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عن األونروا
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 
ليتمكنوا من  الغربية وقطاع غزة  والضفة  ولبنان وسورية  األردن وسورية  املساعدة لالجئي فلسطني في 
حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل حملنتهم. وتشتمل 
وحتسني  التحتية  والبنية  االجتماعية  واخلدمات  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  األونروا  خدمات 
اخمليمات واإلقراض الصغير واملساعدة الطارئة. ويتم متويل األونروا بالكامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية.
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ملخص تنفيذي

دأبت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني في الشرق األدنى )األونروا( على توفير اخلدمات األساسية، مبا في ذلك 
التعليم والصحة، لالجئي فلسطني1 في سورية واألردن ولبنان والضفة الغربية وغزة طيلة أكثر من 63 عاما. وعملت الوكالة 
أيضا على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الطارئة لالجئي فلسطني في أوقات النزاع واملعاناة الشديدة. وتعد األزمة احلالية 
في املنطقة، والتي أثارتها احلرب في غزة، واحدة من أصعب التحديات التي واجهتها األونروا منذ أن مت إنشاؤها ملساعدة الجئي 

فلسطني بعد نزوحهم األصلي وتشتتهم في أرجاء املنطقة في عام 1948.

وبدون تعثر في عملها األساسي بتقدمي املساعدة من أجل تعزيز التنمية البشرية ألكثر من خمسة ماليني الجئ من فلسطني 
في أرجاء املنطقة، وبالرغم من القيود املالية املزمنة، إال أن األونروا اآلن تستجيب لالحتياجات امللحة لالجئي فلسطني املتضررين 
جراء النزاع في سورية. وهذا يشمل الجئي فلسطني داخل سورية عالوة على أولئك الذين فروا إلى لبنان واألردن، والعدد الضئيل 
الذي وصل إلى غزة. وقد قام العديد من الالجئني بالبحث عن األمان في مصر وتركيا وأماكن أخرى بعيدة. وفي حني أن تلك 
البلدان تقع خارج مناطق العمليات املشمولة في مهام والية األونروا، إال أن الوكالة تقوم بشكل نشط باحملاوالت من أجل كسب 

التأييد لهم كي يحصلوا على الدعم الذي هم بحاجة له.

وال يزال حجم النزاع السوري وعواقبه اإلنسانية املدمرة مستمرا في جتاوز التوقعات وسيناريوهات اخملططات. وحيث أن احلاجات 
مت  التي  وموازناتها  اإلنسانية  االستجابة  فإن خطط  النزاع،  ذلك  جراء  املتأثرين  أعداد  تتصاعد  مثلما  تتصاعد بشكل سريع 
وضعها قبل شهور قليلة قد أصبحت ال تكفي جملرد تغطية املساعدات املنقذة لألرواح فقط. إن خطة األونروا لالستجابة لألزمة 
السورية للفترة ما بني كانون الثاني – حزيران 2013 قد ناشدت احلصول على مساعدة إنسانية حرجة على شكل مواد غذائية 
ومساعدات نقدية ومواد منزلية / شتوية وخدمات صحية في سورية ولبنان واألردن بقيمة إجمالية بلغت 91,241,416 دوالر. 
وقد استجاب العديد من املانحني بشكل سخي، حيث قاموا بتمويل 85,6% 2 من هذه املناشدة حتى هذا الوقت، ويبني هذا 

التقرير بالتفصيل النتائج الكبيرة التي مت حتقيقها موضوعة بحسب األهداف اإلستراتيجية.

وخالل األشهر الستة القادمة، أي من 1 متوز وحتى 31 كانون األول 2013، ستقوم األونروا بتوفير املساعدة اإلنسانية العاجلة ملا 
يصل إلى 420,000 الجئ فلسطيني متضرر بسبب النزاع في سورية، وإلى 80,000 الجئ فلسطيني من سورية في لبنان وإلى 
10,000 الجئ فلسطيني من سورية في األردن عالوة على 1,350 الجئ فلسطيني من سورية في غزة. إن عدد األشخاص الذين 
هم بحاجة يقترب بسرعة من إجمالي عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني في سورية والذين يبلغ عددهم 529,000 الجئ 
فلسطيني. وتنوي األونروا أيضا احملافظة على خدماتها املنتظمة، مبا في ذلك التعليم األساسي والرعاية الصحية، وتكييفها 
األونروا ستستمر  فإن شبكة خدمات  اإلنسانية،  االستجابة  أنشطة  وإلى جانب  النزاع حسبما هو مطلوب.  لتوائم ظروف 

بتوفير إطار عمل هام للعائالت واجملتمعات، وبتحسني آفاق اإلنتعاش الفعال بعد انتهاء الصراع.

ولفترة األشهر الستة الواقعة بني متوز وحتى كانون األول 2013، فإن األونروا بحاجة إلى 199,6 مليون دوالر، سيتم تخصيص 
150 مليون دوالر منها للبرامج داخل سورية، إلى جانب 44,7 مليون دوالر في لبنان و 4,3 مليون دوالر في األردن3. وهنالك حاجة 
مبا  تلك،  الثالث  العمليات  أقاليم  اختصاص  الطارئة خارج  واالستجابة  اإلقليمية  اإلدارة  أجل  أمريكي من  دوالر  إلى 666,000 
في ذلك املساعدة النقدية لالجئي فلسطني السوريني في غزة. إن هذا مجرد حساب محافظ ملا هو مطلوب من أجل معاجلة 

االحتياجات األكثر أساسية جملتمع يتفكك ويعيش في محنة شديدة.

والذي أصبح ممكنا بفضل أكثر من 13,000 موظف محلي  واألردن،  العملياتي لألونروا في سورية ولبنان  العمق واالتساع  إن 
ميلك العديد منهم اخلبرة في مجال املساعدة اإلنسانية، قد مكن الوكالة من االستجابة بسرعة وفعالية نسبية. وفي الوقت 
الذي ال يزال فيه النزاع املسلح مستمرا خالل الفترة املقبلة وتستمر فيه االحتياجات اإلنسانية باالزدياد، فإن األونروا ستعتمد 
على هذا املزيج الفريد من األصول لالستمرار بخدماتها وحتسني وتعزيز استجابتها اإلنسانية الطارئة. وبالرغم من التحديات 
الهائلة للنزاع الدائر، فإن عمل األونروا ال يزال يدعم صمود مجتمع الجئي فلسطني وميكن له أن يساعد في وقف ما يدركون 

وبشكل متزايد أنه دوامة تشدهم لألسفل نحو مستقبل غير آمن ومشكوك فيه.

1 الجئو فلسطني هم أولئك األشخاص الذين كانت فلسطني هي مكان إقامتهم الطبيعي خالل الفترة الواقعة بني 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 
والذين فقدوا بيوتهم وسبل معيشتهم جراء النزاع الذي دار عام 1948، ويشمل هذا التعريف أيضا ذرية أولئك األشخاص من أبنائهم الذكور.

2 إن التدفق السريع لالجئي فلسطني من سورية إلى لبنان في أعقاب تصاعد النزاع في مخيم اليرموك في منتصف كانون األول 2012 قد عنى بأن 
متطلبات التمويل قد تعرضت النخفاض سريع في التقديرات لذلك اإلقليم.

3 إن احملتوى السوري في هذه اخلطة متضمن في خطة استجابة املساعدة اإلنسانية السورية للفترة من بني كانون الثاني – كانون األول 2013، في حني 
أن احملتوى اللبناني ممثل في خطة االستجابة اإلقليمية لألمم املتحدة للفترة من كانون األول – كانون الثاني 2013.
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اجلدول رقم 1: املتطلبات التمويلية حسب فئة املساعدة، حسب اإلقليم، للفترة متوز-كانون أول 2013 )بالدوالر األمريكي(

اجملموعإقليميااألردنلبنانسوريةالتدخل البرامجي

املعونة النقدية من أجل االحتياجات الضرورية، مبا في ذلك الغذاء واملسكن واملواد 
102,764,21233,490,4933,305,453277,500139,837,658غير الغذائية

8,417,526---------8,417,526املواد غير الغذائية

24,521,148---------24,521,148املساعدة الغذائية

2,841,346------1,110,0001,731,348الصحة البيئية الطارئة

7,190,097---2,775,0004,169,611245,486الصحة الطارئة

5,612,448---1,242,9783,877,508491,962التعليم الطارئ

222,000------222,000---املسكن

1,183,550---1,161,35022,200*احلماية

1,565,655---11,655---1,554,000السالمة واألمن

175,521388,5006,958,157**6,394,136القدرات والدعم اإلداري

1,221,000---------1,221,000اإلصالح والصيانة الطارئة ملنشآت األونروا

44,652,3084,252,277666,000199,570,585***150,000,000اجملموع

* مت دمج مكون احلماية في سورية
** كلفة القدرات واإلدارة للبنان متضمنة داخل املكونات األخرى

*** متاشيا مع عملية إعداد املوازنة خلطة االستجابة اإلقليمية اجلديدة للفترة ما بني كانون الثاني – كانون األول 2013، قام إقليم عمليات لبنان بتقييم موازنته للفترة ما بني كانون ثاني – حزيران من 13 مليون دوالر لتصل إلى 27,2 
مليون دوالر في موازنة تصل قيمتها إلى 71,7 مليون دوالر للفترة الواقعة بني كانون ثاني – كانون أول 2013.
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األهداف واالفتراضات والمخاطر

إن خطة االستجابة للنزاع السوري تبني اخلطوط العريضة الستجابة األونروا اإلقليمية حيال األثر اإلنساني املتسارع للنزاع 
السوري، وتقدم خطة محدثة للتعاطي مع احتياجات الجئي فلسطني في الفترة بني متوز وحتى كانون أول 2013 إلى جانب 
قيامها باإلبالغ عن املنجزات الرئيسة للعام حتى تاريخه. إن هذه االحتياجات واملتطلبات التمويلية املرتبطة بها هي إضافة 

للموازنة العادية لألونروا التي تغطي اخلدمات األساسية اجلارية التي تقدمها األونروا.

ويقدم التقرير ملخصا سياقيا لكل إقليم من أقاليم العمليات يلي ذلك سالسل نتائج التداخالت اخلاصة بكل إقليم واجملمعة 
في عناقيد حتت ثالثة أهداف إستراتيجية. إن إجنازات خطة االستجابة السابقة للفترة الواقعة بني كانون ثاني – حزيران 2013 
قد مت توفيرها لكل بلد في نهاية التقرير، مفصلة حسب الهدف االستراتيجي وتشتمل على ملخص موازنة لالحتياجات التي 

مت حتديدها لفترة األشهر الستة املقبلة )متوز – كانون أول 2013(.

وكما هو احلال بالنسبة خلطة األونروا السابقة لالستجابة للنزاع السوري، بقيت املساعدات النقدية الوسيلة األكثر حيوية 
لدعم أولئك املتضررين بسبب النزاع داخل وخارج سورية. إن معظم الفلسطينيني في سورية أو الفلسطينيني من سورية 
والوقود. ومقارنة  والسكن  الغذاء  املتزايد في كلفة  االرتفاع  وتفاقمت صعوباتهم جراء  للتشغيل،  الوصول  قد فقدوا سبل 
بطرائق املساعدة األخرى، فإن املساعدة النقدية ميكن أن يتم تزويدها بشكل آمن وفعال نسبيا، ومتنح الالجئني بعض املرونة في 
خياراتهم. وداخل سورية، فإن ذلك سيتم استكماله باملواد الغذائية وغير الغذائية. وعالوة على ذلك، ستستمر األونروا بتوفير 
خدماتها االعتيادية وتكييفها، مبا في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من االستمرارية واالستقرار 

حلياة الجئي فلسطني.

