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الزمالء االعزاء
يتعرض قطاع غزة مرة أخرى لتصاعد حاد في العنف الذي كنا
نأمل أن ال يحدث من جديد أبداً .وفيما أكتب لكم ،يتحمل
سكان غزة ،وفيهم  1.2مليون الجئ فلسطيني ،معاناة هائلة
متتد إلى حدوث خسائر عديدة في األرواح ،فيما تعاني أعداد أكبر
بكثير من األشخاص من إصابات خطيرة .إنني أشعر بجزع وتأثر
عميقني من التصعيد في العنف واخلسائر البشرية واملادية
املدمرة التي يتسبب بها للمدنيني .فاألعمال القتالية بالفعل
متزق حياة السكان وآمال املستقبل.
تبذل األونروا كل جهد ممكن لكي تستمر في تقدمي خدماتها
االعتيادية حتت هذه الظروف املأساوية ،وتوفر املساعدات الطارئة
لكل املتضررين في مختلف أنحاء قطاع غزة.
شاركت األونروا في نداء األمم املتحدة لصالح األرض الفلسطينية
احملتلة لسنة  .2014وباإلضافة إلى املتطلبات التي مت تقدميها من
خالل نداء األونروا الطارئ ،فإن الوكالة حتتاج اآلن إلى موارد إضافية
بشكل عاجل من أجل التصدي للوضع اجلديد .إن النداء العاجل
التالي لصالح غزة مبني على تقدير أولي لالحتياجات في اجملاالت
الرئيسية املتمثلة في الغذاء ،واملواد غير الغذائية ،واملساعدات
النقدية ،والصحة ،إلى جانب إصالح مساكن الالجئني ومنشآت
األونروا ،مبا فيها املدارس واملراكز الصحية.

