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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ت

تمهيد من المفوض العام

فيما نقترب من عام  2017ومن انقضاء  50عاما ً على االحتالل اإلسرائيلي واملهاجرين ،والذي صادق عليه رؤساء الدول واحلكومات ،وينص على
للضفة الغربية وقطاع غزة ،ال تزال حالة الالجئني الفلسطينيني حرجة ضرورة أن تتلقى الوكالة التمويل الكافي لتكون قادرة على االضطالع
كما كانت في أي وقت مضى .لقد عملت األونروا ،ملدة  16عاما ً حتى بأنشطتها بفعالية وعلى نحو ميكن التنبؤ به.
اآلن ،على تقدمي املساعدات اإلنسانية الطارئة ملعاجلة اآلثار املدمرة تود األونروا أن تعرب عن شكرها للدعم املتواصل والسخي من العديد
لألزمة طويلة األمد التي تواصل التسبب بتكاليف بشرية واقتصادية
من اجلهات املانحة الذي أتاح للوكالة تقدمي املساعدات الطارئة لالجئني
واجتماعية مدمرة للسكان الفلسطينيني الذين يجبرون على حتمل الفلسطينيني في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية احملتلة .وعلى
ظروف انعدام األمن والفقر القسري.
الرغم من هذا ،وردت مستويات منخفضة بقدر غير مسبوق من التمويل
في قطاع غزة ،يؤدي احلصار غير القانوني املستمر منذ عشرة أعوام ،لعمليات الوكالة في مجال الطوارئ في األراضي الفلسطينية احملتلة
والدمار الناجم عن النزاعات الكبرى الثالثة خالل هذه الفترة ،وتدمير في عام  .2016نتيجة لذلك ،لم تنفذ العديد من األنشطة املهمة ،مما
البنية التحتية ومرافق اخلدمات األساسية ،إلى احلرمان من احلقوق يعمق األثر على مستويات معيشة الالجئني الفلسطينيني وقدرات
األساسية ومن توفير مستوى معيشي يليق بالبشر .واليوم ،يكاد يكون التدبر لديهم .وال بد من تالفي هذا االنخفاض في التمويل والسعي
جميع الالجئني الفلسطينيني معتمدين على املعونات ،فيما تتراجع لتعويضه في عام  2017بحيث تتمكن الوكالة من تلبية االحتياجات
مؤشرات التنمية.
األكثر إحلاحا ً لدى املتضررين من اآلثار املدمرة لهذه األزمة املمتدة بطريقة
فعالة وميكن التنبؤ بها .إن غياب األفق السياسي والفرص الشخصية
وفي الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،شهدت الفترة منذ
يستنزف األمل واإلبداع والتصميم لدى الالجئني الفلسطينيني.
تشرين األول/أكتوبر  2015تزايدا ً ملموسا ً في العنف ،والعمليات
العسكرية من جانب قوات األمن اإلسرائيلية ،والقيود على الوصول ،وينمو اآلن جيل من الالجئني الفلسطينيني فاقدا ً الثقة في التفاوض
والتهجير القسري ،وهدم املنازل في سياق نظام للتخطيط قائم على والدبلوماسية ،ومحروما ً من اإلنسانية والكرامة املشتركة التي أعاد
التقييد والتمييز .ونتيجة احتدام هذه األزمة في مجال احلماية ،تتقوض اجملتمع الدولي التأكيد عليها في مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني
مستويات املعيشة الفلسطينية والصحة النفسية-االجتماعية في أيار/مايو .2016
لألطفال الالجئني ،ويظل الطلب على تدخالت املساعدة اإلنسانية من إن دعم نداء األونروا الطارئ ال يشكل بديال ً عن احلل السياسي امللح
للنزاع الكامن .ومع ذلك ،فهو وسيلة لتوفير بعض العون والكرامة
األونروا مرتفعاً.
إن النداء الطارئ للوكالة بخصوص األراضي الفلسطينية احملتلة لعام لالجئني الفلسطينيني الذين يعانون من ضعف شديد في غزة والضفة
ً مباشرا ً للعواقب اإلنسانية للنزاع الذي ال يزال الغربية.
 2017ميثل انعكاسا
ينتظر حالً .وتؤدي املساعدات الطارئة التي تقدمها الوكالة دورا ً رئيسيا ً وأود أن أحث املانحني على دعم هذا النداء بسخاء.
في تلبية االحتياجات امللحة لالجئني الفلسطينيني ،وهو ما يسهم
بدوره إلى حد كبير في احلفاظ على االستقرار في هذه املنطقة املتقلبة.
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق للبلدان املضيفة واملانحني الذين يجعلون
من املمكن للوكالة القيام مبهمتها اإلنسانية ،فنحن على يقني أنه بيير كرينبول
من خالل املزيد من العمل اجلماعي فقط سنجد سبال ً ملموسة للوفاء
بالتزامنا جتاه الالجئني الفلسطينيني .وفي هذا السياق ،من املهم أن املفوض العام لألونروا
أؤكد االلتزام بالتغيير الذي يعبر عنه إعالن نيويورك من أجل الالجئني
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 1

ملخص تنفيذي
في عام  ،2016عانى الالجئون الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية
احملتلة من استمرار االحتالل اإلسرائيلي ،وتكرر انتهاكات حقوق اإلنسان،
ومستويات عالية من العنف .فال يزال الوضع السياسي واألمني غير
مستقر في غزة .وبعد مرور سنتني ونصف على القتال الذي دار عام
 2014وتسبب مبستوى غير مسبوق من الدمار واخلسائر في األرواح ،ال
تزال هناك  6,750أسرة الجئة فلسطينية مهجرة ولم تنجز بعد أعمال
التصليح على عشرات اآلالف من املساكن .سيدخل احلصار البري
واجلوي والبحري على غزة عامه احلادي عشر في حزيران/يونيو .2017
وهذا احلصار يخنق فرص العمل ،بحيث يظل معدل البطالة من بني
األعلى في العالم ،ويظل حوالي مليون الجئ فلسطيني معتمدين على
املساعدات الغذائية ،مبا يشكل زيادة بعشرة أضعاف عن عدد الذين
احتاجوا هذا الدعم في عام  2000والذي بلغ  100,000شخص.

اضطرت األونروا لتقليص عدد احلاالت التي خططت لها من 155,000
إلى  ،46,500ومتكنت من الوصول إلى أولئك الذين يعانون من أعلى
معدالت انعدام األمن الغذائي بني األشخاص الذين ثبت استحقاقهم
للمساعدة .وتضرر برنامج املال مقابل العمل باملثل ،فيما لم يكن من
املمكن ،في نطاق احلماية ،تنفيذ املشاريع التي تقودها اجملتمعات احمللية
للتصدي لتهديدات احلماية في املنطقة (ج) ومنطقة  H2في اخلليل
و»منطقة التماس» (املناطق الواقعة بني اخلط األخضر واجلدار) .تشكل
خدمات الطوارئ التي تقدمها األونروا احلد األدنى من الدعم الالزم
لتلبية االحتياجات احلرجة لالجئني الفلسطينيني ،ويحمل تقليص هذا
الدعم إمكانية اإلخالل باالستقرار في األراضي الفلسطينية احملتلة.
فال بد من التصدي اليوم للمشكالت اإلنسانية التي تواجه الالجئني
الفلسطينيني باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة.

أما في الضفة الغربية فالوضع يزداد هشاشة .ويواصل الالجئون
الفلسطينيون معاناة ظروف اجتماعية-اقتصادية صعبة تنبع من
السياسات واملمارسات االحتاللية التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية.
يشمل ذلك االرتفاع األخير في هدم املنازل ،مبا في ذلك عمليات الهدم
العقابية ،إلى جانب القيود املفروضة على احلركة والوصول .وباإلضافة
إلى ذلك ،ال يزال الفلسطينيون يعانون من مستويات عالية من انعدام
األمن الغذائي ،بحيث يتأثر بذلك سكان مخيمات الالجئني على األخص.
ويساهم غياب التقدم على املسار السياسي واستمرار التوسع
االستيطاني اإلسرائيلي في زيادة هذا العبء.

يتناول النداء الطارئ للعام  2017االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية
لدى الالجئني الفلسطينيني في غزة والضفة الغربية .وهو يسترشد
باألولويات االستراتيجية األربع اآلتية:

في عام  ،2016لزم تأمني  403مليون دوالر أمريكي لتغطية تكاليف
التدخالت الطارئة ،ولكن حتى  10تشرين الثاني/نوفمبر ،مت التعهد
مببلغ  148مليون دوالر فقط ،مبا يعادل  %36.7من إجمالي املتطلبات
املالية .وفي غزة ،اضطرت الوكالة بسبب الفجوة في التمويل ،مقترنة
بالقيود على توريد املواد ،لتقليص جهودها في إصالح املساكن وإعادة
إعمارها بشكل حاد ،مما يترك حوالي  50,000أسرة دون مسكن أو
يدفعهم للعيش في مساكن متضررة .كما جرى تقليص برنامج املال
مقابل العمل ،وأصبحت توجد اآلن قائمة انتظار ملدة خمس سنوات
من أجل احلصول على عمل مؤقت .عالوة على ذلك ،لم تتمكن الوكالة
من تنفيذ برنامج التغذية املدرسية وبرنامج تغذية األم والطفل،
إلى جانب تدخالت املساعدات النقدية في غزة .وكان أثر النقص في
التمويل محسوسا ً بالقدر ذاته في الضفة الغربية أيضاً ،حيث لم يكن
من املمكن الوفاء بغالبية متطلبات املساعدات الغذائية الطارئة ،إذ

األولوية االستراتيجية األولى :األسر التي تفتقر لألمن الغذائي وتلك
التي تواجه صدمات حادة متلك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول
إلى الغذاء من خالل املعونات الغذائية/قسائم األغذية ،واملساعدات
النقدية ،واملال مقابل العمل.
األولوية االستراتيجية الثانية :الالجئون املتضررون من األزمة يتمتعون
بحقوقهم األساسية في اخلدمات واملساعدة ،مبا يشمل التعليم
والصحة واملياه والصرف الصحي والنظافة وإصالح املساكن.
األولوية االستراتيجية الثالثة :حماية الالجئني الفلسطينيني
من تأثيرات النزاع والعنف من خالل الوصول إلى اخلدمات واملناصرة،
والتوعية ،وتقدمي املساعدات في مجال الصحة النفسية.
األولوية االستراتيجية الرابعة :اإلدارة والتنسيق الفعال لالستجابة
الطارئة من أجل حتسني الفاعلية والكفاءة واحليادية في تنفيذ البرامج.
تواصل األونروا دعوة جميع األطراف للتوصل إلى حل عادل ودائم لالجئني
الفلسطينيني وفقا ً للقانون الدولي .وحتى يتحقق هذا الهدف ،سيظل
الالجئون الفلسطينيون يعتمدون على األونروا في تلبية احتياجات
البقاء احلرجة ،وتعزيز استراتيجيات الصمود والتدبر ،والوفاء بحقوقهم
األساسية.
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األرض الفلسطينية المحتلة النداء الطارئ 2017

اﻟﻨﺪاء اﻟﻄﺎرئ ﻟرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ |  50ﻋﺎﻣ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل
911,500

ﻏﺰة

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  1.88ﻣﻠﻴﻮﻥ
% 71

ﻣﺴﺠﻠﻮﻥ

% 49
ﺇﻧﺎﺙ

% 29

ﺷﺒﺎﺏ
) 24-15ﺳﻨﺔ(

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  2.9ﻣﻠﻴﻮﻥ
% 28
ﻣﺴﺠﻠﻮﻥ

% 49
ﺇﻧﺎﺙ

% 28

ﺷﺒﺎﺏ
) 24-15ﺳﻨﺔ(

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ

487,500

ﻻﺟﺌﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ

% 43.2

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ

57,481

ﺃﺳﺮﺓ ﻻﺟﺌﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺄﻭﻯ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

225,000

ﻃﻔﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ-ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺺ

255,000

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ

% 19.5

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ

57

ﲡﻤﻌﺎ ﹰ ﺑﺪﻭﻳﺎ ﹰ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﲡﻤﻌﺎ ﹰ ﺑﺪﻭﻳﺎ ﹰ ﻳﺘﻬﺪﺩﻩ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ

58

ﲡﻤﻌﺎ ﹶ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﹰ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

61

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 402,391,857 :ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﹰ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ

$ 69,999,123

$ 13,029,016

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ

$ 111,000

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

$ 4,500,000

ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺄﻭﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ

ﻏﺰﺓ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

$ 5,000,000

$ 138,366,282
$ 19,536,000
$ 9,000,000
$ 500,000

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ )ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(

$ 439,923

$ 2,237,699
$ 415,305

ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌﺘﻔﺠﺮﺓ

$ 138,000

ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﳌﺮﺡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ

$ 4,000,000

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

$ 1,082,237

$ 6,993,861

$ 1,644,568

ﺍﳊﻴﺎﺩﻳﺔ

$ 1,887,000

$ 3,287,836

ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ

$ 1,114,139

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

$ 354,999,123

$ 46,726,271

% 49

ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ  /ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

$ 4,500,000

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ

$ 89,353,718

$ 24,589,687

$ 197,082,544

$ 172,984,519

% 43

$ 16,730,927

$ 666,463

%4

$ 15,593,867

%4
$ 666,463
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سيناريو التخطيط :السياق
غزة

1

يشكل احلصار ،الذي تتخلله جوالت من النزاع ،والقيود املفروضة على
الدخول واخلروج إلى مصر ،واالنقسام السياسي الراهن ،أساسا ً لألزمة
اإلنسانية في غزة .في عام  ،2017سيدخل احلصار عامه احلادي عشر.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي على مدى فترة  12شهرا ً املاضية ،ال يزال
الوضع األمني متقلباً ،ويجري إطالق صواريخ من جانب املسلحني وتنفيذ
توغالت وغارات جوية من قوات اجليش اإلسرائيلي ،وحدوث حاالت من
االضطرابات املدنية .وقد أصيب ما ال يقل عن  38شخصاً ،بينهم ثمانية
2
أطفال ،بالرصاص احلي في غزة خالل النصف األول من عام .2016
وعلى الرغم من تشكيل حكومة توافق وطني في حزيران/يونيو ،2014

املياه والطاقة في غزة أكثر حدة .فبسبب النزاعات املتكررة والنقص
املزمن في استثمارات البنية التحتية ،أصبحت نسبة  %95من املياه
اجلوفية في قطاع غزة ملوثة ،في حني تزداد صعوبة احلصول على
مصادقات على دخول املواد الالزمة لبناء مرافق املياه والصرف الصحي
والنظافة والستمرار تشغيل خدماتها األساسية .ويجري حاليا ً تلبية
أقل من  %45من احتياجات الكهرباء في قطاع غزة ،ويتكرر انقطاع
الكهرباء من  12إلى  22ساعة في اليوم .كما أن اخلدمات العامة ،مبا
فيها الرعاية الصحية وإمدادات املياه والصرف الصحي ،والتي أنهكتها
النزاعات املتكررة والنقص املزمن في الطاقة ،تكافح لتلبية الطلب
11
املتزايد الذي يفرضه النمو السكاني.

تستمر االنقسامات السياسية الداخلية الفلسطينية بني غزة الضفة الغربية

والضفة الغربية .وساهم عدم اليقني بشأن االنتخابات البلدية ،التي
أعلن عنها في حزيران/يونيو  2016ولكنها ألغيت في وقت الحق ،مبزيد
من خيبة األمل ،في حني أن أزمة الرواتب املطولة تقوض تقدمي اخلدمات
األساسية وتعمق أزمة التنمية التي تواجه  1.8مليون نسمة يقيمون
في قطاع غزة .وفي ظل العنف املتواتر وتأثيرات احلصار املقترنة بالقيود
املفروضة على اخلروج إلى مصر ،تنتشر مشكالت الصحة النفسية
والصعوبات النفسية-االجتماعية على نطاق واسع ،وتتجلى على
شكل اكتئاب ،وقلق ،واضطرابات أسرية ،وصعوبات في املدرسة وداخل
3
املنزل ،وغيرها من األعراض املتعلقة بالتوتر النفسي.

