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التي  اإلنسانية  اإلستجابة  نطاق  اجملتمعات هو منهج ضمن  التواصل مع 
تساعد على تلبية احتياجات املعلومات والتواصل مع األفراد املتضررين من 
األزمات احلادة واملمتدة. وتزود األونروا من خالل التواصل مع اجملتمعات الجئي 
اإلستماع  يحتاجونها مع ضمان  التي  للمعلومات  أكبر  بوصول  فلسطني 
بتزويد  املتعلقة  القرار  إلى مطالبهم وأخذها باحلسبان في عمليات صنع 
في  اجملتمع  مع  القائمة  التواصل  ممارسات  على  بناء  اإلنسانية.  اخلدمات 
برامجها وعمل دائرة التواصل مع اجملتمع في صراع 2014 وتقريبا منذ عام 
مضى، أسست دائرة اإلتصال في األونروا في غزة فريق مخصص للوصول 
والتواصل مع اجملتمع. وقد قاد فريق التواصل مع اجملتمعات مشاريع مختلفة 
متعلقة بالتواصل مع اجملتمعات واملناصرة والتوعية وحمالت التواصل التي 

تستهدف الالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة .

مشاريع التواصل مع المجتمعات

• سلة األونروا الغذائية اجلديدة: في وقت سابق من عام 2016، ترأس فريق 
لتوعية مجتمع  واسعة  فريق عمل نظمت حملة  اجملتمعات  مع  التواصل 
املناقشة  لضمان  الوكالة  حسنتها  التي  الغذائية  السلة  حول  الالجئني 
الفعالة  جلميع أسئلة ومخاوف موظفي األونروا واملستفيدين وممثلي وقادة 
اجملتمع احمللي. وشملت احلملة ملخصات وجلسات إعالمية ملوظفي اخلط 
توعية  اجتماعات  وعقد  األونروا  ملوظفي  شيوعا  األكثر  واألسئلة  األمامي 
مع مختلف اجلهات املعنية والبرامج اإلذاعية ثنائية اإلجتاه وامللصقات وورق 
احلقائق وفيديو رسوم متحركة وبرنامج طبخ على أساس مكونات السلة 
الغذائية اجلديدة كل ذلك قد أنتجه فريق التواصل مع اجملتمعات واستهدف 

مجتمع الالجئني ومدخالت الالجئني.

الالجئني  أصوات  وتشجيع  لالستماع  القصة:  كتابة  متارين   •
طالب  مع  عمل  ورش  اجملتمعات  مع  التواصل  فريق  نفذ  الفلسطينيني، 
مختارين من مدارس األونروا وكذلك شباب لتشجيعهم على التعبير عن 

أنفسهم باستخدام خيالهم.

ينفذ  والتقييم  الرصد  فريق  مع  بالتعاون  واملسوح:  املركزة  اجملموعات   •
مع  واملوظفني  املستفيدين  على  مسح  اجملتمعات  مع  التواصل  مكتب 
التي  والطريقة  املعلومات  على  بها  يحصلون  التي  الكيفية  على  التركيز 
يساعد  األونروا.  تقدمها  التي  اخلدمات  حول  مالحظات  وتقدمي  يفضلونها 
املسح على تعزيز العالقات مع املوظفني واملستفيدين ويسمح لتخطيط 
أفضل حلمالت توعية واتصاالت استراتيجية. وباإلضافة إلى ذلك، ينفذ فريق 
واختبار وسائل  لتطوير  بانتظام مجموعات مركزة  اجملتمعات  التواصل مع 
الدروس  مثل  التلفزيوني  األونروا  إنتاج  ذلك  في  مبا  والرسائل،  االتصاالت 

التعليمية.

