بشأن أزمة سوريا اإلقليمية

النداء الطارئ 2018

النداء الطارئ 2018
بشأن أزمة سوريا اإلقليمية

ب

النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية 2018

©  ، 2018األونروا

عن األونروا
األونروا هي وكالة تابعة لألمم املتحدة تأسست من قبل اجلمعية العامة في عام  1949وتوكل إليها مهمة تقدمي املساعدة واحلماية حلوالي
خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلني لديها .وتقتضي رسالتها مساعدة الجئي فلسطني في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية
وقطاع غزة على حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية اإلنسانية إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم حملنتهم .تشمل خدمات األونروا
التعليم ،والرعاية الصحية ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،والبنية التحتية وحتسني اخمليمات ،واحلماية ،والتمويل الصغير .يتم متويل األونروا
كليا ً تقريبا ً بواسطة مساهمات طوعية.

الرئاسة – عمان
عمان ،األردن
هاتف+962 )6( 580 2512 :
www.unrwa.org
صورة الغالف :صناعة املوسيقى ،مدرسة صحنايا احملدثة ،ريف دمشق 2017 © .األونروا ،تصوير :تغريد محمد

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ت

تمهيد من المفوض العام
يستمر النزاع في سوريا للسنة السابعة اآلن ،متسببا ً بتأثيرات
شديدة الوطأة على السكان العاديني الذين فقدوا ويفقدون
مساكنهم وسبل رزقهم وأمنهم .يوجد اآلن ما يزيد على  5.5مليون
فرد من سوريا مسجلني كالجئني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني وقرابة  6.1مليون شخص مهجرين داخل البلد ،مما يجعل هذا
الوضع ميثل أكبر أزمة تهجير في العالم .وفيما تساهم إقامة مناطق
خالية من التصعيد في احلد من العنف بعض الشيء في مناطق
معينة ،يتواصل القتال في أجزاء أخرى من البالد ،مؤديا ً إلى مزيد من
اخلسائر في األرواح والتهجير الداخلي ونزوح موجات من الالجئني .يعد
الالجئون الفلسطينيون من بني أشد اجملتمعات السكانية املتضررة
من النزاع .فمن بني  560,000الجئ مسجل لدى األونروا في سوريا،
نزح ما يزيد على  120,000إلى لبنان واألردن وإلى أبعد من ذلك .وال
يزال  254,000الجئ فلسطيني من ضمن النازحني داخل حدود سوريا،
فيما أن  56,000عالقون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها.

وفيما يظل من املتوقع أن تبقى األوضاع شديدة التقلب في سنة
 ،2018فيمكن أن نحدث حاالت عودة تلقائية لألشخاص املهجرين
داخل سوريا ،ومنهم الالجئني الفلسطينيني ،إلى أماكن سكناهم
السابقة كلما أصبح الوصول ميسرا ً إلى مناطق جديدة .وستواصل
األونروا رصد اجتاهات احلركة جنبا ً إلى جنب مع أطراف العمل اإلنساني
األخرى وستحافظ على مرونة عملياتها بغية استئناف اخلدمات في
تلك املناطق حيثما يكون ذلك ممكنا ً وآمناً.

أود أن أشيد بالزمالء من طواقم األونروا في سوريا .إنهم يبدون
شجاعة فائقة وتصميما ً عاليا ً على تلبية احتياجات مجتمع الالجئني
في ظل أقسى الظروف وأصعبها .فموظفو األونروا البالغ عددهم
حوالي  4,000في سوريا يكرسون حياتهم على خط املواجهة لتقدمي
املساعدات احلاسمة للسكان الذين في أشد احلاجة إليها .وقد كان
لهذا ثمنه الباهظ – إذ لقي  18من موظفي الوكالة حتفهم نتيجة
القتال أو في أوضاع تتعلق بالنزاع منذ سنة  ،2012كما أن  25آخرين
يعتمد الالجئون الفلسطينيون على األونروا في احلصول على ال يزالون مفقودين أو محتجزين ،أو يعتقد أنهم محتجزون.
املساعدات املنقذة للحياة ،مبا فيها الغذاء واملياه واملأوى واملساعدات
الطبية .ويتيح هذا النداء لألونروا أن تواصل في سنة  2018تقدمي
إن دور األونروا في مد حبل النجاة لالجئني الفلسطينيني في سوريا
اإلغاثة امللحة للمتضررين من األزمة ،مع تكييف البرامج القائمة
وأولئك الذين نزحوا إلى لبنان واألردن يعتمد على سخاء اجلهات
بحيث تستجيب لالحتياجات املتغيرة .نحن داخل سوريا نصل
املانحة ،وضمان الوصول اآلمن والثابت إلى السكان احملتاجني،
باملساعدات النقدية إلى أكثر من  400,000الجئ فلسطيني ،مما يجعل
وفقا ً للقوانني والقواعد اإلنسانية الدولية .إننا نحث املانحني على
هذا اجلهد أحد أكبر البرامج من هذا النوع في العالم التي تنفذ في
مواصلة وزيادة دعمهم املالي في سنة  2018للتخفيف من حدة اآلثار
ظروف النزاع النشط .وعلى الرغم من التحديات األمنية الهائلة،
اإلنسانية لألزمة في سوريا ،وتعزيز احلماية ،ومنع املزيد من املعاناة.
نحن نقدم التعليم ألكثر من  47,000طالب وطالبة من الالجئني
واألهم من ذلك ،أننا ندعو جميع أطراف النزاع في سوريا إلى السعي
الفلسطينيني في البلد ،مع إضافة الدعم النفسي-االجتماعي
دون إبطاء من أجل إيجاد حل عن طريق التفاوض ووضع حد للنزاع
والتدريب على السالمة إلى الدروس االعتيادية ،وذلك للتخفيف من
وانتهاك احلقوق والكرامة واإلنسانية.
بعض أشد اآلثار الصادمة للنزاع .أما بالنسبة للطلبة غير القادرين
على الوصول إلى مدارسنا ،فقد قمنا بإعداد مواد التعلم عن بعد
لدعم استمرارهم في التعليم .إن هذه االستراتيجيات املبتكرة تترك
تأثيرا ً إيجابيا ً على حياة آالف األطفال.
بيير كرينبول
املفوض العام لألونروا
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 1

النداء الطارئ لسنة 8102
بشأن أزمة سوريا اإلقليمية
560,000

الجئ فلسطيني كانوا مسجلني لدى األونروا في سوريا قبل النزاع
أكثر من

سو ر يا

ذكور

اناث

أطفال

لبنان

ذكور

% 95

% 44

اناث

أطفال

االردن

% 48
ذكور

اناث

% 47
أطفال

% 52.2

معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا

% 100

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا بحاجة إلى مساعدة للتأهب لفصل الشتاء

% 31

من أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا تعيلها نساء

% 93

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يصنفون كضعفاء أو ضعفاء للغاية

 15مليون
دوالر امريكي

الجئ فلسطيني من سوريا

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا مت تقييم أنهم يفتقرون لألمن الغذائي

التمويل المطلوب

16951

% 52

% 47

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يقيمون في اخمليمات

 61مليون
دوالر امريكي

% 48

% 52

% 13

من الالجئني عالقون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها

التمويل المطلوب

32561

الجئ فلسطيني من سوريا

% 95

من الالجئني في حاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة

التمويل المطلوب

% 48

% 52

% 36

% 58

من الالجئني مهجرون داخليا ً

 329مليون
دوالر امريكي

43800

الجئ فلسطيني

50,000

الجئ فلسطيني من سوريا نزحوا إلى أماكن خارج املنطقة

مجموع متطلبات التمويل 408.958.394:دوالرًا امريكيًا
متطلبات البرنامج

سوريا

لبنان

االردن

المنطقة

المجموع الفرعي

األولوية االستراتيجية األولى
المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات
األساسية
المواد غير الغذائية
المساعدات الغذائية

180,393,644

32,412,793

10,925,175

700,000

6,347,671

-

-

-

49,135,463

-

-

-

279,914,746

( ) % 68

األولوية االستراتيجية الثانية
20,354,281

3,592,620

-

-

11,701,620

7,201,619

932,400

400,000

سبل كسب العيش

18,466,411

9,787,579

2,009,100

600,000

الحماية

2,113,480

3,188,495

166,500

300,000

الصحة البيئية

658,230

3,098,565

111,000

-

الصحة الطارئة
التعليم في أوضاع الطوارئ

84,681,900

( ) % 21

األولوية االستراتيجية الثالثة
السالمة واألمن
دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
اإلصالحات الطارئة والصيانة لمنشآت
األونروا

المجموع

1,088,256

422,910

69,950

900,000

15,609,454

1,413,860

1,003,440

554,534

23,299,344

-

-

-

329,167,854

61,118,441

15,217,565

3,454,534

44,361,748

( ) % 11

408,958,394

*كل االرقام بالدوالر االمريكي
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ملخص تنفيذي

وصل النزاع في سوريا اآلن إلى عامه السابع ،وهو ال يزال يتصف
بانتشار العنف الذي يجلب املوت والدمار والتهجير الداخلي ،واإلفادات
عن أعمال اختفاء قسري واحتجاز تعسفي ،وأضرار واسعة النطاق
للبنية التحتية املدنية .وال يزال املدنيون الذين بقوا داخل سوريا
يواجهون احتياجات شديدة للمعونات اإلنسانية واحلماية .ومن بني
قرابة  438,000الجئ فلسطيني ال يزالون داخل سوريا ،يوجد أكثر من
 %95منهم ( )418,000في حاجة حرجة للمساعدات اإلنسانية الثابتة.
ويعاني حوالي  254,000من التهجير الداخلي ،فيما يقدر أن 56,600
عالقون في مواقع يصعب أو يستحيل الوصول إليها ،مثل اليرموك
ويلدا وببيال وبيت سحم في دمشق ،والغوطة في ريف دمشق ،ومخيم
درعا واملزيريب وجلني في جنوب سوريا.

املتضررين من أزمة سوريا .وستبني الوكالة على ما لديها من
أطر وسالسل توريد وقدرات قائمة لضمان استجابة فعالة ومرنة
لالحتياجات املستمرة واملتطورة .وفيما أن مناطق جديدة داخل سوريا
قد تصبح ميسرة الوصول خالل السنة ،فيتوقع أن تزداد حاالت العودة
التلقائية لالجئني الفلسطينيني املهجرين داخل سوريا إلى أماكن
إقامتهم السابقة ،مثلما حدث في مخيمي سبينة وخان الشيح في
سنة  .2017وستحافظ األونروا ،في سنة  ،2018على جهودها الستئناف
اخلدمات األساسية في مناطق العودة التلقائية ،شريطة أن يتاح لها
الوصول اآلمن .وبشكل أكثر حتديداً ،سترصد األونروا حالة الوصول في
اليرموك وريف دمشق ،وفي مخيم عني التل في حلب ،وفي مخيم درعا
والقرى في املنطقة.

نزح أكثر من  120,000الجئ فلسطيني من سوريا عن البالد ،وتوجه
حوالي  32,500من هؤالء إلى لبنان فيما وصل  17,000إلى األردن.
والعديدون من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعيشون في لبنان
واألردن حياة مهمشة ومحفوفة باخلطر بسبب عدم وضوح مكانتهم
القانونية ومحدودية آليات احلماية االجتماعية ،مما يجعلهم معتمدين
بشدة على األونروا في تأمني احتياجاتهم األساسية.

في سنة  ،2017كان يلزم  411مليون دوالر أمريكي لتغطية تكلفة
التدخالت الطارئة ،وحسب  21تشرين الثاني/نوفمبر  ،2017مت التعهد
مببلغ  178.3مليون دوالر فقط ،أي ما يعادل  %43.4من إجمالي احتياجات
التمويل .هذه األموال املتاحة مكنت األونروا من تنفيذ أربع جوالت فقط
من املساعدات النقدية والغذائية داخل سوريا من أصل ست جوالت
خطط لها ،ولم تكن األونروا قادرة على حتقيق أهداف املساعدة في
لبنان .كما أن األهداف املتعلقة بسبل كسب العيش والتدريب املهني
لم تتحقق عبر جميع األقاليم.

ستواصل األونروا ،في ظل بيئة العمل املعقدة والصعبة هذه ،تكييف
تدخالتها لضمان أن تفي باالحتياجات األساسية لالجئني الفلسطينيني
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على الرغم من هذه التحديات الرئيسية ،واصلت األونروا على مدار
سنة  2017تقدمي املساعدة واحلماية املنقذة لألرواح ملا يزيد على
 450,000الجئ فلسطينيي متضررين من األزمة في سوريا ،مبن فيهم
أولئك الذين داخل سوريا ،وكذلك الذين يوجدون في لبنان واألردن وغزة.
ووزعت األونروا مساعدات نقدية على  410,157الجئا ً فلسطينيا ً في
سوريا ،شكلت النساء  %52.5منهم .عالوة على ذلك ،حصل أكثر
من  32,000الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان وحوالي  16,000في
األردن على مساعدات نقدية .كما قدمت األونروا الرعاية الصحية
األساسية وخدمات التعليم النوعي واجلامع لالجئني الفلسطينيني
داخل سوريا وأولئك الذين أجبروا على النزوح .باإلجمال ،كان أكثر من
 47,000الجئ فلسطيني منتظمني في الصفوف االعتيادية في مدارس
األونروا داخل سوريا ،في حني مت استيعاب أكثر من  5,300طفل من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان و 1,361طفال ً من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا ومن األطفال السوريني في األردن في املدارس
التابعة للوكالة .وقدمت األونروا الرعاية الصحية األولية من خالل 15
مركزا ً صحيا َ و 11نقطة صحية وعيادة صحية متنقلة واحدة داخل
سوريا .وجرى تقدمي الرعاية لالجئني الفلسطينيني من سوريا من خالل
 26مركزا ً صحيا ً ونقطة صحية واحدة في لبنان ،ومن خالل  25مركزا ً
صحيا ً وأربع عيادات متنقلة في األردن .وواصلت األونروا تقوية حماية
الالجئني الفلسطينيني في سوريا ولبنان واألردن عن طريق االستجابة
إلى حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل وحاالت
احلماية العامة .وقدمت الوكالة املياه الصاحلة للشرب ،وأجرت أعمال
الصيانة على شبكات الصرف الصحي ،وقامت بإدارة النفايات الصلبة
في سبعة مخيمات ميكن الوصول إليها من بني تسعة مخيمات
رسمية في سوريا .ونفذت طائفة مماثلة من إجراءات املساعدة لتحسني
البيئة احلضرية للمخيمات في لبنان.

في سنة  ،2018ستحتاج األونروا إلى  409مليون دوالر أمريكي من أجل
تنفيذ استجابتها اإلنسانية ألزمة سوريا اإلقليمية .وستسترشد
الوكالة في استجابتها اإلنسانية باألولويات االستراتيجية الثالث
اآلتية:
األولوية االستراتيجية األولى :احلفاظ على قدرات الصمود والتحمل
من خالل تقدمي املساعدات اإلنسانية على شكل مساعدات نقدية
وغذائية ومواد إغاثة.
األولوية االستراتيجية الثانية :املساهمة في توفير بيئة حامية
لالجئني الفلسطينيني 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 من خالل الرصد والتبليغ واملناصرة.
األولوية االستراتيجية الثالثة :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  2018وخطة
لبنان لالستجابة لألزمة واخلطة اإلقليمية لقدرات الصمود والالجئني
للفترة  .2019-2018وسيتم تعزيزها بواسطة العمليات اجلارية التي
متولها ميزانية البرامج لدى الوكالة ،وال سيما في مجاالت التعليم
والصحة.
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متطلبات تمويل االستجابة اإلقليمية ألزمة سوريا لسنة 2018
سوريا

لبنان

االردن

المنطقه

المجموع

التدخالت البرامجية

180,393,644

32,412,972

10,925,175

700,000

224,431,612

6,347,671

-

-

-

6,347,671

املساعدات الغذائية

49,135,463

-

-

-

49,135,463

سبل كسب العيش (التمويل الصغير،
التدريب املهني ،إدرار الدخل ،التماسك
االجتماعي بالنسبة للبنان)

20,354,281

3,592,620

-

-

23,946,901

11,701,620

7,201,619

932,400

400,000

20,235,639

18,466,411

9,787,579

2,009,100

600,000

30,863,090

املأوى

2,113,480

3,188,495

166,500

300,000

5,768,475

احلماية

658,230

3,095,565

111,000

-

3,867,795

1,088,256

422,910

69,950

900,000

2,481,116

15,609,454

1,413,860

1,003,440

554,534

18,581,288

23,299,344

-

-

-

23,299,344

329,167,854

61,118,441

15,217,565

3,454,534

408,958,394

املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات
األساسية ،مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد
غير الغذائية
املواد غير الغذائية

الصحة الطارئة
التعليم في أوضاع الطوارئ

السالمة واألمن
دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
اإلصالحات الطارئة والصيانة ملنشآت
األونروا
المجموع (دوالر أمريكي)
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سوريا :السياق وتحليل االحتياجات
بعد سبع سنوات من النزاع في سوريا ،ال تزال حياة الالجئني الفلسطينيني
مضطربة بشدة .وفي ظل غياب تسوية سياسية دائمة ،ال تزال أعمال
القتال الشديدة والواسعة االنتشار مستمرة ،مما يؤدي إلى وقوع وفيات
وإصابات ،وزيادة التهجير ،وتدفق الالجئني على نطاق واسع إلى بلدان
أخرى ،وفقدان سبل كسب العيش ،وتزايد االحتياجات اإلنسانية ،واشتداد
القيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية في كثير من املناطق،
مبا في ذلك مناطق عمل األونروا .وقد تأثرت اخلدمات العامة بشدة ،في حني
أن تعطل االقتصاد ،واالضطرابات في سوق العمل ،وتدمير البنية التحتية
العامة واخلاصة قد أدى إلى تفاقم مجاالت الضعف لدى السكان داخل
سوريا.
إن الالجئني الفلسطينيني ،الذين كانوا في غالبيتهم أفقر كثيرا ً من
السوريني قبل األزمة ،يعدون من بني اجملتمعات األكثر تضررا ً في سوريا .وقد
ظلوا يتضررون بشدة طوال سنة  .2017إذ استنفدت آليات التدبر لديهم
كلية من جراء تأثيرات القتال ،والتهجير املتكرر ،والتضخم غير املقيد،
وارتفاع معدالت البطالة ،وفقدان املساكن .ونتيجة لذلك ،سيواصل
الالجئون الفلسطينيون االعتماد بشدة على األونروا لتلبية احتياجاتهم
األساسية والتمتع بقدر من احلماية في سنة .2018
من أصل  560,000الجئ فلسطيني مسجلني لدى األونروا في سوريا،
تقدر الوكالة أن نحو  438,000الجئ ال يزالون في البالد ،بنا ًء على نتائج
عملية حتقق أجريت سنة  .2016ومن بني هؤالء ،يحتاج  418,000شخص
( )%95إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية .وقد نزح ما
يقرب من  254,000شخص ملرة واحدة على األقل داخل سوريا ،ويوجد
 56,600شخص في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها ،حيث ال
يزال وصول املساعدات اإلنسانية يشكل حتديا ً كبيراً .تشمل هذه املواقع
اليرموك ويلدا وببيال وبيت سحم في دمشق ،والغوطة في ريف دمشق؛
ومخيم درعا ،واملزيريب وجيلني في محافظة درعا ،حيث توجد جتمعات
عالية من الالجئني الفلسطينيني.

