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عن ا�ونروا

تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية 
حلوالي خمسة ماليني من الجئي فلسطني املسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن 
وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك 
واخلدمات  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  األونروا  خدمات  وتشتمل  حملنتهم.  عادل  حلل  التوصل  يتم  أن  إلى 

االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير.

ويعد التعليم أكبر برامج الوكالة خلدمة الالجئني الفلسطينني، حيث ماتزال الوكالة املوفر الرئيسي للتعليم األساسي 
ل حالياً قرابة 700 مدرسة يؤمهاقرابة  نصف مليون تلميذ الجىء.   لالجئني الفلسطينني على مدى أزيد من 60 عام، وتشغّ
كما تقدم األونروا خدمات الرعاية الصحية األساسية لالجئني الفلسطينيني من خالل 138 مركز صحي، حيث توفر شبكة 
العناية  فيها  مبا  األساسية  الصحية  اخلدمات  املتنقلة،  والعيادات  الصحية  العناية  مرافق  املكونة من  الصحية،  الوكالة 
الوقائية واخلدمات الطبية العامة والتخصصية.  أما ثالث برامج األونروا الرئيسية فهو برنامج اإلغاثة واخلدمات اإلجتماعية 

ً لتمكينهم من تلبية حاجاتهم األساسية. الذي يوفر املعونات الغذائية والنقدية الضرورية لعائالت الالجئني األكثر فقرا

لم تواكب التبرعات املالية لألونروا مستوى الطلب املتزايد على اخلدمات والذي تسبب به العدد املتزايد لالجئني املسجلني 
واحلاجة املتنامية والفقر املتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن املوازنة العامة للوكالة والتي تعمل على دعم األنشطة الرئيسة لها 
والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة %97 قد بدأت في كل عام وهي تعاني من عجز متوقع كبير. وفي الوقت احلالي، 

يبلغ العجز املالي في املوازنة العامة للوكالة ما مجموعه 67,2 مليون دوالر.

 تعرض األونروا من خالل هذا امللف مجموعة من املشاريع الصغيرة ملنفعة الالجئني الفلسطينيني في غزة واألردن ولبنان 
وسوريا والضفة الغربية، ويبني كيف ميكن أن حتدث مساهمتكم الفرق.

ميكن عند الطلب توفير عرض مفصل عن أيٍ من البرامج الواردة هنا، علماً أن األرقام الواردة في هذا امللف معرضة للتغيرات 
الطفيفة.  
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أدى احلصار اإلسرائيلي املفروض على القطاع منذ تولي حركة حماس للسلطة في العام 2007،  والذي جاء بعد حوالي عشر 
واجلغرافية  اإلقتصادية  العزلة  من  املزيد  إلى   ،2000 العام  في  الثانية  اإلنتفاضة  تبعت  إنسانية مستمرة  أزمة  من  سنني 
لسكان قطاع غزة الفقراء الذين يبلغ عددهم حوالي 1.7 مليون نسمة.  ويشكل الالجئون املسجلون لدى األونروا حوالي 70% 
من تعداد سكان غزة. وأدى إغالق القطاع إلى القضاء على الفرص اإلقتصادية للسكان هناك مما ترك معظمهم معتمدين 
تدمير  إلى  الواردات  والتشديد على  الصادرات  احلظر على  أدى  لتأمني عيشهم.  كما  اخلارجية  اإلنسانية  املساعدات  على 
القطاع اخلاص الرسمي مما فاقم معدالت الفقر والبطالة وفي نفس الوقت ساهم في منو إقتصاد األنفاق الغير قانوني حتت 

احلدود مع مصر.

ومن التحديات األخرى، مواجهة حالة إنعدام األمن الغذائي بني الفئات األكثر عرضةً مبا فيهم األطفال.  حيث قامت األونروا 
ً بتحديد 200,000 الجىء إضافي يعيشون حتت خط الفقر املدقع، مما جعل مجموعهم  300,000 الجىء، ذلك  في غزة مؤخرا
باإلضافة إلى 450,000 الجىء يعيشون حتت خط الفقر أو بدون أي مصدر دخل.  وأدى ذلك إلى مفاقمة حالة إنعدام األمن 

الغذائي والفقر وزيادة التدهور في مؤشرات الصحة والتغذية.

كما نتج عن إنعدام الفرص اإلقتصادية وصول معدالت البطالة إلى %46 بني الالجئني ومعانات العديد منهم من فقر مدقع 
ومزمن. وعلى الرغم من بعض التحسن احلاصل بشكل عام، ماتزال معدالت البطالة في غزة من بني األعلى في العالم.  وجتدر 
اإلشارة إلى أن معدل خسارة الوظائف كان سيكون أكبر لوال برنامج خلق فرص العمل املوّسع لألونروا والبرامج املماثلة من 

جهات أخرى باإلضافة إلى إقتصاد األنفاق وأعمال التنظيف الواسعة خمللفات احلرب - بعيد عملية الرصاص املسكوب-.

تسعى األونروا لتوفير الدعم للمشاريع التالية بغية التخفيف من آثار احلصار واملعاناة اليومية لالجئني الفلسطينيني في 
غزة: 
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300,000 $ توفر طعاما مالئما لـ 30,000 الجئ لعدة أشهر1

119,000 $ توفر دخال لمدة شهر لـ 100 عائلة فقيرة2

212,000 $ توفر فرص عمل لـ 200 الجئ لمدة سنة3

تقوم األونروا كل ثالثة شهور بتقدمي  السالل الغذائية بشكل 
هذه  وحتتوي  غزة.   قطاع  في   ً فقرا األكثر  لالجئني  منتظم 
السالل على األرز والسكر والطحني زيت القلي واحلليب.  من 
خالل هذا املشروع املقترح سوف يحصل الالجؤون املستفيدون 
على مصدر ضروري للبروتني من خالل إضافة اللحوم املعلبة 
للسالل الغذائية.  سوف يتم توزيع علبتني من اللحوم املعلبة 
الفقر ومستحق  الواحدة) على كل الجىء شديد  (200 غرام 
النظامية  األغذية  توزيع  مراكز  خالل  من  وذلك  للمعونة، 

التابعة لألونروا وبالتزامن مع توزيع السالل الغذائية . 

اللحوم  توزيع  األونروا من   $  300,000 تبرعكم مببلغ  سيمكن 
املعلبة وضمان التغذية السليمة لـ 32,900 الجىء فقير.

