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المساعدات النقدية التي تم توزيعها المواد غير الغذائية التي تم توزيعها السالل الغذائية التي تم توزيعها

إن الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة. المصدر األونرو      التاريخ: آذار 2017 

اّتسم عام ۲۰۱٦ باستمرارية تصاعد العنف في سائر أرجاء سورية، األمر الذي أثر على الالجئين الفلسطينيين، وخصوصا في حلب وريف دمشق. ومنذ عام ۲۰۱۲، لقي ۱۷ موظفا من موظفي األونروا حتفهم نتيجة
النزاع، بما في ذلك أربعة موظفين في عام ۲۰۱٦ لوحده، في كّل من خان الشيح وقبر الست وحلب، أصيب العديد بجراح أّدت الى تغيير حياتهم. تركت هذه الحرب التي طال أمدها عواقب وخيمة على المدنيين.

وقد عملت األونروا على تعديل برامجها االعتيادية من أجل تلبية أفضل الحتياجات ٤٥۰,۰۰۰ الجئ فلسطيني ال يزالون في سورية، أكثر من ٦۰٪ منهم عانوا من النزوح داخل البالد، حيث ال يزال وصول
المساعدات اإلنسانية مّقيد في أماكن مختلفة، بما في ذلك في درعا وخان الشيح واليرموك. قبل الحرب، كان الالجئون المسجلون لدى األونروا في سورية والبالغ عددهم ٥٦۰,۰۰۰ الجئ يعيشون في عدد من

التجمعات – سواء رسمية أو غير رسمية. واليوم، فإن خمسة من مخيمات المخيمات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية والبالغ عددها ۱۲ مخيما أصبحت إما مدمرة أو غير قابلة للوصول من قبل الوكالة.
وتشمل هذه المخيمات مخيم عين التل شمال شرق حلب واليرموك جنوب دمشق ومخيم سبينة الذي يبعد ۱٤ كيلومترا جنوب دمشق ومخيم خان الشيح الذي يبعد ۲۷ كيلومترا جنوب غرب دمشق ومخيم درعا

جنوب مدينة درعا.

سورية: عمليات األونروا وإنجازاتها في عام ۲۰۱٦

يعتمد ۹٥ في المائة من الالجئين المسجلين لدى األونروا على مساعداتها اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.
وتتألف المساعدة الطارئة من سالل غذائية ومنح نقدية ومواد غير غذائية (عينية) تستهدف ما يصل إلى٤۳۰,۰۰۰
الجئ فلسطيني خالل كل دورة، قامت األونروا في عام ۲۰۱٦ بتوزيع ما مجموعه ۷۸,۲۹۷,۲٥۰ دوالر أمريكي.

خالل ثالث دورات من  المساعدة النقدية لما يعادل ٤۱۲,۰٦۸ الجئ فلسطيني في كل دورة. وحيث تغطي هذه 
المساعدة ستة أشهر من المساعدات وتبقى المعونة النقدية واحدة من أكثر المساعدات الفعالة في المناطق حيث توجد
أسواق عاملة، فتمنح المستفيدين المرونة واالستقاللية لتقرير أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم اليومية ووضع أولويات

إلنفاقهم. وبالمعدل أنفق الالجئون الفلسطينيون ۷٥ في المائة من المال الذي تسلموه على إيجار البيت والغذاء. 
وعالوة على ذلك، تم تقديم ٦۰۹,۱٥۷ سلة  غذائية من خالل ۱۷ نقطة للتوزيع خالل أربع دورات للمساعدات

الغذائية في عام ۲۰۱٦. وتهدف كل سلة غذائية إلى تغطية ثلث االحتياجات الغذائية اليومية لعائلة واحدة. وقامت
األونروا بتقديم ٤۱۷,٦۰۹ بطانية إلى جانب  ۷۰,٦۲٦ فرشة و ۳,۱۹٥ طقم للعناية بالطفل ۳۳,۹٥٦ عبوة 

من حفاضات البالغين و۸,۸۲۳ عبوة من حفاضات األطفال و۲۷۸,۹۹٦ سلة من مستلزمات النظافة
و۲۹,۷۸۸ منتج صحي من خالل مراكز التوزيع ولالجئين الذين يعيشون في  مراكز اإليواء التي تديرها األونروا.