ستظل املساعدات النقدية التدخل ذا األولوية للوكالة في سوريا،
مستهدفة  418،000الجئ فلسطيني ،في حني سيتم تقليص تدخالت
املواد غير الغذائية ومراكز اإليواء اجلماعي .فعلى مدار السنة ،ستدعم
األونروا السكان املهجرين في مراكز اإليواء اجلماعي للعثور على سكن
بديل .وستواصل األونروا أيضا ً تقدمي املساعدات الغذائية ،رهنا ً بتوافر
الغذاء وإمكانية الوصول إليه في السوق .وال يزال من الضروري أيضا ً ضمان
وصول الالجئني الفلسطينيني إلى اخلدمات األساسية مثل التعليم
والرعاية الصحية ،إلى جانب تدخالت احلماية .يلتحق أكثر من 45,000
طفل من الالجئني الفلسطينيني في  104مدارس تديرها األونروا مباشرة
أو تدعمها خالل السنة الدراسية  .2018/2017وتسعى األونروا ملواصلة
تقدمي خدمات التعليم النوعي عن طريق تقدمي التعليم مباشرة واتباع
مناهج التعلم البديل ،مثل توفير مواد التعلم الذاتي .كما ستواصل
األونروا تقدمي الرعاية الصحية األولية جلميع الالجئني الفلسطينيني،
مع التركيز على األشخاص ذوي اإلعاقات ،والنساء احلوامل واملرضعات،
واألطفال ،والسكان الذين يعيشون في مناطق محاصرة أو يصعب
الوصول إليها .سيتم ذلك من خالل  15مركزا ً صحيا ً و 11نقطة صحية
في جميع أنحاء البالد ،إلى جانب دعم اإلحالة إلى الرعاية الصحية في
املستشفيات .فضال ً عن ذلك ،ستواصل األونروا تقوية إمكانية الوصول
إلى خدمات املياه والصرف الصحي ،ال سيما في مراكز اإليواء اجلماعي
وفي املناطق املتأثرة بنقص املياه .وأخيراً ،تهدف األونروا إلى استئناف
خدماتها في املناطق التي يصبح من املمكن الوصول إليها حيث حتدث
عودة تلقائية لالجئني الفلسطينيني وحيثما يكون ذلك آمناً .وحينما
يصبح الوصول إلى تلك املواقع متاحاً ،كما كان احلال في مخيمي سبينة
وخان الشيح في سنة  ،2017سيتم حتديد ومعاجلة احتياجات إعادة بناء
مرافق الوكالة أو إعادة تأهيلها ،مما يدعم استئناف خدمات األونروا.

سوريا :افتراضات التخطيط
يتوقع في سنة  2018أن تظل األوضاع في سوريا متقلبة يشوبها العنف
املسلح املستمر واملكثف ،ومحدودية وصول املساعدات اإلنسانية.
وسيواصل الالجئون الفلسطينيون املعاناة من آثار النزاع ،والذي من
املرجح أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في ظروفهم املعيشية غير املستقرة
أصالً .وفي الوقت نفسه ،من املتوقع في سنة  2018أن تزداد العودة
التلقائية إلى املناطق التي يصبح من املمكن الوصول إليها .تتطلب
هذه البيئة من األونروا أن حتافظ على املرونة وتطور تدخالت مبتكرة
للوصول إلى الالجئني الفلسطينيني باملساعدات املنقذة لألرواح ،جنبا ً
إلى جنب مع توفير احلماية واخلدمات األساسية .إن استجابة الوكالة
الطارئة في سنة  2018تستند إلى افتراضات التخطيط التالية:
استمرار الصراع املسلح في مختلف أنحاء سوريا :ستتواصل
املواجهات املسلحة في بعض املناطق احملددة ،مؤدية إلى حدوث أزمات
موضعية تؤثر بالالجئني الفلسطينيني ،مما يتطلب من األونروا أن حتافظ
على مستويات عالية من املرونة اللوجستية والبرامجية ،إلى جانب توفر
القدرات لالستجابة بسرعة وكفاءة لالحتياجات املفاجئة ،وال سيما في
املناطق التي يصبح من املمكن الوصول إليها.
ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية :ال يزال حوالي %60
من الالجئني الفلسطينيني ( 254,000شخص) املقيمني في سوريا

نازحني عن مساكنهم .ويتوقع أن يظل حوالي  56,600من الالجئني
الفلسطينيني مقيمني في مناطق ال تستطيع األونروا الوصول إليها
باخلدمات االعتيادية واملساعدات اإلنسانية .ومن املرجح أيضا ً أن تستمر
االحتياجات اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني املهجرين الذين يكون
باستطاعتهم العودة إلى املناطق التي يصبح من املمكن الوصول إليها.
لذا يتوقع أن تظل مستويات االحتياجات اإلنسانية ومجاالت الضعف
مرتفعة جداً ،مؤدية إلى ارتفاع اعتماد الالجئني الفلسطينيني على
الدعم الذي تقدمه الوكالة.
تقلب إمكانيات الوصول اإلنساني :ستظل إمكانية الوصول
اإلنساني متقلبة ،مما يؤدي إلى تباين في عدد األشخاص الذين يقيمون
في املناطق التي يتيسر الوصول إليها أو يتيسر جزئيا ً أو تلك التي ال
يتيسر الوصول إليها (مثل املناطق التي يصعب الوصول إليها واملناطق
احملاصرة).

العودة التلقائية لالجئني الفلسطينيني املهجرين إلى املناطق
التي يصبح من املمكن الوصول إليها :على غرار ما لوحظ في

مخيمي سبینة وخان الشيح في سنة  ،2017من املتوقع أن يعود
بعض الالجئني الفلسطينيني املهجرين داخل سوربا من تلقاء ذاتهم
إلى املناطق التي يصبح من املمكن الوصول إليها ،في حال مت منحهم
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إمكانية الوصول اآلمن ،وعلى الرغم من أنه قد ال تكون اخلدمات العامة
أو غيرها من اخلدمات قد أعيد تأسيسها في هذه املناطق .وتهدف
األونروا إلى استئناف خدماتها في هذه املناطق لضمان خدمة الالجئني
الفلسطينيني وتوفير اخلدمات األساسية لهم .وفي سنة ،2018
سترصد األونروا حالة الوصول في مخيم اليرموك غير الرسمي ،وفي
ريف دمشق ،ومخيم عني التل في حلب ،ومخيم درعا والقرى احمليطة.
سياق عمل يجمع بني التدخالت اإلنسانية والتنموية :في ظل
التغير املستمر في خطوط الصراع والتباين الذي ميكن أن يحدث في
شدة العنف ،تعمل األونروا في وقت واحد في مناطق أقل تعرضا ً للصراع
وأخرى تتعرض الصراعات املستمرة .سيتطلب هذا النمط اخملتلط من
األونروا أن حتافظ على املرونة وأن تعتمد كال ً من أساليب العمل اإلنسانية
والتنموية.
سنة انتقالية :من املتوقع أن تكون سنة  2018سنة انتقالية ،سوا ًء من
حيث السياق السياسي املتغير بسرعة أو من حيث استجابة الوكالة
في سوريا .ستخفض األونروا بعض عناصر برنامج الطوارئ لديها ،على
مثال املواد غير الغذائية أو مراكز اإليواء اجلماعية .وستعمل األونروا على

حتديد مواطن الضعف بشكل أفضل واعتماد نهج أكثر استهدافا ً في
خدماتها الطارئة .وفي الوقت نفسه ،من املتوقع أن تشهد سنة 2018
أيضا ً استئناف خدمات األونروا األساسية في مناطق العودة التلقائية.

سيواصل الالجئون الفلسطينيون مواجهة مخاطر جدية
في مجال احلماية :من املتوقع أن تستمر مخاطر احلماية وقد تزداد

في املناطق التي يصبح من املمكن الوصول إليها حيث قد حتدث عودة
تلقائية للسكان .ستعزز األونروا استجابتها البرامجية للتصدي لهذه
التحديات.

إن تقدير حجم التدخالت التي يتم تناولها أدناه يستند إلى نتائج
عملية حتقق أجنزت في أواخر سنة  ،2016إذ ق ّدرت إجمالي الالجئني
الفلسطينيني داخل سوريا بحوالي  438,000شخص .ومن بني هذا
اجملموع ،يعتبر  418,000الجئ معرضني للخطر ،و 254،000شخص عانوا
من التهجير مرة واحدة على األقل ،و 56,600ال يزالون يقيمون في مناطق
محاصرة أو يصعب الوصول إليها (حسب كانون األول/ديسمبر .)2017
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سوريا :التدخالت الخاصة بالبلد والخاصة بكل قطاع
توزيع املساعدات النقدية ،مكنب اإلقليم التابع لألونروا.
©  2017األونروا ،تصوير تغريد محمد.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 1
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ
إﻟﻰ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﺎرﺋﺔ إﻟﻰ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ

418,000

34,000

418,000

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما في ذلك الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

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

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون تدخال ً
واحدا ً أو أكثر من مساعدات األونروا الطارئة.

412,062

418,00

المخرجات

عدد األفراد الذين مت تزويدهم مبساعدات نقدية خالل
آخر جولة توزيع منجزة (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد الالجئني الفلسطينيني الذين مت تزويدهم
مبساعدات غذائية عينية خالل آخر جولة توزيع
الالجئون الفلسطينيون في سوريا يحصلون منجزة.
على مساعدات إغاثية.
عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون مواد غير
غذائية.
عدد األشخاص النازحني الذين يحصلون على مأوى
في مرافق األونروا.

412,062

418,000

397,681

418,000

242,079

34,000

2,600

1,500

املساعدات النقدية ،والغذاء ،واملواد غير الغذائية ،ومراكز اإليواء الغذاء
اجلماعي
يعد توزيع املساعدات الغذائية من املكونات املهمة األخرى في استجابة
تخطط األونروا في سنة  2018لتزويد ما يصل إلى  418,000الجئ
فلسطيني باملساعدات النقدية والغذائية .كما ستواصل الوكالة
تقدمي املواد غير الغذائية إلى األُسر الضعيفة واملتضررة من حاالت
الطوارئ احلادة من خالل إنشاء مخزون طارئ متوقع أن يغطي احتياجات
 10,000أسرة أو  34,000شخص .وأخيراً ،تهدف األونروا إلى تقليص
دعمها ملراكز اإليواء اجلماعي ،استنادا إلى تناقص عدد الالجئني
الفلسطينيني الذين تستضيفهم هذه املرافق (حوالي  1,700شخص
حتى كانون األول/ديسمبر .)2017

يظل برنامج الوكلة للمساعدات النقدية يشكل أهم مكونات
االستجابة الطارئة لألونروا .ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الالجئني
الفلسطينيني في تلبية جزء من احتياجاتهم اإلنسانية مع احلفاظ على
الكرامة في االختيار .تخطط األونروا لتوزيع منح نقدية بقيمة  35دوالرا ً
أمريكيا ً في الشهر على  418,000الجئ من خالل ست جوالت توزيع في
سنة  ،2018تغطي كل منها شهرين من االحتياجات .إن األونروا ،من
خالل شركائها الذين يشكلون شبكة من املصارف واملؤسسات اخلاصة
في جميع مناطق سوريا ،قادرة على تقدمي املساعدات النقدية بطريقة
مرنة وعاجلة وبأدنى قدر من اخملاطر املالية.
وفي حني ستستمر املساعدات النقدية الطارئة طوال سنة ،2018
ستعمل األونروا على إعادة تقييم احتياجات حاالت العسر الشديد
التي تتلقى العناية من خالل البرنامج االعتيادي للوكالة .ويقدر أن أثر
احلرب قد أدى إلى تغيير كل من خصائص الضعف ونطاق األشخاص
احملتاجني إلى املساعدات االجتماعية األساسية باستمرار .ومن شأن
التقييم اخملطط إلجرائه أن يزود األونروا مبعلومات عن اخلصائص التي
حتدد الضعف املزمن من حيث الفقر واالعتمادية ،ونسبة السكان من
مجموع الالجئني الفلسطينيني املستفيدين من اخلدمات حاليا ً الذين
يحتمل أن يكونوا في حاجة إلى مساعدة اجتماعية مستمرة ،أي أولئك
الذين قد يكونوا مخولني باحلصول على الدعم في إطار برنامج حاالت
العسر الشديد في حال أعيد تأسيس البرنامج.

الوكالة الطارئة في سوريا ،حيث أن انعدام األمن الغذائي ال يزال يؤثر
سلبا ً على الالجئني الفلسطينيني الذين يعتمدون على األونروا في
تلبية احلد األدنى من احتياجاتهم .لذا تخطط األونروا لتقدمي املساعدات
الغذائية العينية ملا يصل إلى  418,000الجئ فلسطيني من خالل
ست جوالت توزيع على مدار سنة  ،2018مع الرصد املنتظم ملدى
توافر األغذية وإمكانية الوصول إليها في السوق .يتم تصميم الطرود
الغذائية بحيث تلبي حوالي ثلث االحتياجات اليومية للطاقة (حوالي
 700سعرة حرارية كبيرة للشخص في اليوم) ،وهي مكيفة حسب
االحتياجات احملددة للمستفيدين (مثل حجم األسرة ،واألشخاص الذين
يقيمون في مراكز اإليواء اجلماعي واملناطق التي يصعب الوصول إليها ،الخ).

املواد غير الغذائية
باإلضافة إلى ذلك ،ستحافظ األونروا على مخزون باملواد غير الغذائية
لتلبية احتياجات  34,000شخص .سيستمر توزيع املواد غير الغذائية
(مثل البطانيات واملالبس والفرشات) ومواد املياه والصرف الصحي
والنظافة (مثل لوازم النظافة الصحية) على الالجئني الفلسطينيني
املهددين بشكل خاص ،مبا يشمل النساء احلوامل ،واألشخاص
الذين يقيمون في املناطق احملاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها،
واألشخاص املقيمني في مراكز اإليواء اجلماعي .مت تصميم التوزيعات
لتساعد الالجئني الفلسطينيني في تلبية احلد األدنى من احتياجاتهم،
وال سيما خالل فصل الشتاء.
مراكز اإليواء اجلماعي
استمر عدد املهجرين داخليا ً في مراكز األونروا لإليواء اجلماعي
باالنخفاض في سنة  .2017سيتلقى هؤالء األشخاص املساعدات
النقدية (مبقدار  %50من املبلغ املقدم لسائر احلاالت األخرى)
والطرود الغذائية واملواد غير الغذائية ،إلى جانب تزويدهم
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بوجبات ساخنة يومية وبإمكانية الوصول إلى مرافق املياه
والصرف الصحي والنظافة وخدمات احلماية والتعليم .ستدعم
الوكالة في سنة  2018حوالي  1,500شخص من املقيمني في
مراكز اإليواء املؤقتة على افتراض أن عدد احلاالت سيستمر في
االنخفاض.

االستجابة حلاالت الطوارئ احلادة
ستواصل األونروا توفير املواد املنقذة للحياة ،مثل الطرود الغذائية واملواد
غير الغذائية ،لالجئني الفلسطينيني األكثر عرضة للخطر في املناطق
التي يصعب الوصول إليها أو احملاصرة أو الذين يتعرضون حلاالت أخرى
من األزمات احلادة التي تتطلب استجابة طارئة من خالل قوافل األونروا
وقوافل املعونات املشتركة بني الوكاالت ،شريطة أن يكون الوصول متاحاً.

توزيع املساعدات النقدية ،مكنب اإلقليم التابع لألونروا.
©  2017األونروا ،تصوير تغريد محمد.
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مركز األونروا الصحي ،مخيم النيرب ،حلب ،سوريا.
©  2017األونروا ،تصوير أحمد أبو زيد

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎع
اﻟﻄﻮارئ

ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ
إﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى

ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
إﻟﻰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻮري

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

34,000

418,000

11,000

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻨﺎﺻﺮة
ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎه
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

438,000

%100
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سبل كسب العيش (التمويل الصغير والتدريب المهني)
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

حتسن وصول الالجئني الفلسطينيني إلى
فرص كسب العيش.

عدد الطلبة الذين يكملون دورات تدريب مهني طويلة
األجل (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد الطلبة الذين يكملون دورات قصيرة األجل
(مصنفا ً حسب اجلنس).

408

(ذكور158 :
إناث)263 :

3,212

(ذكور1,086 :
إناث)2,126 :

400
2000

المخرجات

الالجئون الفلسطينيون في سوريا
عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني
والسوريون يحصلون على قروض الشركات الذين يحصلون على قروض التمويل الصغير (مصنفا ً
الصغيرة وقروض استهالكية لدعم مصالح
حسب اجلنس).
األعمال الصغيرة واألسر املعيشية.
الالجئون الفلسطينيون الشباب في سوريا
يحصلون على التدريب املهني ويتلقون
الدعم في التنسيب للعمل.

عدد الالجئني الفلسطينيني امللتحقني بتدريب طويل
األجل.

تواصل األزمة املطولة في سوريا إحداث تأثير كبير على االقتصاد
السوري .وتكتسب تدخالت سبل كسب العيش أهمية حاسمة
لزيادة قدرات الصمود والتحمل لدى الالجئني الفلسطينيني في
سوريا ،الذين ما زالوا يواجهون صدمات متعددة ،مبا في ذلك
التعرض للعنف املسلح ،ونقص الدخل ،والتهجير املطول.
واصل برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني التوسع
في سنة  ،2017مع افتتاح مركزين تدريبيني جديدين في حمص
والالذقية ،وتأهيل «مركز إشراك الشباب» في حلب .واستمر
توفير دورات دراسية قصيرة األجل للطلبة في جميع مناطق
عمليات األونروا في سوريا حيث سمح الوضع األمني ،مبا في ذلك
املركز الفرعي في درعا .ومع ازدياد الطلب على خدمات التعليم
والتدريب التقني واملهني في سنة  ،2018ستواصل الوكالة
جهودها لتحسني ربط الطلبة بسوق العمل وزيادة معدالت
توظيف اخلريجني .ستكون الدورات التي تركز على إعادة اإلعمار،
مثل الكهرباء أو والسباكة أو البناء ،من ضمن مجاالت التركيز.
وباإلضافة إلى احلصول على اعتراف وزارة التعليم العالي بعدد
من التخصصات ،سيواصل فريق التعليم والتدريب التقني
واملهني تعزيز الشراكات مع اجلامعات اخلاصة والعامة في سوريا
في مختلف اجملاالت العلمية والتقنية ،وتوسيع شراكته لتشمل
شركات االتصاالت ،والتي يتوقع أن يكون الطلب عليها متزايد ا ً
على مدى السنوات القليلة املقبلة في سوريا.