• التواصل مع اجملتمعات في غزة/مجموعة عمل املساءلة: يتشارك 
فريق التواصل مع اجملتمعات ومنظمة أوكسفام رئاسة أول مجموعة عمل 
احتياجات  على  التركيز  مع  غزة  في  اجملتمعات  مع  التواصل  في  املساءلة 
اجمللس  من  أعضاء  وتشمل  النازحني.  من  الراجعة  والتغذية  املعلومات 
النرويجي لالجئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وممثلني عن املنظمات 

غير احلكومية احمللية ووزارة الشؤون االجتماعية.

مع  التواصل  فريق  حاليا  ينتج  املرأة:  صحة  عن  حواري  برنامج   •
اجملتمعات برنامجا حواريا لتلبية االحتياجات الصحية األكثر إحلاحا للنساء 
في قطاع غزة. ويشارك في البرنامج خبراء الصحة وكذلك املرضى/الناجني. 
مركزة  مجموعات  اجملتمعات  مع  التواصل  فريق  نظم  السيناريو،  ولتطوير 
مع األطباء واملرضى في األونروا وخارجها لقياس القضايا الصحية الهامة 
التي تواجهها النساء في غزة وفهم احتياجاتهم للمعلومات ورغبتهم في 

طريقة احلصول على املعلومات للوقاية من اخملاطر الصحية. 

• توعية ومناصرة قضايا العنف املبني على النوع اإلجتماعي: في 
األشهر املقبلة سيقوم فريق التواصل مع اجملتمعات بالتركيز على مناصرة 
سيقوم  الهدف  لهذا  غزة.  في  اإلجتماعي  نوع  على  املبنى  العنف  قضايا 
الفريق بإطالق برنامج إذاعي ثنائي االجتاه بالتعاون مع إذاعة محلية يضم 
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تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949 ، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لما مجموعة  5 مليون 
الغربية وقطاع غزة  ولبنان وسورية والضفة  األردن  المساعدة لالجئي فلسطين في  بتقديم  لديها وتقتضي مهمتها  المسجلين  من الجئي فلسطين 
ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلي أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم . وتشمل خدمات األونروا علي التعليم 
والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات واإلقراض الصغير والمساعدة الطارئة . ويتم تمويل األونروا بالكامل 

تقريبا من خالل التبرعات الطوعية
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النوع اإلجتماعي ومشروع  املبنى على  العنف  خبراء وناشطني وناجني من 
الشباب  تركيز  مع  الهزلية  الكتابة  وورشة عمل  الصوتية  القصص  رواية 
فيديو  وإنتاج  اإلجتماعي  النوع  املبنى على  بالعنف  على مواضيع متصلة 
رسوم متحركة توعوي لتلفزيون األونروا على أساس اخلبرة - ومدخالت من - 

الناجني من العنف املبنى على النوع اإلجتماعي في غزة.

• التواصل مع اجملتمعات في حاالت الطوارئ: خالل صراع صيف 2014، 
التواصل مع اجملتمعات  اإلقليمي نهج  االتصال في مكتب غزة  قاد مكتب 
وذلك باستخدام أدوات احلوار ثنائية اإلجتاه من خالل البرامج اإلذاعية التي 
ويتحدث موظفي  البريطانية.  اإلذاعة  هئية  في  اإلعالمي  العمل  ينسقها 
األونروا بشكل منتظم حول قضايا على الراديو وقد حدد اجملتمع أن محطات 
اإلذاعة مهمة حيث يستطيع املستمعون اإلتصال وطرح األسئلة. تكمل 
من  وغيرها  األونروا  تلفزيون  خالل  من  اجملتمع  معلومات  اإلذاعية  البرامج 
وسائل االتصاالت القائمة التي تساعد املستفيدين احلصول على معلومات 
الالجئني  مع  االتصاالت  تندرج  الطوارئ.  حاالت  في  احلياة  إلنقاذ  حيوية 
نهج  إطار  في  اإلعالمية  احلمالت  مع  بالتزامن  اإلذاعية  البرامج  خالل  من 
اإلقليمي  غزة  مكتب  اتصاالت  فريق  ويعمل  املساعدات«.  هي  »االتصاالت 

حاليا على دليل االتصاالت في حاالت الطوارئ.

