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االستجابة لألزمة السورية – كانون األول 2013
يقدر أن عدد الجئي فلسطني
قد وصل عام  2013إلى

الجئو فلسطني الذين هم
بحاجة للمساعدة:

 482,000الجئ

حملة عن الوضع

أوال .:احملافظة على صمود اجملتمع من خالل اإلغاثة املستهدفة
ثانيا :توفير إطار عمل حامي يعمل على حماية اجملتمعات الفلسطينية واملساعدة في التقليل من درجة
تعرضهم للمخاطر.

•أكثر من  270,000( %50شخص) من الجئي فلسطني
في سورية قد تشردوا في سورية نتيجة النزاع ،العديد منهم
تشردوا ملرات عديدة.

ثالثا .:تعزيز القدرات اإلنسانية والتنسيق واإلدارة
اضنا

تركيا
!

 417مليون دوالر

540,000

األولويات االستراتيجية لعام 2014

حلب

املناشدة اإلنسانية
لعام :2014

•يقدر أن حوالي  80,000شخص قد فروا إلى البلدان اجملاورة
وإلى بلدان أبعد.

!

•احلاجة األكثر وضوحا على مستوى املنطقة هي املال لتغطية
نفقات املسكن والغذاء واالحتياجات العائلية الطارئة.

!

سوريا

•تقدم األونروا مجموعة من املساعدات الطارئة وعملت على
تكييف برامجها العادية الصحية والتعليمية وبرامج اإلغاثة
لتلبية االحتياجات الناشئة.

نيقوسيا

!

حمص

!

طرابلس
!

دمشق

بيروت
!

املتطلبات املالية لعام  2014مباليني الدوالرات

!

لبنان

العراق

املساعدات النقدية250,49 :
عمان

املعونة الغذائية58,5 :
!

تل أبيب-يافا
!
القدس
!

/

املواد غير الغذائية/املسكن33,46 :
التنسيق واإلدارة20,64 :
الصحة18,41 :

عدد الالجئني
اخملطط الستهدافهم
خالل عام 2014

عدد الالجئني
املستهدفني
خالل عام 2013

االردن

مصر

التعليم16,6 :
!
املعيشة6,1 :
سبل

!

الغسل5,5 :
احلماية3,21 :

سيتم توزيع املواد غير الغذائية والتي تشمل أغطية السرير واألطقم الصحية واملالبس على  244,340الجئ من فلسطني.

املواد غير الغذائية

سيتلقى ما يصل إلى  440,000الجئ حصصا غذائية شهرية حتتوي على مواد غذائية أساسية .وعالوة على ذلك ،سيحصل  45,000طفل الجئ
ممن يذهبون ملدارس األونروا على وجبات يومية في املدرسة.

املعونة الغذائية

سيتم منح قروض صغيرة وقروض استهالكية ملا يصل إلى  9,000رجل وامرأة في سورية .فيما يحصل  10,050شاب وفتاة على تدريب مهني
ومساعدة في اإلحالل الوظيفي

سبل املعيشة

سيحصل  109,940الجئ فلسطيني من سورية ممن تضرروا بشكل شديد وممن نزحوا جراء النزاع على مسكن مؤقت أو مساعدة إسكانية.

املسكن

من خالل دائرة الهندسة والصيانة لديها ،ستعمل األونروا على ضمان أن  485,000الجئ يتمتعون بسبل وصول مستمرة خلدمات صحة بيئية
مناسبة وذلك عبر توفير اإلصالحات الطارئة وآبار ماء إضافية وجمع للنفايات الصلبة ومعدات اإلسناد.

الغسل

سيتم تقدمي ما ال يقل عن  575,000استشارة مرضية لالجئني ،مبا في ذلك االستشارات للنساء احلوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال رضع .كما
سيتم أيضا دعم سبل الوصول خلدمات االستشفاء الطارئ في املستشفيات.

الصحة

يتمتع  67,000طفل بسبل الوصول للتعليم األساسي من خالل توليفة من الدوام املدرسي املباشر ومواد التعليم عن بعد واحلصص العالجية
جلميع الطلبة سواء أكانوا نازحني في سورية أم مشردين في البلدان اجملاورة.

التعليم

سيحصل  540,000الجئ على اخلدمات التي سيتم تقدميها وفقا ملعايير احلماية اخلاصة باألونروا.

احلماية

تعزيز أمن  3,700موظف وإصالح املنشآت املتضررة ،عالوة على أنه مت القيام بتدريب  17موظف حديثي التعيني في بيئات خطرة.

التنسيق واإلدارة

أنشطة القطاعات لعام 2014

سيتم تزويد  539,000الجئ من فلسطني مبساعدة نقدية لغايات األمن الغذائي واملواد غير الغذائية واملسكن.

املساعدات النقدية
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عائلة من الالجئني الفلسطينيني من مخيم اليرموك الذين فروا إلى سهل البقاع ،لبنان  © -محمود شيخ  /أرشيف األونروا

ملخص تنفيذي
توجد وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى (األونروا) في وضع فريد ميكّنها من إحداث فارق في
حياة الالجئني الفلسطينيني عبر املنطقة الذين تضرروا من الصراع املسلح في سوريا .فمنذ تأسيسها في عام  ،1949ومع معايشتها
لالضطرابات والنزاعات املتوالية ،أوفت األونروا بعهدها للفلسطينيني ،وعملت على ضمان حصولهم على احلماية واملساعدة واخلدمات
األساسية في سياق اتسم تاريخيا ً بالتقلبات السريعة .وخالل العقود املاضية ،أنشأت الوكالة مجموعة ال نظير لها من مرافق العمل
اإلنساني والتنموي عبر املنطقة ،بدءا ً من املدارس والعيادات الصحية وإلى املراكز اخملصصة لبرامج املرأة والشباب .تدار هذه املرافق
بواسطة موظفني ذوي خبرة في اخلدمات اإلنسانية وحضور في أوساط الالجئني الفلسطينيني ،مما يعطي األونروا ميزة استثنائية بني
مختلف اجلهات الفاعلة اإلنسانية .إن قوة استجابة األونروا اإلقليمية تكمن في قدرتها على التكيف مع السياقات املتقلبة بشكل
خالق ،مما ميكّنها من تسخير مقدراتها اإلنسانية الكبيرة من أجل تأمني الرفاه واحلماية والقدرة على الثبات للفلسطينيني.
وستواصل الوكالة التصدي لالحتياجات اإلنسانية املتزايدة لالجئني الفلسطينيني املتضررين ،ليس فقط داخل سوريا ،ولكن أيضا ً في
لبنان واألردن وغزة ،وذلك دون أن تتوانى عن تقدمي برامج خدماتها ومساعداتها االعتيادية ألكثر من خمسة مليون شخص من الالجئني
الفلسطينيني عبر املنطقة ،على الرغم من القيود املالية املزمنة .لقد التمس العديد من الالجئني الفلسطينيني السالمة في مصر
وتركيا وفي مناطق أكثر بعداً .وفي حني أن هذه البلدان تقع خارج نطاق مناطق عمليات األونروا ،فإن الوكالة تناصر بنشاط من أجل
حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه .إن مساعدة الفلسطينيني في مصر تنطوي على حتديات خاصة ،وتواصل األونروا العمل مع
السلطات املصرية من أجل معاجلة املسائل املتعلقة باحلماية وتوسيع نطاق املساعدات الطارئة املقدمة للفلسطينيني من سوريا.
على مدار السنة املقبلة ،من  1كانون الثاني/يناير إلى  31كانون األول/ديسمبر  ،2014ستوفر األونروا مساعدات إنسانية عاجلة ملا
يصل إلى  440,000شخص من الالجئني الفلسطينيني املتضررين من الصراع في سوريا ،وما يتراوح من  80,000إلى  100,000الجئ
فلسطيني من سوريا في لبنان ،وما يصل إلى  20,000في األردن ،وما يصل إلى  1,200في غزة .إن عدد األشخاص احملتاجني يقترب بسرعة
1
من العدد اإلجمالي لالجئني الفلسطينيني املسجلني في سوريا ،وهو  540,000الجئ.
 1من الصعب تقدير حركة الالجئني الفلسطينيني خالل فترة  12شهراً .وسيتم تعديل هذه التقديرات وامليزانيات املرتبطة بها خالل مراجعة منتصف املدة
التي ستجرى في نهاية حزيران/يونيو .وقد شهدت أعداد التسجيل في سوريا ارتفاعا ً مع قيام الالجئني الفلسطينيني في سوريا بتحديث ملفاتهم لدى األونروا.
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ال يزال نطاق الصراع في سوريا وعواقبه اإلنسانية املدمرة يتجاوز كل التوقعات وسيناريوهات التخطيط .لقد وجهت األونروا من خالل
خطتني إقليميتني لالستجابة لألزمة في عام  2013ندا ًء للمساعدة اإلنسانية احلرجة في شكل توفير الغذاء ،واملساعدات النقدية،
واألدوات املنزلية والشتوية ،وخدمات التعليم والصحة في سوريا ولبنان واألردن مبا مجموعة  290,800,000دوالر أمريكي .والعديد
من املانحني استجابوا بسخاء عن طريق متويل  72باملائة من النداء حتى اآلن .وقد وردت تفاصيل النتائج امللموسة التي حتققت وفقا ً
لألهداف االستراتيجية في التقرير نصف السنوي الذي قدم إلى اجلهات املانحة في أيلول/سبتمبر .وسيصدر تقرير آخر بعد نهاية عام
 .2013وفي الفترة األخيرة ،على الرغم من التحديات الهائلة ،أدخلت األونروا حتسينات حاسمة في عملياتها الطارئة اإلقليمية ،مبا في
ذلك في تقدمي املساعدة ،على سبيل املثال عن طريق االنتقال إلى آليات أكثر كفاءة في تقدمي اخملصصات النقدية ،وعن طريق حتسني
تقييم االحتياجات وتقنيات االستهداف ،وتنظيم التخطيط للطوارئ على مستوى إقليمي.
وفي داخل سوريا ،كيفت األونروا خدماتها للتأكد من استدامتها وفعاليتها في ظروف الصراع املسلح .تشمل هذه اخلدمات التعليم
األساسي ،والرعاية الصحية األولية ،واخلدمات االجتماعية ،وخدمات البنية التحتية في اخمليمات ،وبرامج النساء والشباب ،واإلقراض
الصغير .وإلى جانب أنشطة االستجابة اإلنسانية ،فإن شبكة األونروا اإلقليمية من اخلدمات القائمة ،والتي يقدمها مباشرة طاقم
األونروا احمللي الذي يضم  13,000موظفا ً في سوريا ولبنان واألردن ،تواصل توفير إطار حاسم الستقرار األسر واجملتمعات احمللية ،وحتسني
آفاق االنتعاش الفعال في مرحلة ما بعد الصراع.
بالنسبة للفترة املقبلة ،حتتاج األونروا لتأمني  417.4مليون دوالر أمريكي ،يخصص مبلغ  310مليون دوالر منها داخل سورا،
ويخصص مبلغ  90.4مليون دوالر في لبنان ،ومبلغ  14.6مليون دوالر في األردن 2.ويلزم  2.4مليون دوالر أمريكي لإلدارة اإلقليمية
واالستجابة الطارئة خارج نطاق مكاتب هذه األقاليم الثالثة ،مبا في ذلك املساعدات النقدية لألسر الالجئة الفلسطينية من سوريا
في غزة .وال بد من اإلشارة إلى أن هذه ليست سوى حسابات محافظة ملا هو مطلوب من أجل تلبية أبسط املتطلبات األساسية لهذه
3
الفئة السكانية املتشتتة والتي تعيش في ضائقة حادة.
وسط تزايد انعدام األمن وعدم اليقني ،جتمع األونروا بني برامجها الطارئة واالعتيادية لكي تقدم مساهمة حيوية في تعزيز قدرة
الالجئني الفلسطينيني ومجتمعاتهم على الصمود والتحمل.

 2احملتوى اخلاص بسوريا في هذه اخلطة يرد في النسخة احملدثة من خطة اإلغاثة اإلنسانية لسوريا كانون الثاني/يناير-كانون األول/ديسمبر  ،2014واحملتوى اخلاص
بلبنان يرد في خطة األمم املتحدة لالستجابة اإلقليمية كانون الثاني/يناير-كانون األول/ديسمبر  .2014وال ترد استجابة األونروا اخلاصة باألردن في الفصل اخلاص
باألردن من خطة االستجابة اإلقليمية ،ولكن ميزانية األونروا املتعلقة باألردن مدرجة في املكون اإلقليمي للخطة.
 3ستتم مراجعة هذه اخلطة في نهاية حزيران/يونيو  ،2014في منتصف فترة التطبيق ،متاشيا ً مع اخلطط املاثلة بالنسبة خلطة اإلغاثة اإلنسانية لسوريا وخطة
االستجابة اإلقليمية.
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متطلبات متويل االستجابة اإلقليمية لألزمة في سوريا 2014
التدخالت البرامجية
املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات
األساسية ،مبا يشمل الغذاء واملسكن
واملواد غير الغذائية

سوريا

لبنان

األردن

اجملموع

املنطقة

190,907,125

55,213,159

6,580,648

320,000

253,020,932

املواد غير الغذائية

19,811,854

-

107,932

-

19,919,786

املساعدات الغذائية

58,514,545

-

-

-

58,514,545

سبل كسب الرزق (اإلقراض الصغير،
التدريب املهني ،إدرار الدخل)

6,105,000

-

-

-

6,105,000

خدمات الصحة الطارئة

5,550,000

12,033,700

812,997

-

18,396,697

خدمات التعليم الطارئ

2,220,000

11,876,813

2,444,375

380,000

16,921,188

املأوى

6,660,000

3,294,661

3,569,127

-

13,523,788

احلماية

1,110,000

1,576,192

512,682

-

3,198,874

الصحة البيئية

1,554,000

3,837,242

-

-

5,391,242

السالمة واألمن

1,554,000

200,000

68,321

-

1,822,321

13,238,476

2,000,000

476,496

1,700,000

17,414,972

2,775,000

400,000

-

-

3,175,000

310,000,000

90,431,767

14,572,578

2,400,000

417,404,345

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
اإلصالح الطارئ ملنشآت األونروا
وصيانتها
اجملموع
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األولويات االستراتيجية
وافتراضات التخطيط
تقدم هذه اخلطة نظرة عامة إلى االحتياجات املتوقعة
والتدخالت املنتظرة لدعم الالجئني الفلسطينيني
في سوريا ومن سوريا للسنة املقبلة ،وهي مكملة
لألنشطة اجلارية التي تغطيها ميزانية الوكالة
االعتيادية وخطط التنفيذ في األقاليم .وهي تسترشد
بثالث أولويات استراتيجية:
1 .1احلفاظ على قدرة اجملتمعات الفلسطينية على
الصمود والتحمل ،مبا في ذلك أولئك الذين تهجروا
داخل سوريا وأولئك الذين أجبروا على النزوح إلى
بلد مجاور ،من خالل اإلغاثة املوجهة على شكل
مساعدات نقدية وغذائية ومواد غير غذائية.
2 .2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية
واملساعدة في تخفيف انكشافهم أمام
اخملاطر عن طريق احلفاظ على إمكانية الوصول
إلى اخلدمات األساسية وتعزيز حقوق الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
3 .3متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واالتصال
واإلدارة من أجل حتسني الفاعلية والكفاءة في
تقدمي البرامج الطارئة.
تسترشد استجابة األونروا بافتراضات تخطيطية
مستندة إلى العوامل األمنية والسياسية واالجتماعية-
االقتصادية واإلنسانية املتشكلة .وسيلزم توفر املرونة
التشغيلية واليقظة في جميع األوقات .فيما يلي
االفتراضات الرئيسية للوكالة بخصوص الفترة املقبلة:
•تواصل الصراع وامتداده زمنياً.
•استمرار تدهور االقتصاد والبنية التحتية في
سوريا.
•استمرار األثر السلبي للعقوبات على سبل الرزق
في سوريا.
•استمرار الصعوبة في الوصول مباشرة إلى
اخمليمات في مناطق الصراع.
•استمرار االعتماد على دعم السلطات السورية.
•زيادة احتمال الفقدان املفاجئ إلمكانية وصول
اإلمدادات إلى سوريا عبر املرافئ واحلدود.
•زيادة احلاجة لتخفيف الضغوط االقتصادية
والشخصية على الطاقم احمللي لألونروا.
•استمرار تهجير الالجئني الفلسطينيني من
سوريا.
•زيادة التوترات والضغوط االقتصادية في لبنان
واألردن بسبب التدفق العام لالجئني.