على الرغم من التحديات الكبيرة ،يواصل برنامج التمويل
الصغير تقدمي عدد متزايد من القروض للسوريني املهجرين

412,062
9,520

(إناث593 :
ذكور)452 :

11,000

1,200

داخليا ً والالجئني الفلسطينيني داخل سوريا .سيواصل
فريق التمويل الصغير في سنة  2018تقدمي اخلدمات املالية
لالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني من خالل صرف
القروض مباشرة لتلبية الطلب املتزايد على املنتجات املالية.
غالبية القروض املطلوبة هي قروض استهالكية تتيح لألسرة
املستفيدة أن تغطي بعض النفقات غير املتوقعة ،مثل شراء
األصول .وهناك طلب أقل على قروض تنظيم املشاريع ،مبا يعكس
استمرار القيود التي يفرضها السياق االجتماعي-االقتصادي
في سوريا .تتطلع األونروا أيضا ً إلى استئناف خدمات التمويل
الصغير في املناطق التي أصبح من املمكن الوصول إليها ،مثلما
مت تنفيذها بنجاح في منطقة احلسينية في دمشق في سنة
 .2015وستكون مخيمات سبينة وقبر الست وخان الشيح
مناطق تركيز خاص من خالل تقدمي القروض االستهالكية أو
قروض األعمال أو القروض التي تركز على الشباب والنساء.
أخير ا ً ،وفي مجرى االستجابة لالحتياجات املتطورة لدى الالجئني
الفلسطينيني في سوريا ،تقوم األونروا باستكشاف جدوى تنفيذ
مبادرات املال مقابل العمل على نطاق صغير في سنة .2018
سيتم توفير فرص العمل لدعم تقدمي خدمات األونروا احلالية
(مثل الصحة والتعليم) أو لدعم االستجابة للطلب اإلضافي
على الوكالة الستعادة خدماتها في املناطق التي يصبح الوصول
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الصحة الطارئة
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد الزيارات و/أو االستشارات التي تدعمها األونروا
(الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية).

1,010,135

1,017,000

المخرجات

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني إلى مرافق األونروا
الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية وعياداتها
الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى املتنقلة العاملة.
خدمات الرعاية الصحية األولية.
عدد حاالت االستشفاء التي يحصل عليها املرضى
الالجئون الفلسطينيون.
نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في
مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.
يواصل النزاع املمتد منذ سبع سنوات في سوريا إحداث أثر
مدمر على قطاع الصحة  .وقد أدى تدمير املرافق الطبية أو
صعوبة الوصول إليها ونزوح العاملني الصحيني إلى إعاقة قدرة
املستشفيات والعيادات العامة على االستجابة الحتياجات
السكان .ونتيجة لذلك ،أصبحت الغالبية العظمى من الالجئني
الفلسطينيني تعتمد بشكل متزايد على األونروا للحصول على
خدمات الرعاية الصحية.

1,000,000

1,000,000

27

27

11,996

17,000

%88.5

%100

اإلمدادات الطبية واألدوية األساسية  ،على الرغم من
التحديات املرتبطة بتقلبات األسعار والقيود التي فرضتها
السلطات مؤخر ا ً على شراء األدوية التي ينتجها موردون دوليون.
وستسعى الوكالة أيضا ً إلى احلفاظ على مخزونات الطوارئ
من اللوازم الطبية واألدوية لالستجابة إلى أي وضع طارئ ،مبا
في ذلك إمكانية استئناف الوصول إلى املناطق التي يصعب
الوصول إليها أو املناطق احملاصرة.

تقدم الوكالة خدمات الصحية األولية من خالل  15مركز ا ً وأخير ا ً ،ستركز األونروا جهودها على استئناف خدمات الرعاية
صحيا ً و 11نقطة صحية .وميكن أيضا ً تسيير عيادة صحية الصحية في املناطق التي أصبح من املمكن الوصول إليها،
متنقلة وعيادتني متنقلتني لطب األسنان في املناطق التي ال
يزال الوصول إليها مقيد ا ً ،مثل املناطق التي يصعب الوصول
إليها وتلك احملاصرة ،أو التي ال تتوفر فيها اخلدمات الطبية
بالكامل ،كما هو احلال في املناطق التي يصبح من املمكن
الوصول إليها .تقدم املرافق الصحية التابعة لألونروا مجموعة
من اخلدمات الطبية األولية ،مبا في ذلك استشارات العيادات
اخلارجية ،واللقاحات ،ومراقبة النمو ،وتوفير األدوية ،واستشارات
أمراض النساء ،واخلدمات اخملبرية ،ورعاية األمراض غير السارية،
وصحة األم والطفل ،وخدمات طب األسنان.

إضافة إلى ذلك ،تقدم الوكالة الدعم لالجئني الفلسطينيني
الساعني للحصول على الرعاية الصحية الثانوية
والتخصصية من خالل نظام اإلحالة إلى املستشفيات العامة.
تدعم األونروا  %95-75من التكلفة اإلجمالية لعالج املرضى
احملالني ،تبعا ً للحالة االجتماعية-االقتصادية للمريض.
ستواصل األونروا ضمان وصول املرضى بالقدر الكافي إلى

مثل مخيم خان الشيح ومخيم سبينة في دمشق .ستعطى
األولوية في هذه املناطق إلعادة تأهيل وصيانة املرافق املتضررة
وإعادة تشكيل الكوادر الصحية .وسيتم تخصيص أماكن
تراعي السرية ملعاجلة قضايا احلماية ،مبا في ذلك العنف القائم
على النوع االجتماعي ،في املراكز الصحية التي يعاد تأهيلها.
واستكما ال ً جلهود إعادة التأهيل ،ستقوم األونروا بتسيير
عياداتها املتنقلة للمحافظة على تقدمي اخلدمات لالجئني في
املناطق التي ال تعمل فيها املرافق الطبية بالكامل.
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التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

يواصل الالجئون الفلسطينيون في سوريا
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع
واملنصف على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الذين يتخرجون من التعليم األساسي.

3,212

3,212

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يكملون
امتحانات نهاية العام (الصفوف .)8-1

3,212

3,212

المخرجات

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.

46,733

48,100

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على الدعم النفسي-االجتماعي.

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على الدعم
النفسي-االجتماعي.

12,750

30,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

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

46,733

في سنة  ،2018ستقدم األونروا خدمات التعليم النظامي
وغير النظامي ملا يصل إلى  48,100طفل من الالجئني
الفلسطينيني املسجلني في  104مدارس تقع في دمشق وريف
دمشق وحلب وحماة وحمص والالذقية ودرعا ،والتي تعمل العديد
منها بنظام الفترتني في اليوم .وستحقق الوكالة هذا الهدف
من خالل احلفاظ على ما يصل إلى  1,800معلم ومعلمة وبناء
قدراتهم في مواضيع تتعلق بالسالمة واألمن في املدارس ،إلى
جانب تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي للطلبة املتضررين من
النزاع .باإلضافة إلى ذلك ،ستزود األونروا املدارس والطلبة باملواد
واللوازم التعليمية الضرورية وستنفذ أعمال الصيانة املنتظمة
للمنشآ ت .

تركت األزمة املطولة أثر ا ً مدمر ا ً على أطفال املدارس ،حيث يعاني
الكثير منهم من التهجير ويتعرقل وصولهم إلى املدارس .في
هذا السياق ،ستواصل األونروا تدخلها في مجال التعليم في
أوضاع الطوارئ  ،مع العمل على إقامة مساحات تعلم وترفيه
آمنة وصيانتها وتشغيلها؛ وتقدمي الدروس التعويضية وأنشطة
التعلم الصيفي؛ وإشراك األهالي من خالل حلقات توعية عن
العنف بشكل عام والعنف القائم على النوع االجتماعي،
ومخلفات احلرب املتفجرة ،وتقدمي اإلرشاد املهني ألطفالهم؛
وتقوية الكشف عن حاالت الدعم النفسي-االجتماعي وإدارتها
في املدارس؛ والبناء املستمر لقدرات موظفي التعليم.
سيستفيد الطلبة في جميع مدارس األونروا من جلسات اإلرشاد
النفسي-االجتماعي اجلمعي والفردي التي يقدمها مرشدون

48,100

مهنيون طوال السنة املدرسية .وسيستفيد الطلبة أيضا ً من
األنشطة في األماكن الترفيهية .يهدف هذا التدخل إلى معاجلة
اآلثار الصادمة لألزمة على الطلبة وتزويدهم باملهارات الالزمة
للتعامل مع القلق والتوتر املرتبط بها.
عالوة على ذلك ،سيتلقى مدراء املدارس واملعلمون في مدارس
األونروا التدريب على مواضيع السالمة واألمن  ،بغية تعزيز
التأهب واالستجابة للتهديدات األمنية في املدارس ،وال سيما
تلك الواقعة في املناطق املتضررة من النزاع .ستشمل مواضيع
التدريب إجراءات اإلخالء ،والتعامل مع مخلفات احلرب املتفجرة،
ونصائح بشأن السالمة في التعامل مع احلرائق ،باإلضافة
إلى متارين عملية حية .كما سيتم تقدمي دورات تدريبية مماثلة
للطلبة لتزويدهم مبهارات البقاء األساسية ورفع وعيهم بشأن
اخملاطر األمنية.

ستولي األونروا أيضا اهتماما خاصا في سنة  2018الستئناف
اخلدمات التعليمية في املناطق التي أصبح من املمكن الوصول
إليها مؤخر ا ً ،مبا في ذلك خان الشيح وسبينة واحلسينية ودرعا.
في الوقت احلالي ،تعمل ثماني مدارس كمراكز إيواء جماعي
للمهجرين .وفيما سيتم تقليص برنامج مراكز اإليواء اجلماعي،
سيلزم إجراء أعمال ترميم إضافية من أجل التمكن من استعادة
األنشطة التعليمية في هذه املباني .وسيتم تنفيذ أعمال بناء
وصيانة وتأهيل كبيرة احلجم لضمان إتاحة أماكن آمنة ومالئمة
للطلبة .وسيتم توظيف معلمني بأجر يومي لتغطية الثغرات
ا حملتملة .
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الحماية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

المخرجات

حتسن استجابة الوقاية
واحلماية لصالح الالجئني
الفلسطينيني.

عدد املسنني الذين يتلقون الدعم النفسي-االجتماعي (مصنفا ً حسب اجلنس).

ال يتوفر

1,000

عدد األفراد املدربني على التوعية مبخاطر األلغام (مصنفا ً حسب األطفال/
واملوظفني ،وأفراد اجملتمع).

ال يتوفر

1,000

عدد أفراد الطاقم في األونروا واملتطوعني الذين مت تدريبهم على احلماية.

200

200

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مساعدات وإحاالت قانونية.

738

800

ال تزال دواعي القلق املتعلقة باحلماية لالجئني الفلسطينيني
شديدة في جميع أنحاء سوريا وخطيرة في املناطق التي يصعب
الوصول إليها وتلك احملاصرة ،مبا في ذلك أجزاء من دمشق (يلدا
وببيال وبيت سحم ،واليرموك) وجنوب البالد (درعا) .وال تزال آثار
النزاع املسلح وما يترتب عليه من تهجير في أجزاء أخرى من
البلد تترك وقعها على الالجئني الفلسطينيني .ومن املتوقع
خملاطر احلماية ومواطن الضعف التي مت حتديدها في سنة 2017

أن تستمر خالل سنة  .2018وتشمل هذه التحديات ،على سبيل
الذكر ال احلصر ،الصدمة والضائقة النفسية-االجتماعية،
وخاصة بني األطفال والفئات الضعيفة األخرى ،وزيادة معدالت
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل اجلنسي،
واإلقصاء والتمييز ،وال سيما فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة
واملسنني والنساء والفتيات.
مدرسة الظاهرية ،مخيم النيرب ،حلب ،سوريا.
©  2017األونروا ،تصوير أحمد أبو زيد
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ستسعى األونروا إلى حتسني حماية الالجئني الفلسطينيني في سوريا
من خالل تدخالت مختلفة .وسيولى اهتمام خاص في سنة 2018
لتعميم احلماية ضمن خدمات األونروا .وفيما تقوم الوكالة بإعادة
تأهيل مدارسها وعياداتها الصحية وتستأنف تقدمي خدماتها في
مناطق العودة التلقائية ،ستسعى إلى تعميم مبادئ احلماية ضمن
هذه اخلدمات وفي عملياتها الداخلية من خالل التأكد من أن حصول
املوظفني املعنيني على التدريب.

باإلضافة إلى ذلك ،ستواصل األونروا بناء قدرات البرامج لتعزيز
عمليات إدارة احلالة واإلحالة بالنسبة حلاالت احلماية ذات اخلطورة
العالية ،مبا في ذلك األطفال الالجئني الفلسطينيني غير املصحوبني
بذويهم ،واالشخاص ذوى اإلعاقات ،وكبار السن ،واملتضررين من العنف
والعنف القائم على النوع االجتماعي واإليذاء واإلهمال .وسيتم تطوير
استجابات برامجية مكرسة ،مبا في ذلك ضمن اخلدمات االعتيادية
ومن خالل مبادرات قائمة بذاتها ،لدعم احتياجات الفئات السكانية
الضعيفة .سيواصل مكتب إقليم سوريا تطوير مبادرات وأنشطة
تهدف إلى معاجلة الصدمة النفسية-االجتماعية ،وخاصة بني األطفال
واملسنني واملتأثرين بالعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل
اجلنسي .وسيتم تطوير البرامج ،وباستخدام نهج تشاركي ،للتصدي
للعنف داخل املنشآت وحولها ،مع التركيز على املدارس ومراكز اإليواء

حملة العودة إلى املدرسة ،مدرسة فلسطني ،دمشق.
©  2017األونروا ،تصوير تغريد محمد

اجلماعي املتبقية .ستعطى األولوية للمناطق األكثر تأثرا بالعنف
املتعلق بالنزاع ،فضال ً عن السكان املهجرين والعائدين .وسيستمر
تقدمي العون القانوني للنساء الالتي يعانني من العنف القائم على
النوع االجتماعي من خالل اإلحاالت إلى الشركاء اخلارجيني .وستستمر
حمالت التوعية بخطر األلغام في جميع أنحاء البالد ،مع التركيز
بشكل خاص على مناطق العودة.

سيستمر إعطاء األولوية للرصد والتبليغ واملناصرة بشأن احلماية

من خالل مشاركة األونروا في آليات احلماية العاملية والنظام الدولي
حلقوق اإلنسان ،في توافق مع «إطار األونروا بشأن االنخراط الفعال
مع النظام الدولي حلقوق اإلنسان» .وستواصل الوكالة جهودها في
املناصرة دعما ً لالجئني الفلسطينيني في سوريا مع األطراف املعنية
ذات العالقة ،مبا في ذلك مع قطاع احلماية في الفريق اإلنساني القطري
في سوريا .عالوة على ذلك ،ستركز األونروا على وجه التحديد على
رصد حركة الالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا داخل سوريا وخارجها.
وستجري متابعة السالمة ومدى توفر مستوى معيشي الئق ،والوصول
إلى الوثائق املدنية ،ولم شمل األسر ،ضمن مسائل أخرى .وأخيراً،
سيقوم موظفو احلماية التابعون للوكالة أيضا ً برصد إغالق مراكز
اإليواء اجلماعي وسيكفلون أن يتم اتباع معايير احلماية.
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توزيع املياه في مخيم سبينة 21 ،كانون األول/ديسمبر
 ،2017براء العالم 2017 © .األونروا

الصحة البيئية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين.

نسبة مخيمات الالجئني الفلسطينيني التي ميكن
الوصول إليها والتي تتم فيها أعمال اإلصالح
والتأهيل والصرف الصحي.

%100

%100

المخرجات

تزويد السكان املتضررين بالقدرة على
نسبة النازحني الذين يتم تزويدهم باملياه الصاحلة
الوصول اآلمن واملنصف واملستدام إلى كمية
للشرب أثناء تهجيرهم في مراكز اإليواء التابعة
كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي
لألونروا.
والنظافة الشخصية واملنزلية.

%100

%100

في سنة  ،2018ستواصل األونروا تقدمي خدمات املياه والصرف
الصحي والنظافة األساسية إلى الالجئني الفلسطينيني ،مع

الصحية بشكل منتظم على الالجئني الفلسطينيني ،مبن فيهم
املهجرين ،ملساعدتهم في احلفاظ على النظافة الشخصية واملنزلية.

للمجاري ،مما تسبب بصعوبة الوصول إلى املياه الصاحلة للشرب وأثر
على النظافة املنزلية والشخصية ،مما أدى بدوره إلى زيادة خطر تفشي
األمراض.

بشأن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة .ومن املتوقع
أن يزداد هذا االجتاه في سنة  ،2018مع إمكانية الوصول إلى مزيد من
اخمليمات وجتمعات الالجئني ،مبا في ذلك مخيمي سبينة وخان الشيح
في دمشق ومخيم عني التل في حلب .سيستتبع ذلك القيام بأعمال
كبيرة احلجم في إعادة التأهيل واإلصالح على شبكات املياه والبنية
التحتية للمجاري ،باإلضافة إلى إزالة األنقاض وجمع النفايات الصلبة.
وستدعم األونروا السالمة والصحة العامة لالجئني العائدين إلى
هذه املناطق – وستنتقل في نهاية املطاف إلى تقدمي اخلدمات بصورة
منتظمة.

إعطاء اهتمام خاص للمناطق واخمليمات املتضررة من النزاع .أدت األزمة خالل سنة  ،2017متكنت األونروا من زيادة فرص الوصول إلى املناطق
في سوريا إلى إحلاق أضرار جسيمة بشبكات املياه والبنية التحتية التي يصبح الوصول إليها ممكنا ً مما استدعى القيام بعمل مكثف

ستواصل األونروا جهودها إلعادة تأهيل شبكات املياه وصيانتها وضمان
حصول الالجئني الفلسطينيني ،وخاصة النازحني داخلياً ،على املياه
الصاحلة للشرب .وستقوم الوكالة أيضا ً بإصالح وصيانة البنية التحتية
للصرف الصحي ،باإلضافة إلى جمع النفايات الصلبة في اخمليمات ومراكز
اإليواء اجلماعي للمهجرين .عالوة على ذلك ،سيتم توزيع رزم مبواد النظافة
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الصورة :املفوض العام لألونروا بيير كراينبول يزور مركز خان الشيح الصحي.
©  2017األونروا ،تصوير تغريد محمد

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 3
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻣﻦ

اﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وادارة

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺎت وﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻷوﻧﺮوا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت

ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى
اﻷوﻧﺮوا ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﳊﻤﺎﻳﺔ،
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ،واﻹدارة

438,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻃﻮاﻗﻢ
اﻷوﻧﺮوا
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السالمة واألمن
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

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

نسبة تقييمات اخملاطر األمنية املنجزة للبرامج
واملشاريع على مستوى مكتب اإلقليم.

%100

%100

المخرجات

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

عدد املوظفني املدربني على السالمة واألمن (أساليب
السالمة واألمن في البيئة امليدانية).

بذلت األونروا استثمارات ملموسة في أمن موظفيها وأصولها
ومقراتها ،وكذلك في إجراءاتها األمنية ،منذ اندالع النزاع .وحتتاج
األونروا إلى متويل من أجل احملافظة على التجهيزات القائمة وتعزيزها.
ستركز االستثمارات الرئيسية على توريد معدات اتصاالت ،مثل أجهزة
الالسلكي عالية التردد ،ومركبات مصفحة ومركبات غير مصفحة

60

100

إضافية من أجل تيسير النقل ،ومعدات احلماية الشخصية للجميع،
والزي الرسمي ملوظفي األمن .وستواصل األونروا أيضا ً إجراء دورات
تدريبية على السالمة واألمن ،فضال ً عن التدريب على السالمة من
احلرائق للموظفني في سوريا في مختلف مناطق العمليات.

تدريب على السالمة من احلرائق ملوظفي التعليم ،مركز تدريب دمشق.
©  2017األونروا ،تصوير تغريد محمد
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اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت
األونروا لضمان استمرار اخلدمات,

عدد ملرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

تعرضت مرافق األونروا في سوريا ألضرار جسيمة منذ بداية النزاع
في سنة  ،2012مبا يتعارض مع مبدأ حرمة مقرات األمم املتحدة .وال تزال
بعض املرافق بعيدة املنال أو تعرضت ألضرار جوهرية ،مما يعرض وصول
الالجئني الفلسطينيني إلى خدمات األونروا للخطر .إضافة إلى ذلك،
أدى الضغط على أصول الوكالة التي يتيسر الوصول إليها ،مبا في ذلك
استخدام املدارس كمراكز إليواء النازحني داخلياً ،إلى زيادة احلاجة إلى
اإلصالحات الطارئة.