 االستجابات العملياتية لألونروا 

 االستجابات العملياتية لألونروا 

        كانون األول       تشرين الثاني        تشرين األول أيلول    آبتموز    حزيران  أيار   نيسانآذار شباط كانون الثاني

 قامت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية، إلى جانب دائرتي التعليم والصحة ووحدة الحماية 
في عام ۲۰۱٦ بتحديد ۲,۸۸۳ حالة بحاجة إلى تداخالت حماية، والتي شملت  

۱,٦۳۷ امرأة و۲۷٤ رجل و٥۸۹ فتاة و۲۸۹ صبي إضافة إلى ۹٤ شخصا
من ذوي االحتياجات الخاصة. وباإلضافة إلى انخراط دوائر األونروا في عملية الكشف،
 الذي ُيّمكن الالجئ الفلسطيني من الحصول على النصح من خالل خمسة مكاتب الدعم
األسري التابعة للوكالة في األليانس ودرعا وحمص والالذقية ومخيم النيرب، قامت تلك

المكاتب بتقييم ٥,۰۷٤ حالة قانونية واجتماعية واجتماعية نفسية في العام الماضي.
قامت األونروا بإدارة مراكز البرامج النسائية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في أرجاء

سورية في عام ۲۰۱٦. وقد شاركت ۱٥,٤۰۹ امرأة في جلسات تدريبية عقدتها مراكز 
البرامج النسائية إضافة إلى مشاركة ۷۹۰ امرأة في حصص بناء القدرات الخاصة بكيفية 

تأسيس مشاريع صغيرة مدرة للدخل. ومن بين  األنشطة التي تم تنفيذها خالل العام، مشروع 
خياطة في خان دنون أتاح المجال لـ ۱,٦۰۰ طفل في سن الروضة من للحصول على أزياء 

جديدة. ويشكل المشروع  بداية للخريجين الجدد ووسيلة لتوفير دخل متواضع للنساء المهمشات.

 
في عام ۲۰۱٦، قدم مشروع دعم الشباب التابع لألونروا تعليًما مستمًرا وتوجيًها مهنًيا

وتطويًرا لألعمال وتدريًبا على المهارات الحياتية للشباب الفلسطيني الذين تتراوح أعمارهم
ما بين ۱۷ وحتى ۳٥ سنة. وقام ما يصل إلى ۳,٤۰۰ طالب بالتسجيل في أكثر من 

۱٤۰ دورة تدريبية موزعة على ۸۰ تخصًصا. وتشكل الشابات ۳۹ في المائة من الطلبة
 المسجلين في دورات مهنية القصيرة األمد.

أنهت األونروا في عام ۲۰۱٦ اعمال إعادة إعمار مدرسة في قبر الست كانت قد تدمرت
جراء النزاع، فهذه المدرسة قابلة الستيعاب ۲,۱۰۰ طالب. كما قامت الوكالة بإعادة تأهيل

مركز مجتمعي وروضة ومركز توزيع وقامت بإنشاء حديقة عامة جديدة في المخيم. عالوة 
على ذلك أنهت الوكالة حفر بئر مياه فيما ال يزال العمل جاريا على حفر بئر ثان في خان دنون.

مشاريع البناء

مرشوع دعم الشباب

اإلغاثة والخدمات االجت�عية والح�ية

املساعدة اإلنسانية

مراكز اإليواء (النازحون داخليا)

التعليم

دائرة اإلقراض الصغ�

الرعاية الصحية

قامت األونروا في الربع األول من عام ۲۰۱٦ بتوزيع ۱۳۸,۷٦۲ سلة  غذائية بحجٍم عائلي استفاد منها حوالى ٥٥٥,۰٤۸ الجئ
فلسطيني من خالل ۱٥ مركز توزيع في درعا ومنطقة دمشق وحماة والالذقية، كما تم تقديم ۳,۰٤٤ سلة  غذائية بحجم عائلي

إضافية لالجئين القاطنين في  مراكز اإليواء.

انتهى العام الدراسي ۲۰۱٦/۲۰۱٥ في أيار بجلوس ۳,۸٦٤ طالب من طالب األونروا لتقديم امتحانات الشهادة
االعدادية للصف التاسع وتحقيقهم نسبة نجاح بلغت ۷۸ في المائة. بدأ ٤٤,٥۹۷ طفل فلسطيني الجئ العام 

الدراسي۲۰۱۷/۲۰۱٦ في ۱۸ أيلول، حيث تم الترحيب بهم من قبل ۱,۸٦۰ معلم ومعلمة يعملون في ۱۰۱ مدرسة
تنتشر في أرجاء سورية؛ أي بزيادة مدرستين مقارنة بالسنة الدراسية السابقة.

