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تمهيد من المفوض العام

واصــل الصــراع فــي ســوريا احتدامــه علــى مــدار ســنة 2014، 

بضــراوة ال تســتثني أحــداً. فقــد شــهدنا عنفــاً شــديداً 

ــاكل  ــاني ومش ــع اإلنس ــردي الوض ــي ت ــتمراراً ف ــراً واس وتهجي

شــديدة فــي الوصــول. وفــي خضــم املآســي اإلنســانية التــي ال 

تعــد وال حتصــى والتــي ال تــزال تتكشــف علــى مســتوى البلــد 

كلــه، ال ينبغــي أن نقلــل مــن شــأن محنــة مجتمــع الالجئــن 

ــاها. ــطينين أو ننس الفلس

فــي هــذا اخلصــوص، يظــل اليرمــوك يقــدم مثــاالً حرجــاً علــى 

املعانــاة املدنيــة: إذ ال يــزال 18,000 مدنــي محصوريــن، يعيشــون 

فــي ظــروف اجلــوع والبــرد واخلــوف. مــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن 

ــن إال  ــم لالجئ ــن مخي ــا م ــوك، وم ــبيهة باليرم ــن الش األماك

ومســه الضــرر. إن جوهــر احليــاة الفلســطينية فــي ســوريا قــد 

تشــظى، ونســيج اجملتمعــات املســتقرة يتمــزق، وتتعــرض األســر 

للتشــتت واالنفصــال كل يــوم. وقــدرة الصمــود والتحمــل التــي 

ــآكل بســرعة. كمــا  ــى مــدار 60 ســنة آخــذة بالت مت بناؤهــا عل

ــان واألردن ومصــر يعيشــون  ــى لبن ــن نزحــوا إل ــن الذي أن الالجئ

فــي وضــع بائــس، ويجــدون أنفســهم محاصريــن ومنكشــفن 

ــرى  ــدان أخ ــا أو بل ــى أوروب ــوا إل ــن وصل ــا الذي ــر. أم ــام اخملاط أم

ــراد األســرة  ــة والتفــكك، فيمــا يكافــح أف ــون مــن العزل فيعان

ــادة  الواحــدة مــن أجــل البقــاء معــاً. ستشــهد ســنة 2015 زي

فــي املعانــاة إذ أن العنــف ال يــزال يتواصــل، ومــن املهــم جــداً أن 

تســتمر األونــروا فــي االنخــراط بنشــاط ودعــم قــدرة الالجئــن 

ــى الصمــود. الفلســطينين عل

ــي  ــود الت ــراع والقي ــن الص ــم م ــى الرغ ــروا، عل ــت األون متكن

تعترضهــا بشــكل يومــي، مــن حتقيــق نتائــج ملحوظــة، وهنــاك 

الكثيــر ممــا ميكــن عملــه. فقــد قمنــا مؤخــراً بتدشــن مدرســة 

أعيــد بناؤهــا فــي مخيــم قبــر الســت، جنــوب دمشــق. وبعــد 

ــي  ــع احملل ــروا واجملتم ــدأت األون ــر، ب ــت قصي ــال بوق ــف القت توق

ــول  ــى الوص ــدرة عل ــتعادة الق ــن اس ــوا م ــركام ومتكن ــة ال بإزال

إلــى التعليــم. وقــد جــاءت إعــادة افتتــاح هــذه املدرســة 

ــن  ــد، وع ــن التجدي ــرت ع ــد عّب ــة: فق ــة فارق ــكل عالم لتش

ــأن  ــم بش ــن وألطفاله ــة لالجئ ــالة مهم ــت رس ــل، وقدم األم

ــوم  ــل كل ي ــوريا يواص ــي س ــا ف ــق عملن ــا. إن فري ــوة التزامن ق

تكييــف عملــه حســب الظــروف الصعبــة، مبــا يشــمل إعــداد 
مــواد للتعلــم الذاتــي الســتخدام األطفــال غيــر القادريــن علــى 
ــى  ــول إل ــة للوص ــاط صحي ــة نق ــدارس، وإقام ــى امل ــول إل الوص

ــم. ــن مناطقه ــن ع ــن النازح الالجئ

نحــن ممتنــون جــداً ملوظفينــا فــي ســوريا الذيــن يقــارب عددهــم 
4,000 شــخص، بســبب مــا أظهــروه مــن شــجاعة فــي مواجهة 
األخطــار واحلرمــان والفقــدان نتيجــة العيــش فــي ظــروف 
ــات  ــدمي اخلدم ــى تق ــم عل ــبب مثابرته ــك بس ــراع، وكذل الص
التــي يحتاجهــا الالجئــون الفلســطينيون بشــدة. وهــذا األمــر 
ــا  ــا فقدن ــه: أذ أنن ــلم ب ــي أو مس ــر بديه ــذه كأم ــن أخ ال ميك
ــزون أو  ــا محتج ــاً إم ــاك 26 موظف ــراع، وهن ــي الص ــالً ف 14 زمي
مفقــودون. وســيظل جميــع هــؤالء يشــغلون تفكيرنــا، وبودنــا أن 

ــا. ــاعرنا وتضامنن ــم مبش ــن معك ــم: نح ــول لعائالته نق

ــن  ــن ل ــا، فنح ــي موظفيه ــى تفان ــروا عل ــد األون ــا تعتم وكم
نتمكــن مــن العمــل مــن دون الدعــم الــذي يقدمــه شــركاؤنا. 
نحــن ممتنــون للمســاعدات املهمــة التــي حصلنــا عليهــا مــن 
ــي  ــط ف ــم نش ــر دع ــو لتوفي ــنة 2014، وندع ــي س ــن ف املانح
ــى  ــير إل ــي تش ــة الت ــات املقلق ــل العالم ــي ظ ــنة 2015، ف س
ــوريا. ــي س ــا ف ــدم لعملياتن ــل املق ــاض التموي ــاه النخف ــود اجت وج

ــق  ــزاز العمي ــعور االعت ــطينين ش ــن الفلس ــز الالجئ ــا ميي إن م
مــن جهــة واالحتيــاج احلــاد مــن اجلهــة األخــرى. وهــذا اجملتمــع 
الفريــد فــي انكشــافه أمــام اخملاطــر ومعاناتــه مــن هــذا 
الصــراع املتأجــج ينتظــر الوفــاء بالوعــد بــأن يتــم التوصــل إلــى 
ــة  ــن بحاج ــك احل ــى ذل ــيظل حت ــن، وس ــة الالجئ ــل لقضي ح
ــون  ــروا ملتزم ــي األون ــا ف ــركائنا. إنن ــع ش ــاهمة جمي ــى مس إل
باحملافظــة علــى تكريــس كل طاقاتنــا بثبــات للدفــاع عــن 
حقــوق الالجئــن الفلســطينين وتقــدمي اخلدمــات بفاعليــة فــي 

ــدود. ــد احل ــى أبع ــاوية إل ــروف املأس ــذه الظ ه

بيير كرينبول
املفوض العام ,األونروا 
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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، 
شباط/فبراير 2014. © األونروا

الصراع
يصبــح الصــراع فــي ســوريا معقداً ومميتــاً أكثــر من أي وقــت مضى. 

وهــو يؤثــر بشــدة علــى جميــع مخيمــات الالجئــن الفلســطينين 

ــم  ــد وعدده ــي البل ــجلن ف ــن املس ــع الالجئ ــر وجمي ــي عش االثن

ــرك  ــف تتح ــم، وكي ــف تتأقل ــروا كي ــت األون ــد تعلم 560,000. وق

ــول  ــد احلل ــر وجت ــف تبتك ــراع، وكي ــه الص ــمح ب ــا يس ــب م حس

ــاء بواجبهــا فــي مســاعدة  ــح لهــا االســتمرار فــي الوف ــي تتي الت

ــك، فالعنــف يتصاعــد، ويجعــل  الالجئــن الفلســطينين. مــع ذل

احلركــة والوصــول أكثــر صعوبــة، ويســبب ضائقة شــديدة بشــكل 

ــة مــن الالجئــن الفلســطينين  ــروا أن 95 باملائ ــد. تقــدر األون متزاي

الذيــن ظلــوا فــي ســوريا، وعددهــم 480,000، يحتاجــون للمعونــات 

اإلنســانية بشــكل مســتمر. وقــد شــجبت األونــروا بتكــرار عقــم 

ــت  ــوريا وطالب ــي س ــكرية ف ــول عس ــى حل ــل إل ــعي للتوص الس

أطــراف الصــراع بالتفــاوض للتوصــل إلــى حــل ســلمي.

خدمات األونروا
ــى  ــادرة عل ــر ق ــوريا غي ــي س ــروا ف ــق األون ــث مراف ــت ثل أصبح

العمــل نتيجــة األضــرار أو الصــراع النشــط. مــع ذلــك، فــإن عمــق 

واتســاع عمليــات األونــروا فــي ســوريا واألردن ولبنــان متنــح الوكالة 

قــوة بقــاء اســتثنائية وجتعلهــا فــي الوضــع األمثــل لتعزيــز قــدرة 

الســكان األشــد ضعفــاً علــى الصمــود. فالوكالــة تصبــح أكثــر 

ــن  ــبة لالجئ ــوي بالنس ــاة حي ــريان حي ــى ش ــت مض ــن أي وق م

الفلســطينين. وهــي تلجــأ إلــى التكيــف واالبتــكار للمحافظــة 

علــى قدرتهــا علــى تقــدمي اخلدمــات واملســاعدات جلميــع الالجئــن 

ــان  ــى لبن ــوا إل ــن نزح ــك الذي ــوريا وأولئ ــي س ــطينين ف الفلس

ــزة. واألردن وغ

الحماية
 اســتغلت األونــروا كل فرصــة ممكنــة، على مــدار األزمة، للتشــديد 

تنفيذي ملخص 
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budget requirements 

المجموعالمنطقةاالردنلبنانسورياتدخالت البرنامج

197,245,32237,878,87412,894,2761,200,000249,218,472مساعدات نقدية لتلبية االحتياجات األساسية 

58,177,926---58,177,926المساعدات الغذائية

19,653,40010,692,6572,310,000400,00033,056,057التعليم الطارئ

16,974,238--13,532,1433,442,095الصحة البيئية

6,660,0008,874,470410,827600,00016,545,297الصحة الطارئة

13,238,476536,000665,1512,100,00016,539,627دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

11,703,667---11,703,667المواد غير الغذائية

1,554,000264,00047,9601,600,0003,465,960السالمة واألمن

1,110,0001,857,590170,907300,0003,438,497الحماية

3,279,029---3,279,029سبل كسب الرزق

1,554,000---1,554,000اإلصالحات الطارئة والصيانة

200,0001,421,000--1,221,000المأوى

 328,928,96363,545,68616,499,1216,400,00415,373,770المجموع

ــة فــي  ــى احليادي ــى ضــرورة احلفــاظ عل للموظفــن والالجئــن عل

كل األوقــات. ودعــت األونــروا بثبــات كل أطــراف الصــراع فــي 

ــي  ــاني الدول ــون اإلنس ــب القان ــم مبوج ــد بواجباته ــوريا للتقي س

وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، وشــجبت بالتحديــد عــدم 

ــف  ــن الضع ــن. إن مواط ــة املدني ــب حلماي ــار الواج ــالء االعتب إي

ــم  ــية مكانته ــطينين وحساس ــن الفلس ــدى الالجئ ــة ل اخلاص

ــذي يتشــاركون  فــي املنطقــة تفاقــم األذى الشــديد والعنيــف ال

ــن  ــه مــع الســورين. فقــد أغلقــت األردن حدودهــا أمــام الالجئ ب

الفلســطينين مــن ســوريا فــي وقــت مبكــر مــن الصــراع، 

ــنة.  ــذه الس ــو ه ــهر أيار/ماي ــي ش ــك ف ــي ذل ــان ف ــا لبن وتبعته

وعندمــا يجــد الالجئــون الفلســطينيون مــا يغيثهــم مــن 

ــديد. إذ  ــف الش ــش والضع ــن التهمي ــون م ــم يعان ــراع، فإنه الص

أن العديــد مــن الالجئــن الفلســطينين الذيــن نزحــوا مــن ســوريا 

إلــى لبنــان واألردن ومصــر لــم يحصلــوا علــى صفــة قانونيــة وال 

يســتطيعون الوصــول إلــى إجــراءات التســجيل املدنــي واخلدمــات 

فيمــا  مقيــدة،  حركتهــم  وتظــل  األساســية.  االجتماعيــة 

يعيشــون فــي خــوف دائــم مــن التوقيــف وإرجاعهــم إلــى ســوريا 

عنــوة. ويتحــدث الالجئــون الفلســطينيون عــن شــعورهم بأنهــم 

محاصــرون وموصومــون وغيــر مرحــب بهــم فــي املنطقــة. وتتزايــد 

أعــداد الالجئــن الفلســطينين الذيــن يغــادرون ســوريا عبــر طــرق 

ــا  ــاً مــا يخاطــرون بحياتهــم عندم ــا، وغالب ــى تركي ــة إل ــر آمن غي

ــر. إن  ــق البح ــن طري ــن ع ــة املهرب ــت رحم ــهم حت ــدون أنفس يج

ــطينين  ــن الفلس ــدى الالجئ ــة ل ــة اإلقليمي ــات احلماي احتياج

ــة  ــة إقليمي ــرورة ذات أهمي ــم ض ــكل دعمه ــة، ويش ــادة وملح ح

ــتراتيجية. ــية واس ــانية وسياس إنس

التمويل
ــط.  ــة فق ــبة 50 باملائ ــنة 2014 بنس ــروا لس ــداء األون ــل ن مت متوي

ومتكنــت األونــروا مــن مواصلــة خدمــة احملتاجــن لهــا مــن خــالل 

تخفيــض املســاعدات الفرديــة بقــدر كبيــر. وإذا واصلت مســتويات 

ــم  ــي التعلي ــة ف ــود مهم ــتتوقف جه ــاض، س ــل االنخف التموي

ــة،  ــاعدات النقدي ــتتهدد املس ــة، وس ــة الصحي ــارئ والرعاي الط

والتــي تعــد الركيــزة احملوريــة الســتجابة األونــروا اإلنســانية. 

ــى  ــة إنســانية إل ــى درء وقــوع كارث ــز عل وســيؤدي اقتصــار التركي

خســارة عشــرات الســنن مــن املكتســبات اإلمنائيــة التــي أمكــن 

ــى  ــة إل ــروا بحاج ــي. إن األون ــع الدول ــن اجملتم ــم م ــا بدع حتقيقه

تأمــن 415.4 مليــون دوالر أمريكــي حتــى تســتجيب لالحتياجــات 

ــن  ــن م ــة املتضرري ــي املنطق ــطينين ف ــن الفلس ــا لالجئ الدني

ــوريا. ــي س ــر ف ــراع الدائ الص
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سياق العمل في سوريا

سوريا

فــي ســوريا، اتســمت ســنة 2014 بالضعــف املتســارع فــي قــدرات 

الصمــود وتنامــي االحتياج اإلنســاني بــن الالجئن الفلســطينين، 

وذلــك نتيجــة حوالــي أربــع ســنوات مــن الصراع املســلح الشــديد 

ــات  ــع مخيم ــررت جمي ــد تض ــالد. وق ــاء الب ــف أنح ــي مختل ف

وجتمعــات الالجئــن الفلســطينين بشــدة، وعانــت عــدة مناطــق، 

مثــل اليرمــوك ومخيــم درعــا ومخيــم عــن التــل ومخيم ســبينة، 

ــتمر  ــاكنيها. واس ــامل لس ــبه ش ــزوح ش ــة ون ــرار بالغ ــن أض م

ــز فــي الصــراع، واالعتــداء  ــة دون متيي اســتخدام األســلحة الثقيل

علــى املناطــق املدنيــة، وانتهــاك القانــون اإلنســاني وقانــون 

حقــوق اإلنســان الدولــي، ممــا نتــج عنــه اســتمرار نــزوح أكثــر مــن 

ــي  ــجلن، أي حوال ــطينين املس ــن الفلس ــن الالجئ ــة م 50 باملائ

ــوريا. ــل س ــخص، داخ 280,000 ش

ومــع االنتقــال إلــى ســنة 2015، ال يبــدو أن هنــاك أيــة عالمــة على 

ــد  ــر اإلنســاني لألزمــة فــي ســوريا. وق ــي حــدة األث االنخفــاض ف

ــي  ــر، وف ــات التدب ــع آلي ــطينيون جمي ــون الفلس ــتنفد الالجئ اس

غيــاب حــل سياســي، تقدر األونــروا أن 460,000 شــخص ســيظلون 

بحاجــة إلــى مجــال واســع مــن املســاعدات اإلنســانية مــن أجــل 

تلبيــة احتياجاتهــم الدنيــا، مبــا يشــمل املــال والغــذاء واملــواد غيــر 

ــح  ــي. وأصب ــرف الصح ــاه والص ــة واملي ــأوى والصح ــة وامل الغذائي

ــات  ــتخدمون آلي ــطينين يس ــن الفلس ــن الالجئ ــد م اآلن العدي

ــا.  ــي يتناولونه ــذاء الت ــات الغ ــص كمي ــل تقلي ــلبية، مث ــر س تدب

إن األونــروا متلــك القــدرة التشــغيلية الواســعة لالســتجابة إلــى 

ــي  ــاً ف ــف و219 مرفق ــالل 4,000 موظ ــن خ ــات م ــذه االحتياج ه

مختلــف أنحــاء ســوريا. إال أن الوكالــة بحاجــة إلــى تأمــن متويــل 

متزايــد ومســتمر حتــى تتمكــن مــن القيــام بذلــك.