في سنة  ،2018ستركز األونروا على استئناف خدماتها األساسية
في املناطق التي أصبح من املمكن مجددا ً الوصول إليها ،كما لوحظ
في بعض مخيمات منطقة دمشق في سنة  .2017وتتمثل األولوية
الرئيسية للوكالة في ضمان الوصول إلى مرافقها التعليمية والصحية
ودعم إعادة تأهيل منشآتها لضمان أن يتمكن الالجئون الفلسطينيون
من الوصول إلى اخلدمات األساسية.
في سنة  ،2017أشارت بعثات التقييم التي أجريت في خان الشيح

اليتوفر

160

وسبينة إلى أن معظم مرافق األونروا في هذه املناطق قد تضررت
جزئيا ً أو كلياً .وقد وضعت األونروا خطط تنفيذ خاصة بكل منطقة
استنادا ً إلى تقارير بعثات التقييم ،لضمان استجابة شاملة وقائمة
على االحتياجات تغطي جميع البرامج والدوائر املساندة ذات الصلة.
وستقوم األونروا بإعادة بناء مقراتها في األماكن التي دمرت مرافق
الوكالة فيها تدميرا ً تاماً ،مع إعطاء األولوية للمدارس واملراكز الصحية
ونظم املياه والصرف الصحي .اعتمادا ً على ديناميكيات النزاع ،تتوقع
األونروا في سنة  2018أن تستعيد إمكانية الوصول إلى مناطق إضافية.
وقد يشمل ذلك مناطق كبيرة مثل مخيم اليرموك غير الرسمي الذي
أصيب بأضرار جسيمة وحيث قد حتتاج األونروا ألن تستجيب بسرعة من
أجل إعادة إنشاء اخلدمات .وفي حني تقف الوكالة على أهبة االستعداد
لالستجابة لهذه األوضاع على أساس كل حالة على حدة ،سيكون من
الضروري توفير متويل إضافي لتغطية االحتياجات املتزايدة لإلصالح
والتعمير الطارئ ملنشآت األونروا في مختلف أنحاء البلد.

القدرات االستيعابية واإلدارة
تكتسب طواقم اإلدارة والتنسيق والطواقم الفنية أهمية
أساسية بالنسبة لألونروا من أجل تقدمي مساعدات إنسانية عاجلة
وفعالة ،ولضمان التنسيق بكفاءة مع األطراف املعنية ذات الشأن،
وحتسني املناصرة بالنيابة عن الالجئني الفلسطينيني.
ستواصل األونروا إجراء تدريبات على السالمة واألمن ملوظفيها في
مختلف أنحاء سوريا وبناء قدرات الطاقم بخصوص احليادية .ويلزم تعيني

موظفني إضافيني لدعم اللوجستيات والعمليات اإلدارية في مكتب
اإلقليم وفي مكاتب املناطق .سيستمر توظيف الجئني فلسطينيني
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
تواصل األونروا تقدمي التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية
وحتسني اخمليمات حلوالي  270,000الجئ فلسطيني في لبنان .كما يتم
تقدمي املساعدات اإلنسانية وخدمات احلماية لالجئني الفلسطينيني من
سوريا في لبنان ،والذين يعيشون اآلن السنة السابعة من التهجير.
ومن املتوقع أن يستضيف لبنان في سنة  2018ما يصل إلى 10,200
أسرة الجئة فلسطينية من سوريا (تضم حوالي  34,000فرد) .إن وجود
ما يزيد على مليون الجئ سوري في لبنان – باإلضافة إلى الالجئني
الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني من سوريا – يسهم
في ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،ويزيد الضغوط على االقتصاد وعلى
اخلدمات والبنية التحتية التي تعاني من الضعف في األصل.
يعتمد الالجئون الفلسطينيون من سوريا إلى حد كبير على دعم األونروا
لتغطية االحتياجات األساسية ،ويتوقع أن يظل هذا االعتماد عاليا ً في
سنة  .2018وقد أفادت قرابة  %96من أسر الالجئني الفلسطينيني من
سوريا بأن املساعدات النقدية من األونروا متثل مصدر الدخل الرئيسي
بالنسبة لهم ،ويقدر أن معدل الفقر بني أسر هؤالء الالجئني يعادل ،%89
وأن نسبة  %95تقريبا ً من هذه األسر تفتقر لألمن الغذائي .ومن أجل
احلد من أثر هذا الضعف ،تخطط الوكالة ملواصلة تقدمي املساعدات
اإلنسانية في شكل نقدي ،إلى جانب مساعدات التأهب لفصل الشتاء
جلميع أسر الالجئني الفلسطينيني البالغ عددها  10,200أسرة .تلتزم
األونروا بضمان استمرار وصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
خدماتها االعتيادية في لبنان ،مبا فيها التعليم ،والوصول إلى الرعاية
الصحية األولية واالستشفاء ،وخدمات الصحة البيئية والصرف
الصحي .وقد واصلت الوكالة تقدمي خدمات التعليم النوعي واملنصف
واجلامع جلميع أطفال الالجئني الفلسطينيني من خالل شبكتها
املكونة من  66مدرسة في لبنان .ومتكنت األونروا بفضل الدعم املقدم
إلى النداء الطارئ من دمج أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا
في مدارسها وتزويد هؤالء الالجئني بالقدرة على الوصول إلى الرعاية
الصحية األولية والثانوية.
يتسبب ارتفاع معدالت البطالة وإطالة أمد وجود الالجئني السوريني
بعبء إضافي على جتمعات الالجئني الفلسطينيني في لبنان التي تعاني
أصال ً من الفقر .ومع أنه مت إدخال تعديالت على القانون اللبناني في
السنوات السابقة حتسن من حيث املبدأ وصول الالجئني الفلسطينيني
في لبنان إلى فرص العمل النظامي وآليات احلماية االجتماعية ذات
العالقة – وبالتالي متنحهم قدرة جزئية على الوصول إلى صندوق
الضمان االجتماعي القومي – إال أن الالجئني الفلسطينيني في لبنان ما

زالوا ملزمني باستصدار تصريح عمل ،وهو ما يتطلب املرور عبر عملية
إدارية مطولة ومعقدة ويعتمد على إرادة أصحاب العمل .وال يزال يحظر
على الالجئني الفلسطينيني في لبنان العمل في  39مهنة .وبالنظر
إلى ارتفاع عدد الالجئني من سوريا في البالد ومحدودية فرص العمل
املتاحة ،فإن التنافس على فرص العمل يظل مرتفعاً.
لذا فإن متكني الشباب من خالل استراتيجيات كسب العيش يصبح
ذا أهمية قصوى .ستقدم املنح الدراسية واملنح املهنية من أجل
حتسني املهارات القابلة للتسويق لدى الشباب والنساء في مجتمع
الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان
وتعزيز قدرتهم على إيجاد عمل .ومن شأن بناء ثقافة العمل احلر أن
يساعد في زيادة اإلمكانات واإلبداع واملواهب لدى الشباب وفتح فرص
العمل أمامهم .وتخطط األونروا في لبنان ،من خالل وحدة الشباب،
لتقوية دعمها للشباب الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان عن طريق مواءمة جهودها مع استراتيجية
الشباب لدى منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان،
مبا في ذلك من خالل التعليم ودعم سبل كسب العيش واالبتكار .إن
حوالي نصف مجتمع الالجئني الفلسطينيني في لبنان تقل أعمارهم
عن  25سنة ،ويقدر أن  %57منهم يعانون من البطالة.
تلتزم الوكالة بحماية وتعزيز حقوق جميع الالجئني الفلسطينيني
في لبنان .وفي هذا الصدد ،تعتمد األونروا نهجا ً شمولياً ،حيث تقوم
بتعميم احلماية عبر جميع التدخالت والبرامج .يشمل ذلك تقدمي
خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي ضمن برامج
الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية .وستواصل الوكالة مناصرة
حقوق الجئي فلسطني لدى السلطات اللبنانية بشأن قضايا مثل احلق
في العمل ،وحرية احلركة ،واملكانة القانونية لالجئني الفلسطينيني
من سوريا ،واحلق في امللكية ،والظروف املعيشية ،كما ستتواصل مع
النظام الدولي حلقوق اإلنسان في هذا اخلصوص.
يتضمن هذا النداء أيضا ً تقدمي الدعم جملتمعات الالجئني الفلسطينيني
املضيفة في لبنان متاشيا ً مع املبادئ التوجيهية للخطة اللبنانية
لالستجابة لألزمة ،واعتراف احلكومة اللبنانية بأثر أزمة سوريا
على اجملتمعات احمللية في لبنان .ومن املتوقع أن يستفيد الالجئون
الفلسطينيون في لبنان من تأهيل املدارس وحتسني املرافق ،ومن حتسني
اخلدمات الصحية ،وخدمات الصحة البيئية وإدارة النفايات ،وخاصة
داخل اخمليمات.

لبنان :افتراضات التخطيط
تظل األونروا هي اجلهة الرئيسية ،والوحيدة في بعض احلاالت ،التي تقدم
اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان .وهذا يجعلهم
معتمدين بقدر كبير على خدمات األونروا التعليمية والصحية
واملساعدات اإلنسانية واحلماية .إن استجابة الوكالة في سنة 2018
تقوم على افتراضات التخطيط التالية:

استمرار الصعوبات أمام الالجئني الفلسطينيني من سوريا

في االحتفاظ بصفتهم القانونية في لبنان ،مبا يشمل اإلجراءات
املعقدة واملكلفة لتجديد وثائق اإلقامة خاصتهم أو متديدها :إن
الصعوبات في احلصول على وثائق اإلقامة القانونية تترك أثرا ً بعيد املدى
على الالجئني الفلسطينيني من سوريا .ومن أهم دواعي القلق في هذا
الصدد تسجيل املواليد والزيجات والطالق .إن اآلليات اإلدارية الباهظة

واملعقدة تساهم في زيادة تهميش الالجئني الفلسطينيني من سوريا
واستبعادهم من الوصول إلى اخلدمات .كما أنها جتعل من الصعب على
األونروا أن ترصد بفاعلية عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
البالد والتخطيط وفقا ً لذلك .ومن املتوقع أن تظل هناك قيود مشددة
على دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى لبنان وقدرتهم على
جتديد صفتهم القانونية ،مما سيزيد احلاجة إلى املناصرة واحلماية ،إلى
جانب تقدمي اخلدمات.
ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية :ستعاني مخيمات
الالجئني الفلسطينيني املزدحمة التي تستضيف العديد من الالجئني
الفلسطينيني الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان ،إلى جانب الالجئني
السوريني ،من مزيد من التدهور في بنيتها التحتية وأوضاع الصحة
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البيئية فيها .وسيظل هناك طلب على اخلدمات الصحية احلرجة
واملنقذة للحياة .وستظل هناك حاجة إلى خدمات التعليم لصالح
ما يقرب من  5,400طفل في سن املدرسة من أطفال الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.

التدهور االقتصادي يؤثر على قدرات الصمود :أسفرت أزمة سوريا
عن ارتفاع معدل البطالة إلى  %52.5بني الالجئني الفلسطينيني من
سوريا في لبنان .وسيظل هؤالء الالجئون يكافحون في الوصول إلى
فرص إدرار الدخل وكسب العيش ،وسيظلون معتمدين على املساعدات
من األونروا.

واملساعدات األساسية .سيقوم مكتب إقليم لبنان – األونروا برصد
العودة احملتملة لالجئني الفلسطينيني إلى سوريا ،مع أن عدد العائدين
ال يتوقع أن يكون كبيرا ً في ظل االفتراضات الراهنة.

من سوريا واجملتمعات املضيفة لهم بسبب الوضع االجتماعي-
االقتصادي والسياسي الصعب الذي يعاني منه الطرفان ،وال سيما
فيما يتعلق بالوصول إلى فرص العمل.

زيادة طفيفة في أعداد الالجئني :يتوقع أن يزداد عدد الالجئني
الفلسطينيني من سوريا بقدر طفيف باملقارنة مع سنة  ،2017ليصل التوترات القائمة بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا
إلى  .34,000سيؤدي ذلك إلى تنامي االحتياجات من حيث اخلدمات واجملتمعات املضيفة :ستتواصل التوترات بني الالجئني الفلسطينيني

األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني في مخيم مار الياس ،بيروت ،لبنان.
©  2017األونروا ،تصوير :علي حشيشو
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لبنان :التدخالت الخاصة بالبلد والخاصة بكل قطاع
الجئ فلسطيني من سوريا يسحب مبلغ املساعدة النقدية اخملصص له،
شمال لبنان 2017 © .األونروا ،تصوير :ميسون مصطفى

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 1
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻏﺮاض

ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳊﻮاﻟﻲ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

43,000

10,920
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما فيها الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية
النتاج/المخرج

المؤشرات

الغاية ()2018

خط األساس

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا 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.

%100

%100

المخرجات

32,598

34,000

(ذكور15,692 :
إناث)16,969 :

(ذكور16,301 :
إناث)17,699 :

$US 1,827,343

$US 1,917,081

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني
الغذاء ومساعدات نقدية متعددة األغراض خالل آخر
جولة توزيع (مصنفا ً حسب اجلنس).
الالجئون الفلسطينيون من سوريا يزودون
باملساعدات اإلغاثية (مساعدات غذائية،
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية التي مت توزيعها
خالل آخر جولة توزيع.

9,214

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

يتعرض الالجئون الفلسطينيون من سوريا املوجودين في لبنان
للمخاطر بقدر كبير ويظل اعتمادهم على املساعدات من األونروا عالياً.
وقد قدمت األونروا املساعدات لهم منذ تشرين األول/أكتوبر  2013من
خالل برنامج التحويالت النقدية الذي يعتمد بطاقات الصراف اآللي
لتوفير املال الالزم لدعم احتياجات الغذاء والسكن والتأهب لفصل
الشتاء .واألطفال 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 .نظرا ً ألن حوالي  %90من الالجئني الفلسطينيني من
سوريا يعيشون حتت خط الفقر وأن حوالي  %95يفتقرون لألمن الغذائي،
ستستهدف األونروا  34,000الجئ فلسطيني من سوريا باملساعدات
النقدية ،مبا ميثل العدد الكلي املقدر لهؤالء الالجئني املوجودين في
لبنان في سنة  .2018ميثل هذا الرقم زيادة مبقدار  2,500مستفيد
باملقارنة مع سنة  ،2017بنا ًء على معدل النمو الطبيعي وعدد الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املسجلني حديثاً .في سنة  ،2018ستواصل
األسر املستهدفة تلقي منحة نقدية شهرية متعددة األغراض قيمتها
 100دوالر أمريكي لكل أسرة ومنحة نقدية شهرية لتغطية تكاليف
الغذاء بقيمة  27دوالرا ً لكل فرد في األسرة .هذا املبلغ املوحد واملتفق
عليه من قبل الشركاء في قطاع األمن الغذائي في لبنان يظل مرهونا ً
بتوفر التمويل .إن املنحة النقدية املتعددة األغراض ،والتي هي أيضا ً

10,200

أسرة من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا,

أسرة من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا,

أسرة من الالجئني
الفلسطينيني في لبنان

أسرة من الالجئني
الفلسطينيني في لبنان

701

720

مبلغ موحد ،مصممة بحيث تغطي طائفة من االحتياجات األساسية،
مبا في ذلك املأوى واملواد غير الغذائية ،فيما متنح املستفيدين قدرة أكبر
على االختيار في البت في كيفية تلبية هذه االحتياجات .سيتم توزيع
كل من املنحة املتعددة األغراض واملنحة النقدية لتأمني الغذاء من
خالل  12جولة في السنة.
إلى جانب هذه املنح ،سيتم توفير مساعدات خاصة بفصل الشتاء،
والذي يعد قاسيا ً في لبنان ،وال سيما في املرتفعات العالية لبيروت في
الشمال والبقاع ،حيث تقيم نسبة عالية من الالجئني الفلسطينيني
اآلتني من سوريا ،وكذلك العديد من الالجئني الفلسطينيني في
لبنان املعرضني للخطر .تتعرض هذه املناطق النخفاض شديد في
درجات احلرارة وكذلك ألمطار وعدة عواصف ثلجية في الفترة بني
تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس .يوفر برنامج األونروا للتأهب للشتاء
مساعدات نقدية محددة لتغطية الدعم اخلاص بالشتاء ألسر الالجئني
الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان املعرضني
للخطر .ويتم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركاء ،مبن فيهم وكاالت
األمم املتحدة ،واملنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية ،والصليب
األحمر ،لضمان أن تتم تغطية االحتياجات والتأكد من أن الشركاء
يستخدمون املعايير ذاتها في تقدمي املساعدة ،إن أمكن.
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طبيب يفحص الجئة فلسطينية من سوريا في مركز البداوي
الصحي ،شمال لبنان 2017 © .األونروا ،تصوير :ميسون مصطفى

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻔﺎظ
.ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎع
اﻟﻄﻮارئ

ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
اﻟﻌﻴﺶ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى

ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
إﻟﻰ ﻣﺎﻳﺼﻞ إﻟﻰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

34,000

1,135

5,482

ﻃﻔﻞ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎن اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻮﺻﻮل اﻵﻣﻦ واﳌﺘﻜﺎﻓﺊ
إﻟﻰ ﻣﻮارد وﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

34,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

عدد الشباب الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يستفيدون من املنح املهنية.

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

100

25

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
مركز تدريب سبلني الذين ينجزون دورات منتظمة/
قصيرة األمد.

20

16

عدد فرص العمل القصيرة األمد التي توفر لالجئني
الفلسطينيني من سوريا/الالجئني الفلسطينيني
في لبنان املعرضني للخطر في إطار مشاريع جديدة
للمال مقابل العمل.

200

ال يتوفر

عدد الشباب الذين يصلون إلى خدمات املنح عبر
البلد.

25

ال يتوفر

عدد النساء اللواتي يصلن إلى خدمات املنح عبر
البلد.

25

ال يتوفر

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يصلون إلى خدمات
املنح عبر البلد.

20

ال يتوفر

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان ( 14سنة فأكثر) الذين يتم
الوصول إليهم من خالل برامج رسمية وغير رسمية
للتدريب على املهارات/االبتكار.

700

350

المخرجات

حتسن إمكانية الوصول إلى فرص العمل
لالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان.

عدد الشباب الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يستفيدون من برامج التلمذة احلرفية أو التمرن
الداخلي.