املستمرين،  والبطالة  للفقر  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف 
لالجئني  الوظائف  توفير  إلى   2013 العام  في  األونروا  تخطط 
العاطلني عن العمل. سيستفيد من هذا التبرع حوالي ثلث 
تعداد الالجئني في قطاع غزة. وستقوم الوكالة بتوفير فرص 
عمل في مرافقها واملستشفيات والبلديات ومنظمات اجملتمع 
إلى القطاع اخلاص.   احمللي ومنظمات غير حكومية باإلضافة 

يبلغ مجموع ميزانية هذا املشروع 57,300,000 $.  
 

إن تبرعكم بـ 212,000 $ سيمكن األونروا من توفير الوظائف 
املؤقتة لـ 200 الجىء عاطل عن العمل خالل سنة 2013.

تسعى األونروا إلى توفير معونات مالية للعائالت الالجئة 
التي تعيش في حالة  فقر مدقع في قطاع غزة، حيث يتم 
حتديد املستفيدين من خالل برامج مسح الفقر.  ويهدف 
من  الفقيرة  األسر  متكني  إلى  هذه  املالية  املعونات  توفير 
الصحية  كالرعاية  األساسية  املعيشية  حاجاتها  تلبية 
والتعليم وتأمني الطعام الصحي املغذي ألطفالهم وشراء 
النقل  مصاريف  وتغطية  األساسية  املنزلية  املستلزمات 

واخلدمات املعيشية.  

إن تبرعكم مببلغ 119,000 $ ســـيمكنكم من إعانة 100 
عائلة الجئة في غزة تعيش حتت خط الفقر.
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70,000 $ توفر خدمات الدعم النفساني لـ 5000 طالب الجئ متأثر من النزاع المستمر4

254,000 $ يمكن من تطعيم  77,500 تلميذ ضد أمراض قد تهدد حياتهم 5

يهدف برنامج الصحة النفسانية اجملتمعية التابع لألونروا 
أعمال  تتركها  التي  السلبية  اآلثار  من  التخفيف  إلى 
واإلنتهاكات،  اإلقتصادية  والضغوطات  املستمرة  العنف 
املشروع  هذا  خالل  من  غزة.  في  الالجئني  أطفال  على 
مدرسة  لكل  واحد  نفساني  مرشد  األونروا  ستخصص 
األطفال   ً وحتديدا املدرسة  تالميذ  على  عام  مسح  إلجراء 
املرشدون  سيقوم  كما  النفسي.   للدعم  حاجة  األكثر 
حيث  جماعية  إستشارية  جلسات  بتنظيم  النفسانيون 
يتاح لألطفال الذي عاشوا جتارب مماثلة فرصة التفاعل مع 
للمشاركة  مشجع  مناخ  إطار  في  املرشد  ومع  بعضهم 

وتعلم طرق جتاوز هذه املصاعب.

إن تبرعكم مببلغ 70,000 $ سيسمح حلوالي 5,000 تلميذ 
في 5 مدارس تابعة لألونروا باحلصول على الدعم النفسي 

ملدة عام كامل.

معظم الالجئني الذين تخدمهم األونروا جد صغار في السن، 
الفئة  وهذه  من عمرهم.  العاشرة  يتجاوزوا  لم  منهم  و20% 
التغذية واألمراض,  إلى نقصان في  العمرية شديدة العرضة 
استجابة لذلك، توفر األونروا مجموعة من اخلدمات الصحية 
شبكة  عبر  وذلك  العالج،  أو  الوقاية  هدفها  لألطفال، 
من  والتأكد  الصحية  األطفال  حالة  ملراقبة  مدارسها، 

رفاهيتهم. 

ويعد ااتطعيم واحدا من أكثر البرامج الصحية فعالية، من 
ناحية الكلفة، للسيطرة والقضاء على أمراض معدية تهدد 

حياة األطفال.

20,000 $ توفر الفحص الطبي الضروري لـ 71,500 تلميذ6

معظم الالجئني الذين تخدمهم األونروا صغار في السن، و
%20 منهم لم يتجاوزا العاشرة من عمرهم. وهذه الفئة 
واألمراض.  التغذية  سوء  مخاطر  إلى  معرضة  العمرية 
اخلدمات  من  مجموعة  األونروا  توفر  لذلك،  استجابة 
عبر  وذلك  العالج،  أو  الوقاية  هدفها  لألطفال،  الصحية 
شبكة مدارسها، ملراقبة حالة األطفال الصحية والتأكد 

من رفاهيتهم.
 

طبي  بفحص  القيام  يتم  املدرسة،  في  التسجيل  ومع 
معمق، يركز على األمراض واإلعاقات التي قد تعيق قابلية 

التلميذ للتعلم، مثل اإلعاقات السمعية اوالبصرية.
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ساهم في جعل المخيمات أكثر اخضرارا7

والتخلص من  اخملينات عن جمع  داخل  األونروا مسؤولة كليا 
النفايات الصلبة.

والطرق واألسواق في  املنازل  الناجتة عن  النفايات  جتمع حاليا 
اخمليمات بفضل يد عاملة وعربات يدوية. يقوم عاملوا النظافة 
حاويات  إلى  وينقلونها  بالعربات  الصلبة  النفايات  بجمع 
في  الرسمية  املطامر  إلى  شاحنات  تنقلها  حيث  النفايات 

شرق قطاع غزة، بجانب احلدود.

بفضل تبرع تتراوح قيمته ما بني 10,000 و 220,000 $، سوف 
داخل  البيئة  لتحسني  ضرورية  أجهزة  بشراء  األونروا  تقوم 
إيجابي على سكان  اجتماعي   تأثير  له  اخمليمات، مما سيكون 

اخمليم، مبا فيه الصحة والرفاهية.

مواد وأدوات التنظيف 

توفير وتركيب محرك كهربائي
لتشغيل بئر امليا

كلفة محرك واحد

2 شاحنات عجالت 

$220,000

$220,000

$20,000

$10,000

كب عجالت يتم استعماله جلمع
النفايات الصلبة والركام حول

حاويات النفايات

شراء شاحنة رافعة "سكيب"
لنقل حاويات النفايات بسعة 2

 متر مربع.
شراء 2 حاويات بسعة 24

متر مربع.
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الضفة الغربية

6

تخدم األونروا 730,000 الجىء فلسطيني مسجل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.  ومنذ إنتفاضة األقصى في العام 
2000، أدى استمرار األزمات اإلقتصادية واإلجتماعية إلى تراجع معدالت النمو اإلنساني والتطور اإلقتصادي وتزايد الصعوبات 
الالجئون  يعاني  والتهجير،  اإلقتصادي  والركود  احلركة  على  اإلسرائيلية  للقيود  ونتيجة  الفلسطينني.   السكان  على 

الفلسطينيون في الضفة الغربية حتت وطأة الفقر املدقع والبطالة والتوتر النفسي وإنعدام األمن الغذائي.
 

