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ث

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

تمهيد من المفوض العام
بحلول شهر آذار/مارس  ،2016ستكون قد انقضت خمس سنوات
منذ بداية النزاع الدائر في سوريا .وفيما تشتد وتيرة النزاع املسلح
على عدد من خطوط املواجهة ،يتواصل إهدار قيمة حياة املدنيني
على نطاق واسع ،مما يؤدي إلى تعمق االحتياجات اإلنسانية
واحتياجات احلماية .هناك أكثر من  4.2مليون شخص مت تسجيلهم
كالجئني في البلدان اجملاورة ،ويقدر أن  6.5مليون شخص قد نزحوا
عن أماكن سكناهم إلى مواقع أخرى داخل سوريا.
في خضم إراقة الدماء والدمار اجلاري ،كان الالجئون الفلسطينيون
املسجلون لدى األونروا في سوريا ،ومجموعهم  560ألفاً ،من بني
الفئات األشد تضرراً .فمئات اآلالف منهم يعانون من التهجير
املتواصل واملتكرر ،فيما ال يزال اآلالف محصورين في اليرموك وخان
الشيح في مناطق يسودها قتال نشط ،وفي ظروف من املعاناة
التي ال ميكن تخيلها .وأولئك الذين متكنوا من النزوح إلى األردن
ولبنان يعيشون في أوضاع هشة ومتقلقلة للغاية ،ويضطرون
للعيش على املعونات اإلنسانية .وفيما هم يواجهون اإلحساس
باليأس واخلوف ،والذي يتفاقم في غياب حل لقضية عدم
امتالكهم جلنسية كفلسطينيني ،فإن العديدين منهم يلتحقون
بركب الالجئني النازحني داخل املنطقة أو املتجهني إلى أوروبا عبر
البحر في رحالت محفوفة باخملاطر في الكثير من األحيان.
تقوم األونروا بدور حاسم ،أكثر من أي وقت مضى ،في مد الالجئني
الفلسطينيني في سوريا ولبنان واألردن بحبل النجاة .إن بنيتنا
التحتية وأصولنا ،وقبل كل شيء تفاني موظفينا املبهر ،ميكنوننا
من االستجابة بسرعة وفاعلية لالحتياجات التي ال تنفك تتزايد.
فمنذ أن بدأ النزاع في سنة  ،2011قمنا بتنفيذ برامج إنسانية
جديدة ومبتكرة إلنقاذ األرواح واحلفاظ على كرامة اجملتمعات
املتضررة .كما عملنا على تكييف البرامج اإلمنائية القائمة مع
الواقع اجلديد الذي أوجده النزاع .فعلى سبيل املثال ،أصبح برنامج
الوكالة للمساعدات النقدية اإلنسانية في سوريا اآلن أحد أكبر
البرامج من هذا القبيل في أي مكان في العالم ،فيما أن مواد

التعلم عن بعد التي قمنا بإعدادها تدعم االستمرار في تعليم
ماليني األطفال السوريني والفلسطينيني.
لقد كان لهذا ثمنه .فمع تقديرنا للشجاعة واملثابرة التي يبديها
طاقمنا املكون من أربعة أالف موظف في سوريا ،نحن أيضا ً
نحيي ذكرى  14زميال ً قضوا نحبهم أثناء النزاع .كما أن املوظفني
املفقودين أو احملتجزين ،وعددهم  ،27ال يزالون يشكلون باعث قلق
شديد بالنسبة للوكالة.
إن قدرتنا على االستجابة إلى االحتياجات املتنامية لالجئني
الفلسطينيني املتضررين من النزاع في سوريا تعتمد على سخاء
املانحني واحلكومات املضيفة على السواء .ونحن نحض املانحني
على احملافظة على هذا الدعم وزيادته في سنة  2016من أجل
تخفيف أسوأ التأثيرات اإلنسانية للنزاع ،وحتسني حماية املدنيني،
واحليلولة دون تفاقم املعاناة.
نحن نواصل مناشدة جميع أطراف النزاع في سوريا ألن يعملوا
على التوصل إلى حل عبر التفاوض ،ويضعوا حدا ً للعنف والدمار
وانتهاكات احلقوق الواسعة االنتشار .فطاملا بقيت هذه اخلطوات
غائبة ،لن تتوقف املعاناة واالحتياجات اإلنسانية للفلسطينيني –
واآلخرين – املتضررين من النزاع عن النمو.

بيير كراينبول
املفوض العام لألونروا
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أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – 2016
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﳌﺴﺠﻠﻮن ﻟﺪى اﻷوﻧﺮوا ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ  ٥٦٠ -أﻟﻒ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ  ٥٠ -أﻟﻒ
ﺳﻮرﻳﺎ
لبنان

الجئون فلسطينيون من
سوريا نزحوا إىل خارج املنطقة

األردن

ﺳﻮرﻳﺎ ٤٥٠ :أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
٪٥٠

إﻧﺎث

٪٥٠

ذﻛﻮر

٪٩٥

ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﻮن

ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻔﺘﻘﺮون ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ

٪٦٠

اﻷوﻧﺮوا ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أﺳﺮ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

٪٣١

أﻃﻔﺎل

٪٩٥

ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ

ﻣﺎ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻧﻄﻠﺒﻪ؟

ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ اﻷوﻧﺮوا ﺑﺎﻟﻘﺪرات ﻟﻨﺸﺮ
ﻓﺮق ﻃﻮارئ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻨﺸﻂ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ

٣٢٨,٩٥٢,٧٧٢ US$

ﻟﺒﻨﺎن ٤٢ :أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
٪٥١

إﻧﺎث

٪٤٩
ذﻛﻮر

٪٩٠

اﻷوﻧﺮوا ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت
واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت

اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ

٪٥٠

ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺮاء

٪٤١

أﻃﻔﺎل

٪٩٥

٦٣,٠٨١,٥٢٣ US$

اﻷردن ١٨ :أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

٪٤٩
ذﻛﻮر

٪٢٥

ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺸﺘﺎء
ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء

٪٤١

أﻃﻔﺎل

٪٨٠

ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻷوﻧﺮوا ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻮﺟﻬﺔ
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷوﻧﺮوا ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺎ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻧﻄﻠﺒﻪ؟

اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ

٪٥١

إﻧﺎث

٪١٠٠

اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﳊﺎﻻت
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺪر أﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﻣﺎ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻧﻄﻠﺒﻪ؟

ﺳﺘﻈﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻷوﻧﺮوا اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ رﻛﺎﺋﺰ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺘﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﺪى اﻷردن ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻨﺢ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺆﻗﺖ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻷوﻧﺮوا آﻟﻴﺎت ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻬﺪاف وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

١٧,١٦٦,٤٨٧ US$

1

2
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ملخص تنفيذي

يقدر أن  18ألف شخص ال يزالون يعيشون في اليرموك
في أوضاع من الضائقة غير احملتملة .وهم منذ أواخر سنة
 2014ال ميلكون أية إمدادات موثوقة من مياه الشرب أو
الكهرباء ،2015 © .األونروا .تصوير آالء مسعود

شهد النزاع في سوريا اشتدادا ً خالل سنة  ،2015مسببا ً تصاعد
االحتياجات للمساعدات اإلنسانية واحلماية في أوساط أعداد متزايدة
من الفئات السكانية الضعيفة .وال تزال التجمعات السكانية
املتضررة تعاني من انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي والقانون
الدولي حلقوق اإلنسان نتيجة لالعتداءات على املدنيني والبنية التحتية
املدنية بدون متييز وعلى نطاق واسع .وتتزايد أعداد الناس الذين يضطرون
للنزوح إلى مواقع أخرى داخل سوريا أو إلى البلدان اجملاورة أو إلى أماكن
أبعد من ذلك .ويظل االقتصاد السوري يعاني من أزمة عميقة نتيجة
التدمير املتكرر لبنيته التحتية ومؤسساته ورأسماله املادي والبشري.
كما يتفاقم الوضع بسبب االرتفاعات احلادة في األسعار ،وتصاعد
التضخم ،واالرتفاع الشديد في معدالت البطالة ،فيما أن آليات التدبر
قد استنفدت جميع إمكاناتها.
ال يزال الالجئون الفلسطينيون معرضني للخطر بشكل خاص ،وقد
تضرروا من النزاع بقدر أشد من سواهم بسبب قربهم من مناطق
الصراع داخل سوريا ،وارتفاع معدالت الفقر بينهم ،والوضع القانوني
الهش ألولئك الذين اضطروا للنزوح إلى لبنان واألردن .يقدر أن  450ألفا ً
من أصل  560ألف الجئ مسجل لدى األونروا في سوريا ال يزالون داخل
البالد ،حيث أن أكثر من ثلثيهم ( 280ألفاً) أصبحوا في عداد النازحني

الداخليني ،فيما أن حوالي  95باملائة منهم ( 430ألف شخص) في حاجة
إلى مساعدات إنسانية مستمرة .يشمل هذا العدد عشرات اآلالف من
الفلسطينيني احملصورين في مناطق القتال النشط ،مثل اليرموك
وخان الشيح في دمشق أو مزيريب وجلني في درعا ،حيث تفرض قيود
شديدة للغاية على إمكانيات الوصول إلى املساعدات اإلنسانية.
من بني الذين اضطروا إلى اللجوء مرة ثانية ،نزح  42ألفا ً إلى لبنان وأكثر
من  17ألفا ً إلى األردن .وتعيش غالبيتهم العظمى في أوضاع هشة
وهامشية ،حيث ال يستطيعون تأمني مكانة قانونية سليمة أو الوصول
إلى إجراءات التسجيل املدني واخلدمات االجتماعية األساسية .وهم
يعتمدون على األونروا إلى حد كبير في تلبية أبسط احتياجات الكفاف،
مبا فيها الغذاء واملأوى ،إلى جانب التعليم األساسي والرعاية الصحية.
ال تزال األونروا في سوريا ولبنان واألردن هي اجلهة الرئيسية التي تزود
الالجئني الفلسطينيني باخلدمات األساسية واملساعدات اإلنسانية.
وقد متكنت الوكالة بفضل هياكلها وقنوات إمداداتها وطواقم عملها
القائمة من قبل من تقدمي استجابة فعالة لألزمة ،من خالل إجراء
توسع سريع في العمليات اإلنسانية وتكييف برامج التنمية لكي تلبي
االحتياجات املتغيرة.
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بسبب تدهور األوضاع داخل سوريا والفترة املطولة لنزوح الالجئني
الفلسطينيني إلى لبنان واألردن ،يصبح حبل النجاة احلاسم الذي متده
األونروا مطلوبا ً أكثر من أي وقت مضى .ستحتاج األونروا في سنة 2016
لتأمني  414مليون دوالر أمريكي لتلبية احلد األدنى من االحتياجات
اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني املتضررين من النزاع في املنطقة.
وستسترشد استجابة الوكالة اإلنسانية باألولويات االستراتيجية
اآلتية:
•احلفاظ على قدرات الصمود والتحمل لدى األسر املهددة من
خالل تقدمي املساعدات اإلنسانية على شكل مساعدات نقدية
وغذائية ومواد إغاثة.
•توفير إطار حماية لالجئني الفلسطينيني واملساعدة في
تخفيف ضعفهم عن طريق احلفاظ على قدرتهم على الوصول
إلى اخلدمات األساسية ،ومنها التعليم والصحة واملياه والصرف
الصحي والنظافة وسبل كسب العيش ،وتعزيز احترام القانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
•تعزيز قدرات العمل اإلنساني وحتسني تنسيقه وإدارته من أجل
حتسني الفعالية والكفاءة في تنفيذ برامج الطوارئ.
إن األنشطة التي تصفها هذه اخلطة متوافقة مع األولويات والتدخالت
الواردة في خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا لسنة  2016واخلطة
اإلقليمية لالجئني وقدرات الصمود للفترة  .2017-2016وسيتم تعزيزها
بواسطة العمليات اجلارية التي متولها ميزانية الوكالة االعتيادية ،وال
سيما في مجاالت التعليم والصحة.
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اﳌﺄوى

اﳌﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 ٢٨٠أﻟﻒ ﻣﺎدة إﻏﺎﺛﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ،
ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻟﻮازم اﻟﻔﺮاش وأدوات اﳌﻄﺒﺦ.

دﻋﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ٩أﻻف ﻻﺟﺊ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ  ٤٣٠أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،و  ٤٢أﻟﻒ ﻻﺟﺊ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن و  ١٤أﻟﻒ ﻓﻲ اﻷردن ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺮود ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ٤٣٠أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﲟﺎ ﻳﻐﻄﻲ
ﺛﻠﺚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ﻣﻴﺎه ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﻴﻤﺎت
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء اﳉﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻷوﻧﺮوا.

اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ  ٢١٩ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ  ١٨ﻣﺮﻛﺰا ﹰ ﻟﻺﻳﻮاء اﳉﻤﺎﻋﻲ.

اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٣أﻟﻒ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺣﻮاﻟﻲ  ٦آﻻف ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻮاﻟﻲ
 ١٨٠٠ﻓﻲ اﻷردن.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 ١١ﻧﻘﻄﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗﺄﻣﲔ اﻟﻮﺻﻮل ﳉﻤﻴﻊ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن .ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠أﻟﻒ
ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ.

اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺪد أﻧﻬﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﻣﻨﺎﺻﺮة
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

اﳊﻤﺎﻳﺔ

ﻗﺮوض ﲤﻮﻳﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ٤٠أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻮاﻃﻦ
ﺳﻮري ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،٢٠١٦ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥٠٠ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن.

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ

أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – ٢٠١٦
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متطلبات التمويل (بالدوالر األمريكي)
التدخالت البرامجية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،مبا
فيها الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية

سوريا

لبنان

األردن

اجملموع

املنطقة

200,371,045

38,366,555

14,477,691

1,000,000

254,215,291

املواد غير الغذائية

11,703,667

0

0

0

11,703,667

املساعدات الغذائية

58,448,438

0

0

0

58,448,438

سبل كسب الرزق (مبا يشمل التماسك االجتماعي
بالنسبة للبنان)

3,279,029

3,436,258

0

0

6,715,287

الصحة الطارئة

6,225,652

6,547,557

502,630

400,000

13,675,839

التعليم الطارئ

16,057,000

8,137,444

1,659,450

400,000

26,253,894

0

0

0

200,000

200,000

1,037,609

1,779,055

299,101

300,000

3,415,765

الصحة البيئية

13,532,143

3,886,217

0

0

17,418,360

السالمة واألمن

1,554,000

350,000

19,814

900,000

2,823,814

13,969,189

578,437

207,801

1,500,000

16,255,427

2,775,000

0

0

0

2,775,000

املأوى
احلماية

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
اإلصالحات الطارئة والصيانة ملنشآت األونروا
اجملموع

328,952,772

63,081,523

17,166,487

4,700,000

413,900,782
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US$ ٣٥٠,٠٠٠

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻹدارة

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

US$ ٤٠٠,٠٠٠

US$ ٣٠٠,٠٠٠

US$ ٩٠٠,٠٠٠

US$ ١,٥٠٠,٠٠٠

US$ ٤٠٠,٠٠٠

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

اﳊﻤﺎﻳﺔ

اﳌﺄوى

US$ ١,٠٠٠,٠٠٠
US$ ٢٠٠,٠٠٠

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب

US$ ٤,٧٠٠,٠٠٠

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻹدارة

US$ ٣,٤٣٦,٢٥٨
US$ ٥٧٨,٤٣٧

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

US$ ٨,١٣٧,٤٤٤

US$ ١,٧٧٩,٠٥٥

US$ ٣,٨٨٦,٢١٧

US$ ٣٨,٣٦٦,٥٥٥

US$ ٦٣,٠٨١,٥٢٣

US$ ٦,٥٤٧,٥٥٧

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

اﳊﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب

ﻟﺒﻨﺎن

%٧٨

%5
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اوﻟﻮﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 3

اوﻟﻮﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 1

اوﻟﻮﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2

اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

US$ ٤١٣,٩٠٠,٧٨٢

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻹدارة

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

US$ ١٩,٨١٤

US$ ٢٠٧,٨٠١

US$ ٥٠٢,٦٣٠

US$ ١,٦٥٩,٤٥٠

اﳊﻤﺎﻳﺔ

US$ ١٤,٤٧٧,٦٩١

US$ ٢٩٩,١٠١

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب

US$ ١٧,١٦٦,٤٨٧

اردن

US$ ١,٥٥٤,٠٠٠

US$ ١٣,٩٦٩,١٨٩

US$ ٣,٢٧٩,٠٢٩

US$ ٦,٢٢٥,٦٥٢

US$ ١٦,٠٥٧,٠٠٠

US$ ١,٠٣٧,٦٠٩

US$ ١٣,٥٣٢,١٤٣

US$ ٢,٧٧٥,٠٠٠

US$ ٥٨,٤٤٨,٤٣٨

US$ ١١,٧٠٣,٦٦٧

US$ ٢٠٠,٣٧١,٠٤٥

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وادارة

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻹدارة

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

اﳊﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻨﺸﺂت

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﳌﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب

ﺳﻮرﻳﺎ

US$ ٣٢٨,٩٥٢,٧٧٢

أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – ٢٠١٦
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سوريا :السياق وتحليل االحتياجات
اشتدت حدة النزاع املسلح في سوريا بقدر ملموس في سنة ،2015
مما سبب احتياجات إنسانية عميقة وسريعة النمو لدى حوالي 450
ألف الجئ فلسطيني في البالد .يشكل هؤالء فئة سكانية شديدة
الضعف ومعرضة ألشد تأثيرات النزاع املسلح .وعلى غرار السنوات
السابقة ،اتصف النزاع باستخدام األسلحة الثقيلة واألسلحة
العشوائية األثر ،مبا في ذلك في مناطق مدنية ،إلى جانب انتهاكات
أخرى للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،مما أدى
إلى تهجير داخلي ألكثر من  60باملائة ( 280ألف شخص) من الالجئني
الفلسطينيني في سوريا ،وترك أكثر من  95باملائة منهم في حاجة
مستمرة للمساعدات اإلنسانية .ومع التصاعد احلاد في تكلفة السلع
األساسية واإليجار ،جنبا ً إلى جنب مع التضخم السريع واالرتفاع
الشديد للغاية في معدالت البطالة ،فإن غالبية عظمى من الالجئني
الفلسطينيني في سوريا يكافحون في تأمني الغذاء واملأوى ألنفسهم.
وال يزال عشرات اآلالف محصورين في مناطق القتال النشط ،مثل
اليرموك وخان الشيح في ريف دمشق أو مزيريب وجلني في محافظة
درعا اجلنوبية ،حيث تفرض قيود شديدة للغاية على إمكانيات الوصول
إلى املساعدات اإلنسانية.
من املتوقع أن تشهد سنة  2016تصاعدا ً في أثر األزمة على الالجئني
الفلسطينيني .فقد استنفدت هذه الفئة السكانية املهددة ما لديها
من آليات التحمل والتكيف ،مما يعني أن الغالبية العظمى من األسر
أصبحت تعتمد على مساعدات األونروا في تلبية احلد األدنى من
احتياجاتها .وتقدر األونروا ،بنا ًء على التقييمات والرصد املنتظم ،أن ما
ال يقل عن  430ألفا ً من أصل  450ألف الجئ فلسطيني في سوريا
سيظلون في حاجة إلى الدعم اإلنساني على شكل مساعدات نقدية
طارئة ،وغذاء ،ومواد غير غذائية ،ومياه وصرف صحي ونظافة ،ومراكز

إيواء جماعي ،وحماية .إن األونروا ال تزال حتتفظ بقدرات تشغيلية
سريعة االستجابة ومبتكرة من أجل دعم هذه االحتياجات من خالل
 4,000موظف وما يصل إلى  219مرفقا ً في مختلف أنحاء سوريا.
مع ذلك ،ما لم يتم احلفاظ على التمويل اإلنساني وزيادته في سنة
 ،2016سيواجه مجتمع الالجئني الفلسطينيني في سوريا تهديدات
متسارعة وغير محتملة تطال رفاههم.
فيما يتخطى عمليات االستجابة الطارئة ،ستظل خدمات الصحة
والتعليم تشكل ركيزة محورية في الدعم الذي تقدمه األونروا لتعزيز
قدرات الصمود لدى الالجئني الفلسطينيني في سوريا .يلتحق أكثر من
 43ألف طفل الجئ فلسطيني في مدارس األونروا في السنة الدراسية
 .2016/2015وال تزال مدارس األونروا العاملة والتعليم النوعي الذي
تقدمه تشكل مصدرا ً حيويا ً لالستقرار في سياق النزاع املسلح املشتد
الذي يعرض األطفال إلى مخاطر بدنية ونفسية-اجتماعية شديدة
الوطأة .إن مواصلة االستثمار واالبتكار في تقدمي خدمات تعليمية ذات
جودة ،من خالل مزيج من التعليم املباشر ومواد التعلم الذاتي ،ستتيح
ألطفال الالجئني الفلسطينيني أن يواصلوا التعلم على الرغم من
األزمة .كما ستستمر األونروا كذلك في تقوية اخلدمات الصحية من
أجل االستجابة الحتياجات الالجئني الفلسطينيني فيما هم يدخلون
في السنة السادسة من األزمة .يعمل حاليا ً  16مركزا ً صحيا ً لألونروا في
أنحاء مختلفة من سوريا ،إلى جانب  11نقطة صحية مت افتتاحها في
مناطق تستضيف أعدادا ً كبيرة من الالجئني الفلسطينيني املهجرين.
وستحافظ األونروا على القدرات الالزمة لنشر طواقم صحية طارئة في
مناطق القتال النشط والتهجير ،مثل اليرموك واملناطق احمليطة به ،في
حال حدوث أزمات محلية النطاق.
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سوريا :افتراضات التخطيط
إن الصراع املسلح في سوريا متحرك ومكثف وغير خاضع للتنبؤ
في طبيعته ،ويفرض حتديات شديدة أمام تقدمي اخلدمات االعتيادية
واملساعدات الطارئة .استجابة إلى هذه البيئة املتقلبة ،تتوخى األونروا
املرونة واحلركة واالبتكار في تقدمي اخلدمات .وستزداد أهمية هذه
اخلصاص في سنة  2016أكثر من أي وقت مضى ،فيما تتزايد ضراوة
النزاع وشدة تأثيراته اإلنسانية .ترتكز استجابة الوكالة إلى افتراضات
التخطيط التالية:
•استمرار الصراع املسلح واستمرار شدته في مختلف أنحاء
سوريا .ستتواصل املواجهات املسلحة في مختلف أنحاء سوريا
على املدى القريب إلى املتوسط ،في حني أن أجزاء مختلفة من
البالد ستعاني من فترات من اشتداد حدة النزاع املسلح من وقت
إلى آخر.
•ارتفاع مستويات التهجير واالحتياجات اإلنسانية .فيما
يتعرض أكثر من  60باملائة من السكان للنزوح الداخلي ،فإن أغلب
الالجئني الفلسطينيني في سوريا قد فقدوا مساكنهم وأصولهم
ومدخراتهم ،مما ترك  95باملائة منهم معتمدين على مساعدات
األونروا.
•تعمق االنكماش االقتصادي وارتفاع تكاليف املعيشة .في
كانون األول/ديسمبر  ،2014بلغ معدل البطالة في سوريا  58باملائة.
ويتوقع أن يرتفع إلى  68باملائة مع نهاية سنة  .2015كما ارتفعت
تكاليف السلع األساسية بشكل حاد منذ بداية النزاع ،مما أدى
إلى تزايد االعتماد على املساعدات اإلنسانية .وما لم يستمر تقدمي
املساعدات ،سيفتقر العديد من الالجئني الفلسطينيني للدخل أو
األصول الالزمة من أجل البقاء على قيد احلياة في سوريا.

•تباين في سياق العمليات ،مع وجود خليط من التحديات
أمام العمل اإلنساني والتنموي .في سنة  ،2015أتاح الوضع
في احلسينية في دمشق لسكانها السوريني والفلسطينيني
املهجرين أن يرجعوا ،وأتاح لألونروا أن تستأنف تقدمي خدماتها .إال
أن مناطق أخرى ،مثل اليرموك ودرعا ،شهدت اندالع النزاع املسلح
بصورة شديدة ومتكررة ،فيما بقيت مخيمات حمص والالذقية
بعيدة عن األثر املباشر للنزاع املسلح .من املرجح أن يستمر هذا
النمط اخملتلط ،مما يستدعي من األونروا أن حتافظ على القدرة على
التكيف واملرونة لالستجابة إلى االحتياجات اجلديدة والناشئة في
اجملال اإلنساني وفي مجال التنمية اإلنسانية.
•بقاء التهجير املتجدد ميثل خطرا ً قائما ً بالنسبة لالجئني
الفلسطينيني .منذ أوائل سنة  ،2014لم يتعرض الالجئون
الفلسطينيون في سوريا للتهجير الداخلي اجلماعي بالقدر
الذي عانوا منه في سنة  2012وسنة  .2013ستظل االستجابة
اإلنسانية للوكالة فعالة طاملا بقيت غالبية مجتمع الالجئني
الفلسطينيني في سوريا ،مبن فيهم أولئك الذين عانوا التهجير
في السابق ،جتد األمان نسبيا ً في املدن الرئيسية وفيما حولها.
مع ذلك ،وفيما يتواصل النزاع املسلح ويهدد أماكن األمان النسبي
بشكل ثابت ،فإن خطر جتدد التهجير اجلماعي داخل سوريا يظل
مرتفعاً ،ويظل خيار البحث عن األمان خارج سوريا يشكل فكرة
جذابة بالنسبة للعديدين.
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سوريا :التدخالت الخاصة بكل قطاع
رجل مسن في اليرموك ،دمشق ،آذار/مارس .2015
©  ،2015األونروا .تصوير تغريد محمد

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 1

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

NFI

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﺎرﺋﺔ إﻟﻰ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ

430,000

430,000

280,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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األولوية االستراتيجية رقم  :1الحفاظ على قدرات التحمل والصمود من خالل تقديم المساعدات
اإلنسانية
املساعدات النقدية ،واملواد غير الغذائية ،واملعونات الغذائية
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية
احتياجاتهم األساسية للحفاظ على
حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني في سوريا الذين يستفيدون من
تدخل واحد أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة

%100

اخملرجات

الالجئون الفلسطينيون في سوريا يحصلون
على مساعدات إغاثية (مساعدات غذائية،
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

متوسط عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني الغذاء واملواد غير
الغذائية لكل جولة (مصنفا ً حسب اجلنس)

430,000

متوسط عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات غذائية عينية لكل جولة

430,000

عدد األفراد الذين يتلقون مواد غير غذائية

280,000

متوسط مدة جوالت توزيع املساعدات النقدية

 8أسابيع

اجملموع الكلي للمساعدات النقدية التي يتم توزيعها
مراكز اإليواء اجلماعي املؤقت التابعة لألونروا
تساهم في حماية الالجئني الفلسطينيني
وصحتهم ورفاههم.
* هذا املبلغ يشمل الرسوم املصرفية.

*US$ 200,371,045

نسبة مراكز اإليواء اجلماعي املؤقت التابعة لألونروا التي تلبي معايير األونروا
ملراكز اإليواء الطارئ (مبا فيها معايير احلماية)

%100

عدد الالجئني النازحني الذين يحصلون على مأوى في مرافق األونروا

7,000

في سنة  ،2016ستظل املساعدات النقدية تشكل أهم أشكال
الدعم الطارئ الذي تقدمه األونروا لالجئني الفلسطينيني في سوريا،
ملساعدتهم في تلبية جزء من احتياجاتهم اإلنسانية واحتياجات البقاء
األساسية بطريقة عالية اجلدوى من حيث التكلفة وتوفر املرونة وحتافظ
على الكرامة في االختيار .أقامت األونروا نظاما ً فعاال ً يدار بصرامة
لتوزيع املساعدات النقدية ،ويتيح هذا النظام القدرة على توزيع املنح
على ما يصل إلى  430ألف الجئ فلسطيني في مختلف أنحاء سوريا
في فترة ثمانية أسابيع أو أقل .وفي إطار هذا النداء ،تخطط األونروا
لتوزيع منح نقدية بقيمة  35دوالرا ً أمريكيا ً للفرد 1في الشهر في سنة
 2016على  430ألف مستفيد .يخطط إلجراء ست جوالت من التوزيع
على مدار السنة ،بحيث يتم توزيع  70دوالرا ً للفرد في كل جولة.

املساعدات الغذائية تشكل أهم الطرق املستخدمة لدعم األسر
املهددة في املناطق التي حتول االعتبارات األمنية فيها دون توزيع
املساعدات النقدية ،مثل اليرموك .كما ستقدم األونروا وجبتني في
اليوم للنازحني الذين يلتمسون املأوى في مراكز اإليواء اجلماعي التي
تديرها.

ستقدم األونروا املواد غير الغذائية العينية وأدوات املياه والصرف
الصحي والنظافة للفئات الضعيفة ،مبا يشمل األشخاص ذوي
اإلعاقات ،والنساء احلوامل واملرضعات ،واألسر التي تعيلها نساء،
والالجئني في املناطق احملاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها،
واألشخاص املقيمني في مراكز اإليواء اجلماعي .بسبب الشح املستمر
في الوقود وانتشار البطالة ،يصبح من املهم بشكل خاص توفير املواد
تتكون منافذ توزيع املساعدات النقدية من املصارف واملؤسسات اخلاصة مثل لوازم الفراش الدافئة ومساعدات نقدية إضافية خالل األشهر
ومكاتب األونروا في دمشق وحلب ودرعا وحمص وحماة والالذقية ،وهي الباردة.
تتيح للوكالة الوصول إلى جتمعات الالجئني الفلسطينيني في مختلف سيظل الالجئون الفلسطينيون ،في املناطق التي تفتقر إلى أسواق
أنحاء سوريا بتكاليف إجرائية منخفضة للغاية وبأدنى قدر من اخملاطر
نشطة أو إلى حرية احلركة ،يعتمدون على توزيع املواد العينية لتلبية
املالية .وقد خصصت األونروا موظفني فنيني لكل من هذه املنافذ ،مما
احلد األدنى من احتياجاتهم ،حيثما يكون وصول املساعدات اإلنسانية
يتيح للوكالة ضمان التقيد الصارم بالقواعد واألنظمة املالية .كما
ممكناً .تتوقع األونروا أن تستمر مستويات االحتياج املرتفعة فيما يتعلق
أن األونروا تعمل على حتديث قاعدة بياناتها اخلاصة بإدارة الطوارئ باملواد غير الغذائية األساسية على مدار سنة  ،2016إذ أن االنكماش
باستمرار من خالل التحقق الشخصي من املستفيدين ،مبا يكفل أن
االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة والتضخم السريع يحول دون قدرة
تقتصر اخلدمة على الالجئني الفلسطينيني الباقني في سوريا فقط.
الالجئني الفلسطينيني املنكشفني بشكل متزايد على تلبية احلد
ازداد انعدام األمن الغذائي بقدر ملموس في سنة  ،2015حيث أن استنفاد األدنى من احتياجاتهم .ستواصل األونروا إدارة مراكز اإليواء اجلماعي
آليات التدبر قد ترك أكثر من  95باملائة من الالجئني الفلسطينيني في الستضافة أكثر من  9,000نازح من الالجئني الفلسطينيني واملدنيني
سوريا معتمدين على األونروا في تلبية احلد األدنى من احتياجاتهم اآلخرين في سنة .2016
الغذائية .في سنة  ،2016ستواصل األونروا تقدمي املساعدات الغذائية
العينية ملا يصل إلى  430ألف الجئ فلسطيني ،باإلضافة إلى تقدمي
املساعدات النقدية املنتظمة .يتم تصميم الطرود بحيث تلبي حوالي
ثلث متطلبات أسر الالجئني الفلسطينيني من الطاقة (حوالي ١ .١ 700سيتمتخفيضاملبالغاملقدمةللنازحنياملقيمنيفيمراكزاإليواءاجلماعيالتيتديرها
سعرة حرارية كبيرة للشخص في اليوم) واملغذيات الدقيقة .ستظل
األونروا مبا يعادل الوجبات واملواد غير الغذائية املقدمة لهؤالء الالجئني.
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قبر الست ،سوريا ،نيسان/إبريل .2015
©  ،2015األونروا .تصوير تغريد محمد

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 2

ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻌﻔﻬﻢ.

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ إﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﺪى

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ

ﻻﺟﺌ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴ وﻣﻮاﻃﻨ ﺳﻮرﻳ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

39,750

43,000

450,000

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاد وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﻟﻰ

450,000

450,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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األولوية االستراتيجية رقم  :2توفير إطار حماية لالجئين الفلسطينيين والمساعدة في تخفيف
ضعفهم
سبل كسب العيش (التمويل الصغير ،والتدريب املهني)
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون في سوريا يحصلون على قروض
الشركات الصغيرة وقروض استهالكية لدعم مصالح
األعمال الصغيرة واألسر املعيشية.
الالجئون الفلسطينيون الشباب في سوريا يحصلون
على التدريب املهني ويتلقون الدعم في التنسيب
للعمل.

عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني الذين يحصلون
على قروض التمويل الصغير (مبا يشمل النساء والشباب)

39,750

عدد الالجئني الفلسطينيني الشباب الذين يكملون دورات مهنية
قصيرة أو طويلة األجل من خالل األونروا

2,066

عدد الالجئني الفلسطينيني الشباب الذين يحصلون على توجيه
مهني من خالل األونروا

2,900

واملهني بنا ًء على مسح لسوق العمل ومالحظات مستمدة من الطلبة.
نتيجة لذلك ،ارتفع معدل تشغيل طلبة التدريب التقني واملهني
من  20باملائة في سنة  2013إلى  35باملائة في سنة  .2014إن هذا
االرتفاع في معدل تشغيل خريجي التعليم والتدريب التقني واملهني
في سوريا ،على الرغم من النزاع والسياق األمني املضطرب ،يعد إجنازا ً
مميزاً .وقد مت تكييف الدورات وافتتحت اآلن مراكز فرعية في درعا
وحمص ،فيما يخطط الفتتاح مركز ثالث في الالذقية بهدف زيادة
الوصول إلى الطلبة في سنة  .2016وفقا ً لهذا النداء ،ستقدم األونروا
التدريب املهني إلى  2,066طالبا ً وطالبة.

على الرغم من األثر الذي أحدثه التدهور احلاد في قيمة العملة السورية،
وسعت دائرة التمويل الصغير في األونروا محفظتها التمويلية
بنسبة  230باملائة في سنة  ،2014وشكلت النساء  36باملائة والشباب
 16باملائة من املستفيدين 2.تواصل األونروا تقدمي القروض لدعم منشآت
األعمال واألسر الفلسطينية والسورية في املناطق التي تستقر فيها
األوضاع وحيث تتواصل األنشطة االقتصادية االعتيادية وتتطور ،وخاصة
حيثما تتجه حركة النازحني إلى مثل هذه املناطق .بالتالي ،شكل
النازحون  15باملائة من مجموع املستفيدين ووصلت نسبتهم إلى 26
باملائة من املستفيدين في دمشق في سنة  .2015افتتح البرنامج ثالثة
مكاتب إضافية في السويداء وطرطوس والالذقية لتحل محل الفروع
الواقعة في مناطق لم يعد من املمكن الوصول إليها ،مبا فيها اليرموك.
ويعاني البرنامج اآلن من نقص شديد في رأس املال ويحتاج إلى رأسمال
إضافي مبقدار  3.5مليون دوالر لكي يواصل النمو ويلبي القدرات الالزمة  ٢ .٢كشف مسح نشرته األونروا في سنة  2014أن  40باملائة من مصالح األعمال التي
لتحقيق غايات االمتداد امليداني لسنة .2016
مولتها األونروا تعرضت للنهب وأن  31باملائة منها أغلقت بشكل دائم .وواصلت 13
متاشيا ً مع استراتيجية التعليم والتدريب التقني واملهني على نطاق
الوكالة ،مت تنفيذ مجموعة من التعديالت على مناهج التدريب التقني

باملائة فقط من مصالح األعمال نشاطها في سنة .2014

الصحة الطارئة
النتاج/اخملرج

املؤشرات

الغاية املستهدفة

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية لالجئني.

عدد االستشارات التي تدعمها األونروا (الرعاية الصحية األولية
والثانوية والتخصصية)

960,000

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى خدمات
الرعاية الصحية األولية.

عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني في مرافق األونروا الصحية
(مصنفا ً حسب اجلنس)
عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة

 440,000للذكور
 520,000لإلناث
26

الالجئون الفلسطينيون في سوريا ميلكون الوصول إلى عدد حاالت االستشفاء التي قدمتها األونروا للمرضى من بني الالجئني
الفلسطينيني في سوريا
رعاية االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

17,000

الالجئون الفلسطينيون في سوريا ميلكون القدرة على نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون  12مادة
خاضعة للتتبع
الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم الطبية.

%100
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يعتمد جميع الالجئني الفلسطينيني في سوريا تقريباً ،وعددهم 450
ألفاً ،على األونروا لتلبية احتياجاتهم للرعاية الصحية ،سوا ًء بشكل
مباشر أو من خالل تدخالت الوكالة ،وذلك بسبب مستوى الدمار الذي
أصاب نظام الصحة العامة السوري .وقد ارتفعت التكاليف املرتبطة
بتقدمي اخلدمات الصحية بشكل كبير في ظل شح اللوازم الطبية
وخدمات االستشفاء واالرتفاع الشديد في تكلفتها.
في ظل النقص في املهنيني الصحيني املؤهلني ،ستسعى األونروا لضمان
أن يبقى برنامج الصحة في سوريا مزودا ً بالطواقم بالقدر الكافي .كما
ستسعى األونروا لتمتني قدرات النقاط الصحية اإلحدى عشر التي

31

أنشئت خلدمة السكان النازحني ،من خالل تقدمي مجال أوسع من
اخلدمات وضمان توفر مخزون من العقاقير واألدوية األساسية .سيلزم
تأمني متويل إضافي للحفاظ على املستويات األساسية من اخلدمات في
ظل ارتفاع التكاليف ،وخاصة تلك املتعلقة باألدوية واللوازم الطبية
ورعاية االستشفاء .كما ستقوي األونروا قدرات الوصول امليداني إلى
الالجئني الفلسطينيني في مجال صحة األم والطفل ،واألمراض غير
السارية ،والتغطية بالتطعيم ،وذلك سعيا ً حلماية التحسينات التي
أدخلت على الصحة العامة لالجئني الفلسطينيني في الفترة السابقة
لألزمة.

التعليم الطارئ
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
الالجئون الفلسطينيون في سوريا قادرون
على مواصلة تعليمهم على الرغم من
النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يتخرجون من التعليم األساسي

3,900

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يكملون امتحانات نهاية السنة
(الصفوف )18

39,900

اخملرجات
نسبة املدارس املزودة باملعدات الكافية (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات أخرى)

%100

الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون
القدرة على الوصول إلى التعليم من خالل
الصفوف االعتيادية والتعويضية.

عدد األطفال في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على الدعم النفسي-االجتماعي.

متوسط عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي
في الشهر

7,000

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يحصلون على مواد تعليمية وترفيهية
(مواد التعلم الذاتي ،أدوات العودة إلى املدرسة ،أدوات الدعم النفسي-االجتماعي/
الترفيه ،القرطاسية)

43,000

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني املشاركني في أنشطة ترفيهية أو أنشطة
التعلم التعويضي

10,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

تتمثل األولوية بالنسبة لألونروا في سنة  2016في مواصلة إدارة
التعليم لصالح أـكثر من  43ألف طالب وطالب من الالجئني
الفلسطينيني امللتحقني حاليا ً مبدارس األونروا في سوريا .سيتطلب
ذلك إبقاء وتدريب أكثر من  1,700موظف تعليمي ،3وصيانة املباني
املدرسية وإصالحها ،وتوفير اللوازم التعليمية في الوقت الالزم.
ستقوي األونروا أيضا ً قدراتها في مجال “التعليم في أوضاع الطوارئ”
من خالل إعداد وتوفير وسائل التعلم البديل ،مثل أماكن التعلم
اآلمنة ومواد التعلم الذاتي ،في املناطق التي تعاني من إغالق متكرر
للمدارس .ويعد االستمرار في تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي
املالئم لألطفال امللتحقني مبدارس األونروا أولوية بارزة بالنظر إلى أن
غالبية األطفال في سن املدرسة منكشفون أمام العنف والضغط
النفسي املتكرر .سيتم أيضا ً تقدمي التدريب على السالمة واألمن

43,000

للكوادر التعليمية حول تخفيف مخاطر النزاع والكوارث .مت تصميم
هذا التدريب بالتشارك بني شعبة السالمة واألمن ودائرة التعليم في
األونروا ،وهو يزود املوظفني باملعرفة النظرية والعملية من أجل تقوية
آليات التدبر ومهارات البقاء أثناء أوضاع الطوارئ حتى تتمكن الكوادر
املدرسية من حماية املدارس والطلبة وأنفسهم بشكل أفضل.

.٣

 ٣يشمل ذلك متويل استرداد تكاليف املوظفني املدرجني في ميزانية الصندوق العام
الذين يعملون في أوضاع الطوارئ ،إلى جانب الوظائف واملتطلبات اإلضافية التي نشأت
نتيجةالنزاع.
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احلماية
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
حتسن حماية األفراد الالجئني الفلسطينيني
املهددين واملعرضني للخطر.

نسبة األفراد الذين يتم حتديد أنهم يواجهون مخاطر على احلماية (نساء،
وفتيات ،وفتيان ،ورجال) ويتم تزويدهم باملساعدة

%100

اخملرجات
حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح الالجئني
الفلسطينيني (األمن الشخصي والعنف ،وال سيما العنف
القائم على النوع االجتماعي).

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مشورة قانونية

200

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية

450

من املتوقع أن تبقى احتياجات احلماية لدى الالجئني الفلسطينيني في
سوريا مرتفعة خالل سنة  ،2016نتيجة استمرار النزاع املسلح .ويرجح
أن يظل املدنيون يواجهون مخاطر جدية على احلماية ،مبا في ذلك في
مخيمات الالجئني الفلسطينيني وجتمعاتهم .كما تتعمق املسائل
املتعلقة باحلماية االجتماعية أيضاً ،مع تزايد عدد األسر التي تعاني
من آثار العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتفكك االجتماعي،
وتعاطي العقاقير ،واجلرمية.
ستسعى األونروا إلعطاء األولوية للتدخالت احلرجة التالية:
•االستمرار في تقوية برنامج موظفي الدعم احمللي وقدرات
احلماية األخرى .مت نشر فريق موظفي الدعم احمللي مبدئيا ً في
سنة  2015من خالل تعيني موظفني دوليني في املنطقة الوسطى
ودمشق حتى اآلن .يتولى الفريق املسؤولية عن مراقبة احلماية،
وتتبع حاالت احلماية وإحالتها ،وتعميم احلماية ،وتقدمي االستجابة
البرامجية ،وبناء القدرات ،ورصد احليادية ،وتقدمي الدعم الطارئ.
في سنة  ،2016سيتم توسيع هذا الفريق ،من خالل تشكيل فرق
ملوظفي الدعم احمللي في كل منطقة تعمل فيها الوكالة حيثما
يسمح الوضع األمني بذلك .سيعمل الفريق عن قرب مع املوظفني
امليدانيني لتحديد قضايا احلماية ومعاجلتها أثناء التخطيط لعمل
الوكالة في سوريا وأثناء تنفيذه.

•ستواصل األونروا صيانة حيادية عملياتها ،ودعم االستجابات
التشغيلية ،وتعميم احلماية من خالل مكتب دعم العمليات.
وسيساهم فريق موظفي الدعم احمللي ،من خالل التدريب ودعم
البرامج والتفاعل مع مختلف األطراف ذات الشأن ،في تعزيز
فهم مبادئ احلماية واحليادية والعمل اإلنساني وحتسني تطبيقها
العملي.
•استمرار أنشطة احلماية التي تدار بواسطة البرامج االعتيادية،
بالتركيز على فئات اخملاطرة العالية ،مبا يشمل :املراقبة املباشرة
لألسر من خالل أخصائيني اجتماعيني موزعني في مختلف أنحاء
سوريا ،وتشغيل ثالثة مكاتب للدعم األسري ،وإحالة حاالت العنف
اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي في مرافق األونروا الصحية،
وتقدمي املساعدة القانونية للناجيات من هذا العنف ،والتعليم
حول حقوق اإلنسان في مدارس األونروا.
•املشاركة في آليات احلماية العاملية والنظام الدولي حلقوق
اإلنسان ،وفقا ً إلطار األونروا بشأن االنخراط الفعال مع النظام
الدولي حلقوق اإلنسان ،مبا يشمل مختلف آليات الرصد والتبليغ.
•املناصرة املستمرة لدعم حماية املدنيني لدى األطراف املعنية
ذات الصلة.

الصحة البيئية
النتاج/اخملرج

املؤشرات

الغاية املستهدفة

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى السكان
املتضررين.

نسبة مخيمات الالجئني الفلسطينيني التي ميكن الوصول إليها
والتي تقوم األونروا فيها بإصالح شبكات املياه والصرف الصحي أو
تأهيلها أو إعادة بنائها

%100

اخملرجات
تزويد السكان املتضررين بالقدرة على الوصول اآلمن
واملنصف واملستدام إلى كمية كافية من املياه ألغراض
الشرب والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية.

نسبة األشخاص النازحني الذين يحصلون على مياه الشرب الكافية
أثناء التهجير في مراكز اإليواء التابعة لألونروا

%100

انخفاض خطر األمراض املتعلقة باملياه والصرف
الصحي والنظافة على السكان املتضررين من خالل
وصولهم إلى ممارسات محسنة في النظافة ملعاجلة
املمارسات الضارة احلالية ،وتعزيز النظافة ،وتوفير
منتجات وخدمات النظافة بشكل مستدام ومنصف.

عدد الالجئني الفلسطينيني (النساء والرجال واألطفال) الذين ميلكون
الوصول إلى مواد النظافة للمحافظة على صحتهم وكرامتهم
ورفاههم

280,000

النداء الطارئ لسنة  ٢٠١٦بخصوص أزمة سوريا اإلقليمية

يتوقع أن تبقى االحتياجات الطارئة في مجال املياه والصرف الصحي
والنظافة مرتفعة في سنة  2016نتيجة استمرار النقص في املياه،
وانتشار ظروف اجلفاف ،وتضرر البنية التحتية ،وتآكل قدرات الصمود،
والقيود على متويل االستجابة اإلنسانية .في هذا السياق ،ستواصل
األونروا تقدمي اخلدمات املباشرة (جمع النفايات الصلبة والقمامة،
وإمدادات املياه ،وشبكة مياه اجملاري ،وأنشطة التنظيف البلدية)
وأعمال الصيانة في مخيمات الالجئني الفلسطينيني ومراكز اإليواء
اجلماعي التي تشرف عليها األونروا .باإلضافة إلى ذلك ،ستواصل
الوكالة توزيع مواد النظافة على الفئات املعرضة للخطر ،مبا يشمل
النساء احلوامل واملرضعات ،واألشخاص ذوي اإلعاقات ،وكبار السن،
واألشخاص املقيمني في املناطق احملاصرة والتي يصعب الوصول إليها،
حينما يكون الوصول ممكناً .وستوزع األونروا كذلك معدات معاجلة
املياه وتخزينها على املناطق املتضررة من نقص املياه ،مبا يشمل املناطق
احملاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها ،حيثما يكون الوصول ممكناً.
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مركز اإليواء اجلماعي في مدرسة حيفا ،سوريا ،نيسان/
إبريل  ،2015 ©.2015األونروا .تصوير تغريد محمد

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 3
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ﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎ
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450,000

219

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ
ﻃﻮاﻗﻢ اوﻧﺮوا

ﻣﺮﻓﻘ¦ ﻟ¥وﻧﺮوا

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
وا دارة
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
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اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ،
وا دارة
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األولوية االستراتيجية رقم  :3تعزيز قدرات العمل اإلنساني وتحسين تنسيقه وإدارته
السالمة واألمن
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

اخملرجات
األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني مع نسبة تقييمات اخملاطر األمنية املنجزة للبرامج واملشاريع على
مستوى مكتب اإلقليم
توفر الترتيبات األمنية املناسبة.

%100

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا
من أجل تيسير نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها
تقدمي العون اإلنساني لالجئني الفلسطينيني.

