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فــي عــام  ،2016عانــى الجئــو فلســطني فــي ســائر أرجــاء األراضــي الفلســطينية احملتلــة مــن اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي وتكــرار انتهــاكات
حقــوق اإلنســان وارتفــاع مســتويات العنــف .وفــي غــزة ،ال يــزال الوضــع السياســي واألمنــي متقلبــا .وبعــد ســنتني ونصــف علــى أعمــال العنــف
التــي وقعــت فــي عــام  2014والتــي تســببت بدمــار وبخســارة فــي األرواح غيــر مســبوقتني ،ال تــزال  6,750عائلــة الجئــة مــن فلســطني مشــردة
وال يــزال يتعــن إكمــال العمــل علــى إصــاح عشــرات اآلالف مــن املنــازل .إن احلصــار البــري واجلــوي والبحــري علــى غــزة ســيدخل عامــه احلــادي
عشــر فــي حزيــران  .2017ومــع اختنــاق فــرص العمالــة جــراء احلصــار – حيــث ال يــزال معــدل البطالــة مــن بــن األعلــى عامليــا – فــإن مــا يقــارب
مــن مليــون الجــئ فلســطيني يعتمــدون علــى املعونــة الغذائيــة والتــي تضاعــف عــدد الذيــن يطلبــون هــذه املســاعدة عشــرة أضعــاف عددهــم
الــذي كان  100,000شــخص فــي عــام .2000
إن الوضــع فــي الضفــة الغربيــة يــزداد خطــورة .وال يــزال الجئــو فلســطني يعيشــون ظروفــا اجتماعيــة اقتصاديــة صعبــة متجــذرة في السياســات
واملمارســات املرتبطــة باالحتــال واملفروضــة مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية .إن هــذه تشــمل االرتفــاع األخيــر فــي عــدد حــاالت هــدم املنــازل
عــاوة علــى القيــود املفروضــة علــى حركــة التنقــل وســبل الوصــول .وإضافــة لذلــك ،ال يــزال الفلســطينيون يعانــون مــن مســتويات عاليــة
مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،يتضــرر منــه علــى وجــه اخلصــوص أولئــك الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات الالجئــن .إن غيــاب التقــدم فــي املســار
السياســي واســتمرار التوســع فــي املســتوطنات اإلســرائيلية ال يعمــان إال علــى اإلضافــة علــى هــذا العــبء.

فــي عــام  ،2017تحتــاج األونــروا إلــى  402مليــون دوالر مــن أجــل االســتجابة ألولويــة االحتياجــات اإلنســانية
لالجئــي فلســطين فــي غــزة والضفــة الغربيــة .إن نــداء الوكالــة الطــارئ يسترشــد باألولويــات
االســتراتيجية األربــع التاليــة:
•األســر املعيشــية غيــر اآلمنــة غذائيــا وتلــك التــي تواجــه صدمــات حــادة تتمتــع بزيــادة فــي ســبل الوصــول االقتصــادي للغــذاء مــن خــال
املعونــة الغذائية/كوبونــات الغــذاء واملســاعدة النقديــة والنقــد مقابــل العمل.
•الالجئــون املتضــررون جــراء األزمــات يتمتعــون بحقوقهــم األساســية فــي احلصــول علــى اخلدمــات واملســاعدة ،مبــا فــي ذلــك التعليــم
والصحــة وامليــاه والصــرف الصحــي والتصحــاح وإصــاح املنــازل.
•حمايــة الجئــي فلســطني مــن آثــار النــزاع والعنــف مــن خــال ســبل الوصــول للخدمــات والدفــاع ورفــع الوعــي وتوفيــر املســاعدة علــى صعيــد
الصحــة العقليــة.
•إدارة وتنسيق فاعلني الستجابة الطوارئ ،وذلك لتحسني فاعلية وكفاءة وحيادية تقدمي البرامج.
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إجمالي المتطلبات التمويلية

دوالر امريكي

تدخالت األونروا الطارئة في األراضي الفلسطينية المحتلة
فــي غــزة ،طــرود غذائيــة ملــا مجموعــه  911,500الجــئ فلســطيني ،وفــي الضفــة الغربيــة قســائم الكترونيــة ملــا مجموعه

المعونة الغذائية

 155,000الجــئ فلســطيني وطــرود غذائيــة ملــا مجموعــه  36,000بدوي/راعــي فــي املنطقة ج.

النقد مقابل العمل

فرص عمالة مؤقتة ملا مجموعه  53,193الجئ فلسطيني في غزة و  8,000في الضفة الغربية.

سبل المعيشة

فرص توظيف ذاتي ملا مجموعه  200امرأة ماهرة في غزة.

الصحة

تقييم طبي ملا مجموعه  12,000طالب في غزة وعيادات صحية متنقلة إلى  58موقعا في الضفة الغربية

التعليم في الطوارئ

مواد العودة إلى املدرسة ملا يزيد على  260,000طالب في غزة.

الصحة البيئية الطارئة

صيانة مرافق املياه والصرف الصحي في غزة وإزالة  60,000طنا من القمامة من داخل مخيمات الالجئني وحولها.

المسكن

مســاعدة إيجــارات ألكثــر مــن  6,500عائلــة الجئــة فقــدت منازلهــا فــي نــزاع عــام  2014ومســاعدة لإلصالحــات ألكثــر مــن
 50,000عائلــة.

الدعم االجتماعي النفسي
تداخــات اجتماعيــة نفســية هيكليــة ألكثــر مــن  260,000طفــل فــي غــزة وســبل الوصــول للدعــم االجتماعــي النفســي
والصحة العقلية المجتمعية ملــا مجموعــه  10,300بــدوي فــي الضفــة الغربيــة

الحماية

مراقبــة وتوثيــق واإلبــاغ عــن انتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان التــي يتعــرض لهــا الجئــو
فلســطني

المخلفات المتفجرة للحرب

تدريب أكثر من  1,000موظف تعليمي

أسابيع المرح الصيفية/
األنشطة الترفيهية

أنشطة ترفيهية صيفية ملا مجموعه  140,000طفل الجئ من فلسطني في غزة و  2,120في الضفة الغربية

الحيادية

أربع تفتيشات على احليادية أو أكثر لكافة مرافق األونروا في غزة والضفة الغربية

السالمة واالمن

ضمان سالمة وأمن املوظفني واملنتفعني
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام  ،1949ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلني لديها.
وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى
أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم .وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير.
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