هناك عدد من التحديات العامة التي تؤثر على سبل كسب العيش
لالجئني الفلسطينيني في لبنان ،وخاصة الالجئني الفلسطينيني
من سوريا .فإلى جانب القيود على العمل وامللكية التي تطبق على
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،أدى تدفق الالجئني الفلسطينيني من
سوريا إلى البلد إلى زيادة الضغط على سوق العمل ،وخلق منافسة بني
الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان
والالجئني السوريني واملواطنني اللبنانيني على العدد احملدود من فرص
العمل .كما يواجه الالجئون الفلسطينيون من سوريا قيودا ً كبيرة
على قدرتهم على الوصول إلى العمل بسبب وضعهم القانوني غير
املستقر .ويصل معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا
إلى  %68( %52.5بني اإلناث مقابل  %49بني الذكور) ،فيما تعيش نسبة
كبيرة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا ( )%89في فقر ،ويعيش
 %9في فقر مدقع ،وهو معدل أعلى بثالثة أضعاف عما هو بني الالجئني
الفلسطينيني في لبنان.
لذا فإن حتسني الوصول إلى سبل كسب العيش وفرص العمل – وخاصة
للشباب الالجئني الفلسطينيني من سوريا – يكتسب أهمية حيوية
وسيشكل أولوية رئيسية ضمن هذا النداء .سيتم دعم ذلك من خالل
تنفيذ الدورات املقدمة في مركز تدريب سبلني وبرامج االبتكار لتمتني
قدرات الشباب الالجئني .إن برامج مختبر االبتكار املقدمة لالجئني

ال يتوفر

45

الفلسطينيني من سوريا تتكون من دعم اخلروج بأفكار تصميمية،
مقترنة ببرامج تطوير األعمال (تنظيم املشاريع االجتماعية) والتدريب
على املهارات الرقمية ،وتستهدف الشباب الفلسطينيني املهمشني.
يهدف البرنامج إلى تطوير حلول مبتكرة ومدرة للدخل ،وزيادة إمكانية
الوصول إلى فرص العمل في االقتصاد الرقمي من خالل مفهوم
االستعانة باملصادر ذات األثر ( .)impact sourcingتتقدم أفكار املشاريع
األكثر قدرة على النجاح إلى حضانة األعمال ،حيث يتلقى أصحابها
التوجيه الفردي املباشر والتمويل األولي من أجل جتريب مبادراتهم .ثم
تتم املواءمة بني الشباب ومدربني شخصيني يقدمون لهم مزيدا ً من
الدعم والتوجيه لتعزيز قدراتهم على إطالق مشاريعهم الصغيرة
وتشغيلها .كما سيتم تقدمي املنح املهنية وخدمات املنح باستهداف
األفراد الضعفاء (أي الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة)
لزيادة فرص تنظيم املشاريع والتمكني واالعتماد على الذات .وسيتم
أيضا ً تقدمي فرص التلمذة احلرفية والتدريب الداخلي للشباب لزيادة
حصولهم على فرص العمل .وستنفذ برامج جديدة للمال مقابل
العمل من أجل تعزيز التمويل الصغير والتدريب املهني وإدرار الدخل ،مما
يساهم في تقوية االستقرار االجتماعي وزيادة الفرص املتاحة لالجئني
الفلسطينيني.
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الصحة الطارئة
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد زيارات و/أو استشارات الالجئني الفلسطينيني
من سوريا التي تدعمها األونروا (الرعاية الصحية
األولية والثانوية والتخصصية ،مصنفا ً حسب
اجلنس).

156,605

150,000
(ذكور64,824 :
إناث)85,176 :

المخرجات

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى املراكز الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).
خدمات الرعاية الصحية األولية.
نسبة مراكز الوكالة الصحية ونقاطها الصحية
املتنقلة العاملة.

150,000

156,605

(ذكور64,824 :
إناث)85,176 :

%100

%100

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

4,788

4,970

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

%100

%100

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

احلالة الصحية لالجئني الفلسطينيني من سوريا سيئة إجماالً ،إذ أن
 %83من األسر يوجد فيها فرد واحد على األقل لديه مرض مزمن ،ويوجد
شخص ذو إعاقة في أسرة واحدة من بني كل عشر أسر تقريباً .تؤدي
األونروا وشركاؤها دورا ً كبيرا ً في حتسني األوضاع املعيشية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا عن طريق تقدمي اخلدمات الصحية األولية
ً
والثانوية مجانا وتغطية  %90من تكلفة الرعاية التخصصية .لذا يظل الوصول إلى خدمات االستشفاء ضروريا ً لضمان رفاه الالجئني
الالجئني
إلى
خدماتها
تقدمي
الوكالة
تواصل
أن
للغاية
فمن املهم
الفلسطينيني من سوريا وحصولهم على العالج املناسب ،وسيظل
الفلسطينيني من سوريا.
يشكل أولوية رئيسية للوكالة .إن االرتفاع في أعداد خدمات االستشفاء
سعيا ً للحد من أثر األزمة على اخلدمات الصحية ،سيتم تقدمي الرعاية يتعلق بشدة احلاالت السريرية وزيادة قدرة الالجئني الفلسطينيني من
الصحية األولية ومتتينها في جميع مراكز األونروا الصحية ونقاطها سوريا على الوصول إلى خدمات االستشفاء ،والتي تتم تغطيتها اآلن
الصحية املتنقلة في لبنان ،وعددها  .27سيتلقى املوظفون في املراكز بنسبة  .%100وقد أجرت األونروا مسحا ً خلدمات االستشفاء في سنة
الصحية التدريب لزيادة التحكم باخلدمات .وسيتم توفير املعدات  2017لقياس رضا املرضى عن هذه اخلدمات ،وسجل املسح معدل
الطبية املتخصصة في املراكز الصحية من أجل حتسني القدرات الرضا بنسبة  .%90لقد أثبتت األونروا قدرتها على تقدمي اخلدمات
التشخيصية .كما سيتم استخدام سجل املرضى اإللكتروني الفريد للمستفيدين بكفاءة على الرغم من تزايد صعوبة السياق ،وهذا األمر
من أجل تتبع السيرة الطبية للمرضى بسهولة .وستواصل األونروا يظل حيويا ً لضمان صحة مجتمع الالجئني الفلسطينيني.
تغطية خدمات الصحة األولية ،كما ستكفل أن ميلك جميع الالجئني
الفلسطينيني القدرة على الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم
الطبية .ويشار إلى أن الغاية املستهدفة بالنسبة لالستشارات الطبية
في سنة  2018تقل بقليل عن خط األساس ،وذلك بنا ًء على االنخفاض
في عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذي الحظته
األونروا على مدار السنتني املاضيتني.
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التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية ()2018

النتاج

يواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع
واملنصف على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يتخرجون من التعليم األساسي.

100
(ذكور44 :
إناث)56 :

135
(ذكور60 :
إناث)75 :

المخرجات

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

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على الدعم النفسي-االجتماعي.

عدد أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في
مدارس األونروا (مصنفا ً حسب اجلنس).

5,251
(ذكور2,511:
إناث)2,740 :

عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات
أخرى).

22

25

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني
فلسطينيني من سوريا.

65

65

عدد املدارس التي مت تأهيلها.

31

31

1,800

2,500

(ذكور775:

(ذكور1,080:

إناث)1,025:

إناث)1,420:

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على دعم
نفسي-اجتماعي (مصنفا ً حسب اجلنس).

5,482
(ذكور2,666:
إناث)2,816 :

يهدف برنامج األونروا للتعليم في أوضاع الطوارئ في لبنان إلى إتاحة سيتم حتسني قدرات الطواقم التدريسية لدى األونروا من خالل أطر
الوصول املتكافئ إلى التعليم النوعي جلميع األطفال والشباب الالجئني التطوير والدعم في الوكالة ،وذلك من أجل حتسني التحصيل األكادميي
الفلسطينيني .وتسعى األونروا ،من خالل تعزيز استجابة متماسكة لألطفال ورفاههم العام.
ومبتكرة ،إلى دعم األطفال الالجئني في حتقيق إمكاناتهم الكاملة،
يظل الرفاه النفسي-االجتماعي لألطفال يشكل أولوية رئيسية
حتى في أوقات األزمات .يدعم برنامج التعليم في أوضاع الطوارئ في
للوكالة .وفي سنة  ،2018ترمي األونروا إلى تقدمي خدمات اإلرشاد
لبنان اعتماد نهج شمولي في التعلم من خالل تقدمي التعليم والتعلم،
لصالح  2,500طفل من الالجئني الفلسطينيني من سوريا .وستكفل
والتعليم العالجي ،والدعم النفسي-االجتماعي ،ومشاركة اجملتمع
الوكالة ،من خالل توفير  35مرشدا ً إضافياً ،أن يكون الدعم النفسي-
احمللي.
االجتماعي متاحا ً للطلبة في جميع مدارس األونروا .عالوة على ذلك،
خالل السنة الدراسية  ،2017/2016التحق  5,251طالبا ً وطالبة سيتم تدريب موظفي التعليم الرئيسيني على دليل الوكالة لألنشطة
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مدارس األونروا في لبنان .الترفيهية النفسية-االجتماعية حتى يكونوا قادرين على تقدمي
واستدعى ذلك أن تعمل مدرستان بنظام الفترتني ،باملقارنة مع خمس الدعم النفسي-االجتماعي األساسي للطلبة .وسيتم توزيع املواد
مدارس في السنة الدراسية  ،2016/2015مما يظهر التقدم الذي أحرزته وتنفيذ األنشطة الترفيهية والتعليمية – مبا يشمل أنشطة التعلم
الوكالة في دمج أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني التعويضي – من أجل غرس بيئة تعلم إيجابية ومساندة جلميع الطلبة،
الفلسطينيني في لبنان في مدارس األونروا وضمان توفير التعليم مبا يشمل الالجئني الفلسطينيني من سوريا .وتسعى األونرواـ ،في سنة
النوعي واجلامع واملنصف .عالوة على ذلك ،متكنت األونروا من تقدمي  ،2018إلى االستفادة من شراكتها مع املنظمات األهلية للتوسع في
 14منحة دراسية لطلبة الجئني فلسطينيني لتمكينهم من متابعة برنامجها الترفيهي من حيث املقياس والنطاق ،باستهداف عدد متزايد
تعليمهم العالي.
من طلبة األونروا ،مبا يشمل  2,000الجئ فلسطيني من سوريا .وقد
مع بداية السنة الدراسية  ،2018/2017شهدت األونروا زيادة في التحاق شهدت األونروا زيادة في عدد الطلبات على املنح الدراسية املقدمة
الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا .فحسب تشرين األول /من شباب مؤهلني للحصول على منح من الالجئني الفلسطينيني من
أكتوبر  ،2017كان  5,482طالبا ً وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان للسنة الدراسية ،2018/2017
سوريا ملتحقني في  65مدرسة لألونروا .وفي سنة  ،2018سيواصل وذلك باملقارنة مع السنة الدراسية السابقة .ونظرا ً لتزايد الطلب،
برنامج التعليم ضمان الوصول إلى تعليم نوعي وجامع ومنصف من يتوقع أن تقدم  19منحة دراسية للطلبة الالجئني الفلسطينيني في
خالل توفير املواصالت املدرسية ومعدات أفضل ومدارس مؤهلة ،وتنفيذ لبنان والالجئني الفلسطينيني من سوريا في إطار هذا النداء الطارئ.
أنشطة تشاركية ،مثل البرملانات املدرسية واملشاريع اجملتمعية .كما
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طالبات مدرسة لألونروا يحتفلن بيوم األرض العاملي ،لبنان.
©  2017األونروا ،تصوير ميسون مصطفى

الحماية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني.

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على
احلماية واملبادئ اإلنسانية (مصنفا ً حسب اجلنس).

1,390

1,080

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على خدمات
العون القانوني (مصنفا ً حسب اجلنس).

6,536

6,862

ال يزال الالجئون الفلسطينيون في لبنان والالجئون الفلسطينيون من
سوريا يواجهون عددا ً من قضايا احلماية – مبا فيها القيود املشددة على
الوصول إلى اإلسكان وامللكية ،واخلدمات العامة ،وفرص العمل – مما
يؤدي إلى مستويات عالية من التهميش والضعف.
منذ أيار/مايو  ،2014يستطيع الالجئون الفلسطينيون من سوريا
احلصول على تأشيرات دخول على احلدود فقط إذا كانوا يحملون
تأشيرة وتذكرة سفر إلى بلد آخر أو كان لديهم موعد مؤكد في إحدى
السفارات في لبنان .وتصدر لغالبية هذه احلاالت تأشيرة ترانزيت مدتها
 24ساعة فقط .وقد أصدر مكتب األمن العام ،منذ تشرين األول/أكتوبر
 ،2015تعميمات متتالية تتيح لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
دخلوا بصورة نظامية أن يجددوا تأشيراتهم بدون مقابل مرة كل ثالثة
أشهر حتى سنة واحدة .إال أن تنفيذ هذه التعميمات يظل متباينا ً عبر
البلد ،وبعض مكاتب األمن العام تطلب من الالجئني الفلسطينيني من
سوريا دفع رسوم ،خالفا ً للتعميم .وقد جاء آخر تعميم صادر عن مكتب
األمن العام في متوز/يوليو  2017ليمنح التجديد اجملاني غير احملدود ملدة
ستة أشهر لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين دخلوا لبنان بصورة
نظامية قبل أيلول/سبتمبر  ،2016دون اإللزام بدفع غرامة على التأخر
في التجديد .عالوة على ذلك ،أصبح مسموحا ً جتديد التأشيرة لالجئني

الفلسطينيني من سوريا الذين بلغوا عمر  15سنة أثناء وجودهم
في لبنان ،بنا ًء على وثائق يسهل تأمينها .إن األونروا ترصد تنفيذ
هذه التعميمات على مستوى املناطق للتأكد من أن يكون الالجئون
الفلسطينيون من سوريا قادرين على االستفادة من اإلعفاء والتأشيرة
وتفادي التعرض لسوء التطبيق على يد السلطات كما كان يحصل في
السابق .إن التعميم الراهن يستثني الالجئني الفلسطينيني من سوريا
الذين دخلوا بصورة غير نظامية أو أولئك الذين انتهت صالحية وثائق
اإلقامة اخلاصة بهم ولم يقوموا بتجديدها قبل صدور التعميم ،لذا
فإن عددا ً ال بأس به من هؤالء الالجئني يظلون غير قادرين على تنظيم
إقامتهم في لبنان.
حتى تشرين األول/أكتوبر  ،2017كان توفر صفة قانونية سارية املفعول
يعد مطلبا ً أساسيا ً من أجل إمتام غالبية عمليات التسجيل املدني
في لبنان .والصعوبات املتعلقة باحلصول على وثائق اإلقامة القانونية
تترك تأثيرا ً واسع النطاق على الالجئني الفلسطينيني من سوريا,
وعلى الرغم من أن اإلقامة القانونية السارية املفعول لم تعد مطلوبة
لتسجيل األحوال املدنية ،بنا ًء على تعميم صادر عن وزارة الداخلية في
تشرين األول/أكتوبر  ،2017إال أن تطبيق هذا التعميم على مستوى
البلد ككل كثيرا ً ما ميثل حتدياً.
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قبل األزمة في سوريا ،كان سكان مخيمات الالجئني الفلسطينيني من
بني أكثر الفئات ضعفا ً في لبنان .وقد تسبب وصول أعداد كبيرة من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا ووجودهم في لبنان مبفاقمة الظروف
احملفوفة باخملاطر في اجملتمع املضيف ،مما أدى إلى اشتداد الضغط على
املوارد والبنية التحتية واخلدمات احملدودة في األصل .وفي ظل الصعوبات
الشديدة التي تكتنف آليات سيادة القانون والوصول إلى العدالة
وتطبيق أحكامها ،فإن النساء واألطفال ،وال سيما املهجرين من سوريا،
يشكلون الفئات األكثر عرضة خلطر اإلساءة واالستغالل والعنف.
ضمن هذا النداء ،ستواصل األونروا تقدمي اخلدمات األساسية في
الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي واحلماية إلى الالجئني
الفلسطينيني من سوريا واجملتمعات املضيفة لهم ،مع حتديد األفراد
الذين يواجهون مخاطر على احلماية ومساعدتهم مباشرة أو من خالل
اإلحاالت إلى مقدمي اخلدمات املتخصصة .وستظل تعطى األولوية

لرصد احلماية والتبليغ عنها ومناصرتها من خالل مشاركة األونروا في
آليات احلماية العاملية واملنظومة الدولية حلقوق اإلنسان .وستشغل
تدخالت الوقاية واالستجابة احلاسمة حلاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي وحماية الطفل – مبا في ذلك إدارة احلاالت ،وآليات احلماية
املبنية على اجملتمع ،ومبادرات التمكني – مكانة بارزة في عمل الوكالة
على احلماية ،جنبا ً إلى جنب مع تقدمي خدمات العون القانوني .ومبا أن
الوكالة تقدم اخلدمات األساسية في التعليم والصحة واملأوى واإلغاثة
واخلدمات االجتماعية ،فستسعى من أجل تعميم مبادئ احلماية من
خالل مراجعة السياسات واملمارسات وبناء قدرات فئات مختارة من
املوظفني بشكل موجه .وستواصل األونروا املناصرة لصالح حقوق
الالجئني الفلسطينيني والتركيز على رصد القضايا العابرة للحدود
والتحركات ومجاالت الضعف احملددة لدى الالجئني الفلسطينيني
الوافدين حديثا ً من سوريا.

محمد أبو حسان – الجئ فلسطيني من سوريا عمره  9سنوات،
لديه متالزمة داون ،ولكنه ال يسمح إلعاقته بأن تقوض حياته،
لبنان 2017 © .األونروا ،تصوير ميسون مصطفى

الصحة البيئية
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية ()2018

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.

%95

%97

المخرجات

حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل مخيمات نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يستفيدون من أنشطة جمع القمامة داخل اخمليمات.
األونروا.

%95

%97
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تعد اخلدمات املتعلقة بإمدادات املياه ومعاجلة املياه العادمة وجمع
النفايات الصلبة في اخمليمات من ضمن أهم اخلدمات التي تقدمها
األونروا .وبسبب الضغط اإلضافي الناجم عن الزيادة السكانية في
اخمليمات – مبا يشمل الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
السوريني – فإن تقدمي هذه اخلدمات األساسية يجري في حدود طاقتها
االستيعابية ،والبنية التحتية الرئيسية في اخمليمات ،مثل نظم اجملاري
وشبكات اإلمداد باملياه ،بحاجة إلى تأهيل وتطوير .ونتيجة لتزايد
عال بحدوث نقص في املياه وأعطال في اإلمدادات،
الطلب ،يوجد خطر ٍ
مما ميكن أن يؤدي بدوره إلى توترات اجتماعية ،فضال ً عن ارتفاع اخملاطر
املباشرة التي تتعلق باملرض واعتالل الصحة .كما يوجد ضغط إضافي
على خدمات إدارة النفايات الصلبة مما يؤدي إلى االحتياج ألعداد إضافية
من عمال النظافة.

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 .ستركز الوكالة على تلبية احتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين من خالل الوصول اآلمن واملنصف إلى موارد ومرافق
املياه والصرف الصحي والنظافة ،واالستمرار في توظيف أعداد إضافية
من عمال النظافة ،وحتسني شبكات اجملاري وشبكات اإلمداد باملياه،
وتنفيذ مشاريع تشييد مهمة وأعمال صيانة بخصوص إمدادات املياه
وإدارة املياه العادمة ،وحتسني إدارة النفايات الصلبة داخل اخمليمات من
خالل جمع القامة والتخلص منها بطرق فعالة .وينعكس نهج الوكالة
البعيد املدى نحو هذه التحديات في استراتيجية الصحة البيئية
للفترة  ،2021-2016والتي تستعرض املسار الذي ستتخذه األونروا في
حتسني الصحة البيئية لالجئني الفلسطينيني في لبنان.

