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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ث

تمهيد من المفوض العام

استمر النزاع في سوريا خالل العام  2017بوحشية وضراوة متزايدة،
فيما أن اجلهود الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي لم حتقق النجاح
املنتظر .يوجد اآلن ما يزيد على  4.8مليون شخص من سوريا مسجلني
كالجئني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقرابة  6.5مليون
شخص مهجرين داخل البلد ،مما يجعل هذا الوضع ميثل أكبر أزمة
تهجير في العالم .وفي خضم هذا الكم غير املعقول من إراقة الدماء
والدمار ،يعد الالجئون الفلسطينيون من بني أشد املتضررين .فمن بني
 560,000الجئ فلسطيني مسجلني لدى األونروا في سوريا ،اضطر
حوالي  400,000للنزوح عن مساكنهم ،وما يزيد على  120,000نزحوا
عن البلد إلى لبنان واألردن ومصر وإلى أبعد من ذلك ،مبا يشمل أوروبا .وال
يزال  28,000الجئ فلسطيني من ضمن النازحني داخل سوريا ،،فيما أن إن ستة أعوام من النزاع قد استنفدت جميع آليات التدبر .وفي غياب
 43,000عالقون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها ،مبا في ذلك التقدم نحو إيجاد حل لهذه األزمة ،سيظل الالجئون الفلسطينيون
غير آمنني بشكل كبير وسيبقون شديدي االعتماد على األونروا في
مناطق القتال في اليرموك وخان الشيح.
تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية .وإذا ما حتسنت مستويات
انعدام األمن في أية منطقة يوجد فيها الجئون ،حتى ولو على نطاق
ومع وجودها اإلنساني الواسع على أرض الواقع ،تواصل األونروا تقدمي محدود ،فإن العمل على استقرار تلك اجملتمعات ،مبا في ذلك من خالل
خط جناة حيوي لالجئني الفلسطينيني في سوريا وألولئك الذين فروا سبل املعيشة ،سيكون له األولوية.
إلى لبنان واألردن ،وتعمل على تكييف البرامج القائمة للوصول إلى
املتضررين من األزمة .ونحن نقوم بعمليات إغاثة على نطاق واسع
استجابة لالحتياجات اجلديدة واملتنامية .وداخل سوريا ،فإننا نصل إن قدرتنا على االستجابة تعتمد على سخاء اجلهات املانحة ،وعلى
باملساعدات النقدية إلى أكثر من  400,000الجئ فلسطيني ،مما يجعل ضمان الوصول اآلمن والثابت إلى السكان احملتاجني ،وفقا ً للقانون
هذا اجلهد أحد أكبر البرامج من هذا النوع في العالم التي تنفذ في الدولي .إننا نحث املانحني على مواصلة وزيادة دعمهم في عام 2017
للتخفيف من حدة اآلثار اإلنسانية لألزمة في سوريا ،وتعزيز حماية
ظروف النزاع النشط.
املدنيني ،ومنع املزيد من املعاناة .واألهم من ذلك،فإأننا ندعو جميع
أطراف النزاع في سوريا إلى السعي دون إبطاء لوضع نهاية للعنف
ومع الظروف الصعبة في العديد من أألجزاء في سورية ،وتلك التي والتدمير وانتهاك احلقوق والكرامة واإلنسانية.
تزداد سوءا في بعض احلاالت ،فإنه ألمر غير اعتيادي أن نشاهد 45,000
طالب وطالبة من الالجئني الفلسطينيني وهم يتابعون تعليمهم داخل
غرفنا الصفية ،وهذا الرقم يشكل زيادة على أقل رقم مت تسجيله في
السنوات الثالث األخيرة .إن استدامة هذه النزعة يعد أمرا حيويا من
أجل مستقبل الالجئني في سوريا ،وسيعمل على دعم جهود اإلنعاش
وإعادة التأهيل حيثما تسمح الظروف بذلك .كما نقوم أيضا باستكمال
الصفوف العادية بدعم نفسي اجتماعي وتدريب على السالمة ،وذلك
للتخفيف من بعض أسوأ اآلثار الصادمة للنزاع .أما بالنسبة للطلبة
بيير كرينبول
غير القادرين على الوصول إلى املدارس – الجئني فلسطينيني ومواطنني
سوريني على حد سواء – فقد قمنا بإعداد مواد للتعلم عن بعد لدعم
املفوض العام لألونروا
استمرارهم في التعليم .وهذه املواد تترك تأثيرا ً إيجابيا ً على حياة مئات
اآلالف من أطفال.
إن تقدمي هذه اخلدمات وغيرها ال ميكن أن يتم لوال الشجاعة الفائقة
واملثابرة وسرعة احلركة التي تبديها طواقمنا .فموظفو الوكالة البالغ
عددهم  4,000في سوريا يكرسون حياتهم على خط املواجهة لتقدمي
املساعدات احلاسمة للسكان الذين في أشد احلاجة إليها .وقد كان
لهذا ثمنه – إذ لقي  20من موظفي الوكالة حتفهم منذ بداية النزاع
وعانى الكثيرون من إصابات غيرت مجرى حياتهم .كما أن  26آخرين ال
يزالون إلى اآلن مفقودين أو محتجزين ،وال نزال تشعر بقلق عميق حيال
سالمتهم.
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ملخص تنفيذي
املتضررين من أزمة سوريا ،والذين ستظل الوكالة بالنسبة لهم اجلهة
الرئيسية التي متدهم باإلغاثة واملساعدات اإلنسانية األساسية.
وستبني الوكالة على ما لديها من أطر وسالسل توريد وقدرات قائمة
لضمان استجابة فعالة ومرنة لالحتياجات املستمرة واملتطورة.

خالل عام  ،2016استمر الصراع في سوريا بصورة عنيفة وغير خاضعة
للتنبؤ ،مما أدى إلى فقدان املزيد من أرواح املدنيني والدمار املادي .ومن
بني حوالي  450,000الجئ فلسطيني ال يزالون داخل سوريا ،يق ّدر أن ما
يزيد على  430,000( %95شخص) في حاجة ماسة ملساعدات إنسانية
مستمرة من أجل البقاء على قيد احلياة ،وحوالي  280,000مهجرون
داخلياً ،فيما أن قرابة  43,000عالقون في أماكن يصعب أو يتعذر
الوصول إليها ،مثل اليرموك وخان الشيح واملزيريب وجلني في درعا .إن في عام  ،2016كان يلزم  419.9مليون دوالر أمريكي لتغطية تكلفة
تقدمي املساعدات واخلدمات احليوية لالجئني الفلسطينيني يظل يشكل التدخالت الطارئة ،وحسب  25تشرين الثاني/نوفمبر  ،2016مت التعهد
مببلغ  226مليون دوالر فقط ،أي ما يعادل  %54.6من إجمالي احتياجات
حتديا ً رئيسيا ً بالنسبة للوكالة.
التمويل .هذه األموال املتاحة مكنت األونروا من تنفيذ ثالث جوالت فقط
من املساعدات النقدية داخل سوريا من أصل ست جوالت خطط لها،
نزح أكثر من  120,000من الالجئني الفلسطينيني من سوريا عن البالد ،ولم تكن األونروا قادرة على حتقيق أهداف املساعدة في لبنان ،فيما أن
واجته حوالي  31,000منهم إلى لبنان وقرابة  16,000إلى األردن .ويضطر النقص في التمويل في األردن حد من قدرة الوكالة على تقدمي الدعم
العديد من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان واألردن إلى الالزم للتأهب لفصل الشتاء .كما أن األهداف املتعلقة بسبل كسب
العيش في ظروف محفوفة باخملاطر ومهمشة بسبب وضعهم القانوني العيش والتدريب املهني لم تتحقق بالكامل عبر جميع األقاليم.
غير الواضح ،وهم يحصلون على قدر محدود من احلماية االجتماعية،
مما يجعلهم معتمدين بشدة على األونروا في تلبية احتياجاتهم
على الرغم من هذه التحديات الرئيسية ،واصلت األونروا خالل عام
األساسية.
 2016تقدمي املساعدة واحلماية املنقذة لألرواح ملا يزيد على 450,000
الجئ فلسطينيي متضررين من األزمة في سوريا ،مبا في ذلك داخل
ستواصل الوكالة التكيف واالبتكار ،في ظل بيئة العمل املعقدة سوريا وفي لبنان واألردن وغزة .كما قدمت األونروا الرعاية الصحية
والصعبة ،لضمان أن تفي باالحتياجات األساسية لالجئني الفلسطينيني األساسية وخدمات التعليم النوعي واجلامع لالجئني الفلسطينيني
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داخل سوريا وأولئك الذين أجبروا على النزوح .باإلجمال ،كان أكثر من
 45,000الجئ فلسطيني مسجلني في مدارس األونروا داخل سوريا،
في حني مت استيعاب أكثر من  5,300طفل من الالجئني الفلسطينيني
من سوريا في املدارس التابعة للوكالة في لبنان و 1,400من الالجئني
الفلسطينيني والسوريني في األردن .وقدمت األونروا الرعاية الصحية
األولية من خالل  15مركزا ً صحيا َ و 11نقطة صحية ونقطة صحية
متنقلة واحدة داخل سوريا .أما في لبنان ،فجرى تقدمي الرعاية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا من خالل  26مركزا ً صحيا ً ونقطة صحية
واحدة ،وفي األردن من خالل  25مركزا ً صحيا ً وأربع عيادات متنقلة .ومت
من خالل برنامج الوكالة للتعليم والتدريب التقني واملهني تقدمي دورات
قصيرة األجل وخدمات التوجيه املهني املباشر في كل من لبنان واألردن
لدعم  313شخصا ً من الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان ،باإلضافة إلى  27الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا
في األردن .وواصلت األونروا أيضا ً إيصال املياه الصاحلة للشرب ،وصيانة
شبكات الصرف الصحي ،وإدارة النفايات الصلبة في سبعة مخيمات
ميكن الوصول إليها في سوريا من بني تسعة مخيمات رسمية وثالثة
مخيمات غير رسمية كانت تتلقى هذه اخلدمات قبل اندالع النزاع.
ونفذت طائفة مماثلة من إجراءات املساعدة لتحسني البيئة احلضرية
للمخيمات في لبنان.
ستحتاج األونروا في عام  2017إلى  411مليون دوالر أمريكي لتنفيذ
استجابتها اإلنسانية ألزمة سوريا .وستسترشد هذه االستجابة
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 :توفير إطار حماية لالجئني
الفلسطينيني من خالل املساعدة في تخفيف حدة ضعفهم عن طريق
احلفاظ على قدرتهم على الوصول إلى اخلدمات األساسية ،ومنها
التعليم والصحة واملياه والصرف الصحي والنظافة وسبل كسب
العيش ،وتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق
اإلنسان.
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 لعام  2017واخلطة
اإلقليمية لقدرات صمود الالجئني للفترة  .2018-2017وسيتم 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 لعام 2017
متطلبات البرنامج

سوريا

لبنان

االردن

المنطقه

المجموع

املســاعدات النقديــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية ،مبــا
فيهــا الغــذاء واملــأوى واملــواد غيــر الغذائيــة

194,979,005

29,308,710

14,477,391

1,000,000

239,765,106

املواد غير الغذائية

11,761,270

0

0

0

11,761,270

املساعدات الغذائية

61,347,245

0

0

0

61,347,245

ســبل كســب العيــش (التمويــل الصغيــر ،التدريــب املهني،
إدرار الدخــل ،التماســك االجتماعــي بالنســبة للبنان)

3,279,029

4,284,195

0

0

7,563,224

الصحة الطارئة

6,600,000

7,523,000

502,630

400,000

15,025,630

التعليم في أوضاع الطوارئ

16,057,000

11,492,623

1,659,450

400,000

29,609,073

املأوى

1,524,024

3,163,034

299,101

300,000

5,286,159

احلماية

13,754,643

2,952,190

0

0

16,706,833

السالمة واألمن

1,554,000

318,126

19,812

900,000

2,791,938

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

15,321,377

1,411,337

600,004

1,041,040

18,373,758

اإلصالحات الطارئة والصيانة ملنشآت األونروا

2,775,000

0

0

0

2,775,000

النتائج ( بالدوالر االمريكي )

4,041,040 17,558,388 60,453,215 328,952,593

411,005,236
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الفصول
المتعلقة بالبلدان

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 5

سوريا :السياق وتحليل االحتياجات
بقي النزاع املسلح في سوريا ،في عام  ،2016مكثفا ً ومتقلبا ً وغير خاضع فلسطيني من املهجرين داخلياً .وهذا يشمل حوالي  2,600شخص
التنبؤ .وفيما كانت هناك عدة جهود يدعمها اجملتمع الدولي لوضع حد يقيمون في مراكز إيواء جماعي تديرها األونروا ويحصلون على رزمة كاملة
للعنف ،وال سيما من خالل وقف القتال في شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر من املساعدات اإلنسانية التي تشمل املساعدات النقدية واألغذية (مبا في
 ،2016فإن هذه اجلهود لم تثبت جناحها حتى اآلن .وكما كان احلال في ذلك الوجبات الساخنة) وتوفير احلماية والوصول إلى اخلدمات األساسية.
األعوام السابقة ،اتسم النزاع باستخدام العنف العشوائي ،مبا في ذلك
في املناطق املدنية ،وفرض القيود على حرية حركة األشخاص والبضائع،
وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان .1ستواصل األونروا دعوة جميع األطراف الحترام امتيازات وحصانات
واستمرت ديناميكيات النزاع وتقلباته املفاجئة في وضع عراقيل شديدة موظفيها ومرافقها وفقا ً للقانون الدولي ،وستناصر من أجل ضمان
أمام تنفيذ املساعدات اإلنسانية املنقذة لألرواح بشكل منتظم من الوصول الكامل دون عوائق إلى املدنيني احملاصرين في مناطق النزاع
النشط ،وستشارك في قوافل املعونات املشتركة بني الوكاالت حيثما
جانب األونروا وغيرها من هيئات املعونة.
يكون ذلك ممكناً .وستعزز األونروا قدرتها على االستجابة للطوارئ
املفاجئة عن طريق تعزيز خططها للتأهب اإلنساني ،مع التركيز على
إن الالجئني الفلسطينيني ،الذين كانوا أفقر كثيرا ً من السوريني قبل تدعيم مخزونات الطوارئ وبناء قدرات املوظفني.
األزمة ،يعدون من بني اجملتمعات األكثر تضررا ً في سوريا .وسيظلون
يتضررون بشدة في عام  .2017وتقدر األونروا ،استنادا ً إلى نتائج عملية
التحقق عام  ،2015أن  450,000من الالجئني الفلسطينيني يقيمون من الضروري للغاية أيضا ً ضمان وصول الالجئني الفلسطينيني إلى
حاليا ً في البالد .وحوالي  %60منهم ( 280,000شخص) مهجرون داخليا ً اخلدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ،إلى جانب احلماية.
– وبعضهم عانوا من التهجير عدة مرات – وما يزيد على  430,000( %95هناك أكثر من  45,000طفل من الالجئني الفلسطينيني مسجلون في
شخص) في حاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة .وال يزال التحدي  101مدرسة تديرها األونروا مباشرة أو تدعمها خالل العام الدراسي
األكبر يتمثل في الوصول إلى حوالي  43,000شخص موجودين في  .2017/2016وتسعى األونروا ملواصلة تقدمي اخلدمات التعليمية عن طريق
مناطق محاصرة يصعب الوصول إليها .يشمل ذلك مواقع مثل اليرموك التعليم املباشر وتوفير مواد التعلم الذاتي .إن الوصول إلى التعليم
وخان الشيح في دمشق ،إلى جانب املزيريب وجلني في محافظة درعا ،يوفر االستقرار واحلماية ويسهم في بناء فرص جديدة وبناء األمل في
خضم األزمة .كما ستواصل الوكالة تقدمي الرعاية الصحية األولية
حيث توجد جتمعات كبيرة من الالجئني الفلسطينيني.
جلميع الالجئني الفلسطينيني ،مع التركيز على األشخاص ذوي اإلعاقات،
والنساء احلوامل واملرضعات ،والالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون
بعد ستة أعوام من النزاع ،استنفد الالجئون الفلسطينيون جميع في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها .سيتم ذلك من خالل 15
آليات التدبر لديهم بسبب التهجير املطول ،والتضخم املنفلت ،وارتفاع مركزا ً صحيا ً و 11نقطة صحية في جميع أنحاء البالد ،ودعم اإلحالة
معدالت البطالة ،واخلسائر في املمتلكات .نتيجة لذلك ،سيظل الالجئون إلى الرعاية الصحية في املستشفيات .فضال ً عن ذلك ،ستواصل األونروا
الفلسطينيون يعتمدون بشدة على األونروا من أجل تلبية احتياجاتهم تقوية إمكانية الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي ،ال سيما في
األساسية والتمتع ببعض احلماية.
مراكز اإليواء اجلماعي وفي املناطق املتأثرة بنقص املياه.
تقدر األونروا أن  %95من الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون في سوريا
سيظلون بحاجة إلى املساعدات اإلنسانية في عام  .2017وستظل
املساعدات النقدية والغذائية تشكل التدخالت ذات األولوية بالنسبة
للوكالة ،حيث ستوجه نحو جميع هؤالء الالجئني البالغ عددهم
 430,000شخص .وسيتم تقدمي املواد غير الغذائية ،والتي تضم حزما ً
من مستلزمات النظافة واملواد األساسية األخرى ،إلى  280,000الجئ