ومع أن املستقبل العاجل ال يزال غير واضح املعالم ،فإن مدى
األضرار البنيوية واملعاناة اإلنسانية حتى اآلن ،واحتمال امتداد
األعمال القتالية لفترة طويلة ،يتطلب من الوكالة أن تظل
متأهبة لتلبية احتياجات أعداد متنامية من املدنيني املتضررين
في الفترة املقبلة.
تبلغ قيمة هذا النداء العاجل  60مليون دوالر أمريكي تغطي
مرحلة شهر واحد من االستجابة الطارئة .وسيتم حتديثه حاملا
نتمكن من إجراء تقييمات أكثر شمولية لتطور األوضاع الطارئة
وفي املوقع مباشرة .وبالنظر إلى ضرورة أن تتوفر املوارد على
القور من أجل تغطية االحتياجات املستجدة ،وفيما نأمل أن يتم
التوصل إلى وقف إلطالق النار في أقرب وقت ممكن ،فإنني على
ثقة بأنكم ستنظرون في إمكانية متويل النداء بشكل عاجل،
بحيث يصبح بإمكاننا أن نسارع في تلبية املتطلبات اإلنسانية
األكثر إحلاحا ً والقادرة على إنقاذ األرواح على أقل تقدير.
مع بالغ التقدير واالحترام،
بيير كراينبول
املفوض العام لألونروا
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االونروا
نتيجة التصعيد اخلطير في أعمال العنف الذي شهدته األيام القليلة
املاضية والهجوم الواسع على قطاع غزة ،أعلنت األونروا حالة طوارئ
في جميع احملافظات اخلمس من قطاع غزة .وقد بدأت الوكالة بالفعل
باالستجابة لالحتياجات اإلنسانية للسكان املتضررين ،مبن فيهم
آالف األشخاص الذين التمسوا السالمة في مراكز اإليواء الطارئ التي
خصصتها األونروا .في هذا النداء العاجل ،تسعى األونروا لتأمني مبلغ
 60مليون دوالر أمريكي بشكل ملح لالستجابة لالحتياجات الفورية
للمأوى والغذاء والصحة والدعم النفسي-االجتماعي لألسر املتضررة،
ولتجديد مخزونات الطوارئ ،وللتحضير للقيام بالتدخالت احليوية التي
سيلزم تنفيذها على الفور عند وقف األنشطة العسكرية .يتوقع هذا
النداء أن متتد مرحلة االستجابة الطارئة ملدة شهر ،وأن متتد مرحلة
اإلنعاش املبكر على مدار ثالثة إلى ستة شهر .وستواصل األونروا رصد
الوضع وحتديث تقييم االحتياجات وتعديل خططها تبعا ً لذلك.
نظرة عامة إلى الوضع
تأتي هذه اجلولة األخيرة من التصعيد في قطاع غزة في أعقاب مرحلة
من مراكمة التوتر بني إسرائيل وفلسطني منذ أوائل حزيران/يونيو
 ،2014بلغت ذروتها األولية عندما تعرض قطاع غزة ما بني  8-9متوز/
يوليو إلى أكثر من  232غارة و 362قذيفة وغيرها من أشكال القصف،
فيما مت إطالق حوالي  169صاروخا ً وقذيفة من غزة على إسرائيل.
هذه هي اجلولة الثالثة من العنف التي حتدث في فترة ست سنوات
وتأتي بعد فترة هدوء نسبي في أعقاب التصعيد الذي شهده شهر
تشرين الثاني/نوفمبر  .2012مع ذلك ،لم تقد فترة الهدوء النسبي
هذه إلى حتسن في األوضاع اليومية للبطالة والفقر الذي تعاني منه
غالبية سكان غزة نتيجة احلصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع
– هذا احلصار الذي دخل عامه الثامن في حزيران/يونيو  .2014إذ ال
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يزال احلصار يتسبب بتأثيرات مدمرة على حياة الناس ،وال تزال القيود
املشددة متنع الوصول إلى األسواق وتقيد حركة الناس دخوال ً إلى غزة
أو خروجا ً منها .وقد أصبح اجلزء األعظم من السكان يعتمدون على
املعونات الغذائية في تلبية احتياجاتهم األساسية.
في الفترة التي تلت األعمال القتالية في تشرين الثاني/نوفمبر ،2012
شهدت غزة أعلى معدالت للبطالة منذ سنة  ،2009وطرأ ارتفاع في
مستوى التضخم ،وأنشئت حكومة توافق وطني وإن لم تتمكن بعد
من ترسيخ كامل سلطتها في قطاع غزة .وألكثر من ستة أشهر،
عانت اخلدمات العامة مثل الصحة واملياه والصرف الصحي من
أوضاع متأزمة ،وبقيت تكافح من أجل الوفاء باالحتياجات األساسية
للسكان .واستمر تدهور الوضع عقب إغالق اإلنفاق غير القانونية مع
مصر في حزيران/يونيو  .2013كل هذا أدى إلى استنفاد آليات التدبر
لدى السكان وأصبحت اخلدمات العامة تعمل دون املعايير الدنيا
بكثير.
بالتالي فهناك ارتفاع في الطلب بني السكان الالجئني على خدمات
األونروا األساسية ،وشهدت أنشطة النداء الطارئ زيادة في أعداد
املستفيدين ،حيث سعت األونروا للتكيف مع االحتياجات املتصاعدة
التي نشأت عن االنهيار الوشيك القتصاد غزة .وها هي األزمة
اإلنسانية املمتدة منذ أربعة عشر عاما ً تتفاقم اآلن – وملرة أخرى –
بفعل التصعيد احلالي في مستويات العنف.
إن األونروا بإعالنها حلالة الطوارئ يوم  8متوز/يوليو  ،2014قد باشرت
باالستجابة العاجلة لتلبية االحتياجات اإلنسانية اإلضافية التي
أحدثها هذا التصعيد .وفقا ً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أدت العمليات العسكرية اإلسرائيلية حتى  15متوز/يوليو
إلى مقتل أكثر من  194فلسطينياً ،مبا في ذلك ما ال يقل عن 149
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مدنياً ،منهم  38طفالً .وتعرض لإلصابة ما ال يقل عن  1,390شخصاً.
عالوة على ذلك ،تعرضت أكثر من  1,370وحدة سكنية إلى تدمير
أو أضرار شديدة نتيجة الضربات اجلوية اإلسرائيلية ،وأصيبت 58
منشأة لألونروا بأضرار .وقد أدى العنف والتهديد باملزيد من الضربات
العسكرية إلى دفع عشرات اآلالف من السكان إلى مغادرة منازلهم.

إن تكلفة إصالح املساكن املتضررة أو املدمرة بالكامل ،ورسوم اإليجار
املرتبطة بترتيبات اإلقامة البديلة ،والتكاليف االستثنائية التي
تتكبدها األسر نتيجة اإلصابات والوفيات تشكل عبئا ً إضافيا ً ال ميكن
حتمله بالنظر إلى هشاشة الوضع املالي وآليات التدبر لدى سكان
غزة.