غزة  مكتب  اتصاالت  إطار  في  األخرى  الممارسات 
اإلقليمي

• تلفزيون األونروا - قناة فضائية ملكتب غزة اإلقليمي: يشرك مكتب 
غزة اإلقليمي اجملتمع من خالل قناة األونروا الفضائية حيث تشرك الطالب 
واملعلمني )أفراد اجملتمع وموظفي األونروا( في البرامج التعليمية واإلعالمية. 
األطفال«  وتعليم  »األطفال  نهج  على  التعليمية  الدروس  إنتاج  ويستند 

حيث يتقابل مع االتصاالت من أجل تنمية األساليب.

يجيب  البرنامج  هذا  في  األونروا:  تلفزيون  على  املدير  إسأل  برنامج   •
مدير عمليات األونروا في غزة على أسئلة املستفيدين املرسلة عبر اإلنترنت 

لصفحة البوابة، وهو أداة اتصال رئيسية بني األونروا ومجتمع الالجئني في 
غزة. هناك اهتمام خاص من اجملتمع في أنشطة األونروا مثل برنامج خلق 

فرص العمل واملساعدات الغذائية ومساعدة اإليواء.

لتعزيز  غزة  في  الصحفيني  مع  منتظمة  اجتماعات  احملررين:  لقاء    •
التواصل مع اجملتمع وتزويد الصحفيني مبنتدى للقاء مع اإلدارة العليا لألونروا.

ميكن  اإللكترونية:  املوظفني  بوابة  عبر  الراجعة  التغذية  آلية   •
األونروا  خدمات  حول  األسئلة  طرح  اآللية  هذه  خالل  من  للمستفيدين 
وبرامجها ومن ثم يتم توجيه األسئلة بشكل منتظم من قبل فريق البوابة 

إلى البرامج ذات الصلة لتقدمي إجابات مباشرة للمستفيدين.

النجاح والتحديات المقبلة

يتكون فريق التواصل مع اجملتمعات في غزة حاليا من شخصني وهما مسؤول 
ويندرج  اجملتمعات.  التواصل مع  اجملتمعات  ومساعد مسؤول  التواصل مع 
الوسائط  إلى جنب مع فرق  ويعمل جنبا  االتصال  إطار مكتب  الفريق في 
املتعددة/تلفزيون األونروا واإلعالم واإلشادة باملانحني. وحقق مكتب التواصل 
ريادة جديدة في  اإلبداع في  مع اجملتمعات جناحا كبيرا منذ نشأته مظهرا 
نهج اتصاالت ذات اجتاهني داخل األونروا وغزة بشكل إجمالي. ويستند عمل 
العمل  االندماج في  املشروع حاليا فضال عن  اجملتمعات على  التواصل مع 
عبر االتصاالت بهدف تعبئة املوارد حول املبادرات على املدى الطويل في حني 
األونروا  داخل  اجملتمعات  مع  التواصل  نهج  على  املؤسسي  الطابع  إضفاء 
كما تتماشى مع االستراتيجية متوسطة األجل حيث تلتزم الوكالة بتعزيز 
االتصاالت  ألهمية  وإدراكا  واملوظفني  الالجئني  مع  الشراكة  ثقافة  وإرساء 
مع الالجئني. والهدف املستقبلي الرئيسي هو انشاء هيكل مع ممثلي نقاط 
التواصل مع اجملتمعات ممثلة في مكاتب رئيس املنطقة في جميع اجملاالت 
جميع  في  والتقييم  الرصد  أنشطة  إدماج  عن  فضال  غزة  في  اخلمسة 
والتغذية  للتحسني  الفرص  من  املزيد  وخلق  النجاح  لقياس  مشاريعها 

الراجعة.