طاقم األونروا الهندسي يعمل على حتسني األوضاع املعيشية لالجئني
الفلسطينيني ،مخيم مار الياس ،لبنان 2017 © .األونروا ،تصوير كارلوس بيريز
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املفوض العام لألونروا بيير كراينبول يزور مخيم عني احللوة،
لبنان 2017 © .األونروا ،تصوير عبد الناصر السعدي

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 3
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻣﻦ

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وادارة

ﲢﺴﲔ ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻷوﻧﺮوا ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮن
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪوى ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وأن اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷوﻧﺮوا وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ
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السالمة واألمن
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

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

نسبة املوظفني امليدانيني الذين يزودون بالتدريبات
على السالمة واألمن والوعي.

تراقب الوكالة الوضع األمني في لبنان باستمرار ،وذلك بالتنسيق مع
وكاالت األمم املتحدة األخرى واحلكومة اللبنانية ،من أجل حتديد احتماالت
التدهور في الوضع التي ميكن أن حتمل تأثيرات معاكسة على السكان
وعلى عمليات الوكلة وبرامجها .سيساهم التمويل ضمن هذا املكون

%90

%100

في دعم التأهب لألحداث احلرجة ،من خالل تدريب املوظفني امليدانيني،
وزيادة موظفي األمن ،وتوفير املعدات احلساسة املتعلقة باالتصاالت
والصدمات الطارئة ،وحتسني تدابير األمن والسيطرة في الوصول إلى
مرافق األونروا.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
سعيا ً لالستجابة إلى احتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان ،ستعزز األونروا قدرات املوظفني
والدعم اإلداري جلميع برامج الطوارئ وفقا ً لالستراتيجية املتوسطة
األجل للفترة  .2021-2016وستكفل األونروا أن تكون االستجابة
الطارئة عالية اجلدوى مقابل التكلفة وأن الالجئني الفلسطينيني
يستفيدون من مساعدات األونروا وخدماتها إلى احلد األقصى .وتواصل

موظفو األونروا يشاركون في تدريب على الصحة النفسية في مركز
تدريب سبلني ،لبنان 2017 © .األونروا ،تصوير محمود أبو صالح

الوكالة العمل في توافق مع خطة لبنان لالستجابة لألزمة وتنخرط
في التنسيق واالتصال املستمر مع احلكومة اللبنانية ووكاالت األمم
املتحدة واملنظمات اإلنسانية األخرى .كما ستواصل األونروا وتعزز
مشاركتها الفعالة في أنشطة التخطيط واالستجابة املشتركة بني
القطاعات من خالل مجموعات العمل القطاعية والفريق اإلنساني
القطري في لبنان.
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األردن :السياق وتحليل االحتياجات
وفقا ً لبيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في أيلول/سبتمبر
 ،2017مت تسجيل  654,582الجئا ً سوريا ً باإلجمال في األردن ،باإلضافة
إلى حوالي  17,000الجئ فلسطيني من سوريا .وقد اعتمد األردن ،الذي
يستضيف في األصل أكثر من  2مليون من الالجئني الفلسطينيني
املسجلني لدى األونروا ،سياسة عدم السماح بدخول الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في سنة  2013مما حد من أعداد الالجئني
اجلدد .إال أن الالجئني الفلسطينيني وأسرهم رغما ً عن ذلك يواصلون
دخول األردن حتى وإن كان بأعداد منخفضة .وفي حني أن البعض يصلون
إلى احلدود دون أن يحملوا وثائق أردنية ويدخلون بطريقة غير نظامية،
فهناك آخرون يحملون جوازات سفر ووثائق وطنية أردنية متكنهم من
املرور من املعابر احلدودية بدرجة أقل من القيود.
ارتفع عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا املسجلني لدى األونروا في
األردن من  16,775فردا ً في أيلول/سبتمبر  2016إلى  16,951في نهاية
أيلول/سبتمبر ( 2017مبا يعادل  4,176أسرة) .واستنادا ً إلى االجتاهات
من سنة  ،2017من املتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 18,000
فرد بنهاية سنة  2018بسبب الوضع املتقلب وانعدام اليقني في
سوريا .وفقا ً لقاعدة بيانات الوكالة لالجئني الفلسطينيني من سوريا
املسجلني في األردن ،يشكل األطفال  ،%47.2ونسبة  %10يزيد عمرهم
عن  50عاماً .ومتثل األسر التي تعيلها نساء أقل من الثلث بقليل ()%31
من أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن .تتركز غالبية
أعداد الالجئني الفلسطينيني من سوريا في إربد ،يلي ذلك الزرقاء
وشمال عمان وجنوب عمان ،ويقيمون باألساس في املناطق احلضرية
وفي أوساط اجملتمع املضيف .يجري التحقق من البيانات باستمرار من
خالل زيارات منزلية يجريها األخصائيون االجتماعيون املعنيون بالطوارئ
واألخصائيون االجتماعيون املعنيون باحلماية الطارئة وفريق قاعدة
البيانات ،وتتم مقارنة هذه البيانات مع غيرها من البيانات التي تتوفر
من خالل مختلف التقييمات اخملصصة.
يقوم األخصائيون االجتماعيون املعنيون بالطوارئ بتقييم جميع
الوافدين اجلدد عن طريق إجراء تقييم للضعف في مساكن الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في األردن .وتتم متابعة هذه التقييمات
بإجراء زيارات للتحقق على مدار العام ،يقوم األخصائيون االجتماعيون
من خاللها أيضا ً بتقدمي معلومات عن توافر خدمات األونروا في املناطق
اإلدارية حيث يقيم املستفيدون .ويأخذ تقييم مواطن الضعف في
االعتبار عددا ً من العوامل االقتصادية واالجتماعية التي حتدد مستوى

الضعف لدى الالجئني الفلسطينيني من سوريا كأفراد أو كأسرة،
ويصنفهم ضمن ثالث فئات للضعف :أ) األقل ضعفاً ،ب) والضعفاء،
ج) والضعفاء للغاية .هذه العوامل تشمل الصفة القانونية ،وحجم
األسرة ،ومدى ثراء األسرة ،وتراكم الديون ،والدخل واإلنفاق مثل الغذاء
والنفقات الطبية ،والوصول إلى املوارد وسبل كسب العيش ،واملعلومات
عن مجاالت الضعف احملددة مثل األسرة التي تعيلها امرأة وحيدة
ووجود أفراد ذوي إعاقة في األسرة .وقد مت حتديد  %92.8من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في األردن ضمن فئة الضعفاء حسب نهاية
أيلول/سبتمبر  ،2017من بينهم  %46.1يعتبرون ضعفاء للغاية .وفي
مجرى سعي مكتب إقليم األردن لتحسني فهمه وحتديث معلوماته
عن مجتمع الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن ،أجرى املكتب
مسحا ً لتحديد أولويات الالجئني الفلسطينيني من سوريا أثناء الربع
الثالث من سنة  .2017وشملت عملية التحقق جميع الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املسجلني ضمن منوذج الطوارئ ( 4,269أسرة)
حتى نهاية حزيران/يونيو  2017الذين يستفيدون من اخلدمات التي
تقدمها األونروا في األردن وتغطي جوانب املساعدات النقدية والتعليم
والصحة واحلماية .وستعمل األونروا على ضمان اتباع نظام استهداف
أفضل في سنة  ،2018حيث ستتناول النقاشات بشكل خاص كيفية
معاجلة احتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يحملون
وثائق أردنية ملا بعد سنة .2018
يواجه العديد من الالجئني الفلسطينيني من سوريا اعتبارات متعلقة
باحلماية ،مبا في ذلك غياب الصفة القانونية ،وصعوبات في احلصول على
اإلقامة القانونية أو احملافظة عليها ،ومحدودية حرية احلركة في بعض
احلاالت ،ووجود خطر اإلعادة القسرية لألشخاص الذين دخلوا بطريقة
غير نظامية .حتد هذه العوامل من وصول الالجئني الفلسطينيني من
سوريا إلى فرص العمل واخلدمات العامة ،وال سيما للذين ال ميلكون
وثائق أردنية ،والذين يعتمدون على خدمات األونروا .وفي ظل هذه البيئة
الصعبة من حيث احلماية واملساعدة ،تقوم استجابة الوكالة إلى أزمة
سوريا في األردن على أربعة مكونات رئيسية )1( :توفير اإلغاثة اإلنسانية
من خالل املساعدات النقدية غير املشروطة )2( ،وتقدمي اخلدمات
الصحية األساسية )3( ،والتعليم في أوضاع الطوارئ )4( ،وخدمات
الصحة البيئية وإدارة النفايات الصلبة .ويتم تعزيز هذه املكونات
بأهداف شاملة تساهم في حتسني بيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني
الضعفاء وتقوية قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.
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األردن :افتراضات التخطيط
على األرجح أن يبقى الوضع في سوريا متقلبا ً في سنة  .2018وفيما
أنه من غير املرجح أن حتدث عودة تلقائية ألعداد كبيرة من الالجئني
الفلسطينيني إلى سوريا ،فيتوقع أن يظل الالجئون الفلسطينيون
من سوريا في األردن بسبب وضع األردن كبديل إقليمي جذاب نسبياً،
بنا ًء على العوامل الثقافية وعلى الروابط العائلية أيضاً .في هذا
استمرار االعتماد على خدمات األونروا :سيواصل الالجئون
السياق ،ستظل األونروا اجلهة الرئيسية التي تقدم اخلدمات لالجئني
الفلسطينيون من سوريا االعتماد على املساعدات من األونروا بسبب
الفلسطينيني من سوريا في األردن.
ضعفهم الشديد ونقص القدرة على الوصول إلى الفرص االقتصادية
تستند استجابة الوكالة في سنة  2018إلى افتراضات التخطيط األخرى.
التالية:
تقييد الدخول إلى األردن :ستظل سياسة احلكومة األردنية بعدم
تزايد عبء احلاالت في سنة  :2018سيستمر عدد الالجئني إدخال الالجئني الفلسطينيني من سوريا قائمة ،وستظل هناك مخاوف
الفلسطينيني من سوريا الذين يتوجهون إلى األونروا في التنامي ،عالية من اإلعادة القسرية ،وال سيما بالنسبة ألولئك الذين ال ميلكون
صفة قانونية أو الذين يعتبرون مصدر قلق أمني .سيؤثر هذا باألساس
ليصل إلى  18,000مع نهاية سنة .2018
على الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين ال ميلكون وثائق أردنية.
ارتفاع مستوى الضعف :سيظل حوالي  %95من الالجئني
صعوبة البيئة القانونية وبيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني
الفلسطينيني من سوريا مصنفني كضعفاء أو ضعفاء للغاية.
التدهور االقتصادي يؤثر على قدرات الصمود :سيظل الوضع من سوريا :ستظل البيئة القانونية وبيئة احلماية لالجئني
االجتماعي-االقتصادي لالجئني الفلسطينيني من سوريا يتراجع مع الفلسطينيني من سوريا مقيدة ،وكذلك بالنسبة للوصول إلى
التوظيف واخلدمات والتسجيل املدني واإلجراءات القانونية.
استمرار النزاع في سوريا ،وسيتزايد استنزاف املوارد التي جلبوها معهم
من سوريا ،وستنخفض خياراتهم العتماد استراتيجيات تدبر إيجابية
بسبب محدودية فرص العمل واستمرار األداء الضعيف لالقتصاد
األردني..

أخصائيات اجتماعيات من األونروا يجرين زيارة منزلية.
©  2017األونروا ،تصوير هشام شحروري
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األردن :التدخالت الخاصة بالبلد والخاصة بكل قطاع
مستفيدات من املساعدات النقدية في مادبا ،منطقة
جنوب عمان 2017 © .األونروا ،تصوير فيوال بروتوميسو

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 1
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻟﻰ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء إﻟﻰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

17,100

4,500
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما في ذلك الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا 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.

%100

%100

المخرجات

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

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يتلقون
مساعدات نقدية غير مشروطة لكل جولة توزيع.

16,111

17,100

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي مت
تزويدها مبساعدات نقدية ملرة واحدة.

250

300

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي مت
تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.

4,300

4,500

تظل برامج املساعدات النقدية األداة األكثر مرونة واألعلى
جدوى من حيث التكلفة واألكثر حفاظا ً على الكرامة في تلبية
احتياجات السكان النازحني .في سنة  ،2018ستقدم األونروا
املساعدات النقدية غير املشروطة بقيمة  40دوالر ا ً للفرد في
الشهر لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يلبون شروط
االستحقاق ،والذين يشكلون حوالي  %95من مجموع الالجئني،
ويبلغ عددهم باإلجمال  17,100شخص ( 8,208ذكور و8,892
أنثى) .الغاية املنشودة من مكون املساعدة النقدية االعتيادية
غير املشروطة تتمثل في تغطية االحتياجات األساسية مثل
الغذاء واملواد غير الغذائية واملأوى ،وتيسير الوصول إلى اخلدمات،
مبا فيها املواصالت والكهرباء وإمدادات املياه .وستتهيأ األونروا،
رهنا ً بتوفر التمويل ،ملواءمة برنامج املساعدات النقدية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا مبا يتماشى مع برامج املساعدة التي
تستهدف غيرهم من الالجئني في األردن عن طريق تقييم الدعم
املماثل الذي تقدمه الهيئات األخرى في سنة .2018
سيقدم املكون الثاني في البرنامج الدعم الالزم للتأهب لفصل
الشتاء لتوفير وقود التدفئة واملالبس الدافئة وتغطية االرتفاع
في استخدام الكهرباء وغير ذلك من التكاليف املتعلقة بفصل
الشتاء .ومن املتوقع ،خالل الربع األخير من سنة  ،2018أن حتتاج
 4,500أسرة باإلجمال مساعدات للتأهب لفصل الشتاء .وقد مت
تعديل طريقة توجيه هذه املساعدات في سنة  2016باعتماد
نظام يستهدف املستفيدين بقدر أكبر من اإلنصاف في تناسب
مع حجم األسرة ،حيث تتلقى األسر ما بني  277دوالر ا ً و453
دوالر ا ً اعتماد ا ً على عدد أفرادها .إن املنهجية احملسنة تتماشى
مع مساعدات الشتاء التي يقدمها اجملتمع اإلنساني الدولي إلى
الالجئني غير الفلسطينيني من سوريا في األردن.

أما املكون الثالث في البرنامج فيتعلق بتقدمي منح نقدية طارئة
ملرة واحدة بقيمة  350دوالر ا ً باملتوسط ،والتي ستقدم إلى حوالي
 300أسرة تعاني من أزمة أو صدمة وتواجه احتياجات مالية
ملحة .
تتوقع األونروا أن يتواصل االنخفاض في قدرات الصمود والتحمل
لدى األسر املهددة ،حيث يزداد استنفاد املوارد التي مت ادخارها
من سوريا وتظل فرص العمل في األردن محدودة .سيتم بذل
اجلهود في سنة  2018ملواءمة مكون املساعدات النقدية مع
برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية االعتيادي في األونروا
عن طريق اعتماد إجراءات العمل املوحدة املعدلة التي تعكف
الوكالة حاليا ً على إعدادها .مع ذلك ،لن يتم تخفيض مبالغ
املساعدات النقدية املقدمة لالجئني الفلسطينيني من سوريا
إلى مستوى برنامج التحويالت النقدية االعتيادي ،إذ أن هذا
القرار يتطلب مزيد ا ً من التقييم لسبل كسب العيش ومستوى
الضعف لدى األسر الالجئة .وسيستخدم مترين املواءمة هذا
ما يتوفر من أدوات وموارد بشرية ونظم إلدارة املعلومات .عالوة
على ذلك ،سيواصل األخصائيون االجتماعيون املعنيون بالطوارئ
إجراء زيارات منزلية منتظمة للتحقق من حالة الضعف لدى
األسر الالجئة الفلسطينية من سوريا ،وستتم مراجعة نظام
االستهداف القائم من أجل حتديد الفئات الضعيفة وتزويدها
باملساعدات النقدية .إن املكونات الثالثة لبرنامج املساعدات
النقدية تترابط معا ً ساعية لتخفيض مستوى الضعف في ظل
القيود على بيئة احلماية واملساعدة التي يوجد فيها الالجئون
الفلسطينيون من سوريا.

37

النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية 2018

ممرضة في مركز النزهة الصحي تعتني بطفل وليد.
©  2016األونروا ،تصوير محمد املغايضة

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻔﺎظ
.ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎع
اﻟﻄﻮارئ

ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى

ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
إﻟﻰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

18,000

18,000

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎن اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻗﻞ اﻷﻣﺮاض

1,396

ﻃﻔﻞ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﻻﻃﻔﺎل
اﻟﺴﻮرﻳﲔ
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الصحة الطارئة
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية ()2018

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

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

14,000

16,000

المخرجات

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

14,000

16,000

29

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.

390

500

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

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

%100

%100

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية .عدد مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية
املتنقلة العاملة.

إن برنامج األونروا للصحة الطارئة يكفل أن ميلك جميع الالجئني خدمات خارجيني لتلقي الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية،
الفلسطينيني من سوريا املقيمني في األردن قدرة الوصول بدون فيما تغطي األونروا تكاليف العالج في املستشفيات للحاالت
قيود إلى خدمات الصحة األولية اجملانية في مراكز الوكالة التي يتم التحقق منها .وتشمل اخلدمات ،على سبيل الذكر
الصحية التي يبلغ عددها  25مركز ا ً صحيا ً وأربع عيادات متنقلة ال احلصر ،تغطية عالج مرضى األمراض غير السارية ،كمرض
في مختلف أنحاء البلد .ستحافظ األونروا على هذا املستوى من السكري أو ارتفاع ضغط الدم ،وأولئك الذين يحتاجون إلى
اخلدمات على مدار سنة  2018مع ضمان أن تكون هذه اخلدمات فحوص الكشف عن مشاكل األسنان .سيستمر تقدمي هذه
متاحة للجميع ،مبن فيهم أولئك الذين يواجهون قضايا صعبة اخلدمات الصحية لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين بحاجة
تتعلق باحلماية ،وكذلك الذين تتقيد حرية حركتهم مبا يؤثر على إليها طوال سنة  .2018وإذا كانت هناك مخاطرة محققة تتعلق
قدرتهم على السفر إلى نقاط اخلدمات ،كما هو حال  477الجئا ً باحلماية إن توجه أي من الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
املستشفيات احلكومية ،فيمكن عندئذ إحالة هؤالء الالجئني
يوجدون في حدائق امللك عبد اهلل.
إلى مرافق صحية خاصة لتلقي العالج فيها.
تتم أيضا ً إحالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى مقدمي
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التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

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

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والسوريني الذين يتخرجون من التعليم األساسي.

77

79
(ذكور40 :
إناث)39 :

عدد املدارس التي يتم تأهيلها.

20

20

المخرجات

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

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا
يحصلون على الدعم النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني
فلسطينيني من سوريا وسوريني.

141

141

عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات
أخرى).

141

141

عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والسوريني في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف
االعتيادية في مدارس األونروا.

1,396

1,396
(ذكور693 :
إناث)703 :

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم في
أوضاع الطوارئ بنا ًء على نهج األونروا في التعليم في
أوضاع الطوارئ.

63

60

عدد الطلبة الذين يتم إدخالهم إلى مراكز التدريب
املهني.

50

22
1,396

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على دعم
نفسي-اجتماعي.

1,396

عدد موظفي التعليم املدربني على نهج التعليم
اجلامع لدى الوكالة في تقدمي الدعم النفسي-
االجتماعي.