ستظل األونروا ،في عام  ،2017اجلهة الرئيسية التي تقدم املساعدات
اإلنسانية واحلماية واخلدمات األساسية إلى حوالي  430,000الجئ
فلسطيني متضررين من النزاع في سوريا .وستواصل الوكالة عملها ،من
خالل قدراتها التنفيذية السريعة االستجابة والتي تتضمن  219مرفقا ً
و 4,000موظف في مختلف أنحاء البالد ،على االستجابة الحتياجات
الالجئني الفلسطينيني واملساهمة في احلفاظ على كرامتهم.
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سوريا :افتراضات التخطيط
يتوقع في عام  2017أن تظل األوضاع في سوريا متقلبة يشوبها العنف متقلبة ،مما يؤدي إلى تباين في عدد األشخاص الذين يقيمون في مناطق
املسلح املستمر واملكثف ،ومحدودية وصول املساعدات اإلنسانية .ميسرة وغير ميسرة الوصول.
وسيواصل الالجئون الفلسطينيون املعاناة من آثار النزاع ،والذي من
املرجح أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في ظروفهم املعيشية غير املستقرة
أصالً .تتطلب هذه البيئة من األونروا أن حتافظ على املرونة وتطور تدخالت سياق عمل يجمع بني التدخالت اإلنسانية والتنموية :في ظل
مبتكرة للوصول إلى الالجئني الفلسطينيني باملساعدات املنقذة لألرواح ،التغير املستمر في خطوط الصراع والتباين الذي ميكن أن يحدث في شدة
جنبا ً إلى جنب مع توفير احلماية واخلدمات األساسية .إن استجابة العنف ،تعمل األونروا في وقت واحد في مناطق أقل تعرضا ً للصراع وأخرى
الوكالة الطارئة في عام  2017تستند إلى افتراضات التخطيط التالية :تتعرض الشتباكات مسلحة كثيفة .سيتطلب هذا النمط اخملتلط من
األونروا أن حتافظ على املرونة وأن تعتمد كال ً من أساليب العمل اإلنسانية
والتنموية.

استمرار الصراع املسلح واستمرار شدته في مختلف أنحاء
سوريا :ستتواصل املواجهات املسلحة ،مؤدية إلى حدوث أزمات

موضعية 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 حاالت التهجير الداخلي
اجلماعي لالجئني الفلسطينيني.

تدهور االقتصاد بشكل يضر بقدرات الصمود :يتوقع أن يتواصل
تدهور االقتصاد السوري ،مؤديا ً إلى ارتفاع معدالت التضخم والبطالة.
وسيظل الالجئون الفلسطينيون يكافحون للوصول إلى الدخل واألصول
وسبل كسب العيش التي يحتاجونها من أجل البقاء دون احلاجة لالعتماد
على مساعدات األونروا.

استمرار التغاضي عن القانون الدولي وما ينتج عن ذلك من

ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية :سيظل أغلب الالجئني مخاطر للحماية :يتوقع أن تستمر اخملاطر على احلماية أو تتزايد ،مما
الفلسطينيني املقيمني في سوريا نازحني .ويتوقع أن يقيم حوالي  %10سيؤدي إلى زيادة احلاجة إلى االستجابات البرامجية.
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مناطق ال تستطيع األونروا
الوصول إليها باخلدمات االعتيادية واملساعدات اإلنسانية .لذا يتوقع أن
تظل مستويات االحتياجات اإلنسانية ومجاالت الضعف مرتفعة جداً ،إن تقدير عدد حاالت التدخالت أدناه تستند إلى نتائج عملية حتقق أجنزت
مؤدية إلى ارتفاع اعتماد الالجئني الفلسطينيني على الدعم الذي تقدمه في أواخر عام  ،2015وق ّدرت إجمالي الالجئني الفلسطينيني داخل سوريا
بحوالي  450,000شخص .ويجري حاليا ً حتديث عملية التحقق وستكون
الوكالة.
النتائج متاحة في أوائل عام  .2017وميكن أن يتم حتديث اخلطط خالل
الربع األول من عام  ،2017إذا لزم األمر ،استنادا ً إلى نتائج عملية التحقق
محدودية الوصول اإلنساني :ستظل إمكانية الوصول اإلنساني واالحتياجات الناشئة.
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سوريا :التدخالت الخاصة بالبلد والخاصة بكل قطاع

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اوﻟﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

NFI

ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺇﻟﻰ

280,000

430,000

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ
ﺇﻟﻰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

430,000
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما في ذلك الغذاء والمأوى
والمواد غير الغذائية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
يتم تخفيف حدة افتقار الالجئني لألمن الغذائي.

عدد األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى مساعدات
بقسائم األغذية.

8,330

25,000

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

مراكز اإليواء اجلماعي املؤقت التابعة لألونروا تساهم في
حماية الالجئني املهجرين وصحتهم ورفاههم.

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين مت تزويدهم مبساعدات نقدية خالل
آخر جولة توزيع

414,000

430,000

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين مت تزويدهم مبساعدات غذائية
عينية خالل آخر جولة توزيع

406,000

430,000

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون مواد غير غذائية

280,000

280,000

عدد الالجئني النازحني الذين يحصلون على مأوى في مرافق األونروا

2,600

2,600

في عام  ،2017ستواصل الغالبية العظمى من الالجئني الفلسطينيني
اعتمادهم على املساعدات الطارئة من األونروا في الوفاء باحتياجاتهم
األساسية .وتخطط األونروا لتزويد ما يصل إلى  430,000الجئ فلسطيني
باملساعدات النقدية والغذائية .كما ستوفر الوكالة املواد غير الغذائية
حلوالي  280,000الجئ من املهجرين عن مساكنهم وستدعم مراكز
اإليواء اجلماعي التي تستضيف الالجئني الفلسطينيني املهجرين داخلياً.
يظل برنامج املساعدات النقدية لألونروا 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  430,000الجئ من خالل ست جوالت توزيع في
عام  ،2017تغطي كل منها شهرين من االحتياجات .تستطيع األونروا ،من
خالل شركائها الذين يشكلون شبكة من املصارف واملؤسسات اخلاصة
في جميع مناطق سوريا ،أن تقدم املساعدات النقدية بطريقة مرنة
وعاجلة وبأدنى قدر من اخملاطر املالية .يتم حتديث عدد املستفيدين بعد
كل جولة من املساعدات النقدية ومن خالل عملية حتقق سنوية تهدف
إلى ضمان أن تتم خدمة جميع الالجئني الفلسطينيني اخملولني الباقني
في سوريا.

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).
باإلضافة إلى ذلك ،ستقدم األونروا املواد غير الغذائية حلوالي 280,000
شخص من املهجرين داخليا ً أو الفئات الضعيفة األخرى من الالجئني
الفلسطينيني ،مبا يشمل النساء احلوامل ،واألشخاص الذين يقيمون في
املناطق احملاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها ،واألشخاص املقيمني
في مراكز اإليواء اجلماعي .ومن شأن توزيع املواد غير الغذائية (مثل
البطانيات واملالبس والفرشات) ومواد املياه والصرف الصحي والنظافة
(مثل لوازم النظافة الصحية) أن يساعد الالجئني الفلسطينيني في
تلبية احلد األدنى من احتياجاتهم ،وال سيما خالل فصل الشتاء.
ستواصل األونروا أيضا ً تقدمي املساعدة في املأوى ملا يقرب من  2,600الجئ
فلسطيني من املهجرين داخليا ً الذين يقيمون في مراكز اإليواء اجلماعي.
وباإلضافة إلى تقدمي املساعدة النقدية (مبقدار  %50من املبلغ املقدم لسائر
احلاالت األخرى) والطرود الغذائية واملواد غير الغذائية ،سيتم تزويد هؤالء
األشخاص بوجبات ساخنة يومية وبإمكانية الوصول إلى مرافق املياه
والصرف الصحي والنظافة وخدمات احلماية والتعليم.

يعد توزيع الغذاء من املكونات احلرجة األخرى في استجابة الوكالة
الطارئة في سوريا ،حيث أن انعدام األمن الغذائي ال يزال يؤثر سلبا ً على
الالجئني الفلسطينيني الذين يعتمدون على األونروا في تلبية احلد األدنى سعيا ً إليصال املساعدات اإلنسانية إلى الالجئني الفلسطينيني الذين
من احتياجاتهم .لذا تخطط األونروا لتقدمي املساعدات الغذائية العينية يعيشون في املناطق احملاصرة والتي يصعب الوصول إليها (حوالي 43,000
ملا يصل إلى  430,000الجئ فلسطيني من خالل ست جوالت توزيع على شخص) ،تدير األونروا خمسة مراكز توزيع متنقلة و 13مركزا ً ثابتا ً بالقرب
مدار عام  .2017يتم تصميم الطرود بحيث تلبي حوالي ثلث االحتياجات من هذه املواقع وتشارك في قوافل املعونات املشتركة بني الوكاالت.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻌﻔﻬﻢ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
ﺍﻟﻌﻴﺶ

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪﻯ

ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﺇﻟﻰ

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﹰ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﹰ

44,900

450,000

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

39,750

ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ
ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

430,000

450,000
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سبل كسب العيش (التمويل الصغير ،والتدريب المهني)
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
حتسن الوصول إلى فرص كسب العيش.

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

754

عدد الطلبة الذين يكملون دورات قصيرة األجل (مصنفا ً حسب اجلنس) 1,353

828
(ذكور450 :
إناث)378 :
1,400
(ذكور800 :
إناث)600 :

اخملرجات
الالجئون الفلسطينيون في سوريا و املواطنون السوريون
يحصلون على قروض الشركات الصغيرة وقروض
استهالكية لدعم مصالح األعمال الصغيرة واألسر
املعيشية.

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

9,334

39,750

الالجئون الفلسطينيون الشباب في سوريا يحصلون على
التدريب املهني ويتلقون الدعم في التنسيب للعمل.

عدد الالجئني الفلسطينيني امللتحقني بتدريب طويل األجل

576

600
(ذكور330 :
إناث)270 :

تكتسب تدخالت كسب العيش أهمية حاسمة في زيادة قدرات الصمود
لدى الالجئني الفلسطينيني في سوريا ،والذين يواصلون مواجهة صدمات
متعددة ،مبا فيها التعرض للعنف املسلح ،وغياب الدخل ،والتهجير
لفترات مطولة .إن تدخالت كسب العيش الطارئة التي تنفذها الوكالة
في سوريا ترتكز إلى برنامجني اثنني ،هما :التمويل الصغير والتعليم
والتدريب التقني واملهني.
على الرغم من التحديات ،يواصل برنامج التمويل الصغير تقدمي عدد
متزايد من القروض للسوريني املهجرين داخليا ً والالجئني الفلسطينيني
داخل سوريا .في عام  ،2017أنشأ البرنامج فرعا ً في قبر الست وقدم
اخلدمات في احلسينية لدعم عودة أسر الالجئني الفلسطينيني إلى
املنطقة .غالبية القروض املطلوبة هي قروض استهالكية تتيح لألسرة
املستفيدة أن تغطي بعض النفقات غير املتوقعة ،مثل شراء األصول.
وهناك طلب أقل على قروض األعمال التجارية ،مما يعكس استمرار القيود
التي يفرضها السياق االجتماعي-االقتصادي في سوريا .ستواصل دائرة

التمويل الصغير ،في عام  ،2017تقدمي خدمات مالية جامعة لالجئني
الفلسطينيني واملواطنني السوريني من خالل تقدمي  10,930قرضا ً مباشرا ً
بقيمة  3.3مليون دوالر أمريكي .وفيما يتواصل التراجع في قيمة الليرة
السورية ،سيحتاج البرنامج إلى رأسمال إضافي لكي يلبي الطلب
املتنامي على املنتجات املالية.
واصل برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني التوسع في عام ،2016
فيما يجري بناء مركزين تدريبيني جديدين في حمص والالذقية .وقام
الطاقم الفني للبرنامج مبراجعة الدورات املعروضة استنادا ً إلى اإلفادات
الراجعة التي مت تلقيها من أصحاب العمل والطلبة ،ونتائج التقييم
املنتظم لسوق العمل الذي أجري في سوريا .وساعد ذلك في إبقاء
البرنامج وثيق الصلة وفعاالً ،وخاصة بالنظر إلى بقاء الوضع االجتماعي-
االقتصادي في سوريا شديد التقلب ومقيداً .سيواصل البرنامج في عام
 2017زيادة عدد الدورات التي يقدمها للطلبة ،وال سيما من خالل املراكز
الفرعية في حمص ودرعا والالذقية.

الصحة الطارئة
النتائج  /اخملرج

املؤشرات

خط االساس

الغاية لعام ()2017

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية لالجئني.

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

855,000

1,017,000
(ذكور،457,650 :
إناث)559,350 :

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

1,000,000

1,000,000
(ذكور،450,000 :
إناث)550,000 :

الالجئون الفلسطينيون في سوريا و املواطنون السوريون
يحصلون على قروض الشركات الصغيرة وقروض
استهالكية لدعم مصالح األعمال الصغيرة واألسر
املعيشية.