االحتياجات اإلنسانية
في وقت إصدار هذا النداء ،التمس أكثر من  22,000مدني املأوى في
 24مركزا مخصصا ً لإليواء الطارئ تديرها األونروا في مدينة غزة وفي
شمال غزة ،بسبب تدمير مساكنهم وبفعل التهديدات املرتبطة
بالصراع والتدمير .وباالستناد إلى اخلبرة السابقة ،يتوقع أن ينمو هذا
العدد إلى  50,000شخص.

من ناحية أخرى ،يتفاقم النقص في اخلدمات العامة بسبب اإلجهاد
الذي يسببه التصعيد .فاخلدمات الصحية أصبحت تستقبل أعدادا ً
متزايدة من املصابني ،وتتسبب الضربات اجلوية بتدمير جزئي أو كلي
لبعض مكونات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي املتردية أصالً،
وتتزايد احلاجة جلهود تصريف النفايات الصلبة وإزالة الركام .كما أن
مرافق األونروا تتعرض هي أيضا ً لألضرار املتعلقة بالصراع ،مما يؤثر على
بعض خدمات الوكالة.

العديد من األشخاص الذين فروا من منازلهم فعلوا ذلك دون أن يكون
في حيازتهم سوى القليل من املوارد .وكثيرون منهم انتقلوا إلى
مناطق خارج أحيائهم احمللية وبعيدا ً عن شبكات الدعم االعتيادية.
وغالبا ً ما تكون الفرص املتاحة لهؤالء لتأمني األغذية األساسية واملواد
غير الغذائية الضرورية واألدوية الالزمة محدودة للغاية بسبب الوضع
األمني .وباإلضافة إلى السكان املقيمني في مراكز اإليواء الطارئ،
هناك أيضا ً عدد من األسر املتضررة التي يقيم أفرادها مع أقارب لهم،
أو بقوا في منازلهم بسبب انعدام األمن الشخصي أو ألن مساكنهم
لم تتعرض سوى ألضرار طفيفة نسبياً .وفي كلتا احلالتني ،فقدت
بعض األسر مستلزماتهم املعيشية وبالتالي ،فهم أيضا ً في حاجة
إلى بعض املواد غير الغذائية.

إن قدرات التدبر لدى أهالي غزة حتتمل أكثر من طاقتها نتيجة سنوات
من انعدام اليقني والتقلب السريع في األوضاع ،وبالتالي من املرجح أن
ترتفع معدالت اإلصابة بالضائقة النفسية-االجتماعية .ومن بني أكثر
العواقب الشائعة لعدم القدرة على التعامل مع التوترات الناشئة
عن أوضاع الطوارئ الراهنة الوقوع في حالة من االكتئاب أو القلق
الشديد أو السلوك العنيف ،وجميع هذه االستجابات ميكن أن تفضي
إلى مشكالت دائمة أو بعيدة املدى في الصحة النفسية إذا لم يتم
التصدي لها بالشكل السليم .وتعتبر الصدمة الناجتة عن الصراع
املسلح املزمن حادة بني األطفال بشكل خاص ،وكذلك احلال بالنسبة
لتأثير هذه الصدمة عليهم على املدى القريب أو املتوسط.
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من برنامج املال مقابل العمل ،وجلان املأوى .إن موظفي األونروا مدربون
على التأكد من أن تظل املنشآت محايدة وأن يقتصر الوصول إلى
مراكز اإليواء على املدنيني فقط.
تتم مساعدة كل من األسر الالجئة التي يستضيفها أقارب أو تلك التي
بقيت في مساكنها من خالل برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
ومراكز التوزيع واملراكز الصحية .ويجري تزويد هذه األسر بشكل
استثنائي باملواد غير الغذائية ،مثل رزم املواد املنزلية األساسية ،ورزم
مواد النظافة الشخصية ،ومواد اإلصالح الطارئ للمساكن ،وذلك بنا ًء
على طلب األسرة وبعد حتقق مكاتب اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
من االحتياجات الناشئة بصورة مباشرة عن أوضاع الطوارئ الراهنة.

النهج التشغيلي

يتم التنسيق والتنفيذ األولي على مستوى احملافظات بقيادة فريق
محلي لالستجابة الطارئة ومن خالل غرف العمليات احمللية ،فيما
يقوم فريق االستجابة الطارئة على مستوى مكتب اإلقليم وغرفة
العمليات املركزية بقيادة العمل على نطاق غزة ككل لتقييم
االحتياجات وصنع القرارات االستراتيجية وتخصيص املوارد للفرق
احمللية.