إن نهج األونروا يعتمد على ثالثة أهداف إستراتيجية ستعمل على ضمان التماسك ومسار اإلجنازات:

احملافظة على مرونة مجتمع الجئي فلسطني، مبا في ذلك أولئك الذين ال يزالون في اخمليمات أو الذين نزحوا إلى الداخل . 1
السوري، وأولئك املوجودون في لبنان واألردن. وسيتم حتقيق هذا الهدف من خالل اإلغاثة املستهدفة، مبا في ذلك املساعدات 

النقدية والغذائية واملساعدات املادية واجلهود املبذولة لوقف املزيد من التدهور في ظروفهم املعيشية.

الهدف . 2 هذا  إن  هشاشتها.  درجة  من  التخفيف  في  واملساعدة  الفلسطينية  للمجتمعات  حماية  عمل  إطار  توفير 
سيتحقق من خالل:

· احملافظة على الوجود العملياتي لألونروا في اجملتمعات الفلسطينية.	
· ضمان استمرار اخلدمات االعتيادية وتكييفها لظروف النزاع واالحتياجات الطارئة.	
· الدفاع عن حيادية وحماية وحقوق الجئي فلسطني، سواء أكانوا داخل اخمليمات أم نازحني داخل سورية أم الجئني 	

إلى البلدان اجملاورة.

تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق واإلدارة من أجل االستجابة بشكل فاعل وفعال لالحتياجات املتزايدة لالجئي فلسطني . 3
املتضررين من النزاع في سورية.

افتراضات التخطيط

إن افتراضات التخطيط الرئيسة للوكالة حتى نهاية عام 2013 هي:
· استمرار الصراع الذي طال أمده في سورية	
· استمرار تدهور االقتصاد والبنية التحتية في سورية	
· استمرار تأثير العقوبات االقتصادية	
· استمرار النزوح السكاني وتدفق الالجئني من سورية	
· استمرار التوتر في لبنان واألردن والناجم عن تدفق الالجئني	
· استمرار احتمالية اخلسارة املفاجئة لسبل الوصول إلى اإلمدادات عبر املوانئ واحلدود	
· استمرار الصعوبة املباشرة في الوصول إلى اخمليمات الفلسطينية في مناطق النزاع	
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· استمرار االعتماد على دعم السلطات السورية	
· ازدياد احلاجة إلى التخفيف من الضغوط االقتصادية والشخصية على املوظفني احملليني لألونروا في سورية.	

اخملاطر والتخطيط الطارئ

األونروا اخلمسة تشارك اآلن في االستجابة لألزمة  أقاليم عمليات  أربعة من  إن  إقليمي.  األونروا مبنظور  تسترشد استجابة 
السورية. وفي الفترة القادمة، ستقوم األونروا بإجراء عملية تخطيط طارئ إقليمية. إن اخملاطر الناجمة عن األزمة السورية 
املوارد  يرافقها طلب أكبر على اخلدمات في سياق محدودية  والتي  تزداد سوءا  التي  بالبيئة األمنية  مرتبطة بشكل رئيسي 

والفضاء العملياتي. لقد مت استكمال سجل اخملاطر في امللحق رقم )أ(، وتشتمل اخملاطر الرئيسة على ما يلي:
· ارتفاع اخملاطر اجلسدية على الجئي فلسطني وعلى موظفي ومنشآت األمم املتحدة.	
· زيادة االحتياجات اإلنسانية والنفقات التشغيلية ذات العالقة	
· محدودية توفر البضائع واخلدمات املصرفية	
· استمرار التضخم وتسارع ضعف االقتصاديات الوطنية	
· التوتر املتزايد بني الفلسطينيني واجملتمعات املضيفة	
· استنزاف موظفي األونروا احملليني في سورية بسبب الضغوط االقتصادية واخملاطر األمنية	
· التمييز ضد الجئي فلسطني واستهدافهم	
· القيود أمام سبل الوصول اإلنساني	

وحتى تاريخه، فإن تخطيط األونروا الطارئ في سورية قد قام بالتركيز على استمرارية العمليات وعلى سالسل التوريد. وهذا 
يشمل التخطيط لعمليات ال مركزية وإدارة عن بعد لعمليات سورية من بيروت وعمان. وحتافظ األونروا على وجود قائمة طوارئ 
من املوظفني الذين مت تدريبهم وإعدادهم لالنتشار في االستجابة السورية. إن التخطيط الطارئ للبنان واألردن يدور حول إمكانية 
باحتياجاتهم. لإليفاء  املطلوبة  والقدرات  والشراكات  املوارد  وحول  من سورية  للفلسطينيني  ومفاجئة  كبيرة  حدوث هجرة 
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تطور الوضع اإلقليمي واالحتياجات

إن سنتني من النزاع املستمر والظروف االقتصادية املتدهورة في سورية قد عملت على حتدي صمود السوريني والفلسطينيني 
واألكثر  فقرا  األشد  اجملتمعات  بني  بالفعل من  آذار من عام 2011، كان الجئو فلسطني  في  األزمة  بدء  وقبل  على حد سواء. 
عرضة للمخاطر في سورية، حيث كان يقدر أن حوالي 27% منهم يعيشون بأقل من دوالرين أمريكيني يوميا، وأكثر من %12 
منهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية. إن تداعيات النزاع والضغوط االقتصادية احلادة، مبا فيها الناجتة 
عن العقوبات، والتي متنع التحويالت من األصدقاء والعائالت في اخلارج من أن تصل إلى أولئك احملتاجني، تعني اآلن أن الغالبية 
العظمى من الجئي فلسطني غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية. إن األسر التي ترأسها النساء، وكبار السن، واملعوقني، 

والذين يعانون من أمراض مزمنة هم من بني الفئات األشد تضررا4.

وفي أوائل عام 2013، كانت األونروا تأمل بأن يستمر موقف الفلسطينيني احملايد والعزلة النسبية خمليمات الالجئني عن أماكن 
النزاع النشط وذلك بهدف عزل اجملتمع القوي املكون من 529,000 شخص عن القوة التامة للنزاع. وفي األشهر األخيرة، حتطم 
الفرار من  الالجئني على  املئات من  القتال مبعظم مخيمات الجئي فلسطني، مما أجبر  الذي أحاط فيه  الوقت  هذا األمل في 

منازلهم للعيش في حالة من النزوح داخل سورية، فيما بحث آخرون عن امللجأ في البلدان اجملاورة.

ويعاني الجئو فلسطني من حالة ضعف خاصة تعمل على مضاعفة الصعوبات املوضوعية التي يتقاسمونها مع السوريني. 
إن نزوحهم من اخمليمات واألحياء اجملاورة حيث قاموا، منذ النكبة عام 1948، بإنشاء عائالت ومجتمعات قد قذف بهم نحو أزمة 
وجودية بقدر ما هي أزمة مادية. ففي عام 1948، مت استقبالهم بروح من التضامن والضيافة. وفي عام 2013، ال يوجد لديهم 
أي مكان ليذهبوا إليه. ففي الداخل السوري، تعرضت شبكات الدعم اخلاصة بهم للتدمير عندما مت اجتياح اخمليمات، وهم غير 

مرغوب بهم في الدول اجملاورة الهشة أو حتى أبعد من ذلك.

املتنامية  اإلنسانية  املتطلبات  إلى معاجلة  الرامية  بتوسعة عاجلة جلهودها  القيام  املانحني بهدف  األونروا عن دعم  وتبحث 
لالجئي فلسطني، مبا في ذلك من خالل املعونات النقدية والغذائية وإعادة تأهيل املساكن والصحة الطارئة والتعليم وتوفير 
املساعدة املادية الضرورية داخل وخارج سورية. وستعمل الوكالة أيضا على ضمان أن محنة الالجئني وهشاشتهم اخلاصة 
محل تقدير من قبل الالعبني الدوليني بحيث ميكن ممارسة الضغط من أجل احملافظة على استقرار وسالمة مجتمع الجئي 

فلسطني في سورية.

سورية

إلى  بحاجة  في سورية  يعيشون  360,000 الجئ  بأن  يفيد  والذي   2013 الثاني  كانون  في  األونروا  عنه  أعلنت  الذي  الرقم  إن 
املساعدة قد ارتفع اآلن ليصبح 420,000. إن ما يقارب من 80% من الفلسطينيني في سورية كانوا يعيشون في منطقة دمشق 
الكبرى، والباقي في أو بالقرب من اخمليمات القريبة من املدن الرئيسة مثل حمص وحماة وحلب والالذقية ودرعا. ومنذ كانون األول 
2012، ارتفع معدل النزوح في أوساط الجئي فلسطني بشكل سريع. وتقدر األونروا حاليا أن حوالي 235,000 الجئ فلسطيني 
)ويشمل ذلك أكثر من 54,000 طفل( هم حاليا نازحون داخل سورية. وقد وجد تقييم لالحتياجات أجري مؤخرا بأن منازل حوالي 
46,000 عائلة )ما يقارب من 180,000 شخص( قد تعرضت للتلف أو التدمير. وتقوم األونروا حاليا بتوفير مساكن ملا يقارب من 
8,200 فلسطيني نازح إلى جانب عدد قليل من السوريني في 21 منشأة من املنشآت التابعة لها في مختلف أرجاء سورية. 
ومثلهم في ذلك مثل أصدقائهم وجيرانهم، فقد تعرض موظفو األونروا احملليون للنزوح، والكثير منهم تعرضوا لذلك مرات 
عديدة. وفي الوقت الذي يتصارعون فيه مع التأثيرات القاسية للنزاع على حياتهم الشخصية، إال أنهم ال يزالون ملتزمون 

بتقدمي املساعدة جملتمع الجئي فلسطني في ظروف محفوفة باخملاطر الشديدة.

ويعمل النزاع السوري على توليد عقبات كبيرة في وجه تقدمي برامج األونروا العادية التي تشمل التعليم والصحة واإلقراض 
وقد  نزاعا مسلحا.   – تزال تشهد  ال  أو   - الالجئني   وقد شهدت كافة مخيمات  اخمليمات.  / حتسني  التحتية  والبنية  الصغير 
أضحت منشآت األونروا في تلك اخمليمات غير عاملة حيث أن املوظفني ال يستطيعون الوصول إلى تلك املنشآت بسالم لتوفير 
استدامة  من  ميكن  مما  بالنزاعات  املرتبطة  العقبات  لتجاوز  أو  للتغلب  سبل  باختراع  الدوام  على  األونروا  وتقوم  خدماتهم. 

4 تقييم احتياجات إقليم عمليات األونروا في سورية، نيسان 2013
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خدماتها. إن األمثلة على تلك االبتكارات التي تفرضها الضرورة تتضمن توفير الرعاية الصحية من خالل »نقاط مؤقتة« في 
مخيمات الالجئني أو املدارس التي تستضيف النازحني؛ وترتيبات تعاقدية مع مزودي اخلدمات الصحية في القطاعني احلكومي 
البديلة في املناطق اآلمنة للمساعدة في  املباني املدرسية  واخلاص، ترافقها برامج إعادة صرف ملنفعة الالجئني، واستعمال 

احملافظة على استمرارية برنامج التعليم.