ويبقى وصول العديد من الفلسطينيني في الضفة الغربية للموارد اإلقتصادية واخلدمات األساسية مكبالً بشكلٍ يؤدي إلى 
تقليص فرص النمو والتطور املستدام.  وبينما تستمر القيود على احلركة من وإلى القدس الشرقية ووادي األردن واملناطق بني 
اجلدار الفاصل واخلط األخضر ، يظل السكان الفلسطينيون في تلك املناطق في حالةٍ من العوز والعرضة.  كما وتفاقمت 
الظروف املعيشية للعديد من سكان القدس الشرقية واملنطقة (C) مع تزايد مخاطر التهجير والتعرض املتوالي للعنف من 

املستوطنني.  
 

بأرضهم  التمسك  على  ومساندتهم  وحرياتهم  األساسية  حقوقهم  وحماية  الالجئني  وحماية  مساعدة  وبغية 
ومجتمعاتهم، قامت األونروا بإعداد مجموعة مشاريع ملواجهة عواقب التهجير وآثار األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية والقيود 

على احلركة. 
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الضفة الغربية
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180,000 $ تشغل 200 عامل لمساعدة مزارعي الضفة الغربية على إعادة غرس أشجار الزيتون8
التي اقتلعها المستوطنون 

180,000 $ توفر الرعاية الصحية اªساسية لمجتمعات الالجئين المعزولة لمدة سنة 9

املفروضة  القيود  من  يومي  شبه  بشكل  الالجئون  يعاني 
إلى  الوصول  على  القدرة  وعدم  احلركة  في  حريتهم  على 
اخلدمات العامة واإلضرار أو تدمير ممتلكاتهم ذلك باإلضافة 
إلى العنف واملضايقات من قبل اجليش واملستوطنني.  ومن 
املستوطنات  من  القريبة  املناطق  سكان  املتضررين،  بني 
 C واملنطقة  العازلة)  املنطقة  ضمنها  (من  العازل  واجلدار 
والقدس  األردن وهضاب اخلليل اجلنوبية)  وادي  ً في  (وحتديدا
اسم  يحمل  الذي  األونروا  برنامج  يهدف  الشرقية. 
التي  الزيتون  أشجار  غرس  إعادة  على  املزارعني  "مساعدة 
املهددة  املناطق  األراضي في  إقتلعها املستوطنون وحراثة 
من توسع املستوطنات" إلى مواجهة عوامل التهديد هذه 
من  والتقليص  األرض  على  الفلسطيني  الوجود  وتعزيز 

إحتمالية التهجير القصري. 

200 عامل  180,000 $ سيسمح بتوظيف  إن تبرع بقيمة 
قبل  من  لإلعتداء  تعرضوا  الذين  املزارعني  ملساعدة 
وتقليم  األراضي  بتنظيف  العمال  سيقوم  املستوطنني.  
األشجار التي أحرقها املستوطنون وترميم األبنية والبيوت 
البالستيكية وإعادة وصل شبكات املياه وحفر اآلبار واحلفر 
اإلمتصاصية وحراثة األراضي وفتح الطرق الزراعية ألغراض 

متعددة للوصول إلى األراضي الواقعة قرب اجلدار.

الصحية  احلالة  والفقر على  اإلغالق  آثار  من  التخفيف  بغية 
في  النائية  أو  املعزولة  املناطق  في  املقيمني  للفلسطينيني 
الضفة الغربية، تسعى الوكالة للحصول على الدعم لتوفير 
عالجية  صحية  وعناية  (وقائية  متنقلة  صحية  خدمات 
وحتاليل دم وتوعية وإستشارات طبية) وذلك من خالل تشغيل 
6 عيادات متنقلة. حيث قامت األونروا بتحديد 59 موقع يفتقر 
على  املفروضة  القيود  بسبب  وذلك  الصحية  التغطية  إلى 
النقل  وسائل  إلى  الوصول  ب  يصعّ الذي  والفقر  احلركة 
هذه  بزيارة  املتنقلة  العيادات  طواقم  سيقوم  واملواصالت.  
الوقائية  الصحية  الرعاية  لتوفير  دوري  بشكل  املناطق 
الدم وحمالت اإلعالم  والعالجية األساسية (مبا فيها فحوص 
إلى  األونروا  تهدف  ونفسية).   طبية  وإستشارات  الصحي 
وغير  الالجئني  من  الشهر  في  مريض   12,000 حوالي  خدمة 
مبعاجلة  الواحدة  املتنقلة  العيادة  تقوم  بأن  ويقدّر  الالجئني 

2,000 مريض في الشهر.  

احلالة  حتسني  في  سيساهم   $  180,000 مببلغ  تبرعكم  إن 
الصحية لالجئني الفلسطينيني املعوزين في الضفة الغربية 

ملدة عام واحد.
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أهمية  ذات  مواقع  في  البدوية  اجملتمعات  من  العديد  تتواجد 
غير  االسرائيلية  املستوطنات  من  املزيد  لبناء  استراتيجية 
حتت  اجملتمعات  هذه  وتعيش  الغربية،  الضفة  في  القانونية 
ضغط كبير من أجل إزاحتها. وهم يشهدون تدميرا لبيوتهم 
اجليش  ويعانون من مضايقات من طرف  ومالجئ حيواناتهم، 
االسرائيلي ومن هجمات عنيفة من طرف املستوطنني. وفي 
نفس الوقت، يتم احلد من قدرتهم على الوصول إلى األراضي 

والسوق واخلدمات املقدمة إلى مجتمعهم.

ونتيجة لذلك، فإن منط عيشهم التقليدي واملبني على الرعي 
هذه  ضمن  نفسانية  أمراض  ظهور  إلى  أدى  مما  يتضرر، 
احلركة،  على  املقروضة  والقيود  العزلة  وبسسب  اجملتمعات. 
رعاية  إلى  الوصول  اجملتمعات  هذه  على  الصعب  من  فإنه 

صحية نفسانية.

