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تقديم

عميقــة هــي الجــراح التــي تســببت بهــا األزمــة الســورية علــى مجتمــع الالجئيــن 
ــود  ــبعة عق ــة الس ــذ قراب ــا من ــؤوا إليه ــن لج ــورية، الذي ــي س ــطينيين ف الفلس
مــن عمــر النكبــة الفلســطينية األولــى، والتــي أعادتهــم الجئيــن مــن جديــد فــي 
أكثــر مــن مــكان حــول العالــم فــي ظــروف ال تخلــو مــن مظاهــر البــؤس والحرمــان 

والتشــرد. 

تتنــاول هــذه الدراســة الجديــدة لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية 
ــورية  ــي س ــطينيين ف ــن الفلس ــت بالالجئي ــي حل ــة الت ــروا لألزم ــتجابة األون اس
نتيجــة الحــرب، ومــا ترافــق معهــا مــن عمليــات تهجيــر ونــزوح ولجــوء وتدميــر 

ــورية.  ــي س ــطينية ف ــات الفلس ــض المخيم لبع

ــة  ــق أزم ــروا لتطوي ــا األون ــت به ــي قام ــراءات الت ــارئ اإلج ــدي الق ــن ي ــع بي وتض
ــة  ــتوى اإلغاث ــى مس ــان واألردن عل ــورية ولبن ــي س ــطينيين ف ــن الفلس الالجئي
والتعليــم والصحــة، مــن خــالل مــا صرحــت بــه أو ورد فــي منشــوراتها خــالل الفترة 

ــة.  المدروس
بالمقابــل يــورد التقريــر التقييــم الشــعبي ألداء األونــروا الــذي قامــت بــه المجموعة 
مــن خــالل االســتطالع اإللكترونــي الــذي نشــرته علــى موقعهــا اإللكترونــي لمــدة 
ــة  ــروا المتعلق ــات األون ــول خدم ــرأي ح ــتطالع ال ــل اس ــن أج ــك م ــبوع، وذل أس
ــورية  ــي س ــة، ه ــق رئيس ــالث مناط ــي ث ــوريين ف ــطينيين الس ــن الفلس بالالجئي

ــان واألردن.  ولبن
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الالجئون الفلسطينيون في سورية 
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لجــأ الفلســطينيون إلــى ســورية بعــد نكبــة فلســطين عــام 1948 باعتبارهــا ملجــًأ قريبــاً، 
ــدارس،  ــاجد والم ــوت والمس ــم البي ــح له ــذي فت ــوري ال ــعب الس ــى الش ــًا عل ــوا ضيوف ليحل
وقــدم لهــم كل مــا مــن شــأنه صــون كرامتهــم والتخفيــف مــن عذاباتهــم، وســارعت الحكومة 
الســورية إلــى مدّ يــد العــون والمســاعدة لالجئيــن الفلســطينيين، وتهيئــة الظــروف الكفيلة 
بتمكينهــم مــن العيــش بكرامــة وشــرف مــع مواطنيهــا جنبــًا إلــى جنــب، وأخــذت بالعمــل 
علــى احتــواء أزمــة الالجئيــن، وتنظيــم وجودهــم علــى األراضــي الســورية فأصــدرت القانــون 
رقــم )450 ( بتاريــخ 25/ 1 / 1949 القاضــي بإحــداث المؤسســة العامة لالجئين الفلســطينيين 
العــرب، بغيــة تنظيــم شــؤون الفلســطينيين ومعونتهــم وتأميــن مختلــف حاجاتهــم، وإيجاد 
 األعمــال المناســبة لهــم، واقتــراح التدابيــر لتقريــر أوضاعهــم فــي الحاضــر والمســتقبل.)1(

ــه الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن أعمــال احتجــاج، ومــا  أمــا فــي ظــل مــا تتعــرض ل
ــة  ــى حال ــطينيين إل ــن الفلس ــات الالجئي ــت مجتمع ــد تحول ــف؛ فق ــن عن ــا م ــق معه تراف
كارثيــة، أدت إلــى تفكيــك النســيج االجتماعــي ودمــار البنيــة االقتصاديــة لالجئيــن، والتــي 
ــى  ــون إل ــك الالجئ ــود بذل ــة، ليع ــة القوي ــا بالبني ــوال وصفه ــن األح ــال م ــأي ح ــن ب ال يمك

ــام 1948.  ــى ع ــة األول ــوم النكب ــا ي ــهم عنده ــم أنفس ــد أباؤه ــي وج ــة الت ــة البداي نقط
فلــم تســلم المخيمــات الفلســطينية ممــا يجــري فــي محيطهــا الملتهــب مــن أعمــال عنــف 
أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى ســقوط آالف الضحايــا مــن أبنــاء الالجئيــن بيــن قتيــل وجريح 
ــي وحمايــة  ومعتقــل ومفقــود، بعدمــا تزايــدت فيهــا نســبة عــدم احتــرام القانــون الدول

المدنييــن.)2(

وقالــت األونــروا فــي بيــان لهــا إن »الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية يتعرّضــون للقتــل 
واإلصابــة والتشــرّد بأعــداد أكثــر مــن قبــل، فــي الوقــت الــذي يســتمر فيــه النــزاع المســلح 

بإربــاك مخيمــات الالجئيــن فــي كل أرجــاء البــالد« )3(. 

1. المؤسسة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب دمشق – الموقع اإللكتروني:

2.  بيان صادر عن األونروا بتاريخ 2015/3/23 – المركز الفلسطيني لإلعالم 

3. وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، يوم الثالثاء 2013/4/30

http://www.gapar.net

https://www.palinfo.com/news/-20/3/2015/األونروا--أوضاع-الالجئين-في-سورية-بلغت-حدا
/-ال-يطاق

https://www.alquds.co.uk/االونروا-تناشد-أطراف-القتال-في-سورية/
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فيمــا عبــر فيليبــو غرانــدي المفــوض العــام الســابق لألونــروا عــن حجــم األزمــة بقوله: 
»هنــاك 530 ألــف فلســطيني مســجلين فــي مكتــب الوكالــة فــي ســورية«، مشــيرًا إلــى أن 

»70 إلــى 80 بالمائــة منهــم مهجــرون اآلن«، بســبب النــزاع فــي البــالد )4(.

ــي   ــرات القصيف ــب تقدي ــام 1948 حس ــورية ع ــى س ــطينيين إل ــن الفلس ــدد الالجئي ــغ ع بل
)85000( الجــئ )5( يرجــع معظمهــم إلــى ســكان الجــزء الشــمالي مــن فلســطين، وخاصــة صفــد 

وحيفــا ويافــا )5(. 
وبحســب آخــر إحصائيــة لألونــروا بتاريــخ 31/ 12 / 2012  بلــغ عــدد الالجئيــن الفلســطينيين 
فــي ســورية حوالــي 528,711 الجئــًا يعيــش حوالــي 27 % منهــم فــي المخيمــات. ويضــاف إليهم 

الذيــن لجــؤوا إلــى ســورية عامــي 1967 و1970 ولــم يتــم تســجيلهم فــي ســجالت األونروا. 
وتبلــغ نســبة األطفــال دون 15 ســنة للفلســطينيين فــي ســورية )27 % ( والشــباب مــا بيــن 
ــوق الـــ 65 )9(،  ــا ف ــة م ــن 25 – 64 ) 47 % (، والفئ ــا بي ــار م ــنة ) 19 % ( واألعم 16 – 24 س
ــكاني  ــرم الس ــدة اله ــه قاع ــر في ــي، تكب ــع فت ــورية مجتم ــي س ــطيني ف ــع الفلس فالمجتم
الممثلــة باألطفــال والشــباب مــا قبــل الســابعة عشــرة حوالــي 46 % بيــن عمــر ســنة و 24 

ــنة )6(.  س
ــة  ــة والمكمل ــات المتنوع ــا الخدم ــدم له ــات تق ــرة مخيم ــود عش ــروا بوج ــرف األون وتعت
للخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة الســورية، هــذه المخيمــات هــي ) النيــرب وســبينة وخــان 
الشــيح وخــان دنــون والعائديــن فــي حمــص وقبــر الســت ) الســيدة زينــب ( والعائديــن فــي 
حمــاة ومخيمــي درعــا ودرعــا الطــوارئ باإلضافــة إلــى جرمانــا( بينمــا اعتبــرت أماكــن تواجــد 
ــينية  ــوك والحس ــل )اليرم ــطينية مث ــات فلس ــات بتجمع ــذه المخيم ــارج ه ــطينيين خ الفلس
وعيــن التــل ) حنــدرات ( والرمــدان والرمــل فــي الالذقيــة وغيرهــا ( تقــدم لهــا خدمــات الحــد 
األدنــى رغــم مــا تعانيــه هــذه التجمعــات مــن ذات المشــاكل التــي يعانيهــا أبنــاء المخيمــات 

األخــرى )7(.

المطلب األول: الوجود الفلسطيني في سورية 

4. سكاي نيوز عربية - المفوض العام لوكالة األونروا فيليبو غراندي، يوم األربعاء 2013/5/22، خالل زيارة له إلى 

سورية. 

5. الالجئون الفلسطينيون – رؤية مستقبلية – حمد موعد – دار الموعد للدراسات والنشر دمشق طبعة أولى 2006 ص 

  .157

7. مركز العودة الفلسطيني – لندن: دراسة حول األوضاع االجتماعية واالقتصادية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
في سورية – موقع إلكتروني

6. إحصائيات األونروا بتاريخ 31/ 12 / 2012 

 https://www.skynewsarabia.com/middle-east/-250992-غالبية-الفلسطينيين-بسوريا
هجروا-مخيماتهم

https://www.unrwa.org/ar 

http://www.prc.org.uk
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ــاالت  ــي المج ــوري ف ــن الس ــع المواط ــة م ــي المعامل ــاواة ف ــة بالمس ــذه الفئ ــع ه تتمت
الوظيفيــة والمهنيــة والعلميــة وخدمــة العلــم، ماعــدا أمــور تخــص االنتخــاب والترشــح 
لعضويــة مجلــس الشــعب، كمــا تحظــى بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة المنتظمــة مــن 

قبــل الحكومــة الســورية واألونــروا. 

ينطبــق علــى هــذه الفئــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــا ينطبــق علــى الجئــي 1948 
مــن حيــث التســجيل فــي قيــود المؤسســة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين واألونــروا، 
إال أنهــم ال يســتطيعون دخــول ســوق العمــل إال مــن خــالل التعاقــد بصفــة مؤقتــة وال 

يــؤدون خدمــة العلــم. 

8. سورية والالجئون الفلسطينيون العرب المقيمون – المحامي ظافر الخضراء – دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع – 

دمشق الطبعة األولى 1999 ص 125. 
9. ورقة عمل بعنوان توجهات الالجئين الفلسطينيين في سورية تجاه األونروا مع مرور ستين عامًا على عملها. مصدر 

سابق
10. الالجئون الفلسطينيون في سورية – دراسة قانونية مقدمة إلى أعمال ندوة اتفاقية 1951 لألمم المتحدة الخاصة 

بالالجئين الفلسطينيين التي نظمتها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين – د. إبراهيم دراجي دمشق ) 

27 شباط إلى 3 آذار 2005 ( ص 17. 

فئة الالجئين الفلسطينيين عام 1948:

فئة الالجئين عام 1956: 

ــوري  ــن الس ــطيني والمواط ــئ الفلس ــن الالج ــة بي ــورية المتعاقب ــات الس ــاوت الحكوم س
ــا  ــوده فيه ــة لوج ــن الناظم ــأن القواني ــذا الش ــدرت به ــات، وأص ــوق والواجب ــي الحق ف
فــكان القانــون رقــم 260 لعــام 1956 الــذي اعتبــر الفلســطينيين المقيميــن فــي ســورية 
كالســوريين أصــاًل، فيمــا نصــت عليــه القوانيــن واألنظمــة النافــذة المتعلقــة بحقــوق 
ــم مــع احتفاظهــم بجنســيتهم األصليــة )8(.  التوظيــف والعمــل والتجــارة، وخدمــة العل
وشــهدت ســورية أكثــر مــن موجــة تهجيــر)9( حيــث تواجــد فــي ســورية مــا ال يقــل عــن 
3% مــن مجمــوع الالجئيــن الذيــن هجــروا بعــد عــام النكبــة 1948م، بســبب مــا عصــف 
بالمنطقــة مــن أحــداث ممــا جعــل القانــون يعطــي تصنيفــًا معينــًا لالجئيــن، منحهــم 
ــب  ــم حس ــن أن نصنفه ــات، ويمك ــن واجب ــم م ــا عليه ــدد م ــوق وح ــه الحق ــى أساس عل

تاريــخ اللجــوء كاآلتــي)10(: 

المطلب الثاني الالجئون الفلسطينيون في القانون السوري:
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يعامــل المســجلون منهــم فــي المؤسســة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين معاملــة الجئــي 
 عــام 1956، أمــا غيــر المســجلين منهــم فــإن حاملــي وثيقــة الســفر المصريــة ) قطــاع غــزة ( 

يعاملون معاملة األجنبي، وحاملو جوازات السفر األردنية ) المؤقتة ( معاملة العربي.

ــة  ــان نتيج ــن لبن ــورية م ــى س ــؤوا إل ــن لج ــطينيون الذي ــات؛ الفلس ــذه الفئ ــى ه ــاف إل يض
ــذي  ــورية، وال ــي س ــتقروا ف ــان، واس ــرائيلي للبن ــاح اإلس ــة، واالجتي ــة اللبناني ــرب األهلي الح

ــن. ــم المهجري ــد اس ــا بع ــم فيم ــرى عليه ج

تعتبــر أوضــاع هــذه الفئــة األكثــر تعقيــدًا، إذ أن الغالبيــة العظمــى منهــم ال تملــك وثائــق، 
بعــد إلغــاء أو انتهــاء مفعوليــة جــوازات الســفر األردنيــة، أو وثائــق الســفر المصريــة التــي 

كانــوا يحملونهــا. 

فئة نازحي عام 1967: 

فئة نازحي عام 1970: 
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المبحث الثاني

 األونروا والالجئون الفلسطينيون في سورية
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ــم  ــة األم ــيس وكال ــي بتأس ــم 302 القاض ــدة رق ــم المتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــدر ق ص
ــي 8  ــروا( ف ــى )األون ــرق األدن ــي الش ــطينيين ف ــن الفلس ــغيل الالجئي ــة وتش ــدة إلغاث المتح
كانــون األول – ديســمبر/ 1949، لتعمــل بصفــة وكالــة مخصصــة ومؤقتــة، علــى أن تجــدّد 

ــطينية. ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــاد ح ــن إيج ــنوات لحي ــالث س ــا كل ث واليته

باشــرت األونــروا عملهــا فــي األول مــن أيــار )مايــو( 1950، حيــث أصبحــت مســؤولياتها تقتصــر 
ــون  ــطينيون المقيم ــم الفلس ــن، وه ــن الالجئي ــدة م ــة واح ــات لمجموع ــر خدم ــى توفي عل
ــأن الالجئيــن  فــي مناطــق عملياتهــا، نظــرًا العتــراف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ب
ــة ال  ــات الوكال ــرى لعملي ــق األخ ــة والمناط ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــطينيين ف الفلس

يزالــون بحاجــة متزايــدة للخدمــات.
ــال  ــي المج ــا ف ــت خدماته ــام 1950م، وقدم ــط الع ــي أواس ــورية ف ــي س ــا ف ــدأ عمله ــا ب فيم
الصحــي والتعليمــي واإلغاثــي، حيــث بلــغ عــدد المســجلين فــي ســجالت األونــروا 96,6 % مــن 

مجمــوع الالجئيــن فــي ســورية.
ــة  ــع الحكوم ــاون م ــورية بالتع ــي س ــطينيين ف ــن الفلس ــا لالجئي ــروا خدماته ــؤدي األون وت
ــوزارة  ــة ل ــرب، التابع ــطينيين الع ــن الفلس ــة لالجئي ــة العام ــالل الهيئ ــن خ ــورية م الس

ــل.  ــة والعم ــؤون االجتماعي الش
وقــد بلــغ عــدد موظفــي األونــروا فــي ســورية حوالــي 4000 موظفــًا، توزعــوا علــى 219 مرفقًا، 
واســتفادت األونــروا كثيــرًا مــن القوانيــن الســورية فيمــا يخــص الحقــوق المدنيــة لالجــئ 
الفلســطيني، الــذي يســتطيع الحصــول علــى كافــة الخدمــات المقدمــة للمواطــن الســوري في 

مجــاالت التعليــم والصحــة والعمــل ممــا جعــل دورهــا مكمــاًل لهــذه الخدمــات ومتممــًا. 