%100

تدهور الوضع األمني بشكل بالغ في مختلف أنحاء سوريا في سنة
 ،2015في ظل تزايد التعقيد في ساحات القتال ،وتزايد االنخراط
والدعم العسكري من الدول اخملتلفة ألطراف النزاع ،والتغير في
خطوط املواجهة ،مبا يواصل تهديد سير عمليات األونروا .ومن أجل
معاجلة اخملاطر املرتبطة بذلك ،بذلت األونروا استثمارات ملموسة في
أمن موظفيها وأصولها ومقراتها .وهذه االستثمارات ستحتاج إلى
استمرار التمويل على مدار سنة  .2016تتضمن األولويات توفير العدد

الكافي من املوظفني األمنيني الدوليني ،وإدخال حتسينات في البنية
التحتية ملرافق األونروا ،مبا يشمل تشييد أسوار/أسيجة أمنية وتركيب
شريط الصق مانع للتشظي ،وتوريد معدات اتصاالت ،والتدريب على
التعامل مع البيئة اخلطرة واإلسعاف األولي/إسعاف اإلصابات ،وتوظيف
حراس إضافيني ملنشآت األونروا ،وتوفير حماية فوقية للمقرات من
الذخائر املتفجرة ،وشراء مركبات مصفحة ومعدات احلماية الشخصية
للعمل في مناطق اخملاطرة العالية.

اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

اخملرجات
إجراء اإلصالحات والصيانة على منشآت األونروا واملرافق
التي تديرها لضمان استمرار اخلدمات,

نسبة املنشآت واملرافق العاملة (مبا في ذلك مراكز اإليواء اجلماعي
واملرافق التي تديرها األونروا) التي تتم صيانتها و/أو تأهيلها

%100

ستظل هناك أهمية حاسمة إلجراء أعمال الصيانة واإلصالح دمشق ،بشكل خاص ،استضاف أكثر من  800شخص ملدة تصل إلى
الطارئ على منشآت األونروا خالل سنة  .2016فقد تضررت منشآت ثالث سنوات ويحتاج إلى أعمال تأهيل كبيرة احلجم حتى يظل مفتوحاً.
عديدة أو دمرت بسبب النزاع املسلح ،فيما يسبب استمرار النزاع إن جميع املرافق التي استخدمت ألغراض املأوى حتتاج إلى صيانة دائمة
املسلح والنيران غير املباشرة تهديدات متواصلة لعشرات املرافق ،مبا لضمان توفر املعايير الدنيا خلدمات املياه والصرف الصحي والنظافة
يتعارض مع حرمة مقرات األونروا التي تنطبق في كل األوقات وفقا ً لالجئني ،وتخفيف مخاطر انتشار األمراض السارية .كما ستحتاج
للقانون الدولي .ال تزال  18منشأة لألونروا تستخدم كمراكز لإليواء مرافق عديدة أخرى إلى صيانة وتطويرات حتى تستجيب بشكل أفضل
اجلماعي وقد تضررت بشدة بسبب االستخدام املفرط .فمركز تدريب الحتياجات عمل األونروا.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
سيتطلب توحيد عمليات االستجابة اإلنسانية في سنة 2016
استمرار االستثمار في طاقم اإلدارة واملراقبة الطارئة ،واخملتصني في
الطوارئ ،وطواقم العمل اإلنساني امليدانيني .إن موظفي األونروا ال
يزالون معرضني خملاطر شديدة نتيجة النزاع ،مما يؤدي إلى ارتفاع ملموس
في معدل دوران املوظفني وزيادة التحديات أمام التوظيف .سيستمر

توظيف الجئني فلسطينيني في سوريا في الغالبية العظمى من
الوظائف ،إال أن األونروا تظل بحاجة لتأمني قدرات دولية موسعة ،وال
سيما تعيني موظفني مختصني في مجاالت االستجابة اإلنسانية،
والدعم النفسي-االجتماعي ،واحلماية ،واللوجستيات ،وإدارة املنح.
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لبنان :السياق وتحليل االحتياجات
يواصل النزاع املطول في سوريا فرض ضغوط هائلة على لبنان .قبل
األزمة ،كان حوالي  270ألف الجئ فلسطيني يعيشون في لبنان،
وكانوا أصال ً يعدون من أشد اجملتمعات هشاشة في البالد ،4حيث توجد
بينهم مستويات أعلى من الفقر ونتاجات منائية أسوأ مما لدى نظرائهم
اللبنانيني .وال يزال معظمهم معتمدين بشكل كبير على خدمات
األونروا بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى نظم اخلدمات العامة
في لبنان.
قام حوالي  42ألف الجئ فلسطيني من سوريا بالتسجيل لدى األونروا
في لبنان .وسيتم إجراء عملية شاملة للتحقق من أعداد الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في أوائل سنة  2016ألسباب عدة ،ليس أقلها
التحركات األخيرة لهؤالء الالجئني خروجا ً من لبنان .تشكل النساء
واألطفال غالبية األفراد الذين نزحوا من النزاع في سوريا ودخلوا إلى
لبنان ،فيما أن ما ال يقل عن ثلثهم تقل أعمارهم عن  18سنة .يواجه
الالجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان ظروفا ً مهمشة ودرجة
عالية من الضعف :إذ أن  90باملائة منهم فقراء ،باملقارنة مع ثلثي
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،ويعيش عشرهم في فقر شديد،
حيث يتأثر الشباب بذلك بنسبة أعلى من سواهم 5.لقد تدهورت
األوضاع في أوساط الالجئني الفلسطينيني من سوريا على مدار فترة
 12شهرا ً املاضية ،حيث مت تقييم حالة  95باملائة منهم على أنهم
يفتقرون إلى األمن الغذائي ،وهو ما يعكس ارتفاعا ً عن املعدل  90باملائة
في سنة  .2014ميلك الالجئون قدرة محدودة للغاية على الوصول إلى
التشغيل الرسمي ،وفيما تتواصل األزمة وتستنفد استراتيجيات التدبر
التقليدية ،يجدون أنفسهم معتمدين بصورة متزايدة على الدعم الذي
تقدمه األونروا لهم .وفقا ً ملسح أجري في سنة  2015بشكل مشترك
بني األونروا واجلامعة األميركية في بيروت ،تقدر األونروا أن جميع الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في لبنان تقريبا ً يحتاجون إلى دعم إنساني،
وهو ما سيتم تقدميه باألساس على شكل منح نقدية مصممة لتلبية
مجموعة واسعة من االحتياجات ،مبا فيها الغذاء ،ومواد اإلغاثة ،واملواد
غير الغذائية ،واملأوى.
تلتزم األونروا بضمان وصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
خدماتها االعتيادية في لبنان ،باالستفادة من البنية التحتية والقدرات
االستيعابية القائمة ،مما يكفل حتقيق جدوى مقابل التكلفة وتخفيض
العبء الواقع على اجملتمعات املضيفة واحلكومة املضيفة .سيتم تقدمي
اخلدمات الصحية من خالل شبكة عيادات الوكالة الصحية واإلحالة
إلى املستشفيات املتعاقد معها لتقدمي خدمات االستشفاء الالزمة

إلنقاذ احلياة ،فيما سيتم دمج ما يقدر بستة أالف طفل في مدارس
األونروا ،مع تزويدهم بالدعم والصفوف العالجية ملساعدتهم على
التأقلم مع املنهاج اللبناني .كما ستقدم الوكالة التدريب املهني
لعدد من الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا لتجهيزهم لبناء
حياة مهنية في املستقبل .وستركز األنشطة الترفيهية للطلبة على
تزويدهم بفرصة يحتاجونها بشدة لالستراحة من ظروف االزدحام
والبؤس التي يعيشون فيها في الغالب .إن ارتفاع تكلفة العمل في
لبنان تفرض ضغطا ً على املوارد اجملهدة من ذي قبل وعلى البنية التحتية
للمخيمات ،حيث تعيش غالبية الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،6مما
يؤدي إلى تزايد احلاجة للصيانة واإلصالح والتأهيل.
أحد اجلوانب املهمة في استجابة األونروا ألزمة سوريا يتمثل في دعم
مجتمعات الالجئني الفلسطينيني املضيفة في لبنان .إذ سيستفيد
الطلبة الالجئون الفلسطينيون في لبنان أيضا ً من بعض األنشطة
الترفيهية املقترحة في هذا النداء من أجل حتسني االنسجام مع أطفال
الالجئني الفلسطينيني من سوريا ودعم اندماجهم في صفوف األونروا
االعتيادية في لبنان .يقدر أن أكثر من  6,500طالب وطالبة من الالجئني
الفلسطينيني في لبنان سيتلقون الدعم ضمن مكون التعليم في
هذا النداء ،وذلك من خالل التشارك في الغرف الصفية مع أطفال
الالجئني الفلسطينيني من سوريا واالستفادة من املواد التعليمية .كما
ستساهم التدخالت التي تستهدف مخيمات الالجئني في مساعدة
 20ألف الجئ فلسطيني في لبنان .ستحتاج األونروا للموارد لكي
حتتفظ باخلبرات والقدرات التشغيلية الالزمة خلدمة جميع الالجئني
الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني من سوريا املتضررين
من النزاع الدائر في سوريا.

Socio-Economic Survey of Palestine refugees in Lebanon, UNRWA-American University of
Beirut 2010; Preliminary findings: Socio-Economic Survey of Palestine refugees in Lebanon,
UNRWA-American University of Beirut 2015.
Preliminary findings: Socio-Economic Survey of Palestine refugees in Lebanon, UNRWAAmerican University of Beirut 2015.

.٦

٤.
٥.

٦أكثر من  50باملائة بقليل من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان يقيمون في
مخيمات الالجئني الفلسطينيني الرسمية ،فيما تقيم البقية باألساس في املناطق
اجملاورة لهذه اخمليمات والتجمعات الفلسطينية األخرى .املصدر :التقرير اإلحصائي
لألونروا بخصوص الالجئني الفلسطينيني من سوريا 17،تشرين الثاني/نوفمبر2015
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لبنان :افتراضات التخطيط
إن الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعانون من الضعف بشكل خاص
بالنظر إلى القيود على إمكانية تنظيم إقامتهم والنقص الشديد في
خدمات احلماية االجتماعية املتاحة لهم ،وال سيما أولئك غير املسجلني
قانونيا ً في البالد .وهذا يجعلهم معتمدين بقدر كبير على األونروا وفي
حاجة للحماية ،وكذلك للمساعدات اإلنسانية بشكل أعم ،مبا يشمل
الغذاء واملأوى والرعاية الصحية والتعليم .إن استجابة األونروا في سنة
 2016تقوم على افتراضات التخطيط التالية:
•من الصعب التنبؤ في هذه املرحلة بتأثير حتركات الالجئني األخيرة
على عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا املوجودين في لبنان.
وفيما أن هناك دالئل على أن األعداد تتناقص ،ستواصل األونروا
افتراض وجود عدد يزيد عن  40ألف في سنة .2016
•ستظل هناك قيود مشددة على دخول الالجئني الفلسطينيني
من سوريا إلى لبنان وقدرتهم على جتديد صفتهم القانونية ،مما
سيزيد احلاجة إلى املناصرة وخدمات احلماية.

•سيتزايد مستوى الضعف واالعتماد على خدمات األونروا وكذلك
على آليات التدبر السلبية بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا.
•سيكون قد انقضى على وجود عدد كبير من الالجئني الفلسطينيني
من سوريا في لبنان أكثر من ثالث سنوات ،مما سيتطلب توفير
العالجات لألمراض املزمنة إلى جانب اخلدمات الصحية احلرجة
واملنقذة لألرواح.
•سيتواصل التدهور في البنية التحتية في مخيمات الالجئني
الفلسطينيني في لبنان التي تستضيف العديد من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
•ستتواصل التوترات بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا
واجملتمعات الفلسطينية املضيفة لهم.
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لبنان :التدخالت الخاصة بكل قطاع
مخيم البداوي ،لبنان ،تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2015 ©.2015األونروا .تصوير ميسون مصطفى

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 1
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ا ﻏﺮاض

ﻣﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺤﻮاﻟﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ

42,000

12,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
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األولوية االستراتيجية رقم  :1الحفاظ على قدرات التحمل والصمود من خالل تقديم المساعدات
اإلنسانية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية
احتياجاتهم األساسية للحفاظ على حياتهم
والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من سوريا الذين يستفيدون من
تدخل واحد أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة

%97

اخملرجات
متوسط عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني الغذاء واملواد غير
الغذائية واملأوى لكل جولة (مصنفا ً حسب اجلنس)

42,000
12,000

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون
على مساعدات إغاثية (مساعدات غذائية،
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء (نقدية
وعينية)

اجملموع الكلي للمساعدات النقدية التي يتم توزيعها لكل جولة

يتعرض الالجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان للمخاطر بقدر
كبير ويواجهون قيودا ً شديدة أمام فرصهم في جني الدخل .وقد
قدمت األونروا املساعدات لالجئني الفلسطينيني من سوريا منذ
تشرين األول/أكتوبر  2013من خالل برنامج التحويالت النقدية الذي
يعتمد بطاقات الصراف اآللي لتوفير املال الالزم لدعم احتياجات الغذاء
والسكن والتأهب لفصل الشتاء .والقاصرون غير املصحوبني بذويهم
وأولئك املنفصلون عن ذويهم هم املستفيدون الوحيدون الذين يتلقون
املساعدات نقدا ً وليس من خالل بطاقة الصراف اآللي ،وذلك بعد إجراء
تقييم لهم بواسطة فريق احلماية في األونروا.
في سنة  ،2016ستعتمد األونروا دفعة واحدة شهرية من املساعدات
النقدية (الدعم النقدي املتعدد األغراض) بحيث يتوحد نطاق
املنح النقدية التي كان يتم تقدميها سابقا ً في دفعة واحدة .إن
املنحة النقدية املتعددة األغراض مصممة بحيث تغطي مجاال ً من
االحتياجات األساسية ،يشمل الغذاء واملأوى واملواد غير الغذائية ،مع
تزويد املستفيدين بقدرة أكبر على االختيار في حتديد هذه االحتياجات.
ستستهدف األونروا حوالي  42ألف الجئ فلسطيني من سوريا
باملساعدات النقدية ،وسيتم حتديد االستحقاق من خالل تقييم
مجاالت الضعف والتقييم املستمر لالحتياجات عن طريق إجراء مسوح
بعد التوزيع ،وتعداد للسكان ،ورصد منتظم للسكان املستفيدين .هذا
العدد يزيد مبا يقارب  1,000شخص عما كان عليه سنة  ،2015وذلك بنا ًء
على تقييمات انعدام األمن الغذائي .تبلغ القيمة القاعدية للمنحة
النقدية املتعددة األغراض  100دوالر أمريكي لألسرة في الشهر ،إلى

( 11,200من الالجئني
الفلسطينيني من
سوريا 800 ،من الالجئني
الفلسطينيني في
لبنان)
US$ 1,134,000

جانب  27دوالرا ً إضافيا ً لكل فرد في األسرة لتغطية تكاليف الغذاء .هذا
الرقم األخير عبارة عن مبلغ موحد متفق عليه بني الشركاء في قطاع
األمن الغذائي في لبنان ،رهنا ً بتوفر التمويل.
إلى جانب هذه املنح ،سيتم توفير مساعدات خاصة بفصل الشتاء،
والذي يعد قاسيا ً في لبنان ،وال سيما في املرتفعات العالية جلبل لبنان
والشمال والبقاع ،حيث تقيم نسبة عالية من الالجئني الفلسطينيني
اآلتني من سوريا .تتعرض هذه املناطق النخفاض شديد في درجات احلرارة
وأمطار وعدة عواصف ثلجية في الفترة بني تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/
مارس .تهدف خطط الدعم لفصل الشتاء من خالل خطة االستجابة
لألزمة في لبنان إلى بلوغ األسر اللبنانية والسورية والفلسطينية التي
تفتقر إلى الوسائل املالية وتتعرض للجو البارد .تنفذ األونروا برنامج
التأهب للشتاء بالتنسيق مع الشركاء ،مبن فيهم وكاالت األمم املتحدة،
واملنظمات غير احلكومية الدولية ،والصليب األحمر/الهالل األحمر،
لتقدمي مساعدات نقدية محددة لتغطية الدعم اخلاص بالشتاء ألسر
الالجئني الفلسطينيني من سوريا .تتباين قيمة حزمة التأهب لفصل
الشتاء التي تقدم لألسر وفقا ً الرتفاع مكان سكناهم .فاألسر التي
تعيش على ارتفاع  500متر فوق مستوى البحر أو أعلى من ذلك (2,128
أسرة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،باإلضافة إلى  800أسرة
من الالجئني الفلسطينيني في لبنان) ستحصل على  146دوالرا ً أمريكيا ً
في الشهر ملدة أربعة أشهر ،أما الذين يقيمون في مناطق يقل ارتفاعها
عن  500متر فوق سطح البحر ( 9,072أسرة في مختلف أنحاء لبنان)
فستحصل على  100دوالر أمريكي في الشهر ملدة أربعة أشهر.
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أطفال الجئون فلسطينيون من سوريا في مخيم
البداوي ،لبنان ،أيلول/سبتمبر ،2015 ©.2015
األونروا .تصوير ميسون مصطفى

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 2
ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻌﻔﻬﻢ.