طالب من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مدرسة اناث ماركا االعدادية الثانية
خالل فترة الدوام املسائي ،األردن  © -راميرو كوردوبا  /أرشيف األونروا
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تطورات الوضع اإلقليمي واالحتياجات
شكلت السنوات الثالث من الصراع املتواصل والتردي في األوضاع االقتصادية في سوريا حتديا ً لقدرة الصمود والتحمل لدى
الفلسطينيني والسوريني على السواء .من ناحية التناسب ،جند أن التهجير بني الفلسطينيني – والذي تشير التقديرات احملافظة إلى
أنه يزيد بعض الشيء عن  - %50أعلى بقدر ملموس من نسبة السوريني املهجرين بسبب الصراع .والغالبية الساحقة من مجموع
الالجئني الفلسطينيني في سوريا ،والذين يقارب عددهم  540,000الجئ ،أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية .وقد
تبني في تقييم لالحتياجات أجري في أيلول/سبتمبر  2013أن الفئات األكثر عرضة للخطر ،واألسر التي تعيلها نساء ،واملسنني الذين
يعيشون مبفردهم ،واألشخاص ذوي اإلعاقات ،وصغار األطفال ،يشكلون معا ً حوالي  30باملائة من مجتمع الالجئني الفلسطينيني في
سوريا.
لقد اجتاح الصراع اآلن معظم اخمليمات الفلسطينية ،مسببا ً قدرا بالغا ً من املشقة والتهجير على نطاق واسع ،إلى جانب تفكيك
النسيج االجتماعي وشبكات الدعم لالجئني الفلسطينيني في سوريا .ويواجه الالجئون الفلسطينيون النازحون عن سوريا معاملة
متييزية عندما يحاولون عبور احلدود إلى بر األمان ،إذ تزداد حدة اخملاطر التي يتعرضون لها في البلدان اجملاورة بسبب صعوبة حصولهم على
الوضع القانوني .إن تهجير الفلسطينيني من اخمليمات واألحياء التي أقاموا فيها منذ النكبة عام  1948وأنشأوا أسرهم ومجتمعاتهم
فيها قد دفعهم إلى أزمة وجودية بقدر ما هي أزمة مادية .ففي عام  ،1948جرى استقبالهم بروح من التضامن والسخاء في بلدان
املنطقة .ويبدو األفق لالجئني الفلسطينيني من سوريا اليوم قامتا ً بشكل متزايد ،إذ أن شبكات الدعم واجملتمعات التي قاموا ببنائها
على مدى عقود من الزمن يجري تدميرها بشكل سريع ،والترحيب الذي القوه أخذ بالتضاؤل .وأولئك الذين وصلوا إلى لبنان واألردن
ومصر يجدون أنفسهم في وضع قانوني محفوف باخلطر ،ويواجهون ظروفا ً معيشية صعبة إلى حد أن العديدين يقررون العودة إلى
سوريا رغما ً عن أية أخطار تهددهم .إن الهشاشة اخلاصة لالجئني الفلسطينيني ووضعهم احلساس في املنطقة يضاعف ظروف
القسوة والعنف التي يتشاركون فيها مع السوريني.
على مدار فترة األزمة في سوريا ،عملت األونروا على اغتنام كل فرصة التأكيد للموظفني والالجئني على ضرورة احملافظة على حيادهم
في جميع األوقات .ودعت األونروا جميع األطراف أيضا ً باستمرار لالمتثال اللتزاماتهم مبوجب القانون الدولي ،مبا في ذلك القانون
اإلنساني الدولي ،وأدانت بشكل خاص ضعف االكتراث بحماية املدنيني السوريني والفلسطينيني .ولفتت الوكالة االنتباه الدولي
إلى مخيمات الالجئني الفلسطينيني التي اجتاحها الصراع املسلح ،وطالبت السلطات السورية واألطراف األخرى بالكف عن أعمال
الصراع املسلح في مخيمات الالجئني الفلسطينيني وغيرها من املناطق املدنية .كما أن األونروا شجبت مرارا ً وتكرارا ً السعي غير اجملدي
نحو حلول عسكرية في سوريا ،ووجهت نداء ألطراف النزاع ألن تبحث عن حل سلمي عن طريق التفاوض .وستواصل الوكالة في الفترة
القادمة احلفاظ على وتيرة املناصرة في هذه النقاط وغيرها من األمور ذات الصلة.
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سورية :الجئو فلسطين – كانون األول 2013
حملة عن الوضع:
أوال .:أكثر من  270,000الجئ من فلسطني أصبحوا نازحني داخل سورية ،وكافة مخيمات الجئي فلسطني تأثرت جراء القتال ،فيما تعرض  52,600منزل لالجئني إلى
التدمير أو التلف.

!

!

ال تزال  44مدرسة من أصل
 118من مدارس األونروا
مفتوحة ،في حني تستخدم
 43مدرسة حكومة جديدة
في فترة بعد الظهر.

ثانيا .:أكثر من  3,000موظف يقدمون خدمات مباشرة كالصحة والتعليم واإلقراض
الصغير وذلك من خالل شبكة مؤلفة من  180منشأة.
ال يزال  10من أصل  23مركز
صحي تابع لألونروا مفتوحاً،
الى جانب  8نقاط صحية
جديدة تخدم النازحني.

ثالثا :قامت األونروا بتحسني برنامجها لإلغاثة من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية
احلساسة ،وأعطت األولوية لالجئني املشردين ولآلخرين األكثر تضررا جراء النزاع.

540,000

الجئ من فلسطني
مسجلون لدى األونروا

احلسكة

!

44,855

حلب
الرقة

!

ادلب

!

!

الالذقية

دير الزور

!

حماه
حمص

شخص كبير السن
يعيشون لوحدهم

الجئ أصبحوا
مشردين داخليا

امرأة حامل

شخص هم أطفال
دون سن اخلامسة

!

!

طرطوس

!

5,191

16,213
شخص معوق

!

توزيع الجئي فلسطني حسب املوقع

63,769
25,021

أسرة ترأسها إناث

الالجئون حسب العمر والنوع االجتماعي
 197,196نساء
 180,970رجال

<! 15.000

دمشق

40.000-20.000

78,551
 82,343أطفال
أطفال بنات
صبيان

!

القنيطرة

!

>400.000

270,000

مخيم الجئني

السويدا
!

درعا
!

االشتباكات املُبلغ عنها
خالل عام 2013

االستجابة واالحتياجات حسب القطاع
املواد غير الغذائية  /املسكن
في عام 2014

في عام 2013

الغذاء
في عام 2014

في عام 2013

الصحة
في عام 2014

املساعدة النقدية

في عام 2013

في عام 2014

في عام 2013

التعليم
في عام 2014

في عام 2013

440,000
440,000 130,000 440,000 100,000
بحاجة 47,000 67,000 372,000 440,000 500,060
عائلة تسلمت مواد
عائلة ستكون
شخص سيكونون
بحاجة
سيكونون
سيكونون
شخص
غير غذائية و
بحاجة ألطقم غير
طفل مسجلون
شخص حصلوا
لسبل وصول محسنة استشارة للرعاية
طرد غذائي
الجئ سيكونون
ألن يتم تسجيلهم
بحاجة ملساعدة
غذائية و
في مدارس
على مساعدة
األولية
عائلي مت
بحاجة ملساعدة
8,000
لألدوية واخلدمات الصحية،
في مدارس األونروا،
نقدية من أجل
عائلة مت تزويدها
20,000
عالوة على خدمات
األونروا
نقدية
توزيعها
غذائية
إضافة إلى املواد ذاتية
املواد الغذائية وغير
شخص سيطلبون
مساعدة إسكانية

مبسكن في منشآت
األونروا

املواد غير الغذائية  /املسكن:

8,8

مليون دوالر

املستشفيات الطارئة
والوالدة اآلمنة لألطفال

الغذائية

التعلم

الصحة

املساعدة النقدية

التعليم:

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

الغذاء:

54,9

مليون دوالر

إجمالي املتطلبات 310 :مليون دوالر

5,5

مجموع متطلبات التعليم  +املساعدة النقدية  +الصحة  +املسكن  +املواد غير الغذائية +
السالمة واألمن  +التنسيق واإلدارة

188,6

متطلبات عام 2014
حسب القطاع

2,2

التاريخ 26 :كانون األول 2013
املصادر :خريطة األساس (مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية) ،الجئو فلسطني (األونروا)
إن احلدود واألسماء املبينة والتسميات املستخدمة في هذه اخلريطة ال تعني إقرارا أو قبوال
رسميا بها من قبل األمم املتحدة
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سوريا