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية وعياداتها املتنقلة
العاملة

27

27

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

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

13,338

13,000

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

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

%88.5

%100

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 11
كان لألضرار الشديدة التي حلقت باملرافق الصحية في سوريا على اخملبرية ،ورعاية األمراض غير السارية ،وصحة األم والطفل ،وخدمات
مدار ستة أعوام من النزاع تأثير كبير على قدرة الوكالة على توفير صحة األسنان .لقد ازدادت مخاطر تفشي األمراض نتيجة للنزاع الدائر،
الرعاية الصحية لالجئني الفلسطينيني .فمنذ عام  ،2012أصبحت وال سيما في املناطق احملاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها ،حيث
ثمانية مراكز من بني  23مركزا ً صحيا ً تابعا ً لألونروا غير صاحلة ميلك مقدمو االستجابة اإلنسانية قدرة محدودة على الوصول .وحتافظ
لالستعمال أو لم يعد الوصول إليها متاحاً .وقد عززت الوكالة األونروا على القدرة على إيفاد الفرق الصحية الطارئة إلى مناطق النزاع
اخلدمات املقدمة في املراكز الصحية اخلمسة عشر املتبقية من النشط والتهجير ،مثل يلدا واملناطق احمليطة بها ،في حال حدوث أزمات
خالل إنشاء  11نقطة صحية مصممة خلدمة الالجئني النازحني .ذات طابع موضعي.
وباشرت األونروا بتنفيذ نظام امللفات الطبية اإللكتروني (نظام
الصحة اإللكتروني) اجلديد املطبق على نطاق الوكالة في عدد من
املرافق ،وتغيير موقع اثنني من املراكز الصحية القائمة ،وذلك بهدف في عام  ،2017ستسعى األونروا لضمان العدد الكافي من املوظفني
زيادة عدد الالجئني الفلسطينيني الذين ستخدمهم في عام  .2017ومخزونات العقاقير واألدوية األساسية في مرافقها الصحية .يشمل
ذلك بناء مخزون احتياطي للطوارئ مصمم خصيصا ً لالستجابة
خملتلف أنواع األوضاع احلرجة .وحتتاج األونروا إلى متويل لتغطية تكاليف
ً
يعتمد جميع الالجئني الفلسطينيني الباقني في سوريا تقريبا ،العالج في املستشفيات التي يتم دعمها بنسبة تتراوح من  75إلى
وعددهم  ،450,000على األونروا لتلبية احتياجاتهم للرعاية الصحية %95 .لكل مريض .وستعزز األونروا أيضا ً جهود التوعية العامة لالجئني
تقدم مراكز األونروا ونقاطها الصحية طائفة من اخلدمات الطبية الفلسطينيني في مختلف املواضيع األساسية ،مبا في ذلك صحة األم
األولية ،التي تشمل استشارات العيادات اخلارجية ،والتطعيمات ،والطفل ،واألمراض غير السارية ،والتغطية بالتحصني.
ومراقبة النمو ،وتوفير األدوية ،واستشارات أمراض النساء ،واخلدمات

التعليم في أوضاع الطوارئ
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يتخرجون من التعليم
األساسي

2,961

3,500
(ذكور1,705 :
إناث)1,795 :

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

39,312

39,900
(ذكور19,469 :
إناث)19,531 :

اخملرجات
44,186

44,900
(ذكور22,501 :
إناث)22,399 :

الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون القدرة على الوصول عدد األطفال في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في
مدارس األونروا
إلى التعليم من خالل الصفوف االعتيادية والتعويضية.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على الدعم النفسي-
االجتماعي

25,509

30,000
(ذكور15,024 :
إناث)14,966 :

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.

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

43,017

44,900
(ذكور22,501 :
إناث)22,399 :

عدد الطلبة الذين شاركوا في نشاط ترفيهي والصفي واحد على األقل 12,000
(مصنفا ً حسب اجلنس واإلعاقة)
تقييم مواد التعلم الذاتي.

عدد مواد التعلم الذاتي التي جرت مراجعتها في ضوء إطار املناهج
في األونروا

يظل التعليم يشكل أولوية رئيسية لألونروا في سوريا في عام .2017
وقد عملت الوكالة ،طوال عام  ،2016على مواصلة تعزيز تدخالت
التعليم في حاالت الطوارئ التي تنفذها ،مع إقامة مساحات آمنة
للتعلم والترفيه ،ومراجعة مواد التعلم الذاتي من أجل حتسني مالءمتها
وفعاليتها ،وتعزيز الكشف عن حاالت الدعم النفسي-االجتماعي
وإدارتها في املدارس ،واالستمرار في بناء قدرات موظفي التعليم.
ستواصل األونروا في عام  2017التركيز على حتسني اجلودة والشمولية

0

12,500
(ذكور6,264 :
إناث)6,236 :
50

في برنامجها التعليمي الذي تقدمه إلى حوالي  45,000طالب وطالبة
في سوريا .وسيشمل ذلك مواصلة االحتفاظ بالكوادر التي تزيد
على  1,700موظف تعليمي في جميع أنحاء سوريا واالستمرار في
بناء قدراتهم .وسيسعى مكتب إقليم سوريا إلى توسيع عدد أماكن
التعلم اآلمنة من أجل دعم عدد أكبر من األطفال ذوي االحتياجات
التعليمية احملددة .وستواصل األونروا أيضا ً التوسع في تقدمي الدعم
النفسي-االجتماعي للطلبة الالجئني الفلسطينيني عن طريق إضافة
 40مرشدا ً إلى عدد املرشدين احلالي ليصل اجملموع إلى  47مرشداً ،مما
يعني وجود مرشد واحد يعمل في كل مدرسة تابعة لألونروا .كما

12

االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية 2017

سيعمل برنامج التعليم عن كثب مع شعبة السالمة واألمن ملواصلة
تزويد الطلبة والعاملني في املدارس مبهارات البقاء األساسية في ظل
السياق الذي يشهد تعرض املدارس للعنف املسلح بتكرار .وتعتزم
األونروا تقييم مواد التعلم الذاتي في سوريا للتأكد من أنها تفي
مبعايير اجلودة وتلتزم بقيم األمم املتحدة ومبادئها على النحو الوارد في
إطار املناهج في األونروا.

خان دنون ،سوريا  © 2016األونروا ،تصوير :تغريد محمد

الحماية
النتائج  /اخملرج

املؤشرات

خط االساس

الغاية لعام ()2017

النتاج
تعزيز حماية األفراد الالجئني الفلسطينيني املهددين
واملعرضني للخطر.

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

%100

%100

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

%100

%100

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

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مشورة قانونية

964

1,000

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية

744

200

تظل احتياجات احلماية لدى الالجئني الفلسطينيني في سوريا حادة ،ستسعى األونروا لتحسني حماية الالجئني الفلسطينيني في سوريا
وذلك باألساس نتيجة استمرار التعرض لتأثيرات النزاع املسلح .ويؤدي من خالل التدخالت التالية:
التغير في خطوط النزاع النشط إلى تعرض جزء كبير من السكان إلى
•االستمرار في تقوية برنامج موظفي الدعم احمللي وقدرات احلماية
منط من التهجير املتكرر ،حيث تندلع موجات من القتال الشديد في
األخرى داخل اإلقليم .مت نشر أربعة موظفني مساعدين للدعم احمللي
مناطق كانت تعد آمنة في السابق .ومع كل حالة تهجير ،يخسر الناس
في عام  2016لتغطية محافظات دمشق وحلب ودرعا ،إلى جانب
ممتلكاتهم وسبل عيشهم ،وتضعف وتتقوض قدرتهم على التدبر
املوظف الدولي للدعم احمللي الذي مت تعيينه من قبل .ستتضمن
وحتمل الصدمات املستقبلية .وطوال األعوام السابقة ،لم يقتصر
املسؤوليات الرئيسية لهذا الفريق تعزيز تعميم احلماية ،وتتبع
انتشار القتال على إحداث موجهات تهجير جماعي للسكان من أجزاء
حاالت احلماية وإحالتها ،وتقدمي االستجابة البرامجية ،وبناء
من البالد فقط ،بل أدى إلى محاصرة عشرات اآلالف في مناطق متنازع
قدرات احلماية .وستواصل األونروا صيانة احليادية في عملياتها،
عليها مثل اليرموك وخان الشيح ومحافظة درعا .وقد نشأت عن ذلك
مخاطر شديدة على احلماية وارتفعت مجاالت الضعف ،مبا في ذلك
ودعم عمليات االستجابات ،وتعميم احلماية من خالل مكتب
الصدمة واالضطرابات النفسية-االجتماعية ،وال سيما بني األطفال
دعم العمليات .وسيساهم فريق موظفي الدعم احمللي ،من خالل
والفئات الضعيفة األخرى؛ واالختطاف واالحتجاز القسري ،وارتفاع
دعم البرامج بالتدريب والتفاعل مع مختلف األطراف ذات الشأن،
معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي ،وتعاطي العقاقير،
في تعزيز فهم مبادئ احلماية واحليادية والعمل اإلنساني وحتسني
واالستغالل واالنتهاك اجلنسي ،والتعرض للجرمية؛ واإلقصاء والتمييز،
تطبيقها العملي.
وال سيما فيما يخص األشخاص ذوي اإلعاقات واملسنني والنساء
•تعميم احلماية وإحالة احلاالت داخل البرامج .ستسعى األونروا،
والفتيات.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 13
من خالل االستمرار في مبادرات التدريب ،إلى بناء قدرات البرامج
من أجل متتني عمليات اإلحالة الداخلية واخلارجية حلاالت احلماية
ذات اخملاطرة العالية ،مبا يشمل األشخاص (األطفال والنساء)
املتضررين من العنف ،والعنف القائم على النوع االجتماعي،
واإليذاء ،واإلهمال .وستعمل األونروا على توسيع شراكاتها مع
مقدمي اخلدمات اخلارجيني ،وخاصة مقدمي اخلدمات املتخصصة،
مبا في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقات.
•تكريس االستجابات البرامجية ،مبا في ذلك اخلدمات االعتيادية
واملبادرات القائمة بذاتها ،لدعم احتياجات الفئات السكانية
الضعيفة ،ومنها األطفال .سيتضمن ذلك التركيز على تطبيق
إطار األونروا حلماية الطفل عبر اإلقليم ،وخاصة دعم مبادرة
الوكالة «مدارس على خط املواجهة» ،من أجل توفير مساحات
آمنة للتعلم والترفيه في األماكن التي يكون األطفال فيها أشد
عرضة خلطر العنف .وستنشر األونروا  40مرشدا ً نفسياً-اجتماعيا ً
إضافيا ً في مدارسها ،بهدف تعزيز االستجابات النفسية-
االجتماعية وبناء قدرات الصمود لدى األطفال وأسرهم.
•الرصد والتبليغ واملناصرة بشأن احلماية .املشاركة في آليات
احلماية العاملية والنظام الدولي حلقوق اإلنسان ،في توافق مع

ريف دمشق  ،سوريا  © 2016األونروا ،تصوير :تغريد محمد

«إطار األونروا بشأن االنخراط الفعال مع النظام الدولي حلقوق
اإلنسان» ،مبا يشمل مختلف آليات الرصد والتبليغ .واملناصرة
املستمرة لدعم حماية الفئات الضعيفة لدى األطراف املعنية ذات
الصلة ،مبا في ذلك قطاع احلماية في فريق األمم املتحدة اإلنساني
القطري في سوريا.

الصحة البيئية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى السكان
املتضررين.

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

%100

%100

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

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

%100

%100

السكان املتضررون يعتمدون ممارسات محسنة ومستدامة
في النظافة الصحية للحد من مخاطر األمراض املتعلقة
باملياه والنظافة الصحية.

عدد الالجئني الفلسطينيني (النساء والرجال واألطفال) الذين يتم
تزويدهم مبواد النظافة للمحافظة على صحتهم وكرامتهم ورفاههم

280,000

280,000

ستظل املياه والصرف الصحي والنظافة تشكل أحد التدخالت الرئيسية
للوكالة في عام  .2017أدى النزاع في سوريا إلى تدهور خدمات املياه والصرف
الصحي والنظافة ،وال سيما فيما يتعلق بإمدادات املياه وشبكات اجملاري.
ويتسبب التأثير املشترك للقيود على النظافة الشخصية واملنزلية وعلى
الوصول إلى املياه الصاحلة للشرب ،والظروف البيئية السيئة ،واالفتقار
إلى مرافق الصرف الصحي األساسية في زيادة خطر تفشي األمراض
(مبا في ذلك األمراض املنقولة باملياه) .ستواصل األونروا القيام بدور اجلهة
الرئيسية املقدمة خلدمات املياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات
الالجئني الفلسطينيني الرسمية التي ميكن الوصول إليها ومراكز اإليواء

اجلماعي التي تديرها األونروا (حيث يقيم  2,600شخص نازح من الالجئني
الفلسطينيني واملواطنني السوريني) .إذ ستقوم الوكالة مباشرة بإدارة
جمع النفايات الصلبة والقمامة وشبكات الصرف الصحي والتنظيف
وتوفير املياه ذات اجلودة في مراكز اإليواء اجلماعي واخمليمات ،وستنسق
تقدمي الدعم للسلطات الوطنية من أجل تقدمي خدمات املياه والصرف
الصحي في جتمعات الالجئني الفلسطينيني .باإلضافة إلى ذلك ،ستدعم
األونروا الالجئني الفلسطينيني املتضررين من نقص املياه ،مبا في ذلك في
مناطق النزاع النشط ،من خالل تقدمي معدات معاجلة املياه وتخزينها.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

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

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ )ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ
ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ(

ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﺁﻣﻨﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ

450,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ
ﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ
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السالمة واالمن
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

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

نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها

بذلت األونروا استثمارات ملموسة في أمن موظفيها وأصولها ومقراتها
منذ اندالع النزاع .وحتتاج األونروا إلى متويل للمحافظة على إجراءات
وجتهيزات األمن وتعزيزها في عام  .2017ستركز االستثمارات الرئيسية
على إدخال حتسينات أمنية في مرافق األونروا ،وتوريد معدات اتصاالت

%100

%100

إضافية (مثل أجهزة الالسلكي عالية التردد وذات التردد العالي جداً)،
وشراء مركبات مصفحة إضافية ومعدات احلماية الشخصية ،إلى جانب
الزي اخلاص مبوظفي األمن .وستواصل األونروا إجراء تدريبات السالمة
واألمن ملوظفيها في مختلف أنحاء سوريا.

اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
إجراء اإلصالحات والصيانة على منشآت األونروا واملرافق التي نسبة املنشآت واملرافق العاملة (مبا في ذلك مراكز اإليواء اجلماعي
واملرافق التي تديرها األونروا) التي تتم صيانتها و/أو تأهيلها
تديرها لضمان استمرار اخلدمات.

ال تزال مرافق األونروا تتضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب النزاع
املسلح ،مبا يتعارض مع حرمة مقرات األونروا ،مما يزيد صعوبة حصول
الالجئني الفلسطينيني على املساعدات اإلنسانية ووصولهم إلى
اخلدمات األساسية ومتتعهم بقدر من احلماية .إن هذه املقرات ،وكذلك
مخيمات الالجئني الفلسطينيني ومراكز اإليواء اجلماعي التي تديرها

%100

%100

األونروا ،حتتاج إلى صيانة منتظمة وتأهيل طارئ .ستظل هناك أهمية
حاسمة إلصالح وصيانة مرافق األونروا في عام  2017من أجل املساهمة
في تقدمي املساعدات اإلنسانية إلى  430,000الجئ فلسطيني متضرر
وتوفير بيئة حامية لهم وتيسير وصولهم إلى اخلدمات األساسية.