ــتجابتها  ــي اس ــامل ف ــج ش ــاع نه ــى اتب ــروا عل ــتحافظ األون س

اإلنســانية فــي ســنة 2015، حيــث ســتقدم املســاعدات الغذائيــة 

ــة، جلميــع الالجئــن  ــاً إلــى جنــب مــع املنــح النقدي ــة، جنب واملادي

الفلســطينين احملتاجــن. إن املســاعدات النقديــة مــن األونــروا تزود 

ــد أولوياتهــم فــي  ــة والكرامــة فــي حتدي ــن عليهــا باملرون احلاصل

نزحت هيام عن احلسينية، وقد قتل ابنها قبل سنتن وسجنت كنتها بعد ذلك بوقت قصير. وهي اآلن في عمر 57 سنة، تربي جيالً جديداً من الالجئن الفلسطينين 
يتمثل في أحفادها. مركز اإليواء اجلماعي في مدرسة راما، مخيم جرمانة، دمشق، كانون األول/ديسمبر 2014. © األونروا/تغريد محمد
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اإلنفــاق علــى االحتياجــات اإلنســانية، وســتظل هــذه املســاعدات 

ــي  ــانية ف ــتجابة اإلنس ــي لالس ــز الرئيس ــور التركي ــغل مح تش

ــة  ــي تلبي ــطيني ف ــئ فلس ــاعدة 460,000 الج ــنة 2015، ملس س

ــية. ــم األساس احتياجاته

ــة، ســتظل خدمــات  فيمــا يتخطــى عمليــات االســتجابة الطارئ

الدعــم  فــي  محوريــة  ركيــزة  تشــكل  والتعليــم  الصحــة 

ــن  ــدى الالجئ ــود ل ــدرات الصم ــز ق ــروا لتعزي ــه األون ــذي تقدم ال

الفلســطينين فــي ســوريا. يلتحــق حاليــاً 46,385 طفــالً مبــدارس 

ــي  ــه ف ــا كان علي ــوس مم ــدر ملم ــى بق ــم أعل ــو رق ــروا، وه األون

ســنوات الصــراع الســابقة. يوفــر هــذا التعليــم لألطفــال فرصــة 

ــن  ــياق م ــي س ــتقرار ف ــور وباالس ــة األم ــاس بطبيع ــادرة لإلحس ن

ــال  ــي إدخ ــروا ف ــتمرت األون ــد اس ــف. وق ــلح املكث ــراع املس الص

ــالل  ــن خ ــم، م ــات التعلي ــدمي خدم ــي تق ــكارات ف ــينات وابت حتس

ــاح  ــا أت ــي، مم ــم الذات ــواد التعل ــرة وم ــات املباش ــن اخلدم ــج م مزي

للطلبــة القــدرة علــى مواصلــة التعلــم علــى الرغــم مــن األزمــة 

ــروا الصحيــة فــي ســوريا  احمليطــة. كمــا مت توســيع خدمــات األون

بقــدر ملمــوس فــي ســنة 2014، حيــث يقــدم أعضــاء الطواقــم 

ــروا اخلدمــات مــن خــالل 14 مركــزاً صحيــاً و11  الطبيــة فــي األون

نقطــة صحيــة، إلــى جانــب نقطــة صحيــة مؤقتــة فــي اليرمــوك. 

وتتوقــع األونــروا أن تقــدم مــا يقــارب 750,000 استشــارة ومعاجلــة 

ــا. ــنة 2014 لوحده ــي س ــطينين ف ــن الفلس ــة لالجئ طبي

إفتراضات التخطيط في سوريا

ــر خاضــع  إن الصــراع املســلح فــي ســوريا متحــرك وكثيــف وغي

ــدمي  ــام تق ــديدة أم ــات ش ــرض حتدي ــه، ويف ــي طبيعت ــؤ ف للتنب

ــة. اســتجابة إلــى هــذه  ــة واملســاعدات الطارئ اخلدمــات االعتيادي

البيئــة املتقلبــة، تتوخــى األونــروا املرونــة واحلركــة واالبتــكار فــي 

تقــدمي اخلدمــات. وســتزداد أهميــة هــذه اخلصــاص فــي ســنة 2015 

ــط  ــات التخطي ــى افتراض ــر إل ــى، بالنظ ــت مض ــن أي وق ــر م أكث

ــة: التالي

اســتمرار الصراع املســلح واســتمرار شــدته فــي مختلف 	 

ستســتمر  الصــراع  جغرافيــة  أن  مــع  ســوريا.  أنحــاء 

ــي  ــتتواصل ف ــلحة س ــات املس ــر، إال أن املواجه ــي التغي ف

 مختلــف أنحــاء البــالد علــى املــدى القريــب إلــى املتوســط.

اســتمرار تهجيــر الالجئــني الفلســطينيني. انخفضــت 	 

ولكــن   ،2014 ســنة  أثنــاء  اجلماعــي  التهجيــر  وتيــرة 

للصــراع  معرضــن  يزالــون  ال  الفلســطينين  الالجئــن 

املســلح فــي مختلــف أنحــاء ســوريا، مــع وجــود احتماليــة 

عاليــة بحــدوث مزيــد مــن التهجيــر فــي ســنة 2015. 

ــرزق أن  ــبل ال ــارة س ــر وخس ــات التدب ــاد آلي ــأن نف ــن ش وم

حتافــظ علــى ارتفــاع مســتويات التهجيــر إلــى بلــدان 

ــدرة فــي  ــاك ن ــك، يرجــح أن تكــون هن أخــرى. فضــالً عــن ذل

ــم. ــى بيوته ــوع إل ــن الرج ــاس م ــن الن ــث يتمك ــاالت حي  احل

ارتفــاع مســتويات االحتيــاج اإلنســاني. فيمــا يتعــرض أكثر 	 

ــة مــن الســكان للنــزوح الداخلــي، فــإن أغلــب  مــن 50 باملائ

الالجئــن الفلســطينين قــد فقــدوا مســاكنهم وأصولهــم 

ومدخراتهــم، ممــا يجعلهــم بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية 

 مســتمرة لكــي يلبــوا احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم.

املعيشــة. 	  تكاليــف  وارتفــاع  االقتصــادي  االنكمــاش 

بــدء  منــذ  االقتصاديــة  اخلســارة  إجمالــي  أن  يقــدر 

الصــراع بلــغ 143.8 مليــار دوالر، وهــو مــا يعــادل 276 

 .2010 لســنة  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  مــن  باملائــة 

 54.3 بحــدود  ســوريا  فــي  البطالــة  نســبة  وتقــدر 

املســتهلك  أســعار  مؤشــر  ارتفــع  فيمــا  باملائــة، 

ــانية:  ــدر اإلنس ــة )ه ــدء األزم ــذ ب ــة من ــبة 179 باملائ بنس

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف  يرصــد  تقريــر 

السياســات  لبحــوث  الســوري  املركــز  ســورية،  فــي 

.)2014 اإلمنائــي،  املتحــدة  األمم  وبرنامــج   واألونــروا 

اســتقرار فــي بعــض املناطــق وزعزعــة االســتقرار فــي 	 

مناطــق أخــرى. فــي ســنة 2014، حــدث اســتقرار فــي بعــض 

ــف  ــة ري ــي محافظ ــت ف ــر الس ــم قب ــل مخي ــق، مث املناط

دمشــق، ممــا أتــاح لألونــروا أن تعيــد بنــاء املــدارس وتســتأنف 

اخلدمــات. إال أن مناطــق أخــرى، مثــل اليرمــوك ومخيــم درعــا، 

ــة. إن  ــتمرة والكثيف ــلحة املس ــات املس ــن املواجه ــت م عان

علــى األونــروا أن حتافــظ علــى القــدرة علــى التكيــف واملرونــة 

ــع  ــي الوض ــدة ف ــورات اجلدي ــى التط ــرعة إل ــتجابة بس لالس

ــي. ــاني واألمن اإلنس
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الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى تلبيــة 

ــاظ  ــية للحف ــرية األساس ــم األس احتياجاته

األزمــات  مــع  والتدبــر  حياتهــم  علــى 

املفاجئــة.

ــوريا  ــن س ــتهدفن م ــطينين املس ــن الفلس ــبة الالجئ نس

الذيــن يســتفيدون مــن تدخــل واحــد أو أكثــر مــن مســاعدات 

ــة. ــروا الطارئ األون

% 100% 100

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى 

ــاعدات غذائيــة. مس

عــدد األفــراد الذيــن يتلقــون املســاعدات الغذائيــة لــكل فصــل 

)املــال للغــذاء والطــرود الغذائيــة(.

440,000460,000

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى 

ــة. ــر الغذائي ــواد غي ــن امل ــاعدات م مس

عــدد األســر التــي تتلقــى مســاعدات مــن املــواد غيــر الغذائيــة 

لــكل فصــل.

112,600117,610

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى 

ــأوى. ــي امل ــاعدات ف مس

2,4002,400عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.

عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء التــي حتصــل على مســاعدات 

ــأوى. في امل

150150

عــدد األســر التــي يتــم تزويدهــا مبســاعدات للتأهــب لفصــل 

الشــتاء.

48,50070,000

ــي  ــأوى ف ــى م ــون عل ــن يحصل ــن الذي ــن النازح ــدد الالجئ ع

ــروا. ــق األون مراف

13,00013,000

التدخالت اخلاصة بكل قطاع

االولوية االستراتيجية رقم 1 :   احلفاظ على قدرة اجملتمع على الصمود والتحمل من خالل اإلغاثة املوجهة

النقديــة تشــكل  فــي ســنة 2015، ســتظل املســاعدات 

أهــم أشــكال الدعــم الطــارئ الــذي تقدمــه األونــروا لالجئــن 
ــة  ــتفيدين املرون ــح للمس ــث تتي ــوريا، حي ــي س ــطينين ف الفلس

ــف  ــل تكالي ــا تقل ــة، فيم ــم اخلاص ــتجابة الحتياجاته ــي االس ف

 نقطة توزيع املعونات الغذائية من األونروا لالجئن الفلسطينين احملاصرين في اليرموك. اليرموك، دمشق،
كانون الثاني/يناير 2014. © األونروا
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 االولوية االستراتيجية رقم 2 :   توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم  
                                                               أمام اخملاطر.

الصحة الطارئة

اإلدارة والتوزيــع. أقامــت األونــروا شــبكة مــن املنافــذ فــي دمشــق 

ــارف  ــن املص ــون م ــة، تتك ــاة والالذقي ــص وحم ــا وحم ــب ودرع وحل

ــع  ــة توزي ــح للوكال ــروا، تتي ــق األون ــة ومراف ــات اخلاص واملؤسس

ــي  ــطيني ف ــئ فلس ــن 460,000 الج ــر م ــى أكث ــة عل ــح نقدي من

ــع  ــب م ــى جن ــاً إل ــة، جنب ــذه الهيكلي ــل. وه ــابيع أو أق ــتة أس س

ــم  ــب إقلي ــي مكت ــة ف ــاعدات النقدي ــدة للمس ــص وح تخصي

ســوريا، تتيــح لألونــروا أن تــوزع املســاعدات النقديــة فــي مختلــف 

أنحــاء ســوريا بتكاليــف إجرائيــة منخفضــة للغايــة وبأدنــى قــدر 

ــة. ــر املالي ــن اخملاط م

ــطينين  ــن الفلس ــن الالجئ ــي ب ــن الغذائ ــدام األم ــق انع تعم

فــي ســوريا فــي ســنة 2014، حيــث أن 95 باملائــة مــن الســكان 

ــى  ــد األدن ــة احل ــي تلبي ــروا ف ــى األون ــدون عل ــني يعتم الباق
ــة  ــاعدات الغذائي ــتكفل املس ــة. س ــم الغذائي ــن احتياجاته م
ــول  ــن املدخ ــى م ــتوى األدن ــر املس ــنة 2015 توفي ــي س ــة ف العيني

الغذائــي لالجئــن الفلســطينين عبــر ســوريا، وتســمح لألونــروا 

أن تدعــم األســر التــي تعيــش فــي املناطــق التــي يتعطــل فيهــا 

ــي  ــاً ف ــزال متاح ــذاء ال ي ــوك. إن الغ ــل اليرم ــواق، مث ــاط األس نش

ــت  ــعار ارتفع ــن األس ــوريا، ولك ــر س ــة عب ــز احلضري ــب املراك أغل

بشــكل حــاد علــى مــدار األزمــة. ومــن شــأن املســاعدات الغذائيــة 

ــول  ــل حص ــة، أن تكف ــاعدات النقدي ــب املس ــى جان ــة، إل العيني

الالجئــن الفلســطينين علــى املــوارد الالزمــة لضمــان املســتوى 

ــروا  ــه األون ــم أجرت ــد تقيي ــد أك ــي. لق ــن الغذائ ــن األم ــى م األدن

فــي ســنة 2014 علــى األهميــة احلاســمة للمســاعدات النقديــة 

وأشــار إلــى أن الالجئــن الفلســطينين يضطــرون بشــكل متزايــد 

ــأوى.  ــن امل ــي وتأم ــذاء الكاف ــن الغ ــن تأم ــار ب لالختي

العينيــة  الغذائيــة  غيــر  املــواد  تقــدمي  األونــروا  ســتواصل 

ذوي  األشــخاص  يشــمل  مبــا  اخلاصــة،  الضعيفــة  للفئــات 
ــا  ــي تعيله ــر الت ــات، واألس ــل واملرضع ــاء احلوام ــات، والنس اإلعاق

ــخاص  ــوك( واألش ــل اليرم ــرة )مث ــق احملاص ــكان املناط ــاء، وس نس

ــواء اجلماعــي. بســبب الشــح املســتمر  املقيمــن فــي مراكــز اإلي

فــي الوقــود وانتشــار البطالــة، يصبــح مــن املهــم بشــكل خــاص 

توفيــر املــواد الالزمــة للتأهــب لفصــل الشــتاء، مبــا يشــمل توفيــر 

لــوازم الفــراش واملالبــس الدافئــة خــالل األشــهر البــاردة. ويعتمــد 

الالجئــون الفلســطينيون فــي املناطــق التــي تفتقــر إلــى أســواق 

ــواد  ــع امل ــى توزي ــوك، عل ــل اليرم ــة، مث ــة احلرك ــطة أو حري نش

العينيــة لتلبيــة احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم. تتوقــع األونــروا أن 

تســتمر مســتويات االحتيــاج املرتفعــة فيمــا يتعلــق باملــواد غيــر 

ــاش  ــنة 2015، إذ أن االنكم ــدار س ــى م ــية عل ــة األساس الغذائي

االقتصــادي وارتفــاع البطالــة والتضخــم الســريع يحــول دون 

قــدرة الالجئــن الفلســطينين املنكشــفن بشــكل متزايــد علــى 

ــة.  ــواق املفتوح ــي األس ــم ف ــن احتياجاته ــى م ــد األدن ــة احل تلبي

ســتواصل األونــروا إدارة مراكــز اإليــواء اجلماعــي الســتضافة أكثــر 

مــن 13,000 نــازح مــن الالجئــن الفلســطينين واملدنيــن اآلخريــن 

ــنة 2015. ــي س ف
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علــى  قــادرون  الفلســطينيون  الالجئــون 

تغطيــة احتياجاتهــم للرعايــة الصحيــة 

الثانويــة والتخصصيــة  األوليــة والرعايــة 

ــات  ــالل خدم ــن خ ــاة م ــاذ احلي ــة إلنق الالزم

األونــروا.