تعمل األونروا على االستجابة ألشد االحتياجات الطارئة للمأوى
واحلماية والغذاء واملواد غير الغذائية لدى السكان املتضررين من
التصعيد الراهن .عالوة على ذلك ،تسعى الوكالة لتلبية أشد
االحتياجات احلرجة التي ستنشأ على الفور عند وقف األعمال
العسكرية .وبقدر ما تسمح االعتبارات األمنية ،تواصل األونروا تنفيذ
أنشطة االستجابة لألزمة املمتدة والطويلة األجل ،مبا يشمل تقدمي ستواصل األونروا كذلك العمل مع الشركاء ،مبا يشمل ،على سبيل
الرعاية الصحية والتعليم وتصريف النفايات الصلبة وتوزيع املؤن الذكر ال احلصر ،برنامج األغذية العاملي ،ومكتب تنسيق الشؤون
الغذائية ،وغيرها.
اإلنسانية ،ومنظمة الصحة العاملية ،ووكاالت األمم املتحدة الشريكة
األخرى ،واملنظمات غير احلكومية.
إن استجابة األونروا ألوضاع الطوارئ الراهنة تساهم مباشرة في
الهدف االستراتيجي للوكالة واملتمثل في تخفيف تأثيرات األوضاع
الطارئة على األفراد .وفي وقت األزمة الراهنة ،يتم تنظيم االستجابة
مبا يتيح تقدمي املساعدات لألسر التي تستضيفها مراكز اإليواء،
وتلك التي يستضيفها أقارب ،واألسر التي تضررت ولكنها بقيت في
مساكنها.
وجتري أنشطة اإلنعاش املبكر من خالل هيكلية األونروا القائمة،
واملتمثلة ببرنامج البنية التحتية وحتسني اخمليمات ،وبرنامج التعليم،
وبرنامج الصحة ،وبرنامج الصحة النفسية اجملتمعية ،ومبادرة النوع
االجتماعي ،وبرنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية.

بالنسبة لألسر التي تركت مساكنها وانتقلت إلى مراكز اإليواء
الطارئ التي تديرها األونروا ،سوا ًء أكانت من فئات الالجئني أو غير
الالجئني ،فهي تتلقى املساعدة بواسطة فريق من موظفي األونروا ذوي
اخلبرة في االستجابة للطوارئ .يتكون كل فريق من موظفني ميتلكون
مؤهالت مهنية متنوعة ،منهم املهنيون الصحيون ،واملعلمون،
واالختصاصيون االجتماعيون ،واملرشدون النفسيون-االجتماعيون،
واملهندسون ،وموظفو األمن ،ومديرو العمليات .وتتلقى هذه الفرق
املساندة من متطوعني ومتطوعات من اجملتمع احمللي ،ومن املستفيدين
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االستجابة
يعرض اجلدول التالي ملخصا ً لألنشطة التي ستقوم بها األونروا لتلبية االحتياجات الطارئة واحتياجات اإلنعاش ،ونطاق كل تدخل ،والتمويل
املطلوب من أجل تنفيذ كل تدخل.
االستجابة

االحتياجات

تقدمي الغذاء في مراكز اإليواء الطارئ
األفراد املقيمون في مراكز اإليواء
الطارئ بحاجة إلى مساعدات غذائية اخملصصة.
لتغطية احلد األدنى حلاجتهم إلى
الطاقة.

نطاق التدخل

التمويل المطلوب
( دوالر أمريكي )

توزيع حصص يومية من الغذاء على ما
يصل إلى  50,000شخص يقيمون في
مراكز اإليواء ملدة تصل إلى أربعة أسابيع.

9,900,000

األسر املهجرة بسبب الوضع الطارئ
بحاجة إلى مواد النظافة واملواد
املنزلية األساسية ،مبا يشمل املواد
الالزمة إلجراء إصالحات طارئة على
املساكن.

املواد غير الغذائية.

توزيع مواد غير غذائية على ما يصل إلى
 8,300أسرة مهجرة.

3,600,000

املساكن املتضررة أثناء أوضاع
الطوارئ بحاجة إلى إصالحات سواء
بسيطة أو بالغة.

إصالح املساكن.

إصالح اإلضرار البسيطة أو البالغة أو
الكلية في ما يصل إلى  4,600مسكن (رقم
تقديري في انتظار إجراء تقييم نهائي).

39,430,000

أسر الالجئني الفلسطينيني بحاجة
إلى مساعدة في تغطية النفقات
االستثنائية الناجتة عن الوضع
الطارئ.

املساعدات النقدية املشروطة.

تقدمي مساعدات نقدية حلوالي  2,800أسرة.