القدرات االستيعابية واإلدارة
تكتسب اإلدارة والتنسيق والطواقم الفنية أهمية أساسية بالنسبة
لألونروا من أجل تقدمي مساعدات إنسانية عاجلة وفعالة ،وضمان
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
فيما يدخل نزاع سوريا عامه السادس ،يواصل لبنان استضافة أكبر
عدد من الالجئني مقابل كل فرد في العالم .إن أزمة الالجئني في
مجتمع لبنان الفسيفسائي جتعل البالد أكثر عرضة للتهديدات التي
تزعزع استقراره ،مثل التقلبات األمنية واملأزق السياسي واالضطراب
االجتماعي.
إلى جانب الالجئني السوريني ،نزح كذلك عدد من الالجئني الفلسطينيني
من سوريا التماسا ً للسالمة واملالذ في لبنان .وقد أجريت عملية تعداد
شاملة في متوز/يوليو وآب/أغسطس  2016للتأكد من عدد الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املوجودين شخصيا ً في لبنان .نتيجة لذلك،
انخفض عدد هؤالء الالجئني املسجلني لدى األونروا من  42,000في عام
 2015إلى  30,675في عام  .2016ويعتقد أن هذا التغير يرتبط باألساس
بالهجرة إلى بلدان ثالثة و/أو العودة إلى سوريا ،مع أنه ال يوجد توثيق
واضح لذلك.
يبلغ متوسط حجم األسرة املعيشية بني الالجئني الفلسطينيني من
سوريا  3.47فرد ،وما يقرب من  %34من األسر تعيلها نساء .2يعتمد
الالجئون الفلسطينيون من سوريا إلى حد كبير على دعم األونروا
لتغطية االحتياجات األساسية ،ويتوقع أن يتزايد هذا االعتماد في العام
القادم .وأفادت قرابة  %96من أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا بأن
الدعم النقدي من األونروا ميثل مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة لهم
حسب حزيران/يونيو  ،2016مبا ميثل ارتفاعا ً عن  %88املسجلة في كانون
الثاني/يناير  .32016نظرا ً ألن الفقر بني أسر هؤالء الالجئني يقدر بنسبة
 ،%89وأن نسبة  %95تقريبا ً يفتقرون لألمن الغذائي ،فقد تقرر تقدمي
املساعدات اإلنسانية في شكل نقدي جلميع الالجئني الفلسطينيني
من سوريا.4
تلتزم األونروا بضمان وصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
خدماتها االعتيادية في لبنان .ومن أجل التخفيف من حدة الضعف،
سيتم توزيع املساعدات النقدية على  31,500الجئ ،جنبا ً إلى جنب
مع دعم التأهب لفصل الشتاء لصالح  9,000أسرة من الالجئني
الفلسطينيني .5كما ستقدم خدمات الرعاية الصحية األولية
واالستشفاء لالجئني الفلسطينيني من سوريا .وستساهم اجلهود
املتواصلة لتقوية إدارة اخلدمات الصحية في حتسني جودة اخلدمات

التي يحصل عليها هؤالء الالجئون .وفي ضوء أهمية التعليم النوعي،
ستواصل الوكالة العمل من أجل حتسني مستوى التعليم لالجئني
الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان في مدارس
األونروا .6وبالنظر إلى ظروف االزدحام الشديد جدا ً في مخيمات الالجئني
الفلسطينيني ،سيتم تعزيز خدمات الصحية البيئية والصرف الصحي
من أجل حتسني الظروف املعيشية لالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان.
استجاب ًة ألزمة سوريا املمتدة ،تصبح هناك حاجة متزايدة لتقدمي
دعم على املدى األبعد جملتمعات الالجئني الفلسطينيني .ففي خضم
التهجير واملشقة في العثور على فرص للتدريب والتوظيف ،يصبح
متكني الشباب من خالل استراتيجيات كسب العيش ذا أهمية قصوى.
لذا ستقدم املنح الدراسية والتدريب املهني من أجل حتسني املهارات
القابلة للتسويق لدى شباب الالجئني الفلسطينيني من سوريا
وتعزيز قدرتهم على إيجاد عمل .ومن شأن بناء ثقافة العمل احلر أن
يساعد في زيادة اإلمكانات واإلبداع واملواهب لدى الشباب وفتح فرص
العمل أمامهم .وتلتزم 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 والالجئني الفلسطينيني 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 نظام حقوق اإلنسان الدولي
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 املضيفة بأثر أزمة سوريا
على اجملتمعات احمللية في لبنان .ومن املتوقع أن يستفيد والالجئني
الفلسطينيني في لبنان من املكونات التي ترد في هذا النداء بخصوص
الدعم التعليمي اإلضافي ،وحتسني اخلدمات الصحية ،وخدمات الصحة
البيئية وإدارة النفايات ،وخاصة داخل اخمليمات.
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لبنان :افتراضات التخطيط
تظل األونروا هي اجلهة الرئيسية ،والوحيدة في أغلب احلاالت ،التي تقدم لألرواح .لذا يتوقع أن تظل مستويات االحتياجات اإلنسانية ومجاالت
اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان .وهذا يجعلهم الضعف مرتفعة جداً ،مما يؤدي إلى ارتفاع اعتماد الالجئني على الدعم
معتمدين بقدر كبير على األونروا وفي حاجة للحماية ،باإلضافة إلى الذي تقدمه الوكالة.
املساعدات اإلنسانية التي تشمل الغذاء واملأوى والرعاية الصحية
والتعليم.
عدم الثبات في أعداد الالجئني :سيظل العدد  30,675الجئا ً
فلسطينيا ً من سوريا الذي مت التحقق منه في أواسط عام  2016غير
إن استجابة الوكالة في عام  2016تقوم على افتراضات التخطيط ثابت بسبب النمو الطبيعي واحتمال وفود نازحني جدد.
التالية:
التدهور االقتصادي يؤثر على قدرات الصمود :أسفرت أزمة سوريا
استمرار تقييد دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى عن ارتفاع معدل البطالة إلى  %52.5بني الالجئني الفلسطينيني من
لبنان :ستظل هناك قيود مشددة على دخول الالجئني الفلسطينيني سوريا في لبنان .وسيظل هؤالء الالجئون يكافحون في الوصول إلى
من سوريا إلى لبنان وقدرتهم على جتديد صفتهم القانونية ،مما سيزيد الدخل وسبل كسب العيش التي يحتاجونها من أجل البقاء على قيد
احلاجة إلى املناصرة وخدمات احلماية ،إلى جانب تقدمي اخلدمات.
احلياة دون االعتماد على مساعدات الوكالة.

ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية :ستعاني مخيمات التوترات بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا واجملتمعات
الالجئني الفلسطينيني املزدحمة التي تستضيف العديد من الالجئني املضيفة :ستتواصل التوترات بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا
الفلسطينيني من سوريا في لبنان من مزيد من التدهور في بنيتها واجملتمعات املضيفة لهم في ظل الوضع االجتماعي-االقتصادي
التحتية .وستظل هناك حاجة إلى خدمات التعليم لصالح ما يقرب والسياسي الصعب الذي يعاني منه الطرفان.
من  5,000طفل في سن املدرسة من أطفال الالجئني الفلسطينيني
من سوريا .وسيكون قد انقضى على وجود عدد كبير من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في لبنان أعوام عديدة ،مما سيتطلب توفير
العالجات لألمراض املزمنة إلى جانب اخلدمات الصحية احلرجة واملنقذة
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لبنان :التدخالت الخاصة بالبلد والخاصة بكل قطاع

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اوﻟﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﳊﻮﺍﻟﻲ

ﺃﺳﺮﺓ ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ

9,720

31,500

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 19

المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما فيها الغذاء والمأوى
والمواد غير الغذائية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

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

%96.45

%100

اخملرجات
30,933
(إناث16,199 :
ذكور)14,734 :

31,500
(إناث16,380 :
ذكور)15,120 :

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون على مساعدات عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني الغذاء واملواد غير
الغذائية واملأوى خالل آخر جولة توزيع (مصنفا ً حسب اجلنس)
إغاثية (مساعدات غذائية ،ومواد غير غذائية ،ومساعدات
في املأوى).
املبلغ الكلي للمساعدات النقدية التي مت توزيعها خالل آخر جولة
توزيع

1,807,391
دوالر

1,750,500
دوالر

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

9,652
 8,943أسرة
من الالجئني
الفلسطينيني من
سوريا
 709أسر
من الالجئني
الفلسطينيني في
لبنان

9,720
 9,000أسرة من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا
 720أسرة من الالجئني
الفلسطينيني في لبنان

يتعرض الالجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان للمخاطر بقدر فيما متنح املستفيدين قدرة أكبر على االختيار في حتديد هذه االحتياجات.
كبير ويتصاعد اعتمادهم على األونروا كلما تواصلت األزمة .وقد قدمت سيتم توزيع كل من املنحة املتعددة األغراض واملساعدات النقدية لتأمني
األونروا املساعدات لهم منذ تشرين األول/أكتوبر  2013من خالل برنامج الغذاء من خالل  12جولة في العام.
التحويالت النقدية الذي يعتمد بطاقات الصراف اآللي لتوفير املال الالزم
لدعم احتياجات الغذاء والسكن والتأهب لفصل الشتاء .وفي عام ،2016
باشرت األونروا في تطبيق دفعة نقدية واحدة شهريا ً في لبنان (منحة إلى جانب هذه املنح ،سيتم توفير مساعدات خاصة بفصل الشتاء ،والذي
نقدية متعددة األغراض) لتوحيد مختلف املنح النقدية التي كان يجري يعد قاسيا ً في لبنان ،وال سيما في املرتفعات العالية لبيروت في الشمال
تقدميها من قبل في دفعة واحدة .واألطفال غير املصحوبني بذويهم والبقاع ،حيث تقيم نسبة عالية من الالجئني الفلسطينيني اآلتني من
وأولئك املنفصلون عن ذويهم هم املستفيدون الوحيدون الذين يتلقون سوريا .تتعرض هذه املناطق النخفاض شديد في درجات احلرارة وأمطار
املساعدات نقدا ً وليس من خالل بطاقة الصراف اآللي ،وذلك بعد إجراء وعدة عواصف ثلجية في الفترة بني تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس.
تقييم لهم بواسطة فريق احلماية في األونروا.
باعتبار أن حوالي  %90من الالجئني الفلسطينيني في سوريا يعيشون
حتت خط الفقر وأن حوالي  %95يفتقرون لألمن الغذائي ،7ستستهدف
األونروا  31,500الجئ فلسطيني من سوريا باملساعدات النقدية ،مبا ميثل
العدد الكلي املقدر لهؤالء الالجئني املوجودين في لبنان في عام .82017
ستواصل األسر املستهدفة تلقي منحة نقدية شهرية متعددة األغراض
قيمتها  100دوالر أمريكي باإلضافة إلى  27دوالرا ً إضافيا ً لكل فرد في
األسرة في الشهر لتغطية تكاليف الغذاء .هذا املبلغ األخير هو مبلغ
موحد اتفق عليه الشركاء في قطاع األمن الغذائي في لبنان ،وهو رهن
بتوفر التمويل .تهدف املنحة النقدية املتعددة األغراض إلى تغطية
مجموعة من االحتياجات األساسية ،مبا في ذلك املأوى واملواد غير الغذائية،

يوفر برنامج األونروا للتأهب للشتاء مساعدات نقدية محددة لتغطية
الدعم اخلاص بالشتاء ألسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا .ويتم
تنفيذه بالتنسيق مع الشركاء ،مبن فيهم وكاالت األمم املتحدة ،واملنظمات
غير احلكومية الدولية ،والصليب األحمر/الهالل األحمر ،لضمان أن تتم
تغطية جميع االحتياجات والتأكد من أن الشركاء يستخدمون املعايير
ذاتها في تقدمي املساعدة .تتباين قيمة حزمة التأهب لفصل الشتاء
التي تقدم لألسر وفقا ً الرتفاع مكان سكناهم .فاألسر التي تعيش على
ارتفاع  500متر فوق مستوى البحر أو أعلى من ذلك ( 1,800أسرة من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،باإلضافة إلى  720أسرة من الالجئني
الفلسطينيني في لبنان) ستحصل على  147دوالرا ً أمريكيا ً في الشهر
ملدة أربعة أشهر ،أما الذين يقيمون في مناطق يقل ارتفاعها عن  500متر
فوق سطح البحر ( 7,200أسرة في مختلف أنحاء لبنان) فستحصل على
 100دوالر أمريكي في الشهر ملدة أربعة أشهر.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻌﻔﻬﻢ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺣﻮﺍﻟﻲ

ﻃﻔﻼ ﹰ ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

5,251

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ
ﺍﻟﻌﻴﺶ
ﺗﻘﺪﱘ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺇﻟﻰ

31,500

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺩﻋﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﶈﻠﻲ ،ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ

620

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ

31,500

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
حتسني إمكانية الوصول إلى فرص كسب العيش.

نسبة الطلبات من الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي يتم قبولها %100
في مراكز التدريب لدى األونروا

%100

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

عدد فرص التدريب (للشخص الواحد) املقدمة لالجئني الفلسطينيني
من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان

314

620
(ذكور241 :
إناث)379 :

هناك عدد من التحديات العامة التي تؤثر على سبل كسب العيش واليأس املتزايد .ومن شأن تدريب الشباب ودعم املشاريع التجارية الصغيرة
لالجئني الفلسطينيني في لبنان .فال يزال الالجئون الفلسطينيون في وحتديد إمكانات االستثمار في فرص أعمال جديدة أو مبتكرة أن يخفف
لبنان ممنوعون من العمل في عدة حرف مهنية منظمة وال تزال تسري من بعض التحديات االقتصادية امللحة ويوفر الفرص أمام الشباب.
قيود على حق هؤالء الالجئني في متلك العقارات غير املنقولة وتوارثها.
ستدعم األونروا أنشطة التماسك االجتماعي وسبل كسب العيش التي
وقد أدى تدفق الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى البلد إلى تفاقم هذا
تستهدف الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني
الوضع ،وزيادة الضغط على سوق العمل ،وخلق منافسة بني الالجئني
في لبنان من أجل تطوير تقديرهم لذاتهم ومهاراتهم وبناء اجلسور بني
الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان على العدد
هذين اجملتمعني .سيتم تقدمي تدريب على املهارات وأنشطة ترفيهية إلى
احملدود من فرص العمل املتاحة .كما يواجه الالجئون الفلسطينيون
 300فتاة وفتى في ثمانية مراكز للبرامج النسوية في مخيمات الالجئني
من سوريا قيودا ً كبيرة على قدرتهم على الوصول إلى العمل بسبب
عبر لبنان.
وضعهم القانوني غير املستقر .وفي حني كان معدل البطالة بني الالجئني
الفلسطينيني في لبنان يقارن مبثيله بني املواطنني اللبنانيني بحدود %8
في كل من عام  2010وعام  ،2012فإنه يبغ حاليا ً  %21للذكور و %32لإلناث .ستقدم األونروا فرص التدريب إلى  620الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا والجئا ً
ويصل معدل البطالة بني الالجئني
الفلسطينيني من سوريا إلى  %52.5فلسطينيا ً في لبنان من خالل دورات تقدم في مركز سبلني للتدريب
9
.
الذكور)
( %68بني اإلناث مقابل  %49بني
املهني ،وذلك سعيا ً لتقوية االعتماد على الذات وقدرات الصمود لدى
هاتني الفئتني من الالجئني.
بل إن التحديات التي تواجه الشباب تشتد بقدر أكبر :إذ أن  %74من
املراهقني بني الالجئني الفلسطينيني في لبنان يعيشون في فقر ،ويعيش
 %5في فقر مدقع .لذا ال بد من االهتمام بتهيئة الفرص االقتصادية
للشباب ،فاألمر ال يقتصر على املبررات االقتصادية ملكافحة البطالة في
صفوف الشباب ،بل هناك أيضا ً تكلفة اجتماعية وسياسية لإلحباط

عالوة على ذلك ،ستقدم مراكز التشغيل التابعة لألونروا جلسات توجيه
جماعي وفردي للطلبة بخصوص معلومات سوق العمل ،والتخطيط
للمستقبل املهني ،وتقنيات التدريب أثناء العمل ،وكتابة السيرة الذاتية،
وغير ذلك من األدوات املفيدة التي تعزز إمكانية التشغيل لدى الشباب.