قرب تقاطع القزاز ،سوريا  © -كارول الفرح  /أرشيف األونروا

إن األزمة في سوريا وأثرها على اجملتمعات الفلسطينية ،التي عاشت في البلد في هدوء نسبي ألكثر من ستة عقود من الزمن ،قد
أبرزت بوضوح مقدار الهشاشة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون .فقبل النزاع ،كانت سوريا تستضيف حوالي  540,000الجئ
فلسطيني .وقد نزحت األسر عن اخمليمات لتجد نفسها تعاني من التهجير الداخلي املتكرر والسياسات التمييزية في البلدان اجملاورة.
نتيجة لذلك ،يشعر مجتمع الالجئني الفلسطينيني في سوريا اآلن بحس عميق من الضعف والهشاشة واخلوف من املستقبل.
وغالبية الالجئني الفلسطينيني في سوريا ال مكان لهم يتوجهون إليه طلبا ً للمساعدة سوى األونروا واجملتمع الدولي.
إن عدد الالجئني املقيمني في سوريا الذين بحاجة إلى مساعدة ،والذي بلغ  420,000في خطة األونروا لعام  ،2013قد ارتفع إلى 440,000
شخص بحاجة إلى مساعدة ملحة ومتواصلة خالل العام  .2014ومع أن الغالبية العظمى من الالجئني الفلسطينيني قد حافظوا
على احلياد ،إال أن مخيماتهم حتولت إلى ساحات معارك بني اجلماعات املسلحة والقوات احلكومية .ومن األمثلة الصارخة التي تدل على
هشاشتهم ما حدث في نيسان/إبريل  ،2013عندما أجبر جميع سكان مخيم عني التل تقريبا ً والبالغ عددهم  6,000الجئ فلسطيني على
ترك منازلهم حتت تهديد السالح في أحد األيام .ومثال آخر يتبدى في تأثير األعمال العدائية الدائرة في مخيم اليرموك وحوله ،وهو أكبر
جتمع لالجئني الفلسطينيني ومركز ثقلهم األساسي في سوريا .إذ أن الغالبية العظمى من السكان أصبحوا مهجرين داخليا ً اآلن بعد أن
نزحوا عن اليرموك ،فيما ظلت القلة الباقية من املدنيني في اخمليم محاصرة وال يصلها سوى القليل من املساعدات ،إن وجدت .لقد أعربت
األونروا عن قلقها بخصوص محنة املدنيني العالقني في اليرموك ،وحتى وقت كتابة هذا النص ،متكنت من حتقيق جناح أولي في تقدمي 2,000
لقاح ضد شلل األطفال لسكان اليرموك .وال تزال األونروا تقف على أهبة االستعداد لتقدمي املزيد من املساعدة حاملا يصبح الوصول ممكناً.
لقد أجبرت األعمال العدائية واملواجهات املسلحة داخل مخيمات الالجئني وفي محافظتي دمشق وريف دمشق غالبية السكان على
النزوح بتكرار بحثا ً عن مواقع أكثر أماناً .وتقدر األونروا ،باإلجمال ،أن حوالي  270,000الجئ فلسطني أصبحوا مهجرين داخليا ً في سوريا.
كما أشارت تقييمات االحتياجات التي أجرتها األونروا إلى أن حوالي  52,000منزل لالجئني الفلسطينيني قد تعرضت لشكل ما من
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األضرار الشديدة ،حسب منتصف عام  .2013وقد مت تهجير مئات اآلالف من الالجئني من مساكنهم ومجتمعاتهم ،وانزلق العديدون
منهم إلى منط من التهجير املتكرر واملمتد واملؤلم كلما امتدت خطوط الصراع املتنقلة لتعم مناطق كانت تعتبر آمنة في السابق.
وتواصل األونروا إيواء أكثر من  8,100الجئ فلسطيني مهجر وعدد صغير من السوريني في  18مرفقا ً للوكالة في سوريا .كما تدعم
األونروا أكثر من  3,500الجئ فلسطيني يتم إيواؤهم في  13مرفقا ً غير تابع لألونروا في دمشق وحلب والالذقية.
أدى الصراع املسلح في سوريا إلى مصاعب اجتماعية-اقتصادية عميقة للسوريني والفلسطينيني على السواء .وقد أشار التقرير
الثاني في سلسلة من تقارير الرصد االجتماعي-االقتصادي الفصلية التي يعدها املركز السوري لبحوث السياسات برعاية مشتركة
بني األونروا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 4،والذي صدر في تشرين األول/أكتوبر  ،2013أشار إلى أن االقتصاد السوري قد شهد تراجعا ً هائال ً
في الصناعات نتيجة إغالق األعمال التجارية وإفالسها ،وهروب رؤوس األموال ،والنهب والتدمير .ويبلغ مجموع اخلسارة االقتصادية
 103.1مليار دوالر أمريكي منذ بدء النزاع ،وهو ما يساوي  174باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي لسوريا في العام  .2010إن األسر املعيشية
الفقيرة والضعيفة ،مبا في ذلك الغالبية العظمى من أسر الالجئني الفلسطينيني ،قد استنفدت مدخراتها وأصبحت تواجه ارتفاعا ً
في أسعار السلع األساسية واخلدمات ،فيما هي تكافح من أجل البقاء على قيد احلياة وسط مخاطر الصراع املسلح .وتتفاقم
حدة التدهور االقتصادي الصاعق بسبب العقوبات ،مما يجعل من الصعب على السكان شراء األدوية األساسية واألغذية وغيرها من
الضروريات .ويعيش اآلن  66باملائة من السكان ( 13.9مليون شخص) في فقر ،ويرتفع معدل البطالة إلى  49باملائة.
تصاعد التقلب في سياق العمليات في سوريا بصورة حادة خالل العام  .2013وحتى اآلن ،أودى الصراع بحياة  10موظفني في األونروا
وتسبب بإصابة  16آخرين ،وهناك  20موظفا ً يعتقد أنهم محتجزون أو في عداد املفقودين .إن أفراد طاقم األونروا احمللي ،والبالغ عددهم
 3,700موظف ،والذين يعتمد تقدمي اخلدمات عليهم ،يتضررون من الصراع بشدة ،وينبغي أن تكفل الوكالة لهم أن يكونوا قادرين على
العمل بأمان بأكبر قدر ممكن ،وأن يكونوا قادرين على توفير أسباب العيش ألسرهم .وفيما يتعلق باألصول املادية للوكالة ،فإن  39مرفقا ً
على األقل من مرافق األونروا ،البالغ عددها  ،180إما تضررت أو دمرت ،وتعرضت  21مركبة للسرقة .وال تزال هناك حاجة للتأكد بشكل
موثوق من حجم اخلسائر واألضرار املتعلقة بالصراع.
ال تزال األونروا تواصل تقدمي خدماتها األساسية في سوريا ،وهو ما يشكل أيضا ً األساس الذي يتم عليه تنفيذ العديد من مجاالت
الطوارئ في استجابة الوكالة .إن هذه االستمرارية وتكييف أنشطة األونروا االعتيادية ،مع دمج التدخالت الطارئة فيها ،تشكل
عنصرا ً حاسما ً في ضمان قدرة األسر واجملتمعات على الصمود والتحمل ،وحتسني اآلفاق أمام تنفيذ أنشطة اإلنعاش بسالسة.
ستواصل األونروا ،ضمن أولويتها االستراتيجية األولى ،واملتمثلة في احلفاظ على قدرة اجملتمعات الفلسطينية على الصمود والتحمل ،تقدمي
املساعدات النقدية في سوريا ،إذ ثبت أن هذا يشكل وسيلة املساعدة األكثر مرونة وتأثيراً .ميكن توجيه املساعدة النقدية من خالل شبكة
من املصارف واملؤسسات املالية ،مبا يشمل إيصالها إلى مناطق قد ال يكون الوصول الشخصي إليها ممكناً .تعتبر تكلفة التوزيع منخفضة،
كما يكون خطر فقدان األموال أو االحتيال في حدوده الدنيا .واألهم من ذلك أن املساعدة النقدية توفر قدرا ً أكبر بكثير من األمان للمستفيدين
واملوظفني ،ومتنح الالجئني الكرامة والقدرة على االختيار في إدارة شؤون الرفاه اخلاصة بهم .سيظل النقد األداة األولية للمساعدة ،ولكن إذا
أصبح الوصول إلى السلع األساسية واخلدمات املالية أكثر صعوبة ،فيمكن زيادة نسبة املساعدات العينية في العام .2014
سيتم أيضا دعم سبل معيشة الالجئني الفلسطينيني عن طريق برنامج التمويل الصغير للوكالة في سوريا .فمع أن األونروا عانت
من خسائر كبيرة في مناطق الصراع حيث تعرضت مكاتبها للنهب أو التدمير ،إال أنها وسعت نطاق املساعدة التي تقدمها من خالل
التمويل الصغير في املناطق األكثر أمناً ،حيث افتتحت ثالثة مكاتب في الالذقية وطرطوس والسويداء ،وتخطط حاليا ً لفتح مكتب
آخر في القامشلي .وتتوقع األونروا أنها ستستطيع متويل  9,000قرض في عام  2014للمشاريع املتناهية الصغر لألسر السورية
والفلسطينية الفقيرة وذات الدخل املنخفض واملهجرة ،ودعم األنشطة املدرة للنساء عن طريق القروض الصغيرة .إن هذه املساعدة
املوجهة لتعزيز سبل املعيشة تدعم استراتيجيات التدبر وتخفف من الفقر الناجم عن التهجير.
ويتواصل التدريب التقني واملهني ،حيث يلتحق  813الجئا ً ( 331من اإلناث 482 ،من الذكور) مبركز تدريب دمشق .ويجري حاليا ً تنفيذ
خمس دورات جديدة في حمص ،وهناك خطط للتوسع إلى حلب ودرعا .ومتنح بوابة التعلم اإللكتروني قدرا ً كبيرا ً من املرونة للطلبة
عندما تتسبب الظروف األمنية بتعطيل الدراسة .لقد سعت الوكالة من خالل عملها املبتكر مع الشباب إلى تطوير قدر أكبر من
جوانب االستجابة للصراع ،فيما تواصل التركيز على تنمية املهارات األساسية وإتاحة فرص العمل .ويشارك الشباب في التدريب
على اإلسعافات األولية ،وحمالت التوعية الصحية ،ويتطوعون في مجتمعاتهم .وفيما تدير الوكالة شبكة من  17مركزا ً من مراكز
البرامج النسوية ومراكز التأهيل اجملتمعي ،فإن تسعة مراكز ال تزال تعمل وحتاول أن تخدم الفئات األكثر عرضة للخطر في اجملتمعات
احمللية احمليطة ،مبا في ذلك ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقة.
http://www.unrwa.org/sites/default/files/md_syr-rprt_q2fnl_251013.pdf 4
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يعد احلفاظ على إمكانية الوصول إلى اخلدمات األساسية مفتاحا ً لتلبية األولوية االستراتيجية الثانية لألونروا ،واملتمثلة في توفير
إطار حماية لالجئني الفلسطينيني املتضررين من الصراع في سوريا .إن أكبر برنامج لألونروا في سوريا ،وهو نظام التعليم األساسي،
مبنى مدرسيا ً الستيعاب النازحني الفلسطينيني والسوريني ،فيما أصيب  68مبنى
قد تأثر بالصراع بشدة ،إذ يجري استخدام حوالي 18
ً
آخر بأضرار أو أصبح من غير املمكن الوصول إليه .التحق  47,000طالب وطالبة من أصل  66,000بالسنة الدراسية اجلديدة ،وستواصل
الوكالة رصد ما إذا كان ميكن احلفاظ على هذا املعدل املرتفع نسبيا ً للدوام املدرسي ،في ظل استمرار اجتياح الصراع للمخيمات في
جميع أنحاء البالد .وباإلضافة إلى استخدام مرافق بديلة – سمحت وزارة التربية والتعليم لألونروا بتقدمي فترة مسائية في  43مدرسة
حكومية – يتم اتباع طائفة من أساليب العمل املبتكرة ملساعدة الطلبة على االستمرار في دراستهم .تشمل هذه األساليب إعداد
مواد للتعلم الذاتي ،وبث برامج تعليمية تلفزيونية بواسطة قناة البث الفضائي التي تديرها األونروا من غزة أو من خالل عرضها على
اليوتيوب ،وتقدمي الدعم النفسي-االجتماعي من خالل  39مرشدا ً ومرشدة مت توظيفهم مؤخراً .كما تخطط الوكالة للبدء بتنفيذ
برنامج للتغذية املدرسية جلميع األطفال في املدارس من أجل احلد من التسرب واخملاطر على الوضع التغذوي.
فيما يتعلق باخلدمات الصحية لألونروا ،أغلق  13مركزا ً من أصل  23مركزا ً للرعاية الصحية األولية بسبب الصراع ،إال أن األونروا تواصل
التكيف مع الوضع من أجل تزويد  440,000الجئ في سوريا بالرعاية الصحية األولية واإلحاالت .فقد مت تأسيس ثماني نقاط صحية
في املراكز اجلماعية التي التمس العديدون األمان فيها ،ويخطط إلقامة ثالث نقاط أخرى في األشهر املقبلة .وبسبب التقلص الذي
أصاب قطاع الصحة ،فإن الوكالة تدعم اآلن اإلحاالت إلى مختلف املؤسسات .كما تكفل األونروا أن يتمكن الالجئون الفلسطينيون
من الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي املالئمة واآلمنة في اخمليمات ومراكز اإليواء اجلماعي وفي املناطق التي تضم تركيزا ً
عاليا ً من الالجئني من أجل احلد من اخملاطر على الصحة العامة.
أطلقت األونروا ،بالتعاون مع السلطات املضيفة ووكاالت األمم املتحدة الشقيقة ،حملة سريعة للتطعيم والتثقيف استهدفت
األطفال دون سن اخلامسة في سوريا واألردن ولبنان ،بالتركيز على شلل األطفال والنكاف واحلصبة واحلميراء (احلصبة األملانية).
يشمل ذلك األشخاص املهجرين داخليا ً الذين يجدون املأوى في مرافق األونروا ،واألطفال الذين يترددون على مراكز الوكالة ونقاطها
الصحية ،والطلبة املنتظمني في مدارس األونروا ،بصرف النظر عن تاريخ تطعيماتهم السابقة .عالوة على ذلك ،دشنت األونروا حملة
تطعيم من بيت لبيت على مدار شهر في مخيمات الالجئني .ولكن ال يزال من الصعب الوصول إلى مناطق اليرموك وسعسع ورمضان.
وفي  28تشرين الثاني/نوفمبر ،في أعقاب التوصل إلى ترتيبات كخطوة أولى في عملية التفاوض حول إدخال اللوازم اإلنسانية إلى
املنطقة ،متكنت األونروا من إيصال  2,000لقاح ضد شلل األطفال إلى اليرموك ،وتقف على أهبة االستعداد لتقدمي املزيد من اللقاحات.
فيما يحافظ الصراع املسلح في سوريا على شدته ،يزداد تعرض الالجئني الفلسطينيني للتهديدات واخملاطر ،مما يستدعي تنفيذ
تدخالت مكرسة تقع ضمن نطاق احلماية .فستقوم األونروا في الفترة املقبلة بتمتني قدرات املوظفني في دمشق وفي املكاتب احمللية
لضمان أن تتم االستجابة للقضايا من هذا القبيل ،مبا في ذلك من خالل البرامج وتقدمي اخلدمات.
أخيراً ،وبالنظر إلى تصاعد التحديات املرتبطة بالصراع ،فإن على األونروا أن ال تتوقف عن السعي لتقوية قدرات االستجابة الطارئة لديها
في سوريا .وسيلزم توفر خبرات إضافية من أجل متتني التخطيط للبرامج واإلدارة واملراقبة بخصوص أنشطة االستجابة اإلنسانية .كما
يعد تعزيز أمن الطاقم واملرافق من اجلهود الضرورية والتي ال بد من احلفاظ عليها لضمان استمرار األنشطة احليوية وحركة املوظفني
واللوازم بفاعلية وكفاءة في ظل التحديات املتنامية في بيئة العمل .ويظل تدريب الطاقم على التدبر بشكل أفضل في أوضاع الطوارئ
يشكل جزءا ً حاسما ً في جهود الوكالة لدعم قدرات املوظفني وصمودهم وضمان استمرار عملهم .من ناحية أخرى ،ال تزال الوكالة تعاني
من اخلسائر بشكل مقلق ،وتظل هناك مخاطر شديدة الوطأة بالنسبة للموظفني واملمتلكات ،إال أن متوسط اخلسارة الشهرية نتيجة
تسريب مساعدات األونروا في سنة  2013كان في حدوده الدنيا ،إذ بلغ ال أكثر من  %0.02في الشهر باملتوسط خالل العام .2013

سلسة نتائج التدخالت في سوريا :كانون الثاني/يناير – كانون األول/ديسمبر 2014
األولويات
االستراتيجية
احلفاظ على
قدرة اجملتمعات
الفلسطينية على
الصمود والتحمل
من خالل اإلغاثة
املوجهة.

الناجت

اخملرجات

تعزز قدرة الالجئني
الفلسطينيني على
الصمود والتحمل من
أجل التدبر مع األزمة
من خالل املساعدات
الغذائية والنقدية
واملواد غير الغذائية.

يلبي الالجئون
الفلسطينيون
احتياجاتهم الغذائية
واألسرية والسكنية
األساسية من خالل
مساعدات اإلغاثة،
والتمويل الصغير،
والتدريب املهني
وتوفير فرص العمل.

األنشطة

املدخالت

•حتويل مخصصات نقدية مباشرة إلى  440,000الجئ فلسطيني من خالل املصارف
واملؤسسات املالية ،وكذلك من خالل التوزيع في مقرات األونروا.
•اتباع إجراءات حتقق لتحديد األهلية والتأكد من استالم املساعدات.
•حتديد أسر الالجئني املؤهلة باالستناد إلى التحقق من انكشافهم أمام اخملاطر
وحاجتهم للمساعدة.

•مساعدات نقدية لضمان األمن
الغذائي
 117,919,046دوالرا ً
•مساعدات نقدية لتوفير املواد غير
الغذائية
 70,751,429دوالرا ً
•مساعدات نقدية لتوفير املسكن
 2,236,650دوالرا ً

•توزيع املواد غير الغذائية (بطانيات ،فرشات ،صفائح ،رزم مبواد النظافة الصحية،
مواد الشتاء) على  200,000الجئ فلسطيني.