الرعايــة  إلــى خدمــات  يصلــون  الذيــن  الســكان  نســبة 

الصحيــة األوليــة والثانويــة والتخصصيــة لــدى األونــروا 

)الزيــارات(.

625,000650,000

ــول  ــون الوص ــطينيون ميلك ــون الفلس الالجئ

ــة. ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم إل

290,000305,000عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

335,000345,000عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

2126عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية القادرة على العمل.

ــول  ــون الوص ــطينيون ميلك ــون الفلس الالجئ

)الثانويــة  االستشــفاء  رعايــة  إلــى 

. ) لتخصصيــة ا و

الثانويــة  )الرعايــة  العــدد اإلجمالــي حلــاالت االستشــفاء 

. والتخصصيــة(

16,60015,000

قــدرة  ميلكــون  الفلســطينيون  الالجئــون 

األدويــة  إلــى  الوصــول  علــى  أفضــل 

الطبيــة. واللــوازم  األساســية 

ــي  ــاع ف ــا انقط ــد فيه ــي ال يوج ــة الت ــز الصحي ــبة املراك نس

ــع. ــة للتتب ــادة خاضع ــزون 12 م مخ

% 100% 100
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فــي ظــل مســتوى الدمــار الــذي أصــاب نظــام الصحــة العامــة 

ــة  ــة للرعاي ــدة املقدم ــة الوحي ــروا اجله ــت األون ــوري، أصبح الس

الصحيــة جلميــع الالجئــن الفلســطينين فــي ســوريا بــال 

اســتثناء، ممــا أضــاف مزيــداً مــن الضغــوط علــى اخلدمــات اجملهــدة 

باألصــل. وال يــزال تدميــر املرافــق ونــزوح موظفــي الصحــة املؤهلن، 

جنبــاً إلــى جنــب مــع ارتفــاع تكاليــف اللــوازم الطبيــة وخدمــات 

ــر  ــك يؤث ــزال كل ذل ــة، ال ي ــارات اإلحال ــص خي ــفيات وتقل املستش

بشــدة علــى قــدرة األونــروا علــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة 

ــي  ــون ف ــوا يقيم ــا زال ــن م ــطينين الذي ــن الفلس ــة لالجئ املالئم

ــم 480,000. ــوريا، وعدده س

فــي وجــه اســتمرار النــزوح اخلارجــي، ستســعى األونــروا لضمــان 

أن يبقــى برنامــج الصحــة فــي ســوريا مــزوداً بالطواقــم بصــورة 

شــاملة، مــن خــالل الســعي لتســريع التوظيــف ملــلء الشــواغر 

الطبيــة ووظائــف الدعــم. كمــا ستســعى األونــروا لتمتــن 

قــدرات النقــاط الصحيــة اإلحــدى عشــرة التــي أنشــئت مؤخــراً 

خلدمــة الســكان النازحــن، مــن خــالل تقــدمي مجــال أوســع مــن 

اخلدمــات وضمــان توفــر مخــزون مــن األدويــة األساســية. ســيلزم 

تأمــن متويــل إضافــي للحفــاظ علــى املســتويات األساســية مــن 

ــة  ــك املتعلق ــة تل ــف، وخاص ــاع التكالي ــل ارتف ــي ظ ــات ف اخلدم

ــتقوي  ــا س ــفاء. كم ــة االستش ــة ورعاي ــوازم الطبي ــة والل باألدوي

الفلســطينين  لالجئــن  امليدانــي  الوصــول  قــدرات  األونــروا 

الســارية،  غيــر  واألمــراض  والطفــل،  األم  صحــة  بخصــوص 

التحســينات  حلمايــة  وذلــك ســعياً  بالتطعيــم،  والتغطيــة 

ــطينين  ــن الفلس ــة لالجئ ــة العام ــى الصح ــت عل ــي أدخل الت

فــي الفتــرة الســابقة لألزمــة. وستســعى الوكالــة كذلــك 

ــروا فــي إصــالح  الستكشــاف إمكانيــة تنفيــذ اســتراتيجية األون

الصحــة فــي ســوريا، ويشــمل ذلــك نهــج فريــق صحــة األســرة 

ونظــام الصحــة اإللكترونــي، وذلــك لتحســن جــودة اخلدمــات فــي 

ــة. ــاع القائم ــل األوض ظ

التعليم الطارئ

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

علــى  قــادرون  الفلســطينيون  الالجئــون 

مــن  الرغــم  علــى  تعليمهــم  مواصلــة 

والتهجيــر. الصــراع 

3,9744,000عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

عــدد الطلبــة الذيــن يكملــون امتحانــات نهايــة الســنة 

.)1-8 )الصفــوف 

37,26338,000

83118عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

ــون  ــطينيون ميلك ــون الفلس ــة الالجئ الطلب

النظامــي وغيــر  التعليــم  إلــى  الوصــول 

النظامــي.

عــدد األطفــال امللتحقــن بالصفــوف االعتياديــة فــي مــدارس 

األونــروا.

40,00047,000

ــي  ــروا ف ــن األون ــم م ــون التعلي ــن يتلق ــال الذي ــدد األطف ع

مــدارس تابعــة للحكومــة املضيفــة.

22,75020,000

عــدد األطفــال الذيــن يحصلــون علــى التعلــم غيــر النظامــي 

مــن األونــروا فــي أماكــن تعلــم بديلــة.

01,000

50150عدد موظفي التعليم املدربن على تقدمي التعليم الطارئ.

17,83220,000عدد األطفال املنتظمن في مدارس األونروا.

الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون 

علــى الدعــم النفســي-االجتماعي.

39,23340,000عدد األطفال احلاصلن على الدعم النفسي-االجتماعي.

الدعــم  تقــدمي  علــى  املدربــن  التعليــم  موظفــي  عــدد 

. عي جتما ال ا - لنفســي ا

64100

الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون 

علــى مــواد وأنشــطة تعليميــة وترفيهيــة.

عــدد الطلبــة احلاصلــن علــى مــواد تعليميــة وترفيهيــة )مبــا 

ــى املدرســة(. يشــمل أدوات العــودة إل

1,12050,000

13,14213,000عدد الطلبة املشاركن في األنشطة الصيفية والترفيهية.

عــدد دروس التلفزيــون التعليمــي التــي تنتــج الســتهداف 

الالجئــن الفلســطينين فــي ســوريا.

400400

ــي  ــم التفاعل ــج التعل ــح برنام ــدة لصال ــدات املع ــدد الوح ع

باســتهداف الالجئــن الفلســطينين )الصفــوف 1-9(.

2 4 

ــد  ــي تع ــي الت ــم الذات ــوص التعل ــواد نص ــات م ــدد مجموع ع

للصفــوف 9-1 )مثــالً، مجموعــة واحــدة لــكل موضــوع أو 

ــف(. ص

1,12050,000
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قــدرة  ميلكــون  الفلســطينيون  الالجئــون 

األدويــة  إلــى  الوصــول  علــى  أفضــل 

الطبيــة. واللــوازم  األساســية 

ــي،  ــه الوظيف ــاد والتوجي ــون اإلرش ــن يتلق ــباب الذي ــدد الش ع

ــل. ــل األج ــر أو الطوي ــي القصي ــب املهن والتدري

5,00010,000

ســتتمثل األولويــة بالنســبة لألونــروا فــي ســنة 2015 فــي مواصلة 

إدارة التعليــم لصالــح 46,385 طالبــاً وطالبــة مــن الالجئــني 

الفلســطينيني يلتحقــون حاليــاً مبــدارس األونــروا. يشــمل ذلــك 

ــي  ــة املبان ــوي، وصيان ــف ترب ــن 1,700 موظ ــر م ــب أكث ــاء وتدري إبق

املدرســية وإصالحهــا، وتوفيــر اللــوازم التعليميــة في الوقــت الالزم.

ســتقوي األونــروا أيضــاً قدراتهــا فــي مجــال »التعليــم فــي أوضــاع 

الطــوارئ« مــن خــالل توفيــر مــواد التعلــم الذاتــي فــي املناطــق 

ــتمرار  ــد االس ــدارس. ويع ــرر للم ــالق متك ــن إغ ــي م ــي تعان الت

لألطفــال  املالئــم  النفســي-االجتماعي  الدعــم  تقــدمي  فــي 

امللتحقــني مبــدارس األونــروا أولويــة بــارزة بالنظــر إلــى أن غالبيــة 

ال تزال مدارس األونروا تشكل مورداً مهماً لالستقرار بالنسبة لألطفال والعائالت. وميثل التعليم فرصة لألمل بالنسبة ملستقبل سوريا. معهد فلسطن / األليانس، 
حي األليانس، دمشق . كانون الثاني/يناير 2014. © األونروا
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األطفــال فــي ســن املدرســة منكشــفون أمــام العنــف والضغــط 

النفســي املتكــرر. كمــا ســيكون الوصــول إلــى أطفــال الالجئــن 

الفلســطينين غيــر امللتحقــن باملــدارس أولويــة مهمــة. فمــع أن 

أرقــام االلتحــاق باملــدارس آخــذة بالتزايــد، إال أنهــا ال تــزال تنخفــض 

كثيــراً عــن مســتويات مــا قبــل األزمــة.

مت تنفيــذ مجموعــة مــن التعديــالت علــى املناهــج فــي التدريــب 

ــف  ــوق التوظي ــح لس ــراء مس ــاب إج ــي أعق ــي ف ــي واملهن التقن

ــك، ارتفعــت  ــة. نتيجــة لذل وأخــذ مالحظــات راجعــة مــن الطلب

ــي  ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــبة توظيــف خريجــي التعلي نس

مت  كمــا   .2014 ســنة  فــي  باملائــة   35 إلــى  باملائــة   20 مــن 

تكييــف الــدورات، وفتــح مراكــز فرعيــة فــي درعــا وحمــص، مــع 

التخطيــط الفتتــاح مركــز ثالــث فــي الالذقيــة مــن أجــل زيــادة 

ــنة 2015. ــي س ــة ف ــى الطلب ــول إل الوص

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

حتسن حماية الالجئن الفلسطينين.
نســبة حــاالت احلمايــة التــي يتــم تتبعهــا وتتــم االســتجابة 

لهــا.

% 0% 100

واإلســاءة  العنــف  مــن  احلمايــة  حتســن 

واإلهمــال. واإلكــراه 

0200عدد األفراد احلاصلن على مشورة قانونية.

نســبة الناجيــات مــن العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع 

ــروا )مــن خــالل  ــي يتلقــن الدعــم مــن األون االجتماعــي اللوات

ــة(. ــة أو إحال ــات متخصص خدم

% 0% 100

ــا  ــتجابة له ــم االس ــي تت ــل الت ــة الطف ــاالت حماي ــدد ح ع

بواســطة خدمــات موجهــة.

غير متوفر0

عــدد حــاالت مزاعــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي توثقهــا 

األونــروا.

غير متوفر0

ــي  ــة ف ــى احلماي ــب عل ــى تدري ــن عل ــن احلاصل ــدد املوظف ع

أوضــاع الطــوارئ والدعــم النفســي-االجتماعي.

227500

الالجئــون الفلســطينيون مســجلون بشــكل 

دقيــق فــي قاعــدة بيانــات األونــروا.

ــات  ــام معلوم ــي نظ ــا ف ــم حتديثه ــي يت ــجالت الت ــدد الس ع

ــارئ. ــن الط ــجيل الالجئ تس

25,00025,000

احلماية

الالجئــن  لــدى  احلمايــة  احتياجــات  ترتفــع  أن  املتوقــع  مــن 

ــث ال  ــنة 2015، حي ــدار س ــى م ــوريا عل ــي س ــطينين ف الفلس

ــزال  ــدة. وال ت ــررون بش ــون يتض ــزال املدني ــراً وال ي ــراع دائ ــزال الص ي

ــي  ــيما ف ــطينيني، ال س ــني الفلس ــات الالجئ ــات وجتمع مخيم

دمشــق وحلــب وحمــص ودرعــا، معرضــة للخطــر الشــديد مــن 

ــة  ــراد عرض ــن األف ــات اآلالف م ــل مئ ــا يجع ــلح، مم ــراع املس الص

ــة  ــائل املتعلق ــق املس ــا تتعم ــف. كم ــر والعن ــن التهجي ــد م ملزي

باحلمايــة االجتماعيــة أيضــاً، مــع تزايــد عــدد األســر التــي تعانــي 

ــم علــى النــوع االجتماعــي، والتشــتت،  ــار العنــف القائ مــن آث

ــة. ــر، واجلرمي ــي العقاقي وتعاط

فــي ظــل انخفــاض التمويــل، ستســعى األونــروا إلعطــاء األولويــة 

للتدخــالت احلرجــة التاليــة:

إقامــة برنامــج موظفــي الدعم فــي املناطق، مــن خالل تعين 	 

موظفــن دوليــن فــي كل منطقــة مــن مناطــق عمــل األونروا 

)الشــمال والوســط واجلنــوب ودمشــق( لتولــي املســؤولية عن 

مراقبــة احلمايــة، وتتبــع احلــاالت وإحالتهــا، وتقدمي االســتجابة 

الطــارئ. الدعــم  وتقــدمي  القــدرات،  وبنــاء   البرامجيــة، 

بواســطة 	  تــدار  التــي  احلمايــة  أنشــطة  اســتمرار 

اخملاطــرة  فئــات  علــى  بالتركيــز  االعتياديــة،  البرامــج 

مــن  لألســر  املباشــرة  املراقبــة  يشــمل:  مبــا  العاليــة، 

ثالثــة  وتشــغيل  اجتماعيــة،  وباحثــة  باحثــاً   72 خــالل 

ــي  ــف اجلنس ــاالت العن ــة ح ــري، وإحال ــم األس ــب للدع مكات

والقائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مرافــق األونــروا 

للناجيــات،  القانونيــة  املســاعدة  وتقــدمي  الصحيــة، 

 والتعليــم حــول حقــوق اإلنســان فــي مــدارس األونــروا.

العامليــة، 	  احلمايــة  عمليــات  فــي  املشــاركة 

بخصــوص  والتبليــغ  الرصــد  آليــة  ذلــك  فــي  مبــا 

اخلــاص  واملقــرر  املســلحة،  والنزاعــات  األطفــال 

داخليــاً. بالنازحــن  اخلاصــة  اإلنســان  حقــوق   بشــأن 

تكثيف مناصرة حماية املدنيني لدى أطراف الصراع.	 
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الصحة البيئية

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

انخفــاض التهديــدات املتعلقــة بالصحــة العامــة التــي 

يتعــرض لهــا الســكان املتضــررون.

إلــى  الوصــول  ميلكــون  الذيــن  األفــراد  عــدد 

خدمــات كافيــة وآمنــة للميــاه والصــرف الصحــي 

ــات. ــي اخمليم ــة ف والنظاف

460,000460,000

آمــن  املتضرريــن بشــكل  الســكان  كفالــة وصــول 

ــاه  ــن املي ــة م ــة كافي ــى كمي ــتدام إل ــف ومس ومنص

الشــخصية  والنظافــة  والطهــي  الشــرب  ألغــراض 

واملنزليــة.

عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى كميــة 

ــي  ــرب والطه ــراض الش ــاه ألغ ــن املي ــة م كافي

ــة. ــخصية واملنزلي ــة الش والنظاف

460,000460,000

ــرف  ــاه والص ــة باملي ــراض املتعلق ــر األم ــاض خط انخف

الصحــي والنظافــة علــى الســكان املتضرريــن مــن 

خــالل وصولهــم إلــى ممارســات محســنة فــي النظافــة، 

ومعاجلــة املمارســات الضــارة احلاليــة، وتعزيــز النظافــة، 

وتوفيــر منتجــات وخدمــات النظافــة بشــكل مســتدام 

ــف. ومنص

ــواد  ــى م ــول إل ــون الوص ــن ميلك ــراد الذي ــدد األف ع

ــة. النظاف

122,400280,000

يتوقــع أن تتنامــى احتياجــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

بقــدر بالــغ فــي ســنة 2015 نتيجــة اســتمرار النقــص فــي امليــاه، 

وانتشــار ظــروف اجلفــاف، وتضــرر البنيــة التحتيــة، وتــآكل قــدرات 

ــي هــذا  ــل االســتجابة اإلنســانية. ف ــى متوي ــود عل الصمــود، والقي

الســياق، ســتواصل األونــروا تقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف الصحي 

والنظافــة املباشــرة )جمــع النفايــات الصلبــة والقمامــة، وإمــدادات 

امليــاه، وشــبكة ميــاه اجملــاري، وأنشــطة التنظيــف البلديــة( 

وأعمــال الصيانــة فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينين ومراكــز 

اإليــواء اجلماعــي التــي تشــرف عليهــا األونــروا. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

ســتواصل الوكالــة توزيــع مــواد النظافــة علــى الفئــات املعرصــة 

ــخاص  ــات، واألش ــل واملرضع ــاء احلوام ــمل النس ــا يش ــر، مب للخط

ــق  ــي املناط ــن ف ــخاص املقيم ــن، واألش ــار الس ــات، وكب ذوي اإلعاق

احملاصــرة والتــي يصعــب الوصــول إليهــا. عــالوة علــى ذلــك، ســتوزع 

األونــروا معــدات معاجلــة امليــاه وتخزينهــا علــى املناطــق املتضــررة 

مــن نقــص امليــاه، مبــا يشــمل املناطــق احملاصــرة وتلــك التــي يصعب 

الوصــول إليهــا.

التمويل الصغير

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

إلــى  الوصــول  ميلكــون  الفلســطينيون  الالجئــون 

قــروض املشــاريع الصغيــرة ملصالــح األعمــال الصغيــرة 

والقــروض االســتهالكية لألســر.

واملواطنــن  الفلســطينين  الالجئــن  عــدد 

الســورين الذيــن يحصلــون علــى قــروض التمويــل 

ــباب(. ــاء والش ــمل النس ــا يش ــر )مب الصغي

20,00039,750

جنحــت دائــرة التمويــل الصغيــر فــي األونــروا فــي توســيع 

محفظتهــا بنســبة 46 باملائــة علــى الرغــم مــن تأثرهــا الشــديد 

بانهيــار العملــة الســورية، وشــكلت النســاء 33 باملائــة والشــباب 

20 باملائــة مــن املســتفيدين. وقــد كشــف مســح نشــرته األونــروا 

فــي ســنة 2014 أن 40 باملائــة مــن مصالــح األعمــال التــي مولتهــا 

ــكل  ــت بش ــا أغلق ــة منه ــب وأن 31 باملائ ــت للنه ــروا تعرض األون

دائــم. وواصلــت 13 باملائــة فقــط مــن مصالــح األعمــال نشــاطها 

ــنة 2014. ــي س ف

ســتواصل األونــروا تقــدمي القــروض لدعــم منشــآت األعمــال 

واألســر فــي املناطــق التــي تســتقر فيهــا األوضــاع وحيــث تتواصــل 

األنشــطة االقتصاديــة االعتياديــة وتتطــور، وخاصــة حيثمــا 

تتجــه حركــة النازحــن إلــى مثــل هــذه املناطــق. ال يــزال يســتمر 

اســتهداف النســاء والشــباب بقــدر ملمــوس فــي البرنامــج، حيــث 

تشــكل النســاء حوالــي ثلــث العمــالء ويشــكل الشــباب حوالــي 

خمســهم. افتتــح البرنامــج ثالثــة مكاتــب إضافيــة في الســويداء 

وطرطــوس والالذقيــة فــي ســنة 2013 لتحــل محــل بعــض الفــروع 

الواقعــة فــي مناطــق لــم يعــد مــن املمكــن الوصــول إليهــا، مبــا 

فيهــا اليرمــوك. ويعانــي البرنامــج اآلن مــن نقــص شــديد فــي رأس 

املــال ويحتــاج إلــى رأســمال إضافــي مبقــدار 3.5 مليــون دوالر لكــي 

ــات االمتــداد امليدانــي لســنة 2015. يلبــي قــدرات وغاي
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االولوية االستراتيجية رقم 3 :   : متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن 

الفلســطينين مــع توفــر الترتيبــات األمنيــة 

املناســبة.

100 %0 %نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

تعــزز ظــروف الســالمة واألمــن ملوظفــي 

األونــروا مــن أجــل تيســير تقــدمي العــون 

الفلســطينين. لالجئــن  اإلنســاني 

نســبة خطــط إدارة اخملاطــر األمنيــة التــي يتــم حتديثهــا 

وااللتــزام بهــا.

% 0% 100

240عدد املوظفن احملتجزين.

024عدد املوظفن احملررين.

السالمة واألمن

بقــي الوضــع األمنــي فــي ســوريا متقلبــاً للغايــة علــى مــدار ســنة 

ــتمرار  ــلحة واس ــات املس ــي اجلماع ــام ف ــد االنقس ــع تزاي 2014، م

التغيــر فــي خطــوط املواجهــة مبــا يهــدد ســير عمليــات األونــروا. 

وقــد بذلــت األونــروا اســتثمارات ملموســة فــي املوظفــن واألصــول 

ــتمرار  ــى اس ــاج إل ــك يحت ــع ذل ــة، وجمي ــة التحتي ــدرات البني وق

التمويــل علــى مــدار ســنة 2015. تتضمــن األولويــات توفيــر العــدد 

الكافــي مــن املوظفــن األمنيــن الدوليــن، وإدخــال حتســينات فــي 

البنيــة التحتيــة ملرافــق األونــروا، مبا يشــمل تشــييد أسوار/أســيجة 

ــد معــدات  ــع للتشــظي، وتوري أمنيــة وتركيــب شــريط الصــق مان

اتصــاالت، والتدريــب علــى التعامــل مــع البيئــة اخلطــرة واإلســعاف 

ــة  ــدات احلماي ــة ومع ــات مصفح ــراء مركب ــة، وش األولي/الصدم

ــق  ــي مناط ــل ف ــف( للعم ــن القذائ ــة م ــزة واقي ــخصية )ب الش

اخملاطــرة العاليــة.

اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا 

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

ــروا  ــآت األون ــى منش ــة عل ــات والصيان ــراء اإلصالح إج

ــات, ــتمرار اخلدم ــان اس ــا لضم ــي تديره ــق الت واملراف

ــز  ــك مراك ــي ذل ــا ف ــق )مب ــآت واملراف ــدد املنش ع

ــروا(  ــا األون ــي تديره ــق الت ــي واملراف ــواء اجلماع اإلي

ــا. ــا و/أو تأهيله ــم صيانته ــي تت الت

3968

ســتكون هنــاك أهميــة حاســمة إلجــراء أعمــال الصيانــة واإلصالح 

ــررت  ــد تض ــنة 2015. فق ــي س ــروا ف ــآت األون ــى منش ــارئ عل الط

منشــآت عديــدة بســبب الصــراع املســلح، مثــل مدرســة دالتــة/

بيــت جبريــن فــي قبــر الســت، التــي ســتحتاج إلــى تأهيــل موســع 

حتــى يكــون باإلمــكان فتحها من جديــد فــي أيلول/ســبتمبر 2015. 

ــتخدامها  ــتمر اس ــة، يس ــا 17 مدرس ــرى، منه ــق أخ ــاك مراف وهن

كمراكــز لإليــواء اجلماعــي وتعانــي مــن أضــرار بســبب االســتخدام 

املفــرط. فمركــز تدريــب دمشــق، بشــكل خــاص، اســتضاف أكثــر 

ــى  ــيحتاج إل ــنتن وس ــى الس ــل إل ــدة تص ــخص مل ــن 1,300 ش م

ــق  ــع املراف ــاً. إن جمي ــل مفتوح ــى يظ ــم حت ــرة احلج ــغال كبي أش

التــي اســتخدمت ألغــراض الســكن حتتــاج إلــى صيانــة دائمــة، 

ــك  ــي، وذل ــرف الصح ــاه والص ــة للمي ــة التحتي ــمل البني ــا يش مب

للحــرص علــى توفــر املعاييــر الدنيــا مــن خدمــات امليــاه والصــرف 

الصحــي والنظافــة لالجئــن، وتخفيــف مخاطــر انتشــار األمــراض 

الســارية. كمــا ســتحتاج املرافــق القائمــة إلــى صيانــة وتطويــرات 

حتــى تســتجيب بشــكل أفضــل الحتياجــات عمــل األونــروا.
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دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

ــتجابة  ــطة االس ــط ألنش ــى التخطي ــادرة عل ــروا ق األون

ــي  ــاءة ف ــة وكف ــا بفاعلي ــا ومراقبته ــانية وإدارته اإلنس

ــل. ــة العم ــد بيئ ــب وتعق ــد الطل ــل تزاي ظ

خطــط االســتجابة الطارئــة التــي يتــم حتديثهــا 

ــات  ــدة واملنظم ــع وكاالت األمم املتح ــيق م بالتنس

ــة. األهلي

11

متتــن التخطيــط البرامجــي ألنشــطة االســتجابة 

ومراقبتهــا. وإدارتهــا  اإلنســانية 

عــدد املراجعــات الدوريــة خلطــط االســتجابة 

اإلنســانية.

14

ــنة  ــي س ــانية ف ــتجابة اإلنس ــات االس ــد عملي ــيتطلب توحي س

ــة،  ــة الطارئ 2015 اســتمرار االســتثمار فــي طاقــم اإلدارة واملراقب

واخملتصــني فــي الطــوارئ، وطواقــم العمــل اإلنســاني امليدانيــني. 

ــة  ــديدة نتيج ــر ش ــن خملاط ــون معرض ــروا ال يزال ــي األون إن موظف

الصــراع، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع ملمــوس فــي معــدل دوران املوظفــن 

وزيــادة التحديــات أمــام التوظيــف فــي جميــع مجــاالت احتياجــات 

ــف. الوظائ

وفيمــا أنــه سيســتمر توظيــف الجئــن فلســطينين مــن ســوريا 

ــن  ــة لتأم ــروا بحاج ــإن األون ــف، ف ــن الوظائ ــم م ــزء األعظ ــي اجل ف

قــدرات دوليــة موســعة، وتوظيــف موظفــني مختصــني فــي 

مجــاالت احلمايــة واللوجســتيات وإدارة مراكــز اإليواء واالســتجابة 

ــة. الطارئ
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سياق العمل في لبنان

لبنان

ســاهمت أزمــة ســوريا وتدفــق الالجئــن فــي مفاقمــة التعقيــد 

والتقلــب فــي البيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

ــان. قبــل األزمــة، كان يعيــش فــي لبنــان 260,000 الجــئ  فــي لبن

فلســطيني )مســح اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ســنة 2010( 

وكانــوا يتعرضــون للتهميــش الشــديد مــن ذي قبــل، إذ كان ثلثاهم 

ــروا  ــات األون ــت خدم ــديد. وكان ــر ش ــر أو فق ــي فق ــون ف يعيش

ــة  ــة بحاج ــة التحتي ــت البني ــا كان ــوط، كم ــن الضغ ــي م تعان

إلــى صيانــة وتأهيــل منــذ وقــت طويــل. وكان متتــع الالجئــن قبــل 

ــى اخلدمــات العامــة  األزمــة باحلقــوق محــدوداً وكان وصولهــم إل

والتشــغيل محــدوداً كذلــك. ومــع تدفــق الالجئــن الفلســطينين 

ــات  ــع االحتياج ــل م ــروا أن تتعام ــى األون ــح عل ــوريا، أصب ــن س م

ــي  ــطينين ف ــن الفلس ــع الالجئ ــادة مجتم ــة زي ــة نتيج املتنامي

ــة. ــى 20 باملائ ــان بنســبة تصــل إل لبن

هنــاك 44,000 فلســطيني مــن ســوريا يوجــدون فــي لبنــان 

ــة  ــم القانوني ــى أن صفته ــر إل ــة بالنظ ــر خاص ــون خملاط ويتعرض

ــة  ــات احلماي ــان وأن خدم ــن األحي ــر م ــي كثي ــة ف ــر منتظم غي

ــدودة  ــم مح ــة له ــش املتاح ــب العي ــرص كس ــة وف االجتماعي

للغايــة. وهــم يعتمــدون بشــدة علــى اجملتمعــات املضيفــة وعلــى 

األونــروا لتأمــن اخلدمــات األساســية واملســاعدات الطارئــة واملأوى. 

منــذ أيار/مايــو 2014، فرضــت قيــود مشــددة علــى دخــول الالجئــن 

الفلســطينين مــن ســوريا إلــى لبنــان، ولــم يســمح بدخولهــم 

ــدد  ــل ع ــع أن يظ ــروا تتوق ــذا فاألون ــادرة. ل ــتثناءات ن ــي اس إال ف

الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا املوجوديــن فــي لبنــان ثابتــاً 

نســبياً، ويقــدر بحوالــي 45,000 مــع نهايــة ســنة 2015. ســيكون 

ــة ســنة 2014،  ــى نهاي ــن، حت الفلســطينيون مــن ســوريا مخول

ــن دون  ــهر، ولك ــة أش ــرة ثالث ــة لفت ــم القانوني ــم صفته بتنظي

وجــود إمكانيــة لتجديــد إضافــي. وهــذا يعنــي أن جميــع الالجئــن 

ــم  ــون صفته ــع أن تك ــاً يتوق ــوريا تقريب ــن س ــطينين م الفلس

ــة قــد انتهــت صالحيتهــا حتــى نيســان/إبريل 2015، ممــا  القانوني

ســيفاقم ضعفهــم بقــدر كبيــر ويفــرض املزيــد مــن القيــود علــى 

ــم. حركته

يعاني العديد من الالجئن الفلسطينين من سوريا املقيمن في لبنان من صدمة الفقدان واإلصابات والنزوح والبطالة. فاحلياة غير محتملة، وتأشيرات الدخول غير 
مكفولة. يعاني أبو محمد من االكتئاب، ولديه أمنية واحدة – هي أن يرجع إلى سوريا. مخيم برج البراجنة، أيار/مايو 2014. © كيت بروكس لصالح األونروا



16|االونروا  | نداء سوريا العاجل 2015

أجــرت األونــروا مــع برنامــج األغذيــة العاملــي تقييمــاً لالحتياجــات 

ــات  ــم االحتياج ــن فه ــي حتس ــاهم ف ــو 2014 س ــي متوز/يولي ف

املتناميــة للمســتفيدين اآلتــن مــن ســوريا، والذيــن يعانــي أكثــر 

مــن 90 باملائــة منهــم مــن ضعــف شــديد ويحتاجــون إلــى دعــم 

مســتمر لتأمــن الغــذاء واملــأوى. وتبــن مــن التقييــم أن 10 باملائــة 

مــن األســر يوجــد فيهــا فــرد ذو إعاقــة، وأن 47 باملائــة يوجــد فيهــا 

فــرد واحــد علــى األقــل يعانــي مــن مــرض مزمــن، وأن 26 باملائــة من 

األســر تعيلهــا نســاء. ســتتعاون األونــروا مــع اجلامعــة األمريكيــة 

ــة- ــروف االجتماعي ــدة للظ ــة جدي ــراء دراس ــي إج ــروت ف ــي بي ف

ــان، تشــمل أولئــك  ــة لالجئــن الفلســطينين فــي لبن االقتصادي

القادمــن مــن ســوريا، ممــا سيســاهم فــي توفيــر منظــور أوســع 

للبرامــج املســتقبلية.

يظــل دعــم األونــروا لالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا فــي لبنان 

ــة.  ــة اإلنســانية وتقــدمي اخلدمــات االعتيادي يتخــذ شــكلن: اإلغاث

ــروا املتوفــرة فــي لبنــان  ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أن قــدرات األون

تعنــي أن الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا ال يشــكلون عبئــاً 

ــل  ــة العم ــاع تكلف ــك، فارتف ــع ذل ــة. م ــة املضيف ــى احلكوم عل

ــي  ــدة ف ــا اجمله ــروا أن عملياته ــبة لألون ــي بالنس ــان تعن ــي لبن ف

األصــل بحاجــة ألن تســتمر وتتقــوى. كمــا أن هنــاك عــدداً كبيــراً 

مــن الالجئــن الســورين الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات الالجئــن 

الفلســطينين، ممــا يفــرض ضغطــاً هائــالً علــى البنيــة التحتيــة 

للمخيمــات والتــي هــي متهالكــة فــي األصــل.

