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تمهيد من المفوض العام
واصــل الصــراع فــي ســوريا احتدامــه علــى مــدار ســنة ،2014
بضــراوة ال تســتثني أحــداً .فقــد شــهدنا عنفــا ً شــديدا ً
وتهجيــرا ً واســتمرارا ً فــي تــردي الوضــع اإلنســاني ومشــاكل
شــديدة فــي الوصــول .وفــي خضــم املآســي اإلنســانية التــي ال
تعــد وال حتصــى والتــي ال تــزال تتكشــف علــى مســتوى البلــد
كلــه ،ال ينبغــي أن نقلــل مــن شــأن محنــة مجتمــع الالجئــن
الفلســطينيني أو ننســاها.
فــي هــذا اخلصــوص ،يظــل اليرمــوك يقــدم مثــاال ً حرج ـا ً علــى
املعانــاة املدنيــة :إذ ال يــزال  18,000مدنــي محصوريــن ،يعيشــون
فــي ظــروف اجلــوع والبــرد واخلــوف .مــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن
األماكــن الشــبيهة باليرمــوك ،ومــا مــن مخيــم لالجئــن إال
ومســه الضــرر .إن جوهــر احليــاة الفلســطينية فــي ســوريا قــد
تشــظى ،ونســيج اجملتمعــات املســتقرة يتمــزق ،وتتعــرض األســر
للتشــتت واالنفصــال كل يــوم .وقــدرة الصمــود والتحمــل التــي
مت بناؤهــا علــى مــدار  60ســنة آخــذة بالتــآكل بســرعة .كمــا
أن الالجئــن الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان واألردن ومصــر يعيشــون
فــي وضــع بائــس ،ويجــدون أنفســهم محاصريــن ومنكشــفني
أمــام اخملاطــر .أمــا الذيــن وصلــوا إلــى أوروبــا أو بلــدان أخــرى
فيعانــون مــن العزلــة والتفــكك ،فيمــا يكافــح أفــراد األســرة
الواحــدة مــن أجــل البقــاء مع ـاً .ستشــهد ســنة  2015زيــادة
فــي املعانــاة إذ أن العنــف ال يــزال يتواصــل ،ومــن املهــم جــدا ً أن
تســتمر األونــروا فــي االنخــراط بنشــاط ودعــم قــدرة الالجئــن
الفلســطينيني علــى الصمــود.
متكنــت األونــروا ،علــى الرغــم مــن الصــراع والقيــود التــي
تعترضهــا بشــكل يومــي ،مــن حتقيــق نتائــج ملحوظــة ،وهنــاك
الكثيــر ممــا ميكــن عملــه .فقــد قمنــا مؤخــرا ً بتدشــن مدرســة
أعيــد بناؤهــا فــي مخيــم قبــر الســت ،جنــوب دمشــق .وبعــد
توقــف القتــال بوقــت قصيــر ،بــدأت األونــروا واجملتمــع احمللــي
بإزالــة الــركام ومتكنــوا مــن اســتعادة القــدرة علــى الوصــول
إلــى التعليــم .وقــد جــاءت إعــادة افتتــاح هــذه املدرســة
لتشــكل عالمــة فارقــة :فقــد ع ّبــرت عــن التجديــد ،وعــن
األمــل ،وقدمــت رســالة مهمــة لالجئــن وألطفالهــم بشــأن
قــوة التزامنــا .إن فريــق عملنــا فــي ســوريا يواصــل كل يــوم

تكييــف عملــه حســب الظــروف الصعبــة ،مبــا يشــمل إعــداد
مــواد للتعلــم الذاتــي الســتخدام األطفــال غيــر القادريــن علــى
الوصــول إلــى املــدارس ،وإقامــة نقــاط صحيــة للوصــول إلــى
الالجئــن النازحــن عــن مناطقهــم.
نحــن ممتنــون جــدا ً ملوظفينــا فــي ســوريا الذيــن يقــارب عددهــم
 4,000شــخص ،بســبب مــا أظهــروه مــن شــجاعة فــي مواجهة
األخطــار واحلرمــان والفقــدان نتيجــة العيــش فــي ظــروف
الصــراع ،وكذلــك بســبب مثابرتهــم علــى تقــدمي اخلدمــات
التــي يحتاجهــا الالجئــون الفلســطينيون بشــدة .وهــذا األمــر
ال ميكــن أخــذه كأمــر بديهــي أو مســلم بــه :أذ أننــا فقدنــا
 14زميــا ً فــي الصــراع ،وهنــاك  26موظفــا ً إمــا محتجــزون أو
مفقــودون .وســيظل جميــع هــؤالء يشــغلون تفكيرنــا ،وبودنــا أن
نقــول لعائالتهــم :نحــن معكــم مبشــاعرنا وتضامننــا.
وكمــا تعتمــد األونــروا علــى تفانــي موظفيهــا ،فنحــن لــن
نتمكــن مــن العمــل مــن دون الدعــم الــذي يقدمــه شــركاؤنا.
نحــن ممتنــون للمســاعدات املهمــة التــي حصلنــا عليهــا مــن
املانحــن فــي ســنة  ،2014وندعــو لتوفيــر دعــم نشــط فــي
ســنة  ،2015فــي ظــل العالمــات املقلقــة التــي تشــير إلــى
وجــود اجتــاه النخفــاض التمويــل املقــدم لعملياتنــا فــي ســوريا.
إن مــا مييــز الالجئــن الفلســطينيني شــعور االعتــزاز العميــق
مــن جهــة واالحتيــاج احلــاد مــن اجلهــة األخــرى .وهــذا اجملتمــع
الفريــد فــي انكشــافه أمــام اخملاطــر ومعاناتــه مــن هــذا
الصــراع املتأجــج ينتظــر الوفــاء بالوعــد بــأن يتــم التوصــل إلــى
حــل لقضيــة الالجئــن ،وســيظل حتــى ذلــك احلــن بحاجــة
إلــى مســاهمة جميــع شــركائنا .إننــا فــي األونــروا ملتزمــون
باحملافظــة علــى تكريــس كل طاقاتنــا بثبــات للدفــاع عــن
حقــوق الالجئــن الفلســطينيني وتقــدمي اخلدمــات بفاعليــة فــي
هــذه الظــروف املأســاوية إلــى أبعــد احلــدود.

بيير كرينبول
املفوض العام ,األونروا
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ملخص تنفيذي
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الصراع

خدمات األونروا

يصبــح الصــراع فــي ســوريا معقدا ً ومميتـا ً أكثــر من أي وقــت مضى.
وهــو يؤثــر بشــدة علــى جميــع مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني
االثنــي عشــر وجميــع الالجئــن املســجلني فــي البلــد وعددهــم
 .560,000وقــد تعلمــت األونــروا كيــف تتأقلــم ،وكيــف تتحــرك
حســب مــا يســمح بــه الصــراع ،وكيــف تبتكــر وجتــد احللــول
التــي تتيــح لهــا االســتمرار فــي الوفــاء بواجبهــا فــي مســاعدة
الالجئــن الفلســطينيني .مــع ذلــك ،فالعنــف يتصاعــد ،ويجعــل
احلركــة والوصــول أكثــر صعوبــة ،ويســبب ضائقة شــديدة بشــكل
متزايــد .تقــدر األونــروا أن  95باملائــة مــن الالجئــن الفلســطينيني
الذيــن ظلــوا فــي ســوريا ،وعددهــم  ،480,000يحتاجــون للمعونــات
اإلنســانية بشــكل مســتمر .وقــد شــجبت األونــروا بتكــرار عقــم
الســعي للتوصــل إلــى حلــول عســكرية فــي ســوريا وطالبــت
أطــراف الصــراع بالتفــاوض للتوصــل إلــى حــل ســلمي.

أصبحــت ثلــث مرافــق األونــروا فــي ســوريا غيــر قــادرة علــى
العمــل نتيجــة األضــرار أو الصــراع النشــط .مــع ذلــك ،فــإن عمــق
واتســاع عمليــات األونــروا فــي ســوريا واألردن ولبنــان متنــح الوكالة
قــوة بقــاء اســتثنائية وجتعلهــا فــي الوضــع األمثــل لتعزيــز قــدرة
الســكان األشــد ضعف ـا ً علــى الصمــود .فالوكالــة تصبــح أكثــر
مــن أي وقــت مضــى شــريان حيــاة حيــوي بالنســبة لالجئــن
الفلســطينيني .وهــي تلجــأ إلــى التكيــف واالبتــكار للمحافظــة
علــى قدرتهــا علــى تقــدمي اخلدمــات واملســاعدات جلميــع الالجئــن
الفلســطينيني فــي ســوريا وأولئــك الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان
واألردن وغــزة.

الحماية
اســتغلت األونــروا كل فرصــة ممكنــة ،على مــدار األزمة ،للتشــديد
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budget requirements
للموظفــن والالجئــن علــى ضــرورة احلفــاظ علــى احلياديــة فــي
كل األوقــات .ودعــت األونــروا بثبــات كل أطــراف الصــراع فــي
ســوريا للتقيــد بواجباتهــم مبوجــب القانــون اإلنســاني الدولــي
وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي ،وشــجبت بالتحديــد عــدم
إيــاء االعتبــار الواجــب حلمايــة املدنيــن .إن مواطــن الضعــف
اخلاصــة لــدى الالجئــن الفلســطينيني وحساســية مكانتهــم
فــي املنطقــة تفاقــم األذى الشــديد والعنيــف الــذي يتشــاركون
بــه مــع الســوريني .فقــد أغلقــت األردن حدودهــا أمــام الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا فــي وقــت مبكــر مــن الصــراع،
وتبعتهــا لبنــان فــي ذلــك فــي شــهر أيار/مايــو هــذه الســنة.
وعندمــا يجــد الالجئــون الفلســطينيون مــا يغيثهــم مــن
الصــراع ،فإنهــم يعانــون مــن التهميــش والضعــف الشــديد .إذ
أن العديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني الذيــن نزحــوا مــن ســوريا
إلــى لبنــان واألردن ومصــر لــم يحصلــوا علــى صفــة قانونيــة وال
يســتطيعون الوصــول إلــى إجــراءات التســجيل املدنــي واخلدمــات
االجتماعيــة األساســية .وتظــل حركتهــم مقيــدة ،فيمــا
يعيشــون فــي خــوف دائــم مــن التوقيــف وإرجاعهــم إلــى ســوريا
عنــوة .ويتحــدث الالجئــون الفلســطينيون عــن شــعورهم بأنهــم
محاصــرون وموصومــون وغيــر مرحــب بهــم فــي املنطقــة .وتتزايــد
أعــداد الالجئــن الفلســطينيني الذيــن يغــادرون ســوريا عبــر طــرق

غيــر آمنــة إلــى تركيــا ،وغالب ـا ً مــا يخاطــرون بحياتهــم عندمــا
يجــدون أنفســهم حتــت رحمــة املهربــن عــن طريــق البحــر .إن
احتياجــات احلمايــة اإلقليميــة لــدى الالجئــن الفلســطينيني
حــادة وملحــة ،ويشــكل دعمهــم ضــرورة ذات أهميــة إقليميــة
إنســانية وسياســية واســتراتيجية.

التمويل
مت متويــل نــداء األونــروا لســنة  2014بنســبة  50باملائــة فقــط.
ومتكنــت األونــروا مــن مواصلــة خدمــة احملتاجــن لهــا مــن خــال
تخفيــض املســاعدات الفرديــة بقــدر كبيــر .وإذا واصلت مســتويات
التمويــل االنخفــاض ،ســتتوقف جهــود مهمــة فــي التعليــم
الطــارئ والرعايــة الصحيــة ،وســتتهدد املســاعدات النقديــة،
والتــي تعــد الركيــزة احملوريــة الســتجابة األونــروا اإلنســانية.
وســيؤدي اقتصــار التركيــز علــى درء وقــوع كارثــة إنســانية إلــى
خســارة عشــرات الســنني مــن املكتســبات اإلمنائيــة التــي أمكــن
حتقيقهــا بدعــم مــن اجملتمــع الدولــي .إن األونــروا بحاجــة إلــى
تأمــن  415.4مليــون دوالر أمريكــي حتــى تســتجيب لالحتياجــات
الدنيــا لالجئــن الفلســطينيني فــي املنطقــة املتضرريــن مــن
الصــراع الدائــر فــي ســوريا.