2,000,000

اخلدمات الصحية بحاجة إلى
مستلزمات إضافية لتقدمي استجابة
عاجلة للعدد املتزايد من اإلصابات.

الصحة.

توفير رزم اإلسعافات األولية في مراكز
اإليواء الطارئ اخملصصة وتزويد  21عيادة
كاف من
للرعاية الصحية األولية مبخزون ٍ
األدوية األساسية واملستلزمات الطبية.

2,000,000

األطفال والبالغون الذين يتعرضون
للضغوط نتيجة الصراع بحاجة إلى
مساعدة في إعادة بناء قدرات التدبر.

الدعم النفسي-االجتماعي.

تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي في كل
مركز من مراكز اإليواء الطارئ اخملصصة
أثناء فترة الطوارئ ،وتعزيز تقدمي هذه
اخلدمات في املدارس واملنظمات اجملتمعية
القاعدية على مدار أربعة أشهر بعد انتهاء
العنف.

1,100,000

عمليات االستجابة الطارئة واإلنعاش املال مقابل العمل.
املبكر حتتاج إلى قوى عاملة.

إشراك العمال غير املهرة واملهرة في
دعم خدمات االستجابة الطارئة (مثل
مراكز اإليواء الطارئ ،والسلطات احمللية،
واملنظمات اجملتمعية) وأنشطة اإلنعاش
املبكر (مثل إزالة الركام).

800,000

الصحة البيئية (املياه والصرف الصحي إجراء إصالحات على إمدادات املياه وشبكات
البنية التحتية للمياه والصرف
الصرف الصحي التي تخدم مخيمات
والنظافة).
الصحي املتضررة وغير القادرة على
العمل بحاجة إلى إصالح أو استبدال.
الالجئني.

500,000

تنفيذ إصالحات بسيطة وبالغة في ما ال
يقل عن  75منشأة (رقم تقديري في انتظار
إجراء تقييم نهائي).

670,000

منشآت األونروا املتضررة بحاجة إلى
إصالحات سوا ًء بسيطة أو بالغة.

إصالح منشآت األونروا.

إجمالي التمويل املطلوب (بالدوالر األمريكي )
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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تقديم الغذاء في مراكز اإليواء الطارئ المخصصة
تقدم األونروا السلع الغذائية األساسية ،ومنها اخلبز ومعلبات اللحم
احملفوظ أو التونة ،ومنتجات األلبان ،واخلضار والفواكه الطازجة ،إلى
جانب املياه الصاحلة للشرب ،جلميع األفراد املقيمني في مراكز اإليواء
الطارئ اخملصصة التي تديرها األونروا .ويتم توزيع حصص غذائية
أساسية بتكلفة  6.6دوالر أمريكي للفرد في اليوم ،تتضمن الطماطم
واخليار والتفاح ،ثالث مرات في األسبوع ،مبا يسمح لألسر أن تغطي
احتياجاتها الدنيا للطاقة وفقا ً ملعايير منظمة الصحة العاملية ،إذ
توفر هذه احلصص الغذائية كميات كافية من البروتينات والدهون
والفيتامينات واملعادن .وتتوقع األونروا ،بنا ًء على خبرتها السابقة،
أن يلزم تقدمي املساعدة ملا يصل إلى  50,000فرد ،أو ما يعادل 8,300
أسرة ،في مراكز اإليواء على مدار فترة  30يوماً .وتساهم املؤسسات
الشريكة املعتمدة مبساعدات عينية إضافية تتضمن سلعا ً أخرى
مكملة للحصص الغذائية املقدمة من األونروا.

المواد غير الغذائية
بنا ًء على التقديرات املتوقعة بأن تنتقل  8,300أسرة مهجرة لإلقامة
في مراكز اإليواء الطارئ اخملصصة ،ستوزع األونروا املواد غير الغذائية
على كل أسرة من هؤالء .وستؤثر الظروف ومدة اإلقامة واالحتياجات
على كيفية حتديد املواد التي سيتم توزيعها .ستحصل األسر في
مراكز اإليواء على مواد مثل:
•البطانيات (واحدة لكل شخص ،واثنتني في الشتاء) ،واملراتب
(واحدة لكل شخص بالغ وواحدة لكل طفلني) ،وحصيرة رقيقة
واحدة (لكل أسرة).
•رزمة بأدوات املطبخ (أطباق ،مقالة ،أواني وأدوات املطبخ ،الخ)
وصفيحة واحدة للسوائل.
•رزمة بأدوات النظافة الشخصية لألسرة (مناشف ،صابون،
فرشاة أسنان ،فوط صحية ،شامبو ،مواد تنظيف ،الخ).
•رزمة بأدوات النظافة لألطفال (صابون أطفال ،شامبو ،مناديل،
بطانية ،الخ) وحفاضات األطفال.