لالجئــن  الصحيــة  اخلدمــات  تقــدمي  األونــروا  ســتواصل 

الفلســطينين مــن ســوريا مــن خــالل شــبكة عياداتهــا الصحيــة 

ــات  ــدمي خدم ــا لتق ــد معه ــفيات املتعاق ــى املستش ــة إل واإلحال

االستشــفاء الالزمــة إلنقــاذ احليــاة. ولكــن تكلفــة هــذه اخلدمــات 

التــي علــى درجــة عاليــة مــن اخلصخصــة مرتفعــة جــداً وتتزايــد 

ــه،  ــروا إلــى حــد بعيــد. وعلــى النحــو ذات بقــدر يفــوق قــدرات األون

يتواصــل النمــو فــي متطلبــات التعليــم، إذ أن العديــد مــن أطفــال 

الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا قــد أمضــوا فــي لبنــان أكثــر 

ــن  ــل م ــى 7,300 طف ــل إل ــا يص ــروا م ــتضم األون ــنتن. س ــن س م

ــية  ــا الدراس ــى صفوفه ــوريا إل ــن س ــطينين م ــن الفلس الالجئ

االعتياديــة فــي لبنان، مــع تزويدهــم بالتعليم العالجــي لتمكينهم 

مــن التأقلــم مــع املنهــاج اللبناني. كمــا ســتقدم الوكالــة التدريب 

املهنــي لعــدد من الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا لتجهيزهم 

األنشــطة  املســتقبل. وســتمنح  فــي  لبنــاء حيــاة مهنيــة 

ــة فرصــة يحتاجونهــا بشــدة لالســتراحة مــن  ــة للطلب الترفيهي

ــب. ــي الغال ــا ف ــون فيه ــي يعيش ــؤس الت ــام والب ــروف االزدح ظ

يتمثــل أحــد اجلوانــب املهمــة فــي اســتجابة األونــروا فــي الســعي 

ــة  ــرات االجتماعيــة واالقتصادي بأكبــر قــدر ممكــن لتخفيــف التوت

التــي تنشــأ بســبب شــح املــوارد، وذلــك مــن خــالل ضمــان الدعــم 

للمجتمعــات املضيفــة واخمليمــات الفلســطينية. ســيتم إدخــال 

ــح كال الفئتــن،  ــة التحتيــة لصال ــاه والبني التحســينات فــي املي

إلــى جانــب األنشــطة التعليميــة والترفيهيــة.

إفتراضات التخطيط في لبنان

ــر عــدد الالجئــن الفلســطينين 	  ــر املرجــح أن يتغي مــن غي

ــن  ــوس ع ــدر ملم ــان بق ــي لبن ــن ف ــوريا املوجودي ــن س م

العــدد احلالــي، وهــو 44,000، بســبب القيــود احلدوديــة 

وضعــف احتمــال العــودة. لــذا فــإن تخطيــط األونــروا 

.2015 ســنة  نهايــة  حســب   45,000 العــدد   يفتــرض 

القانونيــة 	  الصفــة  فــي  إشــكالية  هنــاك  ســتظل 

تشــكل  ســتظل  والتــي  ســوريا،  مــن  للفلســطينين 

ــة. ــرة واحلماي ــي املناص ــروا ف ــود األون ــبة جله ــة بالنس  أولوي

ــن 	  ــد مــن الالجئ ــى وجــود العدي ــد انقضــى عل ســيكون ق

ــنتن،  ــي س ــان حوال ــي لبن ــوريا ف ــن س ــطينين م الفلس

املكلفــة  العالجــات  توفيــر  متطلبــات  وســتتزايد 

 للمشــكالت الصحيــة التــي تهدد احليــاة واألمــراض املزمنة.

ــات 	  ــي مخيم ــة ف ــة التحتي ــي البني ــور ف ــيتواصل التده س

 الالجئــن الفلســطينين بســبب ظــروف االزدحــام املفــرط.

ــطينين 	  ــن الفلس ــن الالجئ ــرات ب ــدة التوت ــتتصاعد ح س

ــم،  ــة له ــطينية املضيف ــات الفلس ــوريا واجملتمع ــن س م

ــل. ــتويات التموي ــى مس ــاظ عل ــم احلف ــم يت ــة إذا ل وخاص
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الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى تلبيــة 

ــاظ  ــية للحف ــرية األساس ــم األس احتياجاته

األزمــات  مــع  والتدبــر  حياتهــم  علــى 

املفاجئــة.

ــوريا  ــن س ــتهدفن م ــطينين املس ــن الفلس ــبة الالجئ نس

الذيــن يســتفيدون مــن تدخــل واحــد أو أكثــر مــن مســاعدات 

ــة. ــروا الطارئ األون

% 90% 90

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

غذائيــة. مســاعدات  علــى  يحصلــون 

41,00042,000عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى 

ــأوى. ــي امل ــاعدات ف مس

11,30011,700عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.

عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء التــي حتصــل على مســاعدات 

ــأوى. في امل

3,3503,400

عــدد األســر التــي يتــم تزويدهــا مبســاعدات للتأهــب لفصــل 

الشــتاء.

5,9657,700

التدخالت اخلاصة بكل قطاع

االولوية االستراتيجية رقم 1 :   احلفاظ على قدرة اجملتمع على الصمود والتحمل من خالل اإلغاثة املوجهة

ــض  ــي تخفي ــة ف ــة حيوي ــة أهمي ــاعدات النقدي ــب املس تكتس

انكشــاف الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا فــي لبنــان. وقــد 

قدمــت األونــروا املســاعدات منــذ تشــرين األول/أكتوبــر 2013 

ــذاء  ــات الغ ــم احتياج ــي لدع ــراف اآلل ــالت الص ــالل حتوي ــن خ م

والســكن والتأهــب لفصــل الشــتاء. والقاصــرون غيــر املصحوبــن 

بذويهــم وأولئــك املنفصلــون عــن ذويهــم هــم املســتفيدون 

ــالل  ــن خ ــس م ــداً ولي ــاعدات نق ــون املس ــن يتلق ــدون الذي الوحي

الصــراف اآللــي، وذلــك بعــد إجــراء تقييــم لهــم بواســطة فريــق 

ــروا. ــي األون ــة ف احلماي

ــاس 30 دوالراً  ــى أس ــة عل ــاعدات الغذائي ــص املس ــم تخصي يت

للفــرد فــي الشــهر، باالســتناد إلــى معاييــر األمم املتحــدة بالنســبة 

للبنــان، ووقفــاً علــى توفــر األمــوال. يعيــش أكثــر مــن ربــع 

الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا فــي مســاكن غيــر مكتملــة 

البنــاء، تفتقــر إلــى العــزل فــي الغالــب، وفــي كراجــات أو أماكــن 

ــي  ــهرية ف ــاعدات ش ــروا مس ــدم األون ــتودعات. وتق ــل أو مس عم

املــأوى لالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا مبقــدار 100 دوالر لــكل 

أســرة فــي الشــهر للمســاعدة فــي تلبيــة احتياجــات اإلســكان.

ــوادي  ــة ل ــات العالي ــي املرتفع ــة ف ــياً، وخاص ــتاء قاس ــد الش يع

ــة مــن  البقــاع واجلبــال األخــرى فــي لبنــان، حيــث يقيــم 18 باملائ

الالجئــن الفلســطينين اآلتــن مــن ســوريا. وقــد أفــاد 50 باملائــة 

مــن الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا بأنــه لــم يتوفــر لديهــم 

أي دخــل خــالل فتــرة الشــتاء وأنهــم يضطــرون إلنفــاق أيــة مــوارد 

ــج  ــروا برنام ــذت األون ــكن. نف ــذاء والس ــى الغ ــم عل ــي متناوله ف

التأهــب للشــتاء فــي ســنة 2014 بالتنســيق مــع اللجنــة الدولية 

ــاص  ــم اخل ــدمي الدع ــف لتق ــة اليونيس ــر ومنظم ــب األحم للصلي

بالشــتاء ألســر الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا.

 االولوية االستراتيجية رقم 2 :   توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم  
                                                               أمام اخملاطر.

الصحة الطارئة

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

قــادرون علــى تغطيــة احتياجاتهــم للرعايــة 

الثانويــة  والرعايــة  األوليــة  الصحيــة 

والتخصصيــة الالزمــة إلنقــاذ احليــاة مــن 

األونــروا. خــالل خدمــات 

الرعايــة  إلــى خدمــات  يصلــون  الذيــن  الســكان  نســبة 

الصحيــة األوليــة والثانويــة والتخصصيــة لــدى األونــروا 

)الزيــارات(.

% 75% 75

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون 

ــات الرعايــة الصحيــة  ــى خدم الوصــول إل

ــة. األولي

110,000110,000عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

150,000150,000عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

2727عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية القادرة على العمل.
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الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون 

ــة  ــفاء )الثانوي ــة االستش ــى رعاي ــول إل الوص

ــة(. والتخصصي

6,6796,672عدد حاالت االستشفاء )الرعاية الثانوية والتخصصية(.

6,5406,072عدد الذين يتلقون رعاية صحية ثانوية.

139600عدد الذين يتلقون رعاية صحية تخصصية.

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

ــى  ــول إل ــى الوص ــل عل ــدرة أفض ــون ق ميلك

الطبيــة. واللــوازم  األساســية  األدويــة 

ــي  ــاع ف ــا انقط ــد فيه ــي ال يوج ــة الت ــز الصحي ــبة املراك نس

ــع. ــة للتتب ــادة خاضع ــزون 12 م مخ

%100%100

ــاً  ــروا مجان ــا األون ــي تقدمه ــة الت ــة األولي ــة الصحي إن الرعاي

جلميــع الالجئــن الفلســطينين فــي لبنــان فــي 27 مركــزاً 

ــمة  ــة حاس ــب أهمي ــالد تكتس ــاء الب ــف أنح ــي مختل ــاً ف صحي

بالنظــر إلــى أن الالجئــن الفلســطينين ال ميلكــون أيــة إمكانيــة 

العامــة. وتدعــم األونــروا  إلــى خدمــات الصحــة  للوصــول 

ــن  ــطينين م ــن الفلس ــاة لالجئ ــاذ احلي ــة إلنق ــة الالزم الرعاي

خــالل تغطيــة 50 باملائــة مــن تكاليــف رعايــة االستشــفاء التــي 

ــروا.  ــد معهــا األون تقدمهــا مستشــفيات خاصــة وعامــة تتعاق

ــي  ــة ف ــة الصحي ــة الرعاي ــي تكلف ــديد ف ــاع الش ــي االرتف ويعن

ــن  ــداً ع ــون بعي ــا يك ــراً م ــي كثي ــالج الكاف ــر الع ــان أن توفي لبن

ــي  ــة الت ــاالت الصحي ــبة للح ــة بالنس ــن، وخاص ــاول الالجئ متن

ــدمي  ــروا لتق ــط األون ــنة 2015، تخط ــي س ــروا. ف ــا األون ال تدعمه

الرعايــة للحــاالت امللحــة واملزمنــة لــدى الالجئــن الفلســطينين 

ــد  ــي تقيي ــالج ف ــص الع ــبب نق ــا يتس ــراً م ــوريا. فكثي ــن س م

ــم  ــوء حالته ــن تس ــى الذي ــدى املرض ــدرة ل ــاة والق ــودة احلي ج

ــالج. ــان دون ع ــي لبن ــم ف ــرة بقائه ــا ازدادت فت كلم

التعليم الطارئ

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على 

الصراع  من  الرغم  على  تعليمهم  مواصلة 

والتهجير.

364365عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

)الصفوف  السنة  نهاية  امتحانات  يكملون  الذين  الطلبة  عدد 

.)1-8

5.8045,600 )حزيران(

من  فلسطينين  الجئن  تستضيف  التي  األونروا  مدارس  عدد 

سوريا.

6060

تستضيف  التي  الفترتن  بنظام  العاملة  األونروا  مدارس  عدد 

الجئن فلسطينين من سوريا.

88 )تشرين اول(

6060عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  الطلبة 

خالل  من  التعليم  إلى  الوصول  ميلكون 

الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة ووسائل 

التعلم البديل.

)تشرين عدد األطفال امللتحقن بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.  6.600

ثاني(

7,300

بناًء  الطارئ  التعليم  تقدمي  على  املدربن  التعليم  موظفي  عدد 

حاالت  في  التعليم  لوكاالت  املشتركة  الشبكة  معايير  على 

الطوارئ.

230300

سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  الطلبة 

يحصلون على الدعم النفسي-االجتماعي.

3613,000عدد األطفال احلاصلن على الدعم النفسي-االجتماعي.

النفسي- الدعم  تقدمي  على  املدربن  التعليم  موظفي  عدد 

االجتماعي.

7272

سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  الطلبة 

تعليمية  وأنشطة  مواد  على  يحصلون 

وترفيهية.

على  احلاصلن  سوريا  من  الفلسطينين  الالجئن  الطلبة  عدد 

النفسي-االجتماعي  الدعم  وأدوات  املدرسة  إلى  العودة  أدوات 

والترفيهي والقرطاسية.

)تشرين   6.600

ثاني(

7,300

عدد الطلبة املشاركن في األنشطة الترفيهية وأنشطة التعلم 

التعويضي.

7,2527,300

علــى الرغــم مــن التحديــات الراهنــة وظــروف الصــراع التــي تعمــل 

ــال  ــع أطف ــد جمي ــة بتزوي ــروا ملتزم ــل األون ــا، تظ ــروا فيه األون

ــع.  ــف واجلام ــي واملنص ــم النوع ــطينين بالتعلي ــن الفلس الالجئ

ــن  ــل م ــج 6,600 طف ــر 2014، مت دم ــرين الثاني/نوفمب ــب تش حس

ــارب 40,000  ــا يق ــع م ــوريا م ــن س ــطينيني م ــني الفلس الالجئ

طفــل فلســطيني فــي 67 مدرســة فــي مختلــف أنحــاء لبنــان. 
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والســتيعاب الطلبــة اإلضافيــن، متــت زيــادة عــدد التالميــذ لــكل 

شــعبة صفيــة وأنشــئت شــعب صفيــة جديــدة، ونتيجــة لذلــك، 

ســتعمل ثمانــي مــدارس علــى أســاس نظــام الفترتــن. إن العــدد 

ــدة  ــاالت عدي ــي ح ــن ف ــن، والذي ــة اإلضافي ــن الطلب ــر م الكبي

ــم  ــدة عليه ــج جدي ــع مناه ــل م ــي التعام ــة ف ــون صعوب يواجه

ويواجهــون صعوبــات ســلوكية وتعلميــة، يتســبب بأعبــاء عمــل 

ــن. ــدارس والعامل ــى امل ــة عل ــوط إضافي وضغ

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

حتســن حمايــة الالجئــن الفلســطينين مــن 

ســوريا.

نســبة حــاالت احلمايــة التــي يتــم تتبعهــا وتتــم االســتجابة 

لهــا.

% 100% 100

القســرية  اإلعــادة  مــن  احلمايــة  حتســن 

النــوع  والعنــف اجلنســي والقائــم علــى 

األخــرى. العنــف  وأشــكال  االجتماعــي 

1,6601,660عدد األفراد احلاصلن على مشورة قانونية.

عــدد الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

اللواتــي يتــم الكشــف عنهــن ويصلــن إلــى اخلدمــات.

3260

ــا  ــتجابة له ــم االس ــي تت ــل الت ــة الطف ــاالت حماي ــدد ح ع

بواســطة خدمــات موجهــة.

