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االونروا

االستجابة لألزمة اإلقليمية السورية
النداء الطارئ لعام 2017
فــي عــام  ،2016تواصــل النــزاع فــي ســورية
بحــدة وبصــورة غيــر متوقعــة ،األمــر الــذي
تســبب باملزيــد مــن اخلســائر فــي أرواح املدنيــن
والدمــار املــادي .وتعانــي اجملتمعــات املتضــررة
مــن عنــف عشــوائي وقيــود علــى حريــة
احلركــة لديهــا واســتمرار انتهــاكات القانــون
اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان .
إن الجئــي فلســطني هــم مــن بــن أولئــك

فــي عــام  ،2017تحتــاج األونــروا إلــى  411مليــون
دوالر مــن أجــل اســتجابتها اإلنســانية لألزمــة
الســورية .إن نــداء الوكالــة الطــارئ يسترشــد
باألولويــات االســتراتيجية الثالثــة التاليــة:
•احملافظــة علــى الصمــود مــن خــال توفيــر املســاعدة اإلنســانية علــى
شــكل معونــة نقديــة وغذائيــة ومــواد إغاثــة .

•توفيــر إطــار عمــل حمايــة لالجئــي فلســطني مــن خــال املســاعدة
فــي التقليــل مــن هشاشــتهم وذلــك باحملافظــة علــى ســبل الوصــول

األشــد تضــررا جــراء النــزاع .إن أكثــر مــن

للخدمــات األساســية ،مبــا فــي ذلــك التعليــم والصحــة وامليــاه والصــرف

 %95مــن أولئــك الذيــن ال يزالــون فــي ســورية

الصحــي والتصحــاح وإصــاح املنــازل وســبل املعيشــة وتعزيــز احتــرام

( )430,000بحاجــة ماســة ملســاعدة إنســانية
مســتدامة ،فيمــا مت دفــع أولئــك الذيــن
هــم فــي لبنــان واألردن نحــو عيــش وجــود

القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان .
•تعزيــز القــدرات اإلنســانية والتنســيق واإلدارة مــن أجــل حتســن فاعليــة

متقلقــل ومهمــش بســبب الوضــع القانونــي
غيــر املؤكــد لهــم وهــم يتمتعــون بحمايــة
اجتماعيــة محــدودة .

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org

وكفــاءة تقــدمي البرامــج .

االستجابة لألزمة اإلقليمية السورية
أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  /اﻟﻨﺪاء اﻟﻄﺎرئ
الطارئ لعام 2017
النداء
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016
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ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
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 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
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ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ
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ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺎﻟﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ذﻛﻮر

 31,141ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ
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ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
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ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻫﺐ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ

% 25

ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎﺀ

% 85

ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺼﻨﻔﻮﻥ ﻛﻀﻌﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
 17,5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ

 411.005.236دوالر امريكي

 450,000ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

% 60

ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻬﺠﺮﻭﻥ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﹰ

إجمالي المتطلبات التمويلية

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50,000ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻧﺰﺣﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

 411,005,236ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ:
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
عام 2017
الطارئة في
األونروا
تدخالت
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 1

ســورية فــي لبنــان و  15,300الجــئ
ـطيني مــن
ـاعدة نقديـ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ مسـ
1 14
مجموعــه  430,000فلســطيني فــي ســورية و  31,500الجــئ فلسـ 29
ـة ملــا 195
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
المساعدة النقدية
ـورية فــي األردن مــن أجــل تلبيــة مجموعــة مــن االحتياجــات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة.
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
فلســطيني مــن سـ 12
الغذائية ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
المعونة ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 2

المسكن والمواد غير
الغذائية

76%

ست جوالت من الطرود61الغذائية موزعة على  430,000فلسطيني في سورية تغطي ثلث احتياجاتهم الغذائية اليومية.
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ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

7

4

مبــا فــي ذلــك البطانيــات واملالبــس والفرشــات.
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18%ــق التــي يوجــد فيهــا
ـورية فــي املناط
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ قــروض متويليــة صغيـ16
ـرة ملــا مجموعــه  39,750الجــئ فلســطيني 11وســوري فــي عــام  2017فــي س2ـ 0.4
سبل المعيشة
 0.3ولبنــان واألردن.
0.3ــورية
 1,270شــاب فلســطيني فــي س
نشــاط اقتصــادي
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
باإلضافــة إلــى تدريــب مهنــي ملــا يزيــد علــى 3
1.5
الصحة

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 3

ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ

التعليم في الطوارئ
الحماية

سبل الوصول للرعاية 14الصحية األساسية لكافة الجئي فلسطينفي سورية والجئي فلسطني 3من سورية في األردن ولبنان
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0.9الجــئ فلســطيني مــن ســورية و 1,351
 0.01فــي ســورية و 5,251
0.3ـطيني
مواصلــة تأمــن ســبل1.5الوصــول للتعليــم ملــا يزيــد علــى  44,000فلسـ

الجــئ فلســطيني مــن ســورية فــي لبنــان واألردن علــى التوالــي.
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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6%

مســاعدة مســتهدفة لكافــة الجئــي فلســطني الذيــن مت حتديــد أنهــم يعانــون مــن مخاطــر حمايــة ومواصلــة الدفــاع عــن احتــرام

ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ
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القانــون اإلنســاني الدولــي وحقــوق اإلنســان .
0
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ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

الصحة البيئية الطارئة

خدمات املياه والصرف الصحي والتصحاح ملا يزيد على  430,000الجئ فلسطيني في سورية.

السالمة واالمن

ضمان سالمة وأمن املوظفني واملنتفعني .

إصالح وصيانة منشآت
األونروا

إعادة تأهيل وصيانة املنشآت املتضررة جراء النزاع في سورية ،مبا في ذلك املراكز اجلماعية.
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org
تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام  ،1949ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلني لديها.
وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن
يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم .وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير.
االونروا  ,دائرة التخطيط | + 962 (6) 580 2512