لتلبية هذه االحتياجات املتوقعة .فعندما بدأت حالة الطوارئ،
احتفظت األونروا مبخزون من املواد يكفي ألقل من  35,000فرد (حوالي
 5,800أسرة) ،وذلك نتيجة محدودية املوارد املالية املتاحة لتعويض
لوازم الطوارئ التي استنفدت في أعقاب الفيضان املدمر الذي حدث
في شهر كانون األول/ديسمبر .2013

إصالح المساكن
يتوقع أن تكون غالبية املساكن التي بحاجة إلى إصالح مشكلة من
مساكن تعاني من أضرار طفيفة .وباإلضافة إلى اإلصالحات الطارئة
األولية التي جتريها األسر باستخدام املواد غير الغذائية (صحائف
النايلون واملشمع) ،يتم تزويد األسر مبنحة نقدية إلجراء اإلصالحات
اإلضافية الضرورية على أساس التقييمات والتقديرات التقنية التي
جتريها األونروا .ويتم توزيع املنح التي تزيد عن  1,000دوالر أمريكي على
شكل أقساط بحيث يدفع كل قسط عند االنتهاء بنجاح من تنفيذ
مرحلة اإلصالحات السابقة.
أما اإلصالحات البالغة أو إعادة اإلعمار الكلي للمسكن ،حسب تقييم
مهندسي األونروا ،والتي تشكل  30باملائة من العدد الكلي) ،فسيتم
تنفيذها بواسطة األسر من خالل املساعدة الذاتية حيثما أمكن أو من
خالل مقاولني .وإذا مت اختيار نهج املساعدة الذاتية باستخدام أقساط
التمويل ،فسيقوم مهندسو األونروا بالتحقق من استكمال العمل
قبل أن يتم تقدمي أقساط التمويل التالية .ويعتمد هذا األسلوب في
التنفيذ على توافر مواد البناء في السوق احمللي.
سيتم إجراء تقييم األضرار مبا يتماشى مع إرشادات التقييم املتفق
عليها مع مجموعة عمل قطاع املأوى .وعلى نحو مماثل ،سيجري
تنسيق وثيق مع أعضاء مجموعة العمل القطاعية لعملية حتديد
األسر املستفيدة واإلصالحات التي سيتم تنفيذها في مساكنهم،
وذلك للتأكد من أن يتم استخدام جميع املوارد املتاحة بكفاءة .ويجري
حاليا ً تقدير نطاق اإلصالحات الالزمة فيما تستمر حالة الطوارئ .لذا
فلن يكون باإلمكان حتديد النطاق والتكلفة الفعلية إال بعد أن يسمح
وقف األعمال القتالية للمهندسني واالختصاصني االجتماعيني في
األونروا بزيارة مساكن األسر املتضررة إلجراء التقييم املباشر في املوقع.

وستتلقى األسر الالجئة املقيمة لدى أقارب مساعدات مماثلة بنا ًء
على احتياجاتها عندما تتوجه إلى مكاتب األونروا احمللية .وقد مت
مسبقا ً تأمني املواد الالزمة لإلصالحات الطارئة (النايلون واملشمع)
ورزم النظافة والبطانيات واملراتب في كل واحدة من محافظات قطاع
غزة اخلمس لضمان تقدمي استجابة عاجلة في جميع أنواع احلاالت.
وسيقوم اختصاصي اجتماعي و/أو مهندس من األونروا بتقييم
احتياجات األسرة بحيث يتم تقدمي املساعدات تبعا ً لذلك.
مع ذلك ،من املرجح أن ال تكون املواد التي مت تأمينها مسبقا ً كافية
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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المساعدات النقدية المشروطة
يتم تقدمي املساعدات النقدية لتغطية تكاليف السكن االنتقالي
لألسر التي تضررت مساكنها بشكل بالغ ولم تعد تصلح للسكن
ما لم جترى لها إصالحات بالغة أو إعادة إعمار .إن بعض األسر اخملولة
باحلصول على هذه املساعدة النقدية في تكاليف السكن االنتقالي
لن تكون قادرة على العودة إلى مساكنها ،وسيتم البحث في إمكانية
انضمامها إلى مشاريع إعادة اإلسكان على املدى البعيد .يتم منح
هذه املساعدات في تكاليف اإليجار ،مبتوسط  150دوالرا ً أمريكيا ً في
الشهر ،في أعقاب مسح يجريه مهندسو األونروا لتقييم ما إذا كان
املبنى غير صالح للسكن أو ما إذا كانت هناك حاجة لتأمني مسكن
بديل.
يتاح ألسر الالجئني الفلسطينيني احملتاجة أن حتصل على تعويض
كلي أو جزئي لتكاليف الوصول إلى الرعاية الطبية (سوا ًء على
مستوى الرعاية األولية أو الثانوية أو التخصصية) أو تغطية نفقات
الدفن نتيجة هذه األوضاع الطارئة .ويقرر االختصاصيون االجتماعيون
في األونروا قيمة املبلغ الذي يتم تعويضه بنا ًء على معايير االستحقاق
واألولوية التي تضعها الوكالة وعند تقدمي الوثائق واملستندات ذات
العالقة.