تدخالت البرنامج

سوريا

لبنان

االردن

المنطقة

المجموع

مساعدات نقدية لتلبية االحتياجات األساسية

197,245,322

37,878,874

12,894,276

1,200,000

249,218,472

المساعدات الغذائية

58,177,926

-

-

-

58,177,926

التعليم الطارئ

19,653,400

10,692,657

2,310,000

400,000

33,056,057

الصحة البيئية

13,532,143

3,442,095

-

-

16,974,238

الصحة الطارئة

6,660,000

8,874,470

410,827

600,000

16,545,297

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

13,238,476

536,000

665,151

2,100,000

16,539,627

المواد غير الغذائية

11,703,667

-

-

-

11,703,667

السالمة واألمن

1,554,000

264,000

47,960

1,600,000

3,465,960

الحماية

1,110,000

1,857,590

170,907

300,000

3,438,497

سبل كسب الرزق

3,279,029

-

-

-

3,279,029

اإلصالحات الطارئة والصيانة

1,554,000

-

-

-

1,554,000

المأوى

1,221,000

-

-

200,000

1,421,000

المجموع

328,928,963

63,545,686

16,499,121

6,400,00

415,373,770
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سوريا

نزحت هيام عن احلسينية ،وقد قتل ابنها قبل سنتني وسجنت كنتها بعد ذلك بوقت قصير .وهي اآلن في عمر  57سنة ،تربي جيال ً جديدا ً من الالجئني الفلسطينيني
يتمثل في أحفادها .مركز اإليواء اجلماعي في مدرسة راما ،مخيم جرمانة ،دمشق ،كانون األول/ديسمبر  © .2014األونروا/تغريد محمد

سياق العمل في سوريا
فــي ســوريا ،اتســمت ســنة  2014بالضعــف املتســارع فــي قــدرات
الصمــود وتنامــي االحتياج اإلنســاني بــن الالجئني الفلســطينيني،
وذلــك نتيجــة حوالــي أربــع ســنوات مــن الصراع املســلح الشــديد
فــي مختلــف أنحــاء البــاد .وقــد تضــررت جميــع مخيمــات
وجتمعــات الالجئــن الفلســطينيني بشــدة ،وعانــت عــدة مناطــق،
مثــل اليرمــوك ومخيــم درعــا ومخيــم عــن التــل ومخيم ســبينة،
مــن أضــرار بالغــة ونــزوح شــبه شــامل لســاكنيها .واســتمر
اســتخدام األســلحة الثقيلــة دون متييــز فــي الصــراع ،واالعتــداء
علــى املناطــق املدنيــة ،وانتهــاك القانــون اإلنســاني وقانــون
حقــوق اإلنســان الدولــي ،ممــا نتــج عنــه اســتمرار نــزوح أكثــر مــن
 50باملائــة مــن الالجئــن الفلســطينيني املســجلني ،أي حوالــي
 280,000شــخص ،داخــل ســوريا.
ومــع االنتقــال إلــى ســنة  ،2015ال يبــدو أن هنــاك أيــة عالمــة على
االنخفــاض فــي حــدة األثــر اإلنســاني لألزمــة فــي ســوريا .وقــد
اســتنفد الالجئــون الفلســطينيون جميــع آليــات التدبــر ،وفــي

غيــاب حــل سياســي ،تقدر األونــروا أن  460,000شــخص ســيظلون
بحاجــة إلــى مجــال واســع مــن املســاعدات اإلنســانية مــن أجــل
تلبيــة احتياجاتهــم الدنيــا ،مبــا يشــمل املــال والغــذاء واملــواد غيــر
الغذائيــة واملــأوى والصحــة وامليــاه والصــرف الصحــي .وأصبــح
اآلن العديــد مــن الالجئــن الفلســطينيني يســتخدمون آليــات
تدبــر ســلبية ،مثــل تقليــص كميــات الغــذاء التــي يتناولونهــا.
إن األونــروا متلــك القــدرة التشــغيلية الواســعة لالســتجابة إلــى
هــذه االحتياجــات مــن خــال  4,000موظــف و 219مرفقــا ً فــي
مختلــف أنحــاء ســوريا .إال أن الوكالــة بحاجــة إلــى تأمــن متويــل
متزايــد ومســتمر حتــى تتمكــن مــن القيــام بذلــك.
ســتحافظ األونــروا علــى اتبــاع نهــج شــامل فــي اســتجابتها
اإلنســانية فــي ســنة  ،2015حيــث ســتقدم املســاعدات الغذائيــة
واملاديــة ،جنب ـا ً إلــى جنــب مــع املنــح النقديــة ،جلميــع الالجئــن
الفلســطينيني احملتاجــن .إن املســاعدات النقديــة مــن األونــروا تزود
احلاصلــن عليهــا باملرونــة والكرامــة فــي حتديــد أولوياتهــم فــي
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اإلنفــاق علــى االحتياجــات اإلنســانية ،وســتظل هــذه املســاعدات
تشــغل محــور التركيــز الرئيســي لالســتجابة اإلنســانية فــي
ســنة  ،2015ملســاعدة  460,000الجــئ فلســطيني فــي تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية.
فيمــا يتخطــى عمليــات االســتجابة الطارئــة ،ســتظل خدمــات
الصحــة والتعليــم تشــكل ركيــزة محوريــة فــي الدعــم
الــذي تقدمــه األونــروا لتعزيــز قــدرات الصمــود لــدى الالجئــن
الفلســطينيني فــي ســوريا .يلتحــق حاليـا ً  46,385طفـا ً مبــدارس
األونــروا ،وهــو رقــم أعلــى بقــدر ملمــوس ممــا كان عليــه فــي
ســنوات الصــراع الســابقة .يوفــر هــذا التعليــم لألطفــال فرصــة

نــادرة لإلحســاس بطبيعــة األمــور وباالســتقرار فــي ســياق مــن
الصــراع املســلح املكثــف .وقــد اســتمرت األونــروا فــي إدخــال
حتســينات وابتــكارات فــي تقــدمي خدمــات التعليــم ،مــن خــال
مزيــج مــن اخلدمــات املباشــرة ومــواد التعلــم الذاتــي ،ممــا أتــاح
للطلبــة القــدرة علــى مواصلــة التعلــم علــى الرغــم مــن األزمــة
احمليطــة .كمــا مت توســيع خدمــات األونــروا الصحيــة فــي ســوريا
بقــدر ملمــوس فــي ســنة  ،2014حيــث يقــدم أعضــاء الطواقــم
الطبيــة فــي األونــروا اخلدمــات مــن خــال  14مركــزا ً صحي ـا ً و11
نقطــة صحيــة ،إلــى جانــب نقطــة صحيــة مؤقتــة فــي اليرمــوك.
وتتوقــع األونــروا أن تقــدم مــا يقــارب  750,000استشــارة ومعاجلــة
طبيــة لالجئــن الفلســطينيني فــي ســنة  2014لوحدهــا.

إفتراضات التخطيط في سوريا
إن الصــراع املســلح فــي ســوريا متحــرك وكثيــف وغيــر خاضــع
للتنبــؤ فــي طبيعتــه ،ويفــرض حتديــات شــديدة أمــام تقــدمي
اخلدمــات االعتياديــة واملســاعدات الطارئــة .اســتجابة إلــى هــذه
البيئــة املتقلبــة ،تتوخــى األونــروا املرونــة واحلركــة واالبتــكار فــي
تقــدمي اخلدمــات .وســتزداد أهميــة هــذه اخلصــاص فــي ســنة 2015
أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،بالنظــر إلــى افتراضــات التخطيــط
التاليــة:
•اســتمرار الصراع املســلح واســتمرار شــدته فــي مختلف
أنحــاء ســوريا .مــع أن جغرافيــة الصــراع ستســتمر
فــي التغيــر ،إال أن املواجهــات املســلحة ســتتواصل فــي
مختلــف أنحــاء البــاد علــى املــدى القريــب إلــى املتوســط.
•اســتمرار تهجيــر الالجئــن الفلســطينيني .انخفضــت
وتيــرة التهجيــر اجلماعــي أثنــاء ســنة  ،2014ولكــن
الالجئــن الفلســطينيني ال يزالــون معرضــن للصــراع
املســلح فــي مختلــف أنحــاء ســوريا ،مــع وجــود احتماليــة
عاليــة بحــدوث مزيــد مــن التهجيــر فــي ســنة .2015
ومــن شــأن نفــاد آليــات التدبــر وخســارة ســبل الــرزق أن
حتافــظ علــى ارتفــاع مســتويات التهجيــر إلــى بلــدان
أخــرى .فض ـا ً عــن ذلــك ،يرجــح أن تكــون هنــاك نــدرة فــي
احلــاالت حيــث يتمكــن النــاس مــن الرجــوع إلــى بيوتهــم.
•ارتفــاع مســتويات االحتيــاج اإلنســاني .فيمــا يتعــرض أكثر
مــن  50باملائــة مــن الســكان للنــزوح الداخلــي ،فــإن أغلــب

الالجئــن الفلســطينيني قــد فقــدوا مســاكنهم وأصولهــم
ومدخراتهــم ،ممــا يجعلهــم بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية
مســتمرة لكــي يلبــوا احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم.
•االنكمــاش االقتصــادي وارتفــاع تكاليــف املعيشــة.
يقــدر أن إجمالــي اخلســارة االقتصاديــة منــذ بــدء
الصــراع بلــغ  143.8مليــار دوالر ،وهــو مــا يعــادل 276
باملائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي لســنة .2010
وتقــدر نســبة البطالــة فــي ســوريا بحــدود 54.3
باملائــة ،فيمــا ارتفــع مؤشــر أســعار املســتهلك
بنســبة  179باملائــة منــذ بــدء األزمــة (هــدر اإلنســانية:
تقريــر يرصــد الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي ســورية ،املركــز الســوري لبحــوث السياســات
واألونــروا وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.)2014 ،
•اســتقرار فــي بعــض املناطــق وزعزعــة االســتقرار فــي
مناطــق أخــرى .فــي ســنة  ،2014حــدث اســتقرار فــي بعــض
املناطــق ،مثــل مخيــم قبــر الســت فــي محافظــة ريــف
دمشــق ،ممــا أتــاح لألونــروا أن تعيــد بنــاء املــدارس وتســتأنف
اخلدمــات .إال أن مناطــق أخــرى ،مثــل اليرمــوك ومخيــم درعــا،
عانــت مــن املواجهــات املســلحة املســتمرة والكثيفــة .إن
علــى األونــروا أن حتافــظ علــى القــدرة علــى التكيــف واملرونــة
لالســتجابة بســرعة إلــى التطــورات اجلديــدة فــي الوضــع
اإلنســاني واألمنــي.
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التدخالت اخلاصة بكل قطاع
االولوية االستراتيجية رقم  : 1احلفاظ على قدرة اجملتمع على الصمود والتحمل من خالل اإلغاثة املوجهة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى تلبيــة نســبة الالجئــن الفلســطينيني املســتهدفني مــن ســوريا
احتياجاتهــم األســرية األساســية للحفــاظ الذيــن يســتفيدون مــن تدخــل واحــد أو أكثــر مــن مســاعدات

خط االساس

الهدف للعام 2015

% 100

% 100

علــى حياتهــم والتدبــر مــع األزمــات األونــروا الطارئــة.

املفاجئــة.

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى عــدد األفــراد الذيــن يتلقــون املســاعدات الغذائيــة لــكل فصــل
(املــال للغــذاء والطــرود الغذائيــة).
مســاعدات غذائيــة.

440,000

460,000

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى عــدد األســر التــي تتلقــى مســاعدات مــن املــواد غيــر الغذائيــة
لــكل فصــل.
مســاعدات مــن املــواد غيــر الغذائيــة.

112,600

117,610

عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.

2,400

2,400

عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء التــي حتصــل على مســاعدات

150

150

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى
مســاعدات فــي املــأوى.

في املــأوى.
عــدد األســر التــي يتــم تزويدهــا مبســاعدات للتأهــب لفصــل

48,500

70,000

الشــتاء.
عــدد الالجئــن النازحــن الذيــن يحصلــون علــى مــأوى فــي

13,000

13,000

مرافــق األونــروا.

فــي ســنة  ،2015ســتظل املســاعدات النقديــة تشــكل
أهــم أشــكال الدعــم الطــارئ الــذي تقدمــه األونــروا لالجئــن

الفلســطينيني فــي ســوريا ،حيــث تتيــح للمســتفيدين املرونــة
فــي االســتجابة الحتياجاتهــم اخلاصــة ،فيمــا تقلــل تكاليــف

نقطة توزيع املعونات الغذائية من األونروا لالجئني الفلسطينيني احملاصرين في اليرموك .اليرموك ،دمشق،
كانون الثاني/يناير  © .2014األونروا
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اإلدارة والتوزيــع .أقامــت األونــروا شــبكة مــن املنافــذ فــي دمشــق
وحلــب ودرعــا وحمــص وحمــاة والالذقيــة ،تتكــون مــن املصــارف
واملؤسســات اخلاصــة ومرافــق األونــروا ،تتيــح للوكالــة توزيــع
منــح نقديــة علــى أكثــر مــن  460,000الجــئ فلســطيني فــي
ســتة أســابيع أو أقــل .وهــذه الهيكليــة ،جنبــا ً إلــى جنــب مــع
تخصيــص وحــدة للمســاعدات النقديــة فــي مكتــب إقليــم
ســوريا ،تتيــح لألونــروا أن تــوزع املســاعدات النقديــة فــي مختلــف
أنحــاء ســوريا بتكاليــف إجرائيــة منخفضــة للغايــة وبأدنــى قــدر
مــن اخملاطــر املاليــة.
تعمــق انعــدام األمــن الغذائــي بــن الالجئــن الفلســطينيني
فــي ســوريا فــي ســنة  ،2014حيــث أن  95باملائــة مــن الســكان
الباقــن يعتمــدون علــى األونــروا فــي تلبيــة احلــد األدنــى
مــن احتياجاتهــم الغذائيــة .ســتكفل املســاعدات الغذائيــة
العينيــة فــي ســنة  2015توفيــر املســتوى األدنــى مــن املدخــول
الغذائــي لالجئــن الفلســطينيني عبــر ســوريا ،وتســمح لألونــروا
أن تدعــم األســر التــي تعيــش فــي املناطــق التــي يتعطــل فيهــا
نشــاط األســواق ،مثــل اليرمــوك .إن الغــذاء ال يــزال متاحــا ً فــي
أغلــب املراكــز احلضريــة عبــر ســوريا ،ولكــن األســعار ارتفعــت
بشــكل حــاد علــى مــدار األزمــة .ومــن شــأن املســاعدات الغذائيــة
العينيــة ،إلــى جانــب املســاعدات النقديــة ،أن تكفــل حصــول
الالجئــن الفلســطينيني علــى املــوارد الالزمــة لضمــان املســتوى
األدنــى مــن األمــن الغذائــي .لقــد أكــد تقييــم أجرتــه األونــروا

فــي ســنة  2014علــى األهميــة احلاســمة للمســاعدات النقديــة
وأشــار إلــى أن الالجئــن الفلســطينيني يضطــرون بشــكل متزايــد
لالختيــار بــن تأمــن الغــذاء الكافــي وتأمــن املــأوى.

ســتواصل األونــروا تقــدمي املــواد غيــر الغذائيــة العينيــة
للفئــات الضعيفــة اخلاصــة ،مبــا يشــمل األشــخاص ذوي
اإلعاقــات ،والنســاء احلوامــل واملرضعــات ،واألســر التــي تعيلهــا
نســاء ،وســكان املناطــق احملاصــرة (مثــل اليرمــوك) واألشــخاص
املقيمــن فــي مراكــز اإليــواء اجلماعــي .بســبب الشــح املســتمر
فــي الوقــود وانتشــار البطالــة ،يصبــح مــن املهــم بشــكل خــاص
توفيــر املــواد الالزمــة للتأهــب لفصــل الشــتاء ،مبــا يشــمل توفيــر
لــوازم الفــراش واملالبــس الدافئــة خــال األشــهر البــاردة .ويعتمــد
الالجئــون الفلســطينيون فــي املناطــق التــي تفتقــر إلــى أســواق
نشــطة أو حريــة احلركــة ،مثــل اليرمــوك ،علــى توزيــع املــواد
العينيــة لتلبيــة احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم .تتوقــع األونــروا أن
تســتمر مســتويات االحتيــاج املرتفعــة فيمــا يتعلــق باملــواد غيــر
الغذائيــة األساســية علــى مــدار ســنة  ،2015إذ أن االنكمــاش
االقتصــادي وارتفــاع البطالــة والتضخــم الســريع يحــول دون
قــدرة الالجئــن الفلســطينيني املنكشــفني بشــكل متزايــد علــى
تلبيــة احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم فــي األســواق املفتوحــة.
ســتواصل األونــروا إدارة مراكــز اإليــواء اجلماعــي الســتضافة أكثــر
مــن  13,000نــازح مــن الالجئــن الفلســطينيني واملدنيــن اآلخريــن
فــي ســنة .2015

االولوية االستراتيجية رقم  : 2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

الصحة الطارئة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى نســبة الســكان الذيــن يصلــون إلــى خدمــات الرعايــة
تغطيــة احتياجاتهــم للرعايــة الصحيــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والتخصصيــة لــدى األونــروا

خط االساس

الهدف للعام 2015

625,000

650,000

األوليــة والرعايــة الثانويــة والتخصصيــة (الزيــارات).