وال يزال احلصار يحول بقدر كبير دون التمتع بحقوق اإلنسان األساسية
ويقوض سبل كسب العيش ويحد بشدة من الفرص لتنشيط القطاع
اخلاص املدمر .بلغ معدل البطالة  %43.2في الربع الثالث من عام
 ،2016مبا يعكس ارتفاعا ً للربع الثاني على التوالي ،ويظل من بني أعلى
املعدالت في العالم 4.ويتأثر الشباب بصفة خاصة من أزمة التشغيل
(مبعدل بطالة  .)%60.1وفي ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية وانخفاض
القوة الشرائية ،يظل ما يقرب من نصف السكان ( )%47محصورين في
5
قبضة انعدام األمن الغذائي.
ال يزال االقتصاد في غزة يعاني من تراجع شديد ،حيث أن معظم النمو
في القطاع اخلاص مدفوع بأنشطة إعادة اإلعمار املرتبطة بالنزاع وليس
في القطاعات اإلنتاجية ،مثل الصناعة التحويلية والزراعة ،والتي تعتبر
أساسية للتوسع واحلفاظ على فرص العمل .وتعد ظروف املعيشة اليوم
أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن ،مع حدوث انخفاض بنسبة
 %20في األجور احلقيقية خالل الفترة  .2015-2000وفيما كانت هناك
زيادة مطردة في عدد األشخاص الذين يدخلون إلى إسرائيل عن طريق
معبر إيرز ،فإن القيود اجلديدة التي أدخلت في عام  2016ضاعفت من
القيود على خروج الفلسطينيني من غزة ،مما ساهم في إفقار السكان
بقدر أكبر ،وخنق القطاع اخلاص ،واإلضرار بشدة بالفئات القليلة من
األشخاص الذين كانوا تقليديا ً مينحون تصاريح السفر للخروج من
غزة .فخالل النصف األول من عام  ،2016ألغيت تصاريح  1,500تاجر أو
لم يتم جتديدها ،مبا ميثل أكثر من نصف جميع التجار الذين يحملون
تصاريح ،6في حني متت املوافقة على  %70فقط من طلبات التصاريح
7
للحاالت الطبية.
واجهت جهود إعادة بناء املساكن اخلاصة ومشاريع البنية التحتية
وأنشطة القطاع اخلاص عراقيل كبيرة في عام  2016بسبب التأخيرات
الكبيرة في احلصول على املصادقة على دخول املواد اخلام واملعدات
الصناعية 8.وس ّبب تعليق توريد اإلسمنت في نيسان/إبريل وأيار/مايو
 2016بحدوث تأخيرات كبيرة في بناء منازل جديدة ،9وفيما استؤنف
التوريد في  23أيار/مايو ،فإن هذا التوقف أسهم في عرقلة توفير 5,742
فرصة عمل في البناء بني الربعني األول والثاني من العام 10.وتصبح أزمة

12

ال يزال الوضع في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،يوصف
بأنه يشكل أزمة حماية طويلة األمد ذات عواقب إنسانية فيما يدخل
االحتالل عامه اخلمسني في عام  .2017ويزيد التوسع املستمر في
املستوطنات وتشديد القيود املفروضة على حركة الفلسطينيني من
حدة انعدام األمن الغذائي ،ويقيد الوصول إلى اخلدمات األساسية ،مثل
التعليم والرعاية الصحية األولية ،ويواصل التسبب باالنتهاكات حلقوق
اإلنسان.
لوحظ تصاعد كبير في العنف في عام  ،2016وخاصة في القدس
الشرقية ومحافظة اخلليل .فقد شهدت الفترة من  1كانون الثاني/يناير
وحتى  31تشرين األول/أكتوبر مقتل  94فلسطينياً ،من بينهم  23الجئا ً
بالغا ً وأربعة أطفال الجئني ،وإصابة  3,015فلسطينياً ،من بينهم 309
الجئني بالغني و 67طفال ً الجئاً ،على يد قوات األمن اإلسرائيلية .وتواصل
عنف املستوطنني في سياق من اإلفالت النسبي من العقاب .وأدت 28
حادثة متعلقة باملستوطنني إلى خسائر بشرية بني الفلسطينيني،
فيما أدت  70حاثة إلى أضرار باملمتلكات .وترافقت موجة العنف هذه
مع عمليات عسكرية متعددة داخل اخمليمات نتج عنها خسائر بشرية
واعتقاالت وأضرار باملمتلكات .فخالل الفترة ذاتها ،أجرت قوات األمن
اإلسرائيلية  577عملية تفتيش واعتقال في مخيمات الالجئني ،مما أدى
إلى مقتل خمسة أشخاص (منهم طفل واحد) وإصابة  338آخرين
(منهم  64طفال ً) 13.وخالل الفترة ذاتها أيضاً ،تورط  12فلسطينيا ً
(منهم الجئان اثنان) في عمليات طعن ودهس مزعومة .وفقد 12
إسرائيليا ً حياتهم على يد فلسطينيني ،مبا يعكس انخفاضا ً عن عدد
14
القتلى اإلسرائيليني  23الذي سجل في العام .2015
في سياق نظام ييسر تطوير املستوطنات وتوسيعها في مخالفة
للقانون الدولي ،تواصل إسرائيل طرح خطط لترحيل التجمعات
البدوية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية ،حيث تعيش غالبية
من الالجئني ،إلى مواقع جديدة مقترحة ،مبا يعني إخراج التجمعات
السكانية املهددة من منازلهم .وفي هذا الصدد ،يتعرض أكثر من 61
جتمعا ً بدويا ً ورعويا ً خلطر الترحيل القسري الذي يحظره القانون الدولي،
وخلطر فقدان ممتلكاتهم .وخالل األشهر العشرة األولى من عام ،2016
مت تهجير  1,528شخصا ً ،15مبا يتجاوز عدد  777من األشخاص الذين مت
تهجيرهم خالل عام  2015بأكمله ويتخطى العدد القياسي السابق
 1,215من األشخاص الذين مت تهجيرهم في عام  16 .2014وال تزال
عمليات الهدم اإلداري ،الناجتة عن نظم التخطيط وتقسيم األراضي
القائمة على التقييد والتمييز ،متثل مصدرا ً رئيسيا ً للتهجير القسري
واالستالب ،حيث بلغ املتوسط الشهري للمباني الفلسطينية التي
مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيني
هدمتها السلطات اإلسرائيلية 99
ً
مبنى).
986
الكلي
(اجملموع
2016
العام
خالل األشهر العشرة األولى من
ً
وهذا ميثل زيادة كبيرة على العدد اإلجمالي لعمليات الهدم اإلداري خالل
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عام  2015بأكمله ( 17.)544كما ارتفعت أيضا ً عمليات الهدم العقابي
التي تستهدف منازل أسر املشتبه في ارتكابهم هجمات ،وهي شكل
من أشكال العقاب اجلماعي احملظور مبوجب القانون الدولي 18.ففي
الفترة بني  1كانون الثاني/يناير و 31تشرين األول/أكتوبر ،مت هدم 27
مبنى،
ً
مبا يشمل  23مسكناً ،تعود ملكية ستة منها لالجئني .هذا باملقارنة
19
مبنى سكنيا ً هدمت أو أغلقت ألسباب عقابية في عام .2015
مع 25
ً
يواجه األطفال في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،خطر
شهد الربع الثاني من عام  2016تزايد القيود املفروضة على الوصول العنف اليومي من خالل عيشهم في ظل احتالل قائم منذ أمد
إلى اخلدمات والتنقل في الضفة الغربية ،ال سيما في املنطقة (ج) طويل .وقد تزايد عدد األطفال القتلى واملصابني واحملتجزين في عام
و”منطقة التماس” (املناطق الواقعة بني اخلط األخضر واجلدار) والقدس  2015و .2016ويتجلى مظهر آخر من املظاهر املقلقة للعنف وأثره
الشرقية وبعض املناطق في محافظة اخلليل ،ردا ً على هجمات أو في السلوك واليأس الواضح لدى األطفال في مدارس األونروا ،حيث أن
ادعاءات بهجمات من جانب فلسطينيني .هذه القيود كان لها أثر مستويات التراجع التطوري ،وحاالت اضطرابات توتر ما بعد الصدمة،
21
سلبي على السكان الفلسطينيني ،مبا يشمل الالجئني الفلسطينيني ،وضعف األداء في الغرف الصفية تشكل مصدر قلق بالغ.
وأعاقت الوصول إلى العمل والتعليم واألسواق واخلدمات األساسية ،مبا
في ذلك الرعاية الطبية 20.وخالل الفترة من  1كانون الثاني/يناير إلى
 31تشرين األول/أكتوبر  ،2016مت التبليغ عن  118حادثة إعاقة لوصول
موظفي األونروا تعلقت بالتأخير أو منع املرور عبر نقاط التفتيش ،مما أدى
إلى خسارة ما يعادل  133يوم عمل .وقع حوالي  %50من احلوادث املبلغ
عنها على نقاط التفتيش املؤدية إلى القدس الشرقية.
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سيناريو التخطيط :تحليل االحتياجات
ويظل الالجئون الفلسطينيون في غزة معرضني للكوارث التي من صنع
غزة
 22اإلنسان والكوارث الطبيعية ،مبا فيها الفيضانات ،التي ميكن أن تسبب
في عام  ،2014كانت  %47من األسر في غزة تفتقر لألمن الغذائي ،
املزيد من التهجير .وفي هذا السياق ،يتعني على األونروا والشركاء في
مبستوى أعلى من العام  23.)%45( 2013ويعاني حوالي  %50من السكان
العمل اإلنساني واجملتمعات احمللية مواصلة تطوير قدرات التأهب
من نقص في أكثر من واحد من املغذيات الدقيقة ،حيث تعاني  %72من
واالستجابة للطوارئ.
الفتيات املراهقات من نقص فيتامني (د) وتعاني  %64من نقص فيتامني
24
(أ) .وتقدر األونروا أن نحو مليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة الضفة الغربية
سيحتاجون إلى مساعدات غذائية في عام  ،2017مبا في ذلك 98,000
شخص يعيشون في فقر مدقع ويتلقون املساعدة ضمن ميزانية بلغت مستويات انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية  %16من
25
مجموع السكان في عام  ،2014وكان الالجئون الفلسطينيون أكثر
البرامج.
عرضة ( )%22من غير الالجئني ( .)%14بل أن انعدام األمن الغذائي أكثر
أثناء القتال عام  ،2014تضرر أو دمر  140,354مسكنا ً
32
لالجئني انتشارا ً بني الالجئني املقيمني في مخيمات الضفة الغربية (.)%29
26
الفلسطينيني في غزة ،منها  12,718لم تعد صاحلة للسكنى ،وتعزى جذور هذا الوضع أساسا ً إلى تقييد الوصول االقتصادي إلى الغذاء
مما أضر مبا يقارب  14,000أسرة .وال
تزال حاليا  6,750أسرة الجئة على مستوى األسرة نتيجة للبطالة ( %19.5من الالجئني متعطلون عن
27
بواعث
من
طائفة
يثير
مما
،
مهجرة
فلسطينية (حوالي  40,000فرد)
العمل ،مقابل  %17.1من غير الالجئني) 33وعدم االستقرار في أسواق
واالكتظاظ
اخلدمات،
إلى
الوصول
محدودية
القلق اإلنسانية ،مبا في ذلك
العمل.
في ترتيبات املأوى املؤقتة ،وزيادة تعرض النساء واألطفال للعنف ،ومنه
العنف القائم على النوع االجتماعي 28.وحسب  29أيلول/سبتمبر  ،2016يواجه الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية ،ال سيما أولئك الذين
أجنزت أعمال اإلصالح على  71,222مسكناً ،من بينها  67,079مسكنا ً يقيمون في املنطقة (ج) ومنطقة التماس ،قيودا ً شديدة تكبل قدرتهم
حلقت بها أضرار طفيفة ،و 3,771أصيبت بأضرار بالغة و 372دمرت كلياً ،على الوصول إلى اخلدمات ،وخاصة الرعاية الصحية األولية .إن اجملتمعات
وتتواصل اإلصالحات على  12,086مسكنا ً آخر .وبسبب نقص التمويل الواقعة في املنطقة (ج) ،التي تشكل ما يصل إلى  %60من املساحة
وتقييد إدخال املواد ،ال يزال يلزم إصالح  57,046مسكنا ً أسريا ً بحاجة إلى الكلية للضفة الغربية ،تخضع لسيطرة إسرائيل األمنية واإلدارية
إصالحات طفيفة وكبيرة .وستظل األسر املهجرة البالغة  6,750أسرة ،الكاملة باعتبارها سلطة االحتالل .وفيما أن معظم هذه املناطق تفتقر
والتي لم تعد مساكنها صاحلة للسكنى تتطلب مساعدات نقدية إلى مرافق الرعاية الصحية ،في ظل نظام التخطيط القائم على
لتأمني مأوى انتقالي – وهي مساعدة صغيرة لتوفير مكان إقامة مؤقتة التقييد الذي تفرضه سلطة االحتالل ،34فإن السكان احملتاجني للرعاية
يضطرون للسفر مسافات طويلة ،واملرور في بعض األحيان من خالل
يتم إيقافها حاملا تنجز أعمال اإلصالح على مساكنهم.
نقاط تفتيش وطرق على مقربة من املستوطنات ،للوصول إلى مقدمي
ً
يتضرر مقدمو الرعاية الصحية أيضا بشدة من األزمة املمتدة في غزة .الرعاية الصحية األولية .وهذا الوضع يدفع آالف الالجئني لالعتماد
ويعد نقص األدوية األساسية ،واالفتقار إلى املعدات الطبية ،وعدم توافر على اخلدمات الصحية املتنقلة التي تقدمها األونروا وغيرها من أطراف
العالج لبعض احلاالت الطبية ،من األسباب الرئيسية إلحالة املرضى إلى العمل اإلنساني.
خارج قطاع غزة .وقد حال تشديد القيود على احلركة في حزيران/يونيو
 2016الذي سبقت اإلشارة إليه أعاله دون متكن العديدين من التماس ويواجه سكان املنطقة (ج) ،وال سيما اجملتمعات البدوية في محيط
العالج خارج قطاع غزة ،كما يتضح من واقع حدوث زيادة بنسبة  %75بني منطقة  E1في القدس الشرقية املرصودة للتوسع االستيطاني ،تهديدا ً
كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو  2016على املتوسط الشهري ملرضى ماثال ً بالترحيل القسري وتشديد القيود على الوصول إلى األراضي
السرطان الذين رفض طلبهم للحصول على تصاريح مرور إسرائيلية 29.واملوارد ،في حني يتواصل توسيع املستوطنات احمليطة .والعيش في ظل
وباإلضافة إلى ذلك ،أدت سنوات النزاع والفقر إلى تآكل تدريجي في قدرة هذه الظروف يتسبب بأضرار فادحة على احلالة النفسية-االجتماعية
مجتمعات الالجئني على الصمود ،في ظل محدودية القدرات احلكومية والصحة النفسية للكثير من السكان .وقد أثبتت تدخالت األونروا
واجملتمعية واألسرية على توفير الدعم النفسي لألطفال والكبار .ويعد النفسية-االجتماعية فعاليتها في دعم صمود اجملتمعات البدوية ،وتعزيز
30
قدرتها على امتصاص الصدمات من خالل تقدمي اإلرشاد واألنشطة في
الشباب عرضة للخطر بشكل خاص.
مجال الصحة النفسية اجملتمعية وحمالت التوعية العامة.
يتسبب احلصار بأثر مدمر على األطفال في غزة ،يطال صحتهم اجلسدية
والنفسية ،إلى جانب بيئتهم التعليمية .فلم يسبق ألغلب األطفال أن تزداد وضوحا ً كذلك احلاجة إلى أنشطة نفسية-اجتماعية منظمة
غادروا هذه املنطقة احملصورة التي ال تتعدى مساحتها  365كيلومترا ً تسمح لألطفال بالتعامل مع الصدمة النفسية .ينطبق ذلك بشكل
مربعاً ،وقد عايشوا حتى اآلن ثالث فترات من النزاع الشديد خالل ست خاص على األطفال الذين يقيمون في مخيمات الالجئني واملناطق األخرى
سنوات .ووفقا ً للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،يعاني  %51من املعرضة لنوبات متكررة من العنف.
األطفال في31غزة من اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة ألعمال القتال وأخيراً ،إن استمرار انتهاك حقوق الالجئني الفلسطينيني يستدعي
عام  .2014وميلك األطفال ،وال سيما البنات ،في هذه املنطقة املعزولة مواصلة الرصد والتوثيق واإلبالغ عن هذه احلوادث إلى السلطات اخملتصة.
واملكتظة بالسكان ،فرصا ً قليلة للعب اآلمن في الهواء الطلق ،مما ومن الضروري تنفيذ أنشطة املناصرة ،مبا في ذلك تنظيم الزيارات
يضاعف من اآلثار الصحية املترتبة على انعدام األمن الغذائي ،والتلوث ،امليدانية واإلحاطات اإلعالمية للدبلوماسيني واألعضاء اآلخرين من
وتردي األوضاع االقتصادية-االجتماعية واألمنية .ويتعرض الوصول إلى اجملتمع الدولي ،والتفاعل مع آليات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة
التعليم الرسمي خلطر دائم باالنقطاع بسبب احتمال العودة إلى النزاع لغايات املساءلة وحشد الدعم من أجل حماية حقوق الالجئني .كما أن
واستمرار اإلغالق والعزل والقيود األخرى ،مبا فيها القيود املفروضة على ضحايا عمليات الهدم ،سوا ًء اإلدارية أو العقابية ،بحاجة إلى مساعدة
الدخول إلى مصر منذ عام  .2014وفي هذا السياق ،يصبح الالجئون في في التعامل مع الصدمات النفسية واملالية املرتبطة بفقدان ممتلكاتهم
غزة معتمدين بشكل متزايد على األونروا ،سوا ًء للحصول على اخلدمات الشخصية ومواجهة الواقع اليومي املرتبط بتهجيرهم.
األساسية أو املساعدات الطارئة.
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سيناريو التخطيط :االفتراضات
افتراضات التخطيط الخاصة بغزة

للعنف القائم على النوع الجتماعي وانعدام األمن االقتصادي،
فيما يظل األطفال والشباب معرضني للمخاطر على احلماية ،مثل
االستغالل واإليذاء ومحدودية فرص العمل.