•مواد غير غذائية
 8,502,730دوالرا ً
•رزم مبواد النظافة الصحية
 11,309,124دوالرا ً

•توزيع مؤن غذائية شهرية من السلع الغذائية األساسية على  440,000الجئ
لتلبية حوالي ثلث االحتياج (حوالي  700سعرة حرارية للشخص في اليوم).
•توفير وجبات يومية في املدرسة لصالح  45,000طفل الجئ ينتظمون في مدارس
األونروا.

•بالشراكة مع اجملموعة
اللوجستية وبتنسيق مع برنامج
األغذية العاملي.
• مساعدات غذائية
 54,918,145دوالرا ً
•التغذية املدرسية
 3,596,400دوالر

•تقدمي  9,000قرض من قروض املشاريع الصغيرة والقروض االستهالكية إلى
 39,750رجال ً وامرأة ،مبا يشمل السوريني والالجئني الفلسطينيني والشباب ،من
خالل شبكة مكاتب األونروا الفرعية لبرنامج التمويل الصغير في سوريا.
•تقدمي التعليم والتدريب املهني إلى  10,000الجئ في مراكز التدريب املهني التابعة
لألونروا ودعمهم من خالل التنسيب للوظائف.
•تقدمي  4,800قرض صغير إلى  19,200امرأة لدعم إدرار الدخل.

•قروض التمويل الصغير
 2,775,000دوالر
•التدريب املهني والتنسيب
للوظائف
 2,220,000دوالر
•إدرار الدخل للنساء
 1,110,000دوالر

توفير إطار حماية
للمجتمعات
الفلسطينية
واملساعدة في
تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

انخفاض التهديدات
املتعلقة بالصحة
العامة التي يتعرض
لها السكان
املتضررون.

ضمان وصول الالجئني
الفلسطينيني إلى
خدمات الصحة
البيئية املالئمة.

•اإلصالح الطارئ للبنية التحتية للمياه واجملاري في مخيمات الالجئني ومراكز اإليواء
اجلماعي.
•تقدمي خدمات جمع النفايات الصلبة و/أو التعاقد مع متعهدين إلزالة النفايات من
مخيمات الالجئني ومراكز اإليواء اجلماعي.
•حفر وتركيب آبار مياه جديدة في نقاط جتمع الالجئني.
•تركيب صهاريج للمياه ذات طاقة استيعابية عالية في مراكز اإليواء اجلماعي.

•الصحة البيئية الطارئة
 1,554,000دوالر

ضمان الوصول إلى
الرعاية الصحية
األولية وإلى الرعاية
الثانوية والتخصصية
إلنقاذ احلياة.

تلبية احتياجات
الالجئني
الفلسطينيني
للرعاية الصحية
األولية ورعاية
االستشفاء.

•شراء وتوزيع وإدارة العقاقير واألدوية األساسية ،مبا يشمل اللقاحات .وتوفير
احتياطي من األدوية واللوازم الطبية الضرورية حلاالت الطوارئ مسبقاً.
•تقدمي االستشارات من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية والنقاط الصحية
لألونروا.
•توفير اإلحاالت إلى الرعاية الصحية الثانوية ورعاية االستشفاء التخصصية
إلنقاذ احلياة.

•الرعاية الصحية الطارئة –
الوصول إلى رعاية االستشفاء
 2,220,000دوالر
•الرعاية الصحية الطارئة –
الوصول إلى األدوية األساسية
واللوازم الطبية
 3,330,000دوالر
•ستستورد األونروا اجلزء األكبر
من األدوية األساسية من خالل
املوردين الدوليني أو احملليني
للوكالة ،إلى جانب بعض املواد
من خالل سلسلة التوريد في
منظمة الصحة العاملية.

ضمان الوصول إلى
التعليم على الرغم
من الصراع والتهجير.

تلبية احتياجات
أطفال الالجئني
الفلسطينيني
للتعليم األساسي.

•ضمان وصول  47,000طفل للدوام املدرسي املباشر.
•شراء وإعداد مواد للتعلم عن بعد وتوزيعها.
•إعداد مواد وبرامج للتعلم عن طريق اإلنترنت.
•بناء قدرات املعلمني واملعلمات لتقدمي الدعم النفسي-االجتماعي وحتديد احلاجة
له.
•تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي لألطفال.

•التعليم الطارئ
 2,220,000دوالر
•سيتم تقدمي التعليم من خالل
مدارس األونروا والتشارك في
املرافق احلكومية.

حتسن خدمات
احلماية.

تلبية احتياجات
الالجئني
الفلسطينيني
للحماية.

•تعميم معايير احلماية لألونروا في البرامج واخلدمات عبر جميع عمليات األونروا.
•تقوية التركيز على العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي واإلحاالت لدعم
الناجيات.
•الوصول امليداني إلى ما يصل إلى  440,000الجئ في مجتمع الالجئني ،وحتديد
قضايا احلماية ،واالستجابة إلى مجاالت التهديد احملددة.
•زيادة التنسيق مع األطراف املعنية ذات الصلة من أجل ضمان التصدي لقضايا
احلماية.

•تعميم احلماية
 1,110,000دوالر
•توظيف اختصاصي دولي مسؤول
ومساعدين اثنني في مجال
احلماية.
•إقامة مكتب محلي للدعم/
احلماية في دمشق.

متتني قدرات العمل
اإلنساني والتنسيق
واإلدارة.

حتسن إمكانية
الوصول إلى املأوى
األساسي وقدرات
التدبر مع التغيرات
املوسمية.

استفادة الالجئني
الفلسطينيني من
املساكن الطارئة
املؤقتة.

•شراء حاويات إيواء مصنعة مسبقاً.
ً
•تزويد  8,000الجئ من بني األكثر تضررا بشكل ما من املساعدة في املسكن.
•بناء  2,000مسكن.
•تقدمي خدمات الصيانة والصرف الصحي املستمرة.

•املساعدة في املسكن – بناء
مساكن مصنعة مسبقا ً
 6,660,000دوالر

متتني التخطيط
للبرامج والتنفيذ
واملراقبة والتقارير عن
االستجابة اإلنسانية.

توفر قدرات أكبر
للعمل اإلنساني
والتنسيق لدى
األونروا.

•توظيف طواقم متخصصة واالحتفاظ بهم.
•شراء وتوفير املوارد والسلع واملعدات لدعم توسيع أنشطة البرامج.
•توفر خطط طوارئ لدعم العمليات عن بعد وخطط الستمرار العمل.

•دعم القدرات واإلدارة
 13,238,476دوالرا ً

تعزز ظروف األمن
ألكثر من 3,700
موظف وموظفة في
األونروا.

•شراء معدات االتصاالت املتعلقة باألمن.
•حتسني املركبات احلالية وشراء مركبات مصفحة إضافية.
•إدخال حتسينات وتوفير معدات األمن في مقرات املكاتب لضمان توفر احلد األدنى
من معايير السالمة واألمن.
•تدريب املوظفني وتقدمي الدعم الفني/التنسيق.

•السالمة واألمن
 1,554,000دوالر

إجراء اإلصالحات
الطارئة والصيانة
على مرافق األونروا
لضمان استمرار
اخلدمات.

•حتديد املنشآت التي بحاجة إلى تأهيل.
•شراء اللوازم و/أو اخلدمات إلجراء أعمال اإلصالح الطارئ.
•تنفيذ اإلصالحات الطارئة في املنشآت التي تتعرض ألضرار.

•اإلصالح الطارئ والصيانة ملنشآت
األونروا
 2,775,000دوالر
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لبنان :الجئو فلسطين من سورية – كانون األول 2013
حماه

!

حملة عن الوضع:
أوال .:فر  51,000الجئ فلسطيني من سورية إلى لبنان وهم يحصلون على خدمات
إغاثة وتعليم وصحة وحماية من األونروا .ويعيش  %52منهم في مخيمات الجئي
فلسطني القائمة.

طرطوس

حمص

ثانيا .:في الوقت الذي توجد فيه حركة كبيرة بني لبنان وسورية ،فإن ما يصل إلى
 100,000قد يسعون للبحث عن مساعدة األونروا في لبنان بحلول نهاية عام
.2014

توزيع الالجئني حسب احملافظة في لبنان

<100
1.000-600

ثالثا :تفاقمت املصاعب التي يواجهها الجئو فلسطني من سورية في لبنان جراء
الهشاشة القانونية واالجتماعية القائمة لالجئي فلسطني في البالد.

الشمال

>1.000

!

البقاع
بيروت

!!
!

يتوقع أن يصبح %85

جبل لبنان

من الالجئني عرضة
للمخاطر.

ريف دمشق

توزيع الجئي فلسطني حسب
مكان السكن في سورية

دمشق

!

الالجئون حسب العمر والنوع االجتماعي

<2.000

النبطية

2.000

السويدا

 %25,271رجال
اجلنوب

 %25,730نساء
%21,420
أطفال

القنيطرة

درعا

45.798

!
االستجابة واالحتياجات حسب القطاع

الغسل
في عام 2014

في عام 2013

25,950 45,000

شخص يسكنون في
شخص لديهم
سبيل للوصول إلى اخمليمات ويستفيدون
من خدمات الصحة
مياه كافية وآمنة
البيئية
وإلى خدمات الصرف
الصحي والتصحاح
في اخمليمات

الغسل

3,83

مليون دوالر

املسكن
في عام 2014

الصحة
في عام 2014

في عام 2013

في عام 2013

60,840 110,900 18,037 24,285

عائلة ستكون عائلة مت تقدمي
بحاجة ملساعدة املال لها من
أجل املساعدة
إسكانية
اإلسكانية

استشارة للرعاية األولية استشارة للرعاية األولية
ورعاية الفم واألسنان و ورعاية الفم واألسنان و

6,500

3,143

استشارة للرعاية
استشارة للرعاية
الطارئة واملنقذة للحياة الطارئة واملنقذة للحياة

املسكن

3,21

مليون دوالر

إجمالي املتطلبات 90,4 :مليون دوالر

الصحة

12,03

مليون دوالر

مجموع متطلبات التعليم  +املساعدة النقدية  +الصحة  +املسكن  +املواد غير الغذائية +
السالمة واألمن  +التنسيق واإلدارة

املساعدة النقدية
في عام 2014

في عام 2013

63,130 85,000

شخص
سيكونون
بحاجة ملساعدة
نقدية

شخص تلقوا على
األقل جولة واحدة من
املساعدة النقدية أو
الغذائية

التعليم
في عام 2014

في عام 2013

10,000

7,200

سيكونون
بحاجة ألن يتم
تسجيلهم في
مدارس األونروا

املساعدة النقدية

التعليم:

مليون دوالر

مليون دوالر

55,21

مسجلون في
مدارس األونروا

متطلبات عام 2014
حسب القطاع

11,87

التاريخ 02 :كانون األول 2013
املصادر :خريطة األساس (مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية) ،الجئو فلسطني (األونروا)
إن احلدود واألسماء املبينة والتسميات املستخدمة في هذه اخلريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا بها
من قبل األمم املتحدة
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لبنان

مخيم شاتيال ،لبنان  © -محمود شيخ  /أرشيف األونروا

يعد لبنان بيئة عمل معقدة للغاية .وقد فاقم الصراع في سوريا من التوترات السياسية واالجتماعية في لبنان ،متسببا ً في نشأة
وضع سريع التقلب كما تبني ذلك األحداث األمنية األخيرة .كان يقيم في لبنان حوالي  260,000الجئ فلسطيني قبل األزمة ،يعانون
من وضع من التهميش القانوني والفقر ويقطنون في مخيمات بائسة .وقد أدى وصول الجئني إضافيني من سوريا إلى مضاعفة األعباء
على خدمات األونروا ،وتسبب بضغوط شديدة على استراتيجيات التدبر جملتمع الالجئني بأكمله .وتترافق مع هذه الهشاشة الشديدة
مخاطر تهدد التماسك االجتماعي واالستقرار.
منذ ارتفاع وتيرة العنف في اليرموك في كانون األول/ديسمبر  ،2012وطوال العام  ،2013شهد لبنان تدفق أعداد كبيرة من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا إلى أراضيه .وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ،احتسب وجود حوالي  51,000فلسطيني من سوريا في األراضي
اللبنانية ،وميكن أن يصل هذا الرقم إلى  100,000-80,000حتى نهاية العام  .2014يتم إيواء أكثر من نصف الالجئني الفلسطينيني من
سوريا في مخيمات الالجئني الفلسطينيني االثني عشر في لبنان ،والتي تعاني من االكتظاظ في األصل .إن الالجئني الفلسطينيني
في لبنان يكافحون في وضع يتسم أصال ً بالقيود على حقوقهم ونقص الوصول إلى اخلدمات العامة أو فرص العمل .وقد مت منذ آب/
أغسطس  2013فرض قيود أشد على احلدود أمام دخول الالجئني الفلسطينيني ،مما يفاقم الوضع الهش للفلسطينيني ويلزم األونروا
ببذل جهود عاجلة في مجال احلماية لصالح الفلسطينيني النازحني عن مناطق الصراع.
جتري األونروا حاليا ً تقييما ً متعدد القطاعات لالحتياجات على املستوى الوطني بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي .سيتم جمع
معلومات عن املؤشرات الرئيسية للمياه والصرف الصحي ،واألمن الغذائي ،واملأوى ،والتعليم ،والصحة ،واحلماية ،من عينة ممثلة
لالجئني الفلسطينيني الستخالص معايير الضعف والهشاشة السائدة وحتديد الفئات األكثر احتياجاً .سيتيح ذلك أن يتم اتخاذ
القرارات باالستناد إلى املعلومات لتحديد آليات توجيه التدخالت وأولوياتها .وعلى النحو ذاته ،ستعمل األونروا مع برنامج األغذية
العاملي لتمتني قدراتها في مراقبة وتقييم املساعدات النقدية.
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تظل املساعدات النقدية ،وال سيما لتغطية تكاليف املأوى والغذاء ،عنصرا ً أساسيا ً في استجابة األونروا في لبنان في إطار الهدف
االستراتيجي األول للحفاظ على قدرة اجملتمعات الفلسطينية على الصمود والتحمل ،وهي وسيلة فعالة لتلبية احتياجات الالجئني
امللحة للغذاء واإليجار .يوجد باملتوسط  12.8فرد في املسكن الواحد وميكن أن تبلغ تكلفة اإليجار  200دوالر أمريكي أو أكثر لكل
أسرة .لذلك ،يظل الغذاء والسكن يشكالن حاجة ماسة بالنسبة للعديد من الالجئني الفلسطينيني من سوريا .قريبا ً ستقدم
جميع املساعدات النقدية حصرا ً عن طريق بطاقات الصراف اآللي ،إذ أن هذا النظام إليصال املساعدات يقلل من التكاليف العامة،
وكذلك من اخملاطر األمنية .وستوفر الوكالة أيضا ً مساعدة نقدية تدفع ملرة واحدة لألسر الالجئة املؤهلة خالل أشهر الشتاء لتغطية
احتياجاتهم املتعلقة بوقود التدفئة واملالبس الدافئة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيحصل الوافدون اجلدد على لوازم الفراش وأدوات املطبخ
ورزم مبواد النظافة.
على األونروا أن تواصل احلفاظ على إطار حماية لالجئني الفلسطينيني من سوريا عن طريق ضمان وصولهم إلى اخلدمات األساسية
ومن خالل جهود احلماية واملناصرة في لبنان .إن نظام التعليم القائم في لبنان ،والذي يستمر عبر التعليم الثانوي ،يوفر بنية مهمة
وجاهزة الستيعاب أكثر من  7,000طفل من الالجئني الفلسطينيني من سوريا .ولكن استيعاب طلبة إضافيني من سوريا يشكل
حتديا ً متصاعداً ،كما ثبت أنه ليس من السهل التعامل مع مسألة االنتقال من املناهج السورية إلى اللبنانية .ومن أجل توفير
الدعم لألطفال خالل هذه األوقات العصيبة ،تعمل األونروا على حتسني الدعم النفسي-االجتماعي الذي تقدمه إلى أطفال الالجئني
الفلسطينيني في املدارس من خالل تدريب املعلمني واملعلمات واملرشدين واملرشدات التربويات ،وكذلك توظيف مرشدين مختصني
بالدعم النفسي-االجتماعي .من ناحية أخرى ،يتمكن الالجئون الفلسطينيون من االستفادة من شبكة عيادات الرعاية الصحية
األولية التي تديرها األونروا .وتقدم األونروا كذلك الدعم املالي ملساعدة الالجئني الفلسطينيني في تكلفة الرعاية الالزمة إلنقاذ احلياة
إذ تغطي  %50من تكاليف االستشفاء ،ولكن التكاليف الباهظة للرعاية الصحية في لبنان كثيرا ً ما حتول دون وصول الالجئني إلى
املعاجلة املالئمة.