واعتبارا من نيسان 2013، تعرضت 57 مدرسة من أصل مدارس األونروا البالغ عددها 118 إلى جانب 11 مركزا صحيا من أصل 
املراكز الصحية الثالث والعشرين لدرجات متعددة من األضرار املرتبطة بالنزاع. وتعرض عدد كبير آخر للتخريب والسرقة. ومتت 
سرقة 23 عربة تابعة للوكالة، واألكثر مأساوية هو تعرض ستة موظفني محليني للقتل فيما ال يزال 12 موظفا آخر في عداد 
املفقودين، يفترض أن بعضهم محتجزين. وبالرغم من التحديات غير العادية، إال أن األونروا قادرة على احملافظة على وجود حرج 

للموظفني وعلى قدرة تشغيلية واستمرارية للخدمات وعمليات مساعدة إنسانية متوسعة بشكل سريع.

وتبقى استمرارية خدمات األونروا االعتيادية أولوية لضمان املرونة واملقدرة على التكيف للسكان املعرضني للمخاطر والذين 
والبرامج  اجملتمع  وتنمية  األولية  الصحية  والرعاية  والتعليم  التقني   / املهني  التدريب  برامج  تزال  وال  باالزدياد.  يأخذ عددهم 
احلياة  من  ضئيل  قدر  على  اإلبقاء  في  وللمساعدة  احمللية  اجملتمعات  مرونة  لتعزيز  هامة  سبال  الصغير  واإلقراض  الشبابية 
الطبيعية في حياة الفلسطينيني، وللمساهمة في توفير أساس لالنتعاش عندما ينتهي النزاع. وحتى مع وجود زيادة كبيرة 
في اخملاطر على األعمال، فإن برنامج اإلقراض الصغير التابع لألونروا في سورية ال يزال مستمرا في تقدمي خدمات إقراض صغير 
جامعة لالجئي فلسطني وللمواطنني السوريني على حد سواء. وفي الوقت الذي مت فيه توحيد مكاتب اإلقراض الصغير في 
مناطق النزاع مبكتب واحد في وسط دمشق، إال أن اإلقراض سيبدأ في حزيران من املكاتب اجلديدة التي مت افتتاحها في طرطوس 

والالذقية والسويداء.
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مخيمات الجئي فلسطني ومناطق النزاع، أيار 2013
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مساعدات  شكل  على  األول  املقام  في  وهي  للمساعدة،  عريض  توزيع  على  ترتكز  سورية  في  الطارئة  األونروا  استجابة  إن 
نقدية، ولكنها أيضا على شكل إمدادات غذائية وغيرها من اإلمدادات الضرورية. وطاملا أن النظام املصرفي عامل، فإن املال 
يعد الوسيلة األكثر فاعلية ومرونة للوصول إلى احملتاجني. كما أن املواد الغذائية واملادية تعد احتياجات حساسة أيضا في 
مجتمعات الالجئني، وهي تشكل مكونا رئيسا في مساعدات األونروا في مراكز النازحني التي تديرها الوكالة والبالغ عددها 

21 مركزا.

وفي الفترة السابقة، اجتاح النزاع معظم اخمليمات، األمر الذي سبب أضرارا واسعة النطاق للبنية التحتية ومنازل الالجئني 
واألعمال. وفي الفترة القادمة، ستقوم الوكالة بدعم الالجئني الذين تعرضت منازلهم ألضرار بالغة أو للتدمير. كما وستقوم 
الوكالة بالقيام بأعمال إصالح ملنشآتها البالغ عددها 68 منشأة بحاجة إلى عناية عاجلة لضمان استمرار اخلدمات التعليمية 
والصحية. كما وستستمر أيضا بخدمة وإصالح شبكات املياه والصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة في اخمليمات الرسمية 

التسعة التي لطاملا حافظت فيها على تلك اخلدمات.

اإلنسانية.  والصحة، قد اكتسبت بشكل متزايد شكل االستجابة  التعليم  العادية، وخصوصا في مجال  األونروا  برامج  إن 
بالنسبة  أولوية  ذا  أمرا  األمثل  بالشكل  احلرجة  االحتياجات  بتلبية  الكفيلة  والسبل  املساحة  تكييف  على  العمل  يزال  وال 
للفترة القادمة. فمن أصل 23 مركزا صحية، هنالك ثمانية غير قادرة على العمل بسبب أنها تقع في مناطق النزاع، وهنالك 
سبعة أخرى تعمل لساعات أقل أو لساعات غير منتظمة. وقد مت تأسيس ست نقاط صحية، معظمها في مراكز النازحني، 
من أجل توفير سبل وصول مستمرة للرعاية الصحية األولية، وبالنسبة للرعاية الصحية الثانوية والثلثية، فإن نظام األونروا 
للرعاية املدعومة لدى املراكز املتعاقد معها قد مت تعديله وتوسعته ليسمح لالجئني بتلقي الرعاية الطبية حيثما ميكنهم 
الوصول إليه بسالم. إن حوالي ثلث األطفال الذين يدرسون في مدارس األونروا والذين يبلغ عددهم 67,000 طفل قادرين على 
حضور احلصص الدراسية على الرغم من أن العديد من املباني املدرسية قد أصبحت اآلن في أماكن متضررة بشكل كبير جراء 
النزاع. وقد متكنت األونروا من تأمني 20 بناية بديلة للمدارس، وهي تعمل اآلن على تشغيل أدوات تعليم متنقلة ميكن لألطفال 
استخدامها في املنزل. إن برنامج األونروا التعليمي الفضائي والذي مت تطويره في غزة متاح في املنطقة بأسرها، ويتم العمل 

حاليا على تطوير احملتوى الذي يتطابق مع املنهاج السوري.
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في سورية.  األونروا  عمليات  استدامة  وجه  في  األكبر  العائق  وتشكل  ازدياد  في  املوظفون  لها  يتعرض  التي  اخملاطر  تزال  وال 
وعائالتهم مصدر صعوبة معطلة وخوف  والالجئني  للموظفني  فدية  واخلطف مقابل  واعتقاالت  اختطاف  وتشكل عمليات 
مستمر تنتج عن تزايد انعدام القانون في البالد. وتستمر األونروا بخسارة أصول ثمينة مبا في ذلك العربات واملعدات، وحتديدا 
في اخمليمات التي تسيطر عليها جماعات املعارضة املسلحة. واألونروا ملتزمة باحملافظة على عملياتها في سورية، ومن شأن 
إضافة عربتان مصفحتان والتحسينات األمنية للعربات احلالية واملكاتب أن توفر حماية معززة للعاملني. ومع ذلك، فإن اخملاطر 

تزداد ويصعب التخفيف منها.

وباإلضافة إلى اخملاطر اجلسيمة التي تتعرض لها حياة موظفيها البالغ عددهم 3700 موظفا وموظفة، وحياة نسلهم أيضا، 
والظروف املعيشية املتدهورة للفلسطينيني في سورية، فإن احلماية تظل مسألة ذات أولوية، وستقوم الوكالة بتعزيز قدراتها 
التي تؤثر على  بهدف ضمان أن خدماتها يتم توفيرها وفقا ملعايير احلماية، عالوة على قيامها مبراقبة قضايا احلماية األكبر 
الالجئني وباالستجابة لها. واألونروا مهتمة بشكل خاص باخملاطر املتزايدة للجماعات املعرضة للمخاطر حتديدا وستعمل على 

تعزيز قدراتها من أجل حتديد وتوفير الدعم املناسب وإحالة حاالت العنف املستند للنوع االجتماعي وحاالت حماية الطفل.

وتشعر األونروا بالقلق الشديد أيضا حيال تنامي حالة الضعف لالجئي فلسطني كمجتمع. فبعد أن قامت بخلق مجتمع 
وثقافة مستقرة ومتماسكة  على مدار العقود الستة األخيرة في سورية، فإن تفرقهم في النزاع احلالي والذي ينطوي على 
خسارة للموقع اجملتمعي وزيادة اإلحساس بالتهديد يعمل على رفع مستوى القلق احلقيقي بشأن مستقبلهم في سورية. 
حماية  وعلى  فلسطني،  الجئي  مخيمات  في  العدائية  باألعمال  القيام  عن  االبتعاد  على  النزاع  أطراف  كافة  حتث  واألونروا 

حقوقهم ووضعهم في سورية.
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سلسلة نتائج التداخالت اخلاصة بسورية: متوز – كانون أول 2013

األنشطةاخملرجاتالنتائجالتدخل اإلنسانيالهدف االستراتيجي

احملافظة على مرونة مجتمع 
الجئي فلسطني عن طريق اإلغاثة 

املستهدفة

مساعدة نقدية من أجل 
األمن الغذائي:

56,214,563 دوالر

مساعدة نقدية من أجل 
املواد غير الغذائية:

33,728,738 دوالر

مساعدة نقدية من أجل 
املساكن:

12,820,912 دوالر

إجمالي املساعدة 
النقدية:

102,764,212 دوالر

الجئو فلسطني قادرون 
بشكل أفضل على تلبية 

احتياجاتهم الغذائية 
واملنزلية والسكنية 

األساسية

· 420,000 الجئ مت تزويدهم بدفعات بقيمة 20 دوالر تقريبا 	
للشخص الواحد في الشهر لغايات األمن الغذائي 

إضافة إلى 12 دوالر للشخص الواحد في الشهر لغايات 
املواد غير الغذائية.

· 45,853 عائلة ممن تعرضت منازلها للتلف أو للدمار مت 	
تزويدها بدفعة نقدية ملرة واحدة بقيمة 250 دوالر

· حتويالت نقدية مباشرة حلسابات مصرفية فردية، توزيع 	
في املصارف والتوزيع في منشآت األونروا مبعدل 32 دوالر 

لشخص الواحد في الشهر.
· توزيعات نقدية مت تيسير دفعها من قبل مستشاري 	

السالمة في األونروا.
· إجراءات التحقق لتحديد األهلية وتأكيد االستالم.	
· حتديد العائالت الالجئة املستحقة استنادا إلى التحقق 	

من حالة الضعف واحلاجة إلى املساعدة في إصالح 
املسكن وتصديق وثائق األضرار والهوية

املواد غير الغذائية:
8,417,526 دوالر

الجئو فلسطني قادرون 
بشكل أفضل على 

تلبية احتياجات أسرهم 
املنزلية

· 38,836 عائلة )174,761 فردا( يتسلمون بطانيات أو 	
أغطية وفرشات وأوعية من التنك للوقود

· 54,321 طفل متضرر يتسلمون مالبس	

· حتديد عائالت الالجئني املستضعفة والتي هي بحاجة 	
للمساعدة.

· شراء مواد غير غذائية وتوزيعها على الالجئني	

املساعدة الغذائية:
24,521,148 دوالر

الجئو فلسطني قادرون 
بشكل أفضل على تلبية 

احتياجاتهم الغذائية 
الضرورية

· 420,000 الجئ يتسلمون حصصا غذائية شهرية من 	
املواد الغذائية املتوازنة لتلبية حوالي ثلث املتطلبات 

الغذائية لعائلة من خمسة أشخاص )حوالي 700 سعر 
حراري للشخص الواحد في اليوم(.