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎرئ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﺪى ﺣﻮاﻟﻲ

632

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ

42,000

6,000

ﻻﺟﺌ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء واﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ

34,400
ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

النداء الطارئ لسنة  ٢٠١٦بخصوص أزمة سوريا اإلقليمية

32

األولوية االستراتيجية رقم  :2توفير إطار حماية لالجئين الفلسطينيين والمساعدة في تخفيف
ضعفهم
سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
حتسن سبل كسب العيش لالجئني
الفلسطينيني من سوريا.

نسبة الطلبات من الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضني للخطر التي يتم
قبولها في مراكز التدريب لدى األونروا

%100

اخملرجات
حتسن فرص الوصول إلى التشغيل لالجئني
الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان.

عدد فرص التدريب املقدمة لالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان

632

عدد مصالح األعمال احمللية التي حتصل على منح ملنشآت األعمال من األونروا

300

بلغ معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني في لبنان ذروته
القياسية عند  23.2باملائة في سنة  ،2015بعد أن كان  8باملائة في
سنة  .2012ميكن أن يعزى هذا االرتفاع في جزء كبير منه إلى تدفق
الالجئني السوريني والفلسطينيني من سوريا إلى سوق العمل
اللبناني 7.ستعمل أنشطة سبل كسب العيش التي ستنفذها األونروا
ضمن هذا التدخل على دعم حتقيق مخرجات في توفير فرص العمل
وحتسني قابلية التشغيل لدى القوى العاملة .ستقدم األونروا فرص
التدريب إلى  632الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا والجئا ً فلسطينيا ً في
لبنان من خالل  19دورة في مركز تدريب سبلني في لبنان .ستغطي
الدورات مجاال ً واسعا ً من املواضيع ،أخذا ً باالعتبار فرص تشغيل الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في لبنان وفي سوريا بعد العودة إليها .سيتم
تقدمي الدورات التالية :التصوير الفوتوغرافي ومونتاج الفيديو ،النجارة
العامة ،نظم الطاقة الشمسية والسمكرة العامة ،احلرف املتعلقة
بأعمال البناء ،اللحام العام ،األلومينيوم ،ميكانيكا الديزل ،صيانة
احلاسوب ،مستحضرات وفنون التجميل ،التركيبات الكهربائية ،أعمال
السكرتارية ،خدمات التكييف.
سيتم توفير فرص التلمذة احلرفية والتدريب في مكان العمل لصالح
 150الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا والجئا ً فلسطينيا ً في لبنان من خريجي
معهد سبلني لدعم دخولهم في سوق العمل .كما ستقدم األونروا

منحا ً إلدارة األعمال إلى  300منشأة أعمال محلية بقصد حتسني قدرة
القطاع غير الرسمي على استيعاب اخلريجني اجلدد .إن هذه املبادرات
تساعد على توفير اإلغاثة العاجلة لألسر املهددة ،فيما تساهم في
الوقت ذاته في تعزيز االعتماد على الذات وتقوية رأس املال البشري لدى
الالجئني الشباب.
من شأن أنشطة التماسك االجتماعي في هذا النداء أن تدعم رصد
وحتليل الوضع في مخيمات الالجئني الفلسطينيني وجتمعاتهم.
ستواصل األونروا دعم ألعاب األوملبياد الفلسطيني ،والتي هي مبثابة
حدث رياضي يجمع حوالي  300طفل الجئ فلسطيني وطفل لبناني
بحيث يتيح لألطفال أن يطوروا تقدير الذات واملهارات وأن يشيدوا
اجلسور بني اجملتمعات ،مما يساهم في حتسني العالقات اجملتمعية .سيتم
أيضا ً تقدمي منح صغيرة إلى تسع مراكز للبرامج النسوية في مخيمات
الالجئني الفلسطينيني في مختلف أنحاء لبنان لدعم مشاريع تساعد
على تخفيف التوترات بني مجتمعات الالجئني الفلسطينيني من سوريا
ومجتمعات الالجئني الفلسطينيني في لبنان.
Socio-Economic Survey of Palestine Refugees in Lebanon (Preliminary Findings – UNRWA/AUB
)2015

٧.

الصحة الطارئة
النتاج/اخملرج

املؤشرات

الغاية املستهدفة

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية لالجئني.

عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي تدعمها
األونروا (الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية)

155,000

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية األولية.

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى مرافق األونروا
الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس)

150,000
( %40ذكور %60 ،إناث)

نسبة مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة

%100

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى
رعاية االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

عدد حاالت االستشفاء التي قدمتها األونروا للمرضى من بني
الالجئني الفلسطينيني من سوريا

5,000

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون القدرة على
الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم الطبية.

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون 12
مادة خاضعة للتتبع

%100
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يستمر تقدمي الرعاية الصحية األولية مجانا ً لالجئني الفلسطينيني
في  27مركزا ً صحيا ً في مختلف أنحاء لبنان .تكتسب هذه اخلدمة
أهمية حاسمة بالنظر إلى أن الالجئني الفلسطينيني الذين يقيمون
في لبنان ال ميلكون أية إمكانية للوصول إلى خدمات الصحة العامة
ويعيشون في أوضاع اجتماعية-اقتصادية متدهورة .تغطي األونروا
التكاليف الكاملة للرعاية الثانوية ،باستثناء مساهمات في التكلفة
تفرض على بعض األدوية واللوازم الطبية غير الروتينية ،وتغطي جزئيا ً
تكاليف الرعاية التخصصية لالجئني الفلسطينيني من سوريا في
احلاالت التي تستدعي إنقاذ احلياة وحاالت الطوارئ ،وتقدم هذه الرعاية  ٨ .٨يشمل ذلك :حاالت السرطان (العالج الكيماوي والعالج باألشعة) ،والتصلب املتعدد،
والثالسيميا،وغيرها(أمراضالكلى،ومرضكرون،والتهابالقولونالتقرحي)،وجراحات
من خالل مستشفيات تتعاقد معها األونروا .ويعني االرتفاع الشديد
القلب.
في تكلفة الرعاية الصحية في لبنان أن توفير العالج الكافي كثيرا ً ما
يكون بعيدا ً عن متناول الالجئني ،وخاصة بالنسبة للحاالت الصحية

التي ال تدعمها األونروا .في سنة  ،2016تخطط األونروا لتقدمي الرعاية
لبعض احلاالت املزمنة لدى املرضى من الالجئني الفلسطينيني من
سوريا 8.فكثيرا ً ما يتسبب نقص العالج في تقييد شديد جلودة احلياة
والقدرات لدى هؤالء املرضى الذين تسوء حالتهم كلما ازدادت فترة
بقائهم في لبنان دون عالج .يقدر أنه سيتم دعم  5,000حالة استشفاء
من خالل هذا النداء.

التعليم الطارئ
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
الالجئون الفلسطينيون من سوريا
قادرون على مواصلة تعليمهم
على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يتخرجون من التعليم األساسي

193

اخملرجات
عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا
الطلبة الالجئون الفلسطينيون
من سوريا ميلكون القدرة على
الوصول إلى التعليم من خالل
الصفوف االعتيادية واخلاصة
وأساليب التعلم البديلة.

عدد مدارس األونروا العاملة على فترتني في اليوم التي تستضيف الجئني فلسطينيني من
سوريا
عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات أخرى)
عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف
االعتيادية في مدارس األونروا
عدد املدارس التي يتم تأهيلها

الطلبة الالجئون الفلسطينيون
من سوريا يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون
يحصلون على مواد وأنشطة
تعليمية وترفيهية.

65
3
15
6,000
5

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على دعم نفسي-اجتماعي
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي

2,650
76

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يحصلون على مواد تعليمية وترفيهية
(أدوات العودة إلى املدرسة ،أدوات الدعم النفسي-االجتماعي/الترفيه ،القرطاسية)

6,000

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا املشاركني في أنشطة ترفيهية أو أنشطة
التعلم التعويضي

6,000

تواصل األونروا مساعيها لدعم التحاق الطلبة الالجئني الفلسطينيني
من سوريا في مدارس األونروا في لبنان ،وتلتزم بضمان أن يحصل جميع
هؤالء األطفال الذين يسجلون في مدارس األونروا على التعليم النظامي
واملساعدات األكادميية (مبا يشمل الكتب املدرسية واللوازم) على الرغم
من التحديات التي تفرضها محدودية البنية التحتية املدرسية املتاحة.

مدار السنة املدرسية بهدف تزويد األطفال الالجئني اآلتني من سوريا
واملقيمني في لبنان بفرصة املشاركة في أنشطة متدهم بفترة راحة من
األوضاع املعيشية الصعبة في اخمليمات وتساعد على تعزيز التماسك
االجتماعي بينهم .تشمل األنشطة كذلك األطفال ذوي اإلعاقات.

سيتم أيضا ً متتني قدرات املدارس من خالل التدريب على مهارات
خالل السنة املدرسية  ،2015/2014استوعبت األونروا  31,646طالبا ً تخفيف مخاطر النزاع والكوارث .سيزود هذا التدريب العاملني باملعرفة
وطالبة من الالجئني الفلسطينيني في لبنان جنبا ً إلى جنب مع  6,527النظرية والعملية الالزمة لتقوية آليات التدبر ومهارات البقاء أثناء
طالبا ً وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في  65مدرسة حاالت الطوارئ لدى الكوادر املدرسية ،مبا يشمل إدارة عمليات اإلخالء
في مختلف أنحاء لبنان ،وقدمت لهم التعليم النظامي واملساعدات أثناء الطوارئ.
األكادميية (مبا يشمل الكتب املدرسية واللوازم) .وبالنسبة للسنة على الرغم من التحديات الراهنة والظروف الصعبة التي تعمل األونروا
املدرسية  ،2016/2015يقدر أن  6,000طالب وطالبة من الالجئني فيها ،تظل األونروا ملتزمة بتزويد جميع أطفال الالجئني الفلسطينيني
الفلسطينيني من سوريا سيحتاجون إلى دعم تعليمي من األونروا .بالتعليم النوعي واملنصف واجلامع.
ويجري تنظيم األنشطة الترفيهية والنفسية-االجتماعية على

النداء الطارئ لسنة  ٢٠١٦بخصوص أزمة سوريا اإلقليمية

52

احلماية
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
حتسن حماية األفراد الالجئني
الفلسطينيني املهددين واملعرضني
للخطر.

نسبة األفراد الذين يتم حتديد أنهم يواجهون مخاطر على احلماية (نساء ،وفتيات،
وفتيان ،ورجال) ويتم تزويدهم باملساعدة

%97

اخملرجات
9,150
حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني من سوريا (اإلرجاع
القسري ،األمن الشخصي ،العنف،
وال سيما العنف القائم على النوع
االجتماعي).
نسبة األطفال (فتيان/فتيات) الذين يتم حتديد أنهم يواجهون خطرا ً يتعلق باحلماية
عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مشورة قانونية

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية

( 8,510الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا 680 ،الجئا ً
فلسطينيا ً في لبنان)
%45
960

يواجه الالجئون الفلسطينيون الذين يهربون من النزاع من سوريا التوترات الداخلية.
ويلتمسون األمان في لبنان قيودا ً حتد من قدرتهم على دخول األراضي
ضمن هذا النداء ،تهدف األونروا إلى تقدمي خدمات احلماية األساسية
اللبنانية بصورة قانونية منذ آب/أغسطس  ،2013وازدادت هذه القيود
إلى الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في
صرامة منذ أيار/مايو  ،2014فيما أن أولئك الذين أصبحوا في لبنان
لبنان .إن عدم توفر اإلقامة القانونية في لبنان (لالجئني الفلسطينيني
يواجهون تهديدات للحماية بسبب صفتهم القانونية غير املستقرة،
املهجرين من سوريا باألساس) ،وانخفاض املساعدات اإلنسانية،
وال سيما من حيث الوصول احملدود إلى إجراءات التسجيل املدني
ومحدودية فرص الدعم الذاتي ،ونفاد املوارد ،هذه العوامل مجتمعة تزيد
الضرورية .فحسب آب/أغسطس  ،2014كان  44باملائة فقط من الالجئني
في درجة الضعف وتعرّض النساء واألطفال خملاطر خاصة .عالوة على
الفلسطينيني من سوريا ميلكون وثائق إقامة سارية 9.وقد ارتفع عدد
ذلك ،سيستجيب هذا النداء الحتياجات احلماية لدى النساء واألطفال
الالجئني الذين يفتقرون إلى إقامة سارية بشكل متسارع منذ آب/
الالجئني الفلسطينيني من خالل استمرار دعم وتقوية التدخالت
أغسطس  ،2014حيث أن دراسة يعود تاريخها إلى آذار/مارس 2015
احلاسمة للوقاية واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
تشير إلى أن  86باملائة من املبحوثني من بني الالجئني الفلسطينيني من
وحماية الطفل.
10
سوريا أفادوا بأن وثائق إقامتهم قد انتهت مدة سريانها.
قبل األزمة ،كان سكان مخيمات الالجئني الفلسطينيني من بني أكثر
الفئات ضعفا ً في لبنان .وأولئك الذين يستضيفون الجئني فلسطينيني
من سوريا في اخمليمات يواجهون صعوبات إضافية من ناحية ارتفاع
اإليجارات ،وانخفاض األجور ،واشتداد الضغط على البنية التحتية
للمخيمات .وقد واجهت الشبكة االجتماعية التقليدية في اخمليمات
حتديات كبيرة بسبب تدفق الالجئني ،مما أدى إلى تصاعد في حدة

٩.

’‘Profiling the vulnerability of Palestine refugees from Syria living in Lebanon,
report by UNRWA
١٠١٠مركزتطويرللدراسات،نتائجاستبيانحولمايريدهالالجئونالفلسطينيوناملهجرون
من سورية ،آذار/مارس .2015

الصحة البيئية
النتاج/اخملرج

املؤشرات

الغاية املستهدفة

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى السكان املتضررين.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات الذين
ميلكون قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى موارد ومرافق
املياه والصرف الصحي والنظافة

%90

اخملرجات
تزويد السكان املتضررين بالقدرة على الوصول اآلمن واملنصف
واملستدام إلى كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي
والنظافة الشخصية واملنزلية.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين ميلكون
القدرة على الوصول إلى كمية كافية من املياه ألغراض
الشرب والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية

%90

انخفاض خطر األمراض املتعلقة باملياه والصرف الصحي والنظافة
على السكان املتضررين من خالل وصولهم إلى ممارسات محسنة
في النظافة ملعاجلة املمارسات الضارة احلالية ،وتعزيز النظافة،
وتوفير منتجات وخدمات النظافة بشكل مستدام ومنصف.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا (النساء والرجال
واألطفال) الذين ميلكون الوصول إلى مواد النظافة
للمحافظة على صحتهم وكرامتهم ورفاههم

%80

26
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تعد اخلدمات املتعلقة بإمدادات املياه ومعاجلة املياه العادمة وجمع
النفايات الصلبة في اخمليمات من ضمن أهم اخلدمات التي تقدمها
األونروا .إن نظم مياه اجملاري في اخمليمات تعمل بأقصى طاقاتها بسبب
ضغط املستخدمني اإلضافيني ،وهي بحاجة إلى تطوير .ونتيجة لتزايد
عال بحدوث نقص في املياه وأعطال في اإلمدادات،
الطلب ،يوجد خطر ٍ
مما ميكن أن يؤدي بدوره إلى توترات اجتماعية ،فضال ً عن ارتفاع مخاطر
املرض واعتالل الصحة .إن االستجابة الشاملة والفعالة تتطلب
املشاركة اجملتمعية والتنسيق واإلشراف من أجل متتني هذه البنية
التحتية واحملافظة على إمكانية الوصول إلى املياه ألغراض الشرب
والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية.
ستساهم مساعدات الوكالة لهذا القطاع في دعم الوصول اآلمن
واملنصف إلى كميات كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي
والنظافة الشخصية واملنزلية .كما ستدعم تعزيز النظم اخملتلفة ،من
الوطنية إلى احمللية ،مبا يتماشى مع االستراتيجية الوطنية اللبنانية
لقطاع املياه من أجل زيادة الوصول إلى املياه ذات اجلودة .عالوة على ذلك،
ستقدم األونروا املساعدة إلدارة النفايات الصلبة ،والسيطرة على نواقل
األمراض ،وتدابير تخفيف مخاطر الفيضانات.
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ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 3
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ ا ﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ.

اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻣﻦ
دﻋﻢ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﺣﺪاث اﻟﺤﺮﺟﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاد
ا ﺳﻌﺎف اوﻟﻲ ،وﺣﻘﺎﺋﺐ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ا ﺻﺎﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ،
وﻣﺰﻳﻼت اﻟﺮﺟﻔﺎن ،وﻣﻌﺪات
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
وا دارة
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮﻳﻖ ا ﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
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األولوية االستراتيجية رقم  :3تعزيز قدرات العمل اإلنساني وتحسين تنسيقه وإدارته
السالمة واألمن
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

اخملرجات
األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من
سوريا مع توفر الترتيبات األمنية املناسبة.

نسبة تقييمات اخملاطر األمنية املنجزة للبرامج واملشاريع على
مستوى مكتب اإلقليم

%100

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا من أجل تيسير
تقدمي العون اإلنساني لالجئني الفلسطينيني من سوريا.

نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها

%100

تراقب األونروا الوضع األمني في لبنان باستمرار ،وذلك بالتنسيق مع في دعم التأهب لألحداث احلرجة ،مبا في ذلك توفير مواد اإلسعاف
وكاالت األمم املتحدة األخرى واحلكومة اللبنانية ،من أجل حتديد احتماالت األولي ،وحقائب معاجلة اإلصابات الطارئة ،ومزيالت الرجفان ،ومعدات
التدهور في الوضع التي ميكن أن حتمل تأثيرات معاكسة على السكان احلماية الشخصية.
وعلى عمليات الوكلة وبرامجها .سيساهم التمويل ضمن هذا املكون

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
ال يزال دعم قدرات املوظفني واإلدارة يشكل ضمانة لتقدمي استجابة
سريعة وفعالة الحتياجات الالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا
من سوريا .واألونروا ،باإلضافة إلى أنها اجلهة الرئيسية املقدمة
للمساعدات إلى الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان ،فهي
غالبا ً ما تقود التنسيق بني الشركاء في تقدمي اخلدمات للفلسطينيني
وتشارك بنشاط في خطة لبنان لالستجابة لألزمة في شراكة مع

احلكومة اللبنانية واجملتمع اإلنساني .تعمل األونروا عن قرب أيضا ً مع
الشركاء لدعم التخطيط واالستجابات املشتركة بني القطاعات من
خالل مجموعات العمل القطاعية والفريق اإلنساني القطري في لبنان.
وسيتم االحتفاظ بالقدرات واملوظفني في سنة  2016من أجل مواصلة
هذا العمل.
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األردن :السياق وتحليل االحتياجات
تواصل ارتفاع عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن خالل
سنة  ،2015وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في سنة 2013
وسنة  .2014ويتوقع أن تستمر هذه النزعة في سنة  ،2016بحيث
يتوقع أن يصل عدد الالجئني الفلسطينيني املهجرين من سوريا إلى 18
ألفا ً مع نهاية السنة .يشكل األطفال أقل من نصف هؤالء الالجئني
بقليل ،وتزيد أعمار  10باملائة عن  50عاماً .تشكل األسر التي تعيلها
نساء حوالي  30باملائة من اجملموع .ويقيم أغلب الالجئني الفلسطينيني
املهجرين من سوريا في مجتمعات مضيفة ،وغالبا ً حول املناطق
احلضرية في عمان وإربد والزرقاء.
إن االنخفاض املتوقع حدوثه في سنة  2016في عدد الوافدين اجلدد ناجت
باألساس عن سياسة احلكومة األردنية بعدم السماح بالدخول لالجئني
الفلسطينيني من سوريا .مت اعتماد هذه السياسة في كانون الثاني/
يناير  2013وهي ال تزال حتدد استجابة األونروا ألزمة سوريا في األردن .هذه
السياسة ال تسمح بالدخول من سوريا إلى األردن إال للفلسطينيني
الذين يحملون وثائق أردنية .ال يزال عدد صغير من اآلخرين يعبرون،
ولكنهم في العادة يتخذون مسارات غير منتظمة وغير آمنة .إن
افتقارهم للصفة القانونية وما يتبع ذلك من مخاطر على احلماية
يشكل باعثا ً للقلق الشديد .أما بالنسبة لآلخرين الذين دخلوا وال
اليزالون موجودين في األردن بصورة غير منتظمة ،فهم يعيشون حتت
خطر دائم باالعتقال واالحتجاز واإلرجاع القسري.
في الفترة من  1كانون الثاني/يناير إلى  31تشرين األول/أكتوبر ،2015
سجلت األونروا  59حالة إعادة قسرية إلى سوريا باإلضافة إلى حالة
واحدة لالجئ فلسطيني مت حتويله إلى بلد ثالث حيث يلتمس اللجوء
السياسي حالياً .في شهر كانون الثاني/يناير  2015لوحده ،مت إرجاع
 18طفال ً إلى سوريا .ومن مجموع الذين أعيدوا أربع أسر تضم  24فردا ً
دخلوا األردن بواسطة وثائق أردنية ولكن مت سحب املواطنة منهم بعدئذ.

وفي ظل انعدام اليقني بالنسبة لالجئني الفلسطينيني من سوريا في
األردن ،تواصل األونروا حث احلكومة األردنية على منح إمكانية الوصول
املؤقت واحلماية للفلسطينيني الذين ينزحون بسبب العنف في سوريا
والتمسك باملبادئ اإلنسانية املتعلقة بعدم اإلعادة القسرية.
تلتزم األونروا بضمان أن يحتفظ الالجئون الفلسطينيون من سوريا في
األردن بالقدرة على الوصول إلى اخلدمات األساسية وأن تتم حمايتهم
من االنزالق بقدر أكبر نحو االنكشاف الشديد .ال حتصل غالبيتهم على
أية مساعدات من منظمات أخرى ،ولذا فهم يعتمدون بشدة على
األونروا في تلبية احتياجاتهم األساسية .وستواصل األونروا في سنة
 2016تقدمي املساعدات النقدية املوجهة ،من أجل الغذاء واملأوى واملواد
غير الغذائية ،إلى  80باملائة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يعانون من أشد درجات الضعف ،وستضمن وصولهم إلى اخلدمات
الصحية والتعليمية األساسية.
في سياق محدودية املوارد املالية املتاحة للمساعدات الطارئة في
األردن ،تعكف األونروا على اعتماد آليات محسنة في االستهداف وتوزيع
املساعدات ،باالستناد إلى صيغة اختبار مستوى الدخل بالوسائل غير
املباشرة.
وفيما تكافح األسر للتدبر مع أوضاعها ،فإن األونروا تناشد اجملتمع
الدولي لزيادة مساعداته املقدمة لألردن من أجل احلد من حدوث مزيد
من التدهور في الوضع .ومن املرجح أن تستكمل عملية التحقق
السريع بنهاية سنة  ،2015وبالتالي ميكن أن تستخدم في تصنيف أسر
الالجئني الفلسطينيني من سوريا .وستعمل األونروا ،بنا ًء على نتائج
هذه العملية ،على حتديد أولويات االحتياجات اإلنسانية ووضع آلية
استهداف لتحديد استحقاق احلصول على املساعدات النقدية.

األردن :افتراضات التخطيط
على األرجح أن تبقى أوضاع الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن
محفوفة باخملاطر ،ولكن مستقرة ،في سنة  ،2016بسبب البيئة األمنية
والسياسية السائدة في األردن وعدم وضع حل للقيود القانونية التي
تواجههم .حتتاج األونروا إلى احملافظة على قدرات العمل اإلنساني حتى
تلبي االحتياجات املادية واحتياجات احلماية لالجئني الفلسطينيني من
سوريا ،وفقا ً الفتراضات التخطيط التالية:

•سيواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا االعتماد على األونروا
بشدة بسبب محدودية مساحة العمل أمام الهيئات األخرى
واملنظمات األهلية لتقدمي اخلدمات لهم .وستسعى األونروا ،حيثما
أمكن ،لبناء شراكات مع املنظمات األخرى التي متلك أفضلية
نسبية في تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي أو اخلدمات القانونية
الشاملة واملتخصصة.

•سيستمر عدد الفلسطينيني من سوريا الذين يتوجهون إلى
األونروا في التنامي ،وإن كان ببطء .يقدر أن  1,000شخص إضافي
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا سيتوجهون إلى األونروا
طلبا ً للمساعدة خالل سنة .2016

•سيواصل األردن فرض سياسة عدم إدخال الالجئني الفلسطينيني
من سوريا ،وسيظل خطر اإلعادة القسرية ماثال ً بقوة ،وستستمر
القيود على الوصول إلى التوظيف واخلدمات واإلجراءات القانونية.

•سيظل  80باملائة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا معتمدين
على األونروا ،وسيكون  20باملائة أقل تعرضا ً للمخاطر.
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األردن :التدخالت الخاصة بكل قطاع
عمان،
توزيع املساعدات النقدية ،شمال ّ
شباط/فبراير  ،2015 ©.2014األونروا

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 1
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء إﻟﻰ

14,000

14,000

4,500

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
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األولوية االستراتيجية رقم  :1الحفاظ على قدرات التحمل والصمود من خالل تقديم المساعدات
اإلنسانية
املساعدات النقدية
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية
حياتهم نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا املستهدفني الذين يستفيدون من
احتياجاتهم األساسية للحفاظ على
تدخل واحد أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة
والتدبر مع األزمات املفاجئة.

%100

اخملرجات
متوسط عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لكل جولة (مصنفا ً
حسب نوع املساعدة النقدية وحسب اجلنس)
الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون
على مساعدات إغاثية (مساعدات غذائية،
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي حتصل على مساعدة نقدية
ملرة واحدة
مبلغ املساعدات النقدية التي يتم توزيعها لكل شهر (لتلبية االحتياجات
األساسية للغذاء واملواد غير الغذائية)
عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء

أثبتت برامج املساعدات النقدية أنها األداة األكثر مرونة واألعلى جدوى
من حيث التكلفة واألكثر حفاظا ً على الكرامة في تلبية االحتياجات
األساسية لالجئني الفلسطينيني من سوريا وتعزيز وصولهم إلى
اخلدمات األساسية .مت اعتماد الصراف اآللي كوسيلة لتقدمي املساعدات
النقدية لالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن في سنة ،2015
وسيستمر اعتماده في سنة  .2016فقد أثبتت هذه اآللية أنها تتسم
بالكفاءة في توزيع املساعدات النقدية مع ضمان املساءلة املالية.
كما أنها ساعدت في تخفيض تكاليف املعامالت بالنسبة لألونروا
واملستفيدين ،والتي ترتبط باستالم القسائم والتبرعات العينية من
مواقع مخصصة كثيرا ً ما تكون بعيدة عن أماكن إقامة الالجئني.

14,000
900
US$ 560,000
4,500

بتقدمي دفعات لدعم اإليجار بقيمة  25دوالرا ً لكل شخص في الشهر
لنفس األشخاص .إن تكاليف اإليجار آخذة باالرتفاع ،إال أن النقص في
التمويل لم يتح لألونروا أن تقدم مساعدات في املأوى في سنة .2015
ستواصل الوكالة املناصرة والسعي لتأمني متويل لتغطية تكاليف
اإليجار في سنة  .2016سيتم أيضا ً تقدمي مساعدات لدعم التأهب
لفصل الشتاء جلميع أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا بقيمة
تقارب  340دوالرا ً لكل أسرة ،وذلك للمساعدة في تغطية التكاليف
اإلضافية املرتبطة بوقود التدفئة ،واملالبس الدافئة ،وارتفاع استخدام
الكهرباء ،وغير ذلك من التكاليف املرتبطة باألجواء الباردة .وستقدم
منح نقدية طارئة ملرة واحدة بقيمة  350دوالرا ً باملتوسط حلوالي 900
أسرة تعاني من األزمة أو لديها متطلبات مالية ملحة.

سيتم تقدمي عدد من األشكال اخملتلفة من املساعدات النقدية .يشمل
ذلك تقدمي منحة بقيمة  40دوالرا ً أمريكيا ً لكل شخص في الشهر يلزم التمويل كذلك لتنفيذ عملية التحقق السريع ،من أجل رصد
لصالح  80باملائة من مجموع الالجئني ( 14ألف شخص باملتوسط احلاالت ومتابعتها ،وزيارة الالجئني في بيوتهم ،وحتديد القضايا املتعلقة
على مدار السنة) ملساعدة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في تلبية برفاههم.
احتياجاتهم األساسية للغذاء واملواد غير الغذائية .سيتم تعزيز ذلك

3
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الزرقاء ،األردن ،أيار/مايو ©.2015
 ،2015األونروا .تصوير سهم ربابعة

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 2
ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻌﻔﻬﻢ.

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻄﺎرئ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ

18,000

1,800

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﻢ اوﻧﺮوا
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺤﻮادث
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ
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األولوية االستراتيجية رقم  :2توفير إطار حماية لالجئين الفلسطينيين والمساعدة في تخفيف
ضعفهم
الصحة الطارئة
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية لالجئني.

عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي تدعمها
األونروا (الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية)

27,116

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية األولية.

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى مرافق األونروا
الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس)

10,490

ذكور

15,734

إناث

عدد مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة

29

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون الوصول إلى رعاية
االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

عدد حاالت االستشفاء التي قدمتها األونروا للمرضى من بني
الالجئني الفلسطينيني من سوريا

891

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون القدرة على
الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم الطبية.

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في مخزون 12
مادة خاضعة للتتبع

ستكفل األونروا أن يظل جميع الالجئني الفلسطينيني من سوريا
قادرين على الوصول إلى خدمات األونروا الصحية في  25مركزا ً
صحيا ً وأربع عيادات أسنان متنقلة في مختلف أنحاء األردن .هذا
األمر ضروري بالنظر إلى أن الوضع القانوني غير الثابت ملعظم هؤالء
الالجئني مينعهم من الوصول إلى اخلدمات الصحية الوطنية .ستدعم

%100

األونروا أيضا ً اإلحالة إلى املستشفى للحصول على رعاية االستشفاء
والرعاية التخصصية .أما بالنسبة للعدد الصغير من الالجئني الذين
ال يزالون يقيمون في سايبر سيتي ،فستزودهم األونروا بخدمات الرعاية
الصحية األولية وتيسر حصولهم على رعاية االستشفاء مجانا ً من
خالل املنظمة األهلية الوطنية جمعية العون الصحي األردنية.

التعليم الطارئ
النتاج/اخملرج

املؤشرات

الغاية املستهدفة

النتاج
الالجئون الفلسطينيون من
سوريا عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والطلبة السوريني الذين يتخرجون من
تعليمهم
قادرون على مواصلة
التعليم األساسي
على الرغم من النزاع والتهجير.

1,477

اخملرجات

الطلبة الالجئون الفلسطينيون
من سوريا ميلكون القدرة على
الوصول إلى التعليم من خالل
الصفوف االعتيادية واخلاصة
وأساليب التعلم البديلة.

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا وسوريني

141

عدد مدارس األونروا العاملة على فترتني في اليوم التي تستضيف الجئني فلسطينيني من
سوريا وسوريني

140

عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات أخرى)
عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني في سن املدرسة امللتحقني
بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم في أوضاع الطوارئ بنا ًء على معايير الشبكة
املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

الطلبة الالجئون الفلسطينيون
من سوريا يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون
يحصلون على مواد وأنشطة
تعليمية وترفيهية.

17
1,800
40

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على دعم نفسي-اجتماعي

1,477

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي

176

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني الذين يحصلون على مواد تعليمية
وترفيهية (أدوات العودة إلى املدرسة ،أدوات الدعم النفسي-االجتماعي/الترفيه ،القرطاسية)

1,800

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني املشاركني في أنشطة ترفيهية أو
أنشطة التعلم التعويضي

400

3
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تدير األونروا  173مدرسة في األردن تقدم التعليم األساسي حتى الصف
العاشر .ستواصل األونروا تسجيل أطفال الالجئني الفلسطينيني من
سوريا في مدارسها ،إلى جانب األطفال السوريني الذين يقيمون في
مخيمات الالجئني الفلسطينيني الذين مت تسجيلهم في تلك املدارس.
تقدم األونروا التسهيالت الستيعاب ما يصل إلى  1,800طالب وطالبة
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا ومن السوريني في مدارسها في
سنة  .2016لقد مت تخفيض قيمة الغايات املستهدفة التي رصدت
لسنة  2015بنا ًء على أرقام الدوام الفعلي للطلبة في سنة .2015

سيغطي التمويل الرواتب الالزمة لتوظيف معلمني إضافيني ،وتوفير
الكتب املدرسية واملقاعد الصفية ،وتغطية التكاليف غير املرتبطة
بالطاقم ،وتكاليف مرافق اخلدمات ،ودفع إيجار املباني املدرسية ،وتوفير
القرطاسية واللوازم املدرسية .ومن ناحية أحرى ،ستكفل األونروا
تسجيل  50طالبا ً وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا مجانا ً
في مراكز التدريب املهني التابعة لها من أجل دعم مشاركتهم في
سوق العمل وحتسني آفاق التشغيل لديهم.