أحد عمال الصرف الصحي لدى االونروا ،مخيم شاتيال  © -محمود شيخ  /أرشيف األونروا
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توزيع املساعدات النقدية على الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان  © -أرشيف االونروا

تتزايد أهمية احلماية في استجابة األونروا في لبنان بالنظر إلى الوضع القانوني الهش الذي يواجه الالجئني الفلسطينيني من سوريا
في لبنان .ويجري العمل على تنفيذ أنشطة املناصرة مع السلطات لتقدمي معاملة متكافئة لالجئني الفلسطينيني من سوريا
بخصوص التأشيرات وغيرها من قضايا الوضع القانوني األخرى ،وقد أثمرت هذه اجلهود عن تأكيدات حكومية مهمة بشأن معاملة
الفلسطينيني ،وإن لم تكن مدونة خطياً .تقدم األونروا كذلك اإلرشادات لالجئني حول كيفية احلصول على التأشيرات والقيد املدني،
وهو ما يعتبر من املتطلبات للدخول إلى اخمليمات الستة التي تتطلب توفر تصريح رسمي ،من ضمن  12مخيماً .إن احلصول على القيد
املدني بحد ذاته ميثل عملية معقدة تتطلب توفر تأشيرة دخول سارية وشهادة إقامة من اخملتار احمللي ومصادقة من وزارة الداخلية
وموافقة من وزارة اخلارجية ومن السفارة السورية.
تعكف األونروا على تعميم االستجابة للعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي في برامجها االعتيادية .يشمل ذلك تدريب
الطاقم على أفضل املمارسات ،والكشف عن حاالت الناجيات من هذا العنف في منطقة صور في جنوب لبنان ،وإحالتهن إلى اخلدمات
املناسبة ،إلى جانب تطوير نظام إلدارة معلومات العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي وآليات للوصول إلى اجملتمعات احمللية.
وتشارك األونروا في فريق العمل على العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي الذي تقوده مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،
وتنسق عن قرب مع الوكاالت الرئيسية املعنية بإدارة احلاالت ،مثل جلنة اإلنقاذ الدولية ،واجمللس الدمناركي لالجئني ،والهيئة الطبية
الدولية .وقد مت تدريب موظفي الوكالة على مجموعة اخلدمات األولية الدنيا في الصحة اإلجنابية ،ورزمة أدوات الصحة اجلنسية
واإلجنابية للمراهقني في أوضاع الطوارئ ،واإلسعافات األولية النفسية-االجتماعية.
تشكل صحة البيئة جزءا ً متأصال ً من عمل األونروا مع اخمليمات الفلسطينية في لبنان .وبهذا اخلصوص ،أصبح االكتظاظ املفرط في
اخمليمات الفلسطينية يهدد بانهيار النظم الهشة في مجال املياه والنفايات الصلبة ،والتي أصبحت تخدم اآلن العبء اإلضافي من
الالجئني الفلسطينيني والسوريني .ستعمل األونروا على صيانة وتأهيل شبكات املياه والتخلص من النفايات في اخمليمات وستقوي
جهودها في تعزيز النظافة الصحية.

سلسة نتائج التدخالت في لبنان :كانون الثاني/يناير – كانون األول/ديسمبر 2014
األولويات
االستراتيجية

الناجت

اخملرجات

األنشطة

املدخالت

احلفاظ على
قدرة اجملتمعات
الفلسطينية على
الصمود والتحمل
من خالل اإلغاثة
املوجهة.

تعزز قدرة الالجئني
الفلسطينيني على
الصمود والتحمل من
أجل التدبر مع األزمة
املفاجئة من خالل
املساعدات الغذائية
والنقدية واملواد غير
الغذائية.

يلبي الالجئون
الفلسطينيون
احتياجاتهم الغذائية
واألسرية والسكنية
األساسية من خالل
مساعدات اإلغاثة.

•حتديد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا املؤهلة من خالل تقييم االحتياجات
وتوجيه املساعدات املمكنة باالستناد إلى نتائج التقييم.
•التنسيق مع برنامج األغذية العاملي لتقدمي مساعدات نقدية شهرية لتوفير
الغذاء ملا يصل إلى  85,000فرد من الالجئني الفلسطينيني من سوريا.
•التوزيع املنتظم للمساعدات النقدية على ما يصل إلى  24,285أسرة لالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
•التنسيق مع الشركاء وتوزيع املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية
من املواد غير الغذائية على ما يصل إلى  3,630أسرة لالجئني الفلسطينيني من
سوريا ،مثل لوازم الفراش وأدوات الطهي ،وتوزيع املساعدات لتلبية احتياجات
الشتاء على  8,285أسرة لالجئني الفلسطينيني من سوريا.
•املراقبة والتقييم املنتظمان لتوزيع املساعدات النقدية من خالل تقييمات على
عينات ممثلة على مستوى األسر املعيشية.

•مساعدات نقدية لضمان األمن
الغذائي
 26,147,206دوالرات
•مساعدات نقدية لتوفير املسكن
 26,959,557دوالرا ً
•مساعدات نقدية لتوفير املواد غير
الغذائية
 2,106,396دوالرا ً

توفير إطار حماية
للمجتمعات
الفلسطينية
واملساعدة في
تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

انخفاض التهديدات
املتعلقة بالصحة
العامة التي يتعرض
لها السكان
املتضررون.

ضمان وصول الالجئني
الفلسطينيني إلى
خدمات الصحة
البيئية املالئمة.

•تزويد ما يصل إلى  42,500الجئ فلسطيني من سوريا بإمكانية الوصول إلى
كمية كافية من املياه ألغراض الشرب والطهي والنظافة املنزلية.
•تزويد ما يصل إلى  30,000الجئ فلسطيني من سوريا بإمكانية الوصول إلى
مرافق املياه العادمة اجلماعية.
•توعية ما يصل إلى  90,000الجئ فلسطيني من سوريا حول حتسني ممارسات
النظافة وتوزيع مواد النظافة الصحية عليهم.
•احلفاظ على عمل  12خدمة جلمع النفايات الصلبة.
•متتني وتأهيل شبكات املياه القائمة.
•جمع النفايات الصلبة والتخلص منها.

•الصحة البيئية الطارئة
 3,837,242دوالرا ً

ضمان الوصول إلى
الرعاية الصحية
األولية وإلى الرعاية
الثانوية والتخصصية
إلنقاذ احلياة.

تلبية احتياجات
الالجئني
الفلسطينيني
للرعاية الصحية
األولية ورعاية
االستشفاء.

•تقدمي الرعاية الصحية األولية من خالل  27مركزا ً صحيا ً تديرها األونروا.
•توفير اإلحاالت لصالح ما يصل إلى  6,500الجئ فلسطيني من سوريا إلى الرعاية
الصحية الثانوية ورعاية االستشفاء التخصصية إلنقاذ احلياة.
•شراء وتوزيع وإدارة العقاقير واألدوية األساسية ،مبا يشمل اللقاحات .وتوفير
احتياطي من األدوية واللوازم الطبية الضرورية حلاالت الطوارئ مسبقاً.

•الرعاية الصحية الطارئة
 12,033,700دوالر

ضمان الوصول إلى
التعليم على الرغم
من الصراع والتهجير.

تلبية احتياجات
أطفال الالجئني
الفلسطينيني
للتعليم األساسي.

•توفير التعليم ملا يصل إلى  10,000طفل في سن املدرسة من الالجئني
الفلسطينيني في سوريا من خالل صفوف األونروا االعتيادية وصفوف خاصة.
•تزويد  20مدرسة من مدارس األونروا باألثاث والتدفئة واملعدات األخرى.
•توفير الدعم النفسي-االجتماعي ملا يصل إلى  10,000طفل في سن املدرسة من
الالجئني الفلسطينيني في سوريا.
•تطوير قدرات  30موظفا ً وموظفة من طاقم التعليم في مجال تقدمي الدعم
النفسي-االجتماعي.
•شراء وتوزيع املواد التعليمية والترفيهية جلميع األطفال في سن املدرسة من
الالجئني الفلسطينيني في سوريا.
•تنظيم وإجراء أنشطة صيفية وترفيهية لألطفال في سن املدرسة من الالجئني
الفلسطينيني في سوريا.

•التعليم الطارئ
 11,876,813دوالرا ً
•التنسيق مع مدارس األونروا
لضمان أن األطفال في
سن املدرسة من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا
يستطيعون الوصول إلى
التعليم.

حتسن خدمات
احلماية.

تلبية احتياجات
الالجئني
الفلسطينيني
للحماية من العنف
واإلعادة القسرية.

•تقدمي اإلرشاد أو التمثيل القانوني حول املسائل املدنية واجلنائية واإلدارية ملا يصل
إلى  700فرد من الالجئني الفلسطينيني في سوريا من خالل شركاء خارجيني ،مبا
يشمل قضايا العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي.
•املناصرة لدى السلطات ذات العالقة والوصول امليداني إلى مجتمع الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
•التنسيق مع األطراف املعنية وحتسني اإلبالغ عن حاالت احلماية.
•تطوير قدرات  100موظف وموظفة من طاقم األونروا في مجال احلماية أثناء
الطوارئ ،وحماية الطفل ،والعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي ،والدعم
النفسي-االجتماعي.
•حتديث ملفات ما يصل إلى  100,000الجئ فلسطيني من سوريا مسجلني في
نظام الطوارئ ضمن نظام معلومات تسجيل الالجئني في األونروا.
•إجراء تقييمات منتظمة لالحتياجات.

•احلماية
 1,576,192دوالرا ً

حتسن إمكانية
الوصول إلى املأوى
األساسي وقدرات
التدبر مع التغيرات
املوسمية.

استفادة الالجئني
الفلسطينيني من
املساكن الطارئة
املؤقتة.

•تأهيل  50مركز إيواء جماعي حسب املعايير املناسبة.

•املساعدة في املسكن
 3,294,661دوالرا ً

متتني قدرات العمل
اإلنساني والتنسيق
واإلدارة.

متتني التخطيط
للبرامج والتنفيذ
واملراقبة والتقارير عن
االستجابة اإلنسانية.

توفر قدرات أكبر
للعمل اإلنساني
والتنسيق لدى
األونروا.

•توظيف الطواقم واالحتفاظ بهم ،وخاصة من بني مجتمع الالجئني الفلسطينيني
لتغطية أعباء العمل اإلضافية الناجتة عن تنفيذ البرامج اإلنسانية.
•شراء وتوفير املوارد والسلع واملعدات لدعم توسيع أنشطة البرامج.
•إجراء مراجعات دورية خلطط االستجابة اإلنسانية على مستوى مكاتب األقاليم
ومستوى املنطقة.
•توفر خطط طوارئ لدعم العمليات عن بعد وخطط الستمرار العمل.

•دعم القدرات واإلدارة
 2,000,000دوالر

تعزز ظروف األمن
ملوظفي األونروا من
أجل تقدمي الدعم
اإلنساني.

•وضع خطط إلدارة األمن وتطبيقها.

•السالمة واألمن
 200,000دوالر
•موظف واحد إضافي لشؤون
السالمة واألمن

إجراء اإلصالحات
الطارئة والصيانة
على مرافق األونروا
لضمان استمرار
اخلدمات.

•حتديد املنشآت التي بحاجة إلى تأهيل.

•اإلصالح الطارئ والصيانة ملنشآت
األونروا
 400,000دوالر
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األردن :الجئو فلسطين من سورية – كانون األول 2013
حملة عن الوضع:
أوال 11,000 .:الجئ فلسطيني من سورية يتلقون حاليا خدمات اإلغاثة والتعليم والصحة واحلماية من األونروا في األردن .ويعيش  %98منهم في مجتمعات محلية؛
وقد يصل عدد الجئي فلسطني من سورية والذين بحاجة إلى مساعدة األونروا إلى حوالي  20,000شخص بحلول نهاية عام .2014

احلسكة

!

!

الرقة

ثانيا :السياسة األردنية التي تقضي مبنع دخول الفلسطينيني عملت على تفاقم هشاشة
الجئي فلسطني في سورية الذين دخلوا البالد .إن العديد من أولئك الالجئني قد
أصبحوا بناء على ذلك عرضة خملاطر مستمرة باإلعادة القسرية ويواجهون صعوبات
في الوصول لإلجراءات القانونية والتوظيف واخلدمات.

حلب

ثالثا :في غياب إطار عمل للحماية وسياق متكني من أجل تداخالت تنموية
أكثر دميومة ،فإن الغالبية العظمى من الجئي فلسطني من سورية
الالذقية
سيستمرون باالعتماد على املساعدة اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم
!
األساسية في .2014

ادلب

!