· توفير وجبتني غذائيتني يوميا ملا مجموعه 10,000 نازح 	
في مراكز النازحني التي تديرها األونروا

· شراء مواد غذائية متوازنة	
· تعبئة وتوزيع احلصص الغذائية الشهرية من املواد 	

الغذائية املتوازنة بالتعاون مع برنامج الغذاء العاملي 
وعنقود اللوجستيات

· توفير وجبتني غذائيتني يوميا في مراكز النازحني التي 	
تديرها األونروا
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توفير إطار عمل حماية للمجتمعات 
الفلسطينية واملساعدة في 

التخفيف من درجة هشاشتها

الصحة البيئية الطارئة
1,110,000 دوالر

الالجئون الفلسطينيون 
لديهم سبل الوصول 

إلى موارد مياه آمنة، ومت 
ضمان أن الالجئني قد 

متتعوا بالتصحاح  املالئم 
في اخمليمات واملناطق 

احمليطة بها ومت التقليل 
من مخاطر الصحة 

العامة 

مت ضمان سبل الوصول إلى خدمات الصحة البيئية املالئمة 
حلوالي 420,000 الجئ من خالل إجراء اإلصالحات الطارئة 

وجمع النفايات الصلبة وتوفير معدات اإلسناد

· اإلصالح الطارئ للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي 	
في تسعة مخيمات لالجئني.

· توفير خدمة جمع النفايات الصلبة و/أو تعيني متعهدين 	
إلزالة النفايات من مخيمات الالجئني.

· توفير العربات واألدوات واملعدات الالزمة من أجل حتسني 	
التصاج وجمع النفايات الصلبة في اخمليمات.

الصحة الطارئة
2,775,000 دوالر

الالجئون الفلسطينيون 
لديهم سبل محسنة 

للوصول إلى األدوية 
واملستلزمات الطبية 
األساسية وللوصول 

إلى الرعاية الطارئة في 
املستشفيات وإجراء 

العمليات املنقذة لألرواح 
وعمليات الوالدة اآلمنة

· ما يصل إلى 420,000 الجئ يتلقون األدوية واملستلزمات 	
الطبية األساسية.

· الالجئون الفلسطينيون املعرضون مباشرة ألخطار النزاع، 	
مبن في ذلك النساء احلوامل والنساء اللواتي لديهن 

أطفال رضع قد ضمنوا سبل الوصول للرعاية الطارئة في 
املستشفيات وتلقي الرعاية الصحية األولية والثانوية

· شراء وتوزيع وإدخال األدوية والعقاقير األساسية، مبا 	
في ذلك املطاعيم )ستقوم األونروا باستيراد األدوية 

األساسية بكميات كبيرة من خالل املوردين احملليني أو 
الدوليني للوكالة باإلضافة إلى بعض املواد التي سيتم 

احلصول عليها من خالل سلسلة متوين منظمة الصحة 
العاملية.

· وضع األودية واملستلزمات الطبية اخلاصة بالطوارئ في 	
مكانها الصحيح

· تيسير سبل الوصول للرعاية في املستشفى لغايات 	
عمليات الوالدة وعمليات إنقاذ احلياة.

التعليم الطارئ
1,242,978 دوالر

أطفال الالجئني 
الفلسطينيني قادرون 

على متابعة تعليمهم 
بالرغم من النزاع والنزوح

62,000 طفل مت دعمهم بتقدمي أطقم للعودة إلى املدرسة، 
ومت تزويد األطفال املتضررين بالدعم النفسي وبصفوف 

التعليم الصيفي.

· انعقاد صفوف التعليم الصيفي	
· توفير أطقم العودة إلى املدرسة لألطفال الذين ال 	

تستطيع عائالتهم شراءها، بالشراكة مع اليونيسيف
· توفير اإلسناد النفسي لألطفال	

احلماية

)مدمجة(

تقدمي أحسن خلدمات 
األونروا استنادا إلى 

معايير احلماية وقدرات 
أفضل لألونروا لتعمل 

على مراقبة قضايا 
احلماية واالستجابة 

لها بطريقة فعالة وفي 
الوقت املناسب

· ما يصل إلى 420,000 الجئ يحصلون على اخلدمات التي 	
يتم توفيرها وفقا ملعايير حماية األونروا.

· ما يصل إلى 420,000 الجئ يستفيدون من احلماية 	
احملسنة ومن احترام احليادية

· دمج معايير األونروا للحماية في وضع البرامج وتقدمي 	
اخلدمة في كافة عمليات األونروا.

· الوصول جملتمع الالجئني لضمان أن وضعهم قد مت فهمه 	
وأن قضايا احلماية قد مت حتديدها وأن نقاط ضعفهم قد 

متت معاجلتها بشكل مالئم.
· مراقبة وإبالغ السلطات ذات العالقة بالقضايا التي تؤثر 	

على حماية واحترام حيادية الالجئني.
· التنسيق مع أصحاب العالقة املعنيني من أجل ضمان أن 	

قضايا احلماية قد مت التعامل معها بطريقة فعالة.



تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق 
واإلدارة من أجل االستجابة بشكل 
فاعل وفعال لالحتياجات املتزايدة 

لالجئي فلسطني املتضررين من النزاع

دعم القدرات واإلسناد 
اإلداري

6,394,136 دوالر

األونروا قادرة على القيام 
بشكل فاعل وفعال على 

تخطيط وإدارة ومراقبة 
أنشطة االستجابة 

اإلنسانية في ظل 
طلب متزايد وتعقيدات 

عملياتية

تخطيط برامجي معزز، وإدارة ومراقبة أفضل ألنشطة 
االستجابة اإلنسانية ملا يصل إلى 420,000 الجئ من خالل 

قدرات وتنسيق إنساني أكبر.

· توظيف واإلبقاء على املوظفني املتخصصني وشراء 	
خدمات املستشارين لتغطية عبء العمل املتزايد الذي 

فرضه تنفيذ البرامج اإلنسانية )2,061,492 دوالر(.
· التعبئة املؤقتة واتخاذ إجراءات إضافية إلسناد املوظفني 	

احملليني ورفاههم في ظل ظروف تشهد زيادة في التعقيد 
واخلطر )3,229,304 دوالر(.

· توفير املوارد والبضائع واملعدات لدعم أنشطة البرامج 	
املوسعة. إسناد عملياتي عن بعد واستمرارية لألعمال 

)1,103,340 دوالر(

السالمة واألمن
1,554,000 دوالر

األونروا قادرة على 
االستمرار في عملياتها 

اإلنسانية الطارئة مع 
إجراءات أمنية مناسبة

أمن معزز ملا يزيد عن 3,700 موظف لدى األونروا من أجل 
توفير املسعدة اإلنسانية ملا يصل إلى 420,000 الجئ

· شراء عربتني مصفحتني.	
· رفع سوية العربات املصفحة احلالية.	
· رفع سوية املكاتب لضمان أن بروتوكوالت وأنظمة 	

وموظفي ومعدات األمن موجودة في مكانها الصحيح

اإلصالح والصيانة 
الطارئة ملنشآت األونروا

1,221,000 دوالر

املدارس واملراكز الصحية 
ومنشآت األونروا األخرى 

التي تدمرت في النزاع قد 
مت إصالحها أو مت تأسيس 

مراكز تشغيلية بديلة

ما يصل إلى 420,000 الجئ قد مت تزويدهم باخلدمات من خالل 
منشآت لألونروا مت إعادة تأهيلها.

· وضع أولوية للمنشآت التي بحاجة إلعادة تأهيل.	
· شراء اللوازم وتنفيذ العمل من قبل موظفي الهندسة 	

واملوظفني املتعاقد معهم من أجل عمل الصيانة 
للمنشآت املتضررة.

· مراقبة عملية إعادة تأهيل منشآت الوكالة املتضررة	

150,000,000 دوالراجملموع
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لبنان

في  اإلمكانيات  وتعاني  من سورية.  يفرون  الذين  فلسطني  عدد الجئي  في  متسارعا  منوا  لبنان  2012، شهد  أول  كانون  منذ 
لبنان أصال من مشكلة اكتظاظ واجملتمعات الفقيرة منهكة في الوقت الذي تتحول فيه الستيعاب أعداد متزايدة من الجئي 
فلسطني من سورية باإلضافة إلى الالجئني السوريني. وتتوقع األونروا أن يزداد عدد الجئي فلسطني من سورية في لبنان بشكل 
مضطرد من 56,000 الجئ إلى 80,000 بحلول نهاية عام 2013، غالبيتهم يبحثون عن مكان للجوء في اخمليمات الفلسطينية 

املوجودة وحولها.

القلق الشاغل لالجئي فلسطني من سورية في لبنان، وهنالك أعداد هائلة من الالجئني من سورية يواجهون  واملسكن هو 
إمكانيات محدودة للغاية في العثور على مسكن ميسور. إن نقص املساكن وتردد احلكومة في إصدار اإلذن بإنشاء مخيمات 
قد أدى إلى ارتفاع اإليجارات، مبا في ذلك في اخمليمات الفلسطينية املوجودة. ومن الضروري أن تكون األونروا قادرة على االستمرار 
في دعم الجئي فلسطني من سورية مبعونات إيجار واملساعدة في تخفيف التوترات املتزايدة بني الجئي فلسطني من سورية 
واجملتمعات الفلسطينية القائمة إضافة إلى اجملتمع اللبناني املضيف. إن أصداء النزاع السوري تعمل على هز النسيج الهش 
عملياتية  ببيئة  بالتمتع  تستمر  بأن  األونروا  فيه  تأمل  الذي  الوقت  وفي  فيه.  السياسي  وللجسم  اللبناني  للمجتمع  أصال 

مستقرة في لبنان، فإن ذلك ال ميكن أن يكون سوى افتراض عملياتي مؤقت.

ويعد التعليم إحدى الوسائل الرئيسة لضمان اإلحساس باحلياة الطبيعية وبالبنيوية في حياة أطفال الجئي فلسطني من 
سورية. وتهدف األونروا أيضا إلى منع حدوث تعطيل كبير في تقدمهم التربوي. وعلى أية حال، وفي الوقت الذي يزداد العدد 
فيه، فإن هذا يصبح عبئا متزايدا على قدرات األونروا. إن تقييدات املساحة وتكييف املناهج هما في األصل عملية صعبة. وحتى 
تاريخه، فإن 35% فقط من الجئي فلسطني من سورية في لبنان قد سجلوا في املدرسة، األمر الذي يشير إلى أن العائالت تعلني 
من مشكلة في التكيف أو في إيجاد مسكن مستقر. إن األنشطة اخملطط لها ستعمل على إشراك األطفال خالل أشهر 

الصيف، وميكن أن تكون هناك حاجة إلجراءات إضافية قبل بداية العام الدراسي املقبل لضمان التسجيل الكامل.

ويقوم الجئو فلسطني من سورية في لبنان بالوصول إلى خدمات األونروا للرعاية الصحية األولية، وعملت الوكالة على دعم 
الرعاية الصحية الثانوية والثلثية بالنسبة للحاالت املهددة للحياة. وعلى أية حال، فإن التكاليف الطبية في لبنان باهظة، 
الرعاية  املتزايد من الجئي فلسطني من سورية يعني حدوث صعوبات متزايدة لألونروا لضمان احلصول الكافي على  والعدد 

احلرجة.

ومع بداية الصيف، فإنه من املتوقع لألوضاع على صعيد الصحة البيئية أن تزداد سواء في اخمليمات املكتظة، وتهدف األونروا 
إلى التخفيف من هذا التدهور من خالل حتسني سبل الوصول للمياه وخدمات التصحاح.