الصحة الطارئة
النتائج  /اخملرج

املؤشرات

خط االساس

الغاية لعام ()2017

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

247,815

185,850
(ذكور74,340 :
إناث)111,510 :

اخملرجات
عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى املراكز الصحية
(مصنفا ً حسب اجلنس)

247,815

185,850
(ذكور74,340 :
إناث)111,510 :

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى خدمات الرعاية
الصحية األولية.

نسبة مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة

%100

%100

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

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

4,192

3,150

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

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

%100

%100
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سيتم تقدمي الرعاية الصحية األولية مجانا ً وسيتواصل تعزيزها
في جميع املراكز والنقاط الصحية التي يبلغ عددها  27في لبنان من
أجل تلبية احتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا .تكتسب
هذه اخلدمة أهمية حاسمة بالنظر إلى أن الالجئني الفلسطينيني
الذين يقيمون في لبنان ال ميلكون أية إمكانية للوصول إلى خدمات
الصحة العامة ويعيشون في أوضاع اجتماعية-اقتصادية متدهورة.
تغطي األونروا التكاليف الكاملة للرعاية الثانوية في مستشفيات
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وتغطي نسبة  %90من التكلفة
في املستشفيات احلكومية واخلاصة ،باستثناء مساهمات في التكلفة
تفرض على بعض األدوية واللوازم الطبية غير الروتينية .عالوة على
ذلك ،تغطي الوكالة ما يصل إلى  %60من تكاليف الرعاية التخصصية

لالجئني الفلسطينيني من سوريا في احلاالت التي تستدعي إنقاذ احلياة
وحاالت الطوارئ ،وتقدم هذه الرعاية من خالل مستشفيات تتعاقد
معها األونروا .ويعني االرتفاع الشديد في تكلفة الرعاية الصحية
في لبنان أن توفير العالج الكافي كثيرا ً ما يكون بعيدا ً عن متناول
الالجئني ،وخاصة بالنسبة للحاالت الطبية التي ال تدعمها األونروا .في
عام  ،2017تخطط األونروا لتزويد الالجئني الفلسطينيني من سوريا
بالرعاية حلوالي  150حالة مزمنة ،مثل السرطان ( 15حالة) ،والتصلب
املتعدد ( 5حاالت) ،وحاالت الصحة العقلية ( 120حالة) ،والثالسيميا (5
حاالت) .فكثيرا ً ما يتسبب نقص العالج في تقييد شديد جلودة احلياة
والقدرات لدى هؤالء املرضى الذين تسوء حالتهم كلما ازدادت فترة
بقائهم في لبنان دون عالج .يقدر أنه سيتم دعم  3,150حالة عالج في
املستشفيات من خالل هذا النداء.

التعليم في أوضاع الطوارئ
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يتخرجون من
التعليم األساسي

152

160
(ذكور60 :
إناث)100 :

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

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مواد وأنشطة
تعليمية وترفيهية.

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين مت تزويدهم مبساعدات نقدية خالل
آخر جولة توزيع

5,318

5,251
(ذكور2,511:
إناث)2,740 :

عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،جتهيزات أخرى)

18

8

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا

63

64

عدد املدارس التي مت تأهيلها

0

12

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

5

2

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على دعم نفسي-اجتماعي

3,845

2,615
(ذكور1,679:
إناث)936:

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي

75

50

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

5,312

5,251
(ذكور2,511:
إناث)2,740 :

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

5,312

5,500
(ذكور2,660:
إناث)2,840 :

عملت األونروا بنشاط ،من خالل برنامج التعليم في أوقات الطوارئ،
على ضمان امتالك أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان إمكانية الوصول إلى التعليم النوعي .وتسعى
األونروا ،من خالل تعزيز استجابة متماسكة ومبتكرة ،إلى دعم األطفال
الالجئني في حتقيق إمكاناتهم الكاملة ،حتى في أوقات األزمات .يدعم
برنامج التعليم في أوقات الطوارئ في لبنان اعتماد نهج شمولي في
التعلم من خالل أبعاد مختلفة ،مبا يشمل التعليم والتعلم ،والسالمة
واألمن ،والدعم النفسي-االجتماعي ،ومشاركة الطلبة واألهالي
واجملتمع احمللي.

خالل العام الدراسي  ،2016/2015استوعبت األونروا  5,318طالبا ً
وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مدارسها ،إلى جانب
 31,231طالبا ً وطالبة من الالجئني الفلسطينيني في لبنان .انتظم
الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا في  63مدرسة من أصل
 67مدرسة تابعة للوكالة في لبنان .واستدعى ذلك أن تعمل خمس
مدارس بنظام الفترتني .وبالنسبة للعام الدراسي  ،2017/2016يقدر أن
تستوعب األونروا  30,837طالبا ً وطالبة من الالجئني الفلسطينيني في
لبنان إلى جانب  5,251طالبا ً وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من
سوريا (وفقا ً ألرقام االلتحاق من تشرين األول/أكتوبر  2016في أعقاب
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التحقق من عملية تشكيل الصفوف للعام الدراسي .)2017/2016
سيواصل برنامج التعليم تعزيز التعليم النوعي واجلامع ،والذي يوفر
الدعم الكافي للسالمة النفسية لألطفال .وفي هذا اخلصوص،
سيستمر تقدمي األنشطة الالصفية بحيث تزود أطفال الالجئني
الفلسطينيني في لبنان وأولئك اآلتني من سوريا ،مبا فيهم األطفال
ذوي اإلعاقات ،باملساحة الالزمة للتعلم االجتماعي والترفيهي .تهدف
هذه املبادرات إلى توفير بعض الراحة من األوضاع املعيشية الصعبة
في اخمليمات ،فيما تعمل كذلك على تعزيز االندماج بشكل أفضل في
النظام املدرسي وفي اجملتمع احمللي ككل.
في إطار االستراتيجية القطاعية الوطنية للتعليم ،تسعى األونروا
إلى ضمان التعليم النوعي واجلامع واملساواة في الوصول إلى الفرص
التعليمية جملتمعات الالجئني الفلسطينيني (اآلتني من سوريا واملقيمني
في لبنان) واملساعدة في احلد من ضعفهم ،إلى جانب حتسني جودة
التعليم والتعلم على الرغم من التحديات املاثلة في ظل محدودية
البنية التحتية املدرسية املتاحة.
تأخذ استراتيجية الوكالة في االعتبار التعليم املستمر (العالجي)،
واالحتياجات النفسية-االجتماعية لالجئني الفلسطينيني من سوريا،
وتركز على إدماج الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
الصفوف العادية للوكالة وتكيفهم مع املنهاج اللبناني .بنا ًء على ذلك،
تهدف األونروا للوصول إلى أطفال الالجئني الفلسطينيني املوجودين
خارج املدرسة ،لتشجع وتيسر اندماجهم في احلياة املدرسية من خالل
طلبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني في لبنان في مدرسة اجملد السابقة التجهيز في
مخيم البداوي لالجئني 2016 © .األونروا ،تصوير ميسون مصطفى

األنشطة الالصفية .وفي الوقت نفسه ،تهدف األونروا إلى تقدمي خدمات
احلماية بشكل منصف ،إذ أن األطفال الذين يوجدون خارج املدرسة هم
أيضا ً عرضة خلطر معاناة العنف ،واالستغالل اجلنسي ،والتجنيد في
اجلماعات املسلحة ،وزواج األطفال املبكر ،وغيرها من األمور التي تؤثر
في حياتهم.
في بيئة اخمليمات املكتظة واملزدحمة ،من املهم بشكل خاص أن
يتوفر لألطفال متسع مناسب لتطوير املهارات املعرفية ،سوا ًء داخل
الغرفة الصفية أو خارجها .وينبغي أن تكون البيئة التي تقدم فيها
الدروس العادية واألنشطة الترفيهية/الالصفية آمنة ومزودة باملوارد
واملعدات املالئمة .وحتتاج مدارس عديدة إلى تطوير في مرافقها ،وإلى
جتهيز الغرف الصفية واملساحات التعليمية ،حيثما يلزم ،بأدوات ولوازم
مبتكرة وبديلة من أجل حتسني بيئة التعلم.
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الحماية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
تعزيز حماية األفراد الالجئني الفلسطينيني املهددين
واملعرضني للخطر.

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

%97

%97

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

%97

%97

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

%97

%97

اخملرجات
حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح الالجئني
الفلسطينيني.

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية واملبادئ
اإلنسانية

864

1,080

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مشورة قانونية

7,172
( 4,620الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا 2,552،الجئا ً
فلسطينيا ً في
لبنان)

8,484
( 5,975الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا 2,509 ،الجئا ً
فلسطينيا ً في لبنان)

نسبة األطفال (فتيان/فتيات) الذين يتم حتديد أنهم يواجهون خطرا ً
يتعلق بحماية الطفل ويتم تزويدهم باملساعدة

%45

%50

يواجه الالجئون الفلسطينيون الذين يهربون من النزاع من سوريا
ويلتمسون األمان في لبنان قيودا ً مشددة حتد من قدرتهم على دخول
األراضي اللبنانية بصورة قانونية منذ أيار/مايو  ،2014فيما أن أولئك
الذين أصبحوا في لبنان يواجهون تهديدات للحماية بسبب صفتهم
القانونية غير املستقرة ،وال سيما من حيث الوصول احملدود إلى إجراءات
التسجيل املدني الضرورية ،والتي تتضمن ،على سبيل الذكر ال احلصر،
دفع تكاليف ورسوم عالية ،وضرورة أن تقوم األسرة بتبليغ السلطات.
عالوة على ذلك ،عندما متنح تصاريح اإلقامة ،كثيرا ً ما تكون سارية
لعدد قليل من األشهر فقط .كل ذلك يعني أن الالجئني الفلسطينيني
من سوريا كثيرا ً ما ال يكونون قادرين على تنظيم صفتهم القانونية
في لبنان .وتترتب على عدم وضوح صفتهم القانونية مجموعة من
العواقب التي متس التعليم والصحة والوصول إلى اخلدمات اخملتلفة
وحرية احلركة وغيرها.
قبل األزمة ،كان سكان مخيمات الالجئني الفلسطينيني من بني أكثر
الفئات ضعفا ً في لبنان .ويتسبب وجود أعداد كبيرة من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا مبفاقمة الظروف احملفوفة باخملاطر في اجملتمع

الجئات فلسطينيات من سوريا يقرأن نشرات أثناء حضورهن جلسة للتوعية حول العون القانوني.
©  2016األونروا ،تصوير ميسون مصطفى

املضيف ،مما يؤدي إلى اشتداد الضغط على املوارد والبنية التحتية
واخلدمات احملدودة في األصل.
ضمن هذا النداء ،ستواصل األونروا تقدمي خدمات احلماية األساسية إلى
الالجئني الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني من سوريا،
مبا يشمل العون القانوني ،واحلماية العامة (الرصد وإحالة احلاالت ،إلى
جانب حتسني تقدمي اخلدمات من خالل تعميم احلماية) ،واالستجابة
إلى العنف القائم على النوع االجتماعي ،وخدمات حماية الطفل.
كما ستولي األونروا اهتماما خاصا ً للقضايا العابرة للحدود ،وستقوي
املناصرة بشأن قضايا احلماية ،مبا في ذلك من خالل التواصل مع
املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان .ويتم تصميم التدريب على القضايا
القانونية ذات الصلة واملتعلقة باحلماية من أجل رفع الوعي في أوساط
طواقم األونروا واملستفيدين من خدماتها.
تبني اإلفادات الراجعة من املستفيدين أن عدم توفر اإلقامة القانونية
في لبنان (لالجئني الفلسطينيني من سوريا باألساس) ،ومحدودية
فرص الدعم الذاتي ،واستنفاد املوارد ،هذه العوامل مجتمعة تزيد في
درجة الضعف وتعرّض النساء واألطفال خملاطر خاصة .تتعرض النساء
واألطفال من الالجئني الفلسطينيني من سوريا بشكل خاص خلطر
العنف القائم على النوع االجتماعي ،مع ما يترتب عليه من عواقب
خطيرة بخصوص سالمتهم البدنية واالنفعالية واالجتماعية .10كما
يتعرض األطفال لعدد من اخملاطر املتعلقة بحماية الطفل ،مبا في ذلك
االستغالل والعنف واإليذاء .في عام  ،2016مت حتديد  16طفال ً من األطفال
غير املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم وقدمت لهم مجموعة
من اخلدمات .سيستجيب هذا النداء الحتياجات احلماية لدى النساء
الالجئات الفلسطينيات من خالل استمرار دعم وتقوية التدخالت
احلاسمة للوقاية واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
وحماية الطفل ،مبا في ذلك مبادرات احلماية والتمكني اجملتمعية.
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الصحة البيئية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى السكان
املتضررين.

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

%90

%95

اخملرجات
حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل مخيمات األونروا.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يستفيدون من أنشطة %90
جمع القمامة داخل اخمليمات

تعد اخلدمات املتعلقة بإمدادات املياه ومعاجلة املياه العادمة وجمع
النفايات الصلبة في اخمليمات من ضمن أهم اخلدمات التي تقدمها
األونروا .إن نظم مياه اجملاري في اخمليمات تعمل بأقصى طاقاتها بسبب
ضغط املستخدمني اإلضافيني ،وهي بحاجة إلى تطوير .ونتيجة لتزايد
عال بحدوث نقص في املياه وأعطال في اإلمدادات،
الطلب ،يوجد خطر ٍ
مما ميكن أن يؤدي بدوره إلى توترات اجتماعية ،فضال ً عن ارتفاع اخملاطر
املباشرة التي تتعلق باملرض واعتالل الصحة .إن االستجابة الشاملة
والفعالة تتطلب املشاركة اجملتمعية والتنسيق واإلشراف من أجل متتني
هذه البنية التحتية واحملافظة على إمكانية الوصول إلى املياه ألغراض
الشرب والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية.