دير الزور

حماة

!

!

طرطوس
حمص

!

!!

توزيع الجئي فلسطني حسب
مكان السكن في سورية

<200

!

2.200

من الالجئني معرضون
للمخاطر بشكل كبير في
عام .2014

مدينة دمشق

ريف دمشق

!

درعة

السويدا

الزرقاء

القنيطرة

يتوقع أن يصبح %70

!

من الالجئني عرضة
للمخاطر في عام .2014

اربد
جرش
عجلون
البلقاء

املفرق

4.060

يتوقع أن يصبح %30

عمان

4.300

الالجئون حسب العمر والنوع االجتماعي
 %25رجال

مادبا

 %29نساء
%23
 %23أطفال
أطفال بنات
صبيان

الكرك
الطفيلة

توزيع الالجئني حسب احملافظة في األردن

<100
1.000-600

العقبة

>1.000
االستجابة واالحتياجات حسب القطاع
مواد غير غذائية
في عام 2014

400

في عام 2013

مواد غير غذائية
مت تقدميها من
عائلة ستكون خالل التبرعات
بحاجة ألطقم
العينية
مواد غير غذائية

املسكن
في عام 2014

1,200

عائلة ستكون بحاجة
ملساعدة إسكانية و

2,800

عائلة ستكون بحاجة
ملساعدة شتوية

الصحة
في عام 2014

في عام 2013

في عام 2013

24,100
للرعاية 15,766
استشارة

325

عائلة حصلت
على مساعدة
إسكانية

املساعدة النقدية

األولية ورعاية الفم
واألسنان و

850

استشارة للرعاية
الطارئة واملنقذة للحياة

استشارة للرعاية
األولية و

316

استشارة للرعاية
الطارئة واملنقذة للحياة

التعليم

في عام 2014

في عام 2013

في عام 2014

في عام 2013

14,000

9,000

3,200

1,835

شخص
سيكونون
بحاجة ملساعدة
نقدية

شخص تلقوا
مساعدة نقدية

سيكونون
بحاجة ألن يتم
تسجيلهم في
مدارس األونروا

املواد غير الغذائية:

املسكن:

الصحة:

املساعدة النقدية:

التعليم:

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

0,107

3,57

إجمالي املتطلبات 14,5 :مليون دوالر

0,8

مجموع متطلبات التعليم  +املساعدة النقدية  +الصحة  +املسكن  +املواد غير الغذائية +
السالمة واألمن  +التنسيق واإلدارة

6,58

مسجلون في
مدارس األونروا

متطلبات عام 2014
حسب القطاع

2,44

التاريخ 26 :كانون األول 2013
املصادر :خريطة األساس (مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية) ،الجئو فلسطني (األونروا)
إن احلدود واألسماء املبينة والتسميات املستخدمة في هذه اخلريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا
بها من قبل األمم املتحدة
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االستجابة اإلقليمية لألزمة في سوريا

األردن

طالب من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مدرسة اناث ماركا االعدادية الثانية خالل فترة الدوام املسائي ،األردن  © -راميرو كوردوبا  /أرشيف األونروا

أعلن األردن رسميا سياسة عدم السماح بدخول الفلسطينيني من سوريا في كانون الثاني/يناير  .2013وقد نبعت هذه السياسة عن
تدفق الفلسطينيني اللتماس األمان في األردن ،وفاقمت الضعف الذي يعاني منه أولئك الذين جنحوا في الدخول إلى البالد .تواصل
األونروا حث األردن على منح الوصول املؤقت واحلماية للفلسطينيني الفارين من العنف في سوريا .وتواصل الوكالة في الوقت نفسه
5
مناشدة اجملتمع الدولي لزيادة تقدمي املساعدات إلى كل من األردن ولبنان.
وعلى الرغم من القيود على الدخول ،استمر عدة مئات من الالجئني الفلسطينيني في العبور إلى األردن من سوريا كل شهر من
خالل مسالك معرضة للمخاطر بشكل متزايد ،ومن خالل قنوات وعرة في كثير من األحيان .وهم يتفرقون بني اجملتمعات احمللية –
وخاصة حول املراكز احلضرية في الزرقاء وإربد وعمان ،ويجدون املأوى في مساكن مستأجرة أو مع أقرباء لهم .وقد بلغ عدد الالجئني
الفلسطينيني من سوريا الذين توجهوا إلى األونروا في األردن طلبا ً للمساعدة أكثر من  ،11,000ويتوقع أن يصل العدد إلى  20,000حنى
نهاية العام  .2014وال يزال حوالي  200الجئ فلسطيني دخلوا األردن في عام  2012يقيمون في مرفق “سايبر سيتي” املغلق بالقرب من
بلدة الرمثا احلدودية ،حيث تتقيد حركتهم وتتقلص فرص سبل املعيشة أمامهم بشدة.
يشكل الفلسطينيون من سوريا مجموعة مهمشة للغاية في األردن .فحسب التقييم االجتماعي-االقتصادي لألونروا لعام ،2013
تعيش الغالبية العظمى منهم في فقر .وتعتبر تكاليف اإليجار باعث القلق الرئيسي بالنسبة لهم ،إذ تبلغ باملتوسط أكثر من 170
دوالرا ً أمريكيا ً في الشهر وفقا ً للدراسات االستقصائية لسوق اإلسكان .وفيما أن العديد من احتياجات الفلسطينيني تتقاطع مع
احتياجات غيرهم من الالجئني من سوريا ،فإن ما مييزهم ويزيد هشاشتهم واقع أنهم يفتقرون إلى الوضع القانوني في األردن .والكثيرون
6

 5متاشيا ً مع تصريح رئيس مجلس األمن في  2تشرين األول/أكتوبر .http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11138.doc.htm :2013
http://www.unrwa.org/sites/default/files/md_syr-rprt_q2fnl_251013.pdf 6
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منهم يتعرضون إلى خطر اإلعادة القسرية بشكل متواصل ويعيشون في حالة شديدة من انعدام األمن .كما أنهم يواجهون صعوبات
في الوصول إلى احملاكم وإجراءات األحوال املدنية والتسجيل ،مثل إصدار شهادات امليالد وجتديد الوثائق ،فضال ً عن فرص العمل واخلدمات
األساسية .وهناك عدد صغير منهم  -ولكنه متزايد  -يتخذون القرار اخلطير بالعودة إلى سوريا.
فيما يتواصل الصراع املمتد في سوريا ،تصبح األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني من سوريا أكثر تنوعا ً في األردن ،مما يتطلب
اتباع أساليب عمل أكثر توجيها ً حسب الفئات املستهدفة .وفي غياب السياق الذي من شأنه أن يتيح توفير الربط الالزم بني املساعدات
اإلنسانية والتدخالت التنموية األكثر استدامةً ،ستتمثل أولويات األونروا في احلفاظ على مساحة للحماية ،وضمان الوصول إلى
اخلدمات األساسية ،ومنع الفئات األكثر ضعفا ً من االنزالق بقدر أكبر نحو الفقر املدقع.
من الثابت أن املساعدات النقدية تعد أكثر األدوات مرونة وجدوى مقابل التكلفة وحفاظا ً على الكرامة لتلبية االحتياجات األساسية
لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،مبا يشمل الغذاء واملأوى .وهناك من املزايا التي تتسم بها املساعدات النقدية لدرجة أن األونروا قد
عملت على اإلنهاء التدريجي لتوزيع املؤن الغذائية في األردن ،وتتحول نحو اتباع آلية حتويل اخملصصات النقدية عبر بطاقات الصراف اآللي.
وفي ظل توقع أن ترتفع احتياجات الالجئني الفلسطينيني مبا يفوق قدرة األونروا على االستجابة ،فإن الوكالة تتحضر من أجل التحول
إلى نهج مستند إلى الضعف بحيث تتركز املساعدات النقدية على األسر األكثر احتياجاً .وسيستفاد من التقييم املتعدد القطاعات
لالحتياجات 7في حتديد عتبة الفقر ومعايير الضعف املستخدمة لتوجيه املساعدات وحتديد أولوياتها ,وتقدر األونروا أن ما يصل إلى 70
باملائة من األسر ستكون مؤهلة للحصول على مساعدات نقدية منتظمة ومساعدات شتوية بنا ًء على حالة الفقر لديهم ،وأن  30باملائة
من هؤالء سيكونون مؤهلني للحصول على دعم تكميلي في تغطية تكلفة املسكن بسبب معاناتهم من مجاالت ضعف حادة.
ستواصل األونروا ضمان وصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى خدمات األونروا في األردن ،مبا يشمل الرعاية الصحية والتعليم.
فبإمكان الالجئني الفلسطينيني الوصول إلى الرعاية الصحية األولية في  24عيادة تديرها األونروا في مختلف أنحاء البالد .كما أنهم
يحصلون على تغطية لتكاليف اإلحاالت إلى املستشفيات للرعاية الطارئة وإنقاذ احلياة ،وفقا ً ملا يسمح به التمويل املتاح .وال يجري
التصدي حاليا ً لالحتياجات النفسية-االجتماعية بشكل منهجي ،وستسعى األونروا في العام  2014لتمتني نظم الكشف واإلحالة
وتوسيع الشراكات لتدريب املوظفني في اخلطوط األمامية على اإلسعافات األولية النفسية-االجتماعية وتيسير مجموعات الدعم.
إن استمرار التعليم يكتسب أهمية حيوية من أجل احلد من أثر الصراع والتهجير على األطفال والشباب الالجئني ،وللحفاظ على
القليل من احلس بالوضع الطبيعي في حياتهم ،وتزويدهم باملهارات األكادميية واملهنية واحلياتية التي سيحتاجونها من أجل أن يعيشوا
حياة منتجة .بإمكان أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا واألطفال السوريني الذين يقيمون في مخيمات الالجئني الفلسطينيني
(من الصف األول وحتى العاشر) أن يلتحقوا مبدارس األونروا املنتشرة عبر البالد ،والتي تضم  173مدرسة .وقد ساهم الوصول امليداني
إلى األسر ومرونة متطلبات االلتحاق في إعطاء دفعة لرفع عدد األطفال امللتحقني باملدارس إلى أعلى من  .1,800ويفاد بأن  1,100طفل
آخرين من الالجئني الفلسطينيني من سوريا قد مت قيدهم في مدارس حكومية أو خاصة ،مبا في ذلك األطفال الذين يقيمون في سايبر
سيتي ،إذ يتم نقلهم إلى مدرسة مجاورة بواسطة اليونيسف .وال يزال معدل االلتحاق باملدارس لالجئني الفلسطينيني من سوريا –
والذي يقدر بحدود  - %60أخفض مما هو بني األطفال السوريني ،مما يستدعي البحث عن حلول أدق استهدافاً .وقد وظفت األونروا أربعة
مرشدين سيقومون بتدريب  173مرشدا ً ومرشدة تربوية على الدعم النفسي-االجتماعي من أجل املساعدة في معاجلة املشكالت
النفسية-االجتماعية العديدة التي تظهر على أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا.
تقوم األونروا بدور قيادي في التعليم التقني واملهني في األردن ،ويستطيع الشباب من الالجئني الفلسطينيني من سوريا اآلن أن
ينضموا إلى مركزي التدريب التقني اللذين تديرهما األونروا ومعهد تدريب املعلمني للحصول على شهادات في مجال واسع من املهن.
إن لهذه اخلطوة أهمية حاسمة في إتاحة الفرصة أمام الشباب وعائالتهم لالستمرار في بناء مستقبلهم.
تظل احلماية تشكل أولوية ويجري العمل على تعميمها في جميع جوانب االستجابة الطارئة .ويعد خطر اإلعادة القسرية مصدر قلق
وخوف شديدين بالنسبة لالجئني الفلسطينيني من سوريا املوجودين في األردن ،وميثل حتديا ً بالغا ً أمام جهود األونروا في مجال احلماية
واملناصرة .واألمر املثير للقلق أن الوكالة قد وثقت حاالت مت فيها إجبار أسر فلسطينية على العودة إلى سوريا ،حيث ميكن أن يواجهوا
املالحقة و/أو التهديدات لسالمتهم الشخصية .وتواصل األونروا العمل مع األطراف املعنية الرئيسية للتدخل لدى السلطات بشأن
احلاالت الفردية ،واملناصرة بثبات من أجل التوقف عن اإلعادة القسرية ومعاملة الالجئني بصورة متكافئة.
إن األونروا ،بصفتها إحدى اجلهات الرئيسية املقدمة للخدمات ،تتحمل مسؤولية خاصة عن ضمان توفر احلماية من خالل تقدمي
اخلدمات .وقد مت حتقيق تقدم ملموس في بناء قدرات املوظفني في مجال الكشف عن احلاالت وإدارتها وتقدمي اإلرشاد حول احلقوق
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واخلدمات املقدمة لالجئني الفلسطينيني .ويتوفر اآلن خط هاتفي مفتوح على مدار الساعة وفي كل أيام األسبوع إلثارة قضايا احلماية،
كما يتوفر موظفون مكرسون للعمل على احلاالت في كل مكتب محلي لتقدمي املشورة وإجراء اإلحاالت.
تتضمن أبرز قضايا العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي الناشئة الزواج املبكر ،والعنف األسري ،واالستغالل اجلنسي.
وتقدم األونروا مجموعة من اخلدمات لالجئات الفلسطينيات الناجيات من العنف ،تتضمن اإلغاثة والرعاية في املستشفيات .وقد كان
من شأن املشاركة النشطة في آليات االستجابة واحلماية التي تنسقها األمم املتحدة أن ساعدت في توسيع مجال اخلدمات املتاحة
لالجئني الفلسطينيني ،وخاصة فيما يتعلق بالدعم النفسي-االجتماعي واملساعدة القانونية.
تقدم اخلدمات الرئيسية ،داخل سايبر سيتي ،مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية ،بواسطة وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير
احلكومية .وتكمل األونروا هذه اخلدمات بواسطة عيادة أسنان متنقلة أسبوعية وعيادة في املوقع تديرها جمعية العون الصحي األردنية،
تقدم الرعاية الصحية األولية جلميع السكان ،فلسطينيني وسوريني ،باإلضافة إلى خدمات اإلحالة إلى املستشفيات .وجتري الوكالة اآلن
برنامجا ً محدودا ً ألعمال الترميم بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل حتسني معايير السالمة والنظافة .ويقوم
موظفو األونروا العاملون على احلاالت بزيارة املرفق يوميا ً لرصد احتياجات احلماية لدى هذه اجملموعة السكانية املعرضة للخطر.
ستواصل األونروا تقدمي االستجابة الطارئة من خالل برامجها االعتيادية ومنشآتها التي يبلغ عددها  200منشأة على مستوى البالد.
وستواصل وحدة تنسيق الطوارئ عملها على متتني قدرات العمل اإلنساني لدى مكتب اإلقليم عن طريق حتديد االحتياجات لتوفير
قدرات احتياطية في اخلط األمامي للعمليات ،واإلشراف على تنفيذ خطط االستجابة ،ودمج املعايير الدنيا في البرامج واخلدمات ،ودعم
تعميم األدوات والنظم املستخدمة على نطاق الوكالة ،مثل الوحدات اجلديدة للتسجيل والتوزيع الطارئ ،من أجل حتسني الكفاءة
اإلجمالية لالستجابة .وقد مت بالفعل حتسني اجلاهزية للطوارئ ،حيث جرى حتديث خطط الطوارئ البديلة ،وتطوير مفاهيم العمليات،
وحتضير مخزون احتياطي من رزم املواد غير الغذائية للتعامل مع أي تدفق كبير محتمل لالجئني إلى البالد.