المطلب األول: عرض تاريخي تعريفي باألونروا ونشاطها في سورية 
قبل األزمة السورية
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11. تعليمات االستحقاق والتسجيل الموحد الخميس، كانون الثاني 1، 2009

المطلب الثاني: المستفيدون من خدمات األونروا من الالجئين 
الفلسطينيين في سورية

ــورية  ــي س ــطينيين ف ــن الفلس ــن الالجئي ــروا م ــات األون ــن خدم ــتفيدون م ــم المس ينقس
وفــق نظــام االســتحقاق والتســجيل الموحــد الــذي حددتــه األونــروا عــام 2009 )11(، حيــث فرّق 

النظــام بيــن نوعيــن مــن األشــخاص المســتحقين لخدمــات األونــروا ليكــون كاآلتــي: 

ــم  ــروا وحصوله ــي األون ــجيل ف ــام التس ــي نظ ــجيلهم ف ــدى تس ــخاص ل ــؤالء األش ــم ه ينقس
ــا:  ــن هم ــى مجموعتي ــجيل إل ــة التس ــى بطاق عل

ــي  ــم كالجئ ــر وصفه ــم معايي ــق عليه ــن تنطب ــن، والذي ــجلون كالجئي ــخاص المس األش
ــالل  ــطين خ ــي فلس ــادي ف ــم االعتي ــل إقامته ــن كان مح ــخاص الذي ــطين »األش فلس
الفتــرة مــن 1 حزيــران 1946 إلــى 15 أيــار 1948، وأولئــك الذيــن فقــدوا منازلهــم ومــوارد 
رزقهــم نتيجــة نكبــة عــام 1948«. يشــار إلــى هــؤالء األشــخاص كالجئيــن مســجلين أو 

ــجلين.  ــطين المس ــي فلس الجئ

ــى  ــة عل ــذه الفئ ــل ه ــر)12(: تحص ــك المعايي ــم تل ــق عليه ــن ال تنطب ــخاص الذي األش
خدمــات األونــروا لكنهــا ال تعــد جــزءًا مــن الالجئيــن المســجلين الرســميين فــي الوكالــة، 
وتتألــف هــذه الفئــات مــن األشــخاص الذيــن لــم تنطبــق عليهــم كافــة معـــايير األونروا 
لاَلجئــي فلســطين فــي وقــت التســجيل األصلــي، وإنمــا ثبــت تعرضهــم للمعانــاة مــن 
خســارة جســيمة و/أو مــن مشــقة كبيــرة ألســباب تتعلــق بنكبــة فلســطين 1948، كمــا 
ــجلين،  ــخاٍص مس ــالت أش ــون لعائ ــن ينتم ــخاص الذي ــى األش ــات عل ــذه الفئ ــتمل ه تش

ومــن هــذه الفئــة: 

12. أي لم تكن محل إقامتهم االعتيادية في فلسطين خالل الفترة من 1 حزيران 1946 الى 15 أيار 1948 وأولئك الذين 
فقدوا منازلهم وموارد رزقهم نتيجة نكبة عام 1948.

: األشخاص الذين يستحقون التسجيل في نظام تسجيل األونروا والحصول على 
ً
أوال

خدمات األونروا

أ.

ب.

 https://www.unrwa.org/ar/resources/strategy-policy/-تعليمات-االستحقاق-والتسجيل
الموحد
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: األشخاص الذين يستحقون الحصول على خدمات األونروا دون تسجيلهم في 
ً
ثانيا

نظام تسجل األونروا ومن هذه الفئة:

المطلب الثالث: التمويل والعجز المالي لألونروا 

األشــخاص غيــر المســجلين النازحيــن نتيجــة لنكســة عــام 1967 واالعتــداءات التــي لحقتهــا، 
حيــث تقــدم األونــروا خدمتهــا لألشــخاص فــي هــذه الفئــة وفقــًا للممارســة المتبعــة \ أو 

اتفاقيــة البلــد المضيــف. 

تعتمــد األونــروا فــي تمويلهــا بشــكل شــبه كامــل علــى التبرعــات الطوعيــة للــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة، حيــث إن 94 % مـــن تمويـــلها يأتــي مـــن التبرعـــات، و4 % يأتي مـــن 

المتحـدة.)13( لألمـم  العاديـة  الميزانيـة 
ــم االتحــاد األوروبــي، فــي حيــن  ــر لهــا ث ــدة األميركيــة الداعــم األكب ــات المتح وتعــدُّ الوالي
ــا  ــاهم فيه ــروض أن تس ــبة المف ــن النس ــن 2% م ــل م ــة أق ــدول العربي ــاهمات ال ــغ مس تبل

ــدود 7,8 %. ــدرة بح والمق
وتواجــه وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )أونــروا( عجــزًا ماليــًا متكــررًا، وصل 
مــع نهايــة 2017 إلــى 446 مليــون دوالر، إال أنــه تقلَّــصَ إلــى 256 مليــون دوالر«، ممــا يهــدد 
ــة  ــزة، وعملي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــورية واألردن والضف ــان وس ــي لبن ــا ف ــتمرار عملياته اس
ــة  انتظــام دفــع رواتــب الموظفيــن، المقدريــن بنحــو 30 ألفــًا فــي مناطــق عمليــات الوكال

فــي ظــل شــحّ مــوارد ميزانيتهــا وعــدم وفــاء المانحيــن بالتزاماتهــم الماليــة.

13. األمم المتحدة الجمعية العامة - الدورة الحادية والسبعون البند 49 من جدول األعمال- وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى عمليات وكالة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئين 

الفلسـطينيين في الشرق األدنى -تقرير األمين العام ص 4. 
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/sg_report_arabic.pdf

ــاء  ــم أزواج وأبن ــن: ه ــر الجئي ــن غي ــات م ــات المتزوج ــاء الالجئ ــة النس ــراد عائل أف
النســاء مــن الالجئــات المســجالت )المتزوجــات أو اللواتــي كــن متزوجــات ( مــن أزواج 
ــى  ــول عل ــجيل للحص ــن التس ــن وذرياته ــق ألزواجه ــن، يح ــجلين كالجئي ــر مس غي

ــروا. ــات األون خدم
النســاء اللواتــي ال تنطبــق عليهــن معاييــر األونــروا لِاَلجئــي فلســطين )المتزوجــات 
ــاء   ــؤالء النس ــق له ــن. يح ــجلين كالجئي ــن أزواج مس ــات ( م ــن متزوج ــي ك أو اللوات

ــروا. ــات األون ــى خدم ــول عل ــجيل للحص التس
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وكانــت الواليــات المتحــدة قدمــت للوكالــة نحــو 60 مليــون دوالر فقــط، مــن إجمالــي تبرعــات 
ــر  ــة بيي ــام للوكال ــوض الع ــال المف ــام 2017. وق ــي ع ــون دوالر ف ــا 350 ملي ــل مقداره وص
كرينــول فــي 26 حزيــران – يونيــو 2018 خــالل مؤتمــر التعهــدات: »إن عجزنــا الحالــي ال يــزال 
يبلــغ أكثــر مــن 250 مليــون دوالر وال يــزال أمامنــا مهمــة كبيــرة وفــي هــذه اللحظــة، فإنــه 
ليــس لدينــا – وأكــرر بأنــه ليــس لدينــا دخــل لضمــان أن المــدارس ســتفتح أبوابهــا فــي 
الموعــد المحــدد فــي آب، وفــي غيــاب تمويــل جديــد كبيــر؛ فإنــه ســيتوجب علينــا البــدء 
ــا،  ــتوى خدماتن ــى مس ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش ــوز م ــي تم ــة ف ــة للغاي ــر صعب ــاذ تدابي باتخ

ــا«.  ــى موظفين ــالوة عل ع
ــع  ــح الوض ــام أصب ــذا الع ــن ه ــي م ــون الثان ــي كان ــي » ف ــي بالكارث ــع المال ــف الوض ووص

ــق«. ــًا بح ــي كارثي المال
إن الخســارة المفاجئــة لمبلــغ 300 مليــون دوالر مــن التبرعــات. الطوعيــة مــن أكبــر الجهــات 
المانحــة الفرديــة؛ كانــت تعنــي أن تمويلنــا الرئيــس قــد انخفــض بحوالــي 32% وأن تمويلنــا 

للطــوارئ قــد انخفــض بحوالــي %75.« )14(. 
ــى 64 مليــون  وفــي نهايــة أيلــول – ســبتمبر 2018 تــم تقليــص العجــز مــن 446 مليــون إل
دوالر، فيمــا أعلــن المفــوض العــام لألونــروا بييــر كرينبــول فــي 19 تشــرين الثانــي نوفمبــر 
2018 خــالل انعقــاد اللجنــة االستشــارية لألونــروا فــي عمــان برئاســة تركيــا عــن تقليــص 

العجــز إلــى 21 مليــون دوالر)15(. 
ــي  ــطينيين ف ــن الفلس ــوارىء لالجئي ــداء الط ــل ن ــبة تموي ــار أن نس ــياق يش ــذا الس ــي ه  ف

ــن %5 )16(.  ــل م ــت أق ــام 2018 بلغ ــورية لع س

14. خطاب المفوض العام لألونروا أمام مؤتمر التعهدات 26/ حزيران – يونيو 2018 

15. صحيفة الغد األردنية تقليص عجز األونروا من 446 إلى 21 مليون دوالر - تم نشره في يوم اإلثنين 19 تشرين الثاني 
/ نوفمبر 2018. 04:22 مـساًء.

16. النقص في تمويل األونروا يفاقم أزمة سكن الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك- 30 حزيران 2018.

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements

https://www.alghad.com/articles/2552212

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases
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15

ــوب  ــروا منــذ بدايــة األزمــة الســورية خطــة لتقديــم الدعــم اإلضافــي المطل ووضعــت األون
المتصــاص تأثيــرات الصــراع الســوري واالنكشــاف االقتصــادي علــى الالجئيــن الفلســطينيين 
فــي ســورية، وتضمنــت الخطــة خمســة أهــداف ســمتها باألهــداف االســتراتيجية لتواصــل 
دورهــا فــي الحفــاظ علــى حيــاة منتجــة وآمنــة لالجئيــن، تكفــل فيهــا اســتمرار الخدمــات 
اإلنســانية الحاســمة، باالســتفادة مــن شــبكة العامليــن فــي الوكالــة ومنشــآتها علــى نطــاق 
قطــري، لتقديــم برامــج الصحــة واإلغاثــة والتعليــم، ورفــع قــدرة الالجئيــن الفلســطينيين 
ــى الغــذاء، والمــواد غيــر الغذائيــة األساســية، والرعايــة الصحيــة،  فــي ســورية للوصــول إل
والدعــم النفســي- االجتماعــي، والتعليــم حيثمــا يقيمــون حاليــًا لحمايتهــم مــن التهجيــر، 
وخاصــة عبــر الحــدود، وكفالــة أن تكــون التدخــالت مســتندة إلــى أفضــل المعلومــات المتوفرة 
مــن شــبكة مكاتــب الوكالــة علــى مســتوى المناطــق التــي تتعامــل مباشــرة مــع الالجئيــن 
واحتياجاتهــم المتغيــرة، وتقديــم الدعــم للذيــن ينزحــون عــن ســورية مــن خــالل كفالــة 
قــدرة الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يلتمســون المــأوى عبــر الحــدود الدوليــة للوصــول إلى 
المســاعدات اإلنســانية والخدمــات، بما يشــمل الغــذاء، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والمأوى، 

وتوفيــر الحمايــة لهــم بمــا يتماشــى مــع القانــون الدولــي.

18. سورية – إنجازات وإضاءات األونروا 2017 – كانون الثاني 2018 

19. النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير 2018.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/achievements_
and_highlights_inarabic_2017.pdf

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_
fact_sheet_hd_ar_0.pdf

ــون  ــي كان ــادرة ف ــق الص ــرة الحقائ ــي نش ــطينيين ف ــن الفلس ــدد الالجئي ــروا ع ــدرت األون ق
ــداد  ــة « أع ــورية اإلقليمي ــة س ــأن أزم ــنة 2018 بش ــارئ لس ــداء الط ــر 2018 » الن ــي- يناي الثان
الالجئيــن داخــل ســورية بـــقرابة 438,000 الجــئ فلســطيني يوجــد أكثــر مــن %95 منهــم ) 
ــن  ــي 254,000 م ــي حوال ــة. ويعان ــانية الثابت ــاعدات اإلنس ــة للمس ــة حرج ــي حاج 418,000 ( ف
ــأة  ــي 37 منش ــأوى ف ــردًا  بالم ــد  12,636  ف ــم تزوي ــام2015، ت ــي ع ــي، وف ــر الداخل التهجي
ومركــز تدريــب ومدرســة لألونــروا فــي مختلــف أنحــاء ســورية، إال أنــه حســب كانــون األول/
ديســمبر 2015، اختــار 4,795 فــردًا فقــط البقــاء فــي15 مركــز إيــواء )17(. بينمــا أشــارت نشــرة 
المعلومــات الصــادرة عــن األونــروا فــي كانــون الثانــي 2017 إلــى بقــاء 1705 الجــئ فقــط فــي 9 
مراكــز إيــواء يتلقــون المســاعدة الغذائيــة والمســاعدة النقديــة المخفضــة )18(، فيمــا يقــدر 

ــا )19(. ــتحيل الوصــول إليه ــي مواقــع يصعــب أو يس ــون ف أن 56,600 محاصــرون أوعالق

17.  التقرير الصادر عن األونروا بعنوان » تقرير العمل السنوي 2015«
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2017_aor_arabic_
final.pdf
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ــول  ــتطاعت الوص ــث اس ــاوت، حي ــكل متف ــورية بش ــل س ــروا داخ ــات األون ــتمرت عملي اس
ــرى.  ــات أخ ــى مخيم ــول إل ــن الوص ــزت ع ــات وعج ــض المخيم ــي بع ــن ف ــل لالجئي الكام

قدمــت األونــروا خدماتهــا التعليميــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي مرحلــة التعليــم األساســي 
ــى 118  )االبتدائــي واإلعــدادي ( وفــق نظــام الفترتيــن فــي معظــم مدارســها التــي تصــل إل
مدرســة، والتــي كان يعمــل بهــا حوالــي 1900 مدرّســًا.  إال أّن األونــروا ال تقــدم أي شــيء للطــالب 
فــي مراحــل تعليمهــم الثانــوي أو مــا بعــد الثانــوي، إنمــا يتابــع الطــالب تعليمهــم الثانــوي 
ــورية،  ــي س ــم ف ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ــة التابع ــآت التعليمي ــدى المنش ــي ل والجامع

باســتثناء معهــد مهنــي واحــد يتبــع لهــا يعمــل بنظــام الســنة والســنتين.
وفــي ظــل مــا تشــهده ســورية تدهــورت العمليــة التعليمــة فــي ســورية بفعــل الحــرب منذ 
مــا يقــارب الســبع ســنوات، وأصبــح التعليــم فــي حالــة انهيــار شــامل، مــع وصــول نســبة 
األطفــال غيــر الملتحقيــن بالتعليــم األساســي مــن إجمالــي عــدد األطفــال فــي هــذه الفئــة 
ــالد، وأن  ــاء الب ــف أنح ــي مختل ــي )2014 - 2015( ف ــام الدراس ــالل الع ــى 50,8% خ ــة إل العمري
ــة مــن عــدم  نصــف األطفــال تقريبــًا خســروا ثــالث ســنوات مــن الدراســة، وأن هنــاك حال
ــن أن  ــي حي ــة، ف ــق المختلف ــن المناط ــم بي ــي التعلي ــة ف ــرص التعليمي ــي الف ــاواة ف المس

جــودة التعليــم تدهــورت)21(.