وتبقى احلماية مسألة ذات أولوية بالنسبة للوكالة في لبنان، حيث تعمل القوانني التمييزية على احلد من فرص التشغيل 
وتقليل سبل الوصول للخدمات بالنسبة لالجئي فلسطني. كما أن لبنان تقوم بتطبيق سياسة تأشيرة منفصلة لالجئي 
فلسطني من سورية الذين يدخلون البالد والتي تشمل فرض كلفة على التأشيرة التي لها صالحية زمنية محددة. إن صعوبات 
احملافظة على وضع قانوني صالح في لبنان ميكن أن يجعل الجئي فلسطني من سورية غير مؤهلني للتسجيل املدني وأن مينع 
وصولهم إلى مخيمات الجئني محددة، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة هشاشتهم. وتعمل الوكالة على تعزيز خدماتها للمشورة 
القانونية من أجل تقدمي النصح لالجئي فلسطني من سورية بخصوص التأشيرات والوضع القانوني والتسجيل املدني واألمور 
أنها  باإلبالغ عنه، عالوة على  والقيام  احلماية لالجئي فلسطني من سورية  مراقبة وضع  تعمل على  األونروا  أن  األخرى. كما 
تقوم بعمليات املسح والتنسيق مع مزودي اخلدمة اآلخرين لضمان أن شواغل احلماية، وحتديدا قضايا العنف املستند للنوع 
االجتماعي وحماية الطفل، قد مت التصدي لها إما داخليا أو من خالل اإلحاالت اخلارجية. كما وتقوم الوكالة أيضا بتوفير سبل 

وصول خارجية أكبر ألولئك الالجئني الذين هم بحاجة للمساعدة وللمعلومات عندما يقومون بعبور البالد.
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سلسلة نتائج التداخالت اخلاصة بلبنان: متوز – كانون أول 2013

األنشطةاخملرجاتالنتائجالتدخل اإلنسانيالهدف االستراتيجي

احملافظة على مرونة مجتمع 
الجئي فلسطني عن طريق اإلغاثة 

املستهدفة

مساعدة نقدية من أجل 
األمن الغذائي:

13,510,800 دوالر

مساعدة نقدية من أجل 
املساكن:

17,211,784 دوالر

مساعدة نقدية من 
أجل املواد غير الغذائية 

األساسية:
2,767,909 دوالر

إجمالي املساعدة 
النقدية:

33,490,493 دوالر

الجئو فلسطني من 
سورية قادرون بشكل 

أفضل على تلبية 
احتياجاتهم الغذائية 

والسكنية وغير الغذائية 
األساسية

· ما يصل إلى 80,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يحصلون على مساعدة غذائية من خالل توفير املال.

· ما يصل إلى 23,681 عائلة الجئة فلسطيني من سورية 	
تستفيد من توزيع املال للعائلة من أجل معونة اإلسكان.

· ما يصل إلى 4,968 عائلة الجئة فلسطينية من سورية 	
تتسلم مساعدات نقدية من أجل املواد األساسية غير 

الغذائية مثل أدوات االستعداد للشتاء ومستلزمات النوم 
وأطقم الطهي. 

· التنسيق مع برنامج الغذاء العاملي لتوفير الغذاء لالجئي 	
فلسطني من سورية من خالل املساعدات النقدية.

· حتديد العائالت الفلسطينية الالجئة من سوريةاملؤهلة 	
وتوزيع شهري للمال لغايات املعونة السكنية.

· حتديد العائالت الفلسطينية الالجئة من سورية املؤهلة 	
وتوزيع املال من أجل تلبية احتياجات املواد األساسية غير 

الغذائية

توفير إطار عمل حماية للمجتمعات 
الفلسطينية واملساعدة في 

التخفيف من درجة هشاشتها

الصحة البيئية الطارئة
1,731,346 دوالر

العائالت الالجئة 
الفلسطينية من سورية 
لديها سبل احلصول على 
صحة بيئية مالئمة  من 
خالل توفر املياه وخدمات 

التخلص من النفايات

· ما يصل إلى 80,000 الجئ فلسطيني من سورية قد مت 	
توفير خدمات التخلص من النفايات لهم.

· ما يصل إلى 80,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يتمتعون بسبل الوصول إلى شبكات مالئمة للتزود 

باملياه.

· توسيع وإعادة تأهيل شبكات تزويد املياه القائمة.	
· جمع النفايات الصلبة والتخلص منها.	

الصحة الطارئة
4,169,611 دوالر

الالجئون الفلسطينيون 
من سورية لديهم سبل 

محسنة للوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية 

في لبنان

· ما يصل إلى 80,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يتمتعون بسبل الوصول إلى الرعاية الصحية األولية 

والثانوية وخدمات إنقاذ احلياة.

· توفير الرعاية الصحية األولية.	
· اإلحالة إلى شركاء لغايات الرعاية الصحية الثانوية مبا 	

في ذلك اإلحالة اخلارجية لفحص حاالت إنقاذ احلياة.
· خدمات غرف طوارئ إلنقاذ احلياة ممولة بالكامل.	
· إحاالت إلى منظمات شريكة لغايات الرعاية الصحية 	

الثلثية ممولة بنسبة %50.
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التعليم الطارئ
3,877,508 دوالر

الطالب من الالجئني 
الفلسطينيني من 

سورية  قادرون على 
متابعة تعليمهم بالرغم 

من النزوح

· ما يصل إلى 10,000 طالب من الالجئني الفلسطينيني 	
من سورية في املراحل األساسية واملتوسطة والثانوية 

يتلقون التعليم من خالل صفوف دراسية منتظمة 
وخاصة.

· اإلسناد النفسي متوفر ملا مجموعه 10,000 طالب من 	
الالجئني الفلسطينيني من سورية.

· ما يصل إلى 10,000 طالب من الالجئني الفلسطينيني 	
من سورية يحصلون على الدعم من أجل التسجيل في 

التعليم عن بعد.

· تسجيل طلبة الجئي فلسطني من سورية.	
· التنسيق مع مدارس األونروا لضمان تأمني سبل الوصول 	

للتعليم للطلبة الالجئني الفلسطينيني من سورية.
· شراء كتب دراسية ومستلزمات إضافية.	
· تقييم االحتياجات النفسية االجتماعية ألطفال 	

الالجئني الفلسطينيني من سورية وتوفير اإلحاالت 
للحصول على خدمات مناسبة.

· مراقبة تطور طلبة الالجئني الفلسطينيني في سورية.	

السكن
222,000 دوالر

الجئو فلسطني من 
سورية قادرون بشكل 

أفضل على التأقلم مع 
احتياجاتهم السكنية 

واحلماية من التعرض 
للتغييرات املوسمية

· ما يصل إلى 240 عائلة الجئة فلسطينية من سورية 	
تستفيد من املساكن اجلماعية املعاد تأهيلها والتي مت 

حتديدها من قبل اجملتمعات.

· إعادة تأهيل املساكن اجلماعية املناسبة اليت مت حتديدها 	
من قبل اجملتمعات.

احلماية
1,161,350 دوالر

الجئو فلسطني من 
سورية يفهمون احلقوق 

وااللتزامات في لبنان 
واألونروا لديها القدرة 

على تتبع قضايا احلماية 
واالستجابة لها في 

الوقت املالئم وبشكل 
مناسب

· تعزيز التواصل وتنسيق االستجابات واملساعدة لالجئي 	
فلسطني من سورية، مبا في ذلك إدارة قاعدة بيانات 

وعمليات التوزيع.
· تعزيز رفع التقارير والتدخل في قضايا احلماية	

· تقدمي أو إعطاء املشورة القانونية حول القضايا املدنية 	
واجلنائية واإلدارية املتعلقة باحلماية.

· الدفاع مع السلطات املعنية والوصول إلى مجتمع الجئي 	
فلسطني من سورية

· التنسيق مع أصحاب العالقة والقيام برفع تقارير فعال.	
· تقدمي الدعم للناجني من العنف املستند للنوع 	

االجتماعي وتدريب املوظفني األماميني على اإلسعافات 
األولية والنفسية

· تقييم منتظم لالحتياجات	

44,652,308 دوالراجملموع
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األردن

بحلول نهاية 2013، تتوقع األونروا أن يرتفع عدد الجئي فلسطني من سورية من 6,700 شخص ليصبح 10,000. إن الغالبية 
العظمى من الجئي فلسطني من سورية في األردن يعيشون في مجتمعات مع عائالت مضيفة أو في منازل مستأجرة. وهناك 
مجموعة صغيرة ممن دخلوا البالد في بداية النزاع، ويصل عددهم إلى 200 فرد تقريبا، يتم احتجازهم في »سايبر سيتي«، وهي 
منشأة حكومية في الرمثا، إلى جانب ما يقارب من 200 الجئ سوري آخر. وقد تضاعف عدد الجئي فلسطني من سورية والذين 

يبحثون عن اخلدمات من خالل التسجيل لدى األونروا في األردن خالل الربع األول من عام 2013.

ومن خالل االستجابة الطارئة، تقدم األونروا اإلغاثة واخلدمات االجتماعية واحلماية لالجئي فلسطني من سورية في األردن. وكما 
هو احلال في لبنان، فإن الجئي فلسطني من سورية في األردن يتمتعون بسبل الوصول إلى خدمات األونروا التعليمية والصحية، 
األمر الذي يزيد من األعباء املفروضة على القدرات احلالية للوكالة في الوقت الذي يرتفع فيه العدد. وبحلول الوقت الذي يقوم 
فيه الجئو فلسطني من سورية بالتسجيل لدى األونروا، فإنهم يكونون قد استنفذوا آليات الدعم ويكونون في حاجة ماسة 
في  يسكنون  شخص   6,700 عددهم  والبالغ  األردن  في  سورية  من  فلسطني  الجئي  من  العظمى  الغالبية  إن  للمساعدة. 
مجتمعات مضيفة ويقدر أنهم يعيشون في ظروف فقر مدقع. إن احتياجاتهم األكثر إحلاحا تتمثل في احلصول على مسكن 

وغذاء ومواد غير غذائية.

وال تتوفر لدى األونروا في األردن سبل الوصول إلى احلدود وهي بالتالي ليس قادرة على تسجيل الجئي فلسطني من سورية لدى 
وصولهم إلى األردن. إن غالبية الجئي فلسطني من سورية يتوجهون لألونروا في األردن لطلب املساعدة بعد مضي فترة من 
الوقت من دخولهم البالد وبعد أن يكونوا قد استنفذوا املوارد املتاحة. وفي بداية 2013، أعلنت احلكومة األردنية عن سياسة 
الجئي  تدفق  إيقاف  على  السياسة  هذه  عملت  وقد  السوري5.  النزاع  من  يهربون  الذين  الفلسطينيني  دخول  بعدم  تقضي 
فلسطني من سورية نحو األردن، وأدت إلى مفاقمة حالة الضعف الشديد للفلسطينيني الذين يبحثون عن األمان في سورية 
إضافة إلى أولئك الذين متكنوا من الدخول لألردن. إن الوضع غير املنتظم لالجئي فلسطني من سورية في األردن يعني أنهم 
يعانون من درجة كبيرة من انعدام األمن: فهم يواجهون صعوبات فيما يتعلق بالعمليات املدنية مثل تسجيل املواليد وفي 
الوصول إلى اخلدمات احلكومية، وهم يعيشون في خطر مستمر من أن تتم إعادتهم قسريا. كما وتشعر الوكالة بالقلق أيضا 
من احتمالية آليات التكيف السلبية، وتعمل على تعزيز قدرتها في حتديد وإحالة حاالت العنف املستند للنوع االجتماعي 
الذين  أو  األردن  يدخلون  الذين  تدفق كبير لالجئي فلسطني من سورية  احتمالية حدوث  إن  األخرى اخلطيرة.  احلماية  وقضايا 
يعلقون على طول احلدود ال ميكن أن يتم استبعادها. وتبقى احلماية أولوية بالنسبة للوكالة في األردن. وقامت األونروا بتعزيز 
قدرتها على مراقبة، واإلبالغ عن، قضايا احلماية التي تؤثر على الجئي فلسطني من سورية وستستمر بالطلب من احلكومة 

األردنية بالتقيد باملبادئ القانونية الدولية املتعلقة بعدم اإلعادة القسرية وباملعاملة املساوية لالجئني.