46

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

1,396

عدد الطلبة الذين شاركوا في نشاط ترفيهي
والصفي واحد على األقل خالل العام (سنويا ً من 1
تشرين األول/أكتوبر إلى  20أيلول/سبتمبر).

سيواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا االلتحاق باملرافق
التعليمية للوكالة واحلصول على إمكانية الوصول اجملاني
واملتكافئ إلى مدارس األونروا البالغ عددها  171مدرسة في
األردن .في بداية السنة الدراسية  ،2018/2017انتظم في 242
مدرسة للوكالة  1,396الجئا ً من سوريا ،يتكونون من  974الجئا ً
فلسطينيا ً من سوريا و 422الجئا ً سوريا ً .وكان الطلبة الالجئون
السوريون يسجلون في مدارس األونروا في بداية األزمة بروح من
التضامن مع الالجئني ،ولكن هذه املمارسة توقفت في سنة 2013
بسبب الضغوط على املوارد .ويواصل الالجئون الفلسطينيون
من سوريا التسجيل ،فيما أن الالجئني غير الفلسطينيني الذين

(ذكور693 :
إناث)703 :
80
1,396
(ذكور693 :
إناث)703 :
1,396

1,396

(ذكور693 :
إناث)703 :

سبق تسجيلهم في مدارس األونروا سيواصلون تعليمهم حتى
إنهاء الصف العاشر ،وهو الصف األخير للتعليم الذي تقدمه
األونروا في مدارسها في األردن .سيظل احلفاظ على جودة
التعليم يشكل أحد املالمح الرئيسية في التعليم الذي نقدمه
الوكالة ،سعيا ً لصيانة سجلها املستمر في حتقيق نتائج أفضل
في اختبارات ضبط اجلودة الوطنية في املباحث الرئيسية – اللغة
العربية واإلجنليزية والعلوم والرياضيات – التي جترى للصفوف
الرابع والثامن والعاشر.
في مجرى االستجابة للوضع الطارئ وأخذ ا ً باحلسبان أفضل
املمارسات وتنفيذ توصيات الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم
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في حاالت الطوارئ ،ستواصل األونروا القيام بخطوات الستيعاب
االحتياجات التعليمية واالنفعالية احملددة لدى الطلبة الالجئني
الفلسطينيني من سوريا .سيتواصل تنفيذ أنشطة التعليم
في سنة  2018مبا يتماشى مع الفروع البرامجية للتعليم في
أوضاع الطوارئ التي تشمل ضمان توفير بيئة تعلم سليمة
وآمنة ،وضمان احلفاظ على جودة التعليم والتعلم أثناء
الطوارئ ،وتعزيز انخراط ومشاركة اجملتمع احمللي والطلبة،
وحتسني إدارة بيانات التعليم في أوضاع الطوارئ .سيغطي
التمويل تقدمي الرواتب ألكثر من  100معلم في مجال الطوارئ
يتم توظيفهم على أساس يومي للحفاظ على اجلودة وتخفيض
األعداد املتزايدة للطلبة في الغرف الصفية ،إلى جانب تقدمي
تدريب إضافي ألربعة مرشدين نفسيني-اجتماعيني مت توظيفهم
حديثا ً من أجل تعزيز قدراتهم في تقدمي اخلدمات .وستواصل
األونروا ،ضمن هذا النداء ،تنفيذ أنشطة «أنا أتدبر» التي تساعد
الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا على تقوية مهارات
التدبر لديهم والتعامل مع الصدمة واالندماج بشكل أفضل،
وتنظيم «أيام املرح» التي تزود الطلبة في مدارس األونروا
مبساحة آمنة للتعلم العالجي وفرصة التواصل االجتماعي
مع أقرانهم .كما سيجري تنفيذ دليل األنشطة الترفيهية
وحزمة أدوات التعليم اجلامع لدى الوكالة .وسيغطي التمويل
توفير الكتب املدرسية واملقاعد واملواد الترفيهية وغيرها من
التجهيزات الالزمة للمدارس التي تستضيف الطلبة الالجئني
الفلسطينيني من سوريا ،إلى جانب تدريب  60موظفا ً إضافيا ً
من طواقم التعليم امليدانية على السالمة واألمن مبا يتماشى

مع املعايير الدنيا للشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في
حاالت الطوارئ .وستكفل األونروا أيضا ً التحاق  22طالبا ً مبراكز
التدريب املهني التابعة لها مجانا ً لدعم مشاركتهم في سوق
العمل وحتسني آفاق العمل املتاحة أمامهم.
سيكون من الضروري إجراء أعمال اإلصالح والصيانة على
مدارس األونروا لإلسهام في توفير بيئة حامية وضمان الوصول
إلى اخلدمات األساسية .خالل سنة  ،2018تخطط األونروا للقيام
بأعمال اإلصالح والصيانة على  20مدرسة ،باستهداف املدارس
التي ينتظم فيها عدد كبير من أطفال الالجئني الفلسطينيني
من سوريا ،وذلك بغية حتسني أحوال املباني القائمة وضمان بيئة
تعلم سليمة وآمنة.
تتم أيضا ً إحالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى مقدمي
خدمات خارجيني لتلقي الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية،
فيما تغطي األونروا تكاليف العالج في املستشفيات للحاالت
التي يتم التحقق منها .وتشمل اخلدمات ،على سبيل الذكر
ال احلصر ،تغطية عالج مرضى األمراض غير السارية ،كمرض
السكري أو ارتفاع ضغط الدم ،وأولئك الذين يحتاجون إلى
فحوص الكشف عن مشاكل األسنان .سيستمر تقدمي هذه
اخلدمات الصحية لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين بحاجة
إليها طوال سنة  .2018وإذا كانت هناك مخاطرة محققة تتعلق
باحلماية إن توجه أي من الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
املستشفيات احلكومية ،فيمكن عندئذ إحالة هؤالء الالجئني
إلى مرافق صحية خاصة لتلقي العالج فيها.
تلميذات في مدرسة الزهور االبتدائية للبنات.
©  2016األونروا ،تصوير محمد املغايضة
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أخصائيات اجتماعيات من األونروا يجرين زيارة منزلية في
منطقة الزرقاء 2017 © .األونروا ،تصوير هشام شحروري

الحماية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

تعزيز حماية األفراد الالجئني الفلسطينيني
من سوريا املهددين واملعرضني للخطر.

نسبة األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا
الذين يتم حتديد أنهم يواجهون مخاطر على احلماية
(حماية عامة) ويتم تزويدهم باملساعدة (مصنفا ً
حسب اجلنس والعمر واإلعاقة).

%100

%100

نسبة األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا
الذين يتم حتديد أنهم يواجهون مخاطر على احلماية
(العنف القائم على النوع االجتماعي) ويتم تزويدهم
باملساعدة (مصنفا ً حسب اجلنس والعمر واإلعاقة).

%100

%100

نسبة األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا
الذين يتم حتديد أنهم يواجهون مخاطر على احلماية
(حماية الطفل) ويتم تزويدهم باملساعدة (مصنفا ً
حسب اجلنس والعمر واإلعاقة).

%100

%100

المخرجات

حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

عدد األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يحالون إلى شركاء خارجيني لتلقي اإلرشاد القانوني.

120

120

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية.

750

300

ال يزال الالجئون الفلسطينيون من سوريا الباقون في األردن
بطريقة غير نظامية يعيشون حتت خطر االعتقال واالحتجاز
واإلعادة القسرية .إن افتقارهم إلى الصفة القانونية وما
يرافق ذلك من مخاطر على احلماية يشكل مصدر قلق بالغ
بالنسبة للوكالة ،وسيتواصل رصد وضعهم عن كثب بواسطة
طاقم احلماية في األونروا .عالوة على ذلك ،ستواصل األونروا
املناصرة لدى السلطات األردنية والتواصل مع املنظومة الدولية
حلقوق اإلنسان من أجل حتسني وتعزيز بيئة احلماية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
ستواصل وحدة احليادية واحلماية في األونروا تنسيق عمل فريق
من العاملني املعنيني باحلماية الطارئة على مستوى املناطق
الذين ييسرون الكشف عن احلاالت احملتملة وإجراء التدخالت
حسب االحتياجات .يقدم هؤالء العاملون الدعم احملدد لألفراد
واألسر التي تواجه العنف القائم على النوع االجتماعي ،وقضايا
حماية الطفل ،واعتبارات احلماية العامة ،مثل احلواجز أمام
الوصول إلى اخلدمات ،وسحب وثائق الهوية ،واالحتجاز ،وإلغاء
اجلنسية ،مبا يشمل الالجئني الفلسطينيني من سوريا املتضررين
كأفراد وأسر ،إلى جانب الدعم الفني بخصوص قضايا احلماية

عند االقتضاء .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم العاملون املعنيون
باحلماية الطارئة بإحالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
لديهم دواعي قلق متعلقة باحلماية داخليا ً إلى برامج األونروا
األخرى للحصول على اخلدمات حيثما يكون ضروريا ً ومناسبا ً،
وفي حال لم تكن خدمات األونروا قادرة على معاجلة بعض
اعتبارات احلماية احملددة – مثل تلك احمليطة بالقضايا القانونية
وقضايا املستندات – فستحال هذه احلاالت إلى مقدمي خدمات
خارجيني للحصول على خدمات متخصصة .وفي الوقت نفسه،
سيظل تعميم احلماية يحظى باألولوية في تقدمي اخلدمات ومن
خاللها .وإلى جانب تزويد البرامج بالدعم الفني في املسائل
املتعلقة باحلماية ،يجري الفريق تدريبات وبناء للقدرات بشأن
حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي واحلماية
العامة .كما تدعم وحدة احليادية واحلماية املشاريع وااللتزامات
التي تتوالها البرامج وتزودها بروابط مع احلماية حيثما يكون
مناسبا ً ،مثل تدريب موظفي الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي على الكشف اآلمن عن حاالت احلماية وإحالتها .عالوة
على ذلك ،تساهم وحدة احليادية واحلماية بنشاط في مناصرة
القضايا الشاملة وتعميم األطر ذات الصلة على نطاق الوكالة،
مثل إطار حماية الطفل والدالئل اإلرشادية لدمج اإلعاقة.
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الصحة البيئية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في حديقة
امللك عبد اهلل الذين ميلكون قدرة آمنة ومنصفة على
الوصولإلىمواردومرافقاملياهوالصرفالصحيوالنظافة.

اليتوفر

%100

المخرجات

حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

عدد األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يحالون إلى شركاء خارجيني لتلقي اإلرشاد القانوني.

تعد اخلدمات املتعلقة بجمع النفايات الصلبة في مخيمات
الالجئني الفلسطينيني من ضمن أهم اخلدمات التي تقدمها
األونروا .وفيما يقيم الالجئون الفلسطينيون من سوريا في
مجتمعات مضيفة ،يصبح هناك طلب متزايد على جمع
النفايات الصلبة ،وإن لم يتلق هذا الطلب االهتمام الالزم ،فمن
شأنه أن يؤدي إلى توترات اجتماعية ،فضال ً عن اخملاطر األكثر

100

196

وضوحا ً بخصوص انتشار األمراض .من أجل التصدي لهذه
القضايا ،ستدعم األونروا التخلص اآلمن من النفايات الصلبة
وتنفيذ تدابير السيطرة على نواقل األمراض عن طريق تقدمي
املعدات الالزمة ،مثل مكنة لسحق القمامة ،في حدائق امللك
عبد اهلل ،حيث يتواجد الجئون فلسطينيون من سوريا.

الصحة البيئية في مخيم ماركا.
©  2016األونروا ،تصوير محمد املغايضة
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تدريب على اإلشراف على إدارة احلاالت 2017 © .األونروا

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 3
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ

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

دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وادارة
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ودﻣﺞ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻗﻠﻴﻢ
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السالمة واألمن
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

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

%100

المخرجات

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.
عدد املوظفني امليدانيني وموظفي مكتب إقليم األردن
املدربني على إدارة اخملاطر األمنية.

ستعزز األونروا قدرتها على االستجابة العتبارات السالمة واألمن
عن طريق حتديث خطط إدارة اخملاطر األمنية وااللتزام بها وإجراء
تقييمات للمخاطر األمنية للبرامج واملشاريع على مستوى
مكتب اإلقليم ،باإلضافة إلى تدريب  200موظف من املوظفني
امليدانيني وموظفي مكتب إقليم األردن الذين يعملون عن قرب

%100

%100

200

200

مع مجتمع الالجئني الفلسطينيني من سوريا .وسيجري خالل
سنة  2018توظيف مسؤولني أمنيني متنقلني للمساعدة في
إجراء تقييمات اخملاطر .سيعزز ذلك قدرة الوكالة على االستجابة
بفاعلية لقضايا السالمة واألمن.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
يواصل دعم قدرات املوظفني واإلدارة دوره في ضمان تقدمي
استجابة عاجلة وفعالة الحتياجات الالجئني الفلسطينيني
من سوريا .ستسمر وحدة تنسيق الطوارئ في تقدمي الدعم
في مجال التنسيق وبناء القدرات وإدارة االستجابة الطارئة
في مكتب إقليم األردن .وستعمل الوحدة عن قرب مع اجملتمع
اإلنساني الوطني والدولي في األردن من أجل مواءمة استجابة
األونروا لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،بقدر ما هو مناسب،
مع االستجابات التي تقدمها األطراف الفاعلة األخرى لالجئني
غير الفلسطينيني من سوريا .ستشرف وحدة تنسيق الطوارئ
على تنفيذ خطط االستجابة على مستوى اإلقليم ودمج املعايير
الدنيا ملشروع إسفير (التعليم ،والصحة ،واحلماية ،واملال لتأمني

الغذاء) في البرامج املقدمة على مستوى اإلقليم .وعلى مستوى
الوكالة ،ستقدم الوحدة الدعم لألونروا من خالل تطوير وتعميم
األدوات مثل إجراءات العمل املوحدة لتسجيل الالجئني وتوزيع
املساعدات النقدية والنظم ،وخاصة إدارة املعلومات والرصد ،من
أجل حتسني الكفاءة العامة لالستجابة على مستوى املنطقة.
وخالل سنة  ،2018سيتم توظيف عدد إضافي من األخصائيني
االجتماعيني املعنيني بالطوارئ لضمان تقدمي خدمات ذات جودة
عن طريق تخفيض عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا
اخملدومني لكل أخصائي أو أخصائية اجتماعية ،مما سيسهم في
حتسني املساعدة واملتابعة.
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االستجابة اإلقليمية
شهبا ،ريف دمشق ،سوريا.
©  2017األونروا ،تصوير سلوى موسى

النتاج/المخرج

المؤشرات

تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء
الطارئ يصدر خالل  90يوما ً بعد نهاية الفترة التي
يغطيها التقرير.
يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر
خالل  120يوما ً بعد نهاية الفترة التي يغطيها
التمويل املتاح.
التقرير.
مراجعة تنفيذ النداء الطارئ من خالل استعراض
النتائج نصف السنوية والسنوية.
تتولى دائرة التخطيط في األونروا املسؤولية عن تخطيط
وتنسيق أنشطة االستجابة اإلنسانية ،مبا يشمل املكون
اإلقليمي الستجابة الوكالة ألزمة سوريا .وهذا يتضمن التنسيق
عمان
مع منظومة العمل اإلنساني على املستوى اإلقليمي في ّ
بخصوص البرامج واملناصرة واستقطاب التمويل ،إلى جانب
إصدار الوثائق الرئيسية والنداءات والتبليغ واملراقبة بخصوص
هذه النداءات .تشارك األونروا بنشاط في خطة االستجابة
اإلنسانية بشأن سوريا ككل واخلطة اإلقليمية لقدرات الصمود
والالجئني للفترة  2018-2017وفرق العمل الفنية والرفيعة
املستوى ذات العالقة.

خط األساس

الغاية ()2018

 90يوما ً

 90يوما ً

 120يوما ً

 120يوما ً

2

2

ضمن هذا النداء ،سيتم االحتفاظ مبوظف مسؤول عن الطوارئ
لتولي اإلشراف على استجابة األونروا لألزمة ،ولضمان توفر
قدرات مكرسة لتقدمي املشورة السياسية والتأهب واالستجابة
للطوارئ.
ستحتفظ دائرة التخطيط باإلشراف على املراقبة والتبليغ عن
أنشطة الطوارئ باستخدام إطار اإلدارة القائمة على النتائج
الذي يطبق على نطاق الوكالة ككل .تواصل مكاتب األقاليم
الثالثة جمع البيانات يوميا ً والتبليغ عنها إلى نظام اإلدارة
القائمة على النتائج بشكل فصلي .وستجري مراجعة التقدم
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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 نصف سنوي وتقرير سنوي.
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 لضمان
أن يحصل هؤالء الالجئون على الدعم واحلماية التي هم مخولون
بها .تدير األونروا مكتب تنسيق في مصر ،يدعم حوالي 4,000
فلسطيني 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 50,000
الجئ فلسطيني من سوريا يوجدون في تركيا وأوروبا.
حتتاج األونروا إلى قدرات إضافية لتعزيز التخطيط واإلدارة
واملراقبة والتقييم للتدخالت الطارئة ،وضمان سالمة وأمن
املوظفني والالجئني ،وصيانة حيادية مرافقها .وهذا األمر حيوي
لضمان الكفاءة والفاعلية في تنفيذ األنشطة وصيانة وتطوير
القدرات الالزمة لالستجابة الفعالة للطوارئ املفاجئة.