•ستظل غزة حتت احلصار ،دون حدوث انتعاش اقتصادي فعلي .ولن
حتدث تغيرات ملموسة في نظام الوصول ،مع استمرار املستويات
•توجد آفاق محدودة للمساءلة فيما يتعلق بالقتال عام  ،2014وال
املنخفضة من دخول مواد البناء األساسية إلى غزة ،مما سيعني
سيما تقدمي االنتصاف الفعال للضحايا ،مما يفاقم بواعث القلق
مواصلة خنق الفرص أمام التجارة والنمو .وسيظل الفقر وانعدام
األخرى الواردة أعاله.
األمن الغذائي على مستويات عالية جداً ،مما يزيد في تآكل القوة
الشرائية لألسر ويستدعي استمرار املساعدات الغذائية املقدمة
من األونروا .وسيجتمع تأثير النمو السريع في أعداد السكان افتراضات التخطيط الخاصة بالضفة الغربية
اخملولني بتلقي املساعدة ضمن ميزانية البرامج مع استمرار احلاجة
•سيتواصل تأثير القيود اإلسرائيلية على الوصول واحلركة في
للمساعدات الطارئة ضمن ميزانية النداء الطارئ ليضيف املزيد
الضفة الغربية في تعطيل جميع نواحي احلياة الفلسطينية عن
من الضغط على القدرات التنظيمية للوكالة.
طريق احلد من حركة الناس والبضائع واخلدمات واملساهمة في
ارتفاع معدالت البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي .وسيظل
•سيظل الوضع السياسي غير مستقر ،مع استمرار االنقسام
الالجئون ،وال سيما أولئك الذين يقيمون في مخيمات الالجئني
السياسي ،وعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام ،وتزايد
التسعة عشر في الضفة الغربية ،يتعرضون ملستويات أعلى من
االضطراب االجتماعي .ومن غير املرجح أن يتم تطبيق االتفاق
انعدام األمن الغذائي والبطالة باملقارنة مع سواهم من أهالي
الفلسطيني على عقد انتخابات تشريعية ورئاسية مشتركة
الضفة الغربية.
خالل ستة أشهر ،والذي كان مبثابة شرط رئيسي عندما مت تشكيل
حكومة التوافق الوطني في عام  .2014وقد يكون املصير ذاته من
•يساهم التوسع االستيطاني والتهجير نتيجة نظام التخطيط
نصيب االنتخابات البلدية التي أعلن عنها في حزيران/يونيو .2016
القائم على التقييد والتمييز ،وخطر الترحيل القسري للتجمعات
البدوية في املنطقة (ج) في مخالفة للقانون الدولي ،في إيجاد
•ميكن أن يتدهور الوضع األمني .فوقف إطالق النار الذي اتفق عليه
حاجة مستمرة للتدخالت اإلنسانية وتدخالت احلماية.
في  26آب/أغسطس  2014كان مفتوحاً .وهو لم يعالج األسباب
الكامنة وراء النزاع ،وال يزال الوضع األمني هشاً .وفي غياب حل
•يتوقع أن تستمر العواقب اإلنسانية املرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي
سياسي للنزاع ،وبالنظر إلى املأزق السياسي والبيئة االقتصادية
في الضفة الغربية ،مع إمكانية تزايد العنف ووجود بواعث
الصعبة ،فإن احتمال حدوث مزيد من التصعيد واالضطراب املدني
قلق جدية من االستخدام املفرط للقوة بواسطة السلطات
سيظل عالياً ،مما يؤثر على عمليات األمم املتحدة في غزة .وستؤثر
اإلسرائيلية ،وال سيما داخل مخيمات الالجئني .وهذا الوضع يخلق
التطورات األمنية في مصر ،وال سيما في سيناء ،بشكل مباشر
طلبا ً مستمرا ً على املساعدات الطارئة من األونروا.
على غزة ،وخاصة فيما يتعلق باستمرار إغالق معبر رفح.
•يتوقع أن يتواصل ويتزايد العدد املرتفع من التهديدات للحماية
•ستظل اخملاوف البيئية واملتعلقة باملوارد تشكل تهديدا ً لقطاع
التي متس الالجئني الفلسطينيني في إطار االحتالل اإلسرائيلي ،مبا
غزة ،مبا يشمل النقص في املياه واألراضي ،والفجوات في إدارة
يشمل تهديدات للحق في احلياة واحلرية واألمن والصحة والسكن
النفايات .وسيصبح مستوى التدهور غير قابل لإلصالح ما لم تتم
الالئق ،ومخاطر التهجير القسري واالستالب واإلضرار باملمتلكات
معاجلته بصورة ملحة ،مما سيحول غزة إلى منطقة غير صاحلة
اخلاصة ،مبا يؤثر على احلياة اليومية لالجئني الفلسطينيني في
للعيش.
الضفة الغربية.
•ستظل اعتبارات احلماية تؤثر في جميع أهالي غزة ،مبا يشمل
•سيكون لتعاون اجملتمعات احمللية ،وال سيما من خالل جلان اخلدمات
الالجئني الفلسطينيني .وسيظلون يعانون من احلرمان من
في اخمليمات ،دورا حاسما في تيسير استمرار عمليات األونروا في
حقوقهم مبوجب القانون الدولي ،مبا فيه قانون حقوق اإلنسان،
اخمليمات دون أي تعطيل للخدمات واألنشطة.
في ظل استمرار احلصار غير القانوني ،وتقييد الوصول إلى مصر،
والنزاع املتكرر ،وجميع ذلك يحرم الالجئني الفلسطينيني من األمل
والفرص الالزمة لعيش حياة كرمية .وستظل النساء معرضات
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النهج االستراتيجي واألولويات
للكشف عن احلاالت الفردية وإدارتها داخل مرافق األونروا .ستنظم
خطة التدخل في غزة
الوكالة أيضا ً زيارات الوفود لضمان توفير فهم مباشر للوضع على أرض
ستقدم األونروا املساعدات الطارئة لالجئني الفلسطينيني املتضررين
الواقع ودعم جهود املناصرة ،وستشارك في أنشطة املناصرة األخرى
من أعمال القتال املتكررة في غزة ومن تأثير احلصار املستمر .ستقدم
الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي واملساءلة.
الوكالة املساعدات الغذائية العينية الطارئة املصممة حسب مستوى
الفقر وحجم األسرة إلى حوالي  911,500الجئ فلسطيني يعيشون ومن خالل برنامج الصحة النفسية اجملتمعية ،ستقوم شبكة من 267
حتت خط الفقر املطلق 35.كما ستوفر الوكالة ما مجموعه  53.193مرشدا ً ومرشدة في املدارس و 84ميسرا ً وميسرة نفسية-اجتماعية
فرصة للمال مقابل العمل الطارئ في غزة لتحسني القدرة االقتصادية باالهتمام باالحتياجات النفسية-االجتماعية الفردية واألسرية
على الوصول إلى الغذاء واستعادة قدرات التدبر .ستعطى األولوية في واجملتمعية لالجئني .وسيحصل  13,300طفل من األطفال الالجئني
املساعدة لالجئني الذين يعيشون حتت خط الفقر ،إلى جانب الفئات إجماال ً على اإلرشاد الفردي ،فيما سيتلقى  21,000طفل اإلرشاد اجلمعي
الضعيفة األخرى ،مثل الالجئات اإلناث (وخاصة اللواتي يقمن بإعالة املتخصص .كما سيستفيد حوالي  5,000شخص بالغ ممن يحضرون
أسرهن) واملتعطلني عن العمل والشباب .وستدعم األونروا كذلك توفير إلى مراكز األونروا الصحية من اإلرشاد النفسي-االجتماعي الفردي
فرص أكثر استدامة وقدرة على الصمود لكسب العيش للنساء في واجلمعي وخدمات اإلحالة بشأن احلماية ،مع التركيز على العنف القائم
على النوع االجتماعي .وسيشارك  46,000شخص بالغ في حلقات
قطاع التطريز.
منظمة لتعليم الكبار موجهة نحو الوالدية اإليجابية ،ودعم األطفال
سيتيح برنامج الصحة الطارئة لألونروا أن حتتفظ مبستويات كافية من
الذين يواجهون صعوبات ،واالعتناء بالذات ،والتعامل مع الضغوط.
املعدات واملستلزمات الطبية ملواصلة تقدمي الرعاية الصحية األولية
وستتواصل اجلهود للتثقيف والتوعية حول احلد من مخاطر النزاع
ذات اجلودة ،مبا يتيح االستجابة للطلب املتزايد والنواقص التي نشأت في
والكوارث ،وال سيما حول املتفجرات املتخلفة عن احلرب ،وستستهدف
قطاع الصحة في غزة نتيجة أعوام احلصار والنزاع واالنقسام السياسي
هذه اجلهود  1,000موظف من موظفي األونروا الذين سيتلقون تدريبا ً
الراهن .وسيتم تزويد  11,600طفل بتقييمات وعالجات طبية معمقة،
متقدما ً في هذا اجملال.
فيما سيحصل  1,800مريض من الفقراء على إمكانية الوصول إلى
الرعاية الثانوية أو التخصصية الالزمة إلنقاذ حياتهم .وستكفل خطة التدخل في الضفة الغربية
األونروا وصول الطلبة الالجئني في غزة إلى تعليم نوعي حمائي وجامع
وصديق للطفل .حتقيقا ً لهذه الغاية ،ستوظف األونروا ،مبوجب النداء استجاب ًة لتزايد العنف والتهجير القسري ،وفي سياق االحتالل
الطارئ 1,060 ،معلما ً ومعلمة لدعم الطلبة ذوي التحصيل املتدني في العسكري الطويل األمد الذي يطال جميع جوانب احلياة اليومية في
اللغة العربية والرياضيات ،مع تزويد هؤالء الطلبة كذلك مبواد التعليم الضفة الغربية ،ستعطي األونروا األولوية لتدخالت الطوارئ التي
العالجي .وسيتم في بداية كل فصل دراسي توزيع اللوازم املدرسية تخفف من احتياجات الالجئني املتعلقة بالغذاء والوصول إلى الرعاية
إلتاحة الوصول إلى التعليم للجميع .ستساهم أسابيع املرح الصيفية الصحية والنفسية-االجتماعية للمجتمعات احمللية الضعيفة
مبشاركة  140,000طفل في تخفيف أثر النزاع والفقر على الصحة واألطفال والشباب .كما ستكثف الوكالة جهود املناصرة ،داعية
البدنية والنفسية للطلبة وعلى تعلمهم ومنائهم ،إلى جانب أنها إلى اتخاذ إجراءات ملنع مزيد من تصعيد العنف واالنتهاكات للقانون
ستوظف  2,500الجئ فلسطيني من خالل برنامج املال مقابل العمل .اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
وستنفذ الوكالة تدخالت طارئة في مجال املياه والصرف الصحي في ستقدم األونروا املساعدات الغذائية الطارئة من خالل القسائم
مخيمات الالجئني سعيا ً لتجنب حدوث تدهور حرج في الصحة العامة .الغذائية اإللكترونية إلى  25,833أسرة الجئة تفتقر إلى األمن الغذائي
تتضمن هذه االستجابة مراقبة النظم ،وتوفير إمدادات الوقود الطارئة ( 155,000فرد) تقيم خارج مخيمات الضفة الغربية .أما داخل اخمليمات،
لسد الثغرات حتى تستمر املرافق واخلدمات األساسية في عملها ،فسيتم تقدمي فرص للمال مقابل العمل الطارئ موجهة إلى 8,000
واإلصالح الطارئ لشبكات املياه والصرف الصحي ،وتنظيف املواقع أسرة الجئة تفتقر إلى األمن الغذائي .سيتم توجيه األعمال نحو حتسني
غير الرسمية لطرح النفايات الصلبة ،والسيطرة على نواقل األمراض .بيئة اخمليمات ،مع السعي بنشاط لتعزيز مشاركة اإلناث والشباب.
وستدعم األونروا كذلك األسر الالجئة النازحة عن مساكنها للحفاظ كما ستواصل الوكالة العمل في شراكة مع برنامج األغذية العاملي
على حقها في مأوى مالئم ،وذلك من خالل تقدمي املساعدات النقدية في توزيع املساعدات الغذائية على األسر البدوية والرعوية املهددة في
للسكن االنتقالي إلى حوالي  6,500أسرة ،ودعم إجراء إصالحات على املنطقة (ج) ،لصالح ما يصل إلى  36,000فرد.
 51,000مسكن.
وسيتم تقدمي الرعاية الصحية الوقائية واألولية إلى ما ال يقل عن 58
ستتم صيانة املبادئ اإلنسانية ،وخاصة حيادية الوكالة ،من خالل زيارات مجتمعا ً محليا ً تواجه عوائق بالغة في الوصول إلى اخلدمات الصحية.
فصلية غير معلنة يقوم بها فريق مكلف بزيارة جميع منشآت األونروا كما ستواصل األونروا نشر ستة فرق متنقلة للصحة النفسية
وتنظيم سلسلة من فعاليات رفع الوعي.
اجملتمعية تستهدف  57مجتمعا ً بدويا ً معرضا ً للخطر في املنطقة (ج)
ستعالج األونروا اعتبارات احلماية لالجئني في غزة الذين يعانون من ومنطقة التماس ،وذلك لالستجابة إلى مشكالت الصحة النفسية،
الضعف نتيجة احلصار وتزايد البطالة واإلفقار املستمر .وستكفل ودعم السالمة النفسية-االجتماعية ،ومتتني قدرات الصمود والتدبر
الوكالة ،عن طريق تعميم احلماية عبر برامجها ،أن تكون استجاباتها لدى اجلماعات التي تواجه تهديدات على احلماية ،مبا في ذلك التهجير
منسقة ومتسقة ،وبخاصة فيما يتعلق بأكثر بواعث القلق إحلاحا ً القسري .وسيتم كذلك دعم ما ال يقل عن  15جلنة مجتمعية بدوية
وخطورة ،مبا يشمل العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية معنية مبنع حدوث األزمات والطوارئ واالستجابة لها.
الطفل .وسيتم تعزيز هذه اجلهود من خالل مشاركة املوظفني ومن أجل تعزيز قدرات الصمود ومعاجلة الصدمة النفسية-االجتماعية،
امليدانيني من خالل جلان حماية مخصصة على مستوى املناطق ،ومن سيتم تزويد الفئات األشد ضعفا ً من األطفال والشباب من مخيمات
خالل املشاركة اجملتمعية .وباإلضافة إلى ذلك ،ستعزز الفعالية في الالجئني واملناطق األخرى املتأثرة بالصراع و/أو املهددة بالتهجير القسري
إحالة حاالت احلماية وإدارتها من خالل تقوية القدرات الداخلية الالزمة
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بالفرص للعب والتعلم والنمو في بيئة آمنة من خالل تدخالت األونروا
في مجال حماية األسرة والطفل .وستنفذ أنشطة منظمة وحرة،
مثل األيام املفتوحة وجلسات اإلرشاد وأنشطة التوعية ،طوال العام
ملساعدة األطفال واملراهقني على التعامل مع أثر التعرض املستمر
للعنف.