سوف تقوم وحدات الرعاية النفسانية التابعة لألونروا بزيارة 
اجملتمعات البدوية  األكثر عرضة للخطر كل أسبوع، وذلك لتوفير 
أنشطة  تنظيم  وجماعية،  وعائلية  فردية  إرشادية  حصص 

نفسانية-اجتكاعية مبا فيها مجموعات لألطفال، وإحالة 
توفر  كما  عاجلة.  مختصة  رعاية  إلى  حتتاج  التي  احلاالت 
يربطهم  اجملتمعات،  لهذه  هاما  جسرا  الوحدات  هذه 
بخدمات أخرى مثل االستشارات القانونية واملساعدة على 

الدعوة من أجل قضيتهم. 

أظهر تقييم في 2013-2012 أن منازل 1302عائلة فلسطينية 
آمنة  وغير  صحية  وغير  كافية  وغير  مالئمة  غير  هي  الجئة 
بالتأثير سلباً على  احلرجة  الظروف  ومكتظة.  وتستمر هذه 

احلالة اجلسدية والنفسية لالجئني.

الفلسطيني  اإلقتصاد  تأثر  الثانية،  اإلنتفاضة  بداية  منذ 
القيود  من  يومي  بشكل  للفلسطينيني  اليومية  واحلياة 
إلى الضفة  والبضائع واخلدمات  األفراد  املفروضة على حركة 
والسياسية  اإلقتصادية  األزمة  مع  بالتزامن  ذلك  الغربية 
وتواجد اإلحتالل.  وكنتيجة لذلك اليستطيع الالجئني ترميم 
وإعادة تأهيل مساكنهم وال حتسني اجملال العمراني املدني من 

حولهم.

ظروف  حتسني  في  سيساهم  منزل   60 وإصالح  ترميم  إن 
من  عرضةً  األكثر  للعائالت  اإلنسان  حقوق  وحماية  املعيشة 
ونظيفة ومهواة  خالل إسكانهم في منازل مالئمة وصحية 
بشكل كافي، حيث سينمو أطفالهم في أجواء ال يضطرون 
إلى قضاء معظم وقتهم في األزقة. كما سيساهم املشروع 
في إيجاد فرص عمل للعمال املهرة والعاديني وجتار مواد البناء 

وعمال الصحية. 

على  الجئة  عائلة   60 سيســاعد   $  300,000 مببلغ  تبرع  إن 
إصالح منازلها 

115,000 $ توفر خدمات صحية نفسانية لـ 15 مجتمع بدوي لمدة سنة  10

300,000 $ تساعد 60 عائلة الجئة على إعادة تأهيل منازلها 11
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يستضيف األردن أكبر عدد من مجموع  الالجئني في كافة ميادين عمل األونروا.  ويشكل الالجئني الفلسطينيني املسجلني 
لدى األونروا في األردن ( اكثر من 2 مليون الجىء ) حوالي %40 من مجموع الالجئني املسجلني في الشرق األدنى.  يعيش حوالي 
%18 منهم في عشر مخيمات رسمية بينما يعيش %47 في ثالث مخيمات غير رسمية وفي املناطق اجملاورة للمخيمات وفي 

ظل نفس األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية.
 

توفير تعليم  إلى  األونروا  األردن، وتسعى  األولويات في  الفلسطينيني من أهم  التعليمية لالجئني  اإلحتياجات  تلبية  وتعد 
نوعي ومالئم للتالميذ احلاليني من خالل ضمان توفير األساتذة املؤهلني واألكفاء والوسائل التعليمية احلديثة ومنح الطالب 

املستحقني منح دارسية كاملة لتمكينهم من متابعة دراستهم واإلسهام الفعال في تطوير مجتمعاتهم.

116,000 طالب وطالبة ومركزين للتدريب املهني واحلرفي. وميتاز طلبة  172 مدرسة تستقبل حوالي  وتشرف األونروا على 
األونروا بأن معدالتهم تفوق املعدالت السائدة على مستوى املدارس والكليات. كما توفر األونروا اخلدمات الصحية، مبا فيها 

الرعاية الطبية والصحية البيئية.
 

وتعاني كافة البرامج في األردن من نقص في التمويل يعمل على احلد من عدد األشخاص الذين تستطيع األونروا مساعدتهم 
وعدد األشخاص الذين تستطيع توظيفهم.

بهدف دعم التعليم وحتسني ظروف املعيشة للمخيمات ملساعدة الجىء فلسطيني، تسعى األونروا إلى احلصول على الدعم 
للمشاريع التالية:

9

ا�ردن
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ا�ردن
318,000 $ تمكن من إعادة بناء مدرسة وتوفر بيئة تعليمية آمنة لطالبها  12

منذ ما يزيد عن 60 عاما، وفرت األونروا عبر برنامجها الصحي 
الفلسطينيني،  لالجئني  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 
وحققت نتائج ملحوظة في هذا اجملال. وعلى الرغم من ذلك، 
فإن األونروا حتتاج إلى اعتماد مناهج جديدة ووسائل فعالة من 
الصحية، لكي  اخلدمات  تقدمي  التكلفة لالستمرار في  حيث 

تستجيب إلى احتياجات الرعاية املتنامية واملتغيرة. 

الطاقة  تستخدم  التي  املتجددة  الطاقات  تكنولوجيا  وتعد 
بتكلفة قليلة في  الطاقة  لتوفير  الشمسية وسيلة فعالة 
التي  أنه باستخدام األلواح الضوئية،  البيئات الفقيرة، حيث 
من  جزء  توفير  يتم  كهرباء،  إلى  الشمسية  الطاقة  حتول 
االحتياجات الكهربائية والغازية ملبنى معني باستخدام طاقة 

متجددة متواجدة في احملل ذاته.
 

مببلغ $90,000، سوف توفرون تقنية األلواح الضوئية للمركز 
 1000 املعدل  في  يعالج  والذي  اجلديد،  عمان  خمليم  الصحي 

مريض يوميا.

عن  تنتج  أن  املتوقع  من  الذي  املدخرات  استعمال  سيتم 
الصحية  اخلدمات  حتسني  في  الشمسية  الطاقة  استخدام 
الفلسطينيني. كما سيشجع  األونروا لالجئني  التي تقدمها 
مصادر  استعمال  على  الفلسطينيني  الالجئني  املشروع 

الطاقة املستدمية والصديقة للبيئة.