أسرة الجئة فلسطينية من سوريا في مخيم البداوي لالجئني.
©  2016األونروا ،تصوير ميسون مصطفى

%95

ستساهم مساعدات الوكالة لهذا القطاع في دعم الوصول اآلمن
واملنصف إلى كميات كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي
والنظافة الشخصية واملنزلية .كما ستدعم تعزيز النظم اخملتلفة ،من
الوطنية إلى احمللية ،مبا يتماشى مع االستراتيجية الوطنية اللبنانية
لقطاع املياه من أجل زيادة الوصول إلى املياه ذات اجلودة .عالوة على ذلك،
ستقدم األونروا املساعدة إلدارة النفايات الصلبة ،والسيطرة على نواقل
األمراض ،وتدابير تخفيف مخاطر الفيضانات.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

نسبة خطط إدارة اخملاطر األمنية التي يتم حتديثها وااللتزام بها

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

%100

%50

في دعم التأهب لألحداث احلرجة ،مبا في ذلك توفير مواد اإلسعاف األولي،
وحقائب معاجلة اإلصابات الطارئة ،ومزيالت الرجفان ،ومعدات احلماية
الشخصية.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
سعيا ً لالستجابة إلى احتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان ،ستعزز األونروا قدرات املوظفني
ودعم اإلدارة جلميع البرامج 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 الوكالة

العمل في توافق مع خطة لبنان لالستجابة لألزمة واالنخراط 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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االردن :السياق وتحليل االحتياجات
منذ بداية األزمة في سوريا ،استقبلت اململكة األردنية الهاشمية
واستضافت مئات آالف النازحني بسبب النزاع ،مبا في ذلك اآلالف من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا .وقد اعتمد األردن ،الذي يستضيف
في األصل أكثر من  2مليون من الالجئني الفلسطينيني املسجلني،
سياسة عدم السماح بدخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
عام  2013مما أثر على معدل الوافدين ،مع أن الالجئني الفلسطينيني
وأسرهم رغما ً عن ذلك يواصلون دخول األردن .وفي حني أن البعض
يدخلون بطريقة غير منتظمة ،فهناك آخرون يحملون جوازات سفر
ووثائق وطنية أردنية متكنهم من املرور من املعابر احلدودية بدرجة أقل
من القيود .يدخل النزاع الدائر في سوريا في عامه اخلامس بعمق وال
يبدي أية عالمات مشجعة على احتمال انحساره ،مما يعني أن الالجئني
الفلسطينيني من سوريا على األرجح أن يبقوا في األردن طوال عام
 ،2017وميكن توقع نزوح أعداد إضافية من سوريا إلى األردن.
حسب نهاية تشرين األول/أكتوبر  ،2016بلغ مجموع الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املسجلني في األردن  16,779فردا ً (4,047
أسرة) ،واستنادا ً إلى االجتاهات من عام  ،2016من املتوقع أن يرتفع العدد
إلى حوالي  18,000بنهاية عام  .2017وفقا ً لقاعدة بيانات الوكالة
لالجئني الفلسطينيني من سوريا املسجلني في األردن ،يشكل األطفال
أقل من النصف بقليل ( ،)%46.5ونسبة  %10يزيد عمرهم عن  50عاماً.
ومتثل األسر التي تعيلها نساء أقل من الثلث بقليل ( .)%31وفيما يتعلق
باملناطق اإلدارية األربع التي تستخدمها األونروا في تنظيم عملها عبر
األردن ككل ،تتركز غالبية أعداد الالجئني الفلسطينيني من سوريا
في إربد ،يلي ذلك الزرقاء وشمال عمان وجنوب عمان ،ويقيمون عادةً
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 منازل الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في األردن .وتتم متابعة هذه التقييمات
بإجراء زيارات للتحقق على مدار العام ،يقوم األخصائيون االجتماعيون

من خاللها أيضا ً برفع الوعي باحلقوق واملسؤوليات وتوافر اخلدمات
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 برامجية 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 ،ومجاالت الضعف مثل األسرة التي تعيلها
امرأة وحيدة ووجود أفراد ذوي إعاقة في األسرة .وقد مت حتديد  %85من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن ضمن فئة الضعفاء
حسب نهاية تشرين األول/أكتوبر  ،2016من بينهم  %42يعتبرون
ضعفاء للغاية .وفيما تسعى األونروا دائما ً إلى حتسني جودة خدماتها
املقدمة ،يتوقع من البيانات اجملمعة من التقييم املتواصل والشامل
جملاالت الضعف أن تتيح بناء واعتماد نظام استهداف جديد أكثر
تعقيدا ً خالل العام .2017
ال يتاح لالجئني الفلسطينيني من سوريا الوصول إلى اخلدمات املتاحة
لالجئني غير الفلسطينيني من سوريا ولالجئني اآلخرين ،مثل تلك
املقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية
العاملي وغير ذلك من مقدمي مثل هذه املساعدات ,وحيثما يكونون
في حاجة إليها ،فهم يعتمدون على األونروا لتمدهم بهذه اخلدمات.
عالوة على ذلك ،يواجه الالجئون الفلسطينيون من سوريا عددا ً ضخما ً
من القيود على احلماية ،مبا في ذلك غياب الصفة القانونية ،وصعوبات
في احلصول على اإلقامة القانونية أو احملافظة عليها ،ومحدودية حرية
احلركة في بعض احلاالت ،ووجود خطر حقيقي جدا ً باإلعادة القسرية
لألشخاص الذين دخلوا بطريقة غير منتظمة .حتد هذه العوامل من
وصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى فرص العمل واخلدمات
العامة ،وال سيما للذين ال ميلكون وثائق أردنية .وفي ظل هذه البيئة
الصعبة من حيث احلماية واملساعدة ،تتكون استجابة الوكالة في
األردن إلى أزمة سوريا من ثالثة مكونات رئيسية :تقدمي اخلدمات الصحية
األساسية ،والتعليم في حاالت الطوارئ ،وتوفير اإلغاثة اإلنسانية من
خالل برنامج موجه للمساعدات النقدية .ويتم تعزيز هذه املكونات
بأهداف شاملة تتعلق بتحسني بيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني
الضعفاء وتقوية قدرات العمل اإلنساني ،والتنسيق واإلدارة.
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االردن :افتراضات التخطيط
على األرجح أن يبقى الوضع في سوريا متقلبا ً في عام  ،2017فيما يرجح
أن تظل البيئة السياسية واألمنية في األردن مستقرة .وفيما أنه من غير
املرجح أن حتدث عودة طوعية ألعداد كبيرة من الالجئني الفلسطينيني
إلى سوريا ،فعلى األغلب أن يظل الالجئون الفلسطينيون من سوريا
مقيمني في األردن بسبب وضع األردن كبديل إقليمي جذاب نسبياً ،بنا ًء
على العوامل الثقافية وعلى الروابط العائلية أيضاً .في هذا السياق،
ستظل األونروا اجلهة الرئيسية ،والوحيدة في الغالبية العظمى من
احلاالت ،التي تقدم اخلدمات لالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا في استمرار االعتماد على خدمات األونروا :سيواصل الالجئون
الفلسطينيون من سوريا االعتماد على خدمات املساعدة من األونروا
األردن.
بسبب محدودية مساحة العمل أمام الهيئات األخرى واملنظمات
األهلية لتقدمي اخلدمات لهم.
تستند استجابة الوكالة في عام  2017إلى افتراضات التخطيط
التالية:
تقييد الدخول إلى األردن :ستظل سياسة احلكومة األردنية بعدم
إدخال الالجئني الفلسطينيني من سوريا قائمة ،وسيظل خطر اإلعادة
تزايد عبء احلاالت في عام  :2017سيستمر عدد الفلسطينيني من القسرية ماثال ً بقوة ،وال سيما بالنسبة ألولئك الذين ال ميلكون صفة
سوريا الذين يتوجهون إلى األونروا في التنامي ،ليصل إلى  18,000مع قانونية أو الذين يعتبرون مصدر قلق أمني.
نهاية عام .2017

التدهور االقتصادي يؤثر على قدرات الصمود :سيظل الوضع
االجتماعي-االقتصادي لالجئني الفلسطينيني من سوريا يتراجع مع
استمرار النزاع في سوريا ،وسيشتد الضغط على أية موارد لديهم
جنحوا في تخليصها من سوريا ،وكذلك على خياراتهم العتماد
استراتيجيات تدبر إيجابية.

صعوبة البيئة القانونية وبيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني
ارتفاع مستوى الضعف :سيظل حوالي  %85من الالجئني من سوريا :ستظل البيئة القانونية وبيئة احلماية لالجئني

الفلسطينيني من سوريا مصنفني كضعفاء أو ضعفاء للغاية.

الفلسطينيني من سوريا مقيدة ،وكذلك بالنسبة للوصول إلى
التوظيف واخلدمات والتسجيل واإلجراءات القانونية.
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األردن :التدخالت الخاصة بالبلد والخاصة بكل قطاع

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اوﻟﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ

3,431

ﺃﺳﺮﺓ ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ

15,300

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما فيها الغذاء والمأوى
والمواد غير الغذائية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

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

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا (األفراد) الذين يتلقون
مساعدات نقدية خالل آخر جولة توزيع (مصنفا ً حسب نوع املساعدات
النقدية وحسب اجلنس)

14,389

15,300
(ذكور7,214 :
إناث)8,086 :

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

900

900

مبلغ املساعدات النقدية التي مت توزيعها شهريا ً (لتلبية االحتياجات
األساسية للغذاء واملواد غير الغذائية)

580,000
دوالر امريكي

600,000
دوالر امريكي

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

3,300

3,431

تظل برامج املساعدات النقدية األداة األكثر مرونة واألعلى جدوى من
حيث التكلفة واألكثر حفاظا ً على الكرامة في تلبية احتياجات السكان
النازحني .في عام  ،2017وبنا ًء على تقييمات الالجئني املسجلني حديثا ً
وإعادة تقييم الالجئني املوجودين من قبل ،ستقوم األونروا بتصنيف
الالجئني الفلسطينيني من سوريا ضمن ثالثة مستويات من الضعف:
أ) األقل ضعفاً ،وهم القادرون على تلبية احتياجاتهم األساسية وعلى
األرجح أن يكون وضعهم االجتماعي-االقتصادي أعلى من خط الفقر
الوطني؛ ب) والضعفاء ،وهم الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم
األساسية ،ويعتمدون على املعونات و/أو االستدانة ،ويعانون من ضعف
اجتماعي-اقتصادي؛ ج) والضعفاء للغاية ،وهم غير القادرين على تلبية
احتياجاتهم األساسية فيما يجمعون بني أبعاد متعددة من الضعف
حتد من اعتمادهم على الذات ،والذين يوجدون في فقر مدقع أو معرضون
للوقوع فيه .ستقدم األونروا املساعدات النقدية لالجئني الفلسطينيني
من سوريا الذين يتم تقييمهم ضمن فئة الضعفاء أو الضعفاء للغاية.
تشكل هاتان الفئتان  %85من مجموع الالجئني الفلسطينيني من
سوريا ويتوقع أن يبلغ عددهم  15,300شخص حسب نهاية العام.
الغاية املنشودة من مكون املساعدة النقدية االعتيادي تتمثل في
تغطية االحتياجات األساسية مثل الغذاء واملواد غير الغذائية واملأوى،
وتيسير الوصول إلى اخلدمات عند الضرورة .وستواصل األونروا دفع
مبلغ  40دوالرا ً أمريكيا ً للفرد في الشهر لهذه احلاالت الضعيفة .مع
ذلك ،جتدر مالحظة أن الالجئني غير الفلسطينيني من سوريا والالجئني
اآلخرين في األردن يتلقون في العادة ما يعادل  300دوالر أمريكي شهريا ً
لكل أسرة باملتوسط ،استنادا ً إلى متوسط حجم أسرة مكونة من
 4.5فرد .وستسعى األونروا ،رهنا ً بتوفر التمويل ،إلى مواءمة برنامج

املساعدات النقدية لالجئني الفلسطينيني من سوريا مبا يتماشى مع
برامج املساعدة التي تستهدف غيرهم من الالجئني في األردن.
سيقدم املكون الثاني في البرنامج الدعم الالزم للتأهب لفصل
الشتاء من أجل وقود التدفئة واملالبس الدافئة وارتفاع استخدام
الكهرباء والنفقات األخرى املرتبطة بفصل البرد .إن الدعم الشتوي قد
مت تعديله في عام  2016بنظام أكثر عدال في استهدافه مبا يتناسب
مع حجم األسرة ،حيث تتلقى األسر مبالغ تتراوح بني  277وحتى 453
دوالرا ً اعتمادا على عدد األفراد فيها .إن املنهجية احملسنة تتماشى مع
املساعدة الشتوية اإلنسانية للمجتمع الدولي املقدمة لغير الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
أما املكون الثالث واألخير في البرنامج فيتعلق بتقدمي منح نقدية طارئة
ملرة واحدة بقيمة  350دوالرا ً باملتوسط ،والتي ستقدم إلى حوالي 900
أسرة تعاني من أزمة أو صدمة وتواجه احتياجات مالية ملحة.
في األثناء ،سيواصل األخصائيون االجتماعيون املعنيون بالطوارئ
إجراء زيارات منزلية منتظمة للتحقق من حالة الضعف لدى األسر
الالجئة الفلسطينية من سوريا ،وسيتم اعتماد نظام استهداف
أكثر تعقيدا ً من أجل حتديد الفئات الضعيفة وتزويدها باملساعدات
النقدية .إن املكونات األربعة لبرنامج املساعدات النقدية ترتبط معا ً
ساعية لتخفيف أثر القيود في بيئة احلماية واملساعدة على الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻌﻔﻬﻢ

ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

18,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ

Á
ﺍﻟﺼﺤﺔ ·Ŭ
§
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ

§ Á œŠ
¿ŕ ·£
Á
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ· Æ

1,351

18,000

ﻃﻔﻼ ﹰ ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪﻯ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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مركز صحي لألونروا ،األردن.
©  2013األونروا ،تصوير إيزاسكون سانشيز

الصحة الطارئة
النتائج  /اخملرج

املؤشرات

خط االساس

الغاية لعام ()2017

النتاج
يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية لالجئني.

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

20,000

21,000

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

20,000

21,000
(ذكور8,781 :
إناث)12,219 :

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

عدد مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية املتنقلة العاملة

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

775

800

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
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إن برنامج األونروا للصحة الطارئة يكفل أن ميلك جميع الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املقيمني في األردن قدرة الوصول بحرية إلى
خدمات الصحة األولية في مراكز الوكالة التي يبلغ عددها  25مركزا ً
صحيا ً وأربع عيادات متنقلة في مختلف أنحاء األردن .ستحافظ األونروا
على هذا املستوى من اخلدمات على مدار عام  2017مع ضمان أن تكون
هذه اخلدمات متاحة للجميع ،مبن فيهم أولئك الذين يواجهون قضايا
صعبة تتعلق باحلماية ،وكذلك الذين تتقيد حرية حركتهم بسبب
االعتبارات األمنية (مثل العدد الصغير من الالجئني الذين يقيمون في
حدائق امللك عبد اهلل ،ولديهم قدر محدود من حرية احلركة).

وباإلضافة إلى تغطية الرعاية الصحية األولية ،تتم إحالة الالجئني
الفلسطينيني من سوريا إلى مقدمي خدمات خارجيني لتلقي الرعاية
الصحية الثانوية والتخصصية ،فيما تغطي األونروا تكاليف العالج
في املستشفيات التي توصي بها وتعتمدها دائرة الصحة .وتشمل
اخلدمات ،على سبيل الذكر ال احلصر ،تغطية عالج مرضى األمراض
غير السارية ،كمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ،وأولئك الذين
يحتاجون إلى فحوص األسنان الوقائية .سيستمر تقدمي هذه اخلدمات
الصحية لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين بحاجة إليها طوال
عام .2017

التعليم في أوضاع الطوارئ
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

49

87
(ذكور42 :
إناث)45 :

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

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على الدعم
النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون على مواد وأنشطة
تعليمية وترفيهية.