الالزمــة إلنقــاذ احليــاة مــن خــال خدمــات
األونــروا.
الالجئــون الفلســطينيون ميلكــون الوصــول
إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة.

عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

290,000

305,000

عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

335,000

345,000

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية القادرة على العمل.

21

26

16,600

15,000

الالجئــون الفلســطينيون ميلكــون الوصــول العــدد اإلجمالــي حلــاالت االستشــفاء (الرعايــة الثانويــة
إلــى رعايــة االستشــفاء (الثانويــة والتخصصيــة).

و ا لتخصصيــة ) .

الالجئــون الفلســطينيون ميلكــون قــدرة نســبة املراكــز الصحيــة التــي ال يوجــد فيهــا انقطــاع فــي
أفضــل علــى الوصــول إلــى األدويــة مخــزون  12مــادة خاضعــة للتتبــع.

األساســية واللــوازم الطبيــة.

% 100

% 100
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فــي ظــل مســتوى الدمــار الــذي أصــاب نظــام الصحــة العامــة
الســوري ،أصبحــت األونــروا اجلهــة الوحيــدة املقدمــة للرعايــة
الصحيــة جلميــع الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا بــا
اســتثناء ،ممــا أضــاف مزيــدا ً مــن الضغــوط علــى اخلدمــات اجملهــدة
باألصــل .وال يــزال تدميــر املرافــق ونــزوح موظفــي الصحــة املؤهلني،
جنبـا ً إلــى جنــب مــع ارتفــاع تكاليــف اللــوازم الطبيــة وخدمــات
املستشــفيات وتقلــص خيــارات اإلحالــة ،ال يــزال كل ذلــك يؤثــر
بشــدة علــى قــدرة األونــروا علــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة
املالئمــة لالجئــن الفلســطينيني الذيــن مــا زالــوا يقيمــون فــي
ســوريا ،وعددهــم .480,000
فــي وجــه اســتمرار النــزوح اخلارجــي ،ستســعى األونــروا لضمــان
أن يبقــى برنامــج الصحــة فــي ســوريا مــزودا ً بالطواقــم بصــورة
شــاملة ،مــن خــال الســعي لتســريع التوظيــف ملــلء الشــواغر
الطبيــة ووظائــف الدعــم .كمــا ستســعى األونــروا لتمتــن

قــدرات النقــاط الصحيــة اإلحــدى عشــرة التــي أنشــئت مؤخــرا ً
خلدمــة الســكان النازحــن ،مــن خــال تقــدمي مجــال أوســع مــن
اخلدمــات وضمــان توفــر مخــزون مــن األدويــة األساســية .ســيلزم
تأمــن متويــل إضافــي للحفــاظ علــى املســتويات األساســية مــن
اخلدمــات فــي ظــل ارتفــاع التكاليــف ،وخاصــة تلــك املتعلقــة
باألدويــة واللــوازم الطبيــة ورعايــة االستشــفاء .كمــا ســتقوي
األونــروا قــدرات الوصــول امليدانــي لالجئــن الفلســطينيني
بخصــوص صحــة األم والطفــل ،واألمــراض غيــر الســارية،
والتغطيــة بالتطعيــم ،وذلــك ســعيا ً حلمايــة التحســينات
التــي أدخلــت علــى الصحــة العامــة لالجئــن الفلســطينيني
فــي الفتــرة الســابقة لألزمــة .وستســعى الوكالــة كذلــك
الستكشــاف إمكانيــة تنفيــذ اســتراتيجية األونــروا فــي إصــاح
الصحــة فــي ســوريا ،ويشــمل ذلــك نهــج فريــق صحــة األســرة
ونظــام الصحــة اإللكترونــي ،وذلــك لتحســن جــودة اخلدمــات فــي
ظــل األوضــاع القائمــة.

التعليم الطارئ
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

3,974

4,000

عــدد الطلبــة الذيــن يكملــون امتحانــات نهايــة الســنة

37,263

38,000

عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

83

118

عــدد األطفــال امللتحقــن بالصفــوف االعتياديــة فــي مــدارس

40,000

47,000

الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى
مواصلــة تعليمهــم علــى الرغــم مــن
(الصفــوف .)1-8
الصــراع والتهجيــر.

األونــروا.
عــدد األطفــال الذيــن يتلقــون التعليــم مــن األونــروا فــي

22,750

20,000

عــدد األطفــال الذيــن يحصلــون علــى التعلــم غيــر النظامــي

0

1,000

الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون ميلكــون مــدارس تابعــة للحكومــة املضيفــة.

الوصــول إلــى التعليــم النظامــي وغيــر
النظامــي.

الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون
علــى الدعــم النفســي-االجتماعي.

مــن األونــروا فــي أماكــن تعلــم بديلــة.
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ.

50

150

عدد األطفال املنتظمني في مدارس األونروا.

17,832

20,000

عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.

39,233

40,000

عــدد موظفــي التعليــم املدربــن علــى تقــدمي الدعــم

64

100

1,120

50,000

ا لنفســي  -ا ال جتما عي .
عــدد الطلبــة احلاصلــن علــى مــواد تعليميــة وترفيهيــة (مبــا
يشــمل أدوات العــودة إلــى املدرســة).
عدد الطلبة املشاركني في األنشطة الصيفية والترفيهية.

13,142

13,000

عــدد دروس التلفزيــون التعليمــي التــي تنتــج الســتهداف

400

400

2

4

1,120

50,000

الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا.

علــى مــواد وأنشــطة تعليميــة وترفيهيــة.

عــدد الوحــدات املعــدة لصالــح برنامــج التعلــم التفاعلــي
باســتهداف الالجئــن الفلســطينيني (الصفــوف .)1-9
عــدد مجموعــات مــواد نصــوص التعلــم الذاتــي التــي تعــد
للصفــوف ( 1-9مثــاً ،مجموعــة واحــدة لــكل موضــوع أو
صــف).
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النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون ميلكــون قــدرة عــدد الشــباب الذيــن يتلقــون اإلرشــاد والتوجيــه الوظيفــي،
أفضــل علــى الوصــول إلــى األدويــة والتدريــب املهنــي القصيــر أو الطويــل األجــل.

خط االساس

الهدف للعام 2015

5,000

10,000

األساســية واللــوازم الطبيــة.

ســتتمثل األولويــة بالنســبة لألونــروا فــي ســنة  2015فــي مواصلة
إدارة التعليــم لصالــح  46,385طالبــا ً وطالبــة مــن الالجئــن
الفلســطينيني يلتحقــون حالي ـا ً مبــدارس األونــروا .يشــمل ذلــك
إبقــاء وتدريــب أكثــر مــن  1,700موظــف تربــوي ،وصيانــة املبانــي
املدرســية وإصالحهــا ،وتوفيــر اللــوازم التعليميــة في الوقــت الالزم.

ســتقوي األونــروا أيضـا ً قدراتهــا فــي مجــال «التعليــم فــي أوضــاع
الطــوارئ» مــن خــال توفيــر مــواد التعلــم الذاتــي فــي املناطــق
التــي تعانــي مــن إغــاق متكــرر للمــدارس .ويعــد االســتمرار
فــي تقــدمي الدعــم النفســي-االجتماعي املالئــم لألطفــال
امللتحقــن مبــدارس األونــروا أولويــة بــارزة بالنظــر إلــى أن غالبيــة

ال تزال مدارس األونروا تشكل موردا ً مهما ً لالستقرار بالنسبة لألطفال والعائالت .وميثل التعليم فرصة لألمل بالنسبة ملستقبل سوريا .معهد فلسطني  /األليانس،
حي األليانس ،دمشق  .كانون الثاني/يناير  © .2014األونروا
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األطفــال فــي ســن املدرســة منكشــفون أمــام العنــف والضغــط
النفســي املتكــرر .كمــا ســيكون الوصــول إلــى أطفــال الالجئــن
الفلســطينيني غيــر امللتحقــن باملــدارس أولويــة مهمــة .فمــع أن
أرقــام االلتحــاق باملــدارس آخــذة بالتزايــد ،إال أنهــا ال تــزال تنخفــض
كثيــرا ً عــن مســتويات مــا قبــل األزمــة.
مت تنفيــذ مجموعــة مــن التعديــات علــى املناهــج فــي التدريــب

التقنــي واملهنــي فــي أعقــاب إجــراء مســح لســوق التوظيــف
وأخــذ مالحظــات راجعــة مــن الطلبــة .نتيجــة لذلــك ،ارتفعــت
نســبة توظيــف خريجــي التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي
مــن  20باملائــة إلــى  35باملائــة فــي ســنة  .2014كمــا مت
تكييــف الــدورات ،وفتــح مراكــز فرعيــة فــي درعــا وحمــص ،مــع
التخطيــط الفتتــاح مركــز ثالــث فــي الالذقيــة مــن أجــل زيــادة
الوصــول إلــى الطلبــة فــي ســنة .2015

احلماية
النتائج  /اخملرجات
حتسن حماية الالجئني الفلسطينيني.

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

نســبة حــاالت احلمايــة التــي يتــم تتبعهــا وتتــم االســتجابة

%0

% 100

لهــا.
عدد األفراد احلاصلني على مشورة قانونية.

0

200

نســبة الناجيــات مــن العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع

%0

% 100

االجتماعــي اللواتــي يتلقــن الدعــم مــن األونــروا (مــن خــال
خدمــات متخصصــة أو إحالــة).
حتســن احلمايــة مــن العنــف واإلســاءة عــدد حــاالت حمايــة الطفــل التــي تتــم االســتجابة لهــا

واإلكــراه واإلهمــال.

0

غير متوفر

بواســطة خدمــات موجهــة.

عــدد حــاالت مزاعــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي توثقهــا

0

غير متوفر

227

500

األونــروا.
عــدد املوظفــن احلاصلــن علــى تدريــب علــى احلمايــة فــي
أوضــاع الطــوارئ والدعــم النفســي-االجتماعي.
الالجئــون الفلســطينيون مســجلون بشــكل عــدد الســجالت التــي يتــم حتديثهــا فــي نظــام معلومــات
تســجيل الالجئــن الطــارئ.
دقيــق فــي قاعــدة بيانــات األونــروا.

مــن املتوقــع أن ترتفــع احتياجــات احلمايــة لــدى الالجئــن
الفلســطينيني فــي ســوريا علــى مــدار ســنة  ،2015حيــث ال
يــزال الصــراع دائــرا ً وال يــزال املدنيــون يتضــررون بشــدة .وال تــزال
مخيمــات وجتمعــات الالجئــن الفلســطينيني ،ال ســيما فــي
دمشــق وحلــب وحمــص ودرعــا ،معرضــة للخطــر الشــديد مــن
الصــراع املســلح ،ممــا يجعــل مئــات اآلالف مــن األفــراد عرضــة
ملزيــد مــن التهجيــر والعنــف .كمــا تتعمــق املســائل املتعلقــة
باحلمايــة االجتماعيــة أيضـاً ،مــع تزايــد عــدد األســر التــي تعانــي
مــن آثــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والتشــتت،
وتعاطــي العقاقيــر ،واجلرميــة.
فــي ظــل انخفــاض التمويــل ،ستســعى األونــروا إلعطــاء األولويــة
للتدخــات احلرجــة التاليــة:
•إقامــة برنامــج موظفــي الدعم فــي املناطق ،مــن خالل تعيني
موظفــن دوليــن فــي كل منطقــة مــن مناطــق عمــل األونروا
(الشــمال والوســط واجلنــوب ودمشــق) لتولــي املســؤولية عن
مراقبــة احلمايــة ،وتتبــع احلــاالت وإحالتهــا ،وتقدمي االســتجابة

25,000

25,000

البرامجيــة ،وبنــاء القــدرات ،وتقــدمي الدعــم الطــارئ.
•اســتمرار أنشــطة احلمايــة التــي تــدار بواســطة
البرامــج االعتياديــة ،بالتركيــز علــى فئــات اخملاطــرة
العاليــة ،مبــا يشــمل :املراقبــة املباشــرة لألســر مــن
خــال  72باحثــا ً وباحثــة اجتماعيــة ،وتشــغيل ثالثــة
مكاتــب للدعــم األســري ،وإحالــة حــاالت العنــف اجلنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مرافــق األونــروا
الصحيــة ،وتقــدمي املســاعدة القانونيــة للناجيــات،
والتعليــم حــول حقــوق اإلنســان فــي مــدارس األونــروا.
•املشــاركة فــي عمليــات احلمايــة العامليــة،
مبــا فــي ذلــك آليــة الرصــد والتبليــغ بخصــوص
األطفــال والنزاعــات املســلحة ،واملقــرر اخلــاص
بشــأن حقــوق اإلنســان اخلاصــة بالنازحــن داخليــاً.
•تكثيف مناصرة حماية املدنيني لدى أطراف الصراع.
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الصحة البيئية
النتائج  /اخملرجات
انخفــاض التهديــدات املتعلقــة بالصحــة العامــة التــي
يتعــرض لهــا الســكان املتضــررون.

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى

460,000

460,000

خدمــات كافيــة وآمنــة للميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة فــي اخمليمــات.

كفالــة وصــول الســكان املتضرريــن بشــكل آمــن عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى كميــة
ومنصــف ومســتدام إلــى كميــة كافيــة مــن امليــاه كافيــة مــن امليــاه ألغــراض الشــرب والطهــي

460,000

460,000

ألغــراض الشــرب والطهــي والنظافــة الشــخصية والنظافــة الشــخصية واملنزليــة.

واملنزليــة.