الطوارئ ،وال سيما في مجاالت املال مقابل العمل واخلدمات الصحية
والصحة النفسية .في اجملتمعات التي تواجه تهديدات محددة
للحماية ،ستنفذ األونروا مشاريع مجتمعية صغيرة احلجم للحماية
تهدف إلى التصدي للتهديدات احملددة (مثل خطر مصادرة األراضي أو
عنف املستوطنني) وتعزيز القدرة اجملتمعية على الصمود والتحمل.
وسيواصل احلضور امليداني لفريق موظفي دعم العمليات تعزيز األثر
احلمائي لعمليات الوكالة.

سعيا ً لضمان نزاهة األونروا وحيادها ،ستجري فرق مكتب دعم العمليات
زيارات تفتيشية ميدانية فصلية غير معلنة جلميع منشآت األونروا.
وستواصل الوكالة التواصل مع السلطات لتعزيز وضمان مرور كوادر خطة التدخل على مستوى األراضي
الوكالة ومركباتها ولوازمها .عالوة على ذلك ،ستتم معاجلة احلوادث الفلسطينية المحتلة والرئاسة
املتعلقة بإعاقة الوصول وانتهاكات امتيازات الوكالة وحصاناتها مع
يلزم توفر أطر مكرسة لإلدارة والدعم على مستوى الرئاسة للمساعدة
اجلهات املسؤولة املناسبة.
في تنفيذ االستجابة الطارئة في األراضي الفلسطينية احملتلة.
على مدار عام  ،2017سترصد األونروا وتوثق وتبلغ عن انتهاكات القانون ستقدم رئاسة األونروا الدعم في مجاالت املشتريات ،واللوجستيات،
اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان التي تؤثر على الالجئني والنقل ،والسالمة واألمن ،واحلماية ،والنظم والعمليات ملراقبة تنفيذ
الفلسطينيني ،مع التركيز على مخيمات الالجئني ،واجملتمعات احمللية األنشطة على أساس النتائج املتوقعة .وسيدعم التمويل االحتفاظ
املتضررة من اجلدار ،والبدو والرعاة الفلسطينيني في املنطقة (ج) ،مبوظف مسؤول للطوارئ داخل دائرة التخطيط .كما ستواصل الوكالة،
واجملتمعات احمللية املتأثرة بعنف املستوطنني والتوسع االستيطاني ،من خالل دائرة الشؤون القانونية ،التفاعل مع املنظومة الدولية حلقوق
والقدس الشرقية .ستطرح االنتهاكات املوثقة على السلطات اإلنسان وستقدم أشكاال ً أخرى من الدعم املتعلق باحلماية .ستكفل
املسؤولة بهدف احلث على استجابات إيجابية وتعزيز مساءلة اجلهات األونروا كذلك قدرا ً أكبر من الثبات واالنسجام بني مكاتب األقاليم
املكلفة باملسؤولية .وفي مجرى االستجابة لهدم املنازل ،ستوفر في تنفيذ أنشطة الطوارئ ،وحتسني القدرة على استخالص الدروس
الوكالة املساعدات النقدية للضحايا واإلحاالت إلى خدمات الدعم املستفادة من األقاليم التي تعيش أوضاع طوارئ والعمل على تطبيقها.
النفسي-االجتماعي والقانوني وخدمات احلماية اخلارجية .وستستخدم ستدعم الوكالة أيضا ً أنشطة التأهب للطوارئ من خالل بناء قدرات
بيانات الرصد واملعلومات من امليدان في توجيه مبادرات املناصرة وتقدمي املوظفني.
اإلحاطات ألعضاء اجملتمع الدولي للتشجيع على املساءلة واالنتصاف.
كما ستكفل األونروا أن يتم تعميم احلماية في جميع خدمات برنامج
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متطلبات البرنامج
غزة

متطلبات البرنامج

الضفة الغربية

رئاسة األونروا

المجموع الفرعي

األولوية االستراتيجية األولى :األسر التي تفتقر لألمن الغذائي وتلك التي تواجه صدمات حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى
الغذاء.
المساعدات الغذائية الطارئة

36

المال مقابل العمل الطارئ
سبل كسب العيش

89,353,718

24,589,687

113,943,405

69,999,123

13,029,016

83,028,139

111,000
159,463,841

المجموع الفرعي

111,000
197,082,544

37,618,703

األولوية االستراتيجية الثانية :الالجئون المتضررون من األزمة يتمتعون بحقوقهم األساسية في الخدمات والمساعدة.
الصحة الطارئة /37العيادات الصحية المتنقلة

4,500,000

التعليم في أوضاع الطوارئ

5,000,000

5,000,000

4,500,000

4,500,000

138,366,282

138,366,282

19,536,000

19,536,000

الصحة البيئية الطارئة
اإلصالح الطارئ للمساكن

38

المساعدات النقدية لتأمين مأوى انتقالي

171,902,282

المجموع الفرعي

5,582,237

1,082,237

172,984,519

1,082,237

األولوية االستراتيجية الثالثة :حماية الالجئين الفلسطينيين من تأثيرات النزاع والعنف من خالل الوصول إلى الخدمات والمناصرة.
الصحة النفسية المجتمعية
الحماية
تعزيز قدرات الصمود (األطفال والشباب)

9,000,000

439,923

9,439,923

500,000

2,237,699

2,737,699

415,305

415,305
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التوعية بمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة

138,000

138,000

أسابيع المرح الصيفية

4,000,000

4,000,000

المجموع الفرعي

13,638,000

16,730,927

3,092,927

األولوية االستراتيجية الرابعة :اإلدارة والتنسيق الفعاالت لالستجابة الطارئة.
6,993,861

1,644,568

التنسيق واإلدارة
الحيادية

1,887,000

3,287,836

السالمة واألمن

1,114,139

المجموع الفرعي

المجموع (دوالر أمريكي)

666,463

9,304,892
5,174,836
1,114,139

9,995,000

4,932,404

666,463

15,593,867

354,999,123

46,726,271

666,463

402,391,857
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ﻗﻄﺎع ﻏﺰة |  50ﻋﺎﻣ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل
 10أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺎر
ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ

ﺇﻳﺮﺯ
ﺇﻳﺮﺯ

1,329,662

242,901

ﻏﺰﺓ

 1,33ﻣﻠﻴﻮﻥ ) (% 71ﻻﺟﺌﻮﻥ ﻣﺴﺠﻠﻮﻥ
 365ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻧﺎﺣﺎﻝ ﻋﻮﺯ
ﺍﳌﻨﻄﺎﺭ

 1.88ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
)ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (2016

375,761

ﺗﺸﺮﻳﻦ اول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 2016

266,452

 5,151ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﻟﻜﻞ ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ

ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ

227,669

 1ﻛﻢ

 1ﻛﻢ

 % 47ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺭﻓﺢ

216,879

 225,000ﻃﻔــﻞ ) (% 25ﺑﺤﺎﺟــﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ-ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 22-12ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﳌﺒﺮﻣﺞ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ

ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮﺭ

 % 43.2ﺃﺣــﺪ ﺃﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ )ﺍﻟﺮﺑــﻊ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (2016
 % 61.1ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
 % 44ﻟﻼﺟﺌﲔ
 % 67.3ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﺎﺕ

ﺻﻮﻓﺎ

ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻐﻠﻖ
 100ﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ

ﺭﻓﺢ

 300ﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮﺓ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺸﻴﺪﺓ

ﻛﺮﻡ ﺃﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 2016

ﻋﺪﺩ ﺣﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﻟﻐﺰﺓ
)ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ(

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ
)ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ (

ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ
777

800,000

481
417

166

2016

)ﺣﺘﻰ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(

2015

19

15

21

2014

2013

2012

23
2011

18

2

ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﺇﻳﺮﺯ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016
ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ  43,440ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2004

ﺃﻏﻠﻖ ﻣﻌﺒﺮ ﺭﻓﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  65ﻳﻮﻣﺎ ﹰ ﻣﻨﺬ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014

113
3

2007 2008 2009 2010

2005 2006

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﲢﺪﻳﺚ ﺷﻬﺮﻱ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻏﺰﺓ

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
4,246
80+
79 - 75 4,586
6,954
74 - 70
9,970
69 - 65
13,698
64 - 60
ﺇﻧﺎﺙ
18,929
59 - 55
24,651
54 - 50
30,511
49 - 45
37,740
44 - 40
47,157
39 - 35
59,088
34 - 30
77,428
29 - 25
93,866
24 - 20
103,040
19 - 15
112,215
14 - 10
126,326
9-5
154,759
4-0
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 2016

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
2014

2,650
2,919
4,995
8,708
13,551
ﺫﻛﻮﺭ
20,324
27,060
31,771
38,304
48,955
61,770
79,920
96,638
107,092
117,536
131,874

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
2015

830,000

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
2016

911,500

ﺭﻗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ

١٢,٠٠٠

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﲟﺪﺭﺍﺱ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ
١٠,٠٠٠
٨,٠٠٠

161,904

)(17 /2.16

)(16 /2015

)(15/2.14
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غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اوﻟﻰ
اﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺎدة ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪرة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء

دﻋﻢ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ
اﳌﻌﺰزة ﻟﻠﺼﻤﻮد

اﳌﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺎرئ

إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﺪى

200

53,193

911,500

اﻣﺮأة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ اﳋﺎص

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻻﺟﺊ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ:
487,525
424,023

ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﻄﻠﻖ
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المساعدات الغذائية الطارئة
المؤشر

األسر املفتقرة لألمن الغذائي تلبي
أبسط متطلباتها الغذائية من
خالل املساعدات الغذائية.

الغاية المستهدفة

عدد الالجئني الذين يعيشون حتت خط الفقر البالغ  1.74دوالر الذين
يتلقون مساعدات غذائية طارئة

487,525
( 247,905ذكور)
( 239,620إناث)

عدد الالجئني الذين يعيشون حتت خط الفقر البالغ  3.87دوالر الذين
يتلقون مساعدات غذائية طارئة

424,023
( 215,754ذكور)
( 208,269إناث)

نسبة احتياجات الطاقة لدى الالجئني من فئة الفقر املدقع التي تتم
يتم تخفيف حدة افتقار الالجئني تلبيتها من خالل توزيع املساعدات الغذائية
لألمن الغذائي.
نسبة احتياجات الطاقة لدى الالجئني من فئة الفقر املطلق التي تتم
تلبيتها من خالل توزيع املساعدات الغذائية
ستقدم األونروا مساعدات غذائية طارئة إلى حوالي  911,500الجئ
فلسطيني ال ميلكون الوسائل املالية لتغطية احتياجاتهم األساسية
للغذاء ،مبا يشمل  447,800امرأة و 17,400أسرة تعيلها نساء .وسيتلقى
حوالي  487,500الجئ يعيشون حتت خط الفقر املدقع البالغ  1.74دوالر
للشخص في اليوم طرودا ً غذائية فصلية تغطي  1,675سعرة حرارية
كبيرة للشخص في اليوم ،أي ما يعادل  %80من احتياجات الطاقة
اليومية للفرد .وسيحصل حوالي  424,000الجئ يعيشون بني خط
الفقر املدقع وخط الفقر املطلق البالغ  3.87دوالر للشخص في اليوم
على  902سعرة حرارية كبيرة للشخص في اليوم ،أي ما يعادل حوالي
 %43من احتياجاتهم اليومية للطاقة .يتحدد االستحقاق لتلقي

%80
%43

املساعدات الغذائية الطارئة من خالل نتائج مسح لتقييم الفقر يجريه
األخصائيون االجتماعيون في األونروا من خالل زيارات منزلية مرة كل
سنتني .يكشف هذا النظام عن اخلصائص األساسية لألسرة ،مثل العمر
واجلنس واألوضاع السكنية وتركيبة األسرة واألصول التي متلكها واحلالة
من ناحية التشغيل .كما أنه يأخذ في االعتبار الفئات السكانية األشد
ضعفا ً الذين رمبا لن يتمكنوا من الوصول إلى املساعدات الغذائية الطارئة
من خالل القنوات االعتيادية ،مثل الزوجات في األسر القائمة على تعدد
الزوجات ،والنساء املطلقات ،والنساء املنفصالت أو املهجورات .يتلقى
جميع األفراد اخملولني سلة غذائية تتكون من الطحني واألرز والسكر وزيت
عباد الشمس واحلليب الكامل واحلمص والعدس والسردين املعلب.

المال مقابل العمل الطارئ
الغاية المستهدفة

المؤشر
نسبة املستفيدين من برنامج املال مقابل العمل الذين يستخدمون ما يكسبونه في
شراء أغذية طازجة

%80

نسبة املستفيدين من برنامج املال مقابل العمل الذين يستخدمون ما يكسبونه
لسداد ديونهم

%50

يكسب الرجال
والنساء األجور على
املدى القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية
عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير
للغذاء واستعادة
قدراتهم على التدبر.
القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل
نسبة عقود األعمال املعتمدة على مهارة التي متنح لنساء
ستوفر األونروا فرصا ً للحصول على مال مقابل العمل القصير األجل
لصالح  53,193الجئا ً فلسطينياً ،مبا يعادل باإلجمال  5,441,384يوم عمل،
مما سيساهم في ضخ أكثر من  62مليون دوالر أمريكي في اقتصاد األسر
مع توفير ما يعادل  18,894وظيفة بدوام كامل على مدار عام  .2017ويقدر
أن يستفيد بشكل غير مباشر حوالي  255,326شخصا ً من األشخاص
املعالني .تسعى الوكالة لتقدمي  %40من فرص املال مقابل العمل املعتمد
على مهارات للنساء وتخصيص  %40من اجملموع الكلي من فرص العمل
للشباب ،مع إعطاء األولوية لألسر الفقيرة .ستقدم فرص املال مقابل
العمل في عدد من املواقع عبر قطاع غزة ،منها املنظمات اجملتمعية
الشريكة ،واملؤسسات األهلية ،وشركات اخلدمات احمللية ،ومقدمي
40

53,193
( 34,575ذكور)
( 18,618إناث)
62,596,815 $US
%40

اخلدمات ،ومنشآت األونروا .ستحدد األونروا مواقع العمل التي يكون
لها تأثير مجتمعي مرتفع ،مثل التنسيب للعمل في مناطق محرومة
اقتصاديا ً بحيث تساهم بدور في إحياء البنية التحتية واملرافق العامة
احمللية .وفي مجرى االستجابة لإلفادات الراجعة من اجملتمع احمللي والدروس
املستفادة من التجارب السابقة ،ستواصل األونروا جهودها لضمان زيادة
قدرة النساء على الوصول إلى العقود ،وال سيما األعمال التي ال تتطلب
مهارة والتي تعد تقليديا ً متوافقة مع أدوار الذكور .ومن خالل ضخ املال
الذي تشتد احلاجة له في االقتصاد ،سيساهم برنامج املال مقابل العمل
في تخفيض البطالة مؤقتاً ،مع جتنب تشويه السوق احمللية عن طريق
إبقاء مستويات األجور دون املتوسط السائد في القطاع اخلاص.
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دعم سبل كسب العيش المعززة للصمود
المؤشر
توفير فرص عمل تقود إلى سبل مستدامة
لكسب العيش لصالح النساء.

الغاية المستهدفة

عدد فرص العمل احلر للنساء املاهرات من خالل مشروع سالفة

ستدعم األونروا فرص كسب العيش لدى النساء اللواتي يشكل فئة
ضعيفة بشكل خاص ومتضررة من البطالة بقدر أشد من سواها في
غزة .سيوفر مشروع سالفة الذي تنفذه الوكالة فرص جني الدخل
حلوالي  200الجئة فلسطينية ممن ميتلكن املهارات ويعملن حلسابهن
اخلاص في قطاع التطريز ،وذلك على مدار العام .يتيح هذا التدخل

200

فرصة مهمة لالجئات الفلسطينيات لكسب الدخل من خالل استغالل
مهاراتهن في السوق ،ضمن نظام مرن يتيح لهن املوازنة بني أعباء
العمل والتزاماتهن األخرى .يتم ذلك من خالل إتاحة اجملال للمستفيدات
أن يخترن بأنفسهن متى وأين يرغنب بالعمل ،وكذلك حجم الطلبات
التي يرغنب بأخذها.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﻣﻦ ازﻣﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﳌﺄوى اﻟﻄﺎرئ وإﺻﻼح
اﳌﺴﺎﻛﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﻄﻮارئ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﳌﺴﺎﻛﻦ إﻟﻰ

دﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻲ ﳊﻮاﻟﻲ

51,000

262,112

11,600

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳑﻦ ﺗﻀﺮرت
ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم
2014

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧﺮوا ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻮازم اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻣﻮاد
اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻄﺎرئ
ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ

60,000

ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺎت
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺰدﺣﻤﺔ

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﲤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ أو ﲢﺪد
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد إﻋﺎﻗﺎت أو ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ
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الصحة الطارئة
المؤشر
يكون الالجئون املتضررون من األزمة قادرين
على الوصول إلى الرعاية الصحية األولية،
ويحصل أفقر الفقراء على احلد األدنى من
الدعم املالي للوصول إلى الرعاية الصحية
الثانوية أو التخصصية.