احلماية
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
حتسن حماية األفراد الالجئني الفلسطينيني من
سوريا املهددين واملعرضني للخطر.

نسبة األفراد الذين يتم حتديد أنهم يواجهون مخاطر على احلماية (نساء،
وفتيات ،وفتيان ،ورجال) ويتم تزويدهم باملساعدة

%95

اخملرجات
حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح الالجئني
الفلسطينيني من سوريا (اإلرجاع القسري ،األمن
الشخصي ،العنف ،وال سيما العنف القائم على
النوع االجتماعي).

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يحالون إلى املشورة القانونية
عدد حوادث احلماية املتعلقة مبزاعم بانتهاكات للقانون الدولي التي توثقها
األونروا
عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية

ال تزال اخملاطر على احلماية التي تواجه الالجئني الفلسطينيني من
سوريا تشكل حتديا ً كبيراً .ومن دواعي القلق الرئيسية عدد حاالت
اإلعادة القسرية لالجئني فلسطينيني إلى سوريا (مبا يتعارض مع مبدأ
عدم اإلعادة القسرية) ،والتي تشمل نسا ًء وأطفاالً .ستواصل األونروا
والهيئات الشريكة التواصل مع السلطات بشأن حاالت اإلبعاد وغيرها
من قضايا احلقوق ،ومناصرة أن مينح األردن إمكانية الوصول املؤقت
واحلماية للفلسطينيني الذين ينزحون بسبب العنف والنزاع في سوريا.
سعيا ً لتعزيز حماية الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،تواصل األونروا
حتسني نظمها لتحديد قضايا وحوادث احلماية واالستجابة لها .خالل
سنة  ،2016سيواصل األخصائيون االجتماعيون في فريق احلماية رصد
ومتابعة اعتبارات احلماية احملددة لدى الالجئني الفلسطينيني من سوريا،
سوا ًء التي يكتشفونها بأنفسهم أو التي حتال إليهم .يقدم هؤالء
األخصائيون االجتماعيون املشورة األساسية لالجئني ويساعدونهم في
الوصول إلى خدمات األونروا .سيقوم األخصائيون االجتماعيون كذلك

150
35
500

بإحالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى املساعدات الداخلية
ومقدمي اخلدمات اخلارجيني ،في حال لم تكن خدمات األونروا قادرة على
معاجلة اعتبارات احلماية احملددة التي تواجههم ،مثل املسائل القانونية
وقضايا التوثيق .سيتم تدعيم ذلك بواسطة قاعدة بيانات لتتبع حاالت
احلماية وإدارة املعلومات املتعلقة بها .أنشئت قاعدة البيانات هذه في
سنة  ،2015وستيسر حتليل االجتاهات السائدة واإلحالة والتبليغ.
ستواصل األونروا كذلك رصد الوضع على أرض الواقع واالنخراط في
املناصرة لدى السلطات األردنية واألطراف الفاعلة األخرى من أجل
حتسني وضع احلماية في األردن بالنسبة لالجئني الفلسطينيني من
سوريا.
إن األونروا ،بصفتها أحد مقدمي اخلدمات الرئيسيني ،تعطي األولوية
لتعميم احلماية في جميع جوانب اخلدمات التي تقدمها.
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تدريب على التوعية باألضرار البيئية،
عمان ،نيسان/إبريل  ،2015 ©.2014األونروا

ا وﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢ 3
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ ا ﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ.

اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻣﻦ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻣﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
وا دارة
دﻣﺞ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺮاف اﻟﻲ/اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
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األولوية االستراتيجية رقم  :3تعزيز قدرات العمل اإلنساني وتحسين تنسيقه وإدارته
السالمة واألمن
النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

اخملرجات
األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من
سوريا مع توفر الترتيبات األمنية املناسبة.

نسبة تقييمات اخملاطر األمنية املنجزة للبرامج واملشاريع على
مستوى مكتب اإلقليم

%100

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا من أجل تيسير
تقدمي العون اإلنساني لالجئني الفلسطينيني من سوريا.

نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها

%100

سيتم حتسني قدرة األونروا على االستجابة لالعتبارات األمنية عن
طريق تدريب املوظفني امليدانيني وموظفي مكتب إقليم األردن الذين
يعملون عن قرب مع الالجئني الفلسطينيني من سوريا .سيعزز ذلك

قدرة الوكالة على االستجابة بفاعلية العتبارات األمن حيثما ووقتما
تنشأ.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
تواصل وحدة تنسيق الطوارئ دعم األعداد املتنامية من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في األردن على مستوى مكتب اإلقليم ومن
خالل العمل مع املوظفني امليدانيني في مختلف أنحاء البالد .تعمل
الوحدة على تقوية االستجابة اإلنسانية لدى مكتب اإلقليم من
خالل حتديد احتياجات تعزيز القدرات ،واإلشراف على تنفيذ خطط

االستجابة ،ودمج املعايير الدنيا في البرامج واخلدمات ،ودعم تعميم
األدوات والنظم املستخدمة على نطاق الوكالة لتحسني الكفاءة
العامة لالستجابة .وستتمثل إحدى أبرز األولويات لسنة  2016في دمج
وتعميم االستجابة للطوارئ في البرامج االعتيادية ،وال سيما برنامج
الصراف اآللي/املساعدات النقدية.
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االستجابة اإلقليمية

ال تزال هناك أهمية حاسمة للمناصرة الدولية واستقطاب التمويل
والتنسيق من أجل العمل بفاعلية على خدمة الالجئني الفلسطينيني
املتضررين من أزمة سوريا .موظفون في األونروا يقومون بتزويد أحد مراكز
التوزيع مبخزون من املواد واللوازم في احلسينية ،دمشق ©  ،2015األونروا

النتاج/اخملرج

الغاية املستهدفة

املؤشرات

النتاج
األونروا قادرة على التخطيط ألنشطة االستجابة اإلنسانية
والتواصل حولها وإدارتها ومراقبتها بفاعلية وكفاءة في ظل
الطلب املتزايد والتعقيد في بيئة العمل.

درجة بقاء النتائج والغايات اخملطط لها على املسار الصحيح

%100

درجة حتقيق خطة االتصال بشأن أزمة سوريا

%100

اخملرجات
حتسن التخطيط للبرامج وإدارة ومراقبة أنشطة االستجابة
اإلنسانية اإلقليمية من خالل تعزيز قدرات العمل اإلنساني
والتنسيق.

عدد املراجعات الداخلية الدورية خلطط االستجابة اإلنسانية
اإلقليمية
تقدمي التقارير عن تدخالت الطوارئ في توقيتها

تتولى دائرة التخطيط في األونروا املسؤولية عن تخطيط وتنسيق
أنشطة االستجابة اإلنسانية ،مبا يشمل املكون اإلقليمي الستجابة
الوكالة آلزمة سوريا .وهذا يتضمن التنسيق مع منظومة العمل
عمان بخصوص البرامج واملناصرة
اإلنساني على املستوى اإلقليمي في ّ
واستقطاب التمويل ،إلى جانب إصدار الوثائق الرئيسية والنداءات
والتبليغ واملراقبة بخصوص هذه النداءات .تشارك األونروا بنشاط في
خطة االستجابة اإلنسانية بشأن سوريا لسنة  2015واخلطة اإلقليمية
لالجئني وقدرات الصمود للفترة  ،11 2017-2016وكذلك في مجموعات
العمل الفنية والرفيعة املستوى ذات العالقة .ضمن هذا النداء،
سيتم تعيني موظف مسؤول عن الطوارئ للقيام باإلشراف اليومي
على استجابة األونروا لألزمة ،وتتوفر قدرات مكرسة لتقدمي املشورة
12
السياسية واحلماية واالتصاالت.

2
تقريران

ستحتفظ دائرة التخطيط باإلشراف على املراقبة والتبليغ عن أنشطة
الطوارئ باستخدام إطار األونروا لإلدارة القائمة على النتائج الذي
يطبق على نطاق الوكالة ككل .وقد جرى على مدار سنة  2015تعديل
نظام اإلدارة القائمة على النتائج ليشمل مؤشرات من النداء اخلاص
بسوريا ،بحيث تكون مندمجة داخل نظم التقارير العامة للوكالة.
ستقوم مكاتب األقاليم الثالثة بجمع البيانات يوميا ً والتبليغ عنها
إلى نظام اإلدارة القائمة على النتائج بشكل فصلي .وستجري مراجعة
التقدم نحو النتائج املنتظرة على مستوى األقاليم بشكل فصلي
وعلى مستوى الوكالة بشكل نصف سنوي .وستزود التقارير اخلارجية
األطراف املعنية باملستجدات عن النتائج احملرزة مرتني في السنة من
خالل تقرير نسف سنوي وتقرير سنوي.
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

إن الدعم الذي يقدمه مكتب إقليم غزة لالجئني الفلسطينيني
الذي نزحوا من سوريا إلى غزة ،وعددهم أقل من  1,000شخص ،تتم
تغطيته ضمن اجلزء اإلقليمي في هذا النداء .وعندما يتم التبليغ عن
الجئني فلسطينيني من سوريا خارج أقاليم عمل األونروا ،تقوم الوكالة
بالتواصل مع مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني والشركاء
اآلخرين وحتيل احلاالت إليهم وإلى شركاء آخرين ،لضمان أن يحصل
هؤالء الالجئون على الدعم واحلماية التي هم مخولون بها .تدير األونروا
مكتب تنسيق في مصر ،ينسق بالنيابة عن حوالي  4,000فلسطيني
من سوريا اتخذوا طريقهم إلى هناك .ويحصل هؤالء الالجئون ،بدعم
من وكاالت األمم املتحدة والشركاء احملليني ،على قسائم باألغذية
ومساعدات صحية .ويفاد بأن أكثر من  50,000الجئ فلسطيني من
سوريا يوجدون في تركيا وأوروبا.

االتصاالت
ستعمل األونروا على حتديث استراتيجية االتصال بحيث تنسجم مع
الغايات املستهدفة واألولويات الواردة في هذا النداء .وستركز األونروا
بشكل خاص على االتصاالت البرامجية ،واملناصرة والرسائل املشتركة
بني الوكاالت ،واالتصاالت مع اجملتمعات احمللية .وستكفل أن يكون
باإلمكان حتويل بروتوكوالت اإلعالم العام التي يجري إعدادها لكي تطبق
في سياقات الطوارئ األخرى.

الرسمي في الوكالة القائم منذ  65سنة وعلى تقوية هذا النظام
من خالل إصالح التعليم في األونروا .وهذا األمر يتيح لألونروا املرونة
واالبتكار من أجل ضمان أن يحصل أطفال الالجئني الفلسطينيني على
تعليم معتمد وموثوق ،حتى في أوقات الطوارئ.
في سنة  ،2016ستعمل األونروا على متتني نهجها بخصوص التعليم
في أوضاع الطوارئ ،وذلك بالتركيز على األنشطة اآلتية:
•تطوير القدرات في األقاليم لتنفيذ نهج األونروا في التعليم في
أوضاع الطوارئ.
•بناء نظام لضمان اجلودة والتقييم لبرنامج التعلم الذاتي.
•تطوير دالئل إرشادية لتنفيذ برنامج التعلم الذاتي وتدريب املعلمني
واملوظفني املساندين على تنفيذ أساليب التعلم البديلة.
•تطوير قدرات الطواقم امليدانية في تقدمي األنشطة الترفيهية
والدعم النفسي-االجتماعي لألطفال في أوقات الطوارئ.
•بناء هيكلية جملالس أولياء األمور واملعلمني من أجل ضمان
مساهمة أولياء األمور في حال تقدمي التعليم في أوضاع طارئة.
•تطوير القدرات امليدانية في التخطيط للطوارئ واملهارات املتعلقة
بالسالمة واألمن.

ضمن هذه االستراتيجية ،سيتواصل تعميم الرسائل حول سوريا
والالجئني الفلسطينيني من سوريا في أنشطة االتصال على نطاق
الوكالة ونطاق األمم املتحدة لسنة  .2016كما ستعد األونروا منتجات
اتصال خاصة بسوريا حول استجاباتها في سوريا في املناسبات املهمة .الصحة
سيتضمن ذلك حملة مبناسبة مرور خمس سنوات على بدء النزاع في إن الوصول إلى الصحة ميثل حتديا ً مزمنا ً وجديا ً بالنسبة لالجئني
شهر آذار/مارس وحملة االتصال اجملتمعي والبرامجي واملناصرة الناجحة الفلسطينيني الباقني في سوريا والذين نزحوا عنها .ومن الضروري
 MyVoiceMySchool#في اخلريف .أعدت هذه احلملة في أواخر سنة للغاية بذل جهود عاجلة ومكثفة للتنسيق والتيسير ،ليس بسبب
 2014في شراكة مع  Digital Explorerوسكايب على شكل مشروع النزاع الدائر فقط ،بل وكذلك بسبب التحركات املستمرة لالجئني.
للمناصرة الدولية يهدف إلى إيصال أصوات الطلبة ،حيث يقوم الطلبة عالوة على ذلك ،يتزايد شح األدوية في سوريا وفي املنطقة بسبب
الالجئون الفلسطينيون في مدارس األونروا بالتحادث مع أقرانهم انهيار اإلنتاج احمللي وارتفاع احلاجة .كما أن عدم االستقرار األمني يؤثر
في اململكة املتحدة وبلجيكا من خالل احملادثات املرئية ،والتبادالت بشدة على لوجستيات األدوية .ويلزم توفير خبير في الصحة الطارئة
عبر سكايب ،ومنهاج معد خصيصا ً لهذا الغرض .في هذه احملادثات ،وإدارة اللوازم الطبية في رئاسة األونروا من أجل ضمان الوصول إلى
يقومون بتحديد وتطوير مشاريع صفية تهدف إلى بناء حس بالتضامن اخلدمات الصحية وتوفر إمداد منتظم باألدوية ذات اجلودة على مستوى
عبر احلدود وتطوير املهارات الالزمة للمناصرة من أجل تعليمهم إقليمي .وستقدم الرئاسة كذلك املساعدة الفنية حول الصحة
ومستقبلهم ،وسيشكل هذا جزءا ً من حملة للمناصرة لتعزيز رسائل الطارئة وتنسيق التدخالت الصحية الطارئة ،مبا يساهم في بناء
األمل لدى الطلبة.
اخلبرات واستخالص الدروس املستفادة على نطاق الوكالة.
ستواصل األونروا العمل عن قرب مع احلكومات املانحة الرئيسية تحسين البنية التحتية والمخيمات
من أجل تأكيد التزامها وتعزيز الفهم والوعي حول محنة الالجئني
سيتكون دعم الرئاسة الستجابات األقاليم من حتضيرات منظمة
الفلسطينيني في نطاق أزمة سوريا األوسع.
للتدخالت الطارئة ،وإدارة شؤون املأوى أثناء الطوارئ ،والتدريب وورش
التعليم
العمل املتعلقة بعمليات الطوارئ .سيولى اهتمام خاص لتدخالت
إن التمسك بحق الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في التعليم املياه والصرف الصحي والنظافة .إن هذه األنشطة تفترض أن األزمة
النوعي ،حتى في أوقات الطوارئ ،يظل يشكل محور التركيز الرئيسي ستستمر .أما إذا بدأت إعادة اإلعمار ،فستزداد مساهمة برنامج حتسني
لبرنامج التعليم في األونروا .إن نهج األونروا في التعليم في أوضاع البنية التحتية واخمليمات بقدر كبير.
الطوارئ يستجيب الحتياجات األطفال املتضررين من النزاع ،مبا يكفل الحماية
لهم االستمرار في الوصول إلى التعليم .هذا النهج متعدد األبعاد،
ويعالج االحتياجات املتعلقة بالوصول من خالل أساليب تعلم بديلة ستؤسس األونروا في بداية سنة  2016وحدة للحماية على مستوى
عمان لكي تنسق وتعمم تدخالت احلماية عبر مكاتب
وأماكن آمنة للتعلم ،واالحتياجات للدعم االنفعالي والصمود من خالل مقر الرئاسة في ّ
تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي للطلبة ،واالحتياجات لضمان أن األقاليم اخلمسة وبرامج تقدمي اخلدمات .يلزم دعم إضافي ضمن هذا
يكون املعلمون قادرين على استخدام هذه األساليب اجلديدة بفاعلية النداء لدعم العمل احملدد الذي تقوده الرئاسة بخصوص احلماية ارتباطا ً
من خالل تطوير القدرات بشكل موجه ،واألمر األهم ضمان أن يكون كل بأزمة سوريا .وهذا األمر ينطوي على بعد إقليمي قوي ،بالنظر إلى حتركات
من املعلمني والطلبة على وعي بأفضل السبل للبقاء في أمان من خالل الالجئني عبر املنطقة وحتديات احلماية املشتركة .تتضمن األنشطة
اخملطط لها إدخال مكونات خاصة بالالجئني الفلسطينيني من سوريا
تدريب خاص على السالمة واألمن.
في قاعدة بيانات احلماية على نطاق الوكالة التي يجري تطويرها ،وفي
إن برنامج األونروا للتعليم في أوضاع الطوارئ يبني على نظام التعليم “أداة الوكالة لدمج املعايير الدنيا في برامج األونروا وخدماتها” .إن هذه
•تقييم االحتياجات التعليمية بخصوص تعليم أطفال الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.