6060

ــة  ــب علــى احلماي ــروا احلاصلــن علــى تدري عــدد موظفــي األون

ــي-االجتماعي. ــم النفس ــوارئ والدع ــاع الط ــي أوض ف

388350

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

مســجلون بشــكل دقيــق فــي قاعــدة بيانــات 

ــروا. األون

ــات  ــام معلوم ــي نظ ــا ف ــم حتديثه ــي يت ــجالت الت ــدد الس ع

ــارئ. ــن الط ــجيل الالجئ تس

44,00045,000

احلماية

جــرى منــذ أيار/مايــو 2014 حصــر دخــول الالجئــن الفلســطينين 

مــن ســوريا إلــى لبنــان فــي احلــاالت التــي حتصــل علــى مصادقــة 

مســبقة واحلــاالت االســتثنائية، كمــا أن قدرتهــم علــى احلافــظ 

وســيكون  بشــدة.  تقيــدت  قــد  القانونيــة  علــى صفتهــم 

ــة  ــى نهاي ــوريا حت ــي س ــطينين ف ــن الفلس ــتطاع الالجئ مبس

ســنة 2014 أن يجــددوا صفتهــم القانونيــة لفتــرة ثالثــة أشــهر 

دون توفــر إمكانيــة جتديــد إضافــي. يعنــي ذلــك أن جميــع 

الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا تقريبــاً ســتكون صفتهــم 

القانونيــة قــد انتهــت صالحيتهــا حتــى نيســان/إبريل 2015، ممــا 

ســيفاقم ضعفهــم ويفــرض املزيــد مــن القيــود علــى حركتهــم. 

وســيلزم اســتمرار خدمــات احلمايــة والرصــد، مبــا فــي ذلــك تقــدمي 

املشــورة القانونيــة. ويظــل وصــول الالجئــن الفلســطينين مــن 

ــوع  ــى الن ــم عل ــي والقائ ــف اجلنس ــات العن ــى خدم ــوريا إل س

االجتماعــي محــدوداً داخــل مخيمــات الالجئــن الفلســطينين، 

فيمــا أن األونــروا قــد أنشــأت نظــام إحالــة للناجيــات مــن هــذا 

العنــف.

الصحة البيئية

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

انخفــاض التهديــدات املتعلقــة بالصحــة العامــة التــي 

يتعــرض لهــا الســكان املتضــررون.

إلــى  الوصــول  ميلكــون  الذيــن  األفــراد  عــدد 

خدمــات كافيــة وآمنــة للميــاه والصــرف الصحــي 

ــات. ــي اخمليم ــة ف والنظاف

22,00022,500

آمــن  املتضرريــن بشــكل  الســكان  كفالــة وصــول 

ــاه  ــن املي ــة م ــة كافي ــى كمي ــتدام إل ــف ومس ومنص

الشــخصية  والنظافــة  والطهــي  الشــرب  ألغــراض 

واملنزليــة.

عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى كميــة 

ــي  ــرب والطه ــراض الش ــاه ألغ ــن املي ــة م كافي

ــة. ــخصية واملنزلي ــة الش والنظاف

22,00022,500

ــرف  ــاه والص ــة باملي ــراض املتعلق ــر األم ــاض خط انخف

الصحــي والنظافــة علــى الســكان املتضرريــن مــن 

خــالل وصولهــم إلــى ممارســات محســنة فــي النظافــة، 

ومعاجلــة املمارســات الضــارة احلاليــة، وتعزيــز النظافــة، 

وتوفيــر منتجــات وخدمــات النظافــة بشــكل مســتدام 

ــف. ومنص

ــواد  ــى م ــول إل ــون الوص ــن ميلك ــراد الذي ــدد األف ع

ــة. النظاف

22,00022,500
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gaza: sector specific interventions  
تعــد اخلدمــات املتعلقــة بإمــدادات امليــاه ومعاجلــة امليــاه العادمــة 

وجمــع النفايــات الصلبــة مــن ضمــن أهــم اخلدمــات التــي تقدمها 

ــى  ــى أقص ــل إل ــات تص ــي اخمليم ــاري ف ــاه اجمل ــم مي ــروا. إن نظ األون

طاقاتهــا بســبب ضغــط املســتخدمن اإلضافيــن والوصــالت غيــر 

ــر عاجــل. ومــن شــأن تدهــور  ــى تطوي ــة، وهــي بحاجــة إل القانوني

أوضــاع الصحــة البيئيــة أن يــؤدي إلــى توتــرات اجتماعيــة، فضــالً 

عــن ارتفــاع اخملاطــر علــى الصحــة.

االولوية االستراتيجية رقم 3 :   : متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن 

الفلســطينين مــع توفــر الترتيبــات األمنيــة 

املناســبة.

90 %80 %نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

نســبة خطــط إدارة اخملاطــر األمنيــة التــي يتــم حتديثهــا 

وااللتــزام بهــا.

% 80% 90

السالمة واألمن

تراقــب األونــروا الوضــع األمنــي فــي لبنــان باســتمرار، وذلــك 

بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى واحلكومــة اللبنانيــة، 

ــي ميكــن أن  ــد احتمــاالت التدهــور فــي الوضــع الت مــن أجــل حتدي

حتمــل تأثيــرات معاكســة علــى الســكان وعلــى عمليــات الوكلــة 

ــا. وبرامجه

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

متتــن التخطيــط البرامجــي ألنشــطة االســتجابة 

ــالل  ــن خ ــا م ــا ومراقبته ــة وإدارته ــانية اإلقليمي اإلنس

تعزيــز القــدرات والتنســيق للعمــل اإلنســاني.

عــدد املراجعــات الدوريــة خلطــط االســتجابة 

اإلقليميــة. اإلنســانية 

11

التنســيق لضمــان تقــدمي اســتجابة عاجلــة وفعالــة  يلــزم 

ــوريا.  ــن س ــوا م ــن نزح ــطينين الذي ــن الفلس ــات الالجئ الحتياج

املقدمــة  الرئيســية  اجلهــة  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  واألونــروا، 

للمســاعدات إلــى الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا فــي لبنــان، 

ــركاء. ــع الش ــة م ــاعدات الطارئ ــق املس ــي تنس فه

أكثر من 50 باملائة من بن 44,000 الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان يلتمسون املأوى في مخيمات الالجئن الفلسطينين االثني عشر، مما يضيف ضغوطاً شديدة 
الوطأة على البنية التحتية للمخيمات. مسكن لالجئن الفلسطينين في مخيم شاتيال. أيار/مايو 2014. © كيت بروكس لصالح األونروا
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سياق العمل في األردن

األردن

ال تــزال سياســة األردن فــي عــدم إدخــال الالجئــن الفلســطينين 

مــن ســوريا، والتــي أعلــن عنهــا رســمياً فــي كانــون األول/

ــي األردن.  ــوريا ف ــة س ــروا ألزم ــتجابة األون ــدد اس ــر 2013، حت يناي

ــى األردن إال  ــوريا إل ــن س ــول م ــمح بالدخ ــة ال تس ــذه السياس ه

للفلســطينين الذيــن يحملــون وثائــق أردنيــة. علــى الرغــم مــن 

ذلــك، ال يــزال عــدد صغيــر مــن الالجئــن الفلســطينين النازحــن 

ــدون  ــذ العدي ــى األردن، ويتخ ــرون إل ــوريا يعب ــي س ــراع ف ــن الص م

ــطينيون  ــة. والفلس ــر آمن ــة وغي ــر منتظم ــارات غي ــم مس منه

الذيــن ينجحــون فــي الوصــول إلــى األردن، علــى خــالف الالجئــن 

الســورين، يواجهــون مخاطــرة دائمــة بــأن تتــم إعادتهــم قســراً 

ويعيشــون فــي حالــة شــديدة مــن عــدم اليقــن. قّيمــت األونــروا 

ــد مــن  106 حــاالت إعــادة قســرية فــي ســنة 2014، تضــم العدي

النســاء واألطفــال. ويتوقــع أن يكــون العــدد الفعلــي أكبــر بكثيــر، 

إذ أن العديــد مــن حــاالت اإلبعــاد ال يتــم التبليــغ عنهــا. وتواصــل 

ــول  ــة الوص ــح إمكاني ــى من ــة عل ــة األردني ــث احلكوم ــروا ح األون

املؤقــت واحلمايــة للفلســطينين الذيــن ينزحــون بســبب العنــف 

فــي ســوريا والتمســك باملبــادئ اإلنســانية املتعلقــة بعــدم 

ــز. ــدم التميي ــرية وع ــادة القس اإلع

حتــى اآلن توجــه قرابــة 15,000 الجــئ فلســطيني مــن ســوريا إلى 

ــة  ــاث 51 باملائ ــكل اإلن ــي األردن، تش ــاعدة ف ــاً للمس ــروا طلب األون

منهــم ويشــكل الذكــور 49 باملائــة. ويتوقــع أن يصــل هــذا العــدد 

إلــى 17,000 حتــى نهايــة ســنة 2015. يشــكل األطفــال أقــل مــن 

ــغ 10  ــل، ويبل ــوريا بقلي ــن س ــطينين م ــن الفلس ــف الالجئ نص

باملائــة منهــم مــن العمــر 50 ســنة فأكثــر. وتشــكل األســر التــي 

ــب  ــش أغل ــر. يعي ــن األس ــة م ــن 30 باملائ ــر م ــاء أكث ــا نس تعيله

الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا فــي مجتمعــات مضيفــة، 

وخاصــة حــول املراكــز احلضريــة فــي عّمــان وإربــد والزرقــاء.

ــد  ــى ح ــة إل ــة مهمش ــوريا فئ ــن س ــطينيون م ــكل الفلس يش

كبيــر فــي األردن، وحســب تقييــم االحتياجــات املتعــدد القطاعــات 

ــروا فــي ســنة 2014، تكافــح الغالبيــة منهــم  ــه األون الــذي أجرت

 فتاة الجئة فلسطينية من سوريا تظهر من خالل بوابة مدرسة األمير حسن للبنات التابعة لألونروا، عمان، األردن، شباط/فبراير 2014.
© األونروا/عالء غوشة
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ــاج  ــش. ويحت ــب العي ــرص كس ــل وف ــة الدخ ــل محدودي ــي ظ ف

ــراع  ــة الص ــبب صدم ــي بس ــم النفس ــم للدع ــر منه ــدد كبي ع

ــروا  ــتجري األون ــل. وس ــاد املاث ــر اإلبع ــب خط ــى جان ــر، إل والتهجي

متابعــة أكثــر عمقــاً لتقييــم مواطــن الضعــف فــي ســنة 2015.

ــل فــي ضمــان الوصــول  ــروا تتمث ــات األون باإلجمــال، تظــل أولوي

ــة الالجئــن الفلســطينين مــن  إلــى اخلدمــات األساســية ووقاي

ــت  ــد صمم ــديد. وق ــاف الش ــو االنكش ــر نح ــدر أكب ــزالق بق االن

اســتراتيجية األونــروا فــي األردن لتلبيــة أبســط االحتياجــات 

األساســية مــن خــالل ثالثــة مكونــات رئيســية، هــي: املســاعدات 

النقديــة، والتعليــم، والصحــة. توجــه املســاعدات النقديــة 

ــة  ــات الصح ــاح خدم ــا تت ــاً، فيم ــد ضعف ــن األش ــى الالجئ إل

ــطينين.  ــن الفلس ــر الالجئ ــع أس ــية جلمي ــم األساس والتعلي

ــري اآلن  ــاءة، يج ــن الكف ــى م ــدر األقص ــق الق ــم حتقي ــى يت وحت

ــع  ــة، م ــج االعتيادي ــي البرام ــة ف ــتجابة الطارئ ــن االس تضم

ــن  ــة لالجئ ــاعدات املقدم ــة املس ــن ملواءم ــا أمك ــعي حيثم الس

ــن  ــة لالجئ ــاعدات املقدم ــع املس ــوريا م ــن س ــطينين م الفلس

ــي األردن. ــن ف ــطينين اآلخري الفلس

ــف  ــن الضع ــى مواط ــتندة إل ــتهداف مس ــر اس ــاد معايي مت اعتم

ــروا احلصــول علــى فهــم أفضــل  ــاح لألون فــي ســنة 2014، ممــا أت

ملواطــن الضعــف لــدى الســكان وحتديــد الفئــات التــي فــي أشــد 

حاجــة. قــام فريــق مــن الباحثــن االجتماعيــن بتقييــم كل أســرة 

ــوا  ــة كان ــي 80 باملائ ــن أن حوال ــة. وتب ــارات منزلي ــالل زي ــن خ م

مؤهلــن للحصــول علــى مســاعدات نقديــة منتظمــة، بنــاًء علــى 

ــاط  ــر نق ــى بعش ــم أعل ــذا الرق ــم، وه ــن ضعفه ــم مواط تقيي

مئويــة عمــا كان متوقعــاً. ومــن املرجــح أن يــزداد ضعــف الالجئــن 

ــي  ــدة ف ــة املمت ــة اآلزم ــوءاً نتيج ــوريا س ــن س ــطينين م الفلس

ــم  ــبب افتقاره ــم بس ــا. وه ــتنفد مدخراته ــر تس ــوريا. فاألس س

للصفــة القانونيــة فــي األردن يجــدون قيــوداً علــى احلركــة 

والوصــول إلــى العمــل واخلدمــات واإلجــراءات القانونية، ويعيشــون 

ــل  ــك، ال يحص ــى ذل ــالوة عل ــاد. ع ــن اإلبع ــم م ــوف دائ ــي خ ف

أغلــب الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا علــى مســاعدات مــن 

أيــة منظمــة أخــرى، ولــذا فهــم يعتمــدون علــى األونــروا فــي تلبيــة 

احتياجاتهــم األساســية. وفيمــا تكافــح األســر للتدبــر مــع أوضاعها، 

فــإن األونــروا تناشــد اجملتمــع الدولي لزيــادة مســاعداته املقدمــة لألردن 

مــن أجــل احلــد مــن حــدوث مزيــد مــن التدهــور فــي الوضــع.

إفتراضات التخطيط في األردن

إدخــال 	  عــدم  سياســة  فــرض  األردن  ســيواصل 

اإلعــادة  خطــر  وســيظل  ســوريا،  مــن  الفلســطينين 

إلــى  الوصــول  وســيظل  بقــوة،  ماثــالً  القســرية 

مقيــداً. القانونيــة  واإلجــراءات  واخلدمــات   التوظيــف 

ســوريا 	  مــن  الفلســطينين  عــدد  سيســتمر 

ليصــل  التباطــؤ،  فــي  األونــروا  إلــى  يتوجهــون  الذيــن 

.2015 ســنة  نهايــة  حتــى   17,000 حوالــي   إلــى 

ســيظل 80 باملائة من الالجئن الفلسطينين من سوريا معتمدين 	 

ــون مــن ضعــف شــديد. ــة يعان ــروا، وســيظل 40 باملائ ــى األون  عل

ســوريا 	  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون  ســيواصل 

محدوديــة  بســبب  بشــدة  األونــروا  علــى  االعتمــاد 

مســاحة العمــل أمــام الهيئــات األخــرى واملنظمــات 

األهليــة لتقــدمي اخلدمــات لهــم. وستســعى األونــروا، 

ــرى  ــات األخ ــع املنظم ــراكات م ــاء ش ــن، لبن ــا أمك حيثم

الدعــم  تقــدمي  فــي  نســبية  أفضليــة  متلــك  التــي 

القانونيــة الشــاملة  أو اخلدمــات  النفســي-االجتماعي 

. ملتخصصــة ا و
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علــى  قــادرون  الفلســطينيون  الالجئــون 

تلبيــة احتياجاتهــم األساســية والتدبــر مــع 

األزمــات املفاجئــة.

ــوريا  ــن س ــتهدفن م ــطينين املس ــن الفلس ــبة الالجئ نس

الذيــن يســتفيدون مــن تدخــل واحــد أو أكثــر مــن مســاعدات 

ــة. ــروا الطارئ األون

% 100% 100

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

غذائيــة. مســاعدات  علــى  يحصلــون 

11,68011,600عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

ــر  ــواد غي ــى مســاعدات مــن امل ــون عل يحصل

الغذائيــة.

ــواد  ــر امل ــة لتوفي ــاعدات نقدي ــى مس ــي تتلق ــر الت ــدد األس ع

ــل. ــكل فص ــة ل ــر الغذائي غي

2,9203,400

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

املــأوى. يحصلــون علــى مســاعدات فــي 

03,400عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية لتأمن املأوى.

عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء التــي حتصــل على مســاعدات 

ــأوى. في امل

01,224

عــدد األســر التــي يتــم تزويدهــا مبســاعدات للتأهــب لفصــل 

الشــتاء.

3,6504,250

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

ــرة  ــة مل ــة طارئ ــح نقدي ــى من ــون عل يحصل

واحــدة.