مركز صحي ،جبل احلسني ،األردن  © -جرفاسيو سانشيز  /األونروا  -إسبانيا

سلسة نتائج تدخالت األونروا في األردن :كانون الثاني/يناير – كانون األول/ديسمبر 2014
األولويات
االستراتيجية

الناجت

اخملرجات

األنشطة

املدخالت

احلفاظ على
قدرة اجملتمعات
الفلسطينية على
الصمود والتحمل
من خالل اإلغاثة
املوجهة.

تعزز قدرة الالجئني
الفلسطينيني على
الصمود والتحمل من
أجل التدبر مع األزمة
املفاجئة من خالل
املساعدات الغذائية
والنقدية واملواد غير
الغذائية.

يلبي الالجئون
الفلسطينيون
احتياجاتهم الغذائية
واألسرية والسكنية
األساسية من خالل
مساعدات اإلغاثة.

•حتديد األولويات/استهداف أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضة للخطر
والتي بحاجة إلى مساعدات نقدية.
•التحول إلى حتويل اخملصصات النقدية عن طريق بطاقات الصراف اآللي.
•التوزيع املنتظم للمساعدات النقدية على ما يصل إلى  14,000الجئ من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املعرضني للخطر.
•توزيع مساعدات نقدية عاجلة ملرة واحدة على ما يصل إلى  400أسرة من أسر
الالجئني الفلسطينيني من سوريا ملعاجلة أية صدمات خاصة.
•شراء وتوزيع  400رزمة مبواد غير غذائية على أسر الالجئني الفلسطينيني من
سوريا املعرضة للخطر.

•مساعدات نقدية منتظمة
 6,084,512دوالرا ً
•مساعدات نقدية عاجلة
 155,400دوالر
•رزم باملواد غير الغذائية
 107,932دوالرا ً
•التسجيل/التقييمات/العمل على
احلاالت/التوزيع
 340,736دوالرا ً

توفير إطار حماية
للمجتمعات
الفلسطينية
واملساعدة في
تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

ضمان الوصول إلى
الرعاية الصحية
األولية وإلى الرعاية
الثانوية والتخصصية
إلنقاذ احلياة.

تلبية احتياجات
الالجئني
الفلسطينيني
للرعاية الصحية
األولية ورعاية
االستشفاء.

•تقدمي الرعاية الصحية األولية (ما يصل إلى  24,099زيارة ،تشكل اإلناث %51
منها).
•إحاالت إلى املستشفيات لصالح ما يصل إلى  826الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا
للرعاية الصحية الثانوية ولصالح  32الجئا ً للرعاية الصحية التخصصية.
•شراكات مع مختصني لتقدمي الدعم النفسي-االجتماعي ملا يصل إلى  410الجئني
فلسطينيني من سوريا.
•تدريب  100موظف وموظفة على الدعم النفسي-االجتماعي.
•الشراكة مع جمعية العون الصحي األردنية لتشغيل عيادة في سايبر سيتي.
•زيارات منتظمة لعيادة األسنان املتنقلة التي تديرها األونروا إلى سايبر سيتي.
•شراء املستلزمات الطبية واألدوية واملعدات.

•الرعاية الصحية األولية
 313,774دوالرا ً
•اإلحاالت إلى الرعاية الصحية
الثانوية
 354,050دوالرا ً
•اإلحاالت إلى الرعاية الصحية
التخصصية
 49,402دوالرات
•أنشطة الدعم النفسي-
االجتماعي  /الصحة النفسية
 66,600دوالر
•طاقم الصحة الطارئة
 29,171دوالرا ً

ضمان الوصول إلى
التعليم على الرغم
من الصراع والتهجير.

تلبية احتياجات
أطفال الالجئني
الفلسطينيني
للتعليم األساسي.

•تشجيع العودة إلى املدارس من خالل أنشطة ميدانية وحلول موجهة ألسر
الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين لديهم أطفال خارج املدرسة.
• تزويد ما يصل إلى  3,207أطفال مهجرين من سوريا ( %52منهم فتيات) بالتعليم
من الصف األول وحتى العاشر في مدارس األونروا.
•تلقي ما يصل إلى  50طالبا ً من الالجئني الفلسطينيني من سوريا التعليم
التقني/املهني في مراكز التدريب التابعة لألونروا.
•توظيف  4مرشدين نفسيني-اجتماعيني لتعزيز تبني أساليب عمل مرتكزة إلى
األطفال وشاملة للجميع ومتتني نظم الدعم لألطفال املعرضني للخطر.
•تدريب  137معلما ً ومعلمة على الدعم النفسي-االجتماعي.
•تقدمي الدعم في التعلم لألطفال الالجئني من سوريا.
•مشاركة  200طالب وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات
الصيفية.
•شراء الكتب املدرسية واللوازم.

•التعليم األساسي في مدارس
األونروا
 2,258,339دوالرا ً
•التعليم التقني واملهني
 57,276دوالرا ً
•أنشطة نفسية-اجتماعية/
ترفيهية
 60,029دوالرا ً
•طاقم التعليم الطارئ
 68,731دوالرا ً

حتسن خدمات
احلماية.

تلبية احتياجات
الالجئني
الفلسطينيني
للحماية من العنف
واإلعادة القسرية.

•حتديد ما يصل إلى  500حالة حماية واالستجابة لها ( %52منهم إناث).
•تزويد ما يصل إلى  10الجئني فلسطينيني من سوريا باملشورة أو التمثيل القانوني
من خالل شركاء خارجيني ،مبا في ذلك بخصوص حاالت العنف اجلنسي القائم
على النوع االجتماعي التي يتم حتديدها.
•تبليغ  %90من النساء عن أشكال العنف التي يتعرضن لها هن أو أطفالهن
واالستجابة لهن.
•تلقي  285موظفا ً وموظفة في األونروا التدريب على احلماية في أوضاع الطوارئ،
والعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي ،واحلماية من االستغالل واإلساءة
اجلنسية ،وحماية الطفل ،واملواضيع األخرى ذات العالقة.
•تأطير الشركات بخصوص املساعدات القانونية في إطار رسمي.
•الوصول امليداني وتعميم املعلومات على مجتمع الالجئني الفلسطينيني من
سوريا.
•متتني نظم إدارة احلاالت وإجالتها ،مبا في ذلك من خالل تعميم إجراءات التشغيل
املوحدة بني الوكاالت بشأن قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية
الطفل.
•تسجيل ما يصل إلى  1,656أسرة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في نظام
الطوارئ ضمن نظام معلومات تسجيل الالجئني.

•أنشطة توعية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا
 43,090دوالرا ً
•املساعدة القانونية
 33,000دوالر
•التدريب
 37,740دوالرا ً
•طاقم احلماية
 398,552دوالرا ً

متتني قدرات العمل
اإلنساني والتنسيق
واإلدارة.

حتسن إمكانية
الوصول إلى املأوى
األساسي وقدرات
التدبر مع التغيرات
املوسمية.

استفادة الالجئني
الفلسطينيني من
املساكن الطارئة
املؤقتة.

•تقدمي املساعدة في املسكن ملا يصل إلى  1,200أسرة من أسر الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املعرضة للمخاطر بشكل بالغ.
•تقدمي املساعدة في مستلزمات الشتاء ملا يصل إلى  2,800أسرة من أسر الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
•أعمال تأهيل محدودة في سايبر سيتي.

•الدعم املالي لتكاليف املأوى
 2,266,431دوالرا ً
•املساعدة في مستلزمات الشتاء
 1,280,496دوالرا ً
•إجراء ترميمات في سايبر سيتي
 22,200دوالر

متتني التخطيط
للبرامج والتنفيذ
واملراقبة والتقارير عن
االستجابة اإلنسانية.

توفر قدرات أكبر
للعمل اإلنساني
والتنسيق لدى
األونروا.

•إجراء تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات واستراتيجية االستهداف املتعددة
األبعاد.
•حتديث خطط االستجابة للطوارئ بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات
غير احلكومية.
•مراجعة في منتصف املدة خلطة االستجابة اإلنسانية.
•متتني التخطيط للبرامج وإدارتها ومراقبتها.
•مشاركة نشطة في نظام االستجابة/اجملموعات الذي تنسقه األمم املتحدة.
•توظيف طاقم فني وإداري ملراقبة ودعم تقدمي اخلدمات لالجئني الفلسطينيني من
سوريا.

•وحدة تنسيق الطوارئ
 238,122دوالرا ً
•لوازم ومعدات ملكتب الدعم
اللوجستي
 238,374دوالرا ً

تعزز ظروف األمن
ملوظفي األونروا من
أجل تقدمي الدعم
اإلنساني.

•وضع خطط إلدارة األمن.
•تقييم أمني ملنشآت األونروا.
•تدريب  17موظفا ً وموظفة من طواقم اخلط األمامي على التعامل مع البيئة
اخلطرة.
•شراء أجهزة اتصاالت.
•املراقبة املستمرة للمخاطر األمنية والتنسيق مع فريق إدارة األمن في األمم املتحدة.
•متارين على اإلخالء.

•التدريب األمني
 47,009دوالرات
•أجهزة اتصاالت
 5,328دوالرا ً
•موظف لشؤون األمن
 15,984دوالرا ً
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إقليميًا

توزيع مستلزمات فصل الشتاء في مركز توزيع مستأجر تابع لألونروا ،مخيم اجلرمانة ،سوريا  © -كارول الفرح  /أرشيف األونروا

إن األبعاد التي يحملها تأثير األزمة على الالجئني الفلسطينيني آخذة في االتساع ،حيث يواصل الفلسطينيون النزوح إلى البلدان
اجملاورة وإلى مناطق تقع خارج نطاق عمليات األونروا .تنسق األونروا استجابتها اإلقليمية وتناصر حقوق الالجئني الفلسطينيني
واحتياجاتهم من خالل فريق صغير في مكتب نائبة املفوض العام.
بالنظر إلى الوتيرة التي منا فيها الصراع وازداد تعقيداً ،فإن على الوكالة أن تكون قادرة على االستجابة بسرعة وبطريقة منسقة
عمان توجد
للتغيرات املفاجئة واالحتياجات الطارئة ،مع االستمرار في تقدمي خدماتها االعتيادية .إن دوائر رئاسة األونروا في مدينة ّ
ت لدعم األقاليم املشاركة في االستجابة لألزمة بتقدمي الدعم اللوجستي واألمن واإلدارة واخلبرات البرامجية .ويتم عقد
في وضع موا ٍ
اجتماعات منتظمة جملموعة استشارية من كبار املدراء ملناقشة وتنسيق اجلهود األكثر إحلاحاً.
على خالف وكاالت األمم املتحدة الشقيقة ،التي خصصت عمليات إقليمية إلدارة استجابتها بخصوص سوريا ،اعتمدت األونروا بشكل
كبير على ما يتوفر لديها من طاقم وقدرات في التنسيق والتعاون بني الوكاالت واالتصال والتخطيط لالستجابة .مع ذلك ،وفيما يتنامى
حجم االستجابة في األقاليم الثالثة املعنية ،تتنامى أيضا ً االحتياجات التنظيمية على املستوى اإلقليمي .إن إحدى العقبات األولية
أمام استجابة األونروا بكفاءة والتنسيق اجليد للخدمات تتمثل في وجود نقص ملموس في املوارد البشرية التي ميكن تكريسها حصرا ً
ألزمة سوريا في عدد من اجملاالت البارزة .لقد مت حتسني التحليل السياسي والتواصل مع األطراف األخرى والتقارير عن املشاريع واالتصاالت،
وسيتواصل العمل على دعمها في اخلطة الراهنة .وسيتم أيضا ً في الفترة املقبلة متتني التخطيط وإدارة املعلومات للطوارئ ،وسيتم
تطوير أساليب عمل أفضل ومبنظور إقليمي في عدد من اجملاالت البرامجية ،مبا يشمل املساعدات النقدية وتقييم االحتياجات واملراقبة.
باإلضافة إلى الوظائف اإلقليمية الواردة أعاله ،يتم تغطية املساعدات النقدية لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين وصلوا إلى غزة
ضمن امليزانية اإلقليمية لهذه اخلطة ،باإلضافة إلى جزء من التكاليف اجلارية للمحطة الفضائية لألونروا في غزة ،والتي تبث البرامج
التعليمية إلى منازل العديد من األطفال السوريني الذين يجدون صعوبة في االنتظام في املدارس.

سلسة نتائج تدخالت األونروا اإلقليمية :كانون الثاني/يناير – كانون األول/ديسمبر 2014
األولويات
االستراتيجية

املدخالت

الناجت

اخملرجات

األنشطة

احلفاظ على
قدرة اجملتمعات
الفلسطينية على
الصمود والتحمل
من خالل اإلغاثة
املوجهة.

تعزز قدرة الالجئني
الفلسطينيني على
الصمود والتحمل من
أجل التدبر مع األزمة
املفاجئة من خالل
املساعدات الغذائية
والنقدية واملواد غير
الغذائية.

يلبي الالجئون
الفلسطينيون
احتياجاتهم الغذائية
واألسرية والسكنية
األساسية من خالل
مساعدات اإلغاثة،
والتمويل الصغير،
والتدريب املهني
وتوفير فرص العمل.

•توزيع مساعدات نقدية منتظمة على ما يصل إلى  300أسرة من أسر الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في غزة.

•مساعدات نقدية
 320,000دوالر

توفير إطار حماية
للمجتمعات
الفلسطينية
واملساعدة في
تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

ضمان الوصول إلى
التعليم على الرغم
من الصراع والتهجير.

تلبية احتياجات
أطفال الالجئني
الفلسطينيني
للتعليم األساسي.

