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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 كوفيد-19واالحتياجات 
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 91% مــن الجئــي فلســطني البالــغ عددهــم 438,000 1 الجئــا 
مــن فلســطني يعيشــون فــي فقــر مطلــق2  وإلــى نــزوح 40% منهــم. فــي عــام 2020، تدهــورت 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 2019، تتســبب فــي ارتفــاع التضخــم وزيــادة األســعار وفقــدان فــرص العمــل، ممــا يدفــع املزيــد 

مــن النــاس نحــو الفقــر.

ــان واألردن.  ــي فلســطني فــي ســورية ولبن ــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية لالجئ ــى 318 ملي ــروا إل ــاج األون فــي عــام 2021، حتت
ــة: ــالث التالي ــتراتيجية الث ــات االس ــة باألولوي ــانية للوكال ــتجابة اإلنس ــد االس ستسترش

ــية  ــات األساس ــة االحتياج ــان تلبي ــانية وضم ــاعدة اإلنس ــدمي املس ــالل تق ــن خ ــود م ــى الصم ــة عل ــى: احملافظ ــتراتيجية األول ــة االس األولوي
ــني األشــد عرضــة للمخاطــر. لالجئ

األولويــة االســتراتيجية الثانيــة: املســاهمة فــي بيئــة توفــر احلمايــة لالجئــي فلســطني مــن خــالل احملافظــة علــى الوصــول إلــى اخلدمــات 
األساســية التــي تشــمل الصحــة والتعليــم وســبل املعيشــة واحلمايــة وامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة.

األولويــة االســتراتيجية الثالثــة: حتســني فعاليــة وكفــاءة تقــدمي برامــج الطــوارئ مــن خــالل الســالمة واألمــن، وإصــالح وصيانــة منشــآت 
ــروا، والقــدرة اإلقليميــة ودعــم اإلدارة. األون

وطــوال مــدة هــذا النــداء، ســتواصل األونــروا تعديــل عملياتهــا لالســتجابة للتحديــات التــي أوجدهــا فيــروس كوفيــد-91 مبــا يضمن اســتمرار 
اخلدمــات األساســية احليويــة لالجئي فلســطني.

 األونروا ملتزمة بتقدمي تعليم نوعي جامع ومنصف في سورية والترويج الستخدام التدابير الوقائية من
فيروس كوفيد-19 في كافة مدارسها. © احلقوق محفوظة لألونروا، 2020. تصوير تغريد محمد

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

األشخاص املسجلون اآلخرون إلى أولئك املؤهلني لتلقي السلع واخلدمات.

تقييم األونروا االجتماعي واالقتصادي لألوضاع املعيشية لالجئي فلسطني في سورية. كانون األول 2017 2. 

www.unrwa.org

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
االلجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى



املعونة النقدية الطارئة ملا مجموعه 418,000 الجئ من فلسطني في سورية، إلى جانب 27,700 الجئ من فلسطني من سورية في لبنان، وأيضا 1,717,800 الجئ 
من فلسطني من سورية في األردن لتلبية مجموعة من االحتياجات الغذائية وغير الغذائية. معونات نقدية من أجل فيروس كورونا املستجد إلى 257,000 الجئ من 

فلسطني في لبنان والجئي فلسطني من سورية وغيرهم من األشخاص املؤهلني للحصول على مساعدة األونروا في لبنان، باإلضافة إلى 138,000 من “سكان غزة 
السابقني” في األردن. املعون الشتوية لالجئي فلسطني األشد عرضة للمخاطر في سورية، وجميع الجئي فلسطني من سورية في األردن، والجئي فلسطني من سورية 

والجئي فلسطني مختارين في لبنان.

املعونة النقدية

توزيع طرود غذائية على 418,000 الجئ من فلسطني في سورية للتخفيف من تأثير األزمة االقتصادية والصعوبات اإلضافية التي سببها فيروس كورونا. املعونة الغذائية

تقدمي مواد اإلغاثة األساسية إلى 27,000 الجئ من فلسطني في سورية ممن تضرروا من الصدمات وحاالت الطوارئ. دعم إعادة تأهيل املساكن من خالل نهج املساعدة 
الذاتية ملا مجموعه 500 عائلة من الجئي فلسطني في مواقع مختارة في سورية.

واملــواد  املســكن 
الغذائيــة غيــر 

الوصول إلى الرعاية الصحية األساسية، ودعم الصحة الثانوية والثالثية لالجئي فلسطني في سورية والجئي فلسطني من سورية في لبنان واألردن. ضمان بقاء 
اخلدمات الصحية األساسية متاحة خالل جائحة كوفيد-19 من خالل تنفيذ تدابير وتدخالت محددة.