الصحة
يتم شراء األدوية واللوازم الطبية األخرى املستخدمة في مراكز الرعاية
الصحية األولية التابعة لألونروا لضمان تقدمي اإلسعافات األولية
ومعاجلة احلاالت الطارئة دون إبطاء .هذه املواد تتضمن مواد التعقيم
واحملاقن والضمادات واألدوية املضادة لاللتهاب وغيرها .وستقوم األونروا
بشراء صناديق األمان وحاويات الترميد لضمان التخلص السليم من
النفايات الطبية التي تنتج عن الطلب املتزايد على اجلهاز الصحي.

الدعم النفسي-االجتماعي
مت تصميم املرحلة األولى للتدخل من أجل مساعدة األطفال والبالغني
املقيمني في مراكز اإليواء الطارئ للتخفيف من أثر التصعيد
العسكري احلالي ،وذلك من خالل أنشطة قصيرة األجل تهدف إلى
تعزيز قدرة التحمل النفسي-االجتماعي ،وقدرات التدبر ،والسالمة
النفسية .يتم تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي بواسطة مرشدين
مدربني يتم تعيينهم في مراكز اإليواء ،حيث ينظمون أنشطة
جماعية وجلسات فردية أو أسرية .كما يتم إنشاء أماكن صديقة
للطفل في مراكز اإليواء الطارئ لتزويد األطفال بجو من السالمة
واألمان ،وإشراكهم في اللعب اإلبداعي وأنشطة التعلم.
وما أن تنتهي حالة الطوارئ ويكون باإلمكان استئناف السنة
املدرسية ،سيتم تقدمي مزيد من الدعم النفسي-االجتماعي في
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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مدارس األونروا ومن خالل املنظمات اجملتمعية القاعدية على مدار فترة
أربعة أشهر .وسيتم دعم األطفال الالجئني املنتظمني في املدارس في
مدينة غزة ومنطقة شمال غزة بواسطة مرشد مساعد يتم تعيينه
لتعزيز قدرات املرشدين التربويني العاملني في مدارس هؤالء األطفال.
يعد هذا النشاط جزءا ً من برنامج الصحة النفسية اجملتمعية اجلاري
الذي تقدمه األونروا .عالوة على ذلك ،سيتم دعم منظمات مجتمعية
مختارة تعمل في شراكة مع األونروا في مبادرة النوع االجتماعي لكي
تقدم رعاية نفسية-اجتماعية موسعة لألمهات (إرشاد وأنشطة) من
أجل تلبية احتياجاتهن وتزويدهن باالستراتيجيات الضرورية ملساندة
أطفالهن.