•تزويد األطفال في سوريا ببرامج تعليمية يتم إعدادها وبثها بوساطة قناة األونروا
التلفزيونية من غزة.
•توظيف الطاقم واالحتفاظ به,
•رسوم الترخيص السنوية.

•قناة غزة التلفزيونية الفضائية
 380,000دوالر

متتني قدرات العمل
اإلنساني والتنسيق
واإلدارة من أجل
االستجابة بكفاءة
وفاعلية لالحتياجات
املتزايدة لدى الالجئني
الفلسطينيني
املتضررين من األزمة
في سوريا.

متتني التخطيط
للبرامج والتنفيذ
واملراقبة والتقارير عن
االستجابة اإلنسانية.

توفر قدرات أكبر
للعمل اإلنساني
والتنسيق لدى
األونروا.

•توظيف طواقم متخصصة واالحتفاظ بها على املستوى اإلقليمي ،مبا يشمل
وظائف التنسيق اإلجمالي ،واالتصاالت ،واحلماية ،والتحليل السياسي.
•إعداد استراتيجية اتصاالت بخصوص األزمة.
•دعم التعاون البرامجي اإلقليمي والتعاون اإلقليمي في أنشطة التقييم واملراقبة.
•دعم إعداد خطط طوارئ إقليمية وخطط خاصة بكل بلد.
•مراجعات فصلية وفي منتصف املدة ملراقبة األداء في خطة االستجابة اإلنسانية.
•إجراء مناصرة لصالح الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مصر واألماكن
األخرى.
•تطوير قاعدة بيانات بخصوص احلماية لالجئني الفلسطينيني من سوريا.
•التواصل مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حول قضايا احلماية.

•دعم القدرات واإلدارة
 1,700,000دوالر
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المبادئ اإلجمالية لعمل البرامج
يسترشد التخطيط لبرامج األونروا وتطويرها وحتليلها في االستجابة اإلقليمية لسوريا باملبادئ التالية لعمل البرامج:
احلماية :تكمن حقوق اإلنسان في صميم التخطيط لبرامج األونروا وتنفيذها .وتواصل األونروا املناصرة لدى احلكومات املضيفة من أجل
مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان جتاه الالجئني الفلسطينيني ،مبا يشمل احلماية من اإلعادة القسرية ،وتوفير املعاملة املتكافئة مع األشخاص
اآلخرين املهجرين من سوريا ،واحلاجة ملنحهم وضعا ً قانونياً ،واحترام حقوق اإلنسان األساسية والكرامة ،وتيسير الوصول إلى خدمات
اإلغاثة واخلدمات األساسية األخرى مثل التعليم والصحة ،ودعم وتيسير إعادة جمع شمل األسر ،وتيسير الوصول إلى املساعدة القانونية.
االستهداف :جتري األونروا تقييمات لالحتياجات بصورة منتظمة في كل إقليم من أقاليم عملها لتسترشد بها في تطوير برامجها
ولتوجه تدخالتها اإلنسانية بالشكل املناسب بنا ًء على االحتياجات .ويتم حتديد التدخالت املنوي تنفيذها ضمن إطار للنتائج يشكل
األساس لتقدمي تقارير منسقة إلى املانحني .ويعمل إقليم األردن على تطوير نهج لتقييم األهلية للحصول على اخملصصات النقدية،
فيما يتعاون مكتب إقليم لبنان مع برنامج األغذية العاملي لبناء استراتيجية استهداف .ومع ذلك ،ففي كل من األردن ولبنان ،ستحتاج
الغالبية العظمى من الالجئني الفلسطينيني من سوريا للمساعدة في الفترة املقبلة.
أما في سوريا ،فإن  100باملائة من الالجئني الفلسطينيني امللتمسني املساعدة يحتاجون إلى دعم في تلبية أبسط احتياجاتهم.
وبالنظر إلى الوضع األمني في سوريا وحجم االحتياجات وأولويات استخدام املوارد املتاحة ،فإن األونروا ال تعتبر أنه من املمكن االنخراط
في عملية استهداف أكثر تفصيال ً في هذا الوقت .ومع ذلك ،ستنظر األونروا في سوريا في الدروس املستفادة من األردن ولبنان وتبحث
عن استراتيجية استهداف أكثر فاعلية في املستقبل حاملا يسمح الوضع بذلك.
توجد اآلن وحدة جديدة خاصة بالطوارئ في نظام املعلومات اإلقليمي لتسجيل الالجئني املعمول به في األونروا ،وهذه الوحدة تتيح تتبع
حركة الالجئني الفلسطينيني بني أقاليم عمل األونروا .وتتيح هذه املعلومات القيام بعملية استهداف دقيقة ومنصفة للمستفيدين
الذين ميكن أن ينتقلوا من إقليم إلى آخر.
الكفاءة مقابل التكلفة :ستواصل األونروا توجيه االستجابة للطوارئ من خالل برامجها االعتيادية ،باالستفادة من خبرات املوظفني
احلاليني وباستخدام شبكتها الواسعة من املنشآت املقامة في مختلف أنحاء املنطقة ،إلتاحة الوصول إلى اخلدمات .ويتم استخدام تدابير
أخرى لتبسيط عملية التوزيع وتقليل اخملاطر ،مثل حتويل اخملصصات النقدية عبر نظام الصراف اآللي والشركات التجارية لتحويل األموال.
االستدامة :إن خدمات األونروا املقدمة لالجئني الفلسطينيني في سوريا واألردن ولبنان مبنية على خبرات وعالقات ممتدة على مدار ستة
عقود وتعتمد على كوادر من موظفني محليني يعملون في خدمة مجتمعاتهم .وتشكل أنشطة األونروا املتعددة شبكة من الدعم
تساهم في تقوية نسيج اجملتمعات الفلسطينية ،سوا ًء في أوضاع االستقرار النسبي أو في غمرة الصراع.
احلساسية للنوع االجتماعي واإلعاقة :تسعى األونروا لتعميم اعتبارات النوع االجتماعي في جميع جوانب عملها املتعلق بالطوارئ،
مثلما تفعل في برامجها االعتيادية ،وتعمل على بناء القدرات بشكل تصاعدي لضمان أن يصبح حتليل النوع االجتماعي إجرا ًء روتينيا ً
في برامجها ،حيث تتم تلبية االحتياجات االستراتيجية واحملددة لكل من النساء والرجال والفتيات والفتيان .حتقيقا ً لهذه الغاية،
يقوم نظام معلومات اإلدارة في الوكالة بتصنيف البيانات حسب اجلنس ،وتكفل استراتيجية املعاينة في تقييمات االحتياجات متثيل
اعتبارات واحتياجات النساء واألطفال .وخالل األشهر الستة األولى من العام  ،2014ستجري األونروا حتليال ً وتقييما ً لالحتياجات من
منظور النوع االجتماعي في جميع البرامج ،مبا فيها الطارئة ،من أجل حتديد الفجوات بني اجلنسني وحتديد األولويات العملية في جميع
أقاليم عمل األونروا ،مبا فيها سوريا واألردن ولبنان .وستسترشد البرامج واالستجابات الطارئة بنتائج التحليل والفجوات التي يتم
حتديدها ،مما سيساعد في ضمان االمتثال للمعايير الدولية.
تشكل احلماية من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي إحدى أولويات األونروا  ،ويجري تدريب املوظفني العاملني في اخلط
األمامي على منع هذا الشكل من العنف ،وعلى حماية الطفل ،وتقدمي اإلسعافات األولية النفسية-االجتماعية .تقدم الوكالة
اخلدمات للناجيات من العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي ،مبا يشمل اإلرشاد والرعاية في املستشفيات ،وتعمل مع فرق األمم
املتحدة القطرية لتمتني سبل اإلحالة إلى املساعدة القانونية واخلدمات التي ال تتوفر في برامجها.
حتى اآلن ،يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة ومرضى األمراض املزمنة واملسنون خملاطر خاصة في ظروف الصراع الراهنة .وحتتوي سجالت األونروا
وتكيف االستجابة بحيث تلبي االحتياجات بأفضل شكل.
تقيم مجاالت التعرض للمخاطر
ّ
لكل أسرة على معلومات قيمة تتيح للوكالة أن ّ
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إدارة اخملاطر :على األونروا أن تواصل تلبية االحتياجات األساسية لالجئني الفلسطينيني في ظل بيئة العمل املعقدة واملتغيرة .ويعد
احلد من اخملاطر جانبا ً ثابتا ً في عمليات الوكالة ،وخاصة في سوريا .يرد سجل باخملاطر في امللحق أ ،وتتضمن اخملاطر الرئيسية ما يلي:
•ارتفاع اخملاطر الشخصية على الالجئني الفلسطينيني واملوظفني ،مبا في ذلك خسارة األرواح.
•االحتياجات اإلنسانية والتكاليف التشغيلية التي تفوق املوارد.
•قيود على الوصول والنقل بالنسبة لألنشطة اإلنسانية.
•تقلص اخلدمات الداعمة لتحويل اخملصصات النقدية.
•انخفاض توفر السلع محلياً.
•استمرار االنهيار االقتصادي في سوريا ،وتصاعد الهشاشة االقتصادية في الدول اجملاورة.
•إمكانية حدوث تدفق مفاجئ لالجئني الفلسطينيني عبر احلدود أو باجتاهها.
•تنامي التوتر بني الفلسطينيني واجملتمعات املضيفة.
•تقلص املوظفني احملليني في سوريا ،مما يؤدي إلى انخفاض القدرات التشغيلية.
•التمييز ضد الالجئني الفلسطينيني و/أو استهدافهم.
•ارتفاع مخاطر تعرض النساء واألطفال للعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي.
•تصاعد خطر تسريب املساعدات ،وفقدان األصول.
إدراكا ً ملستويات اخلطر العالية التي ينطوي عليها العمل في ظروف الصراع ،ستجري األونروا تقييما ً شامال ً للمخاطر وخطة تدقيق
تغطي متويل الطوارئ وعمليات اإلغاثة واإلنعاش وإعادة اإلعمار ،وستجري أعمال التدقيق والتفتيش على أنشطة الطوارئ .سيتم تعزيز
استدامة برنامج التدقيق عن طريق تطوير كفاءات طاقم التدقيق الداخلي في تدقيق أنشطة الطوارئ.
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التخطيط للطوارئ :شاركت األونروا في عمليات التخطيط للطوارئ التي جرت بقيادة فريق األمم املتحدة القطري للتأكيد على
التوصل إلى توافق عريض في اآلراء حول تهديدات الصراع واخملاطر املرتبطة به .ومت دمج التخطيط للطوارئ في كل إقليم من أقاليم
عمل األونروا في خطط الطوارئ القطاعية لألمم املتحدة من أجل ضمان أن تكون أنشطة االستجابة التي يقوم بها مختلف الفاعلني
في العمل اإلنساني منسجمة وسريعة ومناسبة .كما ساهمت األونروا في إطار العمل املشترك بني الوكاالت بخصوص االستعداد
للشتاء.
رسمت الوكالة عددا ً من السيناريوهات اإلقليمية بالنسبة لالجئني الفلسطينيني .وستتم في أوائل العام  ،2014بدعم من خبير في
التخطيط للطوارئ ،إعادة فحص هذه السيناريوهات بقدر أكبر ،وتطويرها إلى خطة طوارئ إقليمية خاصة باألونروا تعكس اخلبرات
احملددة واخملاطر التي تواجه مجتمع الالجئني الفلسطينيني في سوريا ،وترسم سيناريوهات محددة لألزمة وكيفية االستجابة لكل
منها.
االتصاالت وإبراز املساعدات :يوجد اآلن ضمن الطاقم موظف اتصاالت مكرس لألزمة في سوريا ،ويعمل على تنفيذ خطة اتصاالت
إقليمية تبني على أنشطة االتصاالت اجلارية على مستوى مكاتب األقاليم في سوريا ولبنان واألردن وغزة ،ويدعم اجلهود لتحسني
الوعي العام حول استجابة األونروا وحتسني التواصل مع املستفيدين بشأن مساعدات األونروا والدعم املقدم من املانحني .أما اجملاالت
األخرى التي حتتاج إلى تقوية عاجلة فتتضمن احملتوى السمعي-البصري والفوتوغرافي والتحريري لالتصاالت ،وتطوير موقع متكامل
على شبكة اإلنترنت ملساعدة األطراف املعنية في الوصول إلى معلومات مالئمة حول األزمة والالجئني الفلسطينيني من سوريا
والدعم املقدم من املانحني.
املراقبة والتقارير :إن استجابة األونروا لألزمة في سوريا مدمجة بالكامل في إطار التخطيط واملراقبة التنظيمية للوكالة .وقد مت
إعداد إطار نتائج مشترك للعام  2014لزيادة التركيز على حتقيق النتائج الرئيسية في العام  .2014ومتت مواءمة األولويات االستراتيجية
واملؤشرات الرئيسية إلى أقصى حد ممكن مع أولويات خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا ،وخطة اإلغاثة اإلنسانية لسوريا ،وخطة
األمم املتحدة لالستجابة اإلقليمية ،وخطط التنفيذ ألقاليم عمل األونروا ،من أجل ضمان التماسك واالنسجام مع أهداف التنمية
اإلنسانية العامة لألونروا والتوافق بني مختلف هياكل التقارير .وستواصل دائرة التخطيط دعم تطوير أدوات وهياكل مراقبة األداء من
أجل ضمان اجلودة في جمع البيانات واإلبالغ عنها.
تسعى األونروا بثبات لتحسني الكفاءة والفاعلية من خالل إجراء مراجعات ملراقبة األداء على مستوى أقاليم العمل وعلى مستوى
املنطقة ككل ،وتركز هذه املراجعات على الكيفية التي مت استخدام املساعدات بها ،والنتائج التي مت حتقيقها ،وكيف تساعد هذه
التغييرات في التقدم نحو حتقيق أهداف التنمية اإلنسانية العامة لألونروا .ويكمن نظام املراقبة القائمة على النتائج في صميم
مراقبة األداء في األونروا ،إذ أنه يتيح تت ّبع اإلجنازات بانتظام فصليا ً وفي نهاية السنة في ضوء النتائج التي ُخ ّطط لها.
تشجع األونروا املانحني على االشتراك في تقاريرها املنسقة ،والتي يتم إعدادها وفقا ً ملبادئ املمارسات السليمة في تقدمي املنح وأجندة
فعالية املعونات بشكل نصف سنوي.

مكتب األونروا لتنسيق االستجابة اإلقليمية لسوريا
عمان
الرئاسة ّ -
عمان ،األردن
ّ
هاتف+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

