطانيــات  18,000فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
وأدوات املطبــخ ،جلميــع املدنيــن املقيمــن حاليـا َ فــي اليرموك أو باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

889,875

النازحــن عنــه مؤخــرا ً  ،باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

مــواد غيــر غذائيــة للمدنيــن املهجريــن مــن مناطــق أخــرى فــي  105,400فرد من املهجرين من مناطق أخرى في سوريا.

4,268,236

سوريا.

مــواد النظافــة جلميــع األســر املقيمــة حالي ـا ً فــي اليرمــوك أو  18,000فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.
النازحــة عنــه مؤخــراً ،باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

507,000

مخــزون تكميلــي مــن العقاقيــر واألدويــة واملــواد الطبيــة 18,000 .فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
التقــدمي املباشــر للخدمــات الصحيــة لســكان اليرموك واألســر باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

324,000

النازحــة .حمــات وقائيــة لتقليــل خطــر األمــراض الســارية.

إقامــة وإدارة مراكــز جماعيــة لألســر النازحــة عــن اليرمــوك 18,000 ،فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
مبــا يشــمل تقــدمي اخلدمــات األساســية واملســاعدات اإلنســانية .باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

720,000

لــوازم معاجلــة امليــاه جلميــع األســر املقيمــة حاليــا ً فــي  18,000فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
اليرمــوك أو النازحــة عنــه مؤخــراً ،مبــا يكفــي ملــدة شــهر واحــد .باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.

490,000

نقــل امليــاه بالشــاحنات باإلضافــة إلــى تزويــد ســكان اليرمــوك
واألســر النازحــة بالصفائــح حلمــل امليــاه .إصــاح البنيــة
التحتيــة للميــاه وتركيــب اآلبــار فــي املناطــق التــي تســتضيف
مدنيــن نازحــن.

خدمــات التعليــم الطــارئ لألطفــال فــي اليرمــوك واألطفــال  18,000فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.
النازحــن إلــى مناطــق أخــرى.

194,250

خدمــات الدعــم النفســي-االجتماعي لألســر فــي اليرمــوك أو  18,000فــرد ،ســوا ًء فــي اليرمــوك أو نازحــن إلــى أماكــن أخــرى،
باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة.
األســر النازحــة إلــى مناطــق أخــرى.

173,500

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

192,988

خدمــات احلمايــة بالتركيــز علــى الوقايــة مــن االنفصــال عــن باإلضافــة إلــى األســر املضيفــة .تركيــز خــاص علــى األســر التــي
األســرة ،وتتبــع األســر ولــم شــمل أفرادهــا فــي حــال حــدوث تعانــي مــن مواطــن ضعــف حــاد بخصــوص احلمايــة ،وال ســيما
األطفــال الذيــن يظلــون فــي اليرمــوك حاليــاً ،وعددهــم 3,500
تهجيــر جماعــي.
طفــل.

موظفــو الطــوارئ العاملــون فــي التوريــد ،واخلدمــات  18,000فــرد مــن اليرمــوك ،باإلضافــة إلــى اجملتمعــات احملليــة
اللوجســتية ،واألمــن ،والعمليــات امليدانيــة ،واخلدمــات الطبيــة ،املضيفــة فــي حــال حــدوث تهجيــر.

446,250

والتعليــم ،والدعــم النفســي-االجتماعي ،والتنســيق/اإلدارة.

اجملموع الكلي بـ ( الدوالر األمريكي )
* يشمل كل بند في امليزانية  11%لتكاليف دعم البرنامج.

30,034,305
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