النداء الطارئ لسنة  ٢٠١٦بخصوص أزمة سوريا اإلقليمية

املعايير اخلاصة باحلماية يجري العمل على حتديثها .كما أن استجابة
األونروا حلاالت احلماية الفردية كثيرا ً ما يكون لها بعد إقليمي وتتطلب
التنسيق عبر األقاليم .سيستخدم التمويل أيضا ً لدعم مساهمة
الوكالة في منابر احلماية واملناصرة املشتركة بني الوكاالت في املنطقة
وخارجها ،والتي تشارك الوكالة فيها بنشاط .وستواصل الوكالة تقدمي
الدعم القانوني من خالل دائرة الشؤون القانونية لدعم االستجابة
الطارئة.

السالمة واألمن
يظل تعميم إدارة األمن واخملاطر والدعم يشكل حتديا ً عبر األقاليم
الثالثة املعنية .وتكمن أولوية الدعم املقدم من الرئاسة لألقاليم
في إنشاء فريق تدريب متنقل ،للمساعدة في تهيئة املوظفني ورفع
كفاءتهم املهنية في االستجابة لألزمات وأوضاع اخلطر دون االعتماد
على القدرات املوجودة في األقاليم .من شأن ذلك أن ييسر التعلم
عبر األقاليم وتدريب املوظفني على املهارات ذات األهمية احليوية ،مثل
التقييمات السريعة لالحتياجات .تتمثل إحدى الفجوات املهمة األخرى
في إدارة املعلومات ،والتي تتضمن  -بالنسبة للسالمة واألمن  -بناء
القدرات في نظام املعلومات اجلغرافية كجزء ال يتجزأ من الدعم الفني
واملشورة والتبليغ.

الدعم العام
عمان للموظفني الذين يتم نقلهم
توفر الرئاسة مساحة مكتبية في ّ
من دمشق ،ويلزم توفير استثمار لضمان تزويدهم بشروط العمل
املالئمة من أجل دعم البرامج واألنشطة في سوريا .توجد فجوتان
أخريان مهمتان على نطاق الوكالة ،في معدات االتصال وفي النقل.
تكتسب الهواتف النقالة واالتصاالت عبر السواتل قيمة ال تقدر
بثمن في دعم التنقالت الطارئة التي تقوم بها البعثات في مناطق
غير آمنة وحدودية .وميكن أيضا ً حتسني الكفاءة بقدر كبير من خالل
تقوية إجراءات املشتريات واملعامالت الطارئة ،إلى جانب تقدمي التدريب
للموظفني املعنيني باملشتريات الطارئة.

 ١١١١تنعكس استجابة األونروا اإلنسانية في سوريا في خطة االستجابة اإلنسانية ،فيما
تتم تغطية األنشطة في األردن ولبنان في اخلطة اإلقليمية لالجئني وقدرات الصمود.
 ١٢١٢تنقسم تكاليف هذا املنصب الوظيفي بني النداء اإلقليمي بخصوص سوريا والنداء
الطارئلألرضالفلسطينيةاحملتلة.
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املسببات

الواقع السياسي واألمني للنزاع
السوري املطول.
عدم كفاية القدرات التشغيلية أو
البرامجية الالزمة لتنفيذ اخلطط.
عدم توفر القدر املالئم من التقييم
أو التخطيط أو مراقبة اخلطط.
غياب امللكية ،وعدم كفاية املساءلة،
ومقاومة النتائج املستهدفة.
التداخالت وضعف القدرات.
عدم تلبية االحتياجات خلدمات
اإلحالة سوا ًء من الناحية الكيفية
أو الكمية.











العواقب










آلية التخفيف/التدبر
إعداد التقييمات وحتليل الوضع
واالسترشاد بها عند اتخاذ قرارات
اإلدارة.
تعزيز الشراكة مع املنظمات
الوطنية والدولية لتحقيق
الكفاءة والفاعلية.
تقوية التقيد بدورة إدارة املشاريع
(تطوير واستخدام خطط العمل
واإلطار املنطقي).
مأسسة إدارة دورة البرامج
اإلنسانية واملراقبة البرامجية
واملالية الدورية.
تقوية االتصال مع أهم األطراف
املعنية.
توفير بناء القدرات املستمر
للموظفني.

















تقارير مستجدات رصد الوضع
األمني.
إجراء رصد دوري من خالل
مراجعات اإلدارة الفصلية
ومراجعة النتائج نصف
السنوية.
املراقبة البرامجية واملالية
املنتظمة من خالل اجتماعات
اإلدارة الشهرية.
املراقبة املنتظمة الستراتيجيات
اإلصالح من خالل خطة العمل
السنوية والتقرير السنوي.
مراجعة وحتديث دوري لسجل
اجملاطر في األونروا.

مراقبة إدارة اجملاطر

الملحق رقم :1سجل المخاطر لالستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية –2016



















ارتفاع مستوى خطر التعرض 
للعنف والبيئة غير اآلمنة.
اإلخفاق في حتقيق النتائج
وإظهارها أمام األطراف املعنية .
تعرض جودة البرامج للخطر.
عدم استناد قرارات السياسات

على دالئل أو بيانات موثوقة.
رفع قضايا قانونية ضد األونروا.
انخفاض ثقة األطراف املعنية
في األونروا.

عال.
جميع األحداث في سجل اخملاطر تعتبر متوسطة االحتمالية على أقل تقدير وذات أثر ٍ

احلدث

استراتيجية/برامجية









تغيرات مستمرة وغير
خاضعة للتنبؤ في بيئة
العمل.
حتقيق جزئي للغايات
البرامجية والتنفيذية.
انخفاض الفعالية في
اإلدارة واحلاكمية.
تأخير في تنفيذ اإلصالحات.

مالية







نقص في التزام املانحني
بدعم خطة االستجابة
اإلقليمية.
تراجع القوة الشرائية
(تقلب أسعار صرف
العمالت والتضخم).
انخفاض الكفاءة في
النفقات.





إعياء املانحني وانخفاض أولوية
االستجابة اإلنسانية في سوريا.
االحتياجات اإلنسانية تفوق حجم
االستجابة الدولية.
منافسة من حاالت طوارئ أو قضايا
إقليمية أخرى.
حدود في كفاية وظائف التدقيق
والرقابة.
استمرار االنكماش االقتصادي،
يفاقمه انعدام األمن و/أو العقوبات.


انخفاض في مساهمات
املانحني لصالح سوريا.
عدم القدرة على تقدمي
استجابة كافية لالحتياجات
املتزايدة لالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
ارتفاع عدم الرضا بني
املوظفني.
مخاطر مالية في تنفيذ
العمليات.



التفاعل بشكل مكثف ومنتظم
مع املانحني واألطراف الدولية ذات
الشأن.
اتباع نهج استراتيجي في
استقطاب التمويل.
إعطاء األولوية للمشاريع
الرئيسية.
وضع نظم مالية وإدارية فعالة.
إجراء أنشطة التدقيق والرقابة
وتنفيذ التوصيات التي تخرج بها.


زيادة الثبات واجلودة في التواصل
مع املانحني (األفراد واملؤسسات).
مراقبة التدقيق والرقابة من
خالل نظم املراجعة واالستجابة
في األونروا.
عقد جلسات لنقاش امليزانية
وإجراء عمليات لتحديد أولويات
املشاريع سنويا ً.
تنفيذ عمليات منتظمة ملراقبة
امليزانية.
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أخطار

احلدث

 التصعيد في النزاع و/أو
حدوث كوارث طبيعية.
 تصاعد التهديدات
الشخصية لالجئني
واملوظفني ومرافق األمم
املتحدة (األمان الشخصي).
 استمرار نزوح الالجئني
الفلسطينيني من اجمليمات
والتجمعات.
 قواعد وأنظمة املوظفني
اﶈليني للسالمة واألمن غير
مشمولة في إطار األمم
املتحدة لألمن.
 تراجع صيانة البنية
التحتية يؤدي إلى ظروف
عمل غير آمنة.
متعلقة بالعمليات













تقص املوارد/القدرات
البشرية املالئمة.
استمرار التعطل أو النقص
في إمدادات الطاقة.
تعرض مسارات الوصول
وخطوط النقل إلى املناطق
للخطر بسبب انعدام
األمن.
عدم توفر موردين مالئمني
وموثوقني للوازم واخلدمات
األساسية داخل سوريا.
انخفاض الطاقة
االستيعابية لنظم املصارف
الوطنية أو انهيارها.
استمرار التعطل في
خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.


















املسببات




















غياب حل سلمي للنزاع.
سالمة املوظفني اﶈليني وأمنهم غير
مشمولني في إطار األمم املتحدة
لألمن.
غياب االستثمار املالي في الصيانة.

تهجير عائالت املوظفني وتدمير
مساكنهم.
نزوح املوظفني املؤهلني فنيا ً عن
سوريا.
عدم توفر أسواق موثوقة ،جنبا ً إلى
جنب مع التأثير املدمر للعقوبات
االقتصادية.
اتساع رقعة املناطق التي تعاني من
انعدام األمن أو القيود على الوصول
في سوريا.
عدم توفر القدرات الكافية
ملؤسسات الدولة واملؤسسات املالية
لدعم العمليات.
نقص القدرات و/أو املوارد في وظائف
دعم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.


العواقب
تزايد التهديدات واإلصابات
املتعلقة بالعنف والتهجير في
أوساط الالجئني املسجلني لدى
األونروا.
تزايد نزوح املوظفني وإعيائهم.
تعرض أصول األونروا ألضرار أو
فقدانها.
انخفاض القدرة على الوصول
إلى املستفيدين واملنشآت
واجمليمات والتجمعات.
عدم توفر معايير مالئمة
لواجب الرعاية بخصوص
السالمة واألمن.
إخالء جزئي أو كلي للموظفني
الدوليني.
عدم القدرة على االستجابة
بالقدر الكافي والسريع
لالحتياجات املتنامية بخدمات
ومساعدات ذات جودة.
الشعور الدائم بعدم األمان
وضعف املعنويات ،وحتديات في
التوظيف.
عدم استقرار األسواق اﶈلية
يقوض قدرة الوكالة على توريد
السلع واخلدمات محليا ً.
تعطل استمرارية األعمال.
ضعف النظم القائمة لدعم
تقدمي اخلدمات واإلدارة
واإلشراف وصنع القرارات
املبنية على معرفة.
تصبح األونروا مستهدفة
بالعنف.















آلية التخفيف/التدبر
وضع خطط خاصة باإلقليم
لتعميم السالمة واألمن.
جميع املوظفني مدربون بالكامل
على السالمة واألمن.
متتني التنسيق مع الشركاء وداخل
فريق األمم املتحدة القطري لضمان
املرونة في أساليب إيصال
املساعدات والبحث عن مسارات
إمداد بديلة.
التنسيق مع السلطات ومكتب
املبعوث اخلاص ،وحيثما أمكن مع
األطراف األخرى التي تتحكم
بالوصول.

االحتفاظ بقائمة طوارئ تضم
أسماء موظفني دوليني مدربني
ومحضرين لالستقطاب في
االستجابة ألزمة سوريا.
االحتفاظ بقوائم متعددة تضم
أسماء مرشحني على املستوى
الوطني لشغل جميع أنواع
الوظائف الطارئة ،مبا يتيح
التوظيف السريع في حال حدوث
شاغر.
وضع خطط الستمرار األعمال
تستجيب لألوضاع الطارئة
واألزمات.
تأسيس هيكلية بديلة لإلدارة عن
بعد وبشكل المركزي.
تطوير خيارات ومسارات بديلة
خلطوط النقل واالستيراد.










مراقبة إدارة اجملاطر
االستخدام املنتظم ملستجدات
األمن ونظام إدارة املعلومات.
التحليل املستمر وجمع
املعلومات األمنية.
التنسيق الوثيق مع فريق األمم
املتحدة لإلدارة األمنية وفرق األمم
املتحدة األمنية األخرى.

حتديث قوائم موظفي الطوارئ
بانتظام.
مراجعة منتظمة خلطة
استمرار األعمال.
مراجعة دورية ملدى أهمية
البرامج واملوظفني األساسيني.
مراجعة دورية لعقود التوريد.

النداء الطارئ لسنة  ٢٠١٦بخصوص أزمة سوريا اإلقليمية

41





احلدث

مخاطر ائتمانية متعلقة
باملشتريات.
خرق (حقيقي أو متصور)
للحيادية وقواعد سلوك
املوظفني.

اجتماعية-سياسية



وجود توقعات لدى الالجئني
أعلى مما تسمح به قدرات
األونروا ومهام واليتها.













املسببات

هفوات في التقيد بسياسات
الوكالة وإجراءاتها.
إساءة استعمال السلع أو األصول
في أنشطة غير تلك التي يقصد أن
تستعمل ألجلها.

نقص في فهم والية األونروا
وقدراتها.
تقييد بيئة العمل نتيجة التمويل
اﶈدود وعدم توفر القدرة على
الوصول.
عدم توفر املعلومات الكافية أو وجود
معلومات مضللة بخصوص خدمات
األونروا.
اتساع نطاق االحتياجات نتيجة
األزمة املطولة.







العواقب




تزايد العبء اإلداري نتيجة زيادة 
االستئنافات والشكاوى.
تغطية غير مواتية في وسائط

االتصال االجتماعي.
تعرض املوظفني لتهديدات
وعنف.

تداخالت في تنفيذ البرامج.
مظاهرات واحتجاجات.


آلية التخفيف/التدبر

احلفاظ على مسارات توريد
مزدوجة (محلي ودولي).
توفير محزون احتياطي مسبق من
مواد اإلغاﺛة اﶈورية في جميع
مناطق العمليات ،مبا يسمح
باستمرار العمليات في حال
انقطاع سبل الوصول.

تقوية العالقة مع قادة اﺠﻤﻟتمع
وقيادات األشخاص النازحني
وجلانهم وتعزيز مشاركتهم.
مواصلة احلوار مع جميع األطراف
املعنية.
حتسني التواصل مع املوظفني
واملستفيدين واﺠﻤﻟتمعات املضيفة
واملانحني واحلكومات.
أنشطة ميدانية فعالة.





مراقبة إدارة اجملاطر

تقييمات واستطالعات غير
رسمية لرضا الالجئني
الفلسطينيني.
آلية فعالة للشكاوى
واالستئناف.
قيام املوظفني بالتبليغ عن
احلوادث والشكاوى.
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل united nations relief and works agency
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى for palestine refugees in the near east

الرئاسة – عمان
عمان ،األردن
هاتف+962 )6( 580 2501 :
www.unrwa.org
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دائرةالتخطيط
األونروا  -عمان
العنوان البريدي :ص.ب ،140157 :عمان 11814
األردن
هـ )+٩6٢ ٦( ٥٨٠2501 :
department of planning
unrwa headquarters - amman
po box 140157, amman 11814
jordan
t: (+962 6) 580 2501

www.unrwa.org
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