انخفــاض خطــر األمــراض املتعلقــة بامليــاه والصــرف عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى مــواد
الصحــي والنظافــة علــى الســكان املتضرريــن مــن النظافــة.

122,400

280,000

خــال وصولهــم إلــى ممارســات محســنة فــي النظافــة،
ومعاجلــة املمارســات الضــارة احلاليــة ،وتعزيــز النظافــة،
وتوفيــر منتجــات وخدمــات النظافــة بشــكل مســتدام
ومنصــف.

يتوقــع أن تتنامــى احتياجــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
بقــدر بالــغ فــي ســنة  2015نتيجــة اســتمرار النقــص فــي امليــاه،
وانتشــار ظــروف اجلفــاف ،وتضــرر البنيــة التحتيــة ،وتــآكل قــدرات
الصمــود ،والقيــود علــى متويــل االســتجابة اإلنســانية .فــي هــذا
الســياق ،ســتواصل األونــروا تقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف الصحي
والنظافــة املباشــرة (جمــع النفايــات الصلبــة والقمامــة ،وإمــدادات
امليــاه ،وشــبكة ميــاه اجملــاري ،وأنشــطة التنظيــف البلديــة)
وأعمــال الصيانــة فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني ومراكــز

اإليــواء اجلماعــي التــي تشــرف عليهــا األونــروا .باإلضافــة إلــى ذلــك،
ســتواصل الوكالــة توزيــع مــواد النظافــة علــى الفئــات املعرصــة
للخطــر ،مبــا يشــمل النســاء احلوامــل واملرضعــات ،واألشــخاص
ذوي اإلعاقــات ،وكبــار الســن ،واألشــخاص املقيمــن فــي املناطــق
احملاصــرة والتــي يصعــب الوصــول إليهــا .عــاوة علــى ذلــك ،ســتوزع
األونــروا معــدات معاجلــة امليــاه وتخزينهــا علــى املناطــق املتضــررة
مــن نقــص امليــاه ،مبــا يشــمل املناطــق احملاصــرة وتلــك التــي يصعب
الوصــول إليهــا.

التمويل الصغير
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون ميلكــون الوصــول إلــى عــدد الالجئــن الفلســطينيني واملواطنــن
قــروض املشــاريع الصغيــرة ملصالــح األعمــال الصغيــرة الســوريني الذيــن يحصلــون علــى قــروض التمويــل

والقــروض االســتهالكية لألســر.

خط االساس

الهدف للعام 2015

20,000

39,750

الصغيــر (مبــا يشــمل النســاء والشــباب).

جنحــت دائــرة التمويــل الصغيــر فــي األونــروا فــي توســيع
محفظتهــا بنســبة  46باملائــة علــى الرغــم مــن تأثرهــا الشــديد
بانهيــار العملــة الســورية ،وشــكلت النســاء  33باملائــة والشــباب
 20باملائــة مــن املســتفيدين .وقــد كشــف مســح نشــرته األونــروا
فــي ســنة  2014أن  40باملائــة مــن مصالــح األعمــال التــي مولتهــا
األونــروا تعرضــت للنهــب وأن  31باملائــة منهــا أغلقــت بشــكل
دائــم .وواصلــت  13باملائــة فقــط مــن مصالــح األعمــال نشــاطها
فــي ســنة .2014
ســتواصل األونــروا تقــدمي القــروض لدعــم منشــآت األعمــال
واألســر فــي املناطــق التــي تســتقر فيهــا األوضــاع وحيــث تتواصــل

األنشــطة االقتصاديــة االعتياديــة وتتطــور ،وخاصــة حيثمــا
تتجــه حركــة النازحــن إلــى مثــل هــذه املناطــق .ال يــزال يســتمر
اســتهداف النســاء والشــباب بقــدر ملمــوس فــي البرنامــج ،حيــث
تشــكل النســاء حوالــي ثلــث العمــاء ويشــكل الشــباب حوالــي
خمســهم .افتتــح البرنامــج ثالثــة مكاتــب إضافيــة في الســويداء
وطرطــوس والالذقيــة فــي ســنة  2013لتحــل محــل بعــض الفــروع
الواقعــة فــي مناطــق لــم يعــد مــن املمكــن الوصــول إليهــا ،مبــا
فيهــا اليرمــوك .ويعانــي البرنامــج اآلن مــن نقــص شــديد فــي رأس
املــال ويحتــاج إلــى رأســمال إضافــي مبقــدار  3.5مليــون دوالر لكــي
يلبــي قــدرات وغايــات االمتــداد امليدانــي لســنة .2015
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االولوية االستراتيجية رقم  : : 3متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

السالمة واألمن
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

خط االساس

الهدف للعام 2015

%0

% 100

الفلســطينيني مــع توفــر الترتيبــات األمنيــة
املناســبة.

نســبة خطــط إدارة اخملاطــر األمنيــة التــي يتــم حتديثهــا

%0

% 100

عدد املوظفني احملتجزين.

24

0

عدد املوظفني احملررين.

0

24

تعــزز ظــروف الســامة واألمــن ملوظفــي وااللتــزام بهــا.

األونــروا مــن أجــل تيســير تقــدمي العــون
اإلنســاني لالجئــن الفلســطينيني.

بقــي الوضــع األمنــي فــي ســوريا متقلبـا ً للغايــة علــى مــدار ســنة
 ،2014مــع تزايــد االنقســام فــي اجلماعــات املســلحة واســتمرار
التغيــر فــي خطــوط املواجهــة مبــا يهــدد ســير عمليــات األونــروا.
وقــد بذلــت األونــروا اســتثمارات ملموســة فــي املوظفــن واألصــول
وقــدرات البنيــة التحتيــة ،وجميــع ذلــك يحتــاج إلــى اســتمرار
التمويــل علــى مــدار ســنة  .2015تتضمــن األولويــات توفيــر العــدد
الكافــي مــن املوظفــن األمنيــن الدوليــن ،وإدخــال حتســينات فــي

البنيــة التحتيــة ملرافــق األونــروا ،مبا يشــمل تشــييد أسوار/أســيجة
أمنيــة وتركيــب شــريط الصــق مانــع للتشــظي ،وتوريــد معــدات
اتصــاالت ،والتدريــب علــى التعامــل مــع البيئــة اخلطــرة واإلســعاف
األولي/الصدمــة ،وشــراء مركبــات مصفحــة ومعــدات احلمايــة
الشــخصية (بــزة واقيــة مــن القذائــف) للعمــل فــي مناطــق
اخملاطــرة العاليــة.

اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
النتائج  /اخملرجات
إجــراء اإلصالحــات والصيانــة علــى منشــآت األونــروا
واملرافــق التــي تديرهــا لضمــان اســتمرار اخلدمــات,

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عــدد املنشــآت واملرافــق (مبــا فــي ذلــك مراكــز

39

68

اإليــواء اجلماعــي واملرافــق التــي تديرهــا األونــروا)
التــي تتــم صيانتهــا و/أو تأهيلهــا.

ســتكون هنــاك أهميــة حاســمة إلجــراء أعمــال الصيانــة واإلصالح
الطــارئ علــى منشــآت األونــروا فــي ســنة  .2015فقــد تضــررت
منشــآت عديــدة بســبب الصــراع املســلح ،مثــل مدرســة دالتــة/
بيــت جبريــن فــي قبــر الســت ،التــي ســتحتاج إلــى تأهيــل موســع
حتــى يكــون باإلمــكان فتحها من جديــد فــي أيلول/ســبتمبر .2015
وهنــاك مرافــق أخــرى ،منهــا  17مدرســة ،يســتمر اســتخدامها
كمراكــز لإليــواء اجلماعــي وتعانــي مــن أضــرار بســبب االســتخدام
املفــرط .فمركــز تدريــب دمشــق ،بشــكل خــاص ،اســتضاف أكثــر

مــن  1,300شــخص ملــدة تصــل إلــى الســنتني وســيحتاج إلــى
أشــغال كبيــرة احلجــم حتــى يظــل مفتوحــاً .إن جميــع املرافــق
التــي اســتخدمت ألغــراض الســكن حتتــاج إلــى صيانــة دائمــة،
مبــا يشــمل البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي ،وذلــك
للحــرص علــى توفــر املعاييــر الدنيــا مــن خدمــات امليــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة لالجئــن ،وتخفيــف مخاطــر انتشــار األمــراض
الســارية .كمــا ســتحتاج املرافــق القائمــة إلــى صيانــة وتطويــرات
حتــى تســتجيب بشــكل أفضــل الحتياجــات عمــل األونــروا.
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دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

األونــروا قــادرة علــى التخطيــط ألنشــطة االســتجابة خطــط االســتجابة الطارئــة التــي يتــم حتديثهــا
اإلنســانية وإدارتهــا ومراقبتهــا بفاعليــة وكفــاءة فــي بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة واملنظمــات

ظــل تزايــد الطلــب وتعقــد بيئــة العمــل.

خط االساس

الهدف للعام 2015

1

1

1

4

األهليــة.

متتــن التخطيــط البرامجــي ألنشــطة االســتجابة عــدد املراجعــات الدوريــة خلطــط االســتجابة
اإلنســانية.
اإلنســانية وإدارتهــا ومراقبتهــا.

ســيتطلب توحيــد عمليــات االســتجابة اإلنســانية فــي ســنة
 2015اســتمرار االســتثمار فــي طاقــم اإلدارة واملراقبــة الطارئــة،
واخملتصــن فــي الطــوارئ ،وطواقــم العمــل اإلنســاني امليدانيــن.
إن موظفــي األونــروا ال يزالــون معرضــن خملاطــر شــديدة نتيجــة
الصــراع ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع ملمــوس فــي معــدل دوران املوظفــن
وزيــادة التحديــات أمــام التوظيــف فــي جميــع مجــاالت احتياجــات
الوظائــف.

وفيمــا أنــه سيســتمر توظيــف الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا
فــي اجلــزء األعظــم مــن الوظائــف ،فــإن األونــروا بحاجــة لتأمــن
قــدرات دوليــة موســعة ،وتوظيــف موظفــن مختصــن فــي
مجــاالت احلمايــة واللوجســتيات وإدارة مراكــز اإليواء واالســتجابة
الطارئــة.
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لبنان

يعاني العديد من الالجئني الفلسطينيني من سوريا املقيمني في لبنان من صدمة الفقدان واإلصابات والنزوح والبطالة .فاحلياة غير محتملة ،وتأشيرات الدخول غير
مكفولة .يعاني أبو محمد من االكتئاب ،ولديه أمنية واحدة – هي أن يرجع إلى سوريا .مخيم برج البراجنة ،أيار/مايو  © .2014كيت بروكس لصالح األونروا

سياق العمل في لبنان
ســاهمت أزمــة ســوريا وتدفــق الالجئــن فــي مفاقمــة التعقيــد
والتقلــب فــي البيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية
فــي لبنــان .قبــل األزمــة ،كان يعيــش فــي لبنــان  260,000الجــئ
فلســطيني (مســح اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ســنة )2010
وكانــوا يتعرضــون للتهميــش الشــديد مــن ذي قبــل ،إذ كان ثلثاهم
يعيشــون فــي فقــر أو فقــر شــديد .وكانــت خدمــات األونــروا
تعانــي مــن الضغــوط ،كمــا كانــت البنيــة التحتيــة بحاجــة
إلــى صيانــة وتأهيــل منــذ وقــت طويــل .وكان متتــع الالجئــن قبــل
األزمــة باحلقــوق محــدودا ً وكان وصولهــم إلــى اخلدمــات العامــة
والتشــغيل محــدودا ً كذلــك .ومــع تدفــق الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا ،أصبــح علــى األونــروا أن تتعامــل مــع االحتياجــات
املتناميــة نتيجــة زيــادة مجتمــع الالجئــن الفلســطينيني فــي
لبنــان بنســبة تصــل إلــى  20باملائــة.
هنــاك  44,000فلســطيني مــن ســوريا يوجــدون فــي لبنــان
ويتعرضــون خملاطــر خاصــة بالنظــر إلــى أن صفتهــم القانونيــة

غيــر منتظمــة فــي كثيــر مــن األحيــان وأن خدمــات احلمايــة
االجتماعيــة وفــرص كســب العيــش املتاحــة لهــم محــدودة
للغايــة .وهــم يعتمــدون بشــدة علــى اجملتمعــات املضيفــة وعلــى
األونــروا لتأمــن اخلدمــات األساســية واملســاعدات الطارئــة واملأوى.
منــذ أيار/مايــو  ،2014فرضــت قيــود مشــددة علــى دخــول الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا إلــى لبنــان ،ولــم يســمح بدخولهــم
إال فــي اســتثناءات نــادرة .لــذا فاألونــروا تتوقــع أن يظــل عــدد
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا املوجوديــن فــي لبنــان ثابت ـا ً
نســبياً ،ويقــدر بحوالــي  45,000مــع نهايــة ســنة  .2015ســيكون
الفلســطينيون مــن ســوريا مخولــن ،حتــى نهايــة ســنة ،2014
بتنظيــم صفتهــم القانونيــة لفتــرة ثالثــة أشــهر ،ولكــن دون
وجــود إمكانيــة لتجديــد إضافــي .وهــذا يعنــي أن جميــع الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا تقريبــا ً يتوقــع أن تكــون صفتهــم
القانونيــة قــد انتهــت صالحيتهــا حتــى نيســان/إبريل  ،2015ممــا
ســيفاقم ضعفهــم بقــدر كبيــر ويفــرض املزيــد مــن القيــود علــى
حركتهــم.
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أجــرت األونــروا مــع برنامــج األغذيــة العاملــي تقييمـا ً لالحتياجــات
فــي متوز/يوليــو  2014ســاهم فــي حتســن فهــم االحتياجــات
املتناميــة للمســتفيدين اآلتــن مــن ســوريا ،والذيــن يعانــي أكثــر
مــن  90باملائــة منهــم مــن ضعــف شــديد ويحتاجــون إلــى دعــم
مســتمر لتأمــن الغــذاء واملــأوى .وتبــن مــن التقييــم أن  10باملائــة
مــن األســر يوجــد فيهــا فــرد ذو إعاقــة ،وأن  47باملائــة يوجــد فيهــا
فــرد واحــد علــى األقــل يعانــي مــن مــرض مزمــن ،وأن  26باملائــة من
األســر تعيلهــا نســاء .ســتتعاون األونــروا مــع اجلامعــة األمريكيــة
فــي بيــروت فــي إجــراء دراســة جديــدة للظــروف االجتماعيــة-
االقتصاديــة لالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان ،تشــمل أولئــك
القادمــن مــن ســوريا ،ممــا سيســاهم فــي توفيــر منظــور أوســع
للبرامــج املســتقبلية.
يظــل دعــم األونــروا لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنان
يتخــذ شــكلني :اإلغاثــة اإلنســانية وتقــدمي اخلدمــات االعتياديــة.
ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أن قــدرات األونــروا املتوفــرة فــي لبنــان
تعنــي أن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ال يشــكلون عبئ ـا ً
علــى احلكومــة املضيفــة .مــع ذلــك ،فارتفــاع تكلفــة العمــل
فــي لبنــان تعنــي بالنســبة لألونــروا أن عملياتهــا اجملهــدة فــي
األصــل بحاجــة ألن تســتمر وتتقــوى .كمــا أن هنــاك عــددا ً كبيــرا ً
مــن الالجئــن الســوريني الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات الالجئــن
الفلســطينيني ،ممــا يفــرض ضغط ـا ً هائ ـا ً علــى البنيــة التحتيــة
للمخيمــات والتــي هــي متهالكــة فــي األصــل.