ا لتعليم
األونروا ملتزمة بتوفير التعليم النوعي واجلامع واملنصف ألطفال
وشباب الالجئني الفلسطينيني في جميع األوقات.
مع بداية األزمة السورية ،واجهت األونروا حتديات جديدة أمام
استمرارها في تقدمي اخلدمات التعليمية ،وذلك بسبب نزوح
أعداد كبيرة من األطفال واألسر والعاملني في التعليم ،سوا ًء
داخل سوريا أو إلى البلدان اجملاورة حيث تعمل األونروا أيضا ً.
ونشأت حتديات إضافية من األثر النفسي-االجتماعي السلبي
للنزاع على األطفال والعاملني في التعليم وواقع أن  %70من
مدارس الوكالة في سوريا لم تعد تعمل بسبب األضرار التي
حلقت باملباني ،واستخدام املدارس كمراكز لإليواء ،وبسبب
القيود املفروضة على الوصول إليها.
وفي خضم هذه الظروف ،اضطرت األونروا إلى حتديد أفضل
الوسائل ملعاجلة االحتياجات التعليمية والنفسية-االجتماعية
لألطفال الالجئني الفلسطينيني داخل سوريا ،مع تقدمي اخلدمات
ألولئك الذين أجبروا على النزوح إلى األردن ولبنان .لذا عملت
األونروا على تعزيز نظامها التعليمي القائم ،مع استكماله
بأساليب مناسبة ومبتكرة لتقدمي التعليم لألطفال غير
القادرين على الوصول إلى املدارس .وقد مت تطوير مواد تعلم
ذاتي مخصصة ومواد معتمدة على احلاسوب للطلبة ،وأجريت
مراجعة للمناهج الدراسية احلالية للتركيز على املفاهيم
واملهارات الرئيسية ،فيما عملت القناة التلفزيونية الرائدة
التابعة للوكالة ،تلفزيون األونروا ،مبثابة مورد تعلم إضافي
للطلبة املنتشرين في جميع أنحاء املنطقة .كما عملت

الوكالة على جعل مواد التعلم الذاتي اخملصصة للطلبة متاحة
للبلدان املضيفة واملنظمات األخرى لتكون مبثابة منفعة عامة
جلميع األطفال املتضررين من األزمة .ومت أيضا ً متكني املعلمني
واملدارس من خالل التدريب والتوعية بشأن قضايا السالمة
واألمن .ولتلبية االحتياجات النفسية-االجتماعية ألولئك الذين
يعانون من صدمات احلرب ،جرى تعزيز قدرات املرشدين وموظفي
التعليم من خالل تعيني مرشدين إضافيني والتدريب على
استخدام األدوات املقرة على نطاق الوكالة ،مثل دليل األنشطة
ا لتر فيهية .
ستعمل األونروا في سنة  2018على تعزيز برنامجها للتعليم
في أوضاع الطوارئ من خالل تطوير أدوات وأطر التعليم في
حاالت الطوارئ وإقرارها وتعميمها ،إلى جانب تطوير قدرات
موظفي مكاتب األقاليم ،مع التركيز على اجملاالت البرامجية
اآلتية:

الدعم النفسي-االجتماعي
•سيقدم الدعم ملوظفي التعليم في أقاليم عمل الوكالة
اخلمسة بشأن تنفيذ دليل األونروا لألنشطة الترفيهية
وإشراك األهل في تنفيذ األنشطة الترفيهية لألطفال.
•ستجرى مراجعة إضافية ملذكرة األونروا اإلرشادية بشأن
إنشاء أماكن تعلم آمنة وسيتم حتسينها وتدريب موظفي
األقاليم على تطبيقها.
•السالمة واألمن
•سيجري حتديث التعليمات الفنية للتعليم من بخصوص
السالمة واألمن ،بحيث تغطي كال ً من املدارس وأماكن
التعلم اآلمن البديلة ،وستتم املصادقة عليها وتعميمها.
•ستجرى مراجعة وحدات التدريب احلالية على السالمة
واألمن في مجال التعليم في حاالت الطوارئ وتطويرها مبا
يتماشى مع التعليمات الفنية للتعليم بخصوص السالمة
واألمن (بالتنسيق مع إدارة األمن وإدارة اخملاطر وجهات
التنسيق في األقاليم).
•سيتم تعزيز قدرات موظفي التعليم في األقاليم فيما
يتعلق بقضايا السالمة واألمن.

التعليم والتعلم
•سيتم اعتماد مقاييس ومعايير لتطوير ومراجعة برنامج
التعلم الذاتي للطلبة ،مبا في ذلك مواد التعلم الذاتي
املطبوعة ،والبرامج التعليمية على تلفزيون األونروا ،وموقع
التعلم التفاعلي على اإلنترنت ،وستعمم على موظفي
األقاليم.
•سيتم أيضا ً إجناز العمل على الدالئل اإلرشادية للميسرين
واملستخدمني في برنامج التعلم الذاتي وتعميمها على
موظفي األقاليم.
•سيتم تطوير قدرات موظفي التعليم في تنفيذ املعايير
والدالئل اإلرشادية لبرنامج التعلم الذاتي.
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املهجرين داخليا ً ،ستسعى شعبة احلماية إلى تعزيز أنشطتها
مشاركة الطلبة واجملتمع
للرصد والتخطيط والتحليل اإلقليمي لتدفقات الالجئني
•سيقدم الدعم ملكاتب األقاليم بشأن إنشاء وتفعيل جلان الفلسطينيني احملتملة في املستقبل من أجل ضمان احترام
األهالي واملعلمني ومشاركتهم في قضايا التعليم في مبادئ احلماية .تشمل األنشطة اإلضافية التي يخطط لها
حاالت الطوارئ األساسية.
املكونات اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني من سوريا في قاعدة
•سيتم وضع دالئل إرشادية لتنظيم حلقات توعية األهل بيانات للحماية على نطاق الوكالة التي يجري تعميمها على
جميع مكاتب األقاليم.
وحمالت العودة إلى املدرسة.
•سيتم وضع دالئل إرشادية إلشراك الطلبة في قضايا ستعطى األولوية أيضا ً للحفاظ على الدعم املقدم لبرنامج
التعليم في حاالت الطوارئ األساسية ،مبا في ذلك السالمة األونروا للوقاية واالستجابة واإلحالة بخصوص العنف القائم
على النوع االجتماعي من حيث عالقته بالالجئني الفلسطينيني
واألمن والدعم النفسي-االجتماعي.
من سوريا ،إلى جانب تطبيق إطار األونروا حلماية الطفل الذي
التخطيط والرصد والتقييم
أقر في سنة .2016
•ستستكمل استراتيجية التعليم في حاالت الطوارئ على
نطاق الوكالة ،وستدمج في عمليات التخطيط لدى األونروا.
•سيتم وضع إطار على نطاق الوكالة لرصد وتقييم التعليم
في حاالت الطوارئ.

ا لصحة

سيستخدم التمويل أيضا ً لدعم مساهمة الوكالة في منابر
ومبادرات احلماية واملناصرة الدولية في املنطقة وخارجها .كما
ستواصل الوكالة ،من خالل إدارة الشؤون القانونية ،تفاعلها
االستراتيجي مع اآلليات ذات الصلة في النظام الدولي حلقوق
اإلنسان ،سعيا ً إلى تعزيز حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني
من سوريا في املنطقة بوصفه عنصر ا ً من عناصر االستجابة
للطوارئ وفقا ً إلطار األونروا لالنخراط الفعال مع النظام
الدولي حلقوق اإلنسان .تقدم إدارة الشؤون القانونية أيضا ً
الدعم القانوني بشأن املسائل املتصلة بحماية حقوق الالجئني
الفلسطينيني املشمولني بالدعم في إطار النداء الطارئ.

يلزم توفير خبير في الرصد والتقييم وآخر في مجال التنسيق
اإلداري املتعلق بالصحة في رئاسة األونروا .ففيما يتواصل النزاع
– ومع استمرار إقامة الالجئني الفلسطينيني من سوريا خارج
سوريا ،والتفشي املتكرر لألمراض املعدية في املنطقة ،مثل شلل
األطفال – يظل الوصول إلى اخلدمات الصحية عرضة للتهديد ،اإلغاثة والخدمات االجتماعية
وال سيما بالنسبة للفئات السكانية األشد ضعفا ً .ومن شأن
توفر قدرات إضافية أن يساعد األونروا في تقدمي املساعدة الفنية شكلت املساعدات اإلغاثية من خالل النقد أو الغذاء أو املواد
الالزمة ودعم تطوير اخلبرات على نطاق الوكالة واستخالص غير الغذائية أكبر املكونات البرامجية في االستجابة للطوارئ
في سوريا .ومنذ سنة  2018فصاعد ا ً ،ستكون هناك حاجة إلى
الدروس املستفادة.
مراجعة نهج املساعدات اإلنسانية الشاملة لصالح الالجئني
الفلسطينيني في سوريا وجميع الالجئني الفلسطينيني الذين
أجبروا على النزوح إلى األردن ولبنان .إن أي قرار للتحرك نحو
البنية التحتية وتحسين المخيمات
نهج استهداف محدد يجب أن يكون قائما ً على األدلة ويتعلق
سيلزم توفر متويل لدعم وحتسني اخلدمات في قطاع املياه
مبستويات الفقر و/أو الضعف لدى السكان .وهذا يتطلب حتليال ً
والصرف الصحي والنظافة الصحية .يشمل ذلك بناء قدرات
منتظما ً لالجتاهات االجتماعية-االقتصادية ملعرفة ما إذا كانت
املوظفني لتحسني نوعية املياه وخدمات املياه والصرف الصحي
أساليب االستهداف مالئمة وفعالة.
والنظافة.
لضمان جودة عمليات ونتاجات جمع البيانات وحتليلها ،يتوجب
اعتماد نهج موحد في توفير األدلة بحيث يعود بالفائدة على
ا لحما ية
البرامج في سوريا واألردن ولبنان .ولضمان تقدمي املساعدة
تتولى شعبة احلماية في األونروا ،في مقر الرئاسة في عمان ،الفنية إلى إقليم سوريا واقليمني اآلخرين املضيفني لالجئني
تنسيق وتعميم مبادرات احلماية عبر مكاتب األقاليم اخلمسة الفلسطينيني من سوريا بطريقة موحدة تكفل اجلودة ،ولضمان
وبرامج تقدمي اخلدمات ،مبا في ذلك فيما يتعلق بأنشطة احلماية تقدمي تقارير عالية اجلودة الستخدام البرنامج على أساس
في إطار هذا النداء .هناك حاجة إلى دعم إضافي ملساندة عمل منتظم ،هناك حاجة إلى وظيفتني إقليميتني تدعمان مكاتب
احلماية احملدد الذي تقوده الرئاسة ارتباطا ً باألزمة السورية .األقاليم الثالثة التي تقدم خدمات مباشرة ،هما( :أ) أخصائي
إن هناك بعد ا ً إقليميا ً قويا ً لهذا العمل ،بالنظر إلى حتركات في اإلحصاء لضمان جودة جمع البيانات وحتليلها( ،ب) وأخصائي
الالجئني اإلقليمية والتحديات املشتركة في مجال احلماية .في العلوم االجتماعية/الدميوغرافيا لإلشراف على جمع البيانات
وفيما يتعلق حتديد ا ً بالعودة احملتملة لالجئني إلى سوريا وعودة وتفسيرها واإلبالغ عنها واملساعدة في توجيه هذه العمليات.
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إضافة إلى ذلك ،ستعمل األونروا في شراكة مع مؤسسة
أكادميية أو بحثية جلمع البيانات وحتليلها بشكل مستقل من
أجل رصد املؤشرات ذات الصلة املتعلقة بسياقها العملي
وبرنامجها اإلنساني .وقد تقوم األونروا بذلك بالتعاون مع
وكاالت األمم املتحدة األخرى.
في ضوء كبر حجم احملفظة التي جتري إدارتها كجزء من برنامج
املساعدات النقدية الطارئة وغيرها من املزايا املقدمة إلى
الالجئني الفلسطينيني في سوريا أو أولئك املقيمني في لبنان
واألردن ،هناك حاجة لتعزيز الرصد وإدارة اخملاطر بخصوص
العمليات اجلارية .سيعني موظف لإلغاثة الطارئة من أجل
رصد صرف املعونات اإلنسانية وتوزيعها بصورة منتظمة ودعم
التحسني املستمر للعمليات واإلجراءات التشغيلية .سيشمل
ذلك إدارة اعتماد أدوات رصد جديدة ،مبا في ذلك تسجيل السمات
احليوية لالجئني املؤهلني .ومن شأن توفير هذا املنصب اإلقليمي

أن يكفل اتباع نهج موحد عير جميع األقاليم مع مراعاة حتركات
الالجئني بني األقاليم ،طاملا أن احلالة العامة في سوريا ال تزال
متقلبة .

السالمة واألمن
تتمثل األولوية بالنسبة للرئاسة في دعم املوظفني العاملني في
مناطق عالية اخملاطرة عن طريق تدريبهم على كيفية الكشف
عن اخملاطر األمنية احملددة واالستجابة لها ،وخاصة فيما يتعلق
باالشتباكات املسلحة ،واملتفجرات املتخلفة عن احلرب ،واخملاطر
األخرى املتعلقة بالعمل في مناطق النزاع العالية اخملاطرة.

المسببات

•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 دعاوى قانونية ضد األونروا.
•انخفاض ثقة األطراف املعنية في األونروا.

العواقب

الملحق رقم  :1سجل المخاطر

الحدث

استراتيجية/برامجية

•تغيرات مستمرة وغير خاضعة للتنبؤ في
بيئة العمل.
•حتقيق جزئي للغايات البرامجية
والتنفيذية.
•انخفاض الفعالية في اإلدارة واحلاكمية.
•التأخير في تنفيذ اإلصالح.

•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 للنتائج املستهدفة.
•التداخالت وضعف القدرات.
•عدم تلبية احلاجة خلدمات اإلحالة سواءً
من الناحية الكيفية أو الكمية.

آلية التخفيف/التدبر
•إعداد التقييمات وحتليل الوضع
واالسترشاد بها عند اتخاذ قرارات اإلدارة.
•تقوية املشاركة اجملتمعية واستقطاب
التمويل واملناصرة.
•تعزيز الشراكة مع املنظمات الوطنية
والدولية لتحقيق الكفاءة والفاعلية.
•تقوية التقيد بدورة إدارة املشاريع عن
طريق 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.
•مراجعات امليزانيات والنتائج واإلدارة
التصحيحية.

مراقبة إدارة المخاطر
•تقارير مستجدات رصد الوضع األمني.
•مشاورات مع ممثلي اجملتمع احمللي
والفصائل وممثلي احلكومة.
•إجراء رصد دوري من خالل مراجعات
اإلدارة الفصلية ومراجعة النتائج نصف
السنوية ومراجعة امليزانية شهرياً.
•املراقبة البرامجية واملالية املنتظمة من
خالل اجتماعات اإلدارة الشهرية.
•املراقبة املنتظمة الستراتيجيات اإلصالح
من خالل خطة العمل السنوية والتقرير
السنوي.
•مراجعة وحتديث دوري لسجل اخملاطر في
األونروا.
•إجراء رصد دوري من خالل مراجعات
اإلدارة الفصلية ومراجعة النتائج نصف
السنوية ومراجعة امليزانية شهرياً.
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مالية

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

أخطار

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

•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.

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

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

•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
واخمليمات
واملنشآت
املستفيدين
والتجمعات.
•عدم توفر معايير مالئمة لواجب الرعاية
بخصوص السالمة واألمن.
•إخالء جزئي أو كلي للموظفني الدوليني.

•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.

•وضع خطط خاصة بكل إقليم 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.

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

•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.
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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.
•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.

•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.
•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 احملدود
وعدم توفر القدرة على الوصول.
•عدم توفر املعلومات الكافية أو وجود
معلومات مضللة بخصوص خدمات
األونروا.
•اتساع نطاق االحتياجات نتيجة األزمة
املطولة.

•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 احمللية يقوض قدرة
الوكالة على توريد السلع واخلدمات
محلياً.
•تعطل استمرارية األعمال.
•ضعف النظم القائمة لدعم تقدمي
اخلدمات واإلدارة واإلشراف وصنع القرارات
املبنية على معرفة.
•تصبح األونروا مستهدفة بالعنف.

•تزايد العبء اإلداري نتيجة زيادة
االستئنافات والشكاوى.
•تغطية غير مواتية في وسائل التواصل
االجتماعي.
•تعرض املوظفني لتهديدات وعنف.
•تداخالت في تنفيذ البرامج.
•مظاهرات واحتجاجات.

•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.
•احلفاظ على مسارات توريد مزدوجة (محلي
ودولي).
•توفير محزون احتياطي مسبق من مواد
اإلغاثة احملورية 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.

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

•تقييمات واستطالعات غير رسمية لرضا
الالجئني الفلسطينيني.
•آلية فعالة للشكاوى واالستئناف.
•قيام املوظفني بالتبليغ عن احلوادث
والشكاوى.
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الحواشي

 1 .1حسب قائمة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للمناطق التي يصعب الوصول إليها وتلك احملاصرة 19 ،كانون األول/ديسمبر .2017
 2 .2الرقم  418,000يشير إلى اجملموع الكلي لالجئني الفلسطينيني الذين يلبون شروط االستحقاق ويتم استهدافهم باملساعدات من مجموع
 438,000الجئ فلسطيني يقدر أنهم موجودون في البلد.
 3 .3هذا الرقم مقدر بنا ًء على عدد األشخاص الذين يوجدون في مناطق يحتمل أن تكون ميسرة الوصول من ضمن املناطق احملاصرة والتي يصعب
الوصول إليها ،وحاالت العودة التلقائية اجلديدة ،والالجئني الفلسطينيني الذين يواجهون طوارئ حادة.
 4 .4ملزيد من التفاصيل عن «مشروع إشراك الشباب» ،يرجى االطالع علىhttps://www.unrwa.org/tags/engaging-youth-project :
 5 .5خط األساس ال ينطبق – يدل هذا على أن املؤشرات جديدة.
 6 .6ستواصل األونروا العمل بصفتها اجلهة الرئيسية املقدمة خلدمات املياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات الالجئني الفلسطينيني
الرسمية وامليسرة الوصول ومراكز اإليواء اجلماعي التابعة لألونروا ،وستنسق الدعم املقدم إلى السلطات الوطنية من أجل تقدمي هذه اخلدمات
في جتمعات الالجئني الفلسطينيني .يرد مزيد من التفاصيل وحساب لتكلفة هذه األنشطة حتت بند إصالح منشآت األونروا وصيانتها.
 7 .7مسح اجلامعة األمريكية في بيروت.2015 ،
 8 .8مسح اجلامعة األمريكية في بيروت.2015 ،
 9 .9يقصد من املنح أن تزود الشباب احملرومني باملهارات للتنافس في سوق العمل .وستقدم املنح إلى مركز تدريب سبلني أو غيره من مقدمي
التعليم والتدريب التقني واملهني من أجل استمرار التحاق الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في هذه اخلدمات.
 1010ستقدم للشباب تدريبات محددة على إجراء املسوح أو العمل كميسرين لألنشطة الترفيهية ،وغير ذلك .ثم سيتم توظيفهم لكي يتدربوا
على ممارسة هذه املهارات ،مما يوفر لهم فرص عمل قصيرة األجل ويزودهم باخلبرة لتحسني وصولهم إلى فرص العمل.
 1111تغطي األونروا  %60من تكلفة الرعاية التخصصية لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،فيما تتم تغطية  %30بواسطة املنظمة غير احلكومية
العون الطبي للفلسطينيني – اململكة املتحدة ،ليصل مجموع التغطية إلى  %90من تكلفة الرعاية التخصصية لالجئني الفلسطينيني
من سوريا.
 1212تتضمن األنشطة بناء صهاريج مياه مرتفعة الستبدال الصهاريج القدمية والتالفة ،وتأهيل شبكات إمداد املياه وتطويرها وتوسيعها
بسبب تزايد الضغط الناجم عن أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا اإلضافية ،وتصليح آبار املياه القائمة وتأهيلها وتعميقها ،وحفر آبار
جديدة حيثما يكون ممكناً ،واستبدال و/أو تشييد شبكات تصريف املياه العادمة ومياه األمطار واألعمال املرتبطة بذلك.
 1313تقرير التقدم احملرز عام  ،2017اخلطة اإلقليمية لقدرات الصمود والالجئني  2018-2017استجابة لألزمة السورية.2017 ،
 1414تنعكس استجابة األونروا اإلنسانية في سوريا في خطة االستجابة اإلنسانية ،فيما تتم تغطية األنشطة في األردن ولبنان في اخلطة
اإلقليمية لقدرات الصمود والالجئني.
 1515تنقسم تكاليف هذا املنصب الوظيفي بني النداء الطارئ بخصوص أزمة سوريا اإلقليمية والنداء الطارئ لألرض الفلسطينية احملتلة.
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الرئاسة  -عمان
عمان ،األردن
هاتف+ 962 )6( 580 2512 :
www.unrwa.org
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل united nations relief and works agency
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى for palestine refugees in the near east
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دائرةالتخطيط
األونروا  -عمان
العنوان البريدي :ص.ب ، 140157 :عمان 11814
األردن
هـ )+٩6٢ ٦( ٥٨٠2512 :
department of planning
unrwa headquarters - amman
po box 140157, amman 11814
jordan
t: (+962 6) 580 2512

www.unrwa.org
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