ــوث  ــوري لبح ــز الس ــام 2014 - المرك ــالل ع ــة خ ــار األزم ــد آث ــر يرص ــف تقري ــراب والعن ــورية االغت 21. س
السياســات واألونــروا والمكتــب القطــري لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي ســورية، الصــادر فــي آذار/ 

ــارس 2015. م

https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_
the_syria_crisis_in_2014_arb.pdf

المطلب األول: استجابة األونروا لألزمة السورية تجاه الالجئين 
الفلسطينيين داخل سورية:

األونروا والتعليم:

وكذلــك ضمــان ســالمة الطاقــم بوضــع التدابيــر والممارســات التــي تعــزز ســالمة الطاقــم 
وتســاعد علــى تقليــل مخاطــر العمــل فــي ظــروف الصــراع إلــى الحــد الممكــن، باإلضافــة 
إلــى اســتمرار وتعزيــز التعــاون مــع وكاالت األمــم المتحــدة مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائج 

الممكنــة لالجئيــن )20(.

20. األونروا: استجابة األونروا لألزمة في سورية كانون الثاني/يناير _ حزيران/يونيو 2. 
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ــي  ــة ف ــة لألزم ــتجابة اإلقليمي ــوان ) االس ــت عن ــروا تح ــه األون ــذي أعدت ــر ال ــر التقري وذك
ســورية كانــون الثانــي – ينايــر - حزيــران – يونيــو 2014 ( » إن نظــام التعليــم األساســي قــد 
ــن  ــتيعاب النازحي ــيًا الس ــىً مدرس ــي 18 مبن ــتخدام حوال ــري اس ــدة، إذ يج ــراع بش ــر بالص تأث
ــر  ــن غي ــح م ــرار أو أصب ــر بأض ــى آخ ــب 68  مبن ــا أصي ــوريين، فيم ــطينيين والس الفلس
الممكــن الوصــول إليــه، والتحــق 47,000 طالــب وطالبــة مــن أصــل 66,000 فــي الســنة الدراســية 
ــة  ــمحت وزارة التربي ــة –  س ــق بديل ــتخدام مراف ــى اس ــت إل ــد لجئ ــروا ق ــدة، وأن األون الجدي

ــة )22(.    ــة حكومي ــي 43 مدرس ــائية ف ــرة مس ــم فت ــروا بتقدي ــم لألون والتعلي
ــروا أعــداد الطــالب مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية، والذيــن  فيمــا قــدرت األون
التحقــوا بمدارســهم فــي مرحلــة التعليــم األساســي للعــام الدراســي 2017/2016 بـــ ) 44597( 

ــًا )23(. طالب

ــة  ــى الرعاي ــز عل ــذي يرك ــروا ال ــي لألون ــج الصح ــن البرنام ــطيني م ــئ الفلس ــتفاد الالج اس
ــرية  ــة األس ــة والصح ــة الطبي ــات الرعاي ــر خدم ــاملة، وتوفي ــة الش ــة الوقائي ــة األولي الصحي
ــة،  ــر ودون تكلف ــكل مباش ــي، بش ــم الصح ــه والتعلي ــة من ــرض والوقاي ــى الم ــيطرة عل والس
وذلــك مــن خــالل 23 مرفقــًا لتقديــم الرعايــة الصحيــة موزعيــن علــى المخيمــات والتجمعات 

ــورية.  ــي س ــطينية ف الفلس
أمــا فيمــا يتعلــق بالرعايــة الطبيــة الثانويــة؛ فقــد تعاقــدت األونــروا مــع بعــض المشــافي 
الخاصــة إلجــراء نوعيــات معينــة مــن العمليــات الجراحيــة لالجئيــن الفلســطينيين، حيــث 
تتحمــل األونــروا نســبة محــددة مــن التكاليــف، إال أن ذلــك اقتصــر الحقــًا علــى العمليــات 
الجراحيــة اإلســعافية فقــط، كمــا تقــدم الــدواء مجانــًا لألمــراض المزمنــة كالســكري والضغط. 

األونروا والصحة:

22. فلســطينيو ســورية بيــن مــرارة اللجــوء وأمــل العــودة - تقريــر توثيقــي يرصــد تطــور األحــداث المتعلقــة 
بفلســطينيي ســورية خــالل الفتــرة ) كانــون الثانــي - ينايــر – ولغايــة حزيــران – يونيــو 2014 ( 

23.  سورية: عمليات األونروا وإنجازاتها في عام 2016 - 

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/jantojune2014situationreprotc.pdf

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_operations_
and_achievements_in_syria_2016_arabic.pdf
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ــروا خدماتهــا الطبيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن خــالل 15  فــي ظــل األزمــة تقــدم األون
مركــزًا باالضافــة إلــى 11 نقطــة طبيــة طارئــة وعيــادة متنقلــة، ويعتمــد حوالــي 438 ألــف 
ــة  ــة العام ــام الصح ــاب نظ ــذي أص ــار ال ــتوى الدم ــك بمس ــًا، وذل ــروا صحي ــى األون ــئ عل الج

الســوري، وارتفــاع تكاليــف العــالج وشــح المــواد الطبيــة وهجــرة الكفــاءات الطبيــة)24(. 

تــؤدي األونــروا خدماتهــا اإلغاثيــة وفــق نظــام طــوارئ وليــس وفــق برنامــج ثابــت ودوري 
ــة  ــل األزم ــا قب ــة م ــي مرحل ــا ف ــر عمله ــة، واقتص ــة والتعليمي ــات الصحي ــي الخدم ــا ف كم

ــة.  ــاالت الطارئ ــض الح ــى بع ــورية عل الس
ــنة 2016  ــارئ لس ــداء الط ــوان ) الن ــت عن ــه تح ــذي أعدت ــر ال ــي التقري ــروا ف ــت األون وقال
ــطينيين  ــن الفلس ــن الالجئي ــًا م ــي 430 الف ــة ( » إن حوال ــورية اإلقليمي ــة س ــوص أزم بخص
فــي ســورية يفتقــرون إلــى األمــن الغذائــي، وبحاجــة إلــى مســاعدات دائمــة وبحاجــة إلــى 

ــام«.  ــالل الع ــة خ ــة ومتواصل ــاعدة ملح مس
وأشــار التقريــر الصــادر عــن المركــز الســوري لبحــوث السياســات واألونــروا والمكتــب القطــري 
ــوان  ــارس 2015 بعن ــي آذار / م ــادر ف ــورية الص ــي س ــي ف ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم لبرنام

ــة) 25(: ــة التالي ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــى المؤش ــف« إل ــراب والعن »االغت

األونروا والدور اإلغاثي: 

24.  سورية – إنجازات وإضاءات األونروا 2017 – كانون الثاني 2018 

25.  ســورية االغتــراب والعنــف تقريــر يرصــد آثــار األزمــة خــالل عــام 2014 - المركــز الســوري لبحــوث السياســات 
واألونــروا والمكتــب القطــري لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي ســورية، الصــادر فــي آذار/ مــارس 2015. 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/achievements_and_
highlights_inarabic_2017.pdf 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_
syria_crisis_in_2014_arb.pdf

ارتفاع معدل البطالة من 14,9% في 2011 إلى 57,7% نهاية 2014. 

وجــود 3,72 مليــون شــخص عاطليــن عــن العمــل، منهــم 2,96 مليــون فقــدوا عملهــم 
ــون  ــل 12,22 ملي ــس لدخ ــدر الرئي ــدان المص ــى فق ــذي أدى إل ــر ال ــة، األم ــالل األزم خ

شــخص. 
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اســتمرار معــدالت الفقــر بالتفاقــم المدمــر خــالل العــام 2014، إذ أصبــح أربعة أشــخاص 
ــة فقراء.  ــن كل خمس م

إن ثلثــي الســكان تقريبــًا )64,7% ( يعيشــون في حالــة الفقر الشــديد، إذ ال يســتطيعون 
تأميــن الحــد األدنى مــن احتياجاتهــم األساســية، الغذائيــة وغيــر الغذائية. 

ــة مــن الفقــر  مــع تنامــي انتشــار الفقــر بــات 30% مــن الســكان يعيشــون فــي حال
ــية.  ــة األساس ــم الغذائي ــن حاجاته ــتطيعون تأمي ــم ال يس ــع، أي أنه المدق

ــة  ــة منتظم ــة وغذائي ــاعدات نقدي ــروا مس ــدم األون ــابقة تق ــات الس ــل المعطي ــي ظ ف
ــى أكثــر مــن 438000 الجــئ فلســطيني فــي ســورية، مقســمة علــى أربــع دفعــات خــالل  إل
ــا  ــي منه ــي تعان ــة الت ــة المالي ــبب األزم ــة بس ــاعدة المالي ــة للمس ــة القيم ــام، متراوح الع
ــن  ــورية م ــي س ــة ف ــة الطارئ ــاعداتها النقدي ــت مس ــار 2018 قلص ــهر أي ــي ش ــروا، فف األون
ــًا شــهريًا للفــرد الواحــد بســبب نقــص التمويــل )26(. ــى 23 دوالرًا أمريكي ــًا إل  32 دوالرًا أمريكي
 كمــا تقــدم األونــروا المســاعدات العينيــة بعــد التحقــق الشــخصي مــن المســتفيدين ضمــن 
شــروط معينــة )27(.فيمــا ال يوجــد قوائــم خاصــة بالحــاالت الصعبــة ) اإلعاشــة ( إنمــا تــم 
إدراجهــا ضمــن القوائــم العاديــة، كذلــك ال تســتطيع الوصــول إلــى قرابــة 43500 ألفــًا فــي 

مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا )28(.

ــم  ــن مخي ــن م ــطينيين المهجري ــن الفلس ــكن الالجئي ــة س ــم أزم ــروا يفاق ــل األون ــي تموي ــص ف 26. النق
ــران 2018.  ــوك- 30 حزي اليرم

ــة  ــع الهيئ ــاون م ــيق والتع ــروا(، وبالتنس ــطينيين )األون ــن الفلس ــغيل الالجئي ــوث وتش ــة غ ــت وكال 27.  أعلن
ــة  ــات الفردي ــى البيان ــق عل ــه تدقي ــراء عملي ــتقوم بإج ــا س ــرب، أنه ــطينيين الع ــن الفلس ــة لالجئي العام
لالجئيــن الفلســطينيين المســتفيدين مــن المســاعدات الماليــة والمقيميــن فــي حلــب شــمال ســورية، وأكــدت 
ــى  األونــروا أن هــذه العمليــة ال تؤثــر بــأي شــكل مــن األشــكال علــى ســجالت الالجئيــن الفلســطينيين أو عل
ــن  ــة لالجئي ــة العام ــجالت الهيئ ــة وس ــجالت الوكال ــى أن س ــيرة إل ــورية، مش ــي س ــم ف ــة له ــات المقدم الخدم
الفلســطينيين العــرب ســتكون المرجــع فــي تقديــم الخدمــات الرئيســة: التعليــم، الصحــة اإلغاثــة والشــؤون 
ــي  ــن ف ــات الالجئي ــق بيان ــيتم تدقي ــه س ــوث إن ــة الغ ــت وكال ــطينيين. وقال ــن الفلس ــة لالجئي االجتماعي
المنطقــة الشــمالية- حلــب فــي األماكــن التاليــة: مكتــب المنطقــة فــي مدينــة حلــب اعتبــارًا مــن 9/19/ 
2017 ولغايــة 04/ 10 /2017، وذلــك بهــدف التأكــد مــن وجــود جميــع المســتفيدين مــن المســاعدة الماليــة فــي 

ــورية. ــي س ــة ف ــاعدة المالي ــن المس ــتفيدين م ــة بالمس ــم الخاص ــث القوائ ــورية، وتحدي س

يشــار أن المســاعدات النقديــة التــي يحصــل عليهــا الالجئــون داخــل ســورية تتفــاوت بيــن مــن هــم داخــل 
مراكــز اإليــواء ومــن هــم خارجهــا، حيــث يحصــل المقيمــون داخــل مراكــز اإليــواء علــى نصــف القيمــة لمــن 

هــم خارجهــا تقريبــًا. 

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases



20

ــروا  ــا األون ــي تقدمه ــانية الت ــالت اإلنس ــر التدخ ــة أكب ــة والغذائي ــاعدات النقدي ــد المس  وتع
فــي ســورية، إذ توفــر الدعــم الحاســم والمــرن والعاجــل لالجئيــن الفلســطينيين المتضرريــن 
ــم  ــة احتياجاته ــي تلبي ــروا ف ــاعدات األون ــى مس ــدون عل ــن يعتم ــراع، والذي ــن الص م
ــول؛  ــى الوص ــود عل ــش، والقي ــب العي ــبل كس ــار س ــتمرار انهي ــم واس ــية، فالتضخ األساس
ــطينيين.  ــن الفلس ــاة لالجئي ــل نج ــة حب ــروا بمثاب ــن األون ــة م ــاعدات الغذائي ــت المس جعل
كمــا أتاحــت المســاعدات النقديــة ألســر الالجئيــن والتــي األونــروا تقدمهــا مــن خــالل شــبكة 
مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة فــي مواقــع عديــدة فــي ســورية لتغطيــة احتياجاتهــم 
األساســية، ممــا وفــر لهــم قــدرًا أكبــر مــن المرونــة واالســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار بخصوص 

ــم )29(. ــترياتهم وإدارة مصاريفه مش

28.  األونــروا: ســورية: لمحــة عامــة عــن المواقــع التــي يصعــب الوصــول إليهــا والمواقــع المحاصــرة – نيســان 
أبريــل 2018 .

29.  التقرير الصادر عن األونروا بعنوان » تقرير العمل السنوي 2015«

حيــث ســيتم التدقيــق علــى كافــة العائــالت التــي لديهــا أشــخاص بالغــون، وســيتم البــدء بالعائــالت المؤلفــة 
مــن شــخص واحــد فمــا فــوق ) أي أعمارهــم مــن 18 ســنه فمــا فــوق ( وفــق التعليمــات التاليــة

1. جميــع األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن )18 ســنة إلــى 65 ســنة( عليهــم الحضــور شــخصيًا إلــى مراكــز 
التدقيــق، وذلــك بعــد تلقيهــم رســالة موبايــل نصيــة تحــدد لهــم اليــوم والتاريــخ ومركــز التدقيــق.

2. أفــراد العائلــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 ســنة إلــى 65 ســنة وغيــر القادريــن جســديًا علــى الحضــور 
يتوجــب عليهــم تقديــم تقريــر طبــي مــن عيــادات األونــروا حصــرًا لتبريــر عــدم الحضــور

3.  أفــراد العائلــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 ســنة إلــى 65 ســنة وغيــر القادريــن علــى الحضــور نتيجــة 
ألي أســباب أخــرى يتوجــب عليهــم تقديــم وثائــق تثبــت ذلــك.