الغاية المستهدفة

نسبة املراكز الصحية التي ال تعاني من نفاد مخزونها من  12مادة
خاضعة للتتبع
عدد املرضى الالجئني الفقراء الذين يحصلون على الرعاية
الصحية الثانوية أو التخصصية
نسبة األطفال الذين يتم حتديد أنهم ذوو احتياجات خاصة
ويتلقون الدعم املناسب

الطلبة ذوو االحتياجات اخلاصة يستطيعون
املشاركة في األنشطة التعليمية.
عدد الطلبة احملالني إلى برنامج "أطفال مميزون ،احتياجات خاصة"
الذين يحصلون على فحص طبي شامل

%100
1,800
( 450ذكور)
( 1,350إناث)
%100
11,600
( 6,032ذكور)
( 5,568إناث)

سيكفل التمويل ضمن النداء الطارئ للعام  2017أن تكون مراكز خالل الفرز الصحي بواسطة فرق الصحة املدرسية أو الذين يحدد معلمو
الوكالة الصحية ،والتي عددها  21في مختلف أنحاء غزة ،مزودة بالقدر األونروا احتمال أن يكون لديهم صعوبات في التعلم .وفي أعقاب ذلك،
الكافي من املعدات الطبية واألدوية الطارئة الالزمة إلنقاذ احلياة ،والتي ستزود الوكالة الطلبة احملتاجني بالعالج الطبي واألجهزة املساعدة ،مثل
يتزايد الطلب عليها نتيجة محدودية القدرات االستيعابية لدى مقدمي املعينات السمعية ،واألطراف الصناعية ،والنظارات ،واألحذية الطبية،
الرعاية الصحية في القطاعني العام واخلاص .عالوة على ذلك ،ستجري واإلرشاد النفسي-االجتماعي ،عند احلاجة ألي من ذلك .وأخيراً ،للتأكد من
األونروا فحوص الفرز الصحي للطلبة الالجئني املعرضني للخطر في أن يتمكن الالجئون الذين يعيشون حتت خط الفقر املدقع من الوصول إلى
مدارس الوكالة لتحديد ومعاجلة األطفال الذين لديهم حاالت صحية الرعاية الثانوية والتخصصية ،ستقدم األونروا إعانات لدعم معاجلتهم
لم يكن من املمكن تشخصيها وقد ال يكون العالج الالزم لها متوفرا ً الطبية في مرافق غير تابعة لألونروا .وستعطى األولوية للمرضى الذين
خارج مرافق األونروا .ستجري فرق األونروا الطبية كذلك تقييمات طبية بحاجة إلى الرعاية الطبية إلنقاذ حياتهم أو الذين بحاجة إلى رعاية
معمقة حلوالي  11,600طالب وطالبة من الالجئني الذين يحالون من حرجة وعاجلة ال ميكن إرجاؤها.

التعليم في أوضاع الطوارئ
المؤشر

مواجهة تأثيرات العنف والفقر عن طريق تلبية
احتياجات الطلبة في إطار بيئة تعلم داعمة.

يتمكن الطلبة الذين تتضرر قدرات التعلم لديهم
بسبب البيئة التي يعيشون فيها من حتقيق
طاقاتهم التعليمية.

الغاية المستهدفة

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يتم تزويدهم
باملواد التعليمية (مواد التعلم الذاتي ،أدوات العودة
إلى املدرسة ،مواد الدعم النفسي-االجتماعي/الترفيه،
القرطاسية)
عدد املعلمني املساندين الذين يتم توظيفهم لتيسير
تعليم الطلبة
نسبة الطلبة ذوي التحصيل املنخفض (البنني والنبات)
الذين يتلقون الدعم

ال يزال يتواصل التأثير السلبي لقتال عام  ،2014مقترنا ً باحلصار ،على
بيئة التعلم ألطفال الالجئني الفلسطينيني .وميثل نهج األونروا في
التعليم في أوضاع الطوارئ على نطاق الوكالة أحد أشكال االستجابة،
إذ يقدم التعليم اجلامع واملنصف والنوعي واآلمن لألطفال والشباب
الالجئني الفلسطينيني في أوقات الطوارئ .يبني نهج التعليم في أوضاع
الطوارئ على النظام املدرسي القائم ،ويدخل عليه ابتكارات لالستمرار
في تقدمي التعليم النوعي .ويتم تنفيذه في  267مدرسة لألونروا عبر
قطاع غزة ،عن طريق )1( :دعم الطلبة الذين يكافحون لتلبية املعايير

262,112
( 135,328ذكور)
( 126,784إناث)
1,060
( 636ذكور)
( 424إناث)
%100

األكادميية الدنيا في اللغة العربية والرياضيات )2( ،وضمان أن يتمكن
جميع األطفال من الوصول إلى املواد املدرسية والتعلمية األساسية.
لتحقيق هذه الغايات ،ستوظف األونروا مبوجب هذا النداء  1,060معلما ً
ومعلمة مساندة ملساعدة الطلبة ذوي التحصيل املتدني في اللعة
العربية والرياضيات .فضال ً عن ذلك ،وفي أعقاب امتحانات الفصل األول،
سيتم توفير مواد عالجية للطلبة ذوي األداء املتدني في الصفوف من
الرابع إلى التاسع ،بقصد تزويد الطلبة باملفاهيم واملهارات األساسية
التي يحتاجون إليها للنجاح في مناهج الفصل الثاني .ستعد الوكالة
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أيضا ً أدوات إضافية تتيح للمعلمني تقييم حتصيل الطلبة بشكل
فعال مع األخذ في االعتبار الفروق الفردية بني األطفال .سيساعد
البرنامج على تطوير ثقة الطلبة في أنفسهم ،وسيساهم في تقليل
التغيب عن املدرسة والتسرب منها ،وسيعزز رفاه األطفال بشكل عام.
وفي بداية كل فصل ،ستوزع األونروا اللوازم املدرسية (مبا فيها الدفاتر
املدرسية وأقالم احلبر والرصاص واملماحي) لدعم الفئات األشد حرمانا ً
من الناحية االقتصادية في االنتظام في املدارس.
ستواصل قناة األونروا التلفزيونية الفضائية «تلفزيون األونروا» العمل
بدور أداة رئيسية في نهج األونروا في التعليم في أوضاع الطوارئ ،مع

إنتاج برامج في اللغة اإلجنليزية والرياضيات واللغة العربية والعلوم
للصفوف من الرابع وحتى التاسع ،وتقدمي مواد إضافية عالية اجلودة
للتعلم الذاتي ،مما سيكفل أن يتمكن أطفال الالجئني من الوصول إلى
التعليم حتى في مناطق عدم االستقرار ،واستعادة الروتني ،وتزويدهم
باألمل .وفي مجرى السعي ملواجهة التأثيرات السلبية للنزاع والفقر
والعزلة ،ستتضمن الدروس التفاعلية املتعددة الوسائط الصور
املتحركة ،واألغاني ،واملواقف التمثيلية لألطفال ،وقص احلكايات،
وستعتمد على مناهج ممارسات التعليم والتعلم ومبادئ إصالح
املهارات احلياتية.

المياه والصرف الصحي الطارئ
المؤشر
تفادي حدوث تدهور حرج في
الصحة العامة بني الالجئني
من خالل التدخالت الطارئة في
مجال املياه والصرف الصحي.

الغاية المستهدفة

نسبة حاالت اإلسهال بني األطفال دون سن اخلامسة
عدد مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة التي تدعمها األونروا (مصنفة
حسب مرافق تابعة أو غير تابعة لألونروا)

تتم الوقاية من تفشي األمراض
املنقولة باملياه والناشئة عن
تعطل عمل نظم املياه والصرف مجموع لترات الوقود املقدمة لدعم مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة
الصحي.
نسبة اإلصالحات الطارئة الالزمة على شبكات املياه والصرف الصحي في
اخمليمات التي يتم دعمها
ينخفض تعرض الالجئني لنواقل عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها
األمراض وأوساط تكاثر احلشرات .أطنان النفايات التي تتم إزالتها من املكبات غير الرسمية
ستواصل األونروا دعم عمل آبار املياه ومحطات حتلية املياه وخدمات
معاجلة املياه العادمة وإدارة النفايات من خالل توفير الوقود وفقا ً لألولويات
التي حتددها مجموعة قطاع املياه والصرف الصحي والنظافة وبالتشاور
مع األطراف املعنية األخرى (مبا فيها مصلحة مياه بلديات الساحل
واجملتمعات احمللية) .وستنفذ األونروا كذلك أنشطة السيطرة على نواقل

< %13
 10مرافق لألونروا
 280مرفقا ً غير تابع لألونروا
4,200,000
%100
3
60,000

األمراض ،وتطهر ثالثة مواقع لتكاثر نواقل األمراض ،وتزيل حوالي 60,000
طن من النفايات الصلبة من مكبات النفايات غير الرسمية في ثماني
مخيمات لالجئني في غزة أو بالقرب منها .فضال ً عن ذلك ،ستجري األونروا
إصالحات طارئة على شبكات املياه واجملاري املتضررة والتالفة في اخمليمات،
مبا فيها جباليا في شمال القطاع ورفح في جنوبه.

المأوى الطارئ وإصالح المساكن
المؤشر
صيانة حق األسر الالجئة املهجرة أو
املتضررة من النشاط العسكري أو
الكوارث الطبيعية في املأوى املالئم.
متلك األسر الالجئة املهجرة سبال ً متزايدة
للوصول إلى حل للسكن املؤقت.
تتمكن األسر الالجئة املتضررة من
العمليات العسكرية أو الكوارث
الطبيعية من العودة إلى مساكنهم.

الغاية المستهدفة

نسبة األسر املتضررة التي تتلقى مساعدات في املأوى

%100

عدد األسر الالجئة التي تتلقى املساعدات النقدية في السكن
االنتقالي

6,521

نسبة تكلفة السكن التي تغطيها املساعدات النقدية في
السكن االنتقالي
عدد األسر التي حتصل على مساعدات في إصالح املساكن
عدد األسر الالجئة التي بحاجة إلى مواد التأهب لفصل الشتاء
والتي حتصل على املواد الالزمة

%80
50,960
5,000
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ستساعد األونروا حوالي  51,000أسرة الجئة تعرضت مساكنها ألضرار
طفيفة أو كبيرة نتيجة القتال عام  .2014ستأخذ املساعدة شكل
منح نقدية متكّن احلاصلني عليها من استكمال اإلصالحات الالزمة .يتم
حتديد قيمة املنحة بواسطة تقييم فني يجريه مهندسو األونروا .وملنع
االزدواجية وحتسني الكفاءة ،أجري تنسيق شامل وفحص تقاطعي بني
جميع املنظمات ذات العالقة (وال سيما األونروا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ووزارة األشغال العامة واإلسكان) في غزة من خالل قاعدة البيانات املوحدة
لدى مجموعة قطاع املأوى .باإلضافة إلى ذلك ،هناك قرابة  6,500أسرة
مؤهلة مت تقييم مساكنهم على أنها غير صاحلة للسكنى نتيجة القتال
ولم يتمكنوا من إصالحها أو إعادة بنائها ،وستحصل هذه األسر على
مساعدات نقدية لتأمني مأوى انتقالي تدفع من خالل حتويالت مصرفية.

هذه املساعدة عبارة عن إعانة في اإليجار تتراوح قيمتها بني 250-200
دوالرا ً أمريكيا ً في الشهر وحتدد حسب حجم األسرة ،وذلك لدعم إيجاد
حل سكني مؤقت إلى حني إعادة بناء املساكن .يعتمد االستحقاق على
عمليات التفحص التي يجريها األخصائيون االجتماعيون واملهندسون في
األونروا .وأخيراً ،ستهيئ األونروا  50مدرسة إضافية لكي تعمل كمراكز
مخصصة لإليواء الطارئ في حال حدوث جولة أخرى من النزاع أو كارثة
طبيعية .ويعد هذا أحد أهم األنشطة التي ستنفذها األونروا تبعا ً لنتائج
مترين أجري الستخالص الدروس املستفادة بعد القتال عام  .2014وفي هذا
اخلصوص ،ستجهز الوكالة جميع املراكز اجلديدة اخملصصة لإليواء الطارئ
مبظالت وحمامات وألواح للطاقة الشمسية لتوفير مصدر مستقل
للطاقة ،ومصدر مياه مستقل ،وغير ذلك من التسهيالت الالزمة.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌﺘﻔﺠﺮﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺐ  1,000ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌﺘﻔﺠﺮﺓ

operations
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
support office
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ

ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ

46,000
140,000

ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﳌﺮﺡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ

140,000

ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
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برنامج الصحة النفسية المجتمعية
المؤشر

تعزيز األداء النفسي-
االجتماعي لالجئني
واألسر الضعيفة وفي
التجمعات السكانية
املهددة.

الغاية المستهدفة

نسبة احلاالت التي يبدو عليها حتسن في األداء النفسي-االجتماعي من مجموع
حاالت اإلرشاد الفردي

%70

عدد األطفال املستفيدين من التدخالت النفسية-االجتماعية املنظمة (املهارات
احلياتية والتوجيه اجلمعي)

262,112
( 135,328ذكور)
( 126,784إناث)

عدد األطفال من مدارس األونروا احلاصلني على إرشاد فردي ودعم في إدارة احلالة

13,300
( 6,916ذكور)
( 6,384إناث)

عدد البالغني املستفيدين من التدخالت النفسية-االجتماعية وتدخالت احلماية في
مرافق األونروا الصحية

5,000
( 750ذكور)
( 4,250إناث)

عدد الالجئني الفلسطينيني املستفيدين من حلقات التوعية العامة في مدارس
األونروا ومراكزها الصحية واملرافق األخرى (مجموعات تثقيف األهالي واجملتمعات
احمللية)

46,000
( 20,700ذكور)
( 25,300إناث)

عدد األطفال من مدارس األونروا احلاصلني على إرشاد جمعي

21,000
( 10,710ذكور)
( 10,290إناث)

ستقدم األونروا ،من خالل برنامج الصحة النفسية اجملتمعية ،أشكاال
مختلفة من الدعم النفسي-االجتماعي لألطفال والبالغني على السواء،
تعزيزا ً للنهج الشمولي واملتكامل في رفاه الطفل واألسرة .ضمن هذا
البرنامج ،ستكفل أنشطة املهارات احلياتية وبرنامج التوجيه اجلمعي أن
يكتسب جميع الطلبة املهارات احلياتية األساسية (مثل العالقات بني
األقران ،والتسامح ،ومهارات حل النزاعات) من أجل النجاح في احلياة .كما
سيقوم املرشدون في البرنامج كذلك بتحديد ودعم األطفال الذين يعانون
من اإلهمال أو اإليذاء ،وسيتابعون األطفال الذين تسربوا من املدرسة من
أجل تيسير عودتهم إلى مقاعد الدراسة .ستقدم الوكالة اإلرشاد الفردي
إلى  13,300طالب وطالبة واإلرشاد اجلمعي إلى  21,000طالب وطالبة.
سيكون من األرجح أن تنجح اجلهود الرامية إلى بناء قدرات الصمود بني
األطفال إذا ساندتها األسرة واجملتمع احمللي .لذا ستعمل األونروا على تنظيم
حلقات منظمة لتثقيف األهالي واجملتمعات احمللية لتعزيز مهارات الوالدية

اإليجابية واحلياة األسرية ،فيما يتم أيضا ً تعزيز قدرات التدبر والصمود لدى
حوالي  46,000شخص بالغ .سيساهم ذلك في حتسني العالقات األسرية
وضمان حصول األطفال على الدعم ،ليس في مدارس األونروا فقط ،بل وفي
نطاق منازلهم ومجتمعاتهم احمللية .وإلى جانب دعم البالغني الذين يعانون
من الصدمة النفسية املتعلقة بالصراع ،سيتم كذلك دعم  5,000أنثى
ناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل اإلرشاد الفردي
واجلمعي في املراكز الصحية واإلحالة إلى خدمات األونروا ومقدمي اخلدمات
اخلارجيني (مبا يشمل اخلدمات الطبية واالجتماعية واملشورة القانونية).
وستستخدم األونروا على املستوى اجملتمعي أدوات تشاركية متنوعة ،مبا
فيها العالج بالفنون التعبيرية واإلبداعية وصنع األفالم املتحركة والومضات
اإلذاعية والدراما والرياضة ،لبناء قدرات الصمود والتحمل والقدرة على
حماية الفئات الضعيفة في مخيمات الالجئني من جميع أشكال العنف
واإليذاء واإلهمال واالستغالل.