استكمل قسم التعليم  تنفيذ برنامج التعليم في حاالت الطوارئ في مدارس األونروا ٤٥ إلى جانب المدارس ٥٦ التي
تديرها األونروا في مبان حكومية، كما يؤمن البرنامج ثمان مساحات تعليمية آمنة ومواد ذاتية التعلم وحصص

تعويضية منتظمة.
نفذت األونروا خالل صيف عام ۲۰۱٦ برنامجها للتعليم الصيفي في ۳۲ ناد للتعليم الصيفي لـ۱۰,٤۹۹ طالب

وطالبة، عالوة على ذلك أّمنت الوكالة ۲۲ ناد تعويضي لـ۱,۸۳٥ الجئ فلسطيني. في سائر أرجاء سورية،
ما سمح لألطفال باالنخراط في حصص عالجية والمشاركة في أنشطة ترفيهية والحصول على دعم نفسي اجتماعي.

.

بحلول نهاية عام ۲۰۱٦، كان يقيم ۲,۳٥٤ الجئ فلسطيني (۷۷۰ عائلة) في تسعة  مراكز إيواء تديرها األونروا
في دمشق، ۱,۳۳۳ فرد أقل منذ بداية العام، في كانون الثاني ۲۰۱٦ استضافت األونروا ۳,٦۸۷ الجئ فلسطيني

( ۱,۰٦۷عائلة) في۱۳ مركز إيواء في دمشق وخان دنون والالذقية ، حيث تقدم الوكالة وجبة ساخنة
واحدة يوميا للقاطنين في تلك المراكز من خالل المطابخ المركزية.أما بالنسبة لالجئين في مراكز اإليواء

غيرمجهزة بمطبخ مركزي، حصلت العائالت على سلة غذائية  شهريا.

قامت األونروا في عام ۲۰۱٦ بتوظيف ٥۳ طبيبا إضافة إلى ۱۳۰ ممرضة في مراكزها الصحية البالغ عددها
۱٥ مركزا إلى جانب ۱۱ نقطة صحية منتشرة في أرجاء البالد. وعلى مدار العام، قامت الفرق الطبية التابعة

للوكالة بتقديم ما معدله ۷۹,۱۳۸ استشارة صحية في الشهر وقدمت خدمات صحة الفم واألسنان في ۱۲ مركزا
صحيا وثالثة نقاط صحية. وحافظت األونروا على مبادراتها التثقيفية والتوعوية الصحية، وخالل فصل الربيع،

قامت بإطالق حملة توعية  حول أساليب الحياة الصحية  امتدت على شهرين مّكنت األطفال من التعلم عن عادات
األكل الصحية واألنواع المختلفة من األغذية الصحية وأهمية ممارسة الرياضة. كما شاركت األونروا  في حملة

تطعيم وطنية قامت بها وزارة الصحة كجزء من أسبوع التطعيم الذي تم خالله تقديم ۱۱,٦۲۹ لقاح لشلل األطفال
ألطفال الالجئين الفلسطينيين. قامت الوكالة بتشغيل عيادة صحية متنقلة بهدف الوصول إلى األشخاص في األماكن

المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، وعملت على تقديم الرعاية الصحية الحيوية والعاجلة في منطقة
يلدا/اليرموك وذلك في النصف األول من عام ۲۰۱٦.

قامت دائرة اإلقراض الصغير التابعة لألونروا منذ إنشائها في عام ۲۰۰۳ بتوزيع ما يقارب ۱۰۰,۸۸۹ قرض
بلغت قيمتهم ٥٤,٦٥۷,۰۹۰ دوالر أمريكي. وتم منح في عام ۲۰۱٦ ما مجموعه ۹,٥۲۰ قرض بقيمة

تقارب ۱,۹۳۲,۳٦۰ دوالر على ۳۸,۰۸۰ مستفيد، حيث يشكل الرجال الذين يبلغون من العمر ٤۱ سنة فأكثر
المستفيدون  بشكل رئيسي بنسبة ٦٦ في المائة.

قامت األونروا بأول جولة من المساعدات النقدية لعام ۲۰۱٦ من ۱۷ كانون الثاني وحتى ۲۲ آذار وتسلم ٤۱۲,۸۱۲ الجئ
فلسطيني (۱۱٦,۷۹۰ عائلة) مساعدة نقدية من خالل ۳٥ نقطة توزيع في حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص والقامشلي والالذقية

والسويداء.
أطلق المفوض العام لألونروا بيير كرينبول في ۲۲ شباط من عمان نداء الوكالة الطارئ من أجل األزمة اإلقليمية السورية 

وذلك بحضور مدراء أقاليم العمليات في لبنان واألردن وسورية، حيث ناشدت األونروا الحصول على مبلغ ٤۱٤ مليون دوالر
من أجل تلبية االحتياجات الملحة لالجئين الفلسطينيين داخل سورية وفي األقاليم األخرى خالل عام ۲۰۱٦.