90,000 $ توفر مصادر طاقة صديقة للبيئة لمركز صحي  13

تبحث األونروا عن دعم من أجل إعادة بناء 14 مدرسة في 
املدارس ذات بنية غير  األردن، والتي مت تصنيفها من ضمن 
آمنة والتي تشكل خطورة متزايدة على التالميذ والعاملني 

فيها.
التي  التعليم  خدمات  أن  من  التأكد  إلى  األونروا  وتهدف 
تقدمها تستوفي املعايير الوطنية والدولية وتوفر للتالميذ 
بناء  إعادة  وتعد  آمنة.  تعليم  بيئة  الفلسطينن  الالجئني 
أولويات  والتي بنيت في الستينات، من أهم  املدارس،  هذه 

األونروا في األردن. 

ضعفت  التي  املدارس  بنيات  تذكر  احلالية،  اخملاطر  ومن 
في  اجلص  رخو  الركام،  تساقط  األعمدة،  تهدم  بسبب 
األسقف، السواكف املتحللة و مخاطر الزالزل األرضية. هناك مخاطر إضافية تتمثل في التحرش اجلنسي وإيذاء التالميذ، 

ذكورا وإناثا في دورات املياه والناجت عن تواجد هذه األخيرة خارج املبنى الرئيسي.

سوف تستخدم املساهمة لتغيير البنية التحتية للمدرسة، مبا فيها بناء دورات املياه داخل مباني املدرسة، وكذلك الزيادة 
من علوّ اجلدران الفاصلة.
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تسعى األونروا إلى توفير خدمات تعليمية للتالميذ الالجئني 
الفلسطينيني الذين يدرسون في مدارسها في مستوى مماثل 
احلكومية،  املدارس  في  املقدمة  التعليمية  اخلدمات  ملستوى 
املرحلة  في  الكمبيوتر  تكنولوجيا  لطالبها  توفر  والتي 

اإلعدادية.

األونروا  مدارس  في  الكمبيوتر  تكنولوجيا  استخدام  ويعد 
تغير  للتعامل مع عالم في  وذلك  تنمية هامة،  استراتيجية 
مستمر، وحيث أن للكمبيوتر دور رئيسي في متكني التالميذ 
أن  ومبا  ذلك،  إلى  وباإلضافة  التغيرات.  هذه  مع  التكيف  من 
فإن  التجارية،  العمليات  في  يوميا  يستعمل  الكمبيوتر 
في  األساسية  املعرفة  مع  أفضل  بشكل  الالجئني  الطالب 

استخدام أجهزة الكمبيوتر. 

في  مختبركمبيوتر  وجتهيز  بناء  في  ساهم   ،24,000$ مببلغ 
مالئمة  ظروفا  واضمن  األردن،  في  لألونروا  تابعة  مدرسة 

الستفادة التالميذ من تكنولوجيا الكمبيوتر. 

آلة طابعة  26 حاسوب مع طاوالت،  اخملتبر على  يتوفر  سوف 
ومراوح  بيضاء  وسبورة  كرسيا  خمسني  واحد،  هاب  واحدة، 

سقف ووحدة تكييف الهواء.

24,000 $ تمكن 1300 تلميذ من االستفادة من تقنيات الكمبيوتر 14
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يعيش اجلزء األكبر من الالجئني الفلسطينني في لبنان في ظروف معيشية صعبة  التصل إلى احلدود من املعايير الدولية في 
مجاالت السالمة والصحة والبيئة.  والتقتصر هذه الظروف على الالجئني الذين يقطنون في اخمليمات الرسمية اإلثني عشر 
الفقر  يعانون  والذين  املدن  وفي  الريفية  املناطق  في  اخمليمات  خارج  املقيمني  املسجلني  الالجئني  من   50% إلى  تتعداها  بل 
واحلرمان حالهم حال ساكني اخمليمات.  وبينما يصح وصف الظروف اإلنسانية لالجئني في األراضي الفلسطينية احملتلة 
بالفقر املدقع،  فإن تلك الظروف التي يكابدها الالجئني الفلسطينني في لبنان تتواءم مع هذا التعبير في معظم األحيان ال 

بل تتعداه أحياناً لتصبح أكثر تفاقماً من مثيلتها في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

 وتسبب إنتشار البطالة املزمنة وقلة  فرص العمل بني الالجئني في بقائهم حتت خط الفقر في ظروف اليجدر أن يعيش فيها 
يكابدها  التي  القاسية  للظروف  ومراعاةً  لعائالتهم.   أو  لنفسهم  العيش  تأمني سبل  قادرين على  غير  إنسان.  فهم  أي 
الالجئني الفلسطينني في لبنان، تقدم األونروا وبشكل إستثنائي خدماتها لالجئني الفلسطينني الذين ال يندرجون ضمن 
الالجئني املشمولني ضمن وصايتها.  فال يعد هؤالء الالجئني من املستفيدين من خدمات األونروا إال أنهم مسجلني كالجئني 
لدى احلكومة اللبنانية.  ويوجد حالياً 442,000 الجىء مسجل و 15 مخيم الجئني تديره األونروا في لبنان حيث يعيش 50 % 

الجىء داخل البلد.

النزاع بني  نتيجة   ،2007 تدميره عام  بعد  البارد  نهر  الذين مت تشريدهم من مخيم  املساعدة لالجئني  توفر  األونروا  أن  كما 
مجموعة مسلحة تدعى فتح اإلسالم و اجليش. وتواجه األونروا حتديات كبيرة في مهمة ضمان توفير ظروف معيشية مالئمة 
لالجئني الفلسطينيني املشردين من اخمليم. وإلى أن تتم إعادة إعمار اخمليم، فإن ما يزيد عن 3,000 عائلة الجئة تستمر بالعيش 

في مساكن مؤقتة.
 

بهدف مساعدة الالجئني الفلسطينني احملرومني في لبنان، تسعى األونروا للحصول على الدعم للمشاريع التالية: 

©UNRWA archives



لبنان

13

166,500 $ توفر السكن الطارئ لـ 250 الجئ نزح من مخيم نهر البارد 15
منذ العام 2007، تقوم األونروا بتوفير املعونة لالجئني النازحني 
املؤقتة  املساكن  توفير  ذلك  في  مبا  البارد  نهر  مخيم  من 
شكلت  التعليمية.   واخلدمات  الصحية  والرعاية  والطعام 
لم  الذين  النازحني  لالجئني  أمان  شبكة  األونروا  مساعدات 
تفشي  بسبب  األساسية  إحتياجاتهم  تأمني  من  يتمكنوا 

البطالة وبطىء التعافي اإلقتصادي.  