ســتواصل األونــروا تقــدمي اخلدمــات الصحيــة لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا مــن خــال شــبكة عياداتهــا الصحيــة
واإلحالــة إلــى املستشــفيات املتعاقــد معهــا لتقــدمي خدمــات
االستشــفاء الالزمــة إلنقــاذ احليــاة .ولكــن تكلفــة هــذه اخلدمــات
التــي علــى درجــة عاليــة مــن اخلصخصــة مرتفعــة جــدا ً وتتزايــد
بقــدر يفــوق قــدرات األونــروا إلــى حــد بعيــد .وعلــى النحــو ذاتــه،
يتواصــل النمــو فــي متطلبــات التعليــم ،إذ أن العديــد مــن أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا قــد أمضــوا فــي لبنــان أكثــر
مــن ســنتني .ســتضم األونــروا مــا يصــل إلــى  7,300طفــل مــن
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا إلــى صفوفهــا الدراســية
االعتياديــة فــي لبنان ،مــع تزويدهــم بالتعليم العالجــي لتمكينهم
مــن التأقلــم مــع املنهــاج اللبناني .كمــا ســتقدم الوكالــة التدريب
املهنــي لعــدد من الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا لتجهيزهم
لبنــاء حيــاة مهنيــة فــي املســتقبل .وســتمنح األنشــطة
الترفيهيــة للطلبــة فرصــة يحتاجونهــا بشــدة لالســتراحة مــن
ظــروف االزدحــام والبــؤس التــي يعيشــون فيهــا فــي الغالــب.
يتمثــل أحــد اجلوانــب املهمــة فــي اســتجابة األونــروا فــي الســعي
بأكبــر قــدر ممكــن لتخفيــف التوتــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة
التــي تنشــأ بســبب شــح املــوارد ،وذلــك مــن خــال ضمــان الدعــم
للمجتمعــات املضيفــة واخمليمــات الفلســطينية .ســيتم إدخــال
التحســينات فــي امليــاه والبنيــة التحتيــة لصالــح كال الفئتــن،
إلــى جانــب األنشــطة التعليميــة والترفيهيــة.

إفتراضات التخطيط في لبنان
•مــن غيــر املرجــح أن يتغيــر عــدد الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا املوجوديــن فــي لبنــان بقــدر ملمــوس عــن
العــدد احلالــي ،وهــو  ،44,000بســبب القيــود احلدوديــة
وضعــف احتمــال العــودة .لــذا فــإن تخطيــط األونــروا
يفتــرض العــدد  45,000حســب نهايــة ســنة .2015
•ســتظل هنــاك إشــكالية فــي الصفــة القانونيــة
للفلســطينيني مــن ســوريا ،والتــي ســتظل تشــكل
أولويــة بالنســبة جلهــود األونــروا فــي املناصــرة واحلمايــة.
•ســيكون قــد انقضــى علــى وجــود العديــد مــن الالجئــن

الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان حوالــي ســنتني،
وســتتزايد متطلبــات توفيــر العالجــات املكلفــة
للمشــكالت الصحيــة التــي تهدد احليــاة واألمــراض املزمنة.
•ســيتواصل التدهــور فــي البنيــة التحتيــة فــي مخيمــات
الالجئــن الفلســطينيني بســبب ظــروف االزدحــام املفــرط.
•ســتتصاعد حــدة التوتــرات بــن الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا واجملتمعــات الفلســطينية املضيفــة لهــم،
وخاصــة إذا لــم يتــم احلفــاظ علــى مســتويات التمويــل.
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التدخالت اخلاصة بكل قطاع
االولوية االستراتيجية رقم  : 1احلفاظ على قدرة اجملتمع على الصمود والتحمل من خالل اإلغاثة املوجهة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى تلبيــة نســبة الالجئــن الفلســطينيني املســتهدفني مــن ســوريا
احتياجاتهــم األســرية األساســية للحفــاظ الذيــن يســتفيدون مــن تدخــل واحــد أو أكثــر مــن مســاعدات

خط االساس

الهدف للعام 2015

% 90

% 90

علــى حياتهــم والتدبــر مــع األزمــات األونــروا الطارئــة.

املفاجئــة.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.

41,000

42,000

يحصلــون علــى مســاعدات غذائيــة.

الالجئــون الفلســطينيون يحصلــون علــى
مســاعدات فــي املــأوى.

عدد األسر التي تتلقى مساعدات في املأوى.

11,300

11,700

عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء التــي حتصــل على مســاعدات

3,350

3,400

في املــأوى.
عــدد األســر التــي يتــم تزويدهــا مبســاعدات للتأهــب لفصــل

5,965

7,700

الشــتاء.

تكتســب املســاعدات النقديــة أهميــة حيويــة فــي تخفيــض
انكشــاف الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان .وقــد
قدمــت األونــروا املســاعدات منــذ تشــرين األول/أكتوبــر 2013
مــن خــال حتويــات الصــراف اآللــي لدعــم احتياجــات الغــذاء
والســكن والتأهــب لفصــل الشــتاء .والقاصــرون غيــر املصحوبــن
بذويهــم وأولئــك املنفصلــون عــن ذويهــم هــم املســتفيدون
الوحيــدون الذيــن يتلقــون املســاعدات نقــدا ً وليــس مــن خــال
الصــراف اآللــي ،وذلــك بعــد إجــراء تقييــم لهــم بواســطة فريــق
احلمايــة فــي األونــروا.
يتــم تخصيــص املســاعدات الغذائيــة علــى أســاس  30دوالرا ً
للفــرد فــي الشــهر ،باالســتناد إلــى معاييــر األمم املتحــدة بالنســبة
للبنــان ،ووقفــا ً علــى توفــر األمــوال .يعيــش أكثــر مــن ربــع
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي مســاكن غيــر مكتملــة

البنــاء ،تفتقــر إلــى العــزل فــي الغالــب ،وفــي كراجــات أو أماكــن
عمــل أو مســتودعات .وتقــدم األونــروا مســاعدات شــهرية فــي
املــأوى لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مبقــدار  100دوالر لــكل
أســرة فــي الشــهر للمســاعدة فــي تلبيــة احتياجــات اإلســكان.
يعــد الشــتاء قاســياً ،وخاصــة فــي املرتفعــات العاليــة لــوادي
البقــاع واجلبــال األخــرى فــي لبنــان ،حيــث يقيــم  18باملائــة مــن
الالجئــن الفلســطينيني اآلتــن مــن ســوريا .وقــد أفــاد  50باملائــة
مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا بأنــه لــم يتوفــر لديهــم
أي دخــل خــال فتــرة الشــتاء وأنهــم يضطــرون إلنفــاق أيــة مــوارد
فــي متناولهــم علــى الغــذاء والســكن .نفــذت األونــروا برنامــج
التأهــب للشــتاء فــي ســنة  2014بالتنســيق مــع اللجنــة الدولية
للصليــب األحمــر ومنظمــة اليونيســف لتقــدمي الدعــم اخلــاص
بالشــتاء ألســر الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا.

االولوية االستراتيجية رقم  : 2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

الصحة الطارئة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا نســبة الســكان الذيــن يصلــون إلــى خدمــات الرعايــة
قــادرون علــى تغطيــة احتياجاتهــم للرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والتخصصيــة لــدى األونــروا

خط االساس

الهدف للعام 2015

% 75

% 75

الصحيــة األوليــة والرعايــة الثانويــة (الزيــارات).

والتخصصيــة الالزمــة إلنقــاذ احليــاة مــن
خــال خدمــات األونــروا.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.
الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

األوليــة.

عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية القادرة على العمل.

110,000

110,000

150,000

150,000

27

27
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النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عدد حاالت االستشفاء (الرعاية الثانوية والتخصصية).

6,679

6,672

6,540

6,072

139

600

%100

%100

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون
الوصــول إلــى رعايــة االستشــفاء (الثانويــة عدد الذين يتلقون رعاية صحية ثانوية.
والتخصصيــة).

عدد الذين يتلقون رعاية صحية تخصصية.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا نســبة املراكــز الصحيــة التــي ال يوجــد فيهــا انقطــاع فــي
ميلكــون قــدرة أفضــل علــى الوصــول إلــى مخــزون  12مــادة خاضعــة للتتبــع.

األدويــة األساســية واللــوازم الطبيــة.

إن الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تقدمهــا األونــروا مجانــا ً
جلميــع الالجئــن الفلســطينيني فــي لبنــان فــي  27مركــزا ً
صحيــا ً فــي مختلــف أنحــاء البــاد تكتســب أهميــة حاســمة
بالنظــر إلــى أن الالجئــن الفلســطينيني ال ميلكــون أيــة إمكانيــة
للوصــول إلــى خدمــات الصحــة العامــة .وتدعــم األونــروا
الرعايــة الالزمــة إلنقــاذ احليــاة لالجئــن الفلســطينيني مــن
خــال تغطيــة  50باملائــة مــن تكاليــف رعايــة االستشــفاء التــي
تقدمهــا مستشــفيات خاصــة وعامــة تتعاقــد معهــا األونــروا.

ويعنــي االرتفــاع الشــديد فــي تكلفــة الرعايــة الصحيــة فــي
لبنــان أن توفيــر العــاج الكافــي كثيــرا ً مــا يكــون بعيــدا ً عــن
متنــاول الالجئــن ،وخاصــة بالنســبة للحــاالت الصحيــة التــي
ال تدعمهــا األونــروا .فــي ســنة  ،2015تخطــط األونــروا لتقــدمي
الرعايــة للحــاالت امللحــة واملزمنــة لــدى الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا .فكثيــرا ً مــا يتســبب نقــص العــاج فــي تقييــد
جــودة احليــاة والقــدرة لــدى املرضــى الذيــن تســوء حالتهــم
كلمــا ازدادت فتــرة بقائهــم فــي لبنــان دون عــاج.

التعليم الطارئ
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

364

365

عدد الطلبة الذين يكملون امتحانات نهاية السنة (الصفوف

( 5.804حزيران)

5,600

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من

60

60

عدد مدارس األونروا العاملة بنظام الفترتني التي تستضيف

( 8تشرين اول)

8

.)1-8

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

الجئني فلسطينيني من سوريا.
عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.

60

عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

6.600

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا
ميلكون الوصول إلى التعليم من خالل
عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ بنا ًء
الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة ووسائل
على معايير الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت
التعلم البديل.

60
(تشرين

7,300

ثاني)
300

230

الطوارئ.

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

عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.

361

3,000

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-

72

72

االجتماعي.
عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا احلاصلني على

6.600

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا أدوات العودة إلى املدرسة وأدوات الدعم النفسي-االجتماعي
يحصلون على مواد وأنشطة تعليمية والترفيهي والقرطاسية.

ثاني)

عدد الطلبة املشاركني في األنشطة الترفيهية وأنشطة التعلم

7,252

وترفيهية.

(تشرين

7,300

7,300

التعويضي.

علــى الرغــم مــن التحديــات الراهنــة وظــروف الصــراع التــي تعمــل
األونــروا فيهــا ،تظــل األونــروا ملتزمــة بتزويــد جميــع أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني بالتعليــم النوعــي واملنصــف واجلامــع.

حســب تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2014مت دمــج  6,600طفــل مــن
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا مــع مــا يقــارب 40,000
طفــل فلســطيني فــي  67مدرســة فــي مختلــف أنحــاء لبنــان.
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والســتيعاب الطلبــة اإلضافيــن ،متــت زيــادة عــدد التالميــذ لــكل
شــعبة صفيــة وأنشــئت شــعب صفيــة جديــدة ،ونتيجــة لذلــك،
ســتعمل ثمانــي مــدارس علــى أســاس نظــام الفترتــن .إن العــدد
الكبيــر مــن الطلبــة اإلضافيــن ،والذيــن فــي حــاالت عديــدة

يواجهــون صعوبــة فــي التعامــل مــع مناهــج جديــدة عليهــم
ويواجهــون صعوبــات ســلوكية وتعلميــة ،يتســبب بأعبــاء عمــل
وضغــوط إضافيــة علــى املــدارس والعاملــن.

احلماية
النتائج  /اخملرجات

خط االساس

الهدف للعام 2015

املؤشرات

% 100

% 100

عدد األفراد احلاصلني على مشورة قانونية.

1,660

1,660

عــدد الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي

32

60

حتســن حمايــة الالجئــن الفلســطينيني مــن نســبة حــاالت احلمايــة التــي يتــم تتبعهــا وتتــم االســتجابة
لهــا.
ســوريا.

حتســن احلمايــة مــن اإلعــادة القســرية اللواتــي يتــم الكشــف عنهــن ويصلــن إلــى اخلدمــات.

والعنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع عــدد حــاالت حمايــة الطفــل التــي تتــم االســتجابة لهــا

االجتماعــي وأشــكال العنــف األخــرى.

60

60

بواســطة خدمــات موجهــة.
عــدد موظفــي األونــروا احلاصلــن علــى تدريــب علــى احلمايــة

388

350

فــي أوضــاع الطــوارئ والدعــم النفســي-االجتماعي.
الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عــدد الســجالت التــي يتــم حتديثهــا فــي نظــام معلومــات
مســجلون بشــكل دقيــق فــي قاعــدة بيانــات تســجيل الالجئــن الطــارئ.