استؤنفت المساعدات اإلنسانية الى السكان في اليرموك ويلدا وببيال وبيت سحم من ۱۳ وحتى ۲۹ شباط وذلك من خالل نقطة
التوزيع في يلدا، قامت األونروا بتوزيع السالل الغذائية والبطانيات ومستلزمات النظافة على المدنيين في المناطق المحاصرة

والتي يصعب الوصول إليها، كما تلقى ۱,۱۰۰ الجئ من مخيم اليرموك استشارات صحية، بما في ذلك ۸۰ استشارة لصحة الفم 
واألسنان وتطعيم ضد مرض شلل األطفال  لـ٦۰ طفًال دون سن الخامسة.

 

 اّتسم الربع الثاني من عام ۲۰۱٦ بتصاعد حاد في العنف المسلح في سائر أرجاء البالد وتدهور الوضع في حلب ما أدى إلى حصد أرواح العديد
 من المدنيين، بما في ذلك الالجئين الفلسطينيين، حيث أدى القصف المباشر في خان الشيح الواقع جنوب ريف دمشق إلى تدمير منازل المدنيين

 ومقتل العديد من الالجئين الفلسطينيين كما أفادت التقارير، وفي ۷ نيسان، أُجبرت األونروا في ۷ نيسان على إيقاف كافة عمليات التوزيع التابعة
 لها في يلدا بسبب القتال العنيف داخل اليرموك. وفي أعقاب ما يقارب من شهر من االنقطاع، جرت حملة  تقييم في ۲۷ نيسان؛ تم على أثرها

 استئناف العمليات في ۲ أيار حيث قامت االونروا بتوزيع سالل المستلزمات الصحية والسالل الغذائية بحجم عائلي، وفي ۲٥ أيارتوقفت العمليات
 اإلنسانية مرة أخرى حيث لم تعد الوكالة قادرة على ضمان التوزيع اآلمن للمساعدات اإلنسانية للسكان. ولم تتمكن األونروا من الوصول إلى يلدا 

 منذ ذلك الحين.
أصدرت الوكالة في ۷ نيسان  الدفعة األولى من القروض والمؤلفة من ۱۷ قرضاً صغيراً لالجئين الفلسطينيين في الحسينية، وباإلجمال، استفاد    

۹٦ فرداً من هذه القروض، األمر الذي مكنهم من إعادة تجديد منازلهم وشراء أثاث أو تحسين أعمالهم.
أكملت األونروا الجولة الثانية من المساعدات النقدية خالل الفترة ما بين أيارحتى حزيران لعام ۲۰۱٦ حيث  تسلم ما مجموعه ٤۱٥,۲۷٤ الجئ 

فلسطيني (۱۱۸,٥۱۷ عائلة) ما يقارب من ٦٤ دوالر لكل شخص وذلك بالعملة السورية من خالل ٤٥ نقطة توزيع في حلب ودمشق ودرعا
وحماة وحمص والقامشلي والالذقية والسويداء. وقامت األونروا خالل الفترة نفسها  بتوزيع ۱۱۹,٤٦۸ سلة غذائية بحجم عائلي  من خالل

 ۱۷ مركز توزيع حيث استفاد من هذه المساعدة ۳۸٤,۹٥٦ الجئ فلسطيني.
 قّدم حوالى ٤٥,۰۰۰ طالب من الصف األول وحتى التاسع من ۹۹ مدرسة تابعة لألونروا امتحاناتهم النهائية خالل الفترة ما بين ۳ وحتى ۲٦ أيار،

 كان من بين أولئك الطلبة ۱٦۲ طالباً من اليرموك و٤۷ طالباً من خان الشيح و٤۷ طالًبا فلسطينًيا الجًئا من سورية ممن نزحوا إلى لبنان وقامت
 الوكالة بتوفير ممر آمن ألولئك الطلبة إلى مدرسة تقع في األليانس وسط دمشق وقدمت لهم مجموعة من المساعدات بما في ذلك الخدمات

 الصحية والحصص التعويضية والمساعدات الغذائية و النقدية.
  