الصحة

ضمان استمرارية تعليم الجئي فلسطني، مبن في ذلك طالب الجئي فلسطني من سورية، في مدارس األونروا ومراكز التعليم والتدريب الفني واملهني خالل جائحة 
كوفيد-19، وذلك من خالل طرائق التعلم الوجاهي أو اخملتلط أو التعلم الكامل عن بعد.

فــي  التعليــم 
ئ ر ا لطــو ا

دورات قصيرة األمد مقدمة ملا مجموعه 800 شاب من الجئي فلسطني في سورية. مت تقدمي دورات تدريبية رسمية وغير رسمية على املهارات ملا مجموعه 044 الجئا 
من فلسطني )من الجئي سورية والجئي لبنان( في لبنان.

املعيشــة  ســبل 
والتدريــب املهنــي

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.

احلماية

 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.

الصحة البيئية

ضمان سالمة وأمن املوظفني واملنتفعني. السالمة واألمن

إعادة تأهيل وصيانة منشآت األونروا في سورية ولبنان، مبا يضمن استمرار تقدمي اخلدمات. وصيانــة  إصــالح 
األونــروا منشــآت 

تداخالت األونروا الطارئة في سورية ولبنان واألردن في عام 2021

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

www.unrwa.org

النداء الطارئ لعام 2021 من أجل األزمة اإلقليمية السورية
إجمالي املتطلبات التمويلية : 317,881,730 3 مليون دوالر

3.  يشمل هذا املبلغ 632,807 دوالر ملتطلبات االستجابة اإلقليمية

2021 syria regional crisis 
emergency appeal

U
S$

 1
91

,8
67

,9
95

Palestine refugees estimated to 
remain in the county

438,000

U
S$

 8
7,

58
8,

00
9

estimated to be in Lebanon
27,700 PRS

79%

418,000

40% 

8,675 

87%

65%

257,000

104,409 

U
S$

 3
7,

79
2,

91
9

estimated to be in Jordan
17,800 PRS 100% 

17,800

250,219 

All figures in US$

programme requirements gaza west bank unrwa hq sub-total

Strategic Priority 1: Preserve resilience through the provision of humanitarian assistance, ensuring that the most vulnerable refugees meet their basic needs.

emergency food assistance 109,526,297 5,694,744

160,693,692
(69%)

emergency cash-for-work 33,300,000

emergency cash assistance 7,992,000 4,003,051

Non-food items (NFIs) 177,600

Strategic Priority 2: Contribute to a protective environment for Palestine refugees by maintaining access to basic services including health; education; 
livelihoods; protection; and water, sanitation and hygiene (WASH).

emergency health 18,004,893 4,399,985 44,400

66,864,656
(29%)

education in emergencies 14,319,201 13,127,782

mental health and psychosocial support 7,688,335

protection and neutrality 439,250 3,060,181

environmental health 5,713,962

Strategic Priority 3: Improve the effectiveness and efficiency of emergency programme delivery through safety and security, repair and maintenance of 
UNRWA installations and regional capacity and management support.

coordination and management 959,595 222,000 387,945
4,649,712

(2%)emergency preparedness 777,000 66,600

safety and security 2,236,572

Total (US$) 195,243,143 36,532,572 432,345 232,208,060

total funding requirements us$ 317,881,730
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من الجئي فلسطني ال يزالون نازحون داخل سورية

من الجئي فلسطني أفادوا بأن عائالتهم قد قامت بتقليص عدد الوجبات 
أو نوعية الطعام املستهلك منذ بدء جائحة كوفيد-19 )15 آذار 2020(

الجئ من فلسطني بحاجة إلى املعونة النقدية والعينية الغذائية

حالة مؤكدة لإلصابة بكوفيد-19 مبا في ذلك 465 حالة وفاة، كما هو 
احلال في 10 كانون األول 2020.

من الجئي فلسطني من سورية يعيشون في فقر

من الجئي فلسطني في لبنان يعيشون في فقر

 الجئ من فلسطني من سورية والجئ من فلسطني في لبنان
وأشخاص مؤهلون آخرون بحاجة إلى معونة األونروا النقدية الطارئة

حالة مؤكدة لإلصابة بكوفيد-19 مبا في ذلك 1,156 حالة وفاة، 
كما هو احلال في 10 كانون األول 2020.

من الجئي فلسطني من سورية بحاجة إلى معونة شتوية

الجئي من فلسطني من سورية بحاجة إلى معونة األونروا النقدية

الجئ من غزة إضافة إلى 156 الجئ من فلسطني من
 إلى معونة طارئة للتخفيف من أثر كوفيد-19  العراق بحاجة

من الجئي فلسطني ال يزالون نازحون داخل سورية
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
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