عائلة  لكل  الشهر  دوالر في   150 بتوفير مبلغ  الوكالة  تقوم 
عائلة   3,400 نحو  يتكبدها  التي  اإلستئجار  نفقات  لتغطية 
في  مساكن  إستئجار  على  الظروف  اجبرتهم  والذين  نازحة 
أو  البدّاوي  مخيم  في  أو  البارد  نهر  خمليم  املتاخمة  املناطق 
هذه  بتوفير  باالستمرار  األونروا  وتلتزم  أخرى،  مناطق 
في  بيوتها  إلى  النازحة  العائالت  عودة  حني  إلى  املساعدات 

اخمليم بعد إعادة إعماره.  

إن تبرعكم مببلغ 166,500 دوالر سيتيح الفرصة لـ 250 عائلة 
البارد لتغطية نفقات اإلسكان  نازحة من مخيم نهر  الجئة 

ملدة ثالثة أشهر. 

128,000 $ تعيد تاهيل بيوت 10 عائالت الجئة 16
لبنان  في  الفلسطينيني  الالجئني  من  كبيرة  أعداد  مازالت   
تعيش في بيوت مكتظة وغير مالئمة وغير صحية في ظل  
لسالمتهم.   مهددة  األحيان  بعض  وفي  مقبولة  غير  ظروف 
والستينات على  بنيت في اخلمسينات  املنازل قد  كانت هذه 

أنها مالجىء مؤقتة.

وأدت الكلفة العالية والقيود على إدخال مواد البناء إلى داخل 
اخمليمات إلى إعاقة قدرة الالجئني على إجراء أية إصالحات على 
خاص  بشكلٍ  احلال  هي  وهذه  ضرورتها.  مع  واسع  نطاق 
للعائالت التي تعتاش على مداخيل قليلة كاألرامل والعجزة 
ذوي  من  الالجئني  إلى  باإلضافة  معيلني،  إلى  يفتقرون  الذين 

اإلحتياجات اخلاصة.

إن إصالح املنازل األكثر سوءً سيضمن إسكان الالجئني األكثر 
ً في مساكن أكثر أماناً من الناحية الهيكلية والعمرانية  فقرا
تهوية  إلى  باإلضافة  والبرد  املطر  من  وحماية  نظافةً  وأكثر 
سيحظون  األطفال  أن  كما  لألمراض.   إنتشار  وأقل  أفضل 
قضاء  إلى  يضطرون  ال  حيث  أفضل  مناخ  في  النمو  بفرصة 

معظم وقتهم في األزقة

كما سيستبدل هذا املشروع اإلحساس السائد لدى األسر 
باقي  أمام  والثقة  بالكرامة  بشعور  والتهميش  باحلرج 

سكان اخمليم.

10أسر الجئة  دوالر سيساعد   128,000 مببلغ  تبرعكم  إن 
على إعادة تأهيل منازلها.
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إزدياد  زمن، يستمر  اخمليم منذ  املستمر عن  للنزوح  نتيجة 
الطبية.   اخلدمات  على  البارد  نهر  مخيم  سكان  طلب 
في  باإلسهام  األونروا  قامت  احلاجات،  هذه  لتلبية  وسعياً 
السنوي  برنامجها  يتخطى  إضافي  صحي  دعم  توفير 
الرعاية  لتكاليف  كاملة  تغطية  يشمل  وهذا  النظامي.  
الصحية الثانوية وتغطية لغاية 10,000 $ للعالج الطبي 
اإلختصاصي.  كما تقوم األونروا بتوفير أي دواء غير موجود 
وأمراض  السرطان  أدوية  مثل  باجملان  الوكالة  عيادة  في 

القلب.  

على  مريض   150 سيساعد   $  83,000 مببلغ  تبرعكم  إن 
احلصول على الرعاية الصحية الضرورية والدواء الالزم.

14

لبنان
83,000 $ تمكن 150 مريض  من الوصول إلى خدمات الصحة في مخيم نهر البارد 17

على  احلصول  لبنان  في  الفلسطينيون  الالجئون  اليستطيع 
مبقدور  وليس  الدولة  تقدمها  التي  الصحية  اخلدمات 
معظمهم حتمل تكاليف املستشفيات اخلاصة.  يعاني عدد 
مزمنة  أمراض  من  العام)  في   4,000 (حوالي  منهم  كبير 
والقصور  والتالسيميا  املتعدد  األعصاب  وتصلب  كالسرطان 

الكلوي وأمراض القلب.
 

واليستطيع العديد من املرضى، الذين اليجدون من يساندهم، 
تسديد فواتير املستشفيات.  فيكون لهم وألسرهم مواجهة 
إحدى اخليارين القاسيني، فإما اإلستدانة لدفع تكاليف العالج 
في  بالتالي   ويدخلون  للحياة  ضرورية  تكون  ما  غالباً  التي 
أنهم  أو  واملعيشية،  املالية  أوضاعهم  وتدهور  الدين  دوامة 

يتوقفون عن أخذ العالج.

يلبي مشروع تبنى عالج مريض مبرض مزمن احلاجات احلقيقية 
وامللحة جملتمعات الالجئني، كما يعطي املرضى نوعية أفضل 
عليهم  من  والنفسي  املالي  العبء  من  ويخفف  العالج  من 
وعلى أسرهم، وفوق كل ذلك، فإنه يعطيهم الشعور بالعزة 

واألمل بحياة أفضل.

يظهر اجلدول التالي كلفة تبني عالج مريض كلٍ بحسب 
مرضه وكلفة العالج،  حيث تختلف أسعار عالج كل مرض 

بشكلٍ كبير:

تبنى مصابا بمرض خطير أو مزمن وال يمكنه دفع كلفة العالج  18

$ 27,750

$ 17,760

$ 8,880

$ 11,100

$ 16,650

مريض الجىء واحد

مريض الجىء واحد

مريض الجىء واحد

مريض الجىء واحد

مريض الجىء واحد

تبنى مريض بالسرطان

تبنى مريض مبرض في القلب

تبنى مريض بحاجة جلراحة في العظام أو املفاصل

تبنى مريض بحاجة إلى عناية صحية خاصة متقدمة

تبنى مريض مبرض مزمن

* تضم هذه الفقرة العالج طويل األمد واألدوية لألمراض املزمنة مثل إلتهاب األعصاب املتعدد
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111,000 $ تطعم 750 عائلة الجئة معرضة للخطر 20

167,000 $ تساعد 275 طفال ذا إعاقة على الوصول إلى المدرسة  19
تركز الوكالة أيضاً على النشاطات التي تسعى إلى متكني 
وإجتماعياً  إقتصادياُ  اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  األشخاص 
وسوف يتم حتقيق ذلك من خالل حتسني الوسائل املساندة 
لألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة في كافة مرافق األونروا 
باإلضافة إلى ضمان إستفادتهم من اخلدمات املتخصصة.