44,000

45,000

األونــروا.

جــرى منــذ أيار/مايــو  2014حصــر دخــول الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا إلــى لبنــان فــي احلــاالت التــي حتصــل علــى مصادقــة
مســبقة واحلــاالت االســتثنائية ،كمــا أن قدرتهــم علــى احلافــظ
علــى صفتهــم القانونيــة قــد تقيــدت بشــدة .وســيكون
مبســتطاع الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا حتــى نهايــة
ســنة  2014أن يجــددوا صفتهــم القانونيــة لفتــرة ثالثــة أشــهر
دون توفــر إمكانيــة جتديــد إضافــي .يعنــي ذلــك أن جميــع
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا تقريب ـا ً ســتكون صفتهــم

القانونيــة قــد انتهــت صالحيتهــا حتــى نيســان/إبريل  ،2015ممــا
ســيفاقم ضعفهــم ويفــرض املزيــد مــن القيــود علــى حركتهــم.
وســيلزم اســتمرار خدمــات احلمايــة والرصــد ،مبــا فــي ذلــك تقــدمي
املشــورة القانونيــة .ويظــل وصــول الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا إلــى خدمــات العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع
االجتماعــي محــدودا ً داخــل مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني،
فيمــا أن األونــروا قــد أنشــأت نظــام إحالــة للناجيــات مــن هــذا
العنــف.

الصحة البيئية
النتائج  /اخملرجات
انخفــاض التهديــدات املتعلقــة بالصحــة العامــة التــي
يتعــرض لهــا الســكان املتضــررون.

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى

22,000

22,500

خدمــات كافيــة وآمنــة للميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة فــي اخمليمــات.

كفالــة وصــول الســكان املتضرريــن بشــكل آمــن عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى كميــة
ومنصــف ومســتدام إلــى كميــة كافيــة مــن امليــاه كافيــة مــن امليــاه ألغــراض الشــرب والطهــي

22,000

22,500

ألغــراض الشــرب والطهــي والنظافــة الشــخصية والنظافــة الشــخصية واملنزليــة.

واملنزليــة.

انخفــاض خطــر األمــراض املتعلقــة بامليــاه والصــرف عــدد األفــراد الذيــن ميلكــون الوصــول إلــى مــواد
الصحــي والنظافــة علــى الســكان املتضرريــن مــن النظافــة.

خــال وصولهــم إلــى ممارســات محســنة فــي النظافــة،
ومعاجلــة املمارســات الضــارة احلاليــة ،وتعزيــز النظافــة،
وتوفيــر منتجــات وخدمــات النظافــة بشــكل مســتدام
ومنصــف.

22,000

22,500
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gaza: sector specific interventions
تعــد اخلدمــات املتعلقــة بإمــدادات امليــاه ومعاجلــة امليــاه العادمــة
وجمــع النفايــات الصلبــة مــن ضمــن أهــم اخلدمــات التــي تقدمها
األونــروا .إن نظــم ميــاه اجملــاري فــي اخمليمــات تصــل إلــى أقصــى
طاقاتهــا بســبب ضغــط املســتخدمني اإلضافيــن والوصــات غيــر

القانونيــة ،وهــي بحاجــة إلــى تطويــر عاجــل .ومــن شــأن تدهــور
أوضــاع الصحــة البيئيــة أن يــؤدي إلــى توتــرات اجتماعيــة ،فض ـا ً
عــن ارتفــاع اخملاطــر علــى الصحــة.

االولوية االستراتيجية رقم  : : 3متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

السالمة واألمن
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

% 80

% 90

% 80

% 90

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن
الفلســطينيني مــع توفــر الترتيبــات األمنيــة نســبة خطــط إدارة اخملاطــر األمنيــة التــي يتــم حتديثهــا
املناســبة.
وااللتــزام بهــا.

تراقــب األونــروا الوضــع األمنــي فــي لبنــان باســتمرار ،وذلــك
بالتنســيق مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى واحلكومــة اللبنانيــة،
مــن أجــل حتديــد احتمــاالت التدهــور فــي الوضــع التــي ميكــن أن

حتمــل تأثيــرات معاكســة علــى الســكان وعلــى عمليــات الوكلــة
وبرامجهــا.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

متتــن التخطيــط البرامجــي ألنشــطة االســتجابة عــدد املراجعــات الدوريــة خلطــط االســتجابة
اإلنســانية اإلقليميــة وإدارتهــا ومراقبتهــا مــن خــال اإلنســانية اإلقليميــة.

خط االساس

الهدف للعام 2015

1

1

تعزيــز القــدرات والتنســيق للعمــل اإلنســاني.

يلــزم التنســيق لضمــان تقــدمي اســتجابة عاجلــة وفعالــة
الحتياجــات الالجئــن الفلســطينيني الذيــن نزحــوا مــن ســوريا.
واألونــروا ،باإلضافــة إلــى أنهــا اجلهــة الرئيســية املقدمــة

للمســاعدات إلــى الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي لبنــان،
فهــي تنســق املســاعدات الطارئــة مــع الشــركاء.

أكثر من  50باملائة من بني  44,000الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان يلتمسون املأوى في مخيمات الالجئني الفلسطينيني االثني عشر ،مما يضيف ضغوطا ً شديدة
الوطأة على البنية التحتية للمخيمات .مسكن لالجئني الفلسطينيني في مخيم شاتيال .أيار/مايو  © .2014كيت بروكس لصالح األونروا
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األردن

فتاة الجئة فلسطينية من سوريا تظهر من خالل بوابة مدرسة األمير حسن للبنات التابعة لألونروا ،عمان ،األردن ،شباط/فبراير .2014
© األونروا/عالء غوشة

سياق العمل في األردن
ال تــزال سياســة األردن فــي عــدم إدخــال الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا ،والتــي أعلــن عنهــا رســميا ً فــي كانــون األول/
ينايــر  ،2013حتــدد اســتجابة األونــروا ألزمــة ســوريا فــي األردن.
هــذه السياســة ال تســمح بالدخــول مــن ســوريا إلــى األردن إال
للفلســطينيني الذيــن يحملــون وثائــق أردنيــة .علــى الرغــم مــن
ذلــك ،ال يــزال عــدد صغيــر مــن الالجئــن الفلســطينيني النازحــن
مــن الصــراع فــي ســوريا يعبــرون إلــى األردن ،ويتخــذ العديــدون
منهــم مســارات غيــر منتظمــة وغيــر آمنــة .والفلســطينيون
الذيــن ينجحــون فــي الوصــول إلــى األردن ،علــى خــاف الالجئــن
الســوريني ،يواجهــون مخاطــرة دائمــة بــأن تتــم إعادتهــم قســرا ً
قيمــت األونــروا
ويعيشــون فــي حالــة شــديدة مــن عــدم اليقــنّ .
 106حــاالت إعــادة قســرية فــي ســنة  ،2014تضــم العديــد مــن
النســاء واألطفــال .ويتوقــع أن يكــون العــدد الفعلــي أكبــر بكثيــر،
إذ أن العديــد مــن حــاالت اإلبعــاد ال يتــم التبليــغ عنهــا .وتواصــل
األونــروا حــث احلكومــة األردنيــة علــى منــح إمكانيــة الوصــول
املؤقــت واحلمايــة للفلســطينيني الذيــن ينزحــون بســبب العنــف

فــي ســوريا والتمســك باملبــادئ اإلنســانية املتعلقــة بعــدم
اإلعــادة القســرية وعــدم التمييــز.
حتــى اآلن توجــه قرابــة  15,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا إلى
األونــروا طلبــا ً للمســاعدة فــي األردن ،تشــكل اإلنــاث  51باملائــة
منهــم ويشــكل الذكــور  49باملائــة .ويتوقــع أن يصــل هــذا العــدد
إلــى  17,000حتــى نهايــة ســنة  .2015يشــكل األطفــال أقــل مــن
نصــف الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا بقليــل ،ويبلــغ 10
باملائــة منهــم مــن العمــر  50ســنة فأكثــر .وتشــكل األســر التــي
تعيلهــا نســاء أكثــر مــن  30باملائــة مــن األســر .يعيــش أغلــب
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا فــي مجتمعــات مضيفــة،
عمــان وإربــد والزرقــاء.
وخاصــة حــول املراكــز احلضريــة فــي ّ
يشــكل الفلســطينيون مــن ســوريا فئــة مهمشــة إلــى حــد
كبيــر فــي األردن ،وحســب تقييــم االحتياجــات املتعــدد القطاعــات
الــذي أجرتــه األونــروا فــي ســنة  ،2014تكافــح الغالبيــة منهــم
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فــي ظــل محدوديــة الدخــل وفــرص كســب العيــش .ويحتــاج
عــدد كبيــر منهــم للدعــم النفســي بســبب صدمــة الصــراع
والتهجيــر ،إلــى جانــب خطــر اإلبعــاد املاثــل .وســتجري األونــروا
متابعــة أكثــر عمقـا ً لتقييــم مواطــن الضعــف فــي ســنة .2015
باإلجمــال ،تظــل أولويــات األونــروا تتمثــل فــي ضمــان الوصــول
إلــى اخلدمــات األساســية ووقايــة الالجئــن الفلســطينيني مــن
االنــزالق بقــدر أكبــر نحــو االنكشــاف الشــديد .وقــد صممــت
اســتراتيجية األونــروا فــي األردن لتلبيــة أبســط االحتياجــات
األساســية مــن خــال ثالثــة مكونــات رئيســية ،هــي :املســاعدات
النقديــة ،والتعليــم ،والصحــة .توجــه املســاعدات النقديــة
إلــى الالجئــن األشــد ضعفــاً ،فيمــا تتــاح خدمــات الصحــة
والتعليــم األساســية جلميــع أســر الالجئــن الفلســطينيني.
وحتــى يتــم حتقيــق القــدر األقصــى مــن الكفــاءة ،يجــري اآلن
تضمــن االســتجابة الطارئــة فــي البرامــج االعتياديــة ،مــع
الســعي حيثمــا أمكــن ملواءمــة املســاعدات املقدمــة لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا مــع املســاعدات املقدمــة لالجئــن
الفلســطينيني اآلخريــن فــي األردن.

مت اعتمــاد معاييــر اســتهداف مســتندة إلــى مواطــن الضعــف
فــي ســنة  ،2014ممــا أتــاح لألونــروا احلصــول علــى فهــم أفضــل
ملواطــن الضعــف لــدى الســكان وحتديــد الفئــات التــي فــي أشــد
حاجــة .قــام فريــق مــن الباحثــن االجتماعيــن بتقييــم كل أســرة
مــن خــال زيــارات منزليــة .وتبــن أن حوالــي  80باملائــة كانــوا
مؤهلــن للحصــول علــى مســاعدات نقديــة منتظمــة ،بنــا ًء علــى
تقييــم مواطــن ضعفهــم ،وهــذا الرقــم أعلــى بعشــر نقــاط
مئويــة عمــا كان متوقعـاً .ومــن املرجــح أن يــزداد ضعــف الالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا ســوءا ً نتيجــة اآلزمــة املمتــدة فــي
ســوريا .فاألســر تســتنفد مدخراتهــا .وهــم بســبب افتقارهــم
للصفــة القانونيــة فــي األردن يجــدون قيــودا ً علــى احلركــة
والوصــول إلــى العمــل واخلدمــات واإلجــراءات القانونية ،ويعيشــون
فــي خــوف دائــم مــن اإلبعــاد .عــاوة علــى ذلــك ،ال يحصــل
أغلــب الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا علــى مســاعدات مــن
أيــة منظمــة أخــرى ،ولــذا فهــم يعتمــدون علــى األونــروا فــي تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية .وفيمــا تكافــح األســر للتدبــر مــع أوضاعها،
فــإن األونــروا تناشــد اجملتمــع الدولي لزيــادة مســاعداته املقدمــة لألردن
مــن أجــل احلــد مــن حــدوث مزيــد مــن التدهــور فــي الوضــع.

إفتراضات التخطيط في األردن
•ســيواصل األردن فــرض سياســة عــدم إدخــال
الفلســطينيني مــن ســوريا ،وســيظل خطــر اإلعــادة
القســرية ماثــا ً بقــوة ،وســيظل الوصــول إلــى
التوظيــف واخلدمــات واإلجــراءات القانونيــة مقيــداً.
• سيســتمر عــدد الفلســطينيني مــن ســوريا
الذيــن يتوجهــون إلــى األونــروا فــي التباطــؤ ،ليصــل
إلــى حوالــي  17,000حتــى نهايــة ســنة .2015
• ســيظل 80باملائة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا معتمدين

علــى األونــروا ،وســيظل  40باملائــة يعانــون مــن ضعــف شــديد.
•ســيواصل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا
االعتمــاد علــى األونــروا بشــدة بســبب محدوديــة
مســاحة العمــل أمــام الهيئــات األخــرى واملنظمــات
األهليــة لتقــدمي اخلدمــات لهــم .وستســعى األونــروا،
حيثمــا أمكــن ،لبنــاء شــراكات مــع املنظمــات األخــرى
التــي متلــك أفضليــة نســبية فــي تقــدمي الدعــم
النفســي-االجتماعي أو اخلدمــات القانونيــة الشــاملة
و ا ملتخصصــة .
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التدخالت اخلاصة بكل قطاع
االولوية االستراتيجية رقم  : 1احلفاظ على قدرة مجتمع الالجئني الفلسطينيني من سوريا على الصمود والتحمل
من خالل اإلغاثة املوجهة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون قــادرون علــى نســبة الالجئــن الفلســطينيني املســتهدفني مــن ســوريا
تلبيــة احتياجاتهــم األساســية والتدبــر مــع الذيــن يســتفيدون مــن تدخــل واحــد أو أكثــر مــن مســاعدات

األزمــات املفاجئــة.

خط االساس

الهدف للعام 2015

% 100

% 100

11,680

11,600

2,920

3,400

األونــروا الطارئــة.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عدد األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية لكل فصل.

يحصلــون علــى مســاعدات غذائيــة.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عــدد األســر التــي تتلقــى مســاعدات نقديــة لتوفيــر املــواد
يحصلــون علــى مســاعدات مــن املــواد غيــر غيــر الغذائيــة لــكل فصــل.

الغذائيــة.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا
يحصلــون علــى مســاعدات فــي املــأوى.

عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية لتأمني املأوى.

