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النــداء الطارئ لعام 2021
من أجل األزمة اإلقليمية الســورية
ال يــزال النــزوح الــذي طــال أمــده والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة املتدهــورة التي تفاقمــت بســبب عواقــب جائحــة كوفيد19-واالحتياجات
اإلنســانية امللحــة ومخــاوف احلمايــة تؤثــر علــى حيــاة الجئي فلســطني فــي ســورية ولبنــان واألردن.
وفــي ســورية ،أدى الصــراع الــذي طــال أمــده إلــى تدميــر األمــن البشــري وتــرك  %91مــن الجئــي فلســطني البالــغ عددهــم  1 438,000الجئــا
مــن فلســطني يعيشــون فــي فقــر مطلــق 2وإلــى نــزوح  %40منهــم .فــي عــام  ،2020تدهــورت الظــروف املعيشــية بشــكل أكبــر نتيجــة
األزمــة االقتصاديــة ،ممــا أدى إلــى زيــادة األســعار مبــا فــي ذلــك أســعار الســلع األساســية.
أمــا فــي لبنــان واألردن ،فــإن الجئــي فلســطني ،مبــن فيهــم الجئــي فلســطني مــن ســورية ،يواجهــون معانــاة متزايــدة وضعفــا ،بســبب النــزوح
طويــل األمــد والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الصعبــة ،إلــى جانــب عواقــب جائحــة كوفيــد .19-وفــي لبنــان ،ال تــزال األزمــة االقتصاديــة
والسياســية ،التــي بــدأت فــي تشــرين األول  ،2019تتســبب فــي ارتفــاع التضخــم وزيــادة األســعار وفقــدان فــرص العمــل ،ممــا يدفــع املزيــد
مــن النــاس نحــو الفقــر.
فــي عــام  ،2021حتتــاج األونــروا إلــى  318مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية لالجئــي فلســطني فــي ســورية ولبنــان واألردن.
ستسترشــد االســتجابة اإلنســانية للوكالــة باألولويــات االســتراتيجية الثــاث التاليــة:
األولويــة االســتراتيجية األولــى :احملافظــة علــى الصمــود مــن خــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وضمــان تلبيــة االحتياجــات األساســية
لالجئــن األشــد عرضــة للمخاطــر.
األولويــة االســتراتيجية الثانيــة :املســاهمة فــي بيئــة توفــر احلمايــة لالجئــي فلســطني مــن خــال احملافظــة علــى الوصــول إلــى اخلدمــات
األساســية التــي تشــمل الصحــة والتعليــم وســبل املعيشــة واحلمايــة وامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة.
األولويــة االســتراتيجية الثالثــة :حتســن فعاليــة وكفــاءة تقــدمي برامــج الطــوارئ مــن خــال الســامة واألمــن ،وإصــاح وصيانــة منشــآت
األونــروا ،والقــدرة اإلقليميــة ودعــم اإلدارة.
وطــوال مــدة هــذا النــداء ،ســتواصل األونــروا تعديــل عملياتهــا لالســتجابة للتحديــات التــي أوجدهــا فيــروس كوفيــد 91-مبــا يضمن اســتمرار
اخلدمــات األساســية احليويــة لالجئي فلســطني.
.

1مقارنة بـ  653,726شخصا مسجلني لدى األونروا في سورية اعتبارا من الربع الثالث من عام  .2020وألغراض هذه الوثيقة ،يشير مصطلح الجئو فلسطني إلى :الجئي فلسطني املسجلني ،فيما تشير عبارة
األشخاص املسجلون اآلخرون إلى أولئك املؤهلني لتلقي السلع واخلدمات.

.

2تقييم األونروا االجتماعي واالقتصادي لألوضاع املعيشية لالجئي فلسطني في سورية .كانون األول 2017
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
االلجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org
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اخلدمات الصحية األساسية متاحة خالل جائحة كوفيد 19-من خالل تنفيذ تدابير وتدخالت محددة.
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مجموعه  800شاب من الجئي فلسطني في سورية .مت تقدمي دورات تدريبية رسمية وغير رسمية على املهارات ملا مجموعه  044الجئا
دورات قصيرة األمد مقدمة ملا
ســبل املعيشــة
والتدريــب املهنــي من فلسطني (من الجئي سورية والجئي لبنان) في لبنان.

احلماية

خدمات احلماية املتاحة لالجئي فلسطني في سورية ولبنان واألردن ،مبا في ذلك من خالل الطرائق عن بعد وخطوط املساعدة اخملصصة ملعاجلة اخملاوف اإلضافية التي
تسبب بها فيروس كوفيد ،19-مع إيالء اهتمام خاص للعنف املبني على النوع االجتماعي وحاالت حماية الطفل.

الصحة البيئية

توفيــر خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي مخيمــات الجئــي فلســطني فــي ســورية ولبنــان واألردن مــع تدابيــر وقائيــة متزايــدة لتجنــب أي
مخاطــر صحيــة إضافيــة أثنــاء جائحة كوفيــد.91-

السالمة واألمن

ضمان سالمة وأمن املوظفني واملنتفعني.

إصــاح وصيانــة إعادة تأهيل وصيانة منشآت األونروا في سورية ولبنان ،مبا يضمن استمرار تقدمي اخلدمات.
منشــآت األونــروا
 .3يشمل هذا املبلغ  632,807دوالر ملتطلبات االستجابة اإلقليمية
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
االلجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org
تأسســت األونــروا كوكالــة تابعــة ألملــم املتحــدة بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة فــي عــام ، 1949ومــت تفويضهــا بتقدمــي املســاعدة واحلمايــة حلوالــي
 5.7اجلــئ مــن فلســطني مســجلني لديهــا .وتقتضــي مهمتهــا بتقدمــي املســاعدة الجلئــي فلســطني فــي األــردن ولبنــان وســورية والضفــة
.الغربيــة وقطــاع غــزة ليتمكنــوا مــن حتقيــق كامــل إمكاناتهــم فــي مجــال التنميــة البشــرية وذلــك إلــى أن يتــم التوصــل حلــل عــادل ودائــم حملنتهــم
وتشــتمل خدمــات األونــروا علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة واإلغاثــة واخلدمــات ااجلتماعيــة والبنيــة التحتيــة وحتســني اخمليمــات واإلقــراض الــص