5 تامر الصمادي، »استقبال الالجئني الفلسطينيني من سورية خط أحمر«، احلياة، 10 كانون الثاني 2013



21
الخطة اإلقليمية ألزمة سورية  / تموز - كانون األول 2013

)األونروا(

سلسلة نتائج التداخالت اخلاصة باألردن: متوز – كانون أول 2013

األنشطةاخملرجاتالنتائجالتدخل اإلنسانيالهدف االستراتيجي

احملافظة على مرونة مجتمع 
الجئي فلسطني عن طريق اإلغاثة 

املستهدفة

مساعدة نقدية:
1,651,125 دوالر

مساعدة نقدية من أجل 
األمن الغذائي:
682,245 دوالر

مساعدة نقدية من 
أجل املواد غير الغذائية 

األساسية:
316,350 دوالر

املساعدة النقدية 
لنفقات املعيشة 

واملسكن:
655,733 دوالر

اإلجمالي:
3,305,453 دوالر

الجئو فلسطني من 
سورية قادرون بشكل 

أفضل على تلبية 
احتياجاتهم املنزلية 

األساسية املنقذة 
لألرواح وعلى التعامل مع 

األزمات املفاجئة.

· ما يصل إلى 10,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يتسلمون دفعات شهرية بقيمة 20 دوالر لكل شخص.

· ما يصل إلى 10,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يتسلمون دفعات نقدية فصلية لشراء حصص غذائية 

جافة وفواكه وخضروات طازجة.
· ما يصل إلى 10,000 الجئ فلسطيني من سورية 	

يتسلمون مساعدة نقدية ملرة واحدة لدعم نفقات 
املعيشة في اجملتمعات احلضرية.

· ما يصل إلى 600 عائلة الجئة فلسطينية من سورية 	
تتسلم مساعدة نقدية لدعم نفقات املسكن، وحتديدا 

لألسر املنزلية التي ترأسها نساء لديهن أطفال.
· ما يصل إلى 10,000 الجئ فلسطيني من سورية 	

يتسلمون مساعدة نقدية من أجل املواد غير الغذائية 
كاملالبس الشتوية والبطانيات الدافئة والفرشات وأطقم 

املطابخ وأوعية الوقود التنكية وأفران الطهي واملالبس 
واألطقم الصحية وذلك اعتمادا على احلاجة.

· حتديد عائالت الجئي فلسطني من سورية العرضة 	
للمخاطر والتي هي بحاجة إلى الغذاء أو مواد األسر 

املعيشية األساسية أو املساكن املؤقتة أو قضايا العسر 
األخرى.

· توزيع معونات نقدية طارئة لالجئي فلسطني من سورية 	
املستحقني.

توفير إطار عمل حماية للمجتمعات 
الفلسطينية واملساعدة في 

التخفيف من درجة هشاشتها

الصحة الطارئة
245,486 دوالر

الالجئون الفلسطينيون 
من سورية لديهم سبل 

الوصول إلى الرعاية 
الصحية األولية والثانوية 

والثلثية املنقذة لألرواح

· ما يصل إلى 480 زيارة إلى عيادات األونروا السنية 	
املتنقلة التي تخدم الجئي فلسطني من سورية في 

املنشآت التي عينتها احلكومة.
· ما يصل إلى 10,000 الجئ فلسطيني من سورية 	

يحصلون على خدمات رعاية صحية في املناطق احلضرية 
واملنشآت التي عينتها احلكومة.

· خدمات األونروا للرعاية الصحية مزودة بشكل مناسب 	
باملعدات وباملوظفني مبا ميكنها من التعامل مع حجم 

العمل املتزايد.

· زيارات منتظمة للعيادات السنية املتنقلة التابعة 	
لألونروا إلى املنشآت احلكومية التي تؤوي الجئي فلسطني 

من سورية.
· توفير خدمات رعاية صحية أولية في املناطق احلضرية 	

واملنشآت احلكومية.
· التنسيق مع JHAS لغايات اإلحاالت ودعم خدمات 	

الرعاية الصحية الثانوية والثلثية املنقذة لألرواح.
· توظيف موظفني مؤهلني إلسناد عبء العمل املتزايد.	
· شراء املستلزمات الطبية واألدوية واملعدات.	
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التعليم الطارئ
491,962 دوالر

الطالب من الالجئني 
الفلسطينيني من 

سورية  قادرون على 
متابعة تعليمهم بالرغم 

من النزوح

· ما يصل إلى 1,200 طالب من الالجئني الفلسطينيني من 	
سورية يتلقون تعليما منتظما ومساعدة أكادميية مبا في 

ذلك الكتب الدراسية واملستلزمات.
· الطلبة من الجئي فلسطني من سورية ممن هم بحاجة 	

قد مت حتديدهم ويحصلون على تداخالت نفسية 
اجتماعية مالئمة.

· ما يصل إلى 4,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يستفيدون من احلماية املعززة.

· تسجيل طلبة الجئي فلسطني من سورية.	
· شراء كتب دراسية ومستلزمات إضافية.	
· توظيف موظفني مؤهلني لتحديد الطلبة من الجئي 	

فلسطني من سورية الذين هم بحاجة للدعم وتوفير 
التداخالت واألنشطة النفسية املالئمة.

احلماية
22,200 دوالر

تعزيز احلماية لالجئي 
فلسطني من سورية في 

األردن

· ما يصل إلى 4,000 الجئ فلسطيني من سورية 	
يستفيدون من احلماية املعززة.

· جمع املعلومات من أجل التداخالت حلماية الجئي 	
فلسطني من سورية )أي تقييم احتياجات احلماية التي 

تتضمن مقابالت اخملبرين ومجموعات التركيز.
· حتديد ورسم صورة للفلسطينيني غير املسجلني )حضريا 	

وفي اخمليمات(
· تدريب موظفي األونروا احملليني على استجابات احلماية	
· إدارة وإحالة احلالة للتقليل من اخملاطر وللتخفيف من 	

عواقب حاالت وقوعات احلماية
· إطالق خط ساخن للحماية	
· أنشطة لها عالقة باحلماية لالجئي فلسطني من سورية 	

املستندة للمجتمع وتشمل: جلسات توعية وزاوية 
أنشطة ترفيهية خلدمة الجئي فلسطني من سورية 

املوجودين في سايبر سيتي

تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق 
واإلدارة

دعم القدرات واإلسناد 
اإلداري

175,521 دوالر

األونروا قادرة على القيام 
بشكل فاعل وفعال على 

تخطيط وإدارة ومراقبة 
أنشطة االستجابة 

اإلنسانية في ظل 
طلب متزايد وتعقيدات 

عملياتية

تخطيط برامجي معزز، وإدارة ومراقبة ألنشطة االستجابة 
اإلنسانية اإلقليمية من خالل قدرات وتنسيق إنساني أكبر.

· تعيني منسق أول للطوارئ يعمل على مستوى 	
السياسات على قضايا احلماية ويشرف على عمليات 

املساعدة اإلنسانية.
· تعيني ضابط برامج فني ملتابعة تنفيذ املشروعات مع 	

دوائر األونروا املعنية وإعداد تقارير املراقبة.
· تعيني خمسة عاملني اجتماعيني ملسح وحتديد احتياجات 	

الجئي فلسطني من سورية
· تعيني أربعة كتبة مدخلي بيانات لتسجيل وتأريخ بيانات 	

الالجئني

السالمة واألمن
11,655 دوالر

األونروا قادرة على 
تقدمي اخلدمات لالجئي 

فلسطني من سورية في 
األردن بإجراءات أمنية 

مناسبة

أمن معزز ملوظفي األونروا من خالل تدريب وتعيني موظفي 
أمن مؤهلني لتيسير تقدمي املساعدة اإلنسانية ملا يصل إلى 

10,000 الجئ فلسطيني من سورية

· عقد دورة تدريبية للموظفني للتوعية بالبيئة اخلطرة	
· تعيني ضابط أمني لدعم سالمة موظفي األونروا الذين 	

يقومون على خدمة الجئي فلسطني من سورية.
· شراء معدات حماية وأجهزة اتصاالت	

4,252,277 دوالراجملموع
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التنسيق واملساعدة اإلقليمية

بالنظر إلى الوتيرة التي تصاعد فيها النزاع، فإنه ينبغي على الوكالة أيضا أن تكون قادرة على االستجابة لالحتياجات العاجلة 
وغير اخملطط لها، مثل احتياجات حوالي 150 عائلة الجئة فلسطينية من سورية موجودة اآلن في غزة )من املتوقع أن يرتفع 
عددها ليصبح 300 عائلة بحلول نهاية 2013(، أو احلاجة لكسب التأييد ملا مجموعه 500 الجئ فلسطيني من سورية موجودين 

في مصر أو في أقاليم أخرى خارج أقاليم عمليات األونروا، مثل تركيا.

فقد  لسورية،  استجابتها  إلدارة  إقليمية  عمليات  تأسيس  على  عملت  والتي  لها  الشقيقة  املتحدة  األمم  وكاالت  وبخالف 
واالتصال  الوكاالت  بني  والتعاون  التنسيق  لغايات  بالفعل  القائمة  وقدراتها  موظفيها  على  كبير  بشكل  األونروا  اعتمدت 
التنظيمية على  الثالث، تنمو كذلك االحتياجات  الذي تنمو فيه استجابة األقاليم  الوقت  أية حال، وفي  والتخطيط. وعلى 
املستوى اإلقليمي. ولقد مت تعزيز التحليل السياسي واالرتباط وكتابة تقارير املشروع، وفي الفترة القادمة، سيتم أيضا تعزيز 

االتصاالت والتخطيط الطارئ وإدارة املعلومات.
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األنشطةاخملرجاتالنتائجالتداخل اإلنسانيمجال التركيز االستراتيجي

احملافظة على مرونة مجتمع 
الجئي فلسطني عن طريق اإلغاثة 

املستهدفة

املساعدة النقدية
277,500 دوالر

الجئو فلسطني من 
سورية قادرون بشكل 

أفضل على تلبية 
احتياجات أسرهم 

األساسية املنقذة للحياة 
وعلى التأقلم مع األزمات 

املفاجئة

· ما يصل إلى 300 عائلة الجئة فلسطينية من سورية 	
هربت إلى غزة تتلقى دفعة شهرية تتراوح قيمتها بني 

100-150 دوالر لكل عائلة اعتمادا على حجم العائلة

· حتديد عائالت الالجئني الفلسطينيني من سورية املعرضة 	
للمخاطر والتي هي بحاجة إلى معونة نقدية عاجلة.

· توزيع معونة نقدية طارئة لالجئي فلسطني من سورية 	
املستحقني

تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق 
واإلدارة

القدرات واإلسناد اإلداري
388,500 دوالر

األونروا قادرة بشكل 
فاعل وفعال على 
التخطيط وعلى 

إدارة ومراقبة أنشطة 
االستجابة اإلنسانية 

إقليميا حتت طلب متزايد 
وتعقيد سياقي

تعزيز التخطيط واإلدارة البرامجية ومراقبة أنشطة 
االستجابة اإلنسانية اإلقليمية من خالل قدرات إنسانية 

وتنسيق إنساني معزز.