0

3,400

عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء التــي حتصــل على مســاعدات

0

1,224

في املــأوى.
عــدد األســر التــي يتــم تزويدهــا مبســاعدات للتأهــب لفصــل

3,650

4,250

730

850

الشــتاء.
الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عدد األسر التي تتلقى منحا ً نقدية ملرة واحدة

يحصلــون علــى منــح نقديــة طارئــة ملــرة
واحــدة.

توفــر املســاعدات النقديــة للمســتفيدين الكرامــة واملرونــة،
وهــي ذات جــدوى عاليــة مقابــل التكلفــة .فــي ســنة ،2014
بــدأت األونــروا باالســتهداف اعتمــادا ً علــى تقييــم حالــة
الضعــف واســتخدام طريقــة الدفــع مــن خــال الصــراف
اآللــي ،ممــا عــزز املســاءلة واألمــن .وفــي ســنة  ،2015ســتقدم
األونــروا املســاعدات النقديــة املنتظمــة لتلبيــة االحتياجــات
الغذائيــة واملاديــة األساســية لصالــح الفئــات األشــد ضعفــا ً
والتــي تشــكل  80باملائــة مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا املســجلني لــدى األونــروا فــي األردن .وســيتم تدعيــم
قــدرات الصمــود لــدى األســر التــي تعانــي مــن أزمــة شــديدة

عــن طريــق تقــدمي منــح نقديــة طارئــة ملــرة واحــدة .وفيمــا أن
ظــروف الشــتاء تخلــق احتياجـا ً إضافيـا ً شــديدا ً لتأمــن الوقــود
للتدفئــة وفيمــا ترتفــع تكاليــف االســتئجار ،فــإن النقــص فــي
التمويــل تســبب بعــدم قــدرة األونــروا علــى تقــدمي املســاعدات
فــي املــأوى فــي ســنة  .2014ســتتوقف األونــروا عــن توزيــع
املــواد غيــر الغذائيــة العينيــة فــي ســنة  ،2015مبــا فــي ذلــك
املســتلزمات التــي تــوزع علــى الوافديــن اجلــدد ومــواد التأهــب
لفصــل الشــتاء .وقــد مت تعليــق تقــدمي املعونــات الغذائيــة
العينيــة لصالــح تقــدمي املســاعدات النقديــة املنتظمــة
باعتبارهــا أكثــر فاعليــة.

االولوية االستراتيجية رقم  : 2توفير إطار حماية للمجتمعات الفلسطينية واملساعدة في تخفيف انكشافهم
أمام اخملاطر.

الصحة الطارئة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عــدد الزيــارات إلــى عيــادات األونــروا ،واإلحــاالت إلــى اخلدمــات
قــادرون علــى تغطيــة احتياجاتهــم للرعايــة الثانويــة والتخصصيــة.

خط االساس

الهدف للعام 2015

22,410

26,093

الصحيــة األوليــة والرعايــة الثانويــة
والتخصصيــة الالزمــة إلنقــاذ احليــاة مــن
خــال خدمــات األونــروا.

عدد زيارات الذكور ملرافق األونروا الصحية.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون
الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة
عــدد مراكــز األونــروا ونقاطهــا الصحيــة املتنقلــة القــادرة
األوليــة.
عدد زيارات اإلناث ملرافق األونروا الصحية.

علــى العمــل.

7,920

9,061

11,556

13,039

28

28
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النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا ميلكون عدد حاالت اإلحالة إلى الرعاية الثانوية والتخصصية.

خط االساس

الهدف للعام 2015

102

119

الوصــول إلــى رعاية االستشــفاء.

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا نســبة املراكــز الصحيــة التــي ال يوجــد فيهــا انقطــاع فــي
ميلكــون الوصــول إلــى األدويــة األساســية مخــزون  12مــادة خاضعــة للتتبــع.

% 100

% 100

واللــوازم الطبيــة.

إن ضعــف الصفــة القانونيــة ملعظــم الالجئــن الفلســطينيني
مــن ســوريا مينعهــم مــن االســتفادة مــن اخلدمــات الصحيــة
الوطنيــة ،ولكنهــم جميعــا ً يســتطيعون الوصــول إلــى
 23عيــادة صحيــة لألونــروا ،ونقطــة صحيــة واحــدة ،وأربــع
عيــادات أســنان متنقلــة فــي مختلــف أنحــاء األردن .كمــا أن
األونــروا تغطــي بالكامــل تكلفــة اإلحــاالت إلــى املستشــفى
فــي حــاالت الرعايــة الطارئــة واملنقــذة للحيــاة لالجئــن
الفلســطينيني مــن ســوريا .وقــد أبــرز تقييــم االحتياجــات
فــي ســنة  2014وجــود حاجــة ماســة للدعــم النفســي-
االجتماعــي ،ومــن املتوقــع أن تصبــح هــذه احلاجــة أكثــر إحلاحـا ً
فــي ســنة  .2015لــذا أضافــت األونــروا أربعــة مرشــدين فــي
املناطــق للتركيــز علــى االحتياجــات النفســية-االجتماعية

لألطفــال ،وقــام هــؤالء بدورهــم بتدريــب  173مرشــدا ً ومرشــدة
تربويــة فــي حتديــد القضايــا النفســية-االجتماعية ،وتقــدمي
الدعــم النفســي-االجتماعي .وفــي غيــاب الســبل الالزمــة
ملعاجلــة هــذه األزمــة النفســية املتفاقمــة بشــكل أشــمل،
ســتواصل األونــروا العمــل مــع شــركائها الستكشــاف الفــرص
املتاحــة لإلحالــة.
تديــر األونــروا عيــادة لألســنان وتقــدم الرعايــة الصحيــة األوليــة
بالشــراكة مــع جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة لصالــح 180
فلســطينيا ً ألزمــوا بالبقــاء فــي ســايبر ســيتي ،جنبــا ً إلــى
جنــب مــع  200ســوري.

التعليم الطارئ
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

خط االساس

الهدف للعام 2015

عدد الطلبة الذين يكملون التعليم األساسي.

44

69

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني فلسطينيني من

136

146

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون على
مواصلة تعليمهم على الرغم من الصراع
عدد مدارس األونروا العاملة بنظام الفترتني التي تستضيف
والتهجير.
سوريا.

125

135

10

40

1,483

2,500

25

100

عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي-االجتماعي.

988

1,550

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي الدعم النفسي-

25

150

1,483

2,500

الجئني فلسطينيني من سوريا.

عدد املدارس املزودة باألثاث والتدفئة أو التجهيزات األخرى.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا عدد األطفال امللتحقني بالصفوف االعتيادية في مدارس األونروا.

ميلكون الوصول إلى التعليم من خالل عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم الطارئ بنا ًء
الصفوف الدراسية االعتيادية واخلاصة ووسائل على معايير الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت

التعلم البديل.

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

الطوارئ.

االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا عدد الطلبة احلاصلني على أدوات العودة إلى املدرسة واألدوات
يحصلون على مواد وأنشطة تعليمية الترفيهية والقرطاسية.

وترفيهية.

تديــر األونــروا  173مدرســة عبــر األردن تغطــي الصفــوف مــن األول
حتــى العاشــر .فــي ســنة  ،2015ســتخدم األونــروا حوالــي 2,500
طالــب وطالبــة مــن ســوريا ،لتزودهــم وعائالتهــم بوســيلة مهمــة
للشــعور بطبيعــة األمــور .وعلــى الرغــم مــن أن األونــروا نفــذت

حملــة منســقة بشــأن «العــودة إلــى املدرســة» فــي ســنة ،2014
ال يــزال هنــاك حوالــي  500طفــل مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن
ســوريا غيــر ملتحقني باملــدارس .وســيلزم مواصلــة العمــل امليداني
مــع األســر فــي ســنة  .2015كمــا يقــدر أن  800طفــل ســوري
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يعيشــون فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني هــم أيضـا ً غيــر
ملتحقــن مبــدارس األونــروا للســنة الدراســية  2015-2014بســبب
نقــص املــكان والتمويــل .وميلــك الالجئــون الفلســطينيون الشــباب

مــن ســوريا إمكانيــة الوصــول إلى مراكــز التدريــب التقنــي واملهني
لــدى األونــروا ،وفيمــا ال يتــم قبولهــم فــي مراكــز التدريــب التقنــي
واملهنــي األردنيــة ،يظــل بإمكانهــم أن يلتحقــوا باجلامعــات األردنية.

احلماية
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

حتســن حمايــة الالجئــن الفلســطينيني مــن نســبة حــاالت احلمايــة التــي يتــم تتبعهــا وتتــم االســتجابة
لهــا.
ســوريا.
عــدد الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي

خط االساس

الهدف للعام 2015

%60

% 65

غير متوفر

50

غير متوفر

80

اللواتــي يتــم الكشــف عنهــن ويصلــن إلــى اخلدمــات.
عــدد حــاالت حمايــة الطفــل التــي تتــم االســتجابة لهــا
بواســطة خدمــات موجهــة.

حتســن احلمايــة مــن اإلعــادة القســرية
والعنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع
حقــوق اإلنســان التــي توثقهــا األونــروا.
االجتماعــي وأشــكال العنــف األخــرى.

عــدد حــوادث احلمايــة التــي تنطــوي علــى مزاعــم بانتهــاك

غير متوفر

200

عــدد املوظفــن احلاصلــن علــى تدريــب علــى احلمايــة ،والعنــف

70

100

اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،واحلمايــة مــن
االســتغالل واإليــذاء اجلنســي ،وحمايــة الطفــل ،واملســاعدة
النفســية-االجتماعية ،واملواضيــع األخــرى ذات العالقــة.
الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا عــدد ســجالت الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا التــي يتــم
مســجلون بشــكل دقيــق فــي قاعــدة بيانــات حتديثهــا فــي نظــام معلومــات تســجيل الالجئــن الطــارئ.

غير متوفر

2,000

األونــروا.

ال يــزال غيــاب احلمايــة لالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
يشــكل حتدي ـا ً كبيــرا ً فــي األردن .ومــن دواعــي القلــق الرئيســية
حــدوث زيــادة فــي ســنة  2014فــي عــدد حــاالت اإلعــادة
القســرية ،والتــي تشــمل نســا ًء وأطفــاالً .ســتواصل األونــروا
والهيئــات الشــريكة االنخــراط مــع الســلطات بشــأن حــاالت
اإلبعــاد ،ومناصــرة أن مينــح األردن إمكانيــة الوصــول املؤقــت
واحلمايــة للفلســطينيني الذيــن ينزحــون بســبب العنــف
الدائــر فــي ســوريا .وتواصــل األونــروا فــي األردن حتســن النظــم
لتحديــد قضايــا وحــوادث احلمايــة واالســتجابة لهــا ،مبــا فــي
ذلــك مــن خــال تقــدمي اخلدمــات االعتياديــة .فــي ســنة ،2015
ســتعطى األولويــة ملواصلــة التوعيــة اجملتمعيــة ورفــع الوعــي
فــي أوســاط املوظفــن .ويعــد العنــف اجلنســي والقائــم علــى
النــوع االجتماعــي أحــد بواعــث القلــق املركزيــة ،ويشــمل
ذلــك التزويــج القســري واملبكــر ،والعنــف األســري (مبــا يشــمل
االعتــداء اجلســدي ،واإلســاءة النفســية ،واحلرمــان مــن املــوارد
أو الفــرص أو اخلدمــات) ،واالغتصــاب واالعتــداء و/أو االســتغالل
اجلنســي .فــي الغالبيــة الســاحقة مــن احلــاالت التــي مت تبليــغ
األونــروا عنهــا ،يكــون مرتكبــو العنــف مــن أفــراد األســرة ،ممــا

يشــير إلــى وجــود تفاعــات مقلقــة داخــل األســرة تتفاقــم
بســبب األزمــة النفســية الناجتــة عــن النــزوح .وفيمــا يتعلــق
بالوقايــة ،عقــدت األونــروا نــدوات للتوعيــة اجملتمعيــة حــول
العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،كمــا دربــت
موظفــن مســؤولني عــن التنســيق بشــأن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي فــي مختلــف برامجهــا ،وأصبــح هــؤالء
اآلن مجهزيــن للكشــف عــن احلــاالت املعرضــة للخطــر .أمــا
مــن جانــب االســتجابة ،فســتواصل األونــروا تقــدمي مجموعــة
مــن اخلدمــات احلرجــة لالجئــات الفلســطينيات الناجيــات مــن
العنــف اجلنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،مثــل منــح
نقديــة طارئــة ،وخدمــات االستشــفاء ،وســتعمل فــي شــراكة
مــع أطــراف خارجيــة لتقــدمي خدمــات متخصصــة أخــرى
مثــل الدعــم النفســي-االجتماعي ،والبيــت اآلمــن ،واخلدمــات
القانونيــة .متلــك األونــروا شــراكات قويــة مــع مجموعــة مــن
املنظمــات غيــر احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة ،وتشــارك بنشــاط
فــي مجموعــة عمــل قطــاع احلمايــة فــي األمم املتحــدة لتوســيع
نطــاق االســتجابة وعمقهــا ،وخاصــة فــي مجــال املســاعدات
النفســية-االجتماعية والقانونيــة.
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االولوية االستراتيجية رقم  : : 3متتني قدرات العمل اإلنساني والتنسيق واإلدارة.

السالمة واألمن
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن نسبة خطط إدارة األمن املوجودة.

خط االساس

الهدف للعام 2015

% 100

% 100

الفلســطينيني مــن ســوريا مــع توفــر
الترتيبــات األمنيــة املناســبة.

األونــروا قــادرة علــى تقــدمي اخلدمــات لالجئــن نســبة خطــط إدارة اخملاطــر األمنيــة التــي يتــم حتديثهــا
الفلســطينيني مــن ســوريا مــع توفــر وااللتــزام بهــا.

غير متوفر

% 100

الترتيبــات األمنيــة املناســبة.

ســيتم حتســن قدرة األونــروا علــى االســتجابة بفاعليــة لالعتبارات
األمنيــة عــن طريــق تدريــب املوظفــن امليدانيــن الذيــن يعملــون

بأوثــق شــكل مــع الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
النتائج  /اخملرجات

املؤشرات

متتــن التخطيــط البرامجــي ألنشــطة االســتجابة عــدد املراجعــات الداخليــة الدوريــة خلطــط
اإلنســانية اإلقليميــة وإدارتهــا ومراقبتهــا مــن خــال االســتجابة اإلنســانية اإلقليميــة.