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من سوريا
وسوريني

145

127

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

127

127

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

1,396

1,351
(ذكور688:
إناث)663 :

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم في أوضاع الطوارئ
بنا ًء على معايير الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت
الطوارئ ونهج األونروا في التعليم في حاالت الطوارئ

40

20
(ذكور10:
إناث)10 :

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على دعم نفسي-اجتماعي

1,396

1,351
(ذكور688:
إناث)663 :

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي

8

38
(ذكور19:
إناث)19 :

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

400

400
(ذكور200:
إناث)200 :

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

1,396

1,351
(ذكور688:
إناث)663 :

سيواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا االلتحاق باملؤسسات
التعليمية للوكالة واحلصول على إمكانية الوصول اجملاني واملتكافئ
إلى أي من مدارس األونروا البالغ عددها  171مدرسة في األردن .في بداية
العام الدراسي  ،2017/2016كان هناك  1,351الجئا ً من سوريا مسجلني
في  127مدرسة من مدارس األونروا ،يتكونون من  778الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا و 573الجئا ً سورياً .وكان الالجئون غير الفلسطينيني من
سوريا يسجلون في مدارس األونروا في بداية األزمة بروح من التضامن
مع النازحني ،ولكن هذه املمارسة توقفت في عام  2013بسبب الضغوط
على املوارد .ويواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا التسجيل،
فيما أن الالجئني غير الفلسطينيني الذين سبق تسجيلهم في
مدارس األونروا سيواصلون تعليمهم حتى إنهاء الصف العاشر ،وهو
الصف األخير للتعليم اجملاني الذي تقدمه األونروا .إن أي طالب جديد
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يصل إلى األردن يكون مخوال ً

بااللتحاق في أية مدرسة من مدارس الوكالة وسيتم احلفاظ على جودة
التعليم سعيا ً لصيانة سجل الوكالة املستمر في حتقيق نتائج أفضل
من املدارس اخلاصة واحلكومية في اختبارات ضبط اجلودة الوطنية في
املباحث الرئيسية – اللغة العربية واإلجنليزية والعلوم والرياضيات –
التي جترى للصفوف الرابع والثامن والعاشر.
في مجرى االستجابة للوضع الطارئ وأخذا ً باالعتبار أفضل املمارسات
وتوصيات التنفيذ من الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت
الطوارئ ،ستواصل األونروا القيام بخطوات الستيعاب االحتياجات
التعليمية واالنفعالية احملددة لدى الطلبة الالجئني الفلسطينيني
من سوريا .ستنفذ أنشطة التعليم في عام  2017مبا يتماشى مع
الفروع البرامجية للتعليم في أوضاع الطوارئ التي تشمل ضمان
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توفير بيئة تعلم آمنة ومطمئنة ،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 من أجل تعزيز قدراتهم في تقدمي
اخلدمات للطلبة الوافدين حديثاً ،واستمرار تنفيذ أنشطة «أنا أتدبر»
التي تساعد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا على تقوية
مهارات التدبر لديهم والتعامل مع الصدمة ودعم اندماجهم ،وتنظيم

«أيام املرح» التي تزود الطلبة في مدارس األونروا مبساحة آمنة للتعلم
العالجي والترفيه وفرصة التواصل االجتماعي مع أقرانهم ،وإجراء
تقييمات للمخاطر في املدرسة ،وتوفير الكتب املدرسية واملقاعد واملواد
الترفيهية وغيرها من التجهيزات الالزمة للمدارس التي تستضيف
الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،وتدريب  20موظفا ً إضافيا ً
من طواقم التعليم امليدانية على املعايير الدنيا للشبكة املشتركة
لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ .عالوة على ذلك ،ستكفل األونروا
أيضا ً التحاق  50من الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا مبراكز
التدريب املهني التابعة لها مجانا ً لدعم مشاركتهم في سوق العمل
وحتسني آفاق العمل املتاحة أمامهم.

الحماية
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

النتاج
تعزيز حماية األفراد الالجئني الفلسطينيني املهددين
واملعرضني للخطر.

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

%100

%95

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

%100

%95

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

%100

%95

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

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مشورة قانونية

64

120

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية

768

400
(ذكور200:
إناث)200 :

ال يزال الالجئون الفلسطينيون من سوريا الباقون في األردن بطريقة غير
منتظمة 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 وحدة احليادية واحلماية .عالوة على ذلك ،ستواصل
األونروا املناصرة لدى السلطات األردنية واجلهات الفاعلة األخرى املعنية
باحلماية من أجل حتسني وتعزيز بيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني
من سوريا.
ستواصل وحدة احليادية واحلماية في األونروا تنسيق عمل فريق من
األخصائيني االجتماعيني املعنيني باحلماية الطارئة على مستوى املناطق
الذين ييسرون تتبع احلاالت وإجراء التدخالت حسب االحتياجات ،إلى
جانب تقدمي الدعم لألفراد واألسر التي تواجه العنف القائم على النوع
االجتماعي ،وقضايا حماية الطفل ،وقضايا احلماية األخرى (مبا في ذلك
عدم جتديد اإلقامة ،وسحب الوثائق ،واالحتجاز ،وإلغاء اجلنسية ،وغيرها)،
ومحدودية الوصول إلى اخلدمات .يقدم هؤالء األخصائيون االجتماعيون
املشورة األساسية لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،ويقدمون الدعم
لفريق األخصائيني االجتماعيني املعنيني بالطوارئ فيما يتعلق بقضايا
احلماية .كما سيقومون بإجالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا
للحصول على املساعدة الداخلية ،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 .وفي الوقت نفسه ،سيظل تعميم احلماية

يحظى باألولوية في جميع جوانب تقدمي اخلدمات ،مبا يشمل ،على سبيل
الذكر ال احلصر ،حاالت احلماية ذات اخلطورة العالية ،واملتضررين من
العنف ،وال سيما النساء واألطفال ،والناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي ،وضحايا االنتهاك واإلهمال ،واألشخاص ذوي اإلعاقات.
الجئة فلسطينية من سوريا في الزرقاء ،األردن.
©  2015األونروا ،تصوير سهم ربايعة

36

االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية 2017

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وإدارﺗﻪ

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ

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

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 37

السالمة واألمن
النتائج  /اخملرج

خط االساس

املؤشرات

الغاية لعام ()2017

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

اخملرجات
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

باإلضافة إلى حتديث خطط إدارة اخملاطر األمنية وااللتزام بها
وإجراء تقييمات للمخاطر األمنية للبرامج واملشاريع على مستوى
مكتب اإلقليم ،ستعزز األونروا أيضا ً قدرتها على االستجابة
العتبارات السالمة واألمن عن طريق تدريب املوظفني امليدانيني

%100

%100

وموظفي مكتب إقليم األردن الذين يعملون عن قرب مع مجتمع
الالجئني الفلسطينيني من سوريا .سيعزز ذلك قدرة الوكالة على
االستجابة بفاعلية العتبارات السالمة واألمن حيثما ووقتما
تنشأ.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
يواصل دعم قدرات املوظفني واإلدارة دوره في ضمان تقدمي استجابة
عاجلة وفعالة الحتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا .ستواصل
وحدة تنسيق الطوارئ تقدمي الدعم في مجال التنسيق وبناء القدرات
وإدارة االستجابة الطارئة في مكتب إقليم األردن .وستعمل الوحدة
عن قرب مع اجملتمع اإلنساني الدولي واحمللي في األردن من أجل مواءمة
استجابة األونروا لالجئني الفلسطينيني من سوريا بالقدر املمكن

واملناسب متاشيا ً مع االستجابات التي تقدمها األطراف الفاعلة األخرى
لالجئني غير الفلسطينيني من سوريا .ستشرف وحدة تنسيق الطوارئ
على تنفيذ خطط االستجابة ودمج املعايير الدنيا في البرامج واخلدمات
على مستوى اإلقليم ،إلى جانب دعم األونروا على نطاق الوكالة في
تطوير وتعميم األدوات والنظم املستخدمة لتحسني الكفاءة العامة
لالستجابة على مستوى املنطقة.
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االستجابة اإلقليمية
اليرموك ،سوريا 2014 © .األونروا

النتائج  /اخملرج

املؤشرات

خط االساس

الغاية لعام ()2017

يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر التمويل املتاح.

تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ يصدر خالل
 90يوما ً بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير

 90يوما ً

 90يوما ً

مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل
 120يوما ً بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير

 120يوما ً

 120يوما ً

املراجعة السنوية خلطط االستجابة والتأهب للطوارئ

1

1

مراجعة تنفيذ النداء الطارئ من خالل استعراض النتائج
نصف السنوية والسنوية

2

2

تتولى دائرة التخطيط في األونروا املسؤولية عن تخطيط وتنسيق أنشطة للفترة  ،112018-2017وكذلك في مجموعات العمل الفنية والرفيعة
االستجابة اإلنسانية ،مبا يشمل املكون اإلقليمي الستجابة الوكالة املستوى ذات العالقة.
آلزمة سوريا .وهذا يتضمن التنسيق مع منظومة العمل اإلنساني على
عمان بخصوص البرامج واملناصرة واستقطاب
املستوى اإلقليمي في ّ
التمويل ،إلى جانب إصدار الوثائق الرئيسية والنداءات والتبليغ واملراقبة ضمن هذا النداء ،سيتم االحتفاظ مبوظف مسؤول عن الطوارئ للقيام
بخصوص هذه النداءات .تشارك األونروا بنشاط في خطة االستجابة باإلشراف اليومي على استجابة األونروا لألزمة ،ولضمان توفر قدرات
اإلنسانية بشأن سوريا ككل واخلطة اإلقليمية لقدرات صمود الالجئني مكرسة لتقدمي املشورة السياسية واحلماية واالتصاالت.12
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ستحتفظ دائرة التخطيط باإلشراف على املراقبة والتبليغ عن أنشطة احلملة الثالثة فستتمثل في إطالق حملة جتريبية تفاعلية على وسائط
الطوارئ باستخدام إطار اإلدارة القائمة على النتائج الذي يطبق على التواصل االجتماعي بإشراك املتابعني لألونروا على اإلنترنت للمساهمة
نطاق الوكالة ككل .تواصل مكاتب األقاليم الثالثة جمع البيانات يوميا ً بنشاط في الترويج لرسائل املناصرة واملساعدة في نشر طلبات التبرع
والتبليغ عنها إلى نظام اإلدارة القائمة على النتائج بشكل فصلي .من األفراد.
وستجري مراجعة التقدم نحو النتائج املنتظرة على مستوى األقاليم
بشكل فصلي وعلى مستوى الوكالة بشكل نصف سنوي .وستزود
التقارير اخلارجية األطراف املعنية باملستجدات عن النتائج احملرزة مرتني ستواصل األونروا العمل عن قرب مع احلكومات املانحة الرئيسية من أجل
تأكيد التزامها وتعزيز الفهم والوعي حول محنة الالجئني الفلسطينيني
في العام من خالل تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي.
في نطاق أزمة سوريا األوسع.
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
 3,000فلسطيني من سوريا اتخذوا طريقهم إلى هناك .ويحصل هؤالء
الالجئون ،بدعم من وكاالت األمم املتحدة والشركاء احملليني ،على قسائم
باألغذية ومساعدات صحية .ويفاد بأن أكثر من  50,000الجئ فلسطيني
من سوريا يوجدون في تركيا وأوروبا.

التعليم

إن التمسك بحق الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في التعليم
النوعي واجلامع واملنصف ،حتى في أوقات الطوارئ ،يظل يشكل محور
التركيز الرئيسي لبرنامج التعليم في األونروا .فنهج األونروا في التعليم
في أوضاع الطوارئ يستجيب الحتياجات األطفال املتضررين من النزاع ،مبا
يكفل لهم االستمرار في الوصول إلى التعليم .هذا النهج متعدد األبعاد،
ويعالج االحتياجات املتعلقة بالوصول من خالل أساليب تعلم بديلة
وأماكن آمنة للتعلم ،ويعالج االحتياجات للدعم االنفعالي والصمود
من خالل تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي للطلبة ،ويعالج االحتياجات
لضمان أن يكون املعلمون قادرين على استخدام هذه األساليب اجلديدة
بفاعلية من خالل تطوير القدرات بشكل موجه ،واألمر األهم ضمان أن
يكون كل من املعلمني والطلبة على وعي بأفضل السبل للبقاء في أمان
حتتاج األونروا إلى قدرات إضافية لتعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة من خالل تدريب خاص على السالمة واألمن .ويعد إشراك األهل واجملتمع
والتقييم للتدخالت الطارئة ،وضمان سالمة وأمن املوظفني والالجئني ،احمللي ،وكذلك مشاركة الطلبة ،مدخال ً أساسيا ً لهذا النهج.
وصيانة حيادية مرافقها .وهذا األمر حيوي لضمان الكفاءة والفاعلية
في تنفيذ األنشطة وصيانة وتطوير القدرات الالزمة لالستجابة الفعالة
للطوارئ املفاجئة.
إن برنامج األونروا للتعليم في أوضاع الطوارئ يبني على نظام التعليم
الرسمي في الوكالة القائم منذ  65عاما ً وعلى تقوية هذا النظام من
خالل إصالح التعليم في األونروا .وهذا األمر يتيح لألونروا املرونة واالبتكار
من أجل ضمان أن يحصل أطفال الالجئني الفلسطينيني على تعليم
ستعمل األونروا على حتديث استراتيجية االتصال بحيث تنسجم مع معتمد ،حتى في أوقات الطوارئ .في العام  ،2017ستعمل األونروا على
الغايات املستهدفة واألولويات الواردة في هذا النداء .وستركز األونروا متتني نهجها بخصوص التعليم في أوضاع الطوارئ ،وذلك بالتركيز على
بشكل خاص على املناصرة واالتصاالت البرامجية ،والتنسيق بني األنشطة اآلتية:
الوكاالت ،والرسائل املوجهة للصحافة ،وإصدار أدوات اتصال لدعم
الفعاليات الرئيسية وتعزيز التبرعات من األفراد عبر اإلنترنت .وستواصل بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة:
تطوير بروتوكوالت اإلعالم العام التي ميكن استخدامها في سياقات
•تطوير قدرات الطواقم امليدانية في تقدمي األنشطة الترفيهية
الطوارئ في عمل األونروا.
والدعم النفسي-االجتماعي لألطفال في أوقات الطوارئ.

االتصاالت

•تطوير القدرات امليدانية في التخطيط للطوارئ واملهارات املتعلقة
بالسالمة واألمن.

ضمن هذه االستراتيجية ،سيتواصل تعميم الرسائل حول سوريا والالجئني
الفلسطينيني من سوريا في أنشطة االتصال على نطاق الوكالة ونطاق
األمم املتحدة للعام  .2017وستصدر األونروا منتجات اتصال بشأن األزمة جودة التعليم والتعلم:
في سوريا وفي املنطقة إلبقاء الصورة حية عن الالجئني الفلسطينيني
•بناء نظام لضمان اجلودة والتقييم ألساليب التعلم البديلة
واستجابة األونروا البرامجية ودور املانحني ،وإحياء املناسبات البارزة في
والداعمة ،مثل برنامج األونروا للتعلم الذاتي.
عام  .2017يخطط لتنظيم ثالث حمالت في عام  .2017األولى مبناسبة
•تطوير دالئل إرشادية لتنفيذ برنامج التعلم الذاتي وتدريب املعلمني
مرور ستة أعوام على بدء النزاع في شهر آذار/مارس .والثانية عبارة عن
واملوظفني املساندين على تنفيذ أساليب التعلم البديلة.
متديد حلملة االتصال اجملتمعي والبرامجي واملناصرة الناجحة التي تنفذ
في سوريا ولبنان واألردن مع الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا
من خالل برنامج «صوتي – مدرستي» ،والذي يشرك طلبة من الشرق مشاركة األهل واجملتمع احمللي والطلبة:
األوسط وعلى مستوى العالم معا ً في استكشاف هدف األمم املتحدة
•بناء هيكلية جملالس أولياء األمور واملعلمني من أجل ضمان مساهمة
حياتهم
الرابع للتنمية املستدامة حول التعليم النوعي في سياق
أولياء األمور في حال تقدمي التعليم في أوضاع طارئة.
وبناء حس بالتضامن عبر احلدود .يجمع برنامج «صوتي – مدرستي» بني
•التخطيط واملراقبة والتقييم:
االتصاالت البرامجية وإبراز دور املانحني ومشاركة الطلبة .تقوم األونروا،
وإعداد
من خالل ثالث فعاليات للتبادل احلي عبر برنامج سكايب ،بتسجيل
•تطوير القدرات في األقاليم لتنفيذ نهج األونروا في التعليم في
أما
الصحافة.
مواد للتواصل االجتماعي يتم نشرها إلكترونيا ً ومن خالل
أوضاع الطوارئ وتقييم االحتياجات التعليمية ألطفال الالجئني
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الفلسطينيني من سوريا.
•وضع إطار ملراقبة وتقييم استجابة األونروا في مجال التعليم في
أوضاع الطوارئ.