 
خدمات  تقدمي  إستمرار  تنفيذها،  املقترح  األولويات  ومن 
وصيدا  صور  في  املبكر  التدخل  مركز  في  التأهيل  إعادة 
 6 و   0 عمر  (بني  املعوقني  األطفال  منها  يستفيد  والتي 
إلتحاق  ضمان  إلى  املركز  يسعى  وأسرهم.   سنوات) 

األطفال مبدارس األونروا اإلبتدائية واملعاهد املتخصصة.
 

إن تبرعكم مببلغ 167,000 $ سيمكنكم من مساندة 275 
أو  األونروا  مدارس  في  اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  طفل 

املعاهد املتخصصة.

البارد  نهر  مخيم  من  تشريدهم  مت  الذين  الالجئون  يزال  ال 
يعانون من ضعف في قدرتهم الشرائية لتلبية احتياجاتهم 
على  للعائالت  مساعدات  بتقدمي  األونروا  تقوم  و  الغذائية. 
شكل طرود غذائية لضمان أمنها الغذائي ومساعدتها على 

احملافظة على تنوع وجودة وكمية تغذيتهم اليومية.

تــلبية  من  ســـيمكنكم   $  111,000 مببلغ  تبرعـــكم  إن 
فلسطينية  عائلة   750 لـ  األساسية  الغذائية  اإلحتياجات 

الجئة. 
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توفر األونروا في سوريا اخلدمات الصحية والتعليمية واإلجتماعية حلوالي 525,000 الجىء فلسطيني، إال أن عمليات الوكالة 
تعرف ضغوطات شديدة في نطاق التصعيد احلالي للعنف، واملستمر منذ آذار 2011.  

ويقدر أن 400,000 الجئ فلسطيني، أي حوالي %76 من مجموع الالجئني الفلسطينيني في سوريا، تضرروا مباشرة من النزاع 
وهم في أمس احلاجة إلى املساعدات اإلنسانية. والسيما أن الالجئني الفلسطينيني كانوا يشكلون فئة أكثر عرضة للخطر 
الالجئني  ضمن  املدارس  في  التسجيال  ونسبة  األطفال  ووفيات  البطالة  نسبة  كانت  أنه  حيث  النزاع،  بداية  قبل 

الفلسطينيني أعلى مما هي عليه  ضمن املواطنني السوريني. 
 

املالية من ميزانيات خدمات األونروا  لالستجابة إلى االحتياجات اإلنسانية احمللية، قامت األونروا بتحويل بعض اخملصصات 
االعتيادية، مما أدى إلى نقصان في القدرة على الوصول إلى األماكن األكثر معاناة من الناحية اإلنسانية. وفي هذا السياق، 
تتواجد األونروا في وضع مثالي لتلبية االحتياجات املتزايدة لالجئني الفلسطينيني في سوريا، ولتكييف اخلدمات في األردن 

ولبنان لتقدمي املساعدة للذين فروا من سوريا إلى هذين البلدين.  
 

وقد أطلقت األونروا نداءين في أيلول وكانون األول 2012، كجزء من االستجابة األوسع التي أطلقتها منظمة األمم املتحدة 
للحصول على دعم مالي لتقدمي املساعدات الطارئة لسوريا، وخصوصا في امليادين اآلتية: 

-  اإلعانات الغذائية،
-  املساعدات النقدية الطارئة، واملواد غير الغذائية والوصول إلى املالجئ وإعادة بناء املالجئ. 

-  الرعاية الصحية الطارئة
-  الصحة البيئية

-  خدمات التعليم الطارئ.

©AFP photo/Sam Tarling
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150,000 $ توّفر مساعدات نقدية عاجلة لـ 500 الجئ   21
منذ بداية النزاع، تضاعف عدد الطلبات املوجهة إلى األونروا 
من  عائلة طلبت   90,000 أن  املساعدة، حيث  على  للحصول 
يوميا  الالجئني  من  اآلالف  ويصطف  نقدية،  إعانات  األونروا 
األونروا  منشآت  أمام  النقدية  املساعدات  على  للحصول 

وبنوكها. 

ليس  التي  الالجئني  عائالت  إليجاد  متويل  إلى  األونروا  حتتاج 
مع  عقود  لتوقيع  مالئمة،  بيوت  على  احلصول  باستطاعتها 
اإلعانات ضمن  تأثير  ومراقبة   األموال  أجل صرف  البنوك من 

الالجئني. 

الالجئون  يتمكن  سوف  النقدية،  ملساعدة  هذه  بفضل 
احلصول  و  الغذائية  احتياجاتهم  تلبية  من  الفلسطينيون 
على املستلزمات التي يحتاجونها في بيوتهم، وكذلك صيانة 

منازلهم وحمايتهم من البرد.

مببلغ 75,000 $، بإمكانكم مساعدة 250 عائلة الجئة، وذلك 
بدفع مــبلغ 150 $، مرتني خالل ســتة أشــهر، لشــراء زيت 

للتدفئة ومواد غير غذائية. 

مببلغ 150,000 $، سوف متكنون 500 عائلة من إصالح منازلها، 
مرة واحدة، وذلك بكلفة 300 $ للعئلة الواحدة

100,000 $ توفر الغذاء لـ 1800 الجئ معرض للخطر لمدة ستة أشهر  22

مساعدات نقدية من أجل شراء
وقود التدفئة ومواد غير غذائية  

مساعدات نقدية من أجل
إصالح البيوت 

220 عائلة 

500 عائلة 

$75,000

$150,000

صار الالجؤون يعانون أكثر من ذي قبل من ارتفاع أسعار املواد الغذائية، وذلك نتيجة للنزاع والصعوبات في التنقل وارتفاع 
أسعار الوقود. وعلى وجه اخلصوص، ارتفع سعر املواد الغذائية األساسية بنسبة تزيد عن %300، وبالتالي تصبح العائالت 

التي كانت من قبل النزاع  فقيرة وعرضة للخطر غير قادرة على شراء املواد الغذائية األساسية مثل اخلبز واالرز والعدس.

