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الجئ فلسطيني كانوا مسجلني لدى األونروا في سوريا قبل النزاع
أكثر من

50,000

الجئ فلسطيني من سوريا نزحوا إلى أماكن خارج املنطقة

يواصــل النــزاع فــي ســوريا متزيــق حيــاة املدنيــن ،إذ يســبب الوفيــات واإلصابــات والتهجيــر الداخلــي ،ويحــدث أضــرارا ً واســعة النطــاق بالبنيــة التحتية
املدنيــة ،ويــؤدي إلــى اشــتداد االحتياجــات اإلنســانية .وتعانــي التجمعــات الســكانية املتضــررة مــن العنــف املنفلــت ،والقيــود علــى قدرتهــم علــى
التنقــل بحريــة ،واالنتهــاكات املســتمرة للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان.
ويعــد الفلســطينيون ضمــن أشــد الفئــات تضــررا ً مــن النــزاع .فمــن بــن قرابــة  438,000الجــئ فلســطيني ال يزالــون داخــل ســوريا ،يوجــد أكثــر مــن
 %95منهــم ( )418,000فــي حاجــة حرجــة للمســاعدات اإلنســانية الثابتــة .ويعانــي حوالــي  254,000مــن التهجيــر الداخلــي ،فيمــا يقــدر أن 56,600
عالقــون فــي مواقــع يصعــب أو يســتحيل الوصــول إليهــا.
نــزح أكثــر مــن  120,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا عــن البــاد ،وتوجــه حوالــي  32,500مــن هــؤالء إلــى لبنــان فيمــا وصــل  17,000إلــى األردن.
والعديــدون مــن هــؤالء يعيشــون حيــاة مهمشــة ومحفوفــة باخلطر بســبب عــدم وضــوح مكانتهــم القانونيــة ومحدوديــة آليــات احلمايــة االجتماعية،
ممــا يجعلهــم معتمديــن بشــدة علــى األونــروا فــي تأمــن احتياجاتهــم األساســية.

فــي ســنة  ،2018ســتحتاج األونــروا إلــى  409مليــون دوالر أمريكــي مــن أجــل تنفيــذ اســتجابتها
اإلنســانية ألزمــة ســوريا اإلقليميــة .وستسترشــد الوكالــة فــي اســتجابتها اإلنســانية باألولويــات
االســتراتيجية الثــاث اآلتيــة :

•األولويــة االســتراتيجية األولــى :احلفــاظ علــى قــدرات الصمــود والتحمــل مــن خــال تقــدمي املســاعدات اإلنســانية علــى شــكل
مســاعدات نقديــة وغذائيــة ومــواد إغاثــة.

•األولويــة االســتراتيجية الثانيــة :املســاهمة فــي توفيــر بيئــة تســودها حمايــة الالجئــن الفلســطينيني عــن طريــق احلفــاظ علــى
قدرتهــم علــى الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية ،ومنهــا التعليــم والصحــة وامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وســبل كســب العيــش،
وتعزيــز احتــرام القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان مــن خــال الرصــد والتبليــغ واملناصــرة.

•األولويــة االســتراتيجية الثالثــة :تعزيــز قــدرات العمــل اإلنســاني وحتســن تنســيقه وإدارتــه مــن أجــل حتســن الفعاليــة والكفــاءة
فــي تنفيــذ برامــج الطــوارئ.

نداءسورياالطارئلسنة 2018متوفرعلىموقعاإلنترنتhttps://www.unrwa.org/ar/resources/emergency-appeals :
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org
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تدخالت األونروا الطارئة في سوريا  ,لبنان  ,واالردن في سنة 2018
المساعدات النقدية

تقــدمي مســاعدات نقديــة إلــى  418,000فلســطيني فــي ســوريا ،و 34,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا فــي لبنــان ،و 17,100الجــئ
فلســطيني مــن ســوريا فــي األردن لتلبيــة نطــاق مــن االحتياجــات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة.

المساعدات الغذائية

توزيع ست جوالت من الطرود الغذائية على  418,000فلسطيني في سوريا مبا يغطي ثلث االحتياج اليومي للطاقة.

المأوى والمواد غير
الغذائية

دعــم مــا يصــل إلــى  1,500الجــئ فــي املراكــز اجلماعيــة فــي ســوريا وتوفيــر  34,000مــادة مــن مــواد اإلغاثــة األساســية للفلســطينيني

سبل كسب العيش
الصحة

فــي ســوريا،
تقــدمي قــروض التمويــل الصغيــر إلــى  11,000الجــئ فلســطيني ومواطــن ســوري فــي ســوريا ،وتقــدمي التدريــب املهنــي إلــى حوالــي 2,000
شــاب وشــابة فلســطينية فــي ســوريا ولبنــان واألردن.
تأمني وصول جميع الالجئني الفلسطينيني في سوريا والالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن ولبنان إلى الرعاية الصحية األساسية.

التعليم في حاالت الطوارئ

الوصــول إلــى التعليــم لصالــح أكثــر مــن  48,000طفــل فلســطيني فــي ســوريا و 5,482طفـا ً مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا
فــي لبنــان و 1,396طفـا ً مــن أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ومــن األطفــال الســوريني فــي األردن.
تعزیــز بیئــة احلمایــة لالجئیــن الفلســطینیین ومواصلــة الدعــوة مــن أجــل احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي حلقــوق

الحماية

اإلنســان
تقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي  %100مــن مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني التــي يتيســر الوصــول

الصحةالبيئية

إليهــا فــي ســوريا ،وحتســن إدارة النفايــات الصلبــة داخــل مخيمــات األونــروا فــي لبنــان واألردن.

السالمة واألمن

تنفيذ تدخالت لضمان سالمة وأمن املوظفني واملستفيدين.

إصالح وصيانة منشآت
األونروا

تأهيل وصيانة منشآت األونروا التي تتضرر من النزاع في سوريا مبا يكفل استمرار تقدمي اخلدمات دون انقطاع.

 -1يتضمن هذا املبلغ متطلبات التمويل اآلتية :سوريا ( 329,167,855دوالراً) ،لبنان ( 61,118,441دوالراً) ،األردن ( 15,217,565دوالراً) ،االستجابة اإلقليمية ( 3,454,534دوالراً).
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