ــم  ــن ذويه ــوب م ــور والمطل ــم الحض ــب عليه ــنة ال يتوج ــن 65 س ــر م ــم أكب ــن أعماره ــة الذي ــراد العائل 4. أف
ــهر  ــداره الش ــدة إص ــاوز م ــث ال تتج ــة حدي ــان عائل ــم، وبي ــة به ــخصية الخاص ــة الش ــة( البطاق إحضار)الهوي
ــرة  ــالل فت ــز خ ــى المرك ــنة إل ــن 18 – 65 س ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــراد الذي ــة األف ــر كاف ــم يحض 5. إذا ل
ــن  ــم م ــيتم حذفه ــل س ــم ب ــة عنه ــة بالنياب ــاعدة المالي ــتالم المس ــرة اس ــتطيع األس ــن تس ــق ل التدقي

ــة. ــاعدات المالي المس
ــة  ــق التالي ــاب الوثائ ــنة اصطح ــن 18 – 65 س ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــراد الذي ــع األف ــى جمي ــب عل 6. يج

ــة:  المطلوب
1. البطاقــة الشــخصية األصليــة، وفــي حــال فقــدان البطاقــة الشــخصية يجــب إبــراز جــواز الســفر األصلــي أو 
ضبــط الشــرطة مصحوبــًا بوصــل هويــة أو إخــراج قيــد عليــه صــورة الالجــئ، والرقــم الوطنــي ويذكــر علــى 

القيــد عبــارة خــاص بالوكالــة
2. بطاقة العائلة )دفتر العائلة( أو بيان عائلي حديث لم يمض على إصداره أكثر من ثالثة أشهر

3. بطاقة تسجيل العائلة )كرت الوكالة(

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/htr-and-besieged-
areas-as-26april-arabic1.pdf

 https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2017_aor_arabic_
final.pdf
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المطلب الثاني: استجابة األونروا لألزمة السورية تجاه 
الالجئين الفلسطينيين خارج سورية

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان

ــه  ــورية، وتوج ــن س ــطيني م ــئ فلس ــن 120,000 الج ــر م ــورية أكث ــي س ــة ف ــة األزم ــأ نتيج لج
ــى األردن. ــي 17,000 إل ــل حوال ــا وص ــان، فيم ــى لبن ــؤالء إل ــن ه ــي 32,500 م حوال

ــؤس  ــن الب ــد م ــوء الجدي ــى دول اللج ــورية إل ــن س ــطينيون م ــون الفلس ــي الالجئ ويعان
والتهميــش وحيــاة محفوفــة بالخطــر، بســبب عــدم وضــوح مكانتهــم القانونيــة ومحدوديــة 
ــن  ــي تأمي ــروا ف ــى األون ــدة عل ــن بش ــم معتمدي ــا يجعله ــة، مم ــة االجتماعي ــات الحماي آلي

ــية )30(. ــم األساس احتياجاته

يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان بحســب إحصائيــات األونــروا 
ــة  ــدن اللبناني ــى الم ــون عل ــئ، يتوزع ــف الج ــو 32561 أل ــر 2015 بنح ــباط - فبراي ــة ش نهاي

ــا )31(. ــات و53 % خارجه ــل المخيم ــدل 47 % داخ بمع
ــن  ــى 48 % م ــس إل ــب الجن ــان حس ــى لبن ــورية إل ــن س ــطينيون م ــون الفلس ــوزع الالجئ يت
ــرة  ــم األس ــط حج ــغ متوس ــال 44 %، ويبل ــكل األطف ــا يش ــاث فيم ــن اإلن ــور و52 % م الذك
ــا  ــر تعيله ــن األس ــردًا، وأن 34 %م ــان 3,47 ف ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس ــية لالجئي المعيش
ــى  ــر عل ــد كبي ــى ح ــان إل ــي لبن ــورية ف ــن س ــطينيون م ــون الفلس ــد الالجئ ــاء، و يعتم نس
دعــم األونــروا لتغطيــة االحتياجــات األساســية، وتقــدر نســبة الفقــر بينهــم 89 % وأن 95 % 

ــة 52,5 % )32(.  ــبة البطال ــي، ونس ــن الغذائ ــرون لألم ــًا يفتق ــم تقريب منه
وقدمــت األونــروا المســاعدات الطارئــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان منــذ 
بدايــة اللجــوء بشــكل متأرجــح إلــى أن تــم اعتمــاد برنامــج خــاص عــرف بـــ )PRS(اختصارًا 
ــن  ــة م ــات الخدمي ــتى القطاع ــمل ش لـــ PALESTINIAN REFUGEE FROM SYRIA ش

صحــة وتعليــم وإغاثــة باإلضافــة إلــى تقديــم االستشــارات القانونيــة.

30.  النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير 2018.  

32.  االستجابة ألزمة سورية اإلقليمية – نداء طوارئ 2017 – األونروا 
31.  المرجع نفسه. 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_fact_
sheet_hd_ar_0.pdf

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syria_ea_2017_ara_
final_lw.pdf 
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ــة )$27(  ــة بقيم ــلة الغذائي ــهريٍّ للس ــدّل ش ــدٍي وبمع ــدٍل نق ــع ب ــروا بتوزي ــت األون  قام
للفــرد، أي أقــل مــن دوالر يوميــًا، لكنهــا اســتثنت حوالــي )1100( عائلــة، ثــم انخفــض العــدد 
إلــى 770 عائلــة اعتبرتهــا غيــر مؤهلــة الســتالم المســاعدات، فيمــا أعيــدت الحقــًا لجميــع 

العائــالت التــي انقطعــت عنهــا بعــد إعــادة اإلحصــاء فــي أيلــول 2016. 
علــى صعيــد اإليــواء لم تســعَ األونــروا إلــى إنشــاء مراكــز إيــواء جماعيــة لالجئيــن المهجرين 
ــات  ــض المؤسس ــم بع ــة وترمي ــي صيان ــدًا ف ــدود ج ــكل مح ــت وبش ــل تدخل ــرب، ب ــن الح م
ــدر،  ــة ب ــز جمعي ــن. )مرك ــواء للمهجري ــز إي ــتخدامها كمرك ــى اس ــا عل ــق أصحابه ــي واف الت
ومدرســة الكفــاح فــي مخيــم عيــن الحلــوة وغيرهــا. أمــا رعايــة هــذه المراكــز فتعهّدتهــا 

المؤسســات الخيريــة، واللجــان األهليــة الفلســطينية(.
ــدل  ــة بب ــاعدة الخاص ــح المس ــي من ــتقرة ف ــر مس ــًة غي ــروا سياس ــاع األون ــظ اتب ــا لوح  كم
اإليــواء )100$( للعائــالت المؤهلــة مــن الالجئيــن بطريقــة متقطعــة، دون االلتــزام بدوامهــا، 

إنمــا علــى شــكل قــرارات تمديــد لفتــرات زمنيــة. 

اتخــذت األونــروا فــي ســياق تعليــم الطــالب الالجئيــن مــن ســورية عــدة خطــوات، ففــي 
العــام الدراســي )2013-2014 ( تــم اســتيعاب طــالب ســورية بــدوام بعد الظهــر )دوام مــزدوج(، 
وتعاقــدت مــع معلميــن مياوميــن لهــذه المهمــة ضمــن مــا عــرف ببرنامــج prs المخصــص 
ــة  ــة والصحي ــتويات التعليمي ــة المس ــى كاف ــطينيين عل ــن الفلس ــع الالجئي ــل م للتعام

والخدميــة.
لكــن مــع بدايــة العــام الدراســي 2015/2014 قــررت األونــروا إلغــاء هــذا البرنامــج وتحويلــه 
ــن  ــٍب م ــذ )7500 ( طال ــج وقتئ ــم دم ــث ت ــان، حي ــالب لبن ــع ط ــم م ــج دمجه ــى برنام إل
فلســطينيي ســورية إلــى جانــب مــا يقــرب مــن )31000( طالــٍب مــن فلســطينيي لبنــان)33(.
ــى إلغــاء عــدد مــن  ــة تقليصــات أدت إل ــروا عــن جمل ــو 2015 أعلنــت األون ــار/ ماي  وفــي أي
المــدارس، وزيــادة عــدد الطــالب فــي الصفــوف الدراســية حتــى 50 طالبــًا، وإلغــاء التعيينــات 
فــي التعليــم والصحــة واإلغاثــة وباقــي المــدارس، والتهديــد بطــرد 350 معلمــًا ومعلمــة فــي 

مــدارس لبنــان. 

33. فلسطينيو سورية ال يزال الجرح ينزف – النصف الثاني 2014 
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf

األونروا والدور اإلغاثي: 

األونروا والتعليم:
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ــتراتيجية  ــروا اس ــدت األون ــورية، اعتم ــن س ــطينيين م ــن الفلس ــة الالجئي ــدء أزم ــذ ب من
المعاملــة المتكافئــة والوصــول المتكافئ بالنســبة لالجئين الفلســطينيين من ســورية ، أســوة 
ــي  ــة ف ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــع خدم ــى جمي ــان إل ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس بالالجئي
مراكــز األونــروا الصحيــة، وعددهــا 27 مركــزًا، وإلــى خدمات االستشــفاء، فــأيّ الجئ فلســطيني 
مــن ســورية يتوجــه إلــى األونــروا التماســًا للرعايــة الصحيــة األوليــة يحصــل على المســاعدة 
ــان. ــي لبن ــم ف ــه يقي ــى أن ــروا عل ــات األون ــدة بيان ــي قاع ــجاًل ف ــن مس ــم يك ــى إذا ل    حت

وحصــل عــدد قليــل مــن المرضــى الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية الذيــن يعانــون 
ــاالت  ــى الح ــة مرض ــج رعاي ــالل برنام ــن خ ــاعدة م ــى المس ــة عل ــة حرج ــاع صحي ــن أوض م
المســتعصية، وقــد بلــغ الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية الذيــن حصلــوا علــى الرعايــة 
الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة فــي لبنــان نصــف الغايــة المســتهدفة فقــط، إذ أن تكاليــف 
المرضــى المرتبطــة بهــذا المجــال جــرت تغطيتهــا مناصفــة بيــن ميزانيــة البرامــج وميزانية 

النــداء الطــارئ )35(. 

األونروا والصحة: 

 العــام الدراســي 2016/2015  تــم اســتيعاب أكثــر مــن 5318 طفاًل مــن الالجئين الفلســطينيين 
مــن ســورية فــي المــدارس التابعــة للوكالــة فــي لبنــان للعــام الدراســي 2016 فــي 63 مدرســة 
مــن أصــل 67 مدرســة تابعــة لألونــروا فــي لبنــان، مــا اســتدعى ذلــك أن تعمــل 5 مــدارس 

ــن )34(. بنظام الفترتي

34. االستجابة ألزمة سورية اإلقليمية – نداء طوارئ 2017 – األونروا - مرجع سابق 

36.   النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير 2018. 

35. التقرير الصادر عن األونروا بعنوان » تقرير العمل السنوي 2015 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syria_ea_2017_ara_
final_lw.pdf

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2017_aor_arabic_
final.pdf 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_fact_
sheet_hd_ar_0.pdffinal.pdf 
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ــم  ــأن 93 % منه ــى األردن ب ــورية إل ــن س ــطينيين م ــن الفلس ــن الالجئي ــروا ع ــول األون تق
ــالت  ــن العائ ــأن 31 % م ــاعدات وب ــى مس ــة إل ــأن 100 % بحاج ــة، وب ــاء للغاي ــاء أو ضعف ضعف

ــرأة )37(.  ــا ام تعيله
 تقــدم األونــروا مســاعدات نقديــة إلــى 98,7% مــن األســر المســتحقة لتأميــن الغــذاء والمواد 

غيــر الغذائيــة على حســاب المســاعدات فــي المــأوى )38(. 

ــوم  ــا تق ــة، كم ــا الصحي ــروا ومراكزه ــادات األون ــي عي ــالج ف ــن الع ــم الالجئي ــى معظ يتلق
ــي  ــروا ف ــر األون ــث تدي ــة، حي ــفيات الحكومي ــي المستش ــالت ف ــة التحوي ــروا بتغطي األون
ــن 25  ــبكة م ــاء األردن؛ ش ــف أنح ــي مختل ــا ف ــا حوله ــطينيين وم ــن الفلس ــات الالجئي مخيم

ــنان )39(. ــة األس ــة لصح ــادات متنقل ــع عي ــًا وأرب ــزًا صحي مرك

األونروا واإلغاثة:

األونروا والصحة: 

38.   التقرير الصادر عن األونروا بعنوان » تقرير العمل السنوي 2015«  

39.  التقرير الصادر عن األونروا بعنوان » تقرير العمل السنوي 2015«

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2017_aor_arabic_
final.pdf 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2017_aor_arabic_
final.pdf

37.  المرجع نفسه. 

أدى حرمــان الالجئيــن مــن مســاعدة بــدل اإليــواء إلــى تقويــض قــدرة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية 
علــى دفــع اإليجــارات، وبالتالــي زاد مــن درجــة انكشــافهم، واعتمــد هــذا االســتنتاج علــى نتائــج تقييــم 
مجــاالت الضعــف لعــام 2014 الــذي وجــد أن أكثــر مــن ربــع أســر الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية أجليت 
ــى األردن،  ــا إل ــذ وصوله ــر من ــدة أو أكث ــرة واح ــن م ــطة المالكي ــتأجرها بواس ــت تس ــي كان ــاكن الت ــن المس م
فيمــا أن 71 % كانــوا متأخريــن فــي دفــع اإليجــار لمــدة شــهر أو أكثــر فــي وقــت إجــراء التقييــم ) المرجــع 

الســابق (. 

ــى األردن حتــى كانــون الثانــي- ينايــر 2018   تقــدر األونــروا أعــداد الالجئيــن مــن ســورية إل
ــاث %52  ــًا 47 %، واإلن ــن 18 عام ــت س ــال تح ــكل األطف ــطينيًا يش ــًا فلس ــي )16951(الجئ بحوال
والذكــور 48 %.)36(. إال أن الواقــع يشــير إلــى أن األعــداد أكثــر مــن ذلــك، فهنــاك مــن دخلــوا 
ــن  ــن م ــطينيين الالجئي ــول الفلس ــع األردن دخ ــرًا لمن ــوريون نظ ــم س ــى أنه ــى األردن عل إل

ســورية إليهــا رســميًا.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى األردن 
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فتحــت األونــروا المجــال للطــالب الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي األردن لاللتحــاق 
ــي  ــول المجان ــة الوص ــى إمكاني ــول عل ــروا(، والحص ــة )األون ــة للوكال ــات التعليمي بالمؤسس
ــًا  ــاك )1396( الجئ ــى أن هن ــروا إل ــات األون ــير بيان ــها، وتش ــن مدارس ــى أيّ م ــئ إل والمتكاف
ــون  ــي األردن )40( يتلق ــروا ف ــدارس األون ــي م ــم ف ــوا بالتعلي ــورية التحق ــن س ــطينيًا م فلس
تعليمهــم حتــى إنهــاء الصــف العاشــر، وهــو الصــف األخيــر للتعليــم المجانــي الــذي تقدمــه 

ــروا. األون
كمــا يســتطيع الطــالب الالجئــون مــن ســورية فــي األردن االلتحــاق ببرنامــج الوكالــة للتعليم 
والتدريــب التقنــي والمهنــي الــذي يقديــم دورات قصيــرة األجــل، وخدمــات التوجيــه المهنــي 
المباشــر والمخصــص لدعــم الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية والالجئيــن الفلســطينيين 

فــي األردن. 

اقتصــر عمــل األونــروا علــى اإلغاثــة الطارئــة فــي الجوانــب المتعلقــة بالتعليــم والصحــة 
ــدية  ــة الجس ــم الحماي ــى تقدي ــدرة عل ــى الق ــرت إل ــة، وافتق ــانية واإلغاثي ــات اإلنس والخدم
والقانونيــة لالجئيــن فــي مناطــق عملهــا، ولــم تتمكــن مــن منــح الالجئيــن فــي المخيمــات 
أدنــى قــدر مــن الحمايــة التــي تجنبهــم القصــف أو االعتقــال، ممــا أدى ســقوط حوالــي 3890 
ــًا تحــت التعذيــب فــي الســجون والمعتقــالت الســورية، باإلضافــة  ــًا، بينهــم 536 الجئ الجئ

الختفــاء 1683 الجئــًا قســريًا حتــى نهايــة تمــوز – يوليــو 2018. 
ــة،  ــة القانوني ــد الحماي ــى صعي ــل عل ــدأت العم ــي ب ــوات الت ــض الخط ــاك بع ــر أن هن غي
ــا  ــبب اقتصاره ــن، بس ــية لالجئي ــات األساس ــي االحتياج ــا ال تلب ــا أنه ــذ عليه ــن يؤخ ولك
ــبب  ــف بس ــه للتوقي ــال تعرض ــي ح ــا ف ــئ أن يفعله ــن لالج ــي يمك ــات الت ــر التعليم تصدي
فقدانــه لإلقامــة الشــرعية فــي دول اللجــوء الجديــد دون القــدرة الحقيقيــة علــى التدخــل 
لحــل مشــكالته. كمــا هــو الحــال مــع الالجئيــن خــارج ســورية، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان 

األردن.  أو 

األونروا والتعليم:

المطلب الثالث: الحماية الجسدية والقانونية أبرز المواقف 
الصادرة عن األونروا المتعلقة باألزمة السورية

34. النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير 2018
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_fact_
sheet_hd_ar_0.pdf
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كمــا اقتصــر حراكهــا فــي المناطــق اآلمنــة، ولــم تدخــل إلــى المناطــق التــي تشــهد توتــرات 
أمنيــة علــى خــالف المنظمــات الدوليــة األخــرى التــي تواجــدت فــي المناطــق الســاخنة، ففي 
مخيــم اليرمــوك الــذي اقتصــر عملهــا فيــه علــى إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى البلــدات 
المجــاورة، والطلــب مــن الالجئيــن الذهــاب إلــى بلــدة يلــدا، أو مخيــم خــان الشــيح الــذي كان 
يــأوي حوالــي 9,000 الجئــًا فلســطينيًا، مطلــوب منهــم الذهــاب إلــى مراكــز التوزيــع التابعــة 
لألونــروا علــى بعــد عــدة كيلومتــرات فــي بلــدة صحنايــا أو خــان دنــون فــي ظــل مخاطــر 
كبيــرة علــى ســالمتهم الشــخصية.  كمــا غــاب عملهــا بشــكل كامــل فــي المناطــق الواقعــة 
خــارج ســيطرة النظــام كمــا فــي إدلــب والغوطــة الشــرقية وغيرهــا مــن المــدن التــي يوجــد 
فيهــا الجئــون.  بينمــا صــدر عنهــا العديــد مــن بيانــات اإلدانــة والشــجب واالســتنكار حيــال 

العديــد مــن االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية. 
فقــد ناشــدت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(، 
يــوم 30/نيســان – إبريــل /2013، كل األطــراف إليقــاف المعانــاة اإلنســانية التــي يتســبّب 
بهــا النــزاع فــي ســورية، وحــل الخالفــات عــن طريــق الحــوار والمفاوضــات السياســية، وقالت 
فــي بيــان إن »الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية يتعرّضــون للقتــل واإلصابــة والتشــرّد 
بأعــداد أكثــر مــن قبــل، فــي الوقــت الــذي يســتمر فيــه النــزاع المســلح بإربــاك مخيمــات 
الالجئيــن فــي كل أرجــاء البــالد«، وأعربــت عــن قلقهــا »تحديــدًا حيــال األنبــاء  المتعلقــة 
بتشــريد حوالــي 6 آالف فلســطيني فــي 26 نيســان )إبريــل( مــن عيــن التــل، وهــو مخيــم 
ــمال  ــب ش ــة حل ــن مدين ــرًا م ــي 12 كيلومت ــد حوال ــى بع ــع عل ــطينيين يق ــن الفلس لالجئي

ســورية«.
وفــي 22\ أيــار – مايــو \2013 أعلــن المفــوض العــام لوكالــة األونــروا فيليبــو غرانــدي، خــالل 
ــببت  ــن، تس ــن عامي ــر م ــذ أكث ــورية من ــي س ــرة ف ــرب الدائ ــورية؛ أن الح ــى س ــه إل ــارة ل زي
بتهجيــر نحــو ثالثــة أربــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية مــن مخيماتهــم. وبتاريــخ 
27 \تمــوز – يوليــو \2013 أعربــت الوكالــة عــن قلقهــا مــن حجــم المخاطــر التــي يشــهدها 
الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية، وقالــت إن »المخيمــات والمناطــق الســكنية الواقعــة 
ــا  ــدة، فيم ــابيع عدي ــذ أس ــة من ــلحة متقطع ــتباكات مس ــهد اش ــق تش ــة دمش ــوب مدين جن
تعــدّ مخيمــات الســيدة زينــب والحســينية وســبينة األكثــر تعرضــًا لهــا«. وأضافــت األونــروا 
إن »مخيــم اليرمــوك مــا يــزال يحتــل مركــز قلــق كبيــر لديهــا، بعدمــا وصلــت حــدة النــزاع 
المســلح فيــه مســتويات غيــر مســبوقة«. ورأت أن »اســتمرار التصعيــد المســلح سيتســبب 
فــي حــدوث موجــة جديــدة مــن النــزوح وارتفــاع فــي حصيلــة القتلــى والجرحــى واإلصابــة 

بالصدمــات والمعانــاة الشــاملة فــي أوســاط الفلســطينيين«.
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وفــي الشــهر العاشــر مــن عــام 2013 كشــفت األونــروا فــي عمــان عــن تقاريــر تتحــدث عــن 
وجــود مئــات الالجئيــن الفلســطينيين علــى الجانــب الســوري علــى الحــدود مــع األردن.

وقالــت نائبــة رئيــس المكتــب التنفيــذي لهيئــة الموظفيــن فــي الوكالــة ليــزا جيليــام، بــأن 
ــزاع  ــن الن ــن م ــطينيين الفاري ــن الفلس ــات الالجئي ــود مئ ــن وج ــدث ع ــر تتح ــاك تقاري »هن

ــع األردن«. ــدود م ــوري للح ــب الس ــى الجان ــدون اآلن عل ــوري يتواج ــوري ـ الس الس
ــم  ــة إنه ــورية«، قائل ــي س ــطينيين ف ــن الفلس ــًا لالجئي ــدّ إيالم ــرًا أش ــت »مصي وتوقع
ــذا  ــي ه ــزاع ف ــتمرار الن ــع اس ــن م ــؤالء الالجئي ــل له ــر.. وال أم ــيضيعون أكث ــوا وس »ضاع
ــلطات  ــرًا الس ــد أخي ــدي، ناش ــروا(، فيليبوغران ــام لـ)األون ــوض الع ــفت أن المف ــد«. وكش البل
األردنيــة بـ«معاملــة الالجــئ الفلســطيني أســوة بالمعاملــة التــي يتلقاهــا نظيــره الســوري 
فــي األردن«، موضحــة أن غرانــدي »دخــل فــي حــوار جــدّي مــع الحكومــة األردنيــة بخصــوص 

ــتمرًا«.  ــزال مس ــورية، وال ي ــن س ــن م ــطينيين الفارّي ــن الفلس الالجئي
وفــي 18 \ تشــرين الثانــي – نوفمبــر \2013 طالبــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الالجئيــن )األونــروا( بإتاحــة المجــال لهــا للتدخــل اإلنســاني فــي اليرمــوك، وقالــت الوكالــة 
»إنهــا تشــعر بالقلــق المتزايــد حيــال اســتمرار منــع ســبل الوصــول للمســاعدات اإلنســانية 
التــي يحتــاج إليهــا الفلســطينيون فــي مخيــم اليرمــوك » وأضافــت األونــروا »إن الســلطات 
ــم المســاعدة  ــروا بتقدي الســورية وكافــة األطــراف المعنيــة تملــك الســلطة للســماح لألون
اإلنســانية بســالم فــي اليرمــوك، وذلــك مــن أجــل تخفيــف المعانــاة الحــادة التــي يعانــي 
ــل  ــن أج ــذه م ــلطتها ه ــارس س ــلطات أن تم ــك الس ــى تل ــاك؛ وعل ــطينيون هن ــا الفلس منه
ــن  ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــذا الع ــن ه ــوز م ــذ تم ــروا » من ــان األون ــع بي ــانية«. وتاب اإلنس
ــون  ــَظ المدني ــم يح ــا، ل ــي بذلته ــود الت ــروا والجه ــا األون ــي أطلقته ــدة الت ــدات العدي المناش
ــول  ــبل الوص ــة أو بس ــة الحرك ــوك بحري ــي اليرم ــوا ف ــن بق ــم مم ــطينيون وغيره الفلس
للمســاعدات اإلنســانية، أو بالقليــل منهــا. وكانــت عاقبــة ذلــك وخيمــة علــى صعيــد الوضع 
ــزاع  ــراء الن ــرة ج ــات الخطي ــرض لإلصاب ــوت والتع ــة الم ــى مواجه ــة إل ــاني، فباإلضاف اإلنس
المســلح، فــإن الســكان المدنييــن فــي اليرمــوك معرضــون أيضــًا للصدمــات النفســية وســوء 
التغذيــة ونقــص الرعايــة الصحيــة«. وينبغــي علــى الســلطات الســورية وكافــة األطــراف أن 
يظهــروا رغبتهــم باتخــاذ خطــوات لتجنــب المعانــاة البشــرية، وأن يظهــروا بأنهــم قــادرون 
علــى الوفــاء بالتزاماتهــم القانونيــة بحمايــة المدنييــن. ويمكــن لهــذا أن يتحقــق مــن خــالل 

ــوك. ــل اليرم ــطينيين داخ ــن الفلس ــة المدنيي ــن لخدم ــول اآلم ــروا بالوص ــماح لألون الس
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ــر \ 2014 دعــا كريــس غانيــس، المتحــدث باســم »األونــروا«  وفــي 24\ كانــون الثانــي – يناي
جميــع األطــراف الســورية المشــاركة فــي مؤتمر »جنيــف 2«، إلــى تســهيل وصول المســاعدات 
اإلنســانية لالجئيــن للفلســطينيين المحاصريــن فــي مخيــم اليرمــوك، الــذي يصعــب الدخــول 
ــكل  ــة بش ــاعدات بـــ »البطيئ ــم المس ــة تقدي ــًا عملي ــر«، واصف ــال الدائ ــبب القت ــه بس إلي

مؤلــم«.
وأضــاف أن منظمتــه قامــت بعــدة محــاوالت إليصــال الطعــام كان آخرهــا أمــس األول )21|1(، 
ــواد  ــن الم ــردًا م ــوى 26 ط ــليم س ــا بتس ــؤذن لن ــم ي ــار ل ــوال النه ــار دام ط ــد انتظ »وبع
الغذائيــة«، مشــيرًا إلــى أن ذلــك يُعــدُّ »قطــرة فــي محيــط بالنظــر لحجــم احتياجــات 18000 

ــوك«. ــي اليرم ــهور ف ــذ ش ــن من ــطيني محاصري ــئ فلس ــف الج أل

ــن  ــدي ع ــروا فليبينوغران ــام لألون ــوض الع ــرب المف ــر \ 2014 أع ــباط – فبراي ــي 19 \ش وف
شــعوره »بالصدمــة وبالغضــب الشــديدين مــن التقاريــر التــي تفيــد بمقتــل ثمانيــة عشــر 
شــخصًا باألمــس، مــن ضمنهــم خمســة أطفــال فلســطينيين الجئيــن، وموظــف يعمــل لــدى 
األونــروا، جــراء انفجــار عبــوة ناســفة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن الســاعة الحاديــة عشــرة 
صباحــًا وحتــى الثانيــة عشــرة ظهــرًا بالقــرب مــن مدرســة زيتــون التابعــة لألونــروا فــي 
ــوب  ــي جن ــا ف ــة درع ــرب مدين ــمالي غ ــرًا ش ــد 11 كيلومت ــى بع ــع عل ــي تق ــب الت المزيري
ســورية. وقــد أصيــب مــا ال يقــل عــن 20 شــخصًا فــي االنفجــار، بمــن فــي ذلــك موظفــان 

ــة وثمانيــة أطفــال مــن المدرســة، اثنــان منهــم فقــدوا أطرافهــم«. ــدى الوكال يعمــالن ل

وفــي 11 \ آذار – مــارس \2014 طالبــت األونــروا بوقــف األعمــال الحربيــة التــي تشــنها قــوات 
النظــام الســوري ضــد مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب العاصمــة الســورية 
دمشــق، وأعربــت الوكالــة فــي بيــان وزع فــي بيــروت عــن قلقهــا العميــق حيــال الوضــع 
اإلنســاني البائــس الــذي يعيشــه الالجئــون الفلســطينيون بســبب اســتمرار اعتــداءات قــوات 

النظــام الســوري، وتفاقــم العنــف المتصاعــد ضدهــم فــي المخيــم المذكــور.
وناشــد البيــان كافــة األطــراف التــي تحاصــر المخيــم يإيقــاف األعمــال القتاليــة واللجــوء إلــى 
حــل ســلمي. كمــا حــث األطــراف المعنيــة علــى أن تقــوم وعلــى الفــور بالســماح باســتئناف 

عمليــة توزيــع األغذيــة لالجئيــن، وبتســهيل وصولهــا إلــى المحتاجيــن.

وفــي 23\ آذار – مــارس\ 2015 أشــارت »األونــروا« فــي بيــان صــادر عنهــا إلــى أن األزمة الســورية 
قــد ألقــت بظاللهــا علــى مجتمعــات الالجئيــن الفلســطينيين فيهــا، حيــث تزايــدت فيهــا 

نســبة عــدم احتــرام القانــون الدولــي وحمايــة المدنييــن.
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واعتبــرت أن حادثــة غــرق 9 أشــخاص فلســطينيين قبالــة ســواحل جزيــرة صقليــة اإليطاليــة 
مطلــع الشــهر الجــاري، كانــوا ضمــن 59 الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية ولبنــان وغــزة أثنــاء 
محاولتهــم الوصــول إلــى أوروبــا مــن الشــواطئ الليبيــة، تعــد إشــارة واضحــة علــى صعوبــة 

أوضاعهــم.
ــر ال  ــي البح ــال ف ــاء وأطف ــال ونس ــرق رج ــى غ ــتمل عل ــي تش ــي الت ــذه المآس ــت »إن ه وقال
تنبــع مــن النــزاع المســلح واالحتــالل ونقــص حمايــة حقــوق اإلنســان فحســب؛ بــل وأيضــًا 
وبشــكل أساســي مــن الفشــل فــي حــل مشــكلة الجئــي فلســطين، وفشــل المجتمــع الدولــي 

فــي حــل قضيــة الفلســطينيين«.
وشــدّدت »األونــروا« فــي بيانهــا، علــى الحاجــة الملحــة لحلــول سياســية »للنــزاع الفلســطيني 
- اإلســرائيلي« والنــزاع الســوري، بحيــث يتســنى لالجئــي فلســطين مجــددًا بنــاء مســتقبل 

آمــن وكريــم، حســب مــا جــاء فــي البيــان.
ــن  ــغيل الالجئي ــة وتش ــدة إلغاث ــم المتح ــة األم ــت وكال ــو 2016 أدان ــوم 17 أيار/ماي ــي ي وف
ــف  ــالق قذائ ــن إط ــؤولة ع ــة المس ــروا( الجه ــى )األون ــرق األدن ــي الش ــطينيين ف الفلس
مدفعيــة، والــذي أدى إلــى قضــاء خمســة الجئيــن فلســطينيين وســوري فــي مخيــم خــان 
ــة  ــن حافل ــة م ــى مقرب ــقطت عل ــة س ــا« إن قذيف ــي بيانه ــة ف ــت الوكال ــيح. وقال الش
تجاريــة صغيــرة كان الالجئــون الفلســطينيون وركاب مدنيــون آخــرون قــد اســتقلوها للتــو 
لالنطــالق بهــا فــي رحلتهــم إلــى دمشــق، ومــن بيــن القتلــى فــي هــذه الحادثــة »روضــة 
ــروا، أن  ــت األون ــروا. وأضاف ــة األون ــن طلب ــو م ــف«، وه ــد ناي ــد ماج ــا »محم ــر« وابنه جاب
المــزارع والحقــول المحيطــة بالمخيــم أصبحــت مســرحًا للمعــارك النشــطة منــذ ســنة 2012، 
حيــث تســتخدم أســلحة ثقيلــة ذات تأثيــر عشــوائي فــي الغالــب، ويــؤدي االقتتــال الكثيــف 
والمتكــرر بيــن الجماعــات المســلحة، والقــوات الحكوميــة إلــى تعريــض ســكان المخيــم مــن 
الالجئيــن الفلســطينيين إلــى خطــر القتــل واإلصابــات الخطيــرة، ســواء داخــل المخيــم نتيجة 
اإلصابــات المباشــرة مــن األســلحة الثقيلــة أو أثنــاء تنقــل الالجئيــن مــن مســاكنهم وإليهــا«

وفــي يــوم 30 أيلــول / ســبتمبر 2016 أدانــت األونــروا مــن أســمتهم« األطــراف المســؤولة« عن 
قصــف إحــدى مدارســها فــي مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق 
ــن  ــب معلمتي ــى جان ــراح إل ــن بج ــف الثام ــة بالص ــة طالب ــه إصاب ــج عن ــذي نت ــي ال الغرب
ــة  ــول للمدرس ــة الدخ ــد بواب ــدث االنفجارعن ــرة، وح ــا بالخطي ــت جراحه ــا وصف ــدة منهم واح

المالصــق لغرفــة المعلمــات داخــل المجمــع المدرســي.
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وأضافــت الوكالــة »أن هــذا يشــكل إيضاحــًا خطيــرًا آخــر لتعــرض صبيــان وفتيــات الجئــي 
فلســطين المســتمر لمســتويات غيــر مقبولــة مــن العنــف العشــوائي فــي نفــس األماكــن 
ــة  ــم )258( طالب ــة تض ــى أن المدرس ــيرة إل ــا«، مش ــان فيه ــعروا باألم ــرض أن يش ــي يفت الت

يدرســن فــي الصفــوف مــن الخامــس وحتــى التاســع. 
ــراف ذات  ــة األط ــوم كاف ــأن تق ــة ب ــا القوي ــا »مطالبته ــام بيانه ــي خت ــروا ف ــددت األون وج
العالقــة باالمتنــاع عــن اســتخدام الوســائل الحربيــة، بمــا فــي ذلــك األســلحة التــي تعــرض 
المدنييــن – بمــن فيهــم الجئــي فلســطين – إلــى مخاطــر جســيمة كالوفــاة واإلصابــة بجراح. 
ــون  ــب القان ــا بموج ــوص عليه ــا المنص ــام بالتزاماته ــد الت ــراف التقي ــة األط ــى كاف إن عل

اإلنســاني الدولــي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بحمايــة المدنييــن«. 