· أنشطة كسب تأييد لالجئي فلسطني من سورية في 	
تركيا ومصر، ورمبا العراق وأبعد من ذلك.

· االحتفاظ باملستشار اإلقليمي األول	
· تعيني خبير في اإلدارة املعلوماتية	
· تعيني نقاط مرجعية لالتصاالت	
· تعيني مستشار لتخطيط الطوارئ	

666,000 دوالراجملموع
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المخرجات واالحتياجات التمويلية لعام 2013 مرتبة حسب الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي األول:
احملافظة على مرونة مجتمع الجئي فلسطني عن طريق اإلغاثة املستهدفة

الهدف

احملافظة على مرونة مجتمع الجئي فلسطني، مبا في ذلك أولئك الذين ال يزالون في اخمليمات أو نازحني 
داخل سورية، وأولئك املوجودين في لبنان واألردن. إن هذا الهدف سيتم حتقيقه من خالل اإلغاثة 

املستهدفة، مبا في ذلك املعونة النقدية والغذائية واملادية ومن خالل اجلهود لوقف املزيد من التدهور في 
ظروفهم املعيشية.

اخملرجات 
الرئيسة: كانون 

ثاني – حزيران 
2013

مت تقدمي املساعدة النقدية من خالل 261,444 دفعة لالجئني في األردن ولبنان وسورية.	 
سورية: أكثر من 500,000 طلب مت تسلمها من أجل املساعدة النقدية في سورية ومت تقدمي 	 

مساعدة نقدية ملا مجموعه 215,317 الجئ. إن هذا يشمل كال ممن مت حتديدهم لتلقي دفعة 
نقدية طارئة ملرة واحدة من أجل مساعدات السكن )45,853 عائلة تسلمت 250 دوالرا( والذين 

يتلقون معونات فصلية.
لبنان:	 
42,504 الجئ تسلموا أمواال على شكل مساعدات طارئة في لبنان، ويشمل ذلك 31,732 	 

تلقوا دفعات نقدية مرتني.
األردن:	 
3,623 الجئ تسلموا مساعدات نقدية في األردن	 

مت توفير املساعدة الغذائية ملا مجموعه 173,268 الجئ في األردن وسورية )169,497 في سورية، 	 
3,771 في األردن(.

مواد غير غذائية مبا في ذلك 4,591 طقم مستلزمات نظافة، 133 طقم لألطفال، 35,456 فرشة 	 
للنوم، 53,921 بطانية، 371 مجموعة شراشف مت توزيعها لالجئني في أنحاء لبنان وسورية.

االحتياجات 
التمويلية التي مت 

حتديدها: متوز-كانون 
أول 2013

اجملموعإقليميااألردنلبنانسورية

102,764,21233,490,4933,305,453277,500139,837,658املعونة النقدية

8,417,526---------8,417,526املعونة الغذائية

24,521,148---------24,521,148املعونة غير الغذائية

إجمالي املطلوب: 
متوز – كانون أول 

2013
135,702,88633,490,4933,305,453277,500172,776,332
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الهدف االستراتيجي الثاني:
توفير إطار عمل وقائي عن طريق احملافظة على اخلدمات املنتظمة وتكييفها

الهدف

توفير إطار عمل حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في التخفيف من درجة هشاشتهم. 
إن هذا الهدف سيتم حتقيقه من خالل احملافظة على الوجود العملياتي لألونروا في اجملتمعات 

الفلسطينية، ومن خالل ضمان استمرار اخلدمات املنتظمة وتكييفها ملوائمة ظروف النزاع 
واالحتياجات الطارئة، ومن خالل الدفاع عن حيادية وحماية وحقوق الجئي فلسطني، سواء أكانوا في 

اخمليمات أم كانوا نازحني داخل سورية أو البلدان اجملاورة.

اخملرجات 
الرئيسة: كانون 

ثاني – حزيران 
2013

التصحاح وخدمات الصحة البيئية مت تعزيزها في عدد من اخمليمات وفي كافة مراكز األونروا 	 
اجلماعية.

في املساكن اجلماعية للنازحني داخليا في سورية، مت توفير الدعم لغايات النظافة وتسهيالت 	 
الطهي وصيانة املياه والصرف الصحي وتخزين املاء ونوعيته وجمع النفايات واإلنارة والظل. 

وقد مت تزويد اخمليمات الفلسطينية في حمص وحماة ببئر جديدة للمياه. كما مت العمل على 
احملافظة على إمدادات املياه في مخيمات حمص وحماة وقبر الست ودرعا ومت إجراء الصيانة 
أيضا ألنابيب الصرف الصحي والسباكة. وحيثما اقتضت احلاجة، كانت صهاريج املياه تزود 

إمدادات املياه لتغطية النقص في أرجاء البالد. كما مت العمل على توفير سعات تخزينية 
أفضل للمياه في مركز تدريب دمشق املهني. ومت شراء شاحنة نفايات ومت تخصيص موظفي 

تصحاح إضافيني ملراكز ومخيمات النازحني.
أكثر من 166,499 استشارة صحية مت القيام بها في األردن ولبنان وسورية.	 

سورية: ثلث مراكز األونروا الصحية في سورية ال تزال عاملة، وهي تركز على عالج الصدمات 	 
واإلصابات املرتبطة بالنزاع )من أصل 23 مركزا صحيا، هناك ثمانية مراكز مغلقة حاليا بسبب 
النزاع، فيما تعمل 7 مراكز أخرى بساعات عمل أقل(. وبالرغم من التحديات األمنية واملتعلقة 

بسبل الوصول، إال أنه مت تقدمي 130,045 استشارة صحية في الفترة الواقعة بني كانون ثاني 
وآذار 2013 وكانت حاالت نفاذ مخزون األدوية نادرة )مركز واحد فقط أفاد بنفاذ اخملزون لديه(. ومت 
تزويد 1,669 الجئ برعاية صحية ثانوية وثلثية في املنشآن بسورية كما مت تزويد 26,000 الجئ 
باألدوية املنقذة للحياة والضرورية. ومن أجل تلبية احتياجات النازحني، مت تأسيس ست نقاط 

صحية متنقلة في مراكز األونروا اجلماعية. ومت إعطاء 89 موظفا صحيا تدريبا على اإلسعافات 
األولية.

لبنان: مت القيام مبا مجموعه 34,132 استشارة لالجئني فلسطينيني من سورية في منشآت 	 
األونروا في لبنان، كما حصل 16,131 فردا على أدوية. ومت تقدمي املساعدة ملا مجموعه 731 

الجئ فلسطيني من سورية للحصول على استشفاء ثانوي في املستشفيات، وملا مجموعه 
29 شخصا للحصول على رعاية ثلثية في املستشفيات حلاالت مهددة للحياة. وقامت األونروا 
بالتنسيق مع اليونيسيف من أجل تزويد اللقاحات واألدوية جملتمعات الالجئني الفلسطينيني 

من سورية.
األردن: مت إعطاء 2,322 الجئ فلسطيني من سورية رعاية صحية أولية في األردن، مبا في ذلك 	 

83 حالة تطعيم لألطفال. ومت منح إحاالت وإعانات ملا مجموعه 84 الجئ فلسطيني من 
سورية للحصول على رعاية صحية ثانوية، ولسبعة الجئني فلسطينيني من سورية للوصول 

إلى الرعاية الثلثية املنقذة للحياة. وقدمت األردن إحاالت وإعانات ملا مجموعه 1,365 زيارة 
للرعاية الصحية األولية إلى عيادات JHAS لالجئني فلسطينيني من سورية يقطنون في 

سايبر سيتي. ومت تقدمي اخلدمة ملا مجموعه 338 الجئ فلسطيني من سورية من قبل عيادات 
األونروا املتنقلة.

أكثر من 4,258 طالب من الالجئني الفلسطينيني من سورية أكملوا تعليمهم خارج سورية وثلث 	 
مدارس األونروا العاملة تقريبا ال تزال مستمرة في العمل.
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سورية: اعتبارا من نيسان 2013، كانت 58 مدرسة تابعة لألونروا من أصل 118 مدرسة في 	 
سورية مغلقة بسبب أعمال العنف الدائرة. وتعرضت العديد من املباني للضرر فيما مت 

استخدام 17% من كافة مدارس األونروا كمساكن إليواء النازحني داخليا. واستمر 24,000 
طالب )37%( بالوصول إلى مدارس األونروا. كما مت تأمني 20 منشأة تعليمية بديلة لتقدمي 

اخلدمات التعليمية للطلبة النازحني في دمشق. وباإلضافة لذلك، تعمل األونروا على تطوير 
مواد تعليمية عن بعد سيتم طرحها في النصف الثاني من 2013. ومت عقد ورشتني تدريبيتني 

حول الدعم النفسي مدة الدورة الواحدة خمسة أيام حضرها 29 موظفا صحيا من األونروا.
لبنان: مت إعطاء 3,624 طالبا من الالجئني الفلسطينيني من سورية في لبنان دروسا في 	 

صفوف خاصة وعادية في 57 مدرسة، وبالتعاون مع اليونيسيف مت تزويد الطلبة بالقرطاسية 
والكتب الدراسية والزي املدرسي ومعاطف شتوية وأحذية ومالبس رياضية.

األردن: 634 طالبا من الالجئني الفلسطينيني من سورية في األردن مت تسجيلهم في مدارس 	 
األونروا فيما حصل 42 طالبا من الالجئني الفلسطينيني من سورية على مواصالت إلى مدارس 

األونروا من خالل ترتيب مع اليونيسيف ومؤسسة نور احلسني.
تقدم األونروا مساكن مؤقتة ملا مجموعه 8,200 نازح في مراكز األونروا. وفي لبنان حيث تعذر 	 

العثور على مساكن لالجئي فلسطني من سورية، قامت األونروا بتوفير مساكن مؤقتة في املراكز 
اجلماعية، وعملت على إعادة تأهيل ثمانية مراكز.

قامت األونروا بالدفاع عن حقوق الجئي فلسطني الذين تضرروا بسبب النزاع السوري في مختلف 	 
أرجاء املنطقة وعامليا. وفي األردن ولبنان، فإن ما يقارب من 200 الجئ قد حصلوا على املساعدة في 

قضايا حماية فردية.
لبنان: أدت جهود الدفاع مع السلطات اللبنانية حول نظام التأشيرات املطبق على الجئي 	 

فلسطني من سورية إلى اتخاذ السلطات اللبنانية قرارا يقضي بوقف العمل بالنظام الذي مت 
تطبيقه في أيلول 2012 والسماح لالجئي فلسطني من لبنان والذين جتاوزوا مدة تأشيراتهم 

بالعودة إلى سورية بدون أن يخضعوا للعقوبة. ومت القيام بتزويد 160 الجئا فلسطينيا من 
سورية باملشورة القانونية، فيما استهدف رفع الوعي باحلقوق القانونية ما مجموعه 11,000 

الجئ.
متت مساعدة الجئي فلسطني من سورية في األردن من خالل فرق احلماية التابعة لألونروا 	 

ومشروع إحالة العنف املستند للنوع االجتماعي.

االحتياجات 
التمويلية التي مت 

حتديدها: متوز-كانون 
أول 2013

اجملموعإقليميااألردنلبنانسورية

الصحة البيئية 
2,841,346------1,110,0001,731,346الطارئة

7,190,097---2,775,0004,169,611245,486الصحة الطارئة

5,612,448---1,242,9783,877,508491,962التعليم الطارئ

222,000------222,000---املسكن

1,183,550---1,161,35022,200---احلماية

إجمالي املطلوب: 
متوز – كانون أول 

2013
5,127,97811,161,815759,648---17,049,441
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الهدف االستراتيجي الثالث:
تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق واإلدارة

الهدف
تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق واإلدارة بهدف االستجابة الفاعلة والفعالة لالحتياجات املتزايدة 

لالجئي فلسطني املتضررين من األزمة في سورية.