730850عدد األسر التي تتلقى منحاً نقدية ملرة واحدة

التدخالت اخلاصة بكل قطاع

 االولوية االستراتيجية رقم 1 :   احلفاظ على قدرة مجتمع الالجئني الفلسطينيني من سوريا على الصمود والتحمل  
                                                              من خالل اإلغاثة املوجهة

ــة،  ــة واملرون ــتفيدين الكرام ــة للمس ــاعدات النقدي ــر املس توف

ــنة 2014،  ــي س ــة. ف ــل التكلف ــة مقاب ــدوى عالي ــي ذات ج وه

بــدأت األونــروا باالســتهداف اعتمــاداً علــى تقييــم حالــة 

الضعــف واســتخدام طريقــة الدفــع مــن خــالل الصــراف 

ــتقدم  ــنة 2015، س ــي س ــن. وف ــاءلة واألم ــزز املس ــا ع ــي، مم اآلل

ــات  ــة االحتياج ــة لتلبي ــة املنتظم ــاعدات النقدي ــروا املس األون

ــاً  ــد ضعف ــات األش ــح الفئ ــية لصال ــة األساس ــة واملادي الغذائي

ــن  ــطينين م ــن الفلس ــن الالجئ ــة م ــكل 80 باملائ ــي تش والت

ــم  ــيتم تدعي ــي األردن. وس ــروا ف ــدى األون ــجلن ل ــوريا املس س

ــي مــن أزمــة شــديدة  ــي تعان ــدى األســر الت قــدرات الصمــود ل

عــن طريــق تقــدمي منــح نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة. وفيمــا أن 

ظــروف الشــتاء تخلــق احتياجــاً إضافيــاً شــديداً لتأمــن الوقــود 

للتدفئــة وفيمــا ترتفــع تكاليــف االســتئجار، فــإن النقــص فــي 

التمويــل تســبب بعــدم قــدرة األونــروا علــى تقــدمي املســاعدات 

ــع  ــن توزي ــروا ع ــتتوقف األون ــنة 2014. س ــي س ــأوى ف ــي امل ف

املــواد غيــر الغذائيــة العينيــة فــي ســنة 2015، مبــا فــي ذلــك 

ــن اجلــدد ومــواد التأهــب  ــى الوافدي ــوزع عل ــي ت املســتلزمات الت

لفصــل الشــتاء. وقــد مت تعليــق تقــدمي املعونــات الغذائيــة 

املنتظمــة  النقديــة  املســاعدات  تقــدمي  لصالــح  العينيــة 

ــة. ــر فاعلي ــا أكث باعتباره

 االولوية االستراتيجية رقم 2 :   توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم  
                                                               أمام اخملاطر.

الصحة الطارئة
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ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

قــادرون علــى تغطيــة احتياجاتهــم للرعايــة 

الثانويــة  والرعايــة  األوليــة  الصحيــة 

والتخصصيــة الالزمــة إلنقــاذ احليــاة مــن 

األونــروا. خــالل خدمــات 

ــى اخلدمــات  ــروا، واإلحــاالت إل ــادات األون ــى عي ــارات إل عــدد الزي

ــة. ــة والتخصصي الثانوي

22,41026,093

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون 

ــات الرعايــة الصحيــة  ــى خدم الوصــول إل

ــة. األولي

7,9209,061عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

11,55613,039عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

ــادرة  ــة الق ــة املتنقل ــا الصحي ــروا ونقاطه ــز األون ــدد مراك ع

ــل. ــى العم عل

2828
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إن ضعــف الصفــة القانونيــة ملعظــم الالجئــن الفلســطينين 

ــة  ــات الصحي ــن اخلدم ــتفادة م ــن االس ــم م ــوريا مينعه ــن س م

إلــى  الوصــول  يســتطيعون  جميعــاً  ولكنهــم  الوطنيــة، 

ــع  ــدة، وأرب ــة واح ــة صحي ــروا، ونقط ــة لألون ــادة صحي 23 عي

ــا أن  ــاء األردن. كم ــف أنح ــي مختل ــة ف ــنان متنقل ــادات أس عي

ــفى  ــى املستش ــاالت إل ــة اإلح ــل تكلف ــي بالكام ــروا تغط األون

الرعايــة الطارئــة واملنقــذة للحيــاة لالجئــن  فــي حــاالت 

الفلســطينين مــن ســوريا. وقــد أبــرز تقييــم االحتياجــات 

فــي ســنة 2014 وجــود حاجــة ماســة للدعــم النفســي-

االجتماعــي، ومــن املتوقــع أن تصبــح هــذه احلاجــة أكثــر إحلاحــاً 

ــي  ــدين ف ــة مرش ــروا أربع ــت األون ــذا أضاف ــنة 2015. ل ــي س ف

النفســية-االجتماعية  االحتياجــات  علــى  للتركيــز  املناطــق 

لألطفــال، وقــام هــؤالء بدورهــم بتدريــب 173 مرشــداً ومرشــدة 

تربويــة فــي حتديــد القضايــا النفســية-االجتماعية، وتقــدمي 

الدعــم النفســي-االجتماعي. وفــي غيــاب الســبل الالزمــة 

ــمل،  ــكل أش ــة بش ــية املتفاقم ــة النفس ــذه األزم ــة ه ملعاجل

ســتواصل األونــروا العمــل مــع شــركائها الستكشــاف الفــرص 

ــة. ــة لإلحال املتاح

تديــر األونــروا عيــادة لألســنان وتقــدم الرعايــة الصحيــة األوليــة 

بالشــراكة مــع جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة لصالــح 180 

ــى  ــاً إل ــيتي، جنب ــايبر س ــي س ــاء ف ــوا بالبق ــطينياً ألزم فلس

جنــب مــع 200 ســوري.
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الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون 

الوصــول إلــى رعاية االستشــفاء.

102119عدد حاالت اإلحالة إلى الرعاية الثانوية والتخصصية.

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

ــية  ــة األساس ــى األدوي ــول إل ــون الوص ميلك

الطبيــة. واللــوازم 

ــي  ــاع ف ــا انقط ــد فيه ــي ال يوج ــة الت ــز الصحي ــبة املراك نس

ــع. ــة للتتب ــادة خاضع ــزون 12 م مخ

% 100% 100

التعليم الطارئ
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الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على 

الصراع  من  الرغم  على  تعليمهم  مواصلة 

والتهجير.

4469عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

من  فلسطينين  الجئن  تستضيف  التي  األونروا  مدارس  عدد 

سوريا.

136146

تستضيف  التي  الفترتن  بنظام  العاملة  األونروا  مدارس  عدد 

الجئن فلسطينين من سوريا.

125135

1040عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  الطلبة 

خالل  من  التعليم  إلى  الوصول  ميلكون 

الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة ووسائل 

التعلم البديل.

1,4832,500عدد األطفال امللتحقن بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

بناًء  الطارئ  التعليم  تقدمي  على  املدربن  التعليم  موظفي  عدد 

حاالت  في  التعليم  لوكاالت  املشتركة  الشبكة  معايير  على 

الطوارئ.

25100

سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  الطلبة 

يحصلون على الدعم النفسي-االجتماعي.

9881,550عدد األطفال احلاصلن على الدعم النفسي-االجتماعي.

النفسي- الدعم  تقدمي  على  املدربن  التعليم  موظفي  عدد 

االجتماعي.

25150

سوريا  من  الفلسطينيون  الالجئون  الطلبة 

تعليمية  وأنشطة  مواد  على  يحصلون 

وترفيهية.

واألدوات  املدرسة  إلى  العودة  أدوات  على  احلاصلن  الطلبة  عدد 

الترفيهية والقرطاسية.

1,4832,500

تديــر األونــروا 173 مدرســة عبــر األردن تغطــي الصفــوف مــن األول 

ــي 2,500  ــروا حوال ــتخدم األون ــنة 2015، س ــي س ــر. ف ــى العاش حت

طالــب وطالبــة مــن ســوريا، لتزودهــم وعائالتهــم بوســيلة مهمــة 

ــذت  ــروا نف ــن أن األون ــم م ــى الرغ ــور. وعل ــة األم ــعور بطبيع للش

حملــة منســقة بشــأن »العــودة إلــى املدرســة« فــي ســنة 2014، 

ال يــزال هنــاك حوالــي 500 طفــل مــن الالجئــن الفلســطينين مــن 

ســوريا غيــر ملتحقن باملــدارس. وســيلزم مواصلــة العمــل امليداني 

ــوري  ــل س ــدر أن 800 طف ــا يق ــنة 2015. كم ــي س ــر ف ــع األس م
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يعيشــون فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينين هــم أيضــاً غيــر 

ملتحقــن مبــدارس األونــروا للســنة الدراســية 2014-2015 بســبب 

نقــص املــكان والتمويــل. وميلــك الالجئــون الفلســطينيون الشــباب 

مــن ســوريا إمكانيــة الوصــول إلى مراكــز التدريــب التقنــي واملهني 

لــدى األونــروا، وفيمــا ال يتــم قبولهــم فــي مراكــز التدريــب التقنــي 

واملهنــي األردنيــة، يظــل بإمكانهــم أن يلتحقــوا باجلامعــات األردنية.

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

حتســن حمايــة الالجئــن الفلســطينين مــن 

ســوريا.

نســبة حــاالت احلمايــة التــي يتــم تتبعهــا وتتــم االســتجابة 

لهــا.

%60% 65

القســرية  اإلعــادة  مــن  احلمايــة  حتســن 

النــوع  والعنــف اجلنســي والقائــم علــى 

األخــرى. العنــف  وأشــكال  االجتماعــي 

عــدد الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

اللواتــي يتــم الكشــف عنهــن ويصلــن إلــى اخلدمــات.

50غير متوفر

ــا  ــتجابة له ــم االس ــي تت ــل الت ــة الطف ــاالت حماي ــدد ح ع

بواســطة خدمــات موجهــة.

80غير متوفر

ــاك  ــم بانته ــى مزاع ــوي عل ــي تنط ــة الت ــوادث احلماي ــدد ح ع

ــروا. ــا األون ــي توثقه ــان الت ــوق اإلنس حق

200غير متوفر

عــدد املوظفــن احلاصلــن علــى تدريــب علــى احلمايــة، والعنــف 

ــن  ــة م ــي، واحلماي ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــي والقائ اجلنس

ــاعدة  ــل، واملس ــة الطف ــي، وحماي ــذاء اجلنس ــتغالل واإلي االس

ــة. ــرى ذات العالق ــع األخ ــية-االجتماعية، واملواضي النفس

70100

ســوريا  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 

مســجلون بشــكل دقيــق فــي قاعــدة بيانــات 

ــروا. األون

عــدد ســجالت الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا التــي يتــم 

حتديثهــا فــي نظــام معلومــات تســجيل الالجئــن الطــارئ.

2,000غير متوفر

احلماية

ال يــزال غيــاب احلمايــة لالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا 

يشــكل حتديــاً كبيــراً فــي األردن. ومــن دواعــي القلــق الرئيســية 

فــي ســنة 2014 فــي عــدد حــاالت اإلعــادة  زيــادة  حــدوث 

ــروا  ــتواصل األون ــاالً. س ــاًء وأطف ــمل نس ــي تش ــرية، والت القس

ــاالت  ــأن ح ــلطات بش ــع الس ــراط م ــريكة االنخ ــات الش والهيئ

اإلبعــاد، ومناصــرة أن مينــح األردن إمكانيــة الوصــول املؤقــت 

العنــف  بســبب  ينزحــون  الذيــن  للفلســطينين  واحلمايــة 

ــروا فــي األردن حتســن النظــم  ــر فــي ســوريا. وتواصــل األون الدائ

ــي  ــا ف ــا، مب ــتجابة له ــة واالس ــوادث احلماي ــا وح ــد قضاي لتحدي

ــنة 2015،  ــي س ــة. ف ــات االعتيادي ــدمي اخلدم ــالل تق ــن خ ــك م ذل

ــة ملواصلــة التوعيــة اجملتمعيــة ورفــع الوعــي  ســتعطى األولوي

فــي أوســاط املوظفــني. ويعــد العنــف اجلنســي والقائــم علــى 

النــوع االجتماعــي أحــد بواعــث القلــق املركزيــة، ويشــمل 

ــج القســري واملبكــر، والعنــف األســري )مبــا يشــمل  ــك التزوي ذل

ــوارد  ــن امل ــان م ــية، واحلرم ــاءة النفس ــدي، واإلس ــداء اجلس االعت

ــتغالل  ــداء و/أو االس ــاب واالعت ــات(، واالغتص ــرص أو اخلدم أو الف

ــغ  ــي مت تبلي ــة الســاحقة مــن احلــاالت الت ــي الغالبي اجلنســي. ف

ــا  ــرة، مم ــراد األس ــن أف ــف م ــو العن ــون مرتكب ــا، يك ــروا عنه األون

ــم  ــرة تتفاق ــل األس ــة داخ ــالت مقلق ــود تفاع ــى وج ــير إل يش

ــق  ــا يتعل ــزوح. وفيم ــن الن ــة ع ــية الناجت ــة النفس ــبب األزم بس

بالوقايــة، عقــدت األونــروا نــدوات للتوعيــة اجملتمعيــة حــول 

العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي، كمــا دربــت 

موظفــن مســؤولن عــن التنســيق بشــأن العنــف القائــم 

علــى النــوع االجتماعــي فــي مختلــف برامجهــا، وأصبــح هــؤالء 

ــا  ــر. أم ــة للخط ــاالت املعرض ــن احل ــف ع ــن للكش اآلن مجهزي

ــة  ــدمي مجموع ــروا تق ــتواصل األون ــتجابة، فس ــب االس ــن جان م

ــن  ــات م ــطينيات الناجي ــات الفلس ــة لالجئ ــات احلرج ــن اخلدم م

العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي، مثــل منــح 

ــراكة  ــي ش ــتعمل ف ــفاء، وس ــات االستش ــة، وخدم ــة طارئ نقدي

أخــرى  لتقــدمي خدمــات متخصصــة  أطــراف خارجيــة  مــع 

ــات  ــن، واخلدم ــت اآلم ــي-االجتماعي، والبي ــم النفس ــل الدع مث

ــن  ــة م ــع مجموع ــة م ــراكات قوي ــروا ش ــك األون ــة. متل القانوني

املنظمــات غيــر احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة، وتشــارك بنشــاط 

فــي مجموعــة عمــل قطــاع احلمايــة فــي األمم املتحــدة لتوســيع 

ــاعدات  ــال املس ــي مج ــة ف ــا، وخاص ــتجابة وعمقه ــاق االس نط

والقانونيــة. النفســية-االجتماعية 
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االولوية االستراتيجية رقم 3 :   : متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن 

توفــر  مــع  ســوريا  مــن  الفلســطينين 

الترتيبــات األمنيــة املناســبة.

100 %100 %نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن 

توفــر  مــع  ســوريا  مــن  الفلســطينين 

الترتيبــات األمنيــة املناســبة.

نســبة خطــط إدارة اخملاطــر األمنيــة التــي يتــم حتديثهــا 

وااللتــزام بهــا.

100 %غير متوفر

السالمة واألمن

ســيتم حتســن قدرة األونــروا علــى االســتجابة بفاعليــة لالعتبارات 

ــن يعملــون  األمنيــة عــن طريــق تدريــب املوظفــني امليدانيــني الذي

بأوثــق شــكل مــع الالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

الهدف للعام 2015خط االساساملؤشراتالنتائج / اخملرجات

متتــن التخطيــط البرامجــي ألنشــطة االســتجابة 

ــالل  ــن خ ــا م ــا ومراقبته ــة وإدارته ــانية اإلقليمي اإلنس

تعزيــز القــدرات والتنســيق للعمــل اإلنســاني.

خلطــط  الدوريــة  الداخليــة  املراجعــات  عــدد 

اإلقليميــة. اإلنســانية  االســتجابة 

22

منــذ ســنة 2013، ســاهمت وحــدة تنســيق الطــوارئ فــي تقويــة 

االســتجابة اإلنســانية لــدى مكتــب إقليــم األردن مــن خــالل 

ــات األزمــات،  ــي أوق ــز القــدرات ف ــى احتياجــات تعزي االســتجابة إل

واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط االســتجابة، ودمــج املعاييــر الدنيــا 

فــي اخلدمــات، ودعــم تعميــم األدوات والنظــم املســتخدمة علــى 

نطــاق الوكالــة لتحســن الكفــاءة العامــة لالســتجابة اإلقليميــة. 