وفــي 14 أيــار – مايــو \2016 دعــا مفــوض عــام »األونــروا« بييــر كرينبــول إلــى اتخــاذ إجــراءات 
مــن أجــل تعزيــز حمايــة الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية، والمحافظــة علــى أشــكال 
ســبل الوصــول إلــى التعليــم داخــل مخيــم اليرمــوك المدمــر، وتمكيــن األونــروا مــن الوصــول 

إلــى أولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة للمســاعدة.
وفــي 41حزيــران – يونيــو \ 2016 أدانــت األونــروا » بشــدة األطــراف المســؤولة عــن االنفجاريــن 
اللذيــن وقعــا فــي محيــط مخيــم قبــر الســت فــي بلــدة الســيدة زينــب يــوم 11 حزيــران/
يونيــو 2016. وقــد أســفر أحــد االنفجاريــن عــن مصــرع 14 مدنيــًا وإصابــة أكثــر مــن مائــة 

شــخص«. 
18 تمــوز – يوليــو \ 2016 عبــرت األونــروا عــن أســفها للخســائر فــي األرواح فــي ســورية بعدمــا 
ــذي يعمــل ســائقًا لديهــا فــي حلــب بشــظية فــي ظهــره  أصيــب ياســر محمــد شــعيب ال
فــي الوقــت الــذي كان ينــزل فيــه مــن بــاص بشــارع النيــل، وهــو متوجــه إلــى منزلــه وأدت 
ــى وفاتــه. وقالــت »إنهــا ال تــزال تشــعر بالقلــق حيــال ســالمة وأمــن الجئــي فلســطين  إل
والســوريين علــى حــد ســواء«. وكــررت دعوتهــا لكافــة أطــراف النــزاع باحتــرام التزاماتهــم 

ــات. ــك االلتزام ــد بتل ــن وبالتقي ــون أرواح المدنيي ــة وص بحماي

وفــي 9 آب – أغســطس \ 2016 قــال الســيد كرينبــول أثنــاء زيارتــه إلــى ســورية »إنــه لمــن 
الضــروري أن يتــم وضــع نهايــة للصدمــة غيــر العاديــة المتأتيــة عــن وفــاة وجــرح العديــد 

مــن المدنييــن، وذلــك كجــزء مــن حــل سياســي لهــذا النــزاع«.
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ــة  ــر الحماي ــل توفي ــن أج ــول م ــر كرينب ــام بيي ــوض الع ــد المف ــارس \2017 ناش 31 آذار – م
ــطتهم  ــي أنش ــة ف ــر جم ــون مخاط ــن يواجه ــروا الذي ــي األون ــرام لموظف ــتمرة واالحت المس

ــة.  اليومي
3 تمــوز – يوليــو \2018 قــال المفــوض العــام لألونــروا بييــر كرينبــول عنــد زيارتــه لمخيــم 
اليرمــوك بعــد اســتعادة النظــام الســيطرة عليــه »إن حجــم الدمــار فــي مخيــم اليرمــوك ال 
يوازيــه إال القليــل جــدًا ممــا رأيــت فــي ســنوات عديــدة مــن العمــل اإلنســاني فــي مختلــف 

مناطــق النزاعــات«.
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ــًا، وفــي ظــل األزمــة  ــروا عموم تعــددت األراء بيــن الالجئيــن الفلســطينيين حــول أداء األون
الســورية خصوصــًا، وعبــروا عــن ذلــك بعــدة أشــكال، فكانــت االعتصامــات والمناشــدات فــي 
أكثــر مــن مــكان لمطالبــة األونــروا بزيــادة المســاعدات والوقــوف عنــد مســؤولياتها باعتبارها 
المســؤولة دوليــًا عــن أوضــاع أكثــر مــن ســتة مالييــن الجــئ فلســطيني فــي خمــس مناطق 

تعمــل فيهــا. 
ولبيــان مــدى الرضــا الشــعبي عــن أداء األونــروا فقــد تــم إجــراء اســتطالع إلكترونــي للــرأي 
- وذلــك بســبب صعوبــة الوصــول إلــى الالجئيــن فــي المناطــق الثــالث المدروســة - حــول 
الخدمــات المقدمــة منهــا لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي ثــالث مناطــق رئيســة 
)ســورية – لبنــان – األردن (، حيــث تــم صياغــة مجموعــة مــن األســئلة ووضعــت علــى صفحة 
ــًا  ــواًل حقيقي ــجل وص ــام فس ــة أي ــورية لخمس ــطينيي س ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم مجموع
لـــ14025 و 554 تفاعــاًل وقــام بمــلء االســتطالع 360 الجئــًا فلســطينيًا بمعــدل 119 الجئــًا فــي 
ســورية و171 الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية إلــى لبنــان و70 الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية 

إلــى األردن. 

وتنــاول االســتطالع عــدة منــاٍح تهــم الالجــئ بالدرجــة األولــى، فعلــى الصعيــد اإلغاثــي تــم 
ــدًا(،  ــل ج ــل – قلي ــر كاف – قلي ــة: ) كاف – غي ــاعدات النقدي ــة المس ــن قيم ــار ع االستفس
ــى  ــول عل ــروط الحص ــدًا(، وش ــل ج ــل – قلي ــر كاف – قلي ــة ) كاف – غي ــاعدات العيني والمس
المســاعدات: ) عاديــة – مشــددة – مشــددة جــدًا(، وعــن طريــق الوصول الســتالم المســاعدات 

) ســهل وآمــن – صعــب بعــض الشــيء – صعــب وخطيــر(. 
أمــا علــى الصعيــد الصحــي فتنــاول بيــان الــرأي حــول المعاينــات والفحــص الطبــي ) ممتــاز – 
جيــد – وســط – ضعيــف ( والتغطيــة الدوائيــة لألمــراض العاديــة ) غيــر المزمنــة (: ) ممتــاز 
ــد –  ــاز – جي ــة: ) ممت ــات الجراحي ــة للعملي ــة المالي ــف (، والتغطي ــط – ضعي ــد – وس – جي
وســط – ضعيــف (، والتغطيــة الماليــة للحــاالت الطارئــة: ) ممتــاز – جيــد – وســط – ضعيــف 

(، ونظــام التحويــالت الطبيــة: ) ســهل وســريع – بطــيء ومعقــد – طبيعــي (. 
وعلــى صعيــد التعليــم ســئل الالجئــون عــن الحالــة العامــة للعمليــة التعلميــة بــدءًا مــن 
حالــة الصفــوف الدراســية واالكتظــاظ: )طبيعــي – مكتظــة – مكتظــة جــدًا(، والعدالــة فــي 
الوصــول إلــى خدمــة التعليــم: )ســهل الوصــول – عــدم القــدرة علــى الوصــول بســبب الحــرب 
أو الحصــار- عــدم القــدرة علــى الوصــول بســبب الفقــر (، كمــا راعــى االســتطالع الظــروف 

المختلفــة لالجئيــن فــي ســورية أو دول اللجــوء الجديــد. 
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تشــابهت نتائــج االســتطالع حــول األمــور الثالثــة األساســية التــي تهــم الالجــئ مــن ناحيــة 
الرضــا أو الســخط علــى الخدمــات المقدمــة لالجئيــن، والتــي توضحهــا المخططــات البيانيــة 
الــواردة فــي متــن الدراســة، واتســمت النتائــج عمومــًا بعــدم الرضــا عمّــا تقدمــه األونــروا، 
وتركــزت المطالــب والمقترحــات حــول وجــوب زيــادة المعونــات النقديــة والعينيــة وتأميــن 
ــة  ــاع القانوني ــوية األوض ــم وتس ــم التعلي ــة ودع ــج الصحي ــين البرام ــل، وتحس ــرص العم ف

لالجئيــن وتفعيــل بنــد الحمايــة فــي دول اللجــوء الجديــد. 
وفيمــا يتعلــق باألونــروا كمؤسســة؛ فقــد وردت العديــد مــن المالحظــات المتعلقــة بالطاقــم 
الوظيفــي وســوء المعاملــة وضــرورة وصولهــا لــكل المناطــق الواقعــة تحــت واليتهــا، ووقــف 

الهــدر الناجــم عــن البرامــج واألنشــطة غيــر الضروريــة - بحســب بعــض اآلراء - 

المطلب األول: النتائج العامة لالستطالع 

مخطط بياني يبين نسبة التصويت على االستطالع حسب المناطق المدروسة

 يرجى تحديد مكان اإلقامة
360 ردًا

سورية

لبنان
األردن

47.5%

33.1%19.4%

نتائج االستطالع في سورية 

ــول  ــم ح ــورية آراءه ــق الس ــات والمناط ــع المخيم ــن جمي ــطينيون م ــون الفلس ــى الالجئ أدل
ــتطلعة  ــن المس ــج أن 33,1 م ــت النتائ ــل، وبين ــة العم ــه مجموع ــذي أطلقت ــتطالع ال االس
آراؤهــم مــن ســورية أي بمعــدل 119 الجئــًا مــن أصــل 360 الجــئً ، بنســبة 70,6 % مــن داخــل 

ــورية. ــارج س ــوا خ ــورية و 29,4 % أصبح س
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مخطط بياني يبين نسبة التصويت على االستطالع حسب المناطق المدروسة

هل أنت مقيم حاليًا في سورية ؟
119 ردًا

ال
نعم

29.4%

مخطط بياني يوضح توزع المستطلعة آراؤهم حسب السكن

 يرجى تحديد مكان السكن
119 ردًا

مخيم اليرموك
مخيم جرمانا

مخيم قبر الست
مخيم سبينة

مخيم درعا
مخيم درعا الطوارئ 

مخيم النيرب 

مخيم العائدين حمص 

مخيم حندرات 

مخيم العائدين حماه 

مخيم الرمل 

مخيم الحسينية 
مخيم الرمدان 

المزيريب
غير ذلك

مخيم خان الشيح
مخيم خان دنون

47.9%

21%
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الصعيد اإلغاثي 

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 53,8%  يــرون المســاعدات النقديــة المقدمــة لالجئيــن داخــل 
ســورية قليلــة جــدًا، فــي حيــن أن 23,5 % قالــوا إنهــا غيــر كافيــة، فيمــا صنــف المســاعدات 

19,3% بالقليلــة، بينمــا رأى 3,4% أنهــا كافيــة.  
بالمقابــل رأى 47,9 % أن المســاعدات العينيــة قليلــة جــدًا وقــال 28,6% أنهــا غيــر كافيــة، 
بينمــا وصــف 18,5 % بأنهــا قليلــة، فيمــا وجــد 5 % فقــط المســاعدات العينيــة أنهــا كافيــة. 
وحــول شــروط الحصــول علــى المســاعدات وجــد 38,7 % أنهــا شــروط عاديــة، فيمــا رأى %30,3 

أنهــا مشــددة، بينمــا قــال 31,1% أنهــا كانــت مشــددة جــدًا. 
ــول  ــي الوص ــورة ف ــة وخط ــدوا صعوب ــم وج ــف 46,2 % بأنه ــاعدات وص ــتالم المس ــن اس وع
ــا  ــد 22,7% بأنه ــا وج ــيء، بينم ــض الش ــة بع ــا صعب ــا 31,1 % بأنه ــا وصفه ــتالمها، بينم الس

ــة.  ــهلة وآمن س

الصعيد الصحي 

الصعيد التعليمي 

أظهــرت نتائــج التصويــت أّن 1,6 % قــد وصفــوا المعاينــات والفحــص الطبــي بأنهــا ممتــازة، 
بينمــا رأى 18,5 % أنهــا جيــدة فيمــا وصفهــا 30,3 % بالوســط، إال أن 49,6 % قــال إنهــا ضعيفة. 
أمــا عــن التغطيــة الدوائيــة لألمــراض العاديــة )غيــر المزمنــة( فقــد أظهــر االســتطالع أن 
ــا  ــط، فيم ــا 32,8 % بالوس ــا وصفه ــدة، بينم ــا جي ــا رأى 21 % أنه ــازة بينم ــا ممت 2,5 % يرونه
قــال 43,7 % إنهــا ضعيفــة. أمــا عــن التغطيــة الماليــة للعمليــات الجراحيــة فقــد أظهــر 
ــا 31,1 %  ــا وصفه ــدة، بينم ــا جي ــا رأى 16 % أنه ــازة، بينم ــا ممت ــتطالع أن 3,3 % يرونه االس
بالوســط، فيمــا قــال 49,6 % إنهــا ضعيفــة. أمــا عــن التغطيــة الماليــة للحــاالت الطارئــة أن 
0 % يرونهــا ممتــازة بينمــا رأى 10,9 % أنهــا جيــدة بينمــا وصفهــا 29,4 % بالوســط، فيمــا قــال 
59,7 % إنهــا ضعيفــة. أمــا عــن نظــام التحويــالت الطبيــة فــإن 2,5 % يرونــه ســهل وســريع، 

بينمــا رأى 68,9 % أنــه بطــيء ومعقــد، فيمــا قــال 28,6 % إنــه طبيعــي.

عنــد الســؤال عــن حالــة الصفــوف الدراســية مــن ناحيــة االكتظــاظ أو عدمــه أجــاب 37 % 
بأنهــا مكتظــة بينمــا رأى 20,2 بأنهــا عاديــة فيمــا قــال 42,9 % مكتظــة جــدًا. 
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ــك  ــن ذل ــوا م ــم تمكن ــد رأى 24,4 % أنه ــم فق ــى التعلي ــول إل ــي الوص ــة ف ــن العدال ــا ع أم
ــبب  ــم بس ــول للتعلي ــى الوص ــم عل ــدم قدرته ــن ع ــر 45,4 % ع ــا عب ــهل بينم ــكل س بش
الحــرب والحصــار، فيمــا قــال 30,3% إنهــم لــم يتمكنــوا مــن الوصــول للتعليــم بســبب الفقــر.

19.3%

53.8%

23.5%

كافي
غير كافي

قليل
قليل جدًا

 قيمة المساعدات النقدية
119 ردًا

مخططات بيانية توضيحية لنتائج االستطالع على الصعيد اإلغاثي والصحي 
والتعليمي )سورية(

على الصعيد اإلغاثي

كافي
غير كافي

قليل
قليل جدًا

 المساعدات العينية 
119 ردًا

47.9%

18.5%

28.6%
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عادية

سهل وآمن

مشددة

صعب بعض الشيء

مشددة جدًا

صعب وخطير

 شروط الحصول على المساعدات
119 ردًا

 استالم المساعدات
119 ردًا

38.7%

31.1%

30.3%

31.1%

46.2%
22.7%

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

49.6%

30.3%
18.5%

 المعاينات والفحص الطبي
119 ردًا

على الصعيد الصحي



39

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 التغطية الدوائية لألمراض العادية ) غير المزمنة(
119 ردًا

 التغطيةالمالية للعمليات الجراحية
119 ردًا

43.7%

21%32.8%

49.6%

31.1% 16% 

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 التغطية المالية للحاالت الطارئة
119 ردًا

59.7%

10.9%

29.4%
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سهل وسريع
طبيعي

بطيء ومعقد

طبيعي
مكتظة

مكتظة جدًا

اإلكتظاظ داخل الصفوف 
119 ردًا

 نظام التحويالت الطبية
119 ردًا

على الصعيد التعليمي

68.9%

28.6%

42.9%

37% 20.2%

سهل الوصول
مكتظة

عدم القدرة على الوصول بسبب الفقر

 العدالة في الوصول إلى خدمة التعليم 
 119 ردًا

30.3%

24.4%

45.4%
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نتائج االستطالع في األردن
ــبتهم  ــا نس ــطينيًا أي م ــًا فلس ــي األردن 70 الجئ ــتطالع ف ــى االس ــن عل ــدد المصوتي ــغ ع بل
19,4% مــن إجمالــي المســتطلعة آراؤهــم، يســكن جميعهــم فــي المخيمــات والمــدن األردنيــة. 