تسبب العنف في أجزاء مختلفة من سورية خالل الربع الثالث من عام ۲۰۱٦ بالمزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، فانقطعت المناطق
التي تسيطر عليها المعارضة عن تسلم المساعدات اإلنسانية اعتباراً من ۷ تموز وحتى اآلن وتضررت البنى التحتية المدنية بشكل كبير

جراء القتال والقصف الجوي والقذائف، كما انقطع الطريق الرئيسي إلى حلب بشكل جزئي في بداية شهر آب، ما أدى إلى منع
الوصول للمدينة ولمخيم النيرب. وال تزال  ۲,۷۰۸ عائلة فلسطينية الجئة تقريًبا (حوالي ۹,۰۰۰ فرد) تسكن في مدينة حلب فيما تسكن

٤,۰۰۰ عائلة (ما يقارب۱٦,۰۰۰ فرد) في مخيم النيرب.

بدأت الجولة الثالثة من المعونات النقدية في۲۱ آب واستمرت حتى ۱٥ تشرين الثاني، وبحلول نهاية أيلول تسلم ۲۷۲,۳۹۸ الجئ فلسطيني
(۸۲,۸٥۰ عائلة) المساعدات النقدية، كما تم إطالق عملية التدقيق بالتزامن وذلك لتمكين الوكالة من تحديد عدد المستفيدين الباقين في

سورية وتحسين نوعية البيانات التي تغطي العمليات اإلنسانية في سائر أرجاء البالد.

 

 أُستكملت الجولة الثالثة من المساعدات الغذائية في ۳۰ أيلول حيث استفاد منها ٤۲٦,٦۸۱ الجئ فلسطيني في سائر أرجاء سورية.
 فتّم توزيع ۱۱۰,۷۰۷ سلة  غذائية  بحجم عائلي على ۱۰٦,۹٤۳ عائلة، كما تسلم المستفيدون ۱۱۷,۳۸۱ بطانية إلى

 جانب ۲,۱۳۷ فرشة. وباإلضافة لذلك، تم توزيع ٦٤۹ سلة غذائية على العائالت التي تسكن في مراكز اإليواء واستفاد منها
 ما ال يقل عن ۲,٥۹٦ فرد.

أدى تصاعد النزاع المسلح الى تضّرر مخيم خان الشيح بشكل متواصل، األمر الذي عّرض حياة ما يقارب ۸,۰۰۰ 
الجئ فلسطيني إلى جانب ٤,۰۰۰ سوري نزحوا داخلياً لخطر الموت أو اإلصابة بجراح. ومع إغالق كافة الطرق التي

تصل بالمخيم، أصبح الغذاء شحيحاً وتقلصت  معظم خدمات الرعاية الصحية األساسية بعد تدمير المستشفى الوحيد 
الذي يعمل في المنطقة. وعلى أعقاب هدنة بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة تمكنت األونروا من الوصول الى

المخيم مع إمدادات حيوية وذلك في ۱٦ كانون األول. وشملت تلك اإلمدادات سالل غذائية ومواد غير غذائية 
وأدوية منقذة للحياة.

أّثر تفاقم الوضع في شرقي حلب  سلًبا على العائالت الفلسطينية في غرب حلب وفي مخيم النيرب وذلك جراء العنف
المتصاعد. وقامت االونروا استعداًدا للشتاء واحتمال النزوح بإعادة تموين مخازن للمساعدات اإلنسانية في حلب

ومخيم النيرب وذلك لالستجابة وبشكل أكبر للتحركات.

۷۸,۲۸۷,۲٥۰ دوالر أمريكي٦۳۲,۷۰۷۷٥۰,۰٥۰

۳٥,۰۰۰     ۳٥,۳۰۰    ٦۹,۲۹۸    ٤,٥٦۷,۹۷۲

    ۱۲,۷۷۲    ۱۰,۱۷٥    ۱,٦٥٥,۱۲٤

    ۲٤,٥۱۳    ۱٦,۲۱۷    ۲,۷۱٤,۲۱۲

      ۲,٥۸۰,۷۳٦    ۱۲,٦۱٦     ۲۱,۲۷٥

    ٤۹۸,۹٦۷    ٥۷٥,٦۳۱    ٦۱,٥٤۳,۲٤۸

    ۱,۷۸۷    ۲,٦۱۹    ۲٦۰,۹٥٤    ۳۸,۰۹۳    ٦۳,٤۹٤    ٤,۹۰۱,۰٥۹