الحماية
المؤشر
عدد املبادرات التي جترى لتوعية األطراف املعنية حول قضايا
حتسن قدرة الوفود على املناصرة بشأن األزمة
التركيز (زيارات ميدانية/إحاطات للجهات املانحة ،والسياسيني،
املمتدة التي يعاني منها الالجئون في غزة.
والباحثني ،والصحفيني)
تقوية استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني.

نسبة األفراد الذين يحدد أن لديهم بواعث قلق بشأن احلماية
(نساء وفتيات وفتيان ورجال) ويتلقون املساعدة
عدد موظفي األونروا املدربني على احلماية

الغاية المستهدفة
25
%100
1,000
( 500ذكور)
( 500إناث)
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ستواصل الوكالة رصد التطورات في بيئة العمل اإلنساني واحلماية
احمللية في قطاع غزة .وستقوم ،من خالل برامجها وخدماتها ،بالتخفيف
من أثر تآكل آليات التكيف وأثر الفقر املتزايد الذي يضاعف اخملاطر على
احلماية بالنسبة لالجئني األشد ضعفاً .وستعمل جلنة احلماية املنشأة
حديثا ً في مكتب إقليم غزة على تعميم احلماية ،فيما تعمل أيضا ً على
متكني األونروا من التأكد من أن جميع عملياتها في قطاع غزة تسترشد
بتحليل لقضايا احلماية واعتباراتها .وباإلضافة إلى ذلك ،ستساهم جلان
احلماية اخلمس على مستوى املناطق ،التي أنشئت في عام  ،2016في
حتديد الفرص والتحديات وتطوير استجابات مبنية على معارف وخبرات
املوظفني امليدانيني.

ستحتفظ دائرة اإلغاثة واخلدمات االجتماعية وبرنامج الصحة النفسية
اجملتمعية في غزة بدور أساسي فيما يتعلق باستجابات احلماية .وسيولى
اهتمام خاص لتحسني إدارة حاالت احلماية األشد صعوبة ،مبا في ذلك في
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل .وستسعى
الوكالة كذلك لتقوية نظم اإلحالة فيما يتعلق باحلاالت التي يتم الكشف
عنها من خالل مراكز األونروا الصحية ومدارسها وقاعدة بيانات احلماية
لدى الوكالة .ومن خالل تنظيم زيارات للوفود األجنبية وتقدمي إحاطات
لها ،ستواصل األونروا رفع الوعي حول قضايا احلماية التي متس الالجئني
الفلسطينيني ،جنبا ً إلى جنب مع مناصرة احترام حقوقهم .كما ستركز
الوكالة على تقوية نظم التنسيق واإلحالة بني البرامج بخصوص احلماية.

التوعية بمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة
الغاية المستهدفة

المؤشر
عدد موظفي التعليم في األونروا الذين يتلقون التدريب املتقدم
تقدمي التوعية مبخاطر مخلفات احلرب بخصوص مخلفات احلرب املتفجرة
املتفجرة في جميع مدارس األونروا في غزة
وملوظفي األونروا.
نسبة مراكز األونروا اخملصصة لإليواء الطارئ التي حصلت
طواقمها على تدريب على مخلفات احلرب املتفجرة
منذ العام  ،2014عملت األونروا ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة
باأللغام على تقدمي التدريب على التوعية مبخاطر مخلفات احلرب
املتفجرة ،باستهداف املوظفني امليدانيني وتدريب املعلمني في مدارس
األونروا لكي يعملوا على توعية األطفال املنتظمني في مدارس األونروا
بهذه اخملاطر .وفي عام  ،2017ستبني األونروا على هذا العمل من

1,000
( 710ذكور)
( 290إناث)
%100

خالل تقدمي تدريب متقدم للمدربني يستهدف حوالي  1,000موظف
في األونروا بحيث يوكل لهؤالء العمل في مراكز الوكالة اخلمسني
اخملصصة لإليواء الطارئ في حال حدوث جولة قتال أخرى وتهجير
للمدنيني .سيساهم التدريب املتقدم في تعزيز احلد من خطر األذى من
مخلفات احلرب املتفجرة لكل من موظفي األونروا واملستفيدين.

أسابيع المرح الصيفية
الغاية المستهدفة

المؤشر
عدد األطفال الذين شاركوا في أسابيع املرح الصيفية في نشاط ترفيهي الصفي
واحد على األقل خالل فترة الصيف
دعم السالمة البدنية
والنفسية لألطفال ،ذكورا ً
عدد الالجئني الذين حصلوا على فرص للعمل في أسابيع املرح الصيفية
وإناثاً.
نسبة األطفال الذين أفادوا بأنهم عاشوا جتربة إيجابية أثناء أسابيع املرح الصيفية
ستنظم األونروا أسابيع املرح الصيفية مبشاركة حوالي 140,000
فتى وفتاة لتخفيف أثر النزاع والفقر على تعلم أطفال الالجئني
الفلسطينيني ومنائهم وصحتهم البدنية والنفسية .من خالل هذا
التدخل ،سيشارك األطفال في أنشطة ترفيهية منظمة تشمل
الرياضة واحلرف واملسرح في أماكن آمنة وخاضعة لإلشراف .ستزود هذه

140,000
( 72,800ذكور)
( 67,200إناث)
2,500
( 1,500ذكور)
( 1,000إناث)
%85

األنشطة األطفال باستراتيجيات التدبر وتتيح لهم الفرص للتشارك
بتجاربهم وبناء الصداقات وتطوير شبكات الدعم .كما أن تنفيذ
أسابيع املرح الصيفية يوفر فرص عمل قصيرة األجل من خالل برنامج
املال مقابل العمل حلوالي  41 2,500الجئ فلسطيني يعيشون حتت خط
الفقر ،وال سيما الشباب.
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ |  50ﻋﺎﻣ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  2,9ﻣﻠﻴﻮﻥ

238,000

 20,598ﺟﻨﲔ

ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ

ﻻﺟﺊ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ  19ﻣﺨﻴﻤﺎ ﹰ

 0.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻﺟﺌﻮﻥ ﻣﺴﺠﻠﻮﻥ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

 11,658ﻧﻮﺭ ﺷﻤﺲ

 9,369ﺍﻟﻔﺎﺭﻋﺔ
 19,987ﻋﺴﻜﺮ
 28,129ﺑﻼﻃﺔ

 23,549ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ

ﺃﻳﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؟

ﻣﺨﻴﻢ ﺭﻗﻢ 1
8,125

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺝ( % 10 /

% 60.5

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ

 % 29ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 % 19.5ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  % 17ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

 14,064ﺟﻠﺰﻭﻥ
ﻋﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
 13,231ﺍﻷﻣﻌﺮﻱ
2,688
 13,730ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ
 13,795ﺷﻌﻔﺎﻁ

 6,013ﻋﺎﻳﺪﺓ
 2,605ﺑﻴﺖ ﺟﺒﺮﻳﻦ

% 29.5

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ

 3,003ﺩﻳﺮ ﻋﻤﺎﺭ

ﻋﻘﺒﺔ ﺟﺎﺑﺮ
8,561

ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  ،2014ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2016
ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،2016 ،ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .(2016

ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻫﻴﺸﺔ
16,180

 70ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﳉﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ،ﻭﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺝ(

ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ
13,092

 118ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

 10,275ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ

ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  133ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
 % 50ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ،ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ,ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2015

ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ

1,528
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺳﻠﻮ

1,215

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺝ( :ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ) 61%ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(

777
565

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺃ( :ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻻﺟﺌﲔ
ﺍﳋﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺏ( ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻣﺸﻴﺪ ،ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﻣﺨﻄﻂ

287
ﺍﳉﺪﺍﺭ

2016

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول

ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﳌﻬﺠﺮﻭﻥ

2015

411
2014
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺍﳌﻬﺠﺮﻭﻥ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ،

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﻫﻴﺸﺔ

ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻭﺗﺄﺛﺮ ﻣﺨﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﻫﻴﺸﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﺪﺓ:
 95ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﺎ ﹰ
 57ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎ ﹰ
 1ﻣﻘﺘﻞ ﻻﺟﺊ ﻭﺍﺣﺪ
 104ﻻﺟﺌﲔ ﻣﺼﺎﺑﲔ ،ﻣﻨﻬﻢ  26ﻃﻔﻼﹰ.

 338ﻻﺟﺌﲔ ﻣﺼﺎﺑﲔ ،ﻣﻨﻬﻢ 64
ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ )ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ(

 5ﻻﺟﺌﲔ ﻗﺘﻠﻰ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺻﺮ ﻭﺍﺣﺪ )ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ(
 577ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ )ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ(

 547ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ،ﻣﻨﻬﻢ 98
ﻗﺎﺻﺮﺍ ﹰ )ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ(
 28ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﺃﺩﺕ
ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ،ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ  14-1ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

 296ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﺣﻴﺔ ﻓﻲ  95ﺣﺎﺩﺛﺔ )ﻓﻲ
ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ(
 70ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﲟﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ
ﺃﺭﺍﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﹴ
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الضفة الغربية :التدخالت الخاصة بكل قطاع

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اوﻟﻰ
اﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺎدة ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪرة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء

اﳌﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺎرئ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻘﺮة ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

© unrwa archives

8,000

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

191,000
ﻻﺟﺊ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺧﺎرج
اﺨﻤﻟﻴﻤﺎت

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 23

المساعدات الغذائية الطارئة
الغاية المستهدفة

المؤشر
عدد األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى مساعدات غذائية بالقسائم

يتم تخفيف حدة
افتقار الالجئني
لألمن الغذائي.

عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية (مصنف
حسب اجلنس)
القيمة اإلجمالية للقسائم اإللكترونية املقدمة لالجئني املفتقرين لألمن الغذائي
عدد األفراد املستفيدين من توزيع الغذاء املشترك بني برنامج األغذية العاملي واألونروا
على اجملتمعات البدوية والرعوية املهددة في املنطقة (ج)

سيتم ضمن النداء الطارئ لعام  2017تزويد الالجئني املفتقرين لألمن
الغذائي الذين يعيشون في أماكن حضرية وريفية خارج اخمليمات في
الضفة الغربية مبساعدات غذائية بواسطة قسائم إلكترونية من خالل
شراكة لألونروا مع برنامج األغذية العاملي 42.سيتم اختيار األسر املستفيدة
باستخدام صيغة اختبار مستوى الدخل بالوسائل غير املباشرة التي تقيم
اخلصائص األساسية التي متكن األونروا من حتديد األسر األشد ضعفا ً
وافتقارا ً لألمن الغذائي وإعطائها األولوية .سيتم تصميم مستويات
املساعدة حسب حجم األسرة .باإلجمال ،سيتم دعم  25,883أسرة
(تضم  155,000فرد) في  138موقعا ً لتلبية  %60من احتياجاتهم اليومية
األساسية للغذاء .وسيكون بإمكان األسر أن تختار من بني  14صنفا ً من
األغذية األساسية حسب احتياجاتهم اخلاصة في أي متجر من بني 110
متاجر محلية مسجلة لدى برنامج األغذية العاملي .ومن شأن التركيز على
أصناف األغذية الطازجة ،مثل البيض واحلليب واللنب ،واجمللوبة من منتجني

25,833
155,000
( 78,275ذكور)
( 76,725إناث)
US$ 19,158,000
36,000
( 18,360ذكور)
( 17,640إناث)

فلسطينيني في الضفة الغربية أن يدعم استهالك أغذية ذات جودة
وقيمة غذائية عالية ومتنوعة ،فيما يجري في الوقت ذاته ضخ األموال في
االقتصاد احمللي عن طريق دعم املنتجني احملليني وأصحاب املتاجر املشاركة
في البرنامج.
تعد اجملتمعات البدوية والرعوية في املنطقة (ج) من أشد الفئات السكانية
ضعفا ً في الضفة الغربية من ناحية تهديدات احلماية وانعدام األمن
الغذائي ،وسيتم استهداف هذه اجملتمعات باملساعدات الغذائية بشكل
منفصل عن طريق ترتيبات تعاون قائمة بني األونروا وبرنامج األغذية العاملي.
في هذا اخلصوص ،ستحصل األسر الالجئة وغير الالجئة على السواء على
طرود غذائية فصلية يقوم بتوريدها برنامج األغذية العاملي وتتولى األونروا
توزيعها 43.سيقوم التدخل املشترك بني األونروا وبرنامج األغذية العاملي
بتوزيع األغذية بانتظام على حوالي  36,000شخص من البدو والرعاة عبر
املنطقة (ج) في الضفة الغربية.

المال مقابل العمل الطارئ
المؤشر
الالجئون املفتقرون
لألمن الغذائي املقيمون
في اخمليمات يكسبون
األجور على املدى
القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية
للغذاء واستعادة
قدراتهم على التدبر.

الغاية المستهدفة

عدداألسرالالجئةاملفتقرةلألمنالغذائيالتيتشاركفياملالمقابلالعملعلىاملدىالقصير
العدد الكلي لالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يستفيدون من مساعدات املال
مقابل العمل
القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل
عدد مشاريع املال مقابل العمل املنفذة في اخمليمات

ستدعم األونروا  8,000أسرة الجئة تفتقر لألمن الغذائي ( 48,000فرد)
في مخيمات الضفة الغربية التسعة عشر لتلبية أبسط احتياجاتهم
األساسية للغذاء واملواد غير الغذائية من خالل توفير عقود قصيرة األجل
للمال مقابل العمل .وعلى النحو املتبع في اختيار األسر املستفيدة من
املساعدات الطارئة بالقسائم اإللكترونية ،سيتم اختيار األسر املستفيدة
من املال مقابل العمل باستخدام صيغة اختبار مستوى الدخل بالوسائل
غير املباشرة لضمان أن توجه املساعدة للفئات األشد ضعفاً .وستترجم
هذه املساعدة الطارئة على شكل ضخ املال مباشرة على مستوى
األسر بقيمة  10,080,000دوالر لدعم األمن الغذائي .سيمنح العاملون
في برنامج املال مقابل العمل عقودا ً ملدة ثالثة أو أربعة أشهر 44بقيمة
 380دوالرا ً في الشهر .وسيعمل هؤالء في أدوار متنوعة تساهم في دعم
البيئة العامة للمخيمات ،على سبيل املثال في دور عمال نظافة ،وفي أداء

8,000
48,000
( 24,480ذكور)
( 23,520إناث)
US$ 10,080,000
19

أعمال بسيطة في الصيانة والتأهيل ،وفي احلراسة ،وفي دعم املنظمات
اجملتمعية بصفة موظفني إداريني ومراسلني وعاملني في رياض األطفال
وغير ذلك من األدوار املساندة .وستعزز األونروا مشاركة النساء والشباب
( 24-18عاماً) واألشخاص ذوي اإلعاقات ،بحيث تكرس  %35من الفرص
للنساء و %20للشباب.
في موازاة مع فرص املال مقابل العمل االعتيادية ،ستعمل األونروا كذلك
في شراكة مع املنظمات اجملتمعية لتنفيذ مشاريع في اخمليمات .ميكن أن
تشمل هذه املشاريع تأهيل مرافق املنظمات اجملتمعية والبنية التحتية
العامة وتصميم املواقع لساحات اللعب واحلدائق العامة وغيرها من
املساحات اجملتمعية .وإلى جانب توفير اليد العاملة (من خالل برنامج املال
مقابل العمل) ،ستساهم األونروا أيضا ً في توريد األدوات واملواد وستوفر
اخلبرات الهندسية والتقنية.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﻣﻦ ازﻣﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ

58
ﻣﻮﻗﻌﺎ ﹰ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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المال مقابل العمل الطارئ
المؤشر
يكون الالجئون الفلسطينيون الذين
يواجهون قيودا ً على الوصول واحلركة
أو الذين يوجدون في جتمعات سكانية
معزولة قادرين على الوصول إلى خدمات
وقائية وعالجية ذات جودة.
ضمان وصول الفئات املهددة في املناطق
النائية إلى اخلدمات الصحية.