مخطط بياني يوضح نسبة المستطلعة آراؤهم في األردن

ال
%100نعم

هل أنت مقيم حاليًا في األردن ؟
70 ردًا

مخطط بياني يوضح توزع المستطلعة آراؤهم في المخيمات والمدن 
األردنية

 يرجى تحديد مكان السكن
70 ردًا

مخيم جرش
مخيم عمان الجديد

مخيم ماركا
مخيم البقعة

مخيم الطالبية

مخيم جبل الحسين

مخيم إربد 

مخيم غير ذلك 

مخيم سوف
مخيم الحصن

مخيم الزرقاء

67.1%

12.9%

11.4%
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الصعيد اإلغاثي 

أظهــرت نتائــج التصويــت علــى خدمــات األونــروا فــي األردن علــى الصعيــد اإلغاثــي أن %61,4 
يــرون المســاعدات النقديــة المقدمــة لالجئيــن مــن ســورية قليلــة جــدًا، فــي حيــن أن 24,3 
ــا  ــا رأى 4,3% أنه ــة، بينم ــاعدات 10% بالقليل ــف المس ــا صن ــة، فيم ــر كافي ــا غي ــوا إنه % قال

كافيــة.  
بالمقابــل رأى 64,3 % أن المســاعدات العينيــة قليلــة جــدًا، وقــال 15,7% إنهــا غيــر كافيــة، 
ــا  ــة أنه ــاعدات العيني ــط بالمس ــد 5,7 % فق ــا وج ــة، فيم ــا قليل ــف 14,3 % بأنه ــا وص بينم

كافيــة. 
وحــول شــروط الحصــول علــى المســاعدات وجــد 12,9 % أنهــا شــروط عاديــة، فيمــا رأى %25,7 

أنهــا مشــددة، بينمــا قــال 61,4% إنهــا كانــت مشــددة جــدًا. 
ــي  ــورة ف ــة وخط ــدوا صعوب ــم وج ــف 15,7 % بأنه ــاعدات وص ــتالم المس ــروط اس ــول ش وح
الوصــول الســتالمها، بينمــا وصفهــا 34,3 % بأنهــا صعبــة بعــض الشــيء، بينمــا وجــد %50 

بأنهــا ســهلة وآمنــة. 

الصعيد الصحي 

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 2,8 % قــال عــن المعاينــات والفحــص الطبــي ممتــازة، بينمــا 
رأى 18,6 % أنهــا جيــدة، بينمــا وصفهــا 38,6 % بالوســط، فيمــا قــال 40 % إنهــا ضعيفــة. 

أمــا عــن التغطيــة الدوائيــة لألمــراض العاديــة ) غيــر المزمنــة ( فقــد أظهــر االســتطالع أن 
4,3 % يرونهــا ممتــازة بينمــا رأى 24,3 % أنهــا جيــدة، ووصفهــا 31,4 % بالوســط، فيمــا قــال 

40 % إنهــا ضعيفــة.
وعــن التغطيــة الماليــة للعمليــات الجراحيــة فقــد أظهــر االســتطالع أن 2,9 % يرونهــا ممتازة 

بينمــا رأى 17,1 % أنهــا جيــدة، ووصفهــا 31,4 % بالوســط، فيمــا قــال 48,6 % إنهــا ضعيفــة.
أمــا عــن التغطيــة الماليــة للحــاالت الطارئــة فــكان 2,8 % يرونهــا ممتــازة، بينمــا رأى 12,9 % 

أنهــا جيــدة، ووصفهــا 34,3% بالوســط، فيمــا قــال 50 % إنهــا ضعيفــة.
أمــا عــن نظــام التحويــالت الطبيــة فــإن 10 % يرونــه ســهل وســريع، بينمــا رأى 48,6 % أنــه 

بطــيء ومعقــد فيمــا قــال 41,4 % إنــه طبيعــي.
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أجــاب 31,4 % مــن المســتطلعة آراؤهــم عــن ســؤال حالــة الصفــوف الدراســية مــن ناحيــة 
ــا  ــال 25,7% إنه ــا ق ــة، فيم ــا عادي ــا رأى 42,9 أنه ــة، بينم ــا مكتظ ــه بأنه ــاظ أو عدم االكتظ

مكتظــة جــدًا. 
أمــا عــن العدالــة فــي الوصــول إلــى التعليــم فقــد رأى 50 % أنهــم تمكنــوا مــن ذلــك بشــكل 

ســهل بينمــا عبــر 50 % عــن عــدم قدرتهــم علــى الوصــول للتعليــم بســبب الفقــر. 
ــن كان  ــالب المحليي ــع الط ــالب م ــج الط ــة دم ــد 36,6 % أن عملي ــد وج ــج فق ــول الدم وح

ــدًا.  ــن مفي ــم يك ــج ل ــا رأى 61,4 % أن الدم ــدًا، بينم مفي
أمــا عــن المناهــج الدراســية فــي دول اللجــوء الجديــد فقــد رأى 75,7 % أن المناهــج عاديــة، 

بينمــا وصفهــا 18,6 بالصعبــة، فيمــا 5,7 % وصفوهــا بالصعبــة. 

الصعيد التعليمي 

مخططات بيانية توضيحية لنتائج االستطالع على الصعيد اإلغاثي والصحي 
والتعليمي في األردن

كافي
غير كافي

قليل
قليل جدًا

 قيمة المساعدات النقدية
70 ردًا

على الصعيد اإلغاثي

24.3%
10%

61.4%

64.3%

15.7%

14.3%

كافي
غير كافي

قليل
قليل جدًا

 المساعدات العينية 
70 ردًا
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عادية
مشددة

مشددة جدًا

 شروط الحصول على المساعدات
70 ردًا

61.4%

25.7%

12.9%

سهل وآمن
صعب بعض الشيء

صعب وخطير

 استالم المساعدات
70 ردًا

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

50%

15.7%
34.3%

40%

38.6%
18.6%

 المعاينات والفحص الطبي
70 ردًا

على الصعيد الصحي
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ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 التغطية الدوائية لألمراض العادية ) غير المزمنة(
70 ردًا

40%

24.3%

31.4%

48.6%

31.4% 17.1%

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 التغطيةالمالية للعمليات الجراحية
70 ردًا

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 التغطية المالية للحاالت الطارئة
70 ردًا

50%

% 34.3
12.9%
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41.4%

10%48.6%
سهل وسريع

طبيعي
بطيء ومعقد

 نظام التحويالت الطبية
70 ردًا

على الصعيد التعليمي

50%

50%

 العدالة في الوصول إلى التعليم 
70 ردًا

 سهل الوصول
 عدم المقدرة على الوصول بسبب

الفقر

42.9%

31.4% 25.7%

طبيعي
مكتظة

مكتظة جدًا

اإلكتظاظ داخل الصفوف 
70 ردًا
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الدمج في المدارس
70 ردًا

مفيد
غير مفيد

61.4%

38.6%

 المناهج
70 ردًا

صعبة
عادية
سهلة

75.7%

18.6%

 هل أنت مقيم حاليًا في لبنان 
171 ردًا

نعم
ال

نتائج االستطالع في لبنان 

ــان،  ــل لبن ــن داخ ــورية 99,4 % م ــن س ــطينيًا م ــًا فلس ــتطالع 171 الجئ ــى االس ــوت عل ص
موزعيــن علــى المخيمــات والتجمعــات والمــدن اللبنانيــة، أي مــا نســبته 47,5 % مــن إجمالــي 

ــم. ــتطلعة آراؤه المس

 مخطط بياني يوضح نسبة المستطلعة آراؤهم في لبنان

99.4%
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مخطط بياني يوضح توزع المستطلعة آراؤهم في المخيمات والمدن اللبنانية

مخيم عين الحلوة
مخيم المية ومية

مخيم الرشيدية
مخيم البرج الشمالي

مخيم شاتيال
مخيم مار الياس 

مخيم البداوي 

مخيم ضبية 

مخيم نهر البارد
»مخيم الجليل« ويفل

غير ذلك

مخيم البص
%53.2مخيم برج البراجنة

9.9%

7%

الصعيد اإلغاثي 

ــا رأى 26,3  ــة، بينم ــية مكتظ ــوف الدراس ــتطالع أن 43,9 % رؤوا أن الصف ــج االس ــرت نتائ أظه
بأنهــا عاديــة، فيمــا قــال 29,8% إنهــا مكتظــة جــدًا. 

وعــن العدالــة فــي الوصــول إلــى التعليــم فقــد رأى 43,9 % أنهــم تمكنــوا مــن ذلــك بشــكل 
ــر، و13,5 %  ــبب الفق ــم بس ــول للتعلي ــم الوص ــدم قدرته ــن ع ــر 42,7 % ع ــا عب ــهل، بينم س

بســبب الحواجــز والتشــديد األمنــي. 
وحــول الدمــج فقــد وجــد 48,5% أن عمليــة دمــج الطــالب مــع الطــالب المحلييــن كان مفيدًا، 

بينمــا رأى 51,5 % أن الدمــج لــم يكــن مفيدًا. 
ــة،  ــج عادي ــد رأى 48 % أن المناه ــد فق ــوء الجدي ــي دول اللج ــية ف ــج الدراس ــن المناه ــا ع أم

ــة.  ــا صعب ــال 49,7 إنه ــا ق ــهلة، فيم ــا 2,3 % بالس ــا وصفه بينم

أظهــرت نتائــج التصويــت علــى خدمــات األونــروا علــى الصعيــد الصحــي تباينــًا حيــث قــال 
4% عــن المعاينــات والفحــص الطبــي ممتــازة، بينمــا رأى 16,4 % أنهــا جيــدة، بينمــا وصفهــا 

39,2% بالوســط، فيمــا قــال 40,4 % إنهــا ضعيفــة. 

الصعيد الصحي 



49

أمــا عــن التغطيــة الدوائيــة لألمــراض العاديــة ) غيــر المزمنــة ( فقــد أظهــر االســتطالع أن 
2,9 % يرونهــا ممتــازة، بينمــا رأى 24 % أنهــا جيــدة، بينمــا وصفهــا 39,2 % بالوســط، فيمــا 

قــال 33,9 % إنهــا ضعيفــة.
ــا  ــتطالع أن 2,9 % يرونه ــر االس ــد أظه ــة فق ــات الجراحي ــة للعملي ــة المالي ــن التغطي ــا ع أم
ممتــازة، بينمــا رأي 12,9 % أنهــا جيــدة، ووصفهــا 36,8 % بالوســط، فيمــا قــال 47,4 % إنهــا 

ضعيفــة.
أمــا عــن التغطيــة الماليــة للحــاالت الطارئــة فــإن 1,2 % يرونهــا ممتــازة، بينمــا رأى 14 % أنهــا 

جيــدة، ووصفهــا 33,3 % بالوســط، فيمــا قــال 51,5 % إنهــا ضعيفــة.
أمــا عــن نظــام التحويــالت الطبيــة فــإن 7 % يرونــه ســهل وســريع، بينمــا رأى 60,2 % أنــه 

بطــيء ومعقــد فيمــا قــال 32,7 % إنــه طبيعــي.

أجــاب 31,4 % مــن المســتطلعة آراؤهــم عــن ســؤال حالــة الصفــوف الدراســية مــن ناحيــة 
ــا  ــال 25,7% إنه ــا ق ــة، فيم ــا عادي ــا رأى 42,9 أنه ــة، بينم ــا مكتظ ــه بأنه ــاظ أو عدم االكتظ

مكتظــة جــدًا. 
أمــا عــن العدالــة فــي الوصــول إلــى التعليــم فقــد رأى 50 % أنهــم تمكنــوا مــن ذلــك بشــكل 

ســهل بينمــا عبــر 50 % عــن عــدم قدرتهــم علــى الوصــول للتعليــم بســبب الفقــر. 
ــن كان  ــالب المحليي ــع الط ــالب م ــج الط ــة دم ــد 36,6 % أن عملي ــد وج ــج فق ــول الدم وح

ــدًا.  ــن مفي ــم يك ــج ل ــا رأى 61,4 % أن الدم ــدًا، بينم مفي
أمــا عــن المناهــج الدراســية فــي دول اللجــوء الجديــد فقــد رأى 75,7 % أن المناهــج عاديــة، 

بينمــا وصفهــا 18,6 بالصعبــة، فيمــا 5,7 % وصفوهــا بالصعبــة. 

الصعيد التعليمي 
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كافي
غير كافي

قليل
قليل جدًا

قيمة المساعدات النقدية المتعلقة ببدال الغذاء 
171 ردًا

 شروط الحصول على المساعدات
171 ردًا

49.7%

11.1%

35.7%

25.7%29.2%

45%

عادية
مشددة

مشددة جدًا

كافي
غير كافي

قليل
قليل جدًا

على الصعيد اإلغاثي

 قيمة المساعدات النقدية المتعلقة ببدال اإليواء
171 ردًا

 

41.5%

39.2%

15.8%

مخططات بيانية توضيحية لنتائج االستطالع على الصعيد اإلغاثي والصحي 
والتعليمي )لبنان(
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 استالم  المساعدات
171 ردًا

سهل و آمن
صعب بعض الشيء

صعب وخطير

7.6%

35.7%

56.7%

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 المعاينات والفحص الطبي
171 ردًا

 التغطية الدوائية لألمراض العادية ) غير المزمنة(
171 ردًا

على الصعيد الصحي

40.4%

16.4%
39.2%

39.2%

33.9%

24%

39.2%

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف
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ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

 التغطية المالية للعمليات الجراحية
171 ردًا

47.4%

12.9%36.8%

51.5%

14%33.3%

 التغطيةالمالية للحاالت الطارئة
171 ردًا

ممتاز
جيد

وسط
ضعيف

سهل وسريع
طبيعي

بطيء ومعقد

 نظام التحويالت الطبية
171 ردًا

32.7%

60.2%

7%
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على الصعيد التعليمي

42.7%

13.5%

43.9%

 العدالة في الوصول إلى التعليم 
171 ردًا

الدمج في المدارس
171 ردًا

 سهل الوصول

مفيد

 عدم المقدرة على الوصول بسبب
الحواجز والتشديد األمني

 عدم المقدرة على الوصول بسبب
الفقر

غير مفيد

51.5%

48.5%

26.3%

43.9%

29.8%
طبيعي
مكتظة

مكتظة جدًا

اإلكتظاظ داخل الصفوف 
171 ردًا



54

 المناهج
171 ردًا

صعبة
عادية
سهلة

48%

49.7%
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المطلب الثاني: أبرز المقترحات والمالحظات الواردة على أداء األونروا )41( 

ــطينيي  ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم ــه مجموع ــت ب ــذي قام ــي ال ــتطالع اإللكترون ــن االس تضم
ســورية فقرتيــن تحــت مســمى »اكتــب ثالثــة مقترحــات لتحســين أداء األونــروا« و »مالحظات 
ــن  ــول م ــول أو الوص ــض الحل ــع بع ــي وض ــم ف ــتطلعة آراؤه ــراك المس ــدف إش ــرى«، به أخ

خاللهــم لحقيقــة احتياجاتهــم ومعالجتهــا عبــر طرحــه علــى إدارة األونــروا. 

•  التعامل بجدية مع قضية الالجئين الفلسطينيين في سورية الذين عانوا أشد أنواع العذاب 

والحصار والجوع والقتل والموت اليومي.

•  تقاعس األونروا تجاه الالجئين في مخيم اليرموك.

•  الحياد؛ أن تكون محايدة ال تميل إلى أي  طرف من أطراف النزاع. 
•  التواجد أينما وجد الالجئ الفلسطيني، وفتح مكتب لألونروا في الشمال السوري أسوة ببعض 

المنظمات كاليونيسيف، والتواصل مع بعض المتطوعين الفلسطينيين لتقديم خدمات األونروا 
لالجئين هناك. 

•  زيادة اإلعانات المالية والغذائية وأن تكون بشكل شهري.

•  تحسين برنامج الرعاية الصحية.
• بالنسبة للفلسطيني فاقد األوراق الثبوتية هناك معاناة كبيرة عند استالم المساعدات، ويفضل 

أن يتم تسليمهم من الرئاسة أو المراكز مباشرة.