خط االساس

الهدف للعام 2015

2

2

تعزيــز القــدرات والتنســيق للعمــل اإلنســاني.

منــذ ســنة  ،2013ســاهمت وحــدة تنســيق الطــوارئ فــي تقويــة
االســتجابة اإلنســانية لــدى مكتــب إقليــم األردن مــن خــال
االســتجابة إلــى احتياجــات تعزيــز القــدرات فــي أوقــات األزمــات،
واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط االســتجابة ،ودمــج املعاييــر الدنيــا
فــي اخلدمــات ،ودعــم تعميــم األدوات والنظــم املســتخدمة علــى

نطــاق الوكالــة لتحســن الكفــاءة العامــة لالســتجابة اإلقليميــة.
وســتتمثل إحــدى أبــرز األولويــات لســنة  2015فــي دمــج وتعميــم
االســتجابة الطارئــة فــي البرامــج االعتياديــة مــن أجــل التكيــف
مــع انخفــاض مســتويات التمويــل ،مــع مــا يرتبــط بذلــك مــن
تقليصــات فــي وحــدة التنســيق للطــوارئ.
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االســتجابة اإلقليمية

تقدم األونروا استجابة منسقة لالجئني الفلسطينيني في سوريا ،والالجئني من سوريا الذين يقيمون اآلن في لبنان واألردن .يشتمل ذلك على املساعدات الطارئة
احلرجة واحملافظة على اخلدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية .مدرسة راما ،مخيم جرمانة ،كانون األول/ديسمبر  © .2013األونروا/كارول الفرح

فيمــا يصبــح الوضــع اإلقليمــي أكثــر صعوبــة لالجئــن
الفلســطينيني ،ســيكون مــن الضــروري للغايــة توفــر فريــق
إقليمــي .يــدار تنســيق الوكالــة اإلقليمــي لألزمــة فــي ســوريا
بواســطة فريــق صغيــر فــي املكتــب التنفيــذي فــي مقــر رئاســة
األونــروا فــي عمــان ،بقيــادة نائبــة املفــوض العــام .وجتتمــع جلنــة
مــن املــدراء بانتظــام ملناقشــة السياســات املتقاطعــة عبــر
األقاليــم وضمــان دعــم دوائــر الرئاســة الســتجابة األونــروا
اإلقليميــة .ويقــوم منســق إقليمــي باإلشــراف اليومــي علــى
اســتجابة األونــروا لألزمــة ،وتتوفــر قــدرات مكرســة لتقــدمي
املشــورة السياســية واحلمايــة واالتصــاالت.
يقــدم مكتــب إقليــم غــزة الدعــم لالجئــن الفلســطينيني الــذي
نزحــوا مــن ســوريا إلــى غــزة ،وعددهــم أقــل مــن  1,000شــخص،
بتغطيــة ماليــة مــن اجلــزء اإلقليمــي فــي هــذا النــداء .وعندمــا
يتــم التبليــغ عــن الجئــن فلســطينيني مــن ســوريا خــارج أقاليــم
عمــل األونــروا ،تقــوم الوكالــة بالتواصــل مــع مفوضيــة األمم
املتحــدة العليــا لشــؤون الالجئــن والشــركاء اآلخريــن واإلحالــة
إليهــم ،لضمــان أن يحصــل هــؤالء الالجئون علــى الدعــم واحلماية

التــي هــم مخولــون بهــا .وتديــر األونــروا مكتــب تنســيق صغيــر
فــي مصــر ،ينســق بالنيابــة عــن حوالــي  4,000فلســطيني مــن
ســوريا اتخــذوا طريقهــم إلــى هنــاك .ويحصــل هــؤالء الالجئــون،
بدعــم مــن وكاالت األمم املتحــدة والشــركاء احملليــن ،علــى قســائم
باألغذيــة ومســاعدات صحيــة .ويفــاد بــأن مــا يصــل إلــى 40,000
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا يوجــدون فــي تركيــا وأوروبــا.
يتمثــل أحــد األدوار املهمــة جــدا ً للفريــق اإلقليمــي فــي التنســيق
مــع وكاالت األمم املتحــدة األخــرى واملنظمــات األهليــة ،مبــا فــي
ذلــك حــول االعتبــارات البرامجيــة البــارزة وإعــداد الوثائــق
واملناشــدات الرئيســية .تقــوم األونــروا بــدور نشــط فــي خطــة
االســتجابة االســتراتيجية التــي تعنــى بســوريا ككل وفــي
خطــة االســتجابة لالجئــن والقــدرة علــى الصمــود .تغطــي
اخلطــة األولــى اســتجابة األونــروا فــي ســوريا ،فيمــا تغطــي
الثانيــة اســتجابة األونــروا فــي لبنــان واألردن .ومــع أن اســتجابة
األونــروا فــي األردن ال تظهــر فــي الفصــل اخلــاص بــاألردن فــي
هــذه اخلطــة األخيــرة ،إال أن ميزانيتهــا متضمنــة فــي امليزانيــة
اإلقليميــة للخطــة.
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االتصاالت
لــن تكــون مســاعدات األونــروا لالجئــن الفلســطينيني املتضررين
مــن أزمــة ســوريا ممكنــة لــو لــم يتوفــر الدعــم مــن احلكومــات
املانحــة الرئيســية وشــعوبها .لــذا فاألونــروا تعتــز بالعمــل
مــع املانحــن إلبــراز التزامهــم وزيــادة الفهــم ألهميــة الدعــم
البالغــة .وقــد أصبحــت األونــروا مــن ضمــن الــرواة الرئيســيني
لألزمــة فــي ســوريا مــن خــال إعــداد أخبــار الفتــة لالهتمــام عــن
ـور أيض ـا ً األزمــة اإلنســانية
وضــع الالجئــن الفلســطينيني ،تصـ ّ
األعــم فــي ســوريا .وتــوج ذلــك فــي ســنة  2014بإصــدار صــورة
رمزيــة لالجئــن فلســطينيني معوزيــن فــي اليرمــوك يصطفــون
لتلقــي املعونــات الغذائيــة فــي شــارع مزقتــه احلــرب ،واحلملــة
التــي حتمــل اســم  LetUsIn#مــن أجــل تأمــن الوصــول إلــى
اليرمــوك.

أطلــق فــي أواخــر ســنة  2014أحــد مشــاريع االتصــال الــذي
يتمحــور حــول التعليــم ،وذلــك فــي شــراكة مــع Digital
 Explorerوســكايب بعنــوان  .MyVoiceMySchool#هــذا
املشــروع يربــط أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
الذيــن يتعلمــون فــي مــدارس األونــروا فــي األردن ولبنــان وســوريا
مــع أقرانهــم فــي اململكــة املتحــدة .وســيتمكن األطفــال ،مــن
خــال محادثــات مرئيــة ومنهــاج معــد خصيصــاً ،مــن بنــاء
حــس بالتضامــن عبــر احلــدود وتطويــر املهــارات الالزمــة ملناصــرة
تعليمهــم ومســتقبلهم .وســتبني األونــروا حملــة مناصــرة
لتوســيع نطــاق رســائل األمــل التــي يبعثهــا الطلبــة .وقــد
جــرت بالفعــل تغطيــة املراحــل التجريبيــة مــن هــذا املشــروع
علــى أثيــر هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة وفــي موقعهــا اإللكترونــي.

التعليم
تنفــذ األونــروا برنامــج تقــدمي التعليــم فــي أوضــاع الطــوارئ
لصالــح الطلبــة الالجئــن الفلســطينيني فــي ســوريا وأولئــك
الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان واألردن ،والــذي يتضمــن تقــدمي الدعــم
ملبــادرات األقاليــم ،مثــل مــواد التعلــم الذاتــي ،مــن أجــل متكــن
الطلبــة مــن مواكبــة املنهــاج عندمــا تكــون املــدارس مغلقــة
أو متضــررة أو ال ميكــن الوصــول إليهــا .يتضمــن البرنامــج أيض ـا ً
الدعــم النفســي-االجتماعي للطلبــة .ومــن التدخــات األخــرى
لضمــان أن يتمكــن األطفــال مــن االســتمرار فــي الذهــاب إلــى
املدرســة:
•أدوات العودة إلى املدرسة.

•نظــام إخطــار للمعلمــن باســتعمال الرســائل النصيــة
القصيــرة.
•مســاحات آمنــة للتعلــم ،ومرافــق تعليميــة فــي مراكــز
النازحــن ،ومراكــز مصــادر ولــوازم للتعلــم.
•جلان طالبية في املدارس.
•أنشــطة اجتماعيــة وترفيهيــة وأنشــطة التعليــم
ا لصيفــي .
•تأمــن املواصالت للطلبة املقيمني بعيدا ً عن املدارس.
•تدريــب مــدراء املــدارس ومــدراء التعليــم للتوعيــة حــول
التعامــل مــع البيئــة العدائيــة.

التخطيط
ضمــن جهــود الوكالــة املســتمرة لتحســن املراقبــة والتخطيــط،
مت بنــاء إطــار للمراقبــة القائمــة علــى النتائــج بشــكل يتوافــق
مــع االســتجابة ألزمــة ســوريا .ومت تعديــل اإلطــار مــن أجــل متتــن
النــداء اخلــاص بســنة  2015بعــد إجــراء مناقشــات معمقــة مــع
مكاتــب األقاليــم ودوائــر الرئاســة ،لتعزيــز التماســك والتــآزر
داخــل الوكالــة .يظهــر هــذا التــآزر أيضــا ً فــي نظــام املراقبــة
القائمــة علــى النتائــج ،حيــث يتــم تضمــن اســتجابة ســوريا
فــي املراقبــة اإلجماليــة التــي جتريهــا الوكالــة .ســتقوم مكاتــب

األقاليــم الثالثــة بجمــع البيانــات بشــكل يومــي وإبالغهــا إلــى
إطــار املراقبــة القائمــة علــى النتائــج بشــكل فصلــي .وســتتم
مراجعــة التقــدم فــي حتقيــق النتائــج املنتظــرة علــى مســتوى
اإلقليــم بشــكل فصلــي وعلــى مســتوى الوكالــة بشــكل
نصــف ســنوي .وســيتم تقــدمي تقاريــر خارجيــة تــزود األطــراف
املعنيــة بصــورة مســتجدات النتائــج املتحققــة مرتــن فــي
الســنة مــن خــال تقريــر نصــف ســنوي وســنوي.

حتسني البنية التحتيةواخمليمات
ســيتكون دعــم الرئاســة الســتجابات األقاليــم مــن حتضيــرات
منظمــة للتدخــات الطارئــة ،واملســاعدة فــي حتضيــر مطالبــات
اإلعمــار ،والتدريــب وورش العمــل املتعلقــة بعمليــات الطــوارئ.
ســيولى اهتمــام خــاص لتدخــات امليــاه والصــرف الصحــي

والنظافــة .إن هــذه األنشــطة تفتــرض أن األزمــة ستســتمر.
أمــا إذا بــدأت إعــادة اإلعمــار ،فســتزداد مســاهمة دائــرة حتســن
البنيــة التحتيــة واخمليمــات بقــدر كبيــر.
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الصحة
يتزايــد شــح األدويــة فــي ســوريا وفــي املنطقــة بســبب انهيــار
اإلنتــاج احمللــي وارتفــاع احلاجــة .كمــا أن عــدم االســتقرار األمنــي
يؤثــر بشــدة علــى لوجســتيات األدويــة .ومــن شــأن توفيــر خبيــر
فــي إدارة اللــوازم الطبيــة فــي رئاســة األونــروا أن يكفــل توفــر
إمــداد منتظــم باألدويــة ذات اجلــودة علــى مســتوى إقليمــي.

كمــا أن توفــر خبيــر فــي الصحــة الطارئــة ســيمكن الرئاســة
مــن تقــدمي املســاعدة الفنيــة حــول الصحــة الطارئــة وتنســيق
التدخــات الصحيــة الطارئــة ،مــع املســاهمة فــي بنــاء اخلبــرات
واســتخالص الــدروس املســتفادة علــى نطــاق الوكالــة.

السالمة واألمن
يظــل تعميــم إدارة األمــن واخملاطــر والدعــم يشــكل حتديــا ً
عبــر األقاليــم الثالثــة املعنيــة .وتكمــن أولويــة دعــم الرئاســة
لألقاليــم فــي إنشــاء فريــق تدريــب متنقــل ،للمســاعدة فــي
تهيئــة املوظفــن ورفــع كفاءتهــم املهنيــة فــي االســتجابة
لألزمــات وأوضــاع اخلطــر دون االعتمــاد علــى القــدرات املوجــودة في
األقاليــم .مــن شــأن ذلــك أن ييســر التعلــم عبــر األقاليــم وتدريــب

املوظفــن علــى املهــارات ذات األهميــة احليويــة ،مثــل التقييمــات
الســريعة لالحتياجــات .تتمثــل إحــدى الفجــوات املهمــة األخــرى
فــي إدارة املعلومــات ،والتــي تتضمــن بالنســبة للســامة واألمــن
بنــاء القــدرات فــي نظــام املعلومــات اجلغرافيــة كجــزء ال يتجــزأ
مــن الدعــم الفنــي واملشــورة والتبليــغ.

الدعم العام
عمــان للموظفــن الذيــن
توفــر الرئاســة مســاحة مكتبيــة فــي ّ
ينفصلــون عــن دمشــق ،ويلــزم توفيــر اســتثمار لضمــان أن يتــم
تزويدهــم بشــروط العمــل املالئمــة مــن أجــل دعــم البرامــج
واألنشــطة فــي ســوريا .توجــد فجوتــان أخريــان مهمتــان علــى
نطــاق الوكالــة ،فــي معــدات االتصــال وفــي النقــل .تكتســب
الهواتــف النقالــة واالتصــاالت عبــر الســواتل قيمــة ال تقــدر

بثمــن فــي دعــم التنقــات الطارئــة التــي تقــوم بهــا البعثــات
فــي مناطــق غيــر آمنــة وحدوديــة ،كمــا يوجــد القــدر ذاتــه مــن
األهميــة لتوســيع أســطول املركبــات مــن خــال إضافــة ســيارات
مصفحــة .وميكــن أيضـا ً حتســن الكفــاءة بقــدر كبيــر مــن خــال
تقويــة إجــراءات املشــتريات واملعامــات الطارئــة ،إلــى جانــب
تقــدمي التدريــب للموظفــن املنخرطــن فــي املشــتريات الطارئــة.

General support.
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