المال مقابل العمل
تستفيد األونروا من برنامج التشغيل الطارئ القائم في تنفيذ آلية
طارئة لدعم تدخالت االستجابة من خالل املال مقابل العمل .يتضمن
ذلك تعيني عمال غير مهرة ألداء مهام مثل احلراسة أو التنظيف في
مراكز اإليواء الطارئ ،وتوفير موارد مكملة للموظفني العاملني في
توزيع الغذاء واملواد غير الغذائية ،وأداء وظائف بسيطة أخرى.
في أعقاب التصعيد ،ستوفر األونروا عماال ً مهرة وغير مهرة خالل
فترة ثالثة أشهر الستكمال عمل اخلدمات اجملتمعية التي تقدمها
مرافق اخلدمات احمللية واملنظمات اجملتمعية والبلديات ،والتي يتوقع أن
تكون غير قادرة على االستجابة على نحو كاف للمتطلبات املتزايدة.
وستعيد األونروا تقييم االحتياجات لتحديد ما إذا سيلزم تنفيذ
مرحلة إنعاش أطول ،إلى جانب إمكانية وجود حاجة لدعم شركائنا
من خالل دورة إضافية من التعاقدات.
يشكل املال مقابل العمل كذلك آلية تقوم األونروا من خاللها
بتوظيف أفراد من اجملتمع احمللي للقيام بأعمال جمع الركام وإزالته
داخل مخيمات الالجئني .وفيما أن التوظيف على آلية املال مقابل
العمل خالل مرحلة الطوارئ يعتمد على الوجود الشخصي واالحتياج
والقدرات (مثالً ،سيتم توظيف األشخاص املقيمني في مراكز اإليواء
الطارئ ألداء مهام في املرفق ذاته الذي يقيمون فيه) ،فإن تعاقدات
املال مقابل العمل التي ستبرم في مرحلة اإلنعاش ستعتمد على
استهداف الفقر بني املستفيدين ،حسب سياسة برنامج التشغيل
الطارئ.

الصحة البيئية (المياه والصرف الصحي والنظافة)
ستكفل األونروا أن تكون البيئة في مراكز اإليواء الطارئ متفقة
مع املعايير الصحية ،وأن تتوفر نقاط كافية جلمع القمامة وأليات
للتخلص من النفايات الصلبة في كل مرفق ،وأن يتم إطالع األسر على
هذه املعايير واخلدمات حال وصولهم .وسيتم فحص املياه املقدمة إلى
مراكز اإليواء الطارئ لضمان أن تفي مبعايير منظمة الصحة العاملية،
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وسيتاح مخزون طارئ من املياه املعبأة في زجاجات في حال كانت املياه بعد توقف هذه النشاطات على الفور.
املنقولة بالصهاريج غير مطابقة للحد األدنى من املتطلبات.
ً
وتعكف األونروا حاليا على تسجيل وتقييم األضرار التي حلقت
في نطاق ما يسمح به الوضع األمني ،ستتعاون األونروا مع مجموعة مبرافقها وإجراء اإلصالحات الطارئة الالزمة على خدماتها األساسية،
عمل قطاع املياه والصرف الصحي والنظافة واألطراف املعنية ذات مبا في ذلك املرافق الصحية ومراكز اإليواء الطارئ اخملصصة .وحاملا
الشأن في تقييم األضرار التي حلقت بشبكات املياه والصرف الصحي تنتهي األعمال القتالية ،سيصدر برنامج البنية التحتية وحتسني
املوجودة داخل اخمليمات أو تلك التي تخدم اخمليمات ،مع إعطاء األولوية اخمليمات في األونروا قائمة تستعرض اإلصالحات والتجديدات الالزمة.
للتدخالت التي تؤثر على اخلدمات املقدمة مباشرة إلى الالجئني وتلك هذه القائمة ستيسر حتديد مستويات األولوية وفقا ً حلجم الضرر
التي متثل خطرا ً أـكبر على الصحة .وستتضمن اإلصالحات املعتادة ومستوى األداء الوظيفي للمبنى املعني ،ومدى توفر أماكن بديلة
للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي أشغاال ً على آبار املياه ،للخدمات املقدمة.
وخطوط أنابيب إمدادات املياه ،ونظم اجملاري ،وبرك جتميع مياه األمطار،
ونظم تصريف املياه.
سبقت اإلشارة أعاله إلى أن  58منشأة لألونروا قد تضررت ،وهذا الرقم
ً
مرشح للزيادة اعتمادا على املدة التي ستتواصل خاللها األعمال
إصالح منشآت األونروا
القتالية .ويتنبأ ،باالستناد إلى جتارب النزاعات السابقة ،بأن تكون
حوالي  80باملائة من املرافق املتضررة قد أصيبت بأضرار طفيفة ،فيما
سيتم إجراء أعمال الصيانة واإلصالحات على منشآت األونروا ،مبا في ستكون نسبة تقارب  20باملائة بحاجة إلى إصالحات بالغة أو إعادة
ذلك املدارس املستخدمة كمراكز لإليواء الطارئ ،للتأكد من أن تستمر إعمار .مع ذلك ،فلن يكون النطاق النهائي لألضرار واألشغال الالزمة
في العمل خالل النشاطات العسكرية اجلارية وأن تكون جاهزة للعمل متاحا ً إال بعد أن تنتهي حالة الطوارئ وبعد أن يتم إجراء تقييم شامل.
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