•  وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، ويفضل أن يكون الموظف من أهل النكبة إلحساسه 

بمدى معاناة الناس وتشديد المراقبة على الموظفين. •  تقاعس األونروا تجاه الالجئين في مخيم 

اليرموك.

•  التوسع في أماكن عمل األونروا كتركيا، حيث يوجد عدد كبير من الالجئين فيها.
•  معاملة الالجئ الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الدولي، وأال تتحكم الدولة المضيفة 

بمقدرات األونروا .

مقترحات ومالحظات – سورية

41.    تم تصفية المالحظات المكررة أو التي ورد فيها بعض العبارات المخلة. 
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•  إعادة كل شخص فلسطيني فصلته األونروا من قائمتها بسبب الحرب والهجرة القسرية.
•  ضمان سالمة الالجئين والسؤال عن المفقودين والمعتقلين والمطالبة بهم. 

• المرونة والعدل واالحترام.

• وقف الواسطة في التعيين والعدالة في توزيع الوظائف. 

• زيادة السلع الغذائية حسب عدد أفراد العائلة، وتأمين فرص عمل ألصحاب المهن الحرة. 

•  تعيين أطباء مختصين في المستوصفات وتأمين المعدات الالزمة.

•  تعويض األهالي المتضررين من الحرب بإعادة اإلعمار.

•  االهتمام بالمدارس والتخفيف من اكتظاظ الصفوف، وإدراج نشاطات ترفيهية كالمسرحيات، 

والسباقات للمدارس االبتدائية للتخفيف من آثار الحرب والقتل.

•  مساعدة األهالي في استخراج الرخص الالزمة للترميم والبناء.

•  االهتمام بالمرضى بشكل يحفظ كرامة الالجئ، وزيادة المساعدات الطبية وزيادة تغطية تكلفة 

العمليات الجراحية المكلفة، وزيادة تغطية األدوية غالية الثمن لألمراض المستعصية. 

•  التخفيف من األمور الروتينية المعقدة.

•  تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية التعليمية، وتوفير فرص العمل وتحسين دخل 

األسرة.

•  عمل األونروا سيء جدًا، وكلها محسوبيات وواسطات والمعترين رايحين بين الرجلين، الشعب تهجر 

وتدمرت بيوتنا وانقتلت أهالينا وأحبابنا وأصحابنا.

•  تأمين وظائف للشباب الفلسطينيين ضمن األونروا بشكل دوري، حتى يستفيد الجميع، وهناك 

احتكار لبعض الناس.

•  تأمين حافالت لنقل الطالب إلى المدارس، لتخفيف العبء المالي على الالجئ.

•  إدخال عمال نظافة إلى المخيمات.

•  تخفيض رواتب الموظفين في األونروا.

•  إيقاف كافة األنشطة التي تستنفذ نسبة عالية من ميزانية األونروا، كرواتب موظفيها الذين 

يخضع تعيينهم لمافيا العالقات والمحسوبيات، مما يؤدي بشكل طبيعي لخدمه سيئة ومتذبذبة 

وغالبًا مهينة، وبكل بساطة توزيع الميزانية على بطاقات صراف لحسابات الفلسطينيين في 

الشتات، وبهذا تتحقق العدالة في التوزيع. 
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•  االهتمام أكثر باألمور الطبية وخاصة وقت المعاينات، حيث ال يوجد اهتمام من قبل األطباء، 

وزيادة المشافي المتعاقدة مع األونروا، وخاصة بالنسبة لحاالت الوالدة، حيث ال يوجد سوى مشفى 

وحيد، مشفى التوليد الجامعي. 

•  في حال عجز األونروا عن تقديم الخدمات عليها تأمين عودة الالجئين إلى بلدهم المحتل 

فلسطين، وأن تطالب األونروا )إسرائيل( بااللتزام بتنفيذ قرارات األمم المتحدة المتعلقة بموضوع 

الالجئين ومساعدة الالجئين.

•  متابعة أصحاب اإلعاقة واألرامل واأليتام، ألنهم أساس كل عمل إنساني وتغطية فقرهم.

•  األونروا لم تضغط على النظام لوقف المجازر بل بالعكس وقفت تتفرج علينا ونحن نموت ببطء 

مع أن أزمة مخيم اليرموك كل العالم كان يراها ولم يحرك ساكنًا. 

•  يوجد أشخاص ) أطفال – نساء ( بحاجة إلى عالج دائم وحالتهم المادية عدم. 

•  بالنسبة للوظائف المتاحة يفضل اإلعالن عنها باللغة العربية لوصول المعلومة، وتوفير حد أدنى 

من تكافؤ الفرص.

•  أتمنى الرحيل والمغادرة والهجرة، تعبت من اإليجارات، من 70 سنة ال نملك إال مفتاح بيتنا بأرض 

48 وال زلنا نحلم بالعودة. 

•  يجب الوصول بالتعليم ليشمل المرحلة الثانوية والجامعية.

•  نرجو من المسؤولين بأن يكونوا على قدر المسؤولية.

•  السرعة في الموافقة على الحواالت الطبية. 

•  التنسيق مع الحكومة التركية لتقديم الخدمات عبر األراضي التي تسيطر عليها الحكومة التركية 

كإعزاز والباب وجرابلس وعفرين. 

• معظم موظفي األونروا استفادوا من الجوازات الدبلوماسية للوصول إلى أوربا، والحصول على إقامة، 

وبالرغم من ذلك لم يتركوا مكانهم لمن بقي في سورية، و قدموا إجازات وعادوا لعملهم، يعني 

استغالل وطمع.

•  توظيف غير المؤهلين للعمل في التعليم وإهمال حملة الشهادات الجامعية.

•  يجب التشديد على موظفي األونروا والمراقبة المستمرة عليهم.

 •  العدل بين الناس ومراقبة المكاتب.

•  وضع رقم تواصل لالطالع على شكاوى ومعاناة الناس.

•  يجب أن يكون هناك كادر ذو خبرة للبحث والتدقيق في الحاالت الفقيرة. 
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•  إعادة بناء مراكز الوكالة الصحية بأقرب وقت، ووضع موظفين جيدين بكل المجاالت بدون 

واسطات.

• فتح مدارس لألطفال المهجرين. . 

مقترحات ومالحظات – لبنان 

• مساعدة الشباب إليجاد فرص عمل ألن الغالبية ال تجد أي  فرصة عمل. 

•  يجب تبديل الكادرالطبي والفحص الحقيقي للمرضى بدل السؤال. 

•  التخلص من الروتين اإلداري المتعلق باإلحاالت الطبية، وتسهيل إجراءات التحويل والحاالت 

الطارئة، ومراعاة الحاالت الصعبة. 

 •  تغطية كافة العمليات الجراحية.

•  تأمين وظائف للشباب. 
• فتح أبواب اللجوء أمام الالجئ.

• إتاحة فرص عمل للفلسطينيين السوريين داخل مؤسسات األونروا في لبنان.
•  المساعدة القانونية في إجراءت اإلقامة  للفلسطيني السوري، وتفعيل بند الحماية القانونية 

لالجئين. 
•  يرجى زيادة بدل اإليواء والمساعدات، وخاصة المساعدة الشتوية.

•  تحسين الواقع التعليمي واستبعاد المعلمين ذوي الكفاءة المتدنية. 
•  النزاهة.

•  زيادة بدل اإليواء، وبدل الغذاء للفلسطينيين السوريين، وزيادة الدعم الطبي لجميع 
الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا للعمليات الجراحية والحاالت الصعبة، وذلك بسبب أجور المشافي 

المرتفعة في لبنان، حاالت اإلسعاف واستقبالها مجانًا لبعض الحاالت الصعبة. 

•  فساد ومحسوبيات. 

•  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واالهتمام بالمشاكل القانونية لالجئ بالنسبة 

لإلقامة في البلد. 

•  ميزانية ثابتة - دعم الصحة والتعليم والحماية بشكل أفضل - التقليل من البطالة، وتأمين بدل 

مادي مناسب للعاطلين. 
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•  توسيع عمل المكتب القانوني في األونروا، وضم محامين فلسطينيين من سورية، ومساعدتهم 

واالستفادة من خبراتهم.

•  فتح مشاريع استثمارية كبيرة تحت رعاية األونروا، وتشغيل شريحة كبيرة من فلسطينيي 

سورية. 

•  االتفاق مع التجار من فلسطينيي سورية، وتوظيف خبراتهم وإمكانياتهم في هذه التجارة، 

وتعود أرباح هذا المشروع لألونروا لتغطية نفقاتها، وزيادة المساعدات المالية المقدمة للشعب 

الفلسطيني السوري، ومن الممكن أن تعود هذه اإلرباح إلعادة إعمار مخيم اليرموك، فهو المشكلة 

الكبرى التي تواجه غالبية الشعب الفلسطيني المهجر في جميع دول العالم للعودة إلى مخيمهم.

•  إنشاء مؤسسات لتوظيف طاقات الفلسطينيين، وفتح فرص عمل لتحقيق االكتفاء الذاتي. 

•  مساعدة األسر التي بحاجة ماسة للسفر. 

•  الهجرة لمن يريد أفضل حل.

•  مراقبة الموظفين وتصرفاتهم وتعاملهم السيء 

•  إعطاء الحق كاماًل. 

•  تسهيل إجراءات الحصول على التحويالت الطبية للمستشفيات.

•  عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة من شأنها أن تحدث ضررًا بمصداقية األونروا، مثل وقف تغطية 

العمليات الباردة. 

•  تحسين األداء التعليمي وإعطاء المعلمين صالحية ضبط الطالب.

•  الوصول لذوي االحتياجات الخاصة، وتخصيص ما يكفيهم معيشيًا.

•  تفعيل البرامج االجتماعية، ومحاولة خلق فرص عمل.

•  تغيير الكادر التعليمي لما يمارسه من تعنيف لألطفال وعنصرية. 

•  تغطية العمليات بشكل كامل، وإعطاء اإلحاالت إلى مشافي األونروا لزوجة الفلسطيني مهما كانت 

جنسيتها. 

•  التخلص من البيرقراطية وسلطة المكاتب. 

•  إقامة دورات تعليمة للطالب الفلسطينيين السوريين بسبب الفوارق في اللغة بين المنهاج 

السوري واللبناني. 

•  إتاحة فرص عمل لفلسطينيي سورية، أو مشاركتهم باألعمال التطوعية. 
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•  القيام بأبحاث ميدانية مستمرة.

•  التعليم الذاتي لألشخاص لتخفيف العبء عن األونروا. 

•  فساد وكذب وتمييز عنصري، ال يوجد احترام.

•  التقليل من عدد الطالب في الصفوف بفتح صفوف جديدة. 

•  تخصيص مبالغ لألمراض المستعصية غير الموجودة في عيادات األونروا. 

•  تقصي حقيقة قيمة أجرة المنازل داخل المخيمات. 

•  تقصي حقيقة قيمة المواد الغذائية. 

•  إجراء إحصاء للنازحين كل شهر، خاصة أن هناك الكثير من العائالت قد سافرت إما إلى سورية أو 

إلى أوروبا، ومازالت تقبض من لبنان. 

•  إعمار المخيمات التي تأثرت باألحداث، وإعادة خدمات األونروا إلى ما كانت عليه قبل األحداث. 

•  تأمين العمل للفلسطيني السوري بالظروف الراهنة داخل وخارج سورية. 

•  العمل على إيجاد حل لمشكلة اإلقامة التي يعاني منها الفلسطيني السوري في دول اللجوء.

•  العمل على إيجاد مشاريع مؤقتة لالجئين وعقود سنوية. 

•  تأمين حلول جذرية لمن ال يستطيع العودة اآلمنة إلى سورية. 

•  التعاطي مع األزمة بشكل أفضل ومكافحة الهدر المالي على الرواتب، وترميم األبنية على حساب 

حق الالجىء. 

•  المصداقية والشفافية ووضع أنفسهم مكان الالجئ، كي يشعروا بصعوبة حياته.

•  لماذا عندما يكون لدى األونروا عجز تقوم بتقليص خدماتها لالجئين، في حين عند وجود التمويل 

ال يقدمون لنا شيئًا لتعويض الكسر السابق؟؟

•  أن تتحمل األونروا نفقات المواصالت إلى المدارس لعدم القدره على الدفع. 

•  تسهيل عملية التحويل للعمليات. 

•  صرف الدواء لجميع األمراض.

• الناحية الصحية من تحاليل طبية وتصوير شعاعي ضعيفة جدًا.

•  تسوية أوضاع الواقعين في مشاكل تمنعهم من تجديد إقاماتهم.

•  إعادتنا إلى فلسطين الحبيبة. 

•  يرجى إعطاء بطاقات للسماح بالدخول إلى مخيم نهر البارد. 
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•  إلى كل العاملين في األونروا ابتسم في وجه كل مراجع..فأنت موجود لخدمة أبناء شعبك..

واالبتسامة في وجه أخيك صدقة.

•  التخفيف من مصاريف موظفيكم األجانب والسيارات الفارهة، وتكاليف السفر والفنادق وااللتفات 

لمعاناة الناس بدل من الصراخ بقربة مثقوبة.

•  توفير التعليم في بعض التجمعات التي ال يوجد فيها مدارس.

•  اإلهتمام بالمناطق الباردة وزيادة بدل المازوت والتدفئة خاصة في الشتاء. 

•  تمييز وعنصرية. 

•  تكثيف المنح الدراسية ومساعدة طالب الجامعات

• اختيار الباحث االجتماعي ذي الخبرة ليكون تقريره عن تقييم وضع األسر حقيقيًا وغير مبني على 

ما يشاهده في البيت من فرش وأناقة. 

•  زيادة المساعدات المالية لتكفي تكاليف األكل والشرب ال أكثر، واعتماد نظام الصرف الشهري كما 

في لبنان بدل الربعي أو الثلثي. 

•  تأمين سكن أو دفع بدل إيواء لالجئين في األردن. 

•  فرض رقابة على جهة تقديم الخدمات للمساواة بين الناس. 

•  تقديم الدعم المالي مباشرة لألهالي ليتمكنوا من وضع الطفل بمدرسة خاصة، حيث إن التعليم 

في الفترة المسائية سيء جدًا، و يتم سب و ضرب الطالب، و يأخذون فقط حصتين أو ثالث حصص، و 

هناك قسم كبير وصل للصف السادس وهو ال يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية. 

•  االتفاق مع وزارة الصحة لتغطية المرضى الذين يحتاجون لدخول المستشفيات، وزيادة الدعم 

المطلوب للعمليات الجراحية.

•  تأمين فرص عمل للفلسطيني. 

•  فقدان معظم األدوية من مستوصفات األونروا، فال يوجد فيتامينات لمريض السكري والضغط، 

كذلك ال يوجد مضادات حيوية وال أسبرين وال كلس، وهناك إهمال كبير وسوء معاملة للمراجعين. 

•  زيادة عدد المدارس والصفوف وتقليل االكتظاظ.

مقترحات ومالحظات- األردن 
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•  تسهيل طلب المعلومات وتحديد الدخل لكل شخص والمعاملة اللطيفة.

•  زيادة عدد األطباء في العيادات وتوفير األدوية والتحاليل الالزمة.

•  تأمين بطاقات تعريف أسوة بالسوريين، ودراسة مبلغ المساعدة ليتناسب مع الغالء.

•  توفير مراكز للمعاقين.

•  فتح باب إعادة التوطين أسوة بإخواننا السوريين. 

•  المساعدة في إكمال الدراسة الجامعية.

•  ضمان العيش الكريم من خالل فتح مشاريع إنتاجية صغيرة لذوي المصالح الحرة. 

•  ضم أبناء وبنات األم الفلسطينية المتزوجة من غير جنسية بالدعم الدوري والمساعدات المالية، 

وخاصة إذا كانت ظروفها صعبة وال معيل لها. 

•  االهتمام بالتعليم لالجئين، ووضع برامج دعم دراسي نتيجة اختالف المناهج. 

•  تأمين الفحوصات المخبرية بشكل شامل، وتأمين طب األسنان بشكل جيد، 

وتوفير كافة األدوية لجميع الحاالت. 

•  حل مشكلة إقامة  الفلسطيني السوري في األردن.

•  ليس هناك عدل في المساعدات، وليس هناك تقييم جدي فهناك أرامل وأطفال بدون معيل. 
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