وســتتمثل إحــدى أبــرز األولويــات لســنة 2015 فــي دمــج وتعميــم 

االســتجابة الطارئــة فــي البرامــج االعتياديــة مــن أجــل التكيــف 

ــن  ــك م ــط بذل ــا يرتب ــع م ــل، م ــتويات التموي ــاض مس ــع انخف م

تقليصــات فــي وحــدة التنســيق للطــوارئ.
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االســتجابة اإلقليمية

لالجئــن  صعوبــة  أكثــر  اإلقليمــي  الوضــع  يصبــح  فيمــا 

الفلســطينين، ســيكون مــن الضــروري للغايــة توفــر فريــق 

ــوريا  ــي س ــة ف ــي لألزم ــة اإلقليم ــيق الوكال ــدار تنس ــي. ي إقليم

بواســطة فريــق صغيــر فــي املكتــب التنفيــذي فــي مقــر رئاســة 

األونــروا فــي عمــان، بقيــادة نائبــة املفــوض العــام. وجتتمــع جلنــة 

مــن املــدراء بانتظــام ملناقشــة السياســات املتقاطعــة عبــر 

األقاليــم وضمــان دعــم دوائــر الرئاســة الســتجابة األونــروا 

ــى  ــي عل ــراف اليوم ــي باإلش ــق إقليم ــوم منس ــة. ويق اإلقليمي

اســتجابة األونــروا لألزمــة، وتتوفــر قــدرات مكرســة لتقــدمي 

املشــورة السياســية واحلمايــة واالتصــاالت.

يقــدم مكتــب إقليــم غــزة الدعــم لالجئــن الفلســطينين الــذي 

نزحــوا مــن ســوريا إلــى غــزة، وعددهــم أقــل مــن 1,000 شــخص، 

بتغطيــة ماليــة مــن اجلــزء اإلقليمــي فــي هــذا النــداء. وعندمــا 

يتــم التبليــغ عــن الجئــن فلســطينين مــن ســوريا خــارج أقاليــم 

عمــل األونــروا، تقــوم الوكالــة بالتواصــل مــع مفوضيــة األمم 

ــة  ــن واإلحال ــركاء اآلخري ــن والش ــؤون الالجئ ــا لش ــدة العلي املتح

إليهــم، لضمــان أن يحصــل هــؤالء الالجئون علــى الدعــم واحلماية 

التــي هــم مخولــون بهــا. وتديــر األونــروا مكتــب تنســيق صغيــر 

فــي مصــر، ينســق بالنيابــة عــن حوالــي 4,000 فلســطيني مــن 

ســوريا اتخــذوا طريقهــم إلــى هنــاك. ويحصــل هــؤالء الالجئــون، 

بدعــم مــن وكاالت األمم املتحــدة والشــركاء احملليــن، علــى قســائم 

باألغذيــة ومســاعدات صحيــة. ويفــاد بــأن مــا يصــل إلــى 40,000 

الجــئ فلســطيني مــن ســوريا يوجــدون فــي تركيــا وأوروبــا.

يتمثــل أحــد األدوار املهمــة جــداً للفريــق اإلقليمــي فــي التنســيق 

ــي  ــا ف ــة، مب ــات األهلي ــرى واملنظم ــدة األخ ــع وكاالت األمم املتح م

ذلــك حــول االعتبــارات البرامجيــة البــارزة وإعــداد الوثائــق 

ــة  ــي خط ــط ف ــدور نش ــروا ب ــوم األون ــية. تق ــدات الرئيس واملناش

االســتجابة االســتراتيجية التــي تعنــى بســوريا ككل وفــي 

ــي  ــود. تغط ــى الصم ــدرة عل ــن والق ــتجابة لالجئ ــة االس خط

ــي  ــا تغط ــوريا، فيم ــي س ــروا ف ــتجابة األون ــى اس ــة األول اخلط

ــان واألردن. ومــع أن اســتجابة  ــروا فــي لبن الثانيــة اســتجابة األون

ــي  ــاألردن ف ــاص ب ــل اخل ــي الفص ــر ف ــي األردن ال تظه ــروا ف األون

ــة  ــي امليزاني ــة ف ــا متضمن ــرة، إال أن ميزانيته ــة األخي ــذه اخلط ه

ــة. ــة للخط اإلقليمي

تقدم األونروا استجابة منسقة لالجئن الفلسطينين في سوريا، والالجئن من سوريا الذين يقيمون اآلن في لبنان واألردن. يشتمل ذلك على املساعدات الطارئة 
احلرجة واحملافظة على اخلدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. مدرسة راما، مخيم جرمانة، كانون األول/ديسمبر 2013. © األونروا/كارول الفرح
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االتصاالت

التعليم

حتسني البنية التحتيةواخمليمات

التخطيط

لــن تكــون مســاعدات األونــروا لالجئــن الفلســطينين املتضررين 

مــن أزمــة ســوريا ممكنــة لــو لــم يتوفــر الدعــم مــن احلكومــات 

املانحــة الرئيســية وشــعوبها. لــذا فاألونــروا تعتــز بالعمــل 

ــم  ــة الدع ــم ألهمي ــادة الفه ــم وزي ــراز التزامه ــن إلب ــع املانح م

ــين  ــرواة الرئيس ــن ال ــن ضم ــروا م ــت األون ــد أصبح ــة. وق البالغ

لألزمــة فــي ســوريا مــن خــالل إعــداد أخبــار الفتــة لالهتمــام عــن 

وضــع الالجئــن الفلســطينين، تصــّور أيضــاً األزمــة اإلنســانية 

األعــم فــي ســوريا. وتــوج ذلــك فــي ســنة 2014 بإصــدار صــورة 

رمزيــة لالجئــن فلســطينين معوزيــن فــي اليرمــوك يصطفــون 

ــة  ــرب، واحلمل ــه احل ــارع مزقت ــي ش ــة ف ــات الغذائي ــي املعون لتلق

ــى  ــول إل ــن الوص ــل تأم ــن أج ــم #LetUsIn م ــل اس ــي حتم الت

ــوك. اليرم

ــذي  ــال ال ــاريع االتص ــد مش ــنة 2014 أح ــر س ــي أواخ ــق ف أطل

 Digital وذلــك فــي شــراكة مــع  التعليــم،  يتمحــور حــول 

هــذا   .MyVoiceMySchool# بعنــوان  وســكايب   Explorer

ــوريا  ــن س ــطينين م ــن الفلس ــال الالجئ ــط أطف ــروع يرب املش

الذيــن يتعلمــون فــي مــدارس األونــروا فــي األردن ولبنــان وســوريا 

مــع أقرانهــم فــي اململكــة املتحــدة. وســيتمكن األطفــال، مــن 

ــاء  ــن بن ــاً، م ــد خصيص ــاج مع ــة ومنه ــات مرئي ــالل محادث خ

حــس بالتضامــن عبــر احلــدود وتطويــر املهــارات الالزمــة ملناصــرة 

تعليمهــم ومســتقبلهم. وســتبني األونــروا حملــة مناصــرة 

ــد  ــة. وق ــا الطلب ــي يبعثه ــل الت ــائل األم ــاق رس ــيع نط لتوس

ــروع  ــذا املش ــن ه ــة م ــل التجريبي ــة املراح ــل تغطي ــرت بالفع ج

علــى أثيــر هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة وفــي موقعهــا اإللكترونــي.

ــوارئ  ــاع الط ــي أوض ــم ف ــدمي التعلي ــج تق ــروا برنام ــذ األون تنف

ــك  ــوريا وأولئ ــي س ــطينين ف ــن الفلس ــة الالجئ ــح الطلب لصال

الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان واألردن، والــذي يتضمــن تقــدمي الدعــم 

ملبــادرات األقاليــم، مثــل مــواد التعلــم الذاتــي، مــن أجــل متكــن 

ــة  ــدارس مغلق ــون امل ــا تك ــاج عندم ــة املنه ــن مواكب ــة م الطلب

أو متضــررة أو ال ميكــن الوصــول إليهــا. يتضمــن البرنامــج أيضــاً 

ــرى  ــالت األخ ــن التدخ ــة. وم ــي-االجتماعي للطلب ــم النفس الدع

ــى  لضمــان أن يتمكــن األطفــال مــن االســتمرار فــي الذهــاب إل

املدرســة:

أدوات العودة إلى املدرسة.	 

ــة 	  ــائل النصي ــتعمال الرس ــن باس ــار للمعلم ــام إخط نظ

ــرة. القصي

ــز 	  ــي مراك ــة ف ــق تعليمي ــم، ومراف ــة للتعل ــاحات آمن مس

ــم. ــوازم للتعل ــادر ول ــز مص ــن، ومراك النازح

جلان طالبية في املدارس.	 

التعليــم 	  وأنشــطة  وترفيهيــة  اجتماعيــة  أنشــطة 

. لصيفــي ا

تأمــن املواصالت للطلبة املقيمن بعيداً عن املدارس.	 

ــول 	  ــة ح ــم للتوعي ــدراء التعلي ــدارس وم ــدراء امل ــب م تدري

ــة. ــة العدائي ــع البيئ ــل م التعام

ــرات  ــن حتضي ــم م ــتجابات األقالي ــة الس ــم الرئاس ــيتكون دع س

منظمــة للتدخــالت الطارئــة، واملســاعدة فــي حتضيــر مطالبــات 

ــوارئ.  ــات الط ــة بعملي ــل املتعلق ــب وورش العم ــار، والتدري اإلعم

ســيولى اهتمــام خــاص لتدخــالت امليــاه والصــرف الصحــي 

ــتمر.  ــة ستس ــرض أن األزم ــطة تفت ــذه األنش ــة. إن ه والنظاف

أمــا إذا بــدأت إعــادة اإلعمــار، فســتزداد مســاهمة دائــرة حتســن 

ــر. ــدر كبي ــات بق ــة واخمليم ــة التحتي البني

ضمــن جهــود الوكالــة املســتمرة لتحســن املراقبــة والتخطيــط، 

مت بنــاء إطــار للمراقبــة القائمــة علــى النتائــج بشــكل يتوافــق 

مــع االســتجابة ألزمــة ســوريا. ومت تعديــل اإلطــار مــن أجــل متتــن 

النــداء اخلــاص بســنة 2015 بعــد إجــراء مناقشــات معمقــة مــع 

ــآزر  ــك والت ــز التماس ــة، لتعزي ــر الرئاس ــم ودوائ ــب األقالي مكات

ــة  ــام املراقب ــي نظ ــاً ف ــآزر أيض ــذا الت ــر ه ــة. يظه ــل الوكال داخ

ــوريا  ــتجابة س ــن اس ــم تضم ــث يت ــج، حي ــى النتائ ــة عل القائم

فــي املراقبــة اإلجماليــة التــي جتريهــا الوكالــة. ســتقوم مكاتــب 

األقاليــم الثالثــة بجمــع البيانــات بشــكل يومــي وإبالغهــا إلــى 

إطــار املراقبــة القائمــة علــى النتائــج بشــكل فصلــي. وســتتم 

ــج املنتظــرة علــى مســتوى  مراجعــة التقــدم فــي حتقيــق النتائ

اإلقليــم بشــكل فصلــي وعلــى مســتوى الوكالــة بشــكل 

ــراف  ــزود األط ــة ت ــر خارجي ــدمي تقاري ــيتم تق ــنوي. وس ــف س نص

ــي  ــن ف ــة مرت ــج املتحقق ــتجدات النتائ ــورة مس ــة بص املعني

ــر نصــف ســنوي وســنوي. الســنة مــن خــالل تقري
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General support. 

الصحة

السالمة واألمن

الدعم العام

يتزايــد شــح األدويــة فــي ســوريا وفــي املنطقــة بســبب انهيــار 

اإلنتــاج احمللــي وارتفــاع احلاجــة. كمــا أن عــدم االســتقرار األمنــي 

يؤثــر بشــدة علــى لوجســتيات األدويــة. ومــن شــأن توفيــر خبيــر 

ــر  ــل توف ــروا أن يكف ــة األون ــي رئاس ــة ف ــوازم الطبي ــي إدارة الل ف

ــي.  ــتوى إقليم ــى مس ــودة عل ــة ذات اجل ــم باألدوي ــداد منتظ إم

ــة  ــيمكن الرئاس ــة س ــة الطارئ ــي الصح ــر ف ــر خبي ــا أن توف كم

مــن تقــدمي املســاعدة الفنيــة حــول الصحــة الطارئــة وتنســيق 

التدخــالت الصحيــة الطارئــة، مــع املســاهمة فــي بنــاء اخلبــرات 

ــة. ــى نطــاق الوكال ــدروس املســتفادة عل واســتخالص ال

يظــل تعميــم إدارة األمــن واخملاطــر والدعــم يشــكل حتديــاً 

ــة  ــم الرئاس ــة دع ــن أولوي ــة. وتكم ــة املعني ــم الثالث ــر األقالي عب

ــي  ــاعدة ف ــل، للمس ــب متنق ــق تدري ــاء فري ــي إنش ــم ف لألقالي

تهيئــة املوظفــن ورفــع كفاءتهــم املهنيــة فــي االســتجابة 

لألزمــات وأوضــاع اخلطــر دون االعتمــاد علــى القــدرات املوجــودة في 

األقاليــم. مــن شــأن ذلــك أن ييســر التعلــم عبــر األقاليــم وتدريــب 

املوظفــن علــى املهــارات ذات األهميــة احليويــة، مثــل التقييمــات 

الســريعة لالحتياجــات. تتمثــل إحــدى الفجــوات املهمــة األخــرى 

فــي إدارة املعلومــات، والتــي تتضمــن بالنســبة للســالمة واألمــن 

ــاء القــدرات فــي نظــام املعلومــات اجلغرافيــة كجــزء ال يتجــزأ  بن

ــغ. ــورة والتبلي ــي واملش ــم الفن ــن الدع م

ــن  ــان للموظفــن الذي توفــر الرئاســة مســاحة مكتبيــة فــي عّم

ــر اســتثمار لضمــان أن يتــم  ــزم توفي ــون عــن دمشــق، ويل ينفصل

ــج  ــم البرام ــل دع ــن أج ــة م ــل املالئم ــروط العم ــم بش تزويده

ــى  ــان عل ــان مهمت ــان أخري ــد فجوت ــوريا. توج ــي س ــطة ف واألنش

ــب  ــل. تكتس ــي النق ــال وف ــدات االتص ــي مع ــة، ف ــاق الوكال نط

ــدر  ــة ال تق ــواتل قيم ــر الس ــاالت عب ــة واالتص ــف النقال الهوات

ــات  ــا البعث ــوم به ــي تق ــة الت ــالت الطارئ ــم التنق ــي دع ــن ف بثم

فــي مناطــق غيــر آمنــة وحدوديــة، كمــا يوجــد القــدر ذاتــه مــن 

األهميــة لتوســيع أســطول املركبــات مــن خــالل إضافــة ســيارات 

مصفحــة. وميكــن أيضــاً حتســن الكفــاءة بقــدر كبيــر مــن خــالل 

ــب  ــى جان ــة، إل ــالت الطارئ ــتريات واملعام ــراءات املش ــة إج تقوي

تقــدمي التدريــب للموظفــن املنخرطــن فــي املشــتريات الطارئــة.

عملت األونروا مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسف لضمان توفر خدمات التطعيم بشكل منهجي جلميع الالجئن الفلسطينين في سوريا وأولئك 
املقيمن في لبنان واألردن. مركز األليانس الصحي، دمشق، كانون األول/ديسمبر 2014. © األونروا/تغريد محمد







دائرة  العالقات اخلارجية واالتصال
األونروا - القدس

العنوان البريدي: ص.ب: 19149، 91191 القدس الشرقية
هـ : القدس: 5890224 )2 972+(، ف : 5890274 )2 972+(

هـ : غزة: 7527 / 6777533 )8 972+(، ف : 6777697 )2 972+(

communications division
unrwa  jerusalem

 po box 19149, 91191 east jerusalem 

t: jerusalem )+972 2( 589 0224, f: jerusalem )+972 2( 589 0274
t: gaza )+972 8( 677 7533/7527, f: gaza )+972 8( 677 7697    

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

united nations relief and works agency
for palestine refugees in the near east