اخملرجات 
الرئيسة: كانون 

ثاني – حزيران 
2013

سورية: مت تنصيب معدات االتصاالت الضرورية ومت العمل على رفع السوية األمنية في منشآت 	 
األونروا.

متت إعارة موظفني محليني من أقاليم عمليات أخرى لدعم العمليات في سورية. ومت استحداث 	 
منصبني لدعم التنسيق اإلنساني واللوجستيات. كما عمل تعيني ضابط أمني على توفير خبرات 
أمنية إضافية. ومت أيضا العمل على تعزيز قدرة اإلدارة التنفيذية، مبا في ذلك إضافة منصبي نائب 

مدير العمليات ومساعد خاص للمدير.
يعمل املوظفون احملليون في أقاليم العمليات الثالثة والبالغ عددهم 13000 موظف على دعم 	 

برامج األونروا للطوارئ سواء من خالل وظائفهم االعتيادية أو االضطالع مبهام إضافية. وحيثما 
كان ذلك ضروريا، قامت األقاليم بتعيني موظفني لتشغيل برنامج الطوارئ. فعلى سبيل املثال، 
مت تعيني سبعة عاملني اجتماعيني محليني إضافيني في األردن للمساعدة في تسجيل الالجئني 

الفلسطينيني من سورية القادمني إلى األردن والقيام بإجراء تقييم اقتصادي لهم.
مت عقد دورات تدريبية في األردن على االستجابة للطوارئ بهدف تزويد املدراء في اإلقليم باملهارات 	 

الالزمة إلجراء تقييم لالحتياجات الطارئة في الوقت الذي يقومون فيه بإدارة عمليات احلماية 
واالمتيازات واحلصانات في بيئة محفوفة باخملاطر بدرجة عالية. وحتى تاريخه في عام 2013، تلقى 

36 موظفا محليا من موظفي األونروا في سورية تدريبا على تقييم االحتياجات الطارئة. 
كما مت عقد دورة تدريبية في األردن في مجال الوعي باخملاطر البيئية بهدف تزويد مدراء املنشآت 	 

ومساكن النازحني مبهارات السالمة واألمن وباملعرفة املطلوبة لفهم وإدارة وبالتالي التقليل من 
األخطار لكي يكونوا قادرين على العمل بكفاءة في بيئة ذات درجة عالية من اخلطر، وعلى إدارة 

أماكن العمل ومراكز النازحني مما يؤدي بالتالي إلى جعل تقدمي خدمة مستدامة أمرا ممكنا. وحتى 
تاريخه في عام 2013، مت تدريب ما مجموعه 27 موظفا محليا من موظفي األونروا في سورية 

إضافة إلى 9 موظفني محليني من األردن على الوعي باخملاطر البيئية.

االحتياجات 
التمويلية التي مت 

حتديدها: متوز-كانون 
أول 2013

اجملموعإقليميااألردنلبنانسورية

1,565,655---11,655---1,554,000السالمة واألمن

القدرات واإلسناد 
175,521388,5006,958,157---6,394,136اإلداري

اإلصالح الطارئ 
وصيانة منشآت 

األونروا
1,221,136---------1,221,136

إجمالي املطلوب: 
متوز – كانون أول 

2013
9,169,136---187,176388,5009,744,812
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امللحق رقم 1: السجل اإلقليمي لالستجابة خملاطر األزمة السورية – متوز حتى كانون أول 2013
كافة األحداث في سجل اخملاطر تعد محتملة بدرجة كبيرة وذات أثر عال

مراقبة إدارة اخملاطرآليات التقليل/التكيفالعواقباألسباباحلدث

استراتيجي / برنامجي

لم يتم تلبية أهداف التنفيذ	 
انخفاض الفعالية في اإلدارة 	 

واحلكمانية

حتديات في سبل الوصول إلى 	 
البيئة التشغيلية

نقص القدرة على تنفيذ اخلطط	 
تقييم و/أو تخطيط و/أو مراقبة 	 

غير مالئمة خلطط التنفيذ
املقاومة أو نقص ملكية النتائج 	 

املستهدفة

الفشل في اإليفاء و/أو عرض 	 
النتائج ألصحاب العالقة

تطوير إطار عمل منطقي 	 
وخطط لغايات املراقبة.

تطوير شراكات مع منظمات 	 
وطنية ودولية لزيادة الفاعلية.

اإلسراع في توظيف العاملني 	 
في املشروع

القيام مبراقبة دورية إلطار عمل 	 
التنفيذ.

عمل مراجعات نصف سنوية 	 
للنتائج

مالي

نقص في التزام مساعدات 	 
املانحني بخطة االستجابة 

اإلقليمية
مخاطر ائتمانية في التنفيذ 	 

العملياتي

إجهاد املانحني وتراجع أولوية 	 
االستجابة اإلنسانية في سورية

التنافس من قبل قضايا طارئة 	 
أو إقليمية أخرى

قيود في كفاية مهام التدقيق 	 
والرقابة

تقلص تبرعات املانحني	 
عد القدرة على تقدمي اخلدمات 	 

حسب أهداف خطة التنفيذ
زيادة نتائج التدقيق	 

احملافظة على حوار منتظم مع 	 
املانحني واملضيفني

احملافظة على أنظمة قوية لرفع 	 
تقارير مالية وإدارية

محاذاة التخطيط البرنامجي 	 
وتخطيط املوازنة

اجتماعات واتصاالت عبر البريد 	 
االلكتروني بني األونروا واملانحني 

بشأن املستجدات على خطة 
االستجابة اإلقليمية

مكاتب أقاليم األونروا تقوم 	 
بشكل منتظم بتزويد جلنة 

اإلدارة باملستجدات حول سير 
العمل والتحديات

التدقيق والرقابة يتم مراقبتهما 	 
من خالل أنظمة األونروا 
للمراجعة واالستجابات
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اخملاطر

تصاعد النزاع	 
تدهور سالمة وأمن املوظفني	 

عدم وجود حل سياسي للنزاع	 
قوانني أنظمة عمل املوظفني 	 

احملليني املتعلقة بالسالمة 
واألمن ليست مغطاة من قبل 

شبكة األمم املتحدة للرسائل 
النصية

تدهور صيانة البنية التحتية 	 
يؤدي إلى ظروف عمل غير آمنة

تدهور سلطة القانون	 
إخالء املوظفني الدوليني	 
زيادة حاالت العنف واحلوادث و/أو 	 

األضرار و/أو خسارة أصول األونروا
نزوح أكبر في أوساط 	 

املستفيدين من خدمات األونروا 
وموظفيها

صعوبة في الوصول إلى 	 
املستفيدين من خدمات األونروا 

وإلى منشآتها
انعدام أمن املوظفني واحتمالية 	 

حدوث إصابات بينهم، مبا في 
ذلك الوفاة

غياب معايير مالئمة لواجب 	 
االهتمام بالسالمة واألمن

إخالء جزئي أو كلي للموظفني 	 
الدوليني.

تأسيس خطط خاصة باإلقليم 	 
إلدماج السالمة واألمن

تدريب املوظفني على السالمة 	 
/ األمن

تعزيز موظفي السالمة واألمن 	 
من خالل تعيينات وتدريب 

إضافي
زيادة التنسيق مع الشركاء 	 

وداخل فريق األمم املتحدة في 
البالد لضمان املرونة في أشكال 

طرق التقدمي وطرق التموين 
البديلة

التنسيق مع األطراف األخرى، 	 
مبا في ذلك احلكومة السورية 

وعناصر املعارضة املسلحة 
ومكتب األمم املتحدة للمثل 

اخلاص املشترك

استعمال منتظم لنظام إدارة 	 
املعلومات األمنية

جمع وتنسيق مستمر للبيانات 	 
األمنية من خالل فريق اإلدارة 

األمنية وخاليا األمم املتحدة 
األمنية.
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عملياتي

نقص القدرات / املوارد البشرية	 
اضطراب مستدام و/أو عدم 	 

كفاية إمدادات الطاقة
طرق املواصالت وسبل الوصول 	 

إألى املناطق مهددة بسبب 
انعدام األمن

حتويل / سرقة / إساءة استعمال 	 
البضائع أو األوصول أو املنشآت

نزوح عائالت املوظفني وتدمير 	 
املنازل

نقص قدرة املوظفني و/أو املوارد 	 
املتاحة من أجل تقدمي مهام 

اإلسناد احلساسة
إلهاء/سرقة/إساءة استعمال 	 

البضائع أو األصول أو املنشآت
توسع النزاع عبر سورية، 	 

وخصوصا دمشق

عدم القدرة على حتقيق الغايات 	 
املستهدفة

انخفاض املعنوية واإلجراءات 	 
العملية وزيادة معدالت 

االستنزاف وحتديات التوظيف
غياب الذاكرة املؤسسية، مبا في 	 

ذلك استمرارية العمل
ضعف األنظمة املوجودة إلسناد 	 

عملية تقدمي اخلدمة وصنع 
قرارات واعية

نقص اإلسناد اإلداري والرقابي، 	 
وحتديدا في حالة إخالء املوظفني 

الدوليني
استهداف األونروا باألعمال 	 

العدائية

قوة عمل مالئمة لتحقيق 	 
النتائج

تطوير خطط الستمرار عمل 	 
األنظمة احلساسة )مبا في ذلك 

التكرارات الثانوية والثلثية(
وجود هياكل إدرية ال مركزية 	 

وتدار عن بعد
تأسيس خطوط بديلة 	 

للمواصالت واالستيراد، مثل 
طرطوس

زيادة املشتريات احمللية من املواد 	 
اإلنسانية.

احملافظة على قائمة األونروا 	 
ملوظفي الطوارئ االحتياطيني

املراجعة الدورية لتخطيط 	 
استمرارية العمل

املراجعة الدورية حلساسية 	 
البرنامج وللموظفني املطلوبني.

اجتماعي - سياسي

توقعات املستفيدين أكبر من 	 
قدرة األونروا أو مهام واليتها

نقص فهم املوظفني ملهام والية 	 
/ دور األونروا

نقص االتصال و/أو سوء الفهم 	 
بخصوص بضائع األونروا 

وتقدميها للخدمات
نقص الفهم للبيئة العملياتية 	 

املقيدة، وحتديدا فيما يتصل 
بالتمويل وسبل الوصول

اتساع االحتياجات بسبب 	 
الطوارئ / النزاع

زيادة في العبء اإلداري وكلف 	 
العمليات بسبب زيادة الشكاوى

تغطية إعالمية مناوئة 	 
تستهدف األونروا

تدخل في اإلجراءات والسياسات 	 
من قبل أصحاب املصلحة 

اخلارجيني
مطالب بزيادة تزويد اخلدمات 	 

القائمة أو بإدخال برامج جديدة
ازدياد اخملاطر األمنية على 	 

موظفي اإلقليم
املظاهرات واالحتجاجات	 

احملافظة على احلوار مع أصحاب 	 
املصلحة

احملافظة على نهج مجتمعي 	 
تشاركي في تقدمي اخلدمة

تأسيس جلان مجتمعية / جلان 	 
نازحني

استطالع غير رسمي 	 
للمستفيدين

تقارير للموظفني عن احلوادث 	 
والشكاوى
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