الغاية المستهدفة

نسبة الزيارات املنتظمة التي جترى لكل مجتمع حسب برنامجها
الزمني
عدد التجمعات السكانية التي يتم تزويدها بقدرة أفضل على
الوصول إلى اخلدمات الصحية من خالل العيادات الصحية املتنقلة
عدد استشارات املرضى املقدمة في العيادات الصحية املتنقلة

ستتيح عيادات األونروا الصحية املتنقلة ،التي تعمل مع منظمات
اجملتمع املدني ،45إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الوقائية
والعالجية في  58موقعا ً في الضفة الغربية .يوجد عدد من التجمعات
السكانية املستهدفة في املنطقة (ج) ،مبا في ذلك في محيط القدس
الشرقية وفي منطقة التماس ،وتواجه هذه التجمعات عوائق شديدة في
الوصول إلى اخلدمات الصحية األساسية .استجابة لذلك ،ستقوم ستة
فرق صحية متنقلة ،تتكون من أطباء وممرضات وقابالت ومرشدين نفسيني
وصيدالنيني وموظفني مساندين ،بتقدمي خدمات الرعاية الصحية مجاناً،

%100

58
109,276
( 65,566إناث)
( 43,710ذكور)

مثل إجراء استشارات طبية ومعاجلات وتقدمي األدوية بنا ًء على الوصفة
الطبية .ستكون الرعاية الصحية متاحة للجميع ،ولكن مع التركيز
بشكل خاص على النساء واألطفال واملسنني ومرضى األمراض املزمنة.
وستعطى األولوية كذلك لتقدمي خدمات مالئمة في رعاية احلمل والصحة
اإلجنابية للنساء اللواتي يتحملن في الغالب املسؤولية عن رعاية األطفال
فيما يعانني من نقص الرعاية الصحية .يتوقع أن تشكل النساء والبنات
حوالي  %60من استشارات املرضى وأن يشكل األطفال دون اخلامسة من
العمر حوالي  %17من االستشارات.
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اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ  57ﲡﻤﻌﺎ ﹰ ﺑﺪوﻳﺎﹰ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن

ﻗﺪرات اﻟﺼﻤﻮد ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺸﺒﺎب اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ ﲡﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ

اﳊﻤﺎﻳﺔ

رﺻﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ
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برنامج الصحة النفسية المجتمعية
الغاية المستهدفة

المؤشر
تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي لالجئني واألسر نسبة اجملتمعات املهددة املستهدفة التي يتم تزويدها
باإلرشاد أو األنشطة النفسية-االجتماعية
الضعيفة وفي التجمعات السكانية املهددة.

حتسن الرفاه النفسي-االجتماعي في اجملتمعات
املهددة املستهدفة.

%100

عدد األنشطة/اجللسات النفسية-االجتماعية اجلماعية

660

عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري

600

عدد األفراد الذين ميكنهم الوصول إلى الدعم النفسي-
االجتماعي وخدمات الصحة النفسية من خالل وحدات
الصحة النفسية املتنقلة (مجموع سكان املناطق اخملدومة)
عدد أفراد اجملتمع واللجان الذين يتم تدريبهم على الوقاية
واالستجابة لألزمات والطوارئ النفسية-االجتماعية

ستقدم األونروا خدمات الصحة النفسية اجملتمعية والدعم النفسي-
االجتماعي في  57مجتمعا ً بدويا ً يشكل الالجئون غالبية السكان فيها.
مت حتديد سكان هذه اجملتمعات ضمن األكثر عرضة للخطر في الضفة
الغربية ،وهم يواجهون تهديدات متعددة للحماية ،مبا في ذلك خطر
الترحيل القسري والتهجير ،بسبب أعمال الهدم ،وعنف املستوطنني،
وفقدان أمناط احلياة التقليدية في أعقاب قيام السلطات اإلسرائيلية
مبصادرة األراضي .ستقوم ستة فرق متنقلة للصحة النفسية ،يتكون
كل منها من مرشدين نفسيني اثنني ،بزيارة التجمعات البدوية بشكل
منتظم للوقاية من املشاكل النفسية-االجتماعية وقضايا الصحة
النفسية والكشف عنها واالستجابة لها .وسيستفيد سكان املناطق
اخملدومة ،الذين يقدر عددهم بحوالي  10,377شخصاً ،من إمكانية
الوصول إلى  660جلسة نفسية-اجتماعية جماعية وإلى  600جلسة

10,377
( 5,015ذكور)
( 5,362إناث)
400
( 175ذكور)
( 225إناث)

إرشاد فردي أو جمعي أو أسري سيتم تنظيمها على مدار العام.
وسيتم التركيز بشكل خاص على فئات األطفال والشباب والنساء،
إذ أن هذه الفئات يغلب أن تتحمل العبء األكبر للتوتر والضغط
في هذه اجملتمعات .سيجري العمل على حتديد أية حاالت حتتاج إلى
متابعة مختصة وإحالتها ومتابعتها .وإلى جانب الزيارات األسبوعية
للمجتمعات ،ستجري الوكالة أنشطة مثل أيام مجتمعية مفتوحة
ومخيمات صيفية .وستواصل األونروا كذلك دعم ما ال يقل عن  15جلنة
مجتمعية للبدو وأفراد آخرين من اجملتمع احمللي سعيا ً ملواصلة تطوير
قدرات الصمود وآليات التدبر .سيترافق ذلك بتقدمي التدريب على مهارات
القيادة ،ومهارات االتصال ،وأسس اإلسعاف األولي ،والوقاية واالستجابة
لألزمات والطوارئ النفسية-االجتماعية.

الحماية
الغاية المستهدفة

المؤشر
يحصل الالجئون على احلماية من التأثيرات املباشرة
نسبة تدخالت األونروا في قضايا احلماية التي تستحث
للصراع/االحتالل ،ويتعزز احترام القانون اإلنساني
الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،ويتم تخفيف اتخاذ استجابات إيجابية من جانب السلطات
عواقب االنتهاكات.

%20

تتحسن املتابعة املنهجية للسلطات املسؤولة عن
انتهاكات القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
حلقوق اإلنسان.

نسبة احلوادث/القضايا املوثقة واملستوفية للشروط
التي يتم رفعها إلى السلطات املعنية

تكون الوفود أكثر جاهزية وأفضل معرفة للمناصرة
بشأن األزمة املمتدة التي تؤثر على الالجئني
الفلسطينيني في الضفة الغربية.

عدد مبادرات احلماية (املناصرة) التي تستهدف أطرافا ً
فاعلة خارجية

70

نسبة األسر الالجئة التي تعاني من التهجير بسبب
أعمال الهدم والتي تلقت املساعدات النقدية الطارئة
وفقا ً لنموذج التدخل أثناء األزمات

%100

نسبة األسر الالجئة التي تعاني من العنف و/أو اإلضرار
مبمتلكاتها اخلاصة والتي تلقت مساعدات طارئة وفقا ً
لنموذج التدخل أثناء األزمات

%50

عدد اجملتمعات احمللية املهددة التي يتم دعمها من خالل
يسيرها اجملتمع احمللي
مشاريع حماية
ّ

12

يتم التصدي لالحتياجات العاجلة لالجئني ،نسا ًء
ورجاال ً وأطفاالً ،الذين يواجهون هدم املنازل أو اإلخالء
القسري من مساكنهم أو اإلضرار مبمتلكاتهم.
يتم تخفيض خطر التهجير القسري للتجمعات
السكانية املهددة وتعزيز قدراتهم على التدبر.

46

%80
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ضمن النداء الطارئ لعام  ،2017سترصد األونروا انتهاكات القانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان التي متس الالجئني
الفلسطينيني وتوثقها وتبلغ عنها .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تنظيم
زيارات ميدانية وجلسات إحاطة للدبلوماسيني وغيرهم من أعضاء
اجملتمع الدولي لتنشيط العمل على قضايا احلماية التي تؤثر في الالجئني،
وحثهم على التماس املساءلة واالنتصاف بخصوص االنتهاكات .في
موازاة مع ذلك ،ستتدخل األونروا لدى السلطات املعنية املسؤولة عن
االنتهاكات ملناصرة املساءلة واتخاذ تدابير تصحيحية .عالوة على
ذلك ،سييسر مكتب دعم العمليات إجراء إحاطات ميدانية للمانحني
وسينخرط في التوعية واملناصرة حول احلماية.
وفي مسعى االستجابة حلاالت التهجير القسري بسبب هدم املساكن
واإلضرار باملمتلكات اخلاصة أثناء عمليات إنفاذ القانون أو العمليات
العسكرية واحلوادث التي يتورط فيها املستوطنون اإلسرائيليون ،ستقدم

األونروا الدعم الطارئ لألسر الالجئة املتضررة من خالل منوذج التدخل أثناء
األزمات .مبوجب هذا النموذج )1( ،ستقدم مساعدات نقدية لدعم تأمني
مسكن مؤقت لألسر املهجرة أو للمساعدة في إعادة بناء املمتلكات
اخلاصة املتضررة  )2( ،47وستجري اإلحالة إلى خدمات متخصصة داخلية
أو خارجية ،مبا يشمل الرعاية الصحية ،والدعم النفسي-االجتماعي،
والدعم القانوني ،باالستناد إلى تقييم االحتياجات الذي يجريه األخصائيون
االجتماعيون في فريق احلماية .وستواصل األونروا أيضا ً تقدمي مساعدات
احلماية الطارئة بالتنسيق مع أطراف العمل اإلنساني األخرى ،وال سيما
فيما يتعلق باالستجابة في أعقاب أعمال الهدم .وأخيراً ،ستدعم األونروا،
في اجملتمعات احمللية املهددة بشكل خاص ،إنشاء مشاريع حماية صغيرة
يسيرها اجملتمع احمللي تتصدى للتهديدات وتعزز قدرة اجملتمع على
احلجم
ّ
الصمود.

قدرات الصمود وآليات التدبر لدى األطفال والشباب
الغاية المستهدفة

المؤشر
يتم تزويد األطفال والشباب الذين
يعيشون في مناطق تواجه تهديدات عدد األطفال والشباب املشاركني في األنشطة الصيفية/الشتوية
للحماية وأولئك الذين يتضررون
بشكل متواصل من العنف املرتبط
بالنزاع بأنشطة منظمة تهدف إلى
عدد األطفال والشباب الذين يستفيدون من جلسات اإلرشاد الفردي
متتني القدرة على الصمود وآليات
واجلمعي
التدبر اإليجابية لديهم.
يتم تزويد اجملتمعات احمللية وأسر
األطفال والشباب املعرضني خلطر
األذى بأنشطة منظمة ملعاجلة
العواقب السلبية التي تؤثر في
صحتهم النفسية.

عدد األطفال والشباب املشاركني في أنشطة املساعدة النفسية-
االجتماعية (مثل املعاجلة النفسية بالدراما ،أنشطة املسرح ،الخ)
عدد األطفال والشباب احملالني إلى اإلرشاد الفردي  /خدمات متخصصة
في أعقاب تنفيذ أنشطة تقوية قدرات الصمود لدى األطفال والشباب

تلتزم األونروا بتلبية االحتياجات النفسية-االجتماعية لألطفال
والشباب الذين يعيشون في جتمعات سكانية تواجه تهديدات للحماية،
وال سيما في املنطقة (ج) ومنطقة التماس والقدس الشرقية 48.يعاني
العديد من هؤالء األطفال من أحداث مؤملة وموترة منتظمة تشمل هدم
البيوت و/أو القيود على التنقل في طريقهم إلى املدرسة و/أو املضايقات
من اجلنود واملستوطنني .إن لهذه األحداث أثرا ً سلبيا ً على رفاه األطفال
وصحتهم النفسية 49.استجاب ًة إلى ذلك ،ستقدم األونروا األنواع الثالثة
التالية من التدخالت الطارئة:50
1 .1مخيمات صيفية وشتوية لألطفال والشباب تزودهم باألنشطة
النفسية-االجتماعية والترفيهية وتطوير القدرات حتى يتمكن
األطفال والشباب من التعرف على األقران الذين يعانون من
الضائقة ويقومون بإحالتهم .تهدف األونروا ،من خالل هذه
الوسائل ،إلى ضمان أن يحصل األطفال األكثر عرضة للعنف
املرتبط بالنزاع على أنشطة تخفف الضغط وعلى املتابعة الالزمة
وفقا ً الحتياجاتهم.

2,120
( 1,060ذكور)
( 1,060إناث)
1,970
( 970ذكور)
( 1,000إناث)
49,000
( 20,200ذكور)
( 28,800إناث)
اعتمادا ً على احلاجة

2 .2أنشطة نفسية-اجتماعية منظمة على مدار العام لألطفال
والشباب املتأثرين بالعنف املرتبط بالنزاع .ستعالج هذه األنشطة
احتياجات األطفال والشباب في اخمليمات واملناطق احملددة التي
تتعرض باستمرار لآلثار السلبية ملمارسات االحتالل ،مثل
مخيمات عايدة وشعفاط واجللزون ،ومنطقة سلوان ،ومنطقة H2
في اخلليل .باإلضافة إلى ذلك ،سيحصل املرشدون على املساعدة
التي يحتاجونها ألداء واجباتهم بأمان وفاعلية.
3 .3االستجابة النفسية-االجتماعية الطارئة ،مبا في ذلك تنظيم أيام
مفتوحة واسعة النطاق – أنشطة ترفيهية منظمة –تستهدف
املدارس ومجتمعات الالجئني عبر الضفة الغربية حيثما يكونون
مضطرين للتعامل مع حوادث أمنية صعبة بشكل خاص أو مع
العنف املرتبط بالنزاع.
ستعمل الوكالة أيضاً ،ضمن هذه االستجابة ،على إشراك اجملتمعات
احمللية واألسر وموظفي األونروا.
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غزة والضفة الغربية والرئاسة

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ادارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ
واﻹدارة
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة واﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ
وأﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ

اﳊﻴﺎدﻳﺔ

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻷوﻧﺮوا وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ
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التنسيق والسالمة واألمن واإلدارة
الغاية المستهدفة

المؤشر

متلك الوكالة قدرة
كافية لالستجابة
عدد املوظفني املدربني على التأهب واالستجابة للطوارئ
لألزمة املمتدة والطوارئ
املفاجئة.

يتم تنفيذ االستجابة
وإدارتها بفاعلية ،بقدر
التمويل املتاح.

تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ يصدر خالل  90يوما ً بعد
نهاية الفترة التي يغطيها التقرير
مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل  120يوما ً بعد نهاية الفترة
التي يغطيها التقرير

( 2,000غزة)
( 1,700ذكور)
( 300إناث)
( 65الضفة الغربية)
( 52ذكور)
( 13إناث)
 90يوما ً
 120يوما ً

املراجعة السنوية خلطط االستجابة والتأهب للطوارئ

1

مراجعة تنفيذ النداء الطارئ من خالل استعراض النتائج نصف السنوية والسنوية

2

حتتاج األونروا إلى قدرات إضافية لتعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة
والتقييم للتدخالت الطارئة ،وضمان سالمة وأمن املوظفني والالجئني،
وصيانة حيادية مرافقها .وهذا األمر حيوي لضمان الكفاءة والفاعلية
في تنفيذ األنشطة وصيانة وتطوير القدرات الالزمة لالستجابة
الفعالة للطوارئ املفاجئة .عمال ً بتوصيات مجلس مقر األمم املتحدة
للتحقيق بشأن حتسني أمن مدارس األونروا ومنشآتها األخرى وسالمة
كوادرها ،حتتاج األونروا إلى استمرار وتعزيز القدرات لدعم جهود اإلدارة
والتدريب لدى شعبة السالمة واألمن ونشر قوة مناسبة من احلراس
في امليدان من أجل التصدي للمخاطر األمنية وغيرها .ويلزم توفر املوارد
أيضا ً لضمان التنسيق الفعال مع منظمات العمل اإلنساني األخرى،
مبا في ذلك التنسيق الثنائي ومن خالل األطر القائمة مبشاركة وكاالت
متعددة ،ومنها الفريق القطري للعمل اإلنساني ،واجملموعات القطاعية،
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ووحدة حتليل األمن الغذائي لدى
برنامج األغذية العاملي ،ومسح األوضاع االجتماعية-االقتصادية واألمن
الغذائي.
في غزة ،ستكفل األونروا التوريد املناسب للسلع والتعاقد مع اخلدمات
الضرورية لدعم العمل املستمر ألنشطة برنامج الطوارئ .سيشمل
ذلك املوارد الالزمة للتنسيق مع السلطات اإلسرائيلية ،وال سيما بشأن
توريد املواد ذات «االستعمال املزدوج» في ظل احلصار املفروض على غزة،
وتخزين مواد الطوارئ ،وإدارة املستودعات ،وإيصال مخزونات الطوارئ.
وستعطى األولوية للتخطيط للطوارئ وللسيناريوهات احملتملة مبا
يتيح حتسني التأهب العملي لتقدمي استجابة عاجلة لألزمات وإدارتها.
في الضفة الغربية ،وبسبب الطبيعة املستمرة القتحامات اجليش
اإلسرائيلي داخل مخيمات الالجئني وما ينتج عن ذلك من أضرار ملنشآت
األونروا ،سيساهم التمويل في دعم متطلبات الصيانة الطارئة للمباني
املتضررة من أجل تفادي حدوث انقطاعات في تقدمي اخلدمات.