وقبل شهر آذار 2011، كان حوالي %12 من الالجئني غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية، وحاليا يقدر بأن 
%76 من الالجئني (400,000 شخص) في حاجة إلى مساعدات غذائية. 

تقوم األونررا بتحديد األسر املعرضة للخطر والتي بحاجة إلى مساعدة بواسطة طرق تقييم مؤكدة، وتأتي بعدها عمليات 
التوريد وتوزيع الطرود الغذائية. 

متطلباتهم  ثلثي  يشكل  ممما  يوميا،  ب1200حريرة  تزودهم  غذائية  طرود  على  املساعدة  من  املستفيدون  يحصل  وسوف 
الغذائية اليومية.
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الصحية  بالعناية  املتعلقة  الالجئني  متطلبات  ازدادت 
الطارئة، واألونروا حتاول تلبية هذه االحتياجات في مراكزها 
الصحية. وهناك 23 مركز صحي تابع لألونروا عبر سـوريا. 
8 من هذه املراكز مشغلة كليا، و 8 مراكز  تشغل بقدرة 
وقد  مؤقتا.  مغلقة  و7  األمنية،  األوضاع  بسبب  محدودة 
صار نقل األدوية املنقذة للحياة أكثر صعوبة من ذي قبل، 
وتقدر األونروا بأن مخزونها كافي ملدة شهرين فقط. وتفيد 
كاف  لديها  الذي  اخملزون  بأن  الصحية  املراكز  بعض 

لألسبوعني فقط. 

موظف   412 من  حاليا  لألونروا  الطبي  الطاقم  ويتكون 
يعملون في املراكز الطبية، ومن ضمنهم 61 طبيب و 136 
النزاع  بسبب  متزايدة  مخاطر  يواجهون  وهم  ممرضة. 
املراكز  هذه  أن  كما  للمراكز  اجملاورة  املناطق  في  املتواصل 
الصحية مهددة باإلغالق أوتغيير مقرها لكي تستمر في 

توفير اخلدمات الصحية احليوية لالجئني.

مببلغ 170,000 $، سوف يحصل حوالي 53,000 مريض على 
أدوية أساسية ولوازم طبية.

مببلغ 120,000 $، ســــوف يحصل حوالي 53,000 عليالرعاية 
الطارئة في املستشفيات ، مبا فيها الوالدة اآلمنة ل580 امرأة 

حامل. 

وبفضل هذه املبالغ، سوف تتمكن األونروا من حتديد الالجئني 
توفير  في  تستمر  وسوف  املساعدة،  إلى  حاجة  في  هم  الني 

عناية طبية حيوية للمرضى.

وفر العناية الطبية اªولية والثانوية و رعاية تنقذ الحياة لالجئين المتضررين من النزاع  23

150,000 $ تمكن اªطفال من االستمرار في دراستهم رغم التهجير  24

أدوية أساسية ولوازم طبية 

الرعاية الطارئة في املستشفيات

53,000

53,000

$170,000

$170,000

يـدرس أزيد من 67,00 تلميذ في واحدة من مدارس األونروا 
الـ 118 التي تشتغل بنظام الورديتني، والتي توفر التعليم 
التالميذ مع  االبتائي واإلعدادي. وقد وجد اآلالف من هؤالء 
في  املتواجدة   11 الـ  األونروا   ، مدارس  في  ملجأ  عائلتهم 
العنف من حولهم، مما  أعمال  لتزايد  نتيجة  وذلك  دمشق 
من  األونروا  متكنت  وقد  مؤقتا.  املدارس  إغالق  إلى  أدى 
استخدام 11 مدرسة غير تابعة لها  لالستمرار في تعليم 
توفر  مدرسة   65 هنالك  و  النزاع،  من  املتضررين  األطفال 

التعليم. 

ومن  الدراسة  في  حتديات  التالميذ  من  العديد  ويواجه 
هذه  يواجهون  كيف  يتعلمون  وهم  النفسانية  الناحية 

الوضعية اجلديدة.

مببلغ 150,000$ ، ستكون األونروا قادرة على تسجيل 3350 
طفل وعلى التنسيق مع املدارس احلكومية لضمان وصول 
يواصل  وسوف  التعليم.   إلى  سوريا  في  الالجئني  أطفال 
األطفال تعليمهم من خالل مواد التعلم املنزلي والتعلم 

عن بعد.
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130,000 $ تحّسن معايير الصحة البيئية  25

املاء الصالح للشرب حلوالي 237,000 الجئ، وتزودونهم
بخدمات الصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة. 

مستلزمات النظافة الشخصية. 

237,000

14,000

$250,000

$130,000

توفر األونروا خدمات أساسية في مجاالت الصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة في العديد من مخيماتها في سوريا. ومن 
املتوقع أن أغلب منشآت األونروا عبر سوريا، والبالغ عددها 200، سوف حتتاج إلى صيانة متواصلة. وقد قامت األونروا مؤخرا 
بصيانة اجملاري في مخيم درعا، وبتغييرات على مالجئ النازحني في دمشق، وبترميم بئر في مخيم اليرموك وبتم حاليا حفر 
بئر جديد في مدينة حمص. ومع تزايد عدد النازحني الذين يتوافدون على منشآت األورنوا للحصول على امللجأ، مبا فيها 13 
مدرسة تابعة لألورنوا، تضم خدمات الصيانة جملاري املياه و خزان املياه وذلك للتأكد من توفير كميات كافية من املاء الصال 
للشرب وخدمات الصرف الصحي. وبالنسبة للنازحني، لقد قامت األونروا بتوزيع أزيد من 1600 رزمة حتتوي على مستلزمات 

النظافة الشخصية لالجئني في منشآت األونروا بدمشق.

وسوف تقوم األورنوا بتحديد اخمليمات التي حتتاج إلى حتسني في معايير الصحة البيئية، توريد مستلزمات الصحة البيئية 
تأهيل  أعمال  األداء في  األونروا مبراقبة  املتعاقد معهم. كما ستقوم  واملقاولني  الهندسة  األعمال بواسطة طاقم  وتنفيذ 
الصحــة البيئية. مببلغ 250,000 $، ســوف توفرن املاء الصالح للشرب حلوالي 237,000 الجئ، وتزودونهم بخدمات الصرف 

الصحي وجمع النفايات الصلبة. 

مببلغ 130,000 $، ســوف تزودون 14,000 امرأة حامال وأما مرضعا وامرأة معرضة للخطر برزم حتتوي على مستلزمات النظافة 
الشخصية.
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