الصحة

يلزم توفير خبير في الصحة الطارئة وإدارة اللوازم (الصحية) في رئاسة
األونروا .ففيما يتواصل النزاع ،يظل الوصول إلى اخلدمات الصحية ،مبا
فيها األدوية ،حتت التهديد على نطاق املنطقة برمتها ،وال سيما للفئات
السكانية األشد ضعفاً .ومن شأن توفر قدرات إضافية أن يساعد األونروا
في تقدمي املساعدة الفنية الالزمة ودعم بناء اخلبرات واستخالص الدروس
املستفادة على نطاق الوكالة.

تحسين البنية التحتية
والمخيمات

سيلزم توفر متويل لدعم إعداد الدالئل اإلرشادية ومجموعات األدوات
والبروتوكوالت للمأوى الطارئ ومن أجل تعزيز قدرات املوظفني .ستغطي
هذه األدوات دورة الطوارئ بأكملها ،مبا يشمل التأهب واالستجابة
واإلنعاش.

الحماية

تتولى شعبة احلماية في األونروا ،التي أنشئت في كانون الثاني/يناير 2016
عمان ،مهام تنسيق وتعميم مبادرات
على مستوى مقر الرئاسة في ّ
احلماية عبر مكاتب األقاليم اخلمسة وبرامج تقدمي اخلدمات ،مبا يشمل
تلك املتعلقة بأنشطة احلماية ضمن النداء اخلاص بسوريا .يلزم دعم

إضافي ضمن هذا النداء ملساندة العمل الذي تقوده الرئاسة بخصوص
احلماية ارتباطا ً بأزمة سوريا بالتحديد .وهذا األمر ينطوي على بعد
إقليمي قوي ،بالنظر إلى حتركات الالجئني عبر املنطقة وحتديات احلماية
املشتركة .تتضمن األنشطة اخملطط لها إدخال مكونات خاصة بالالجئني
الفلسطينيني من سوريا في قاعدة بيانات احلماية على نطاق الوكالة التي
يجري تطويرها ،كما أن استجابة األونروا حلاالت احلماية الفردية كثيرا ً ما
يكون لها بعد إقليمي وتتطلب التنسيق عبر األقاليم .ستعطى األولوية
أيضا ً للحفاظ على الدعم املقدم لبرنامج األونروا للوقاية واالستجابة
واإلحالة بخصوص العنف القائم على النوع االجتماعي من حيث عالقته
بالالجئني الفلسطينيني من سوريا ،إلى جانب تطبيق إطار األونروا حلماية
الطفل الذي أقر في عام .2016
سيستخدم التمويل أيضا ً لدعم مساهمة الوكالة في منابر ومبادرات
احلماية واملناصرة الدولية في املنطقة وخارجها ،والتي تشارك الوكالة
فيها بنشاط.
وستواصل األونروا تقدمي الدعم القانوني من خالل دائرة الشؤون القانونية
لدعم االستجابة الطارئة.

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

العواقب

الملحق رقم  :1سجل المخاطر

الحدث

إستراتيجية  /برامجية

آلية التخفيف/التدبر

مراقبة ادارة المخاطر

تغيرات مستمرة وغير خاضعة للتنبؤ
في بيئة العمل.

إعداد التقييمات وحتليل الوضع واالسترشاد بها عند
اتخاذ قرارات اإلدارة.

البرامجية

انخفاض الفعالية في اإلدارة واحلاكمية.

تقارير مستجدات رصد الوضع األمني.

الواقع السياسي واألمني للنزاع السوري
املطول.
استمرار غياب االستقرار السياسي في
لبنان.
تغييرات في سياسات األونروا أو في
مستويات متويل البرامج أو الطوارئ متس
املستفيدين.

عدم كفاية القدرات التشغيلية أو
البرامجية الالزمة لتنفيذ اخلطط.

عدم توفر القدر املالئم من التقييم أو
التخطيط أو مراقبة اخلطط.
غياب امللكية ،وعدم كفاية املساءلة،
ومقاومة النتائج املستهدفة.

انخفاض في جودة البرامج.

إجراء رصد دوري من خالل مراجعات اإلدارة
الفصلية ومراجعة النتائج نصف السنوية
ومراجعة امليزانية شهرياً.

مراجعة وحتديث دوري لسجل اخملاطر في األونروا.

مشاورات مع ممثلي اجملتمع احمللي والفصائل
وممثلي احلكومة.
تقوية املشاركة اجملتمعية واستقطاب التمويل
واملناصرة.

ارتفاع مستوى خطر التعرض للعنف
والبيئة غير اآلمنة.
انتشار االحتجاجات يزيد من تدخل
الفصائل.
بواعث القلق على مستوى احلكومة حول
األمن واالستقرار في لبنان بسبب أزمة
سوريا.
بواعث القلق لدى الالجئني بخصوص
األونروا وقدراتها التشغيلية واستدامة
خدماتها.
اإلخفاق في حتقيق النتائج وإظهارها أمام
األطراف املعنية.
تزايد التحديات أمام تعبئة املوارد.
تعرض جودة البرامج للخطر.
عدم استناد قرارات السياسات على دالئل
أو بيانات موثوقة.

التداخالت وضعف القدرات.

عدم تلبية احلاجة خلدمات اإلحالة سوا ًء
من الناحية الكيفية أو الكمية.

عدم إعطاء الوكالة أولوية الحتياجات
الالجئني ولتوفير املوظفني بالشكل
املناسب.

حتقيق جزئي
والتنفيذية.

تعزيز الشراكة مع املنظمات الوطنية والدولية
لتحقيق الكفاءة والفاعلية.
تقوية إدارة املشاريع عبر الدوائر اخملتلفة.
تقوية التقيد بدورة إدارة املشاريع عن طريق تطوير
واستخدام خطط العمل واإلطار املنطقي.
مأسسة إدارة دورة البرامج اإلنسانية واملراقبة
البرامجية واملالية الدورية.

رفع قضايا قانونية ضد األونروا.
انخفاض ثقة األطراف املعنية في األونروا.

انخفاض في جودة اخلدمات وتأثيرها على
املستفيدين.

للغايات

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.

تقوية االتصال مع أهم األطراف املعنية.
توفير بناء القدرات املستمر للموظفني.

مراجعات امليزانيات والنتائج واإلدارة التصحيحية.
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التفاعل بشكل مكثف ومنتظم مع املانحني واألطراف
الدولية ذات الشأن.
اتباع نهج استراتيجي في استقطاب التمويل.

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

إعياء املانحني وانخفاض أولوية
االستجابة اإلنسانية في سوريا.

االحتياجات اإلنسانية تفوق حجم
االستجابة الدولية.

منافسة من حاالت طوارئ أو قضايا
إقليمية أخرى.

نقص في التزام املانحني بدعم خطة
االستجابة اإلقليمية.

تراجع القوة الشرائية (تقلب أسعار
صرف العمالت والتضخم).

انخفاض الكفاءة في النفقات.

مالية
زيادة الثبات واجلودة في التواصل مع املانحني (األفراد
واملؤسسات).
مراقبة التدقيق والرقابة من خالل نظم املراجعة
واالستجابة في األونروا.

إعطاء األولوية للمشاريع الرئيسية.

مخاطر ائتمانية في تنفيذ العمليات.

حدود في كفاية وظائف التدقيق
والرقابة.

استمرار االنكماش االقتصادي ،يفاقمه
انعدام األمن و/أو العقوبات.

تزايد التهديدات واإلصابات املتعلقة بالعنف
والتهجير في أوساط الالجئني املسجلني
لدى األونروا.

غياب حل سلمي للنزاع.

تنفيذ عمليات منتظمة ملراقبة امليزانية.

عقد جلسات لنقاش امليزانية وإجراء عمليات
لتحديد أولويات املشاريع سنوياً.
وضع نظم مالية وإدارية فعالة.

إجراء أنشطة التدقيق والرقابة وتنفيذ التوصيات التي
تخرج بها.

أخطار
وضع خطط خاصة بكل إقليم لتعميم السالمة
واألمن.

التصعيد في النزاع و/أو حدوث كوارث
طبيعية.

االستخدام املنتظم ملستجدات األمن ونظام إدارة
املعلومات.

تزايد نزوح املوظفني وإعيائهم.

تصاعد التهديدات الشخصية لالجئني
واملوظفني ومرافق األمم املتحدة (األمان
الشخصي).

استمرار نزوح الالجئني الفلسطينيني
من اخمليمات والتجمعات.

جميع املوظفني مدربون بالكامل على السالمة واألمن.

غياب االستثمار املالي في الصيانة.

التحليل املستمر وجمع املعلومات األمنية.

تعرض أصول األونروا ألضرار أو فقدانها.

التنسيق الوثيق مع فريق األمم املتحدة لإلدارة
األمنية وفرق األمم املتحدة األمنية األخرى.

سالمة املوظفني احملليني وأمنهم غير
مشمولني في إطار األمم املتحدة لألمن.

متتني التنسيق مع الشركاء وداخل فريق األمم املتحدة
القطري لضمان املرونة في أساليب إيصال املساعدات
والبحث عن مسارات إمداد بديلة.

انخفاض القدرة على الوصول إلى
واخمليمات
واملنشآت
املستفيدين
والتجمعات.

قواعد وأنظمة املوظفني احملليني
للسالمة واألمن غير مشمولة في إطار
األمم املتحدة لألمن.
التنسيق مع السلطات ومكتب املبعوث اخلاص ،وحيثما
أمكن مع األطراف األخرى التي تتحكم بالوصول.

تراجع صيانة البنية التحتية يؤدي إلى
ظروف عمل غير آمنة.
عدم توفر معايير مالئمة لواجب الرعاية
بخصوص السالمة واألمن.
إخالء جزئي أو كلي للموظفني الدوليني.
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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.

تهجير عائالت
مساكنهم.

املوظفني

وتدمير

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.

حتديث قوائم موظفي الطوارئ بانتظام.

مراجعة منتظمة خلطة استمرار األعمال.

االحتفاظ بقائمة طوارئ تضم أسماء موظفني دوليني
مدربني ومحضرين لالستقطاب في االستجابة ألزمة
سوريا.

عدم القدرة على االستجابة بالقدر الكافي
والسريع لالحتياجات املتنامية بخدمات
ومساعدات ذات جودة.
الشعور الدائم بعدم األمان وضعف
املعنويات ،وحتديات في التوظيف.

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).

مراجعة دورية ملدى أهمية البرامج واملوظفني
األساسيني.
مراجعة دورية لعقود التوريد.

االحتفاظ بقوائم متعددة تضم أسماء مرشحني على
املستوى الوطني لشغل جميع أنواع الوظائف الطارئة،
مبا يتيح التوظيف السريع في حال حدوث شاغر.

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.

توفير محزون احتياطي مسبق من مواد اإلغاثة احملورية
في جميع مناطق العمليات ،مبا يسمح باستمرار
العمليات في حال انقطاع سبل الوصول.
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اجتماعية-سياسية

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

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.

تزايد العبء اإلداري
االستئنافات والشكاوى.

تغطية غير مواتية في وسائط االتصال
االجتماعي.
تعرض املوظفني لتهديدات وعنف.

نتيجة

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.

تداخالت في تنفيذ البرامج.

زيادة

تقييمات واستطالعات غير رسمية لرضا
الالجئني الفلسطينيني.
آلية فعالة للشكاوى واالستئناف.

قيام املوظفني بالتبليغ عن احلوادث والشكاوى.

أنشطة ميدانية فعالة.

مظاهرات واحتجاجات.
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الحواشي
1 .1انظر أحدث تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية 11( 55/33/A/HRC ،آب/:أغسطس  )2016عن الفترة
من  10كانون الثاني/يناير إلى  20متوز/يوليو.
2 .2في أيلول/سبتمبر  ،2016أجنزت األونروا مسحا ً ملتوسط حجم األسرة لدى الالجئني الفلسطينيني من سوريا ضمن عملية التعداد الشامل
لهؤالء الالجئني في لبنان.
3 .3مسح الرصد الذي أجري بعد جولة التوزيع في حزيران/يونيو  .2016لوحظت زيادة مبقدار  %8من كانون الثاني/يناير ( )%88إلى حزيران/يونيو
(.)%96
4 .4األونروا واجلامعة األميركية في بيروت ،مسح للوضع االجتماعي-االقتصادي لالجئني الفلسطينيني في لبنان  ،2015ص .206 ،150
5 .5أجرت األونروا ،في أيلول/سبتمبر  ،2016عملية حتقق من تعداد الالجئني الفلسطينيني من سوريا .ووجدت العملية أن هناك  30,675الجئا ً
فلسطينيا ً من سوريا يقيمون في لبنان .والغاية املستهدفة ( )31,500لعام  2017تأخذ في احلسبان حتركات السكان (مبا يشمل الوالدات
والقادمني اجلدد) عن طريق حساب زيادة على عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا بنسبة .%3
6 .6يتم متويل الدعم لتعليم الالجئني الفلسطينيني من سوريا من خالل النداء الطارئ .أما متويل تعليم الالجئني الفلسطينيني في لبنان فيجري
من خالل املساهمة في ميزانية البرامج.
7 .7األونروا واجلامعة األميركية في بيروت ،مسح للوضع االجتماعي-االقتصادي لالجئني الفلسطينيني في لبنان  ،2015ص .206
8 .8أجرت األونروا ،في أيلول/سبتمبر  ،2016عملية حتقق من تعداد الالجئني الفلسطينيني من سوريا .ووجدت العملية أن هناك  30,675الجئا ً
فلسطينيا ً من سوريا يقيمون في لبنان .والغاية املستهدفة ( )31,500لعام  2017تأخذ في احلسبان النمو الطبيعي وحتركات السكان عن
طريق حساب زيادة على عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا بنسبة .%3
9 .9األونروا واجلامعة األميركية في بيروت ،مسح للوضع االجتماعي-االقتصادي لالجئني الفلسطينيني في لبنان  ،2015ص .178
1010األونروا ،تقرير حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.2016 ،
1111تنعكس استجابة األونروا اإلنسانية في سوريا في خطة االستجابة اإلنسانية ،فيما تتم تغطية األنشطة في األردن ولبنان في اخلطة
اإلقليمية لقدرات صمود الالجئني.
1212تنقسم تكاليف هذا املنصب الوظيفي بني النداء اإلقليمي بخصوص سوريا 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
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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

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

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