تسعى األونروا أيضا ً إلى تعزيز قدرات التأهب للطوارئ وإدارة اخملاطر في
غزة والضفة الغربية .وسيتم حتقيق ذلك من خالل مواصلة التركيز على
تدريب املوظفني ،واملشاركة في أنشطة التأهب والتخطيط املشتركة
بني الوكاالت ،وصقل واختبار اآلليات والبروتوكوالت الداخلية من خالل
متارين احملاكاة والدروس املستفادة .يشمل ذلك إعداد قوائم وظيفية
لضمان االستجابة الفعالة والسريعة ومتتني التأهب للطوارئ في
مجاالت املياه والصرف الصحي والنظافة واألغذية واملواد غير الغذائية.
ستواصل األونروا حتسني قنوات التواصل مع الالجئني الفلسطينيني
ومجتمعاتهم ،مبا في ذلك من خالل اآلليات الرسمية ،مثل قنوات
التظلم واالستئناف بخصوص بعض اخلدمات احملددة ،وعن طريق تقدمي
معلومات واضحة عن خدمات األونروا املتاحة وغيرها من املسائل إلى
اجملتمعات املتضررة أثناء األزمات.
على مستوى الرئاسة ،تتولى دائرة التخطيط املسؤولية عن التخطيط
ألنشطة االستجابة الطارئة وتنسيقها .وسيتم ضمن هذا النداء تعيني
موظف مسؤول عن الطوارئ لإلشراف على رصد األنشطة والتبليغ
51
عنها ولدعم بناء إطار على نطاق الوكالة لالستجابة للطوارئ.
ستتم إدارة التقارير من خالل نظام إلكتروني للمراقبة القائمة على
النتائج يتيح للوكالة تت ّبع النتائج الفعلية باملقارنة مع األولويات
احملددة في اخلطة على أساس فصلي ،مما سييسر إعداد التقارير املوحدة
بانتظام .ستحتفظ األونروا كذلك بوظائف أخرى على مستوى الرئاسة
لدعم العمليات الطارئة ،ومنها التوريد والعالقات اخلارجية واخلدمات
القانونية ،مبا يشمل التفاعل مع نظام آليات حقوق اإلنسان الدولية
ذات الصلة لتعزيز املساءلة والدعم القانوني بخصوص حماية حقوق
الالجئني الفلسطينيني.
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الحيادية :غزة
الغاية المستهدفة

المؤشر
نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض احليادية
صيانة حيادية الوكالة
ونزاهتها.

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على مبادئ احليادية اخلاصة باألمم املتحدة

سيواصل موظفو دعم العمليات في غزة صيانة احليادية في عمليات
األونروا لتيسير تقدمي اخلدمات اإلنسانية في بيئة العمل الشديدة
الصعوبة .سيجري فريق دعم العمليات ،على مدار العام  ،2017أربع
زيارات تفتيش غير معلنة إلى جميع مرافق األونروا (عددها  266حسب
أيلول/سبتمبر  )2016للتأكد من أنها تستخدم للغايات التي يقصد أن
تستخدم من أجلها فقط .سيتم التبليغ عن خروقات احليادية ومعاجلتها

%100
400
( 200ذكور)
( 200إناث)

دون إبطاء .كما سيقوم الفريق مبناقشة القضايا اخلاصة باحليادية مع
مدراء املنشآت واملوظفني اآلخرين وتقدمي املشورة بشأن ضمان التفهم
اجملتمعي .عالوة على ذلك ،سيساهم فريق دعم العمليات ،من خالل
تيسير التدريب وورش العمل والتواصل املباشر وتوفير أشكال الدعم
األخرى ،في حتسني املعرفة والوعي باحليادية ،وكذلك باملبادئ اإلنسانية
األخرى بني املوظفني (أكثر من  )12,000واجملتمع احمللي.

الحيادية :الضفة الغربية
المؤشر
صيانة قدرة الوكالة على
الوصول وحيادها.

الغاية المستهدفة

نسبة احلاالت التي أدى تدخل موظفي دعم العمليات فيها إلى ضمان املرور اآلمن
ملوظفي األونروا وسلعها وخدماتها
نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض احليادية

صيانة حيادية الوكالة
ونزاهتها.

تيسير قدرة الوكالة على
الوصول ومواجهة خروقات
مساحة العمل اإلنساني.

%60
%100

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية اخلاصة باألمم املتحدة

600
( 300ذكور)
( 300إناث)

نسبة احلوادث املتعلقة بالوصول املبلغ عنها التي تتم إثارتها أمام السلطات املعنية

%100

نسبة حوادث الوصول التي يتم إرسال فرق موظفي دعم العمليات بشأنها

سيتولى فريق دعم العمليات في الضفة الغربية ،على غرار غزة،
ضمان حيادية عمليات األونروا فيما يعمل على تيسير السالمة
وسهولة التنقل ملوظفي األونروا واملستفيدين من خدماتها ،والتبليغ
عن االقتحامات التي تقوم بها قوات إسرائيلية أو فلسطينية ملنشآت
األونروا البالغة  245منشأة ،مما يهدد نزاهتها وقدرتها على تقدمي
اخلدمات .حتقيقا ً لهذه الغايات ،سيجري موظفو دعم العمليات زيارات
تفتيش ميدانية فصلية جلميع منشآت األونروا للتأكد من تقيدها
باالستخدام املقصود .وسيتم توثيق أي خرق للحيادية ومتابعته للتأكد
من أن تتم معاجلة هذه القضايا .عالوة على ذلك ،سيجري تدريب 600

%10

موظف على مبادئ احليادية اخلاصة باألمم املتحدة ،مبا يشمل أهمية هذا
املبدأ عند استخدام وسائط التواصل االجتماعي.
سيتم الرصد والتبليغ عن احلوادث ،مثل تأخير أو منع العبور على نقاط
التفتيش ،التي حتد من حرية حركة سلع الوكالة وتقيد وصول 4,500
موظف وموظفة .وعند احلاجة ،سيتم إرسال فريق من موظفي دعم
العمليات للتفاوض حول العبور اآلمن دون أي خرق ملبادئ األمم املتحدة.
وستطرح حوادث إعاقة الوصول وانتهاكات احليادية من خالل االتصاالت
مع اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.

العواقب

•تزايد االحتياجات اإلنسانية بني
الالجئني الفلسطينيني.
•تزايد قضايا احلماية ،وانتهاكات
القانون اإلنساني الدولي/القانون
الدولي حلقوق اإلنسان ،والوفيات
واإلصابات واالحتجاز نتيجة عمليات
إنفاذ القانون أو النزاع املسلح.
•تشديد القيود على حركة الناس
والسلع واخلدمات دخوال ً إلى قطاع
غزة وخروجا ً منه ،والقيود على
الوصول في الضفة الغربية ،مبا فيها
القدس الشرقية.

•تعبئة املوارد بفاعلية أكبر.
•تقدمي إحاطات منتظمة إلى املانحني.
•االمتداد والتواصل اجملتمعي.
•ترشيد استخدام املوارد.
•التخطيط للظروف الطارئة.

•عزز مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية قدرات االستجابة الطارئة والعاجلة عن طريق مراجعة
النظم ذات الصلة وحتسينها .يستخدم مكتب إقليم غزة الدروس املستفادة من قتال العام  2014من أجل
تعديل سبل التأهب للطوارئ .ستساهم املراجعة الشاملة لدليل االستجابة للطوارئ وإجراءات العمل
املوحدة املرتبطة به في تقوية اإلدارة والتنسيق املتكامل عبر مكتب إقليم غزة خالل مرحلة الطوارئ.
•خالل الفترة  ،2014-2013شارك موظفو مكتب اإلقليم واملناطق في الضفة الغربية في تدريب على االستجابة
للطوارئ يركز على تقييم االحتياجات ،وحتضير خطط االستجابة ،وإدارة األمن الشخصي في امليدان .وتوجد
خطط لتمديد تدريبات االستجابة الطارئة في عام .2017
•تستطيع األونروا الوصول إلى القدرات اللوجستية واإلدارية القائمة أثناء الطوارئ ،بحيث تتمكن من رفع
مستوى القدرات عند وقوع أزمات.
•يتوفر لدى مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية احلد األدنى من خطوات التأهب ،مثل قوائم يجري
حتديثها مبستلزمات الطوارئ ،وقوائم باملوظفني ذوي الدور احلرج أو األساسي ،والقدرة على االستفادة من سجل
موظفي الطوارئ في الوكالة.
•تنسق األونروا مع فريق األمم املتحدة القطري/إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم املتحدة لضمان أقصى
قدر من التغطية والكفاءة .يشارك مكتبا اإلقليمني بنشاط في تدريبات احملاكاة وورش العمل املشتركة بني
الوكاالت بخصوص التأهب واالستجابة للطوارئ.
•تعمل شعبة السالمة واألمن في األونروا مع إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم املتحدة إلجراء رصد وثيق
ومستمر للوضع السياسي واألمني إلتاحة اجملال إلجراء تخطيط وقائي في حال حدوث تصعيد ،حيثما يكون
ذلك ممكناً.
•يساعد تقدمي إحاطة أمنية للموظفني الوافدين على دعم التصرفات والسلوكيات التي تخفض اخملاطرة ،سواءً
للفرد ذاته أو للوكالة.

آلية التخفيف/التدبر

الملحق رقم  :1سجل المخاطر

الحدث

أخطار

•تصعيد النزاع في غزة والضفة
الغربية (احمللي واإلقليمي املنشأ) ،مما
يؤدي إلى ارتفاع التعرض للمخاطر
اإلنسانية واحتمال التعطل في
خدمات األونروا ومساعداتها.
•تصعيد وتزايد في انتهاكات القانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي
حلقوق اإلنسان التي متس الالجئني
الفلسطينيني ومخيمات الالجئني.
•تصاعد في االنقسام الفلسطيني
الداخلي يؤدي إلى مزيد من
اإلخالل باالستقرار في األراضي
الفلسطينية احملتلة.
•عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني
على دفع الرواتب ملوظفي اخلدمة
املدنية ،وما يترتب على ذلك من
عواقب من ناحية األمن وتقدمي
اخلدمات.

استراتيجية

•عدم كفاية مستويات التمويل
لتلبية االحتياجات املتنامية.
•إذا استمر تعليق محادثات السالم،
فيمكن أن يقود املانحني إلى إعادة
النظر في التزاماتهم الطويلة
األجل.

•تعطل تقدمي اخلدمات لالجئني أو عدم
تقدمي اخلدمات للمستفيدين األشد
ضعفاً.
•عدم حتقيق النتائج املتوقعة بسبب
االنخفاض في مساعدات املانحني.
•أثر سلبي على التصورات العامة عن
األونروا.
•تهديدات للموظفني ولعمليات تقدمي
اخلدمات.

المراقبة
•رصد وثيق للبيئة السياسية،
وحتليل االجتاهات السائدة ،وحوادث
احلماية ،والكشف املبكر عن
العوامل التي ميكن أن تشعل فتيل
التصعيد.
•االستخدام املنتظم لنظام إدارة
املعلومات األمنية ،مبا في ذلك جمع
وتنسيق البيانات األمنية بشكل
متواصل من خالل فريق األمم املتحدة
إلدارة األمن وخلية األمم املتحدة
األمنية.
•مراجعات يومية لوسائل اإلعالم.

•التواصل مع دائرة العالقات اخلارجية
واالتصاالت لتتبع الدخل والتعهدات
املالية.
•التواصل مع دائرة العالقات اخلارجية
واالتصاالت تنويع املانحني والدخل
املقدم من املانحني للنداء الطارئ.
•مراقبة التعطل في اخلدمات
ومستوى رضا الالجئني وردود فعلهم.
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متعلقة بالعمليات

في

تنفيذ

•عدم رضا املوظفني نتيجة التصورات
عن تقليص (أو تقليص فعلي) في
برنامج الطوارئ ،إلى جانب عدم
الرضا عن شروط التشغيل..
•عدم وجود فصل واضح بني
مسؤوليات وصالحيات حكومة
التوافق الوطني وسلطات األمر
الواقع واجلماعات املسلحة.

مالية

•مخاطر ائتمانية
العمليات.

•تعطل تقدمي اخلدمات بسبب
اإلجراءات النقابية.
•سوء استخدام املواد واألصول.

•تخفيض املانحني ملساهماتهم.
•تعرض االستمرارية املالية للمشاريع
والبرامج للخطر.
•عدم رضا بني املستفيدين عن األونروا
نتيجة التصورات السلبية عن
عمليات األونروا واحتماالت التقليص.

•تعقد رئاسة األمم املتحدة وإدارة مكتب اإلقليم لقاءات منتظمة مع احتادات املوظفني احملليني ملناقشة القضايا
اخلاصة التي تهم املوظفني.
•في حال حدوث إجراء نقابي ،ميتلك كال املكتبني القدرة على االنتقال إلى موقع نا ٍء ،جنبا ً إلى جنب مع أطر
الدعم الضرورية ،خالل  48ساعة.
•إطالع األطراف املعنية (املوظفني واملؤسسات الشريكة) على املستجدات بانتظام لضمان فهم اإلصالحات
ومتطلبات التعديل على التنظيم الهيكلي.
•تعزيز حوار بنّاء مع املوظفني من خالل التشاور بني املشرفني واخلاضعني لإلشراف وممثلي شؤون املوظفني.
•الوصول إلى بوابة املوظف ومنصات التواصل االجتماعي واستخدامها بواسطة موظفي مكتب إقليم غزة
ومكتب إقليم الضفة الغربية كأداة للتواصل الفعال مع املوظفني.

•احملافظة على ممارسات محدثة في إدارة املوارد ،وال سيما تنفيذ نظام شامل لتخطيط موارد املؤسسة.
•إجراء تدريب منتظم ودوري على السياسات واإلجراءات والدالئل اإلرشادية للمالية واملشتريات للموظفني
املعنيني بعمليات الصرف واملشتريات.
•مراقبة ومراجعة نظم األونروا لتحديد ومعاجلة اخملاطر التشغيلية واملالية.
•مواصلة التفاعل مع املانحني بشكل ثنائي ومخصص ألغراض معينة بواسطة دائرة العالقات اخلارجية
واالتصاالت لشرح احلاجة إلى استمرار الدعم املالي والفوائد املرتبطة به.

•رصد وتوثيق القضايا الرئيسية
املتعلقة باالحتاد ورسائله.
•عرض املستجدات على املانحني
حول أبرز التطورات التي متس
عمليات الوكالة.
•مراجعة دورية خلطط استمرارية
العمل.
•تفاعل واتصال منتظم مع املفوض
العام وموظفي املكتب التنفيذي،
مبن فيهم مستشار العالقات مع
املوظفني في األونروا.
•حتديثات منتظمة من خالل التواصل
مع إدارة مكتب اإلقليم.
•رصد ومراجعة دورية
استطالعات املوظفني.
لنتائج

•لقاءات شهرية في مكتب إقليم
غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية
مع مكتب املشاريع ووحدة مالية
النداء الطارئ واملدير ونواب املدير
لالطالع على االجتاهات السائدة
والبحث في التحديات وحتديد
احللول.
•مراقبة فصلية مستندة إلى النتائج
لفاعلية تنفيذ برامج النداء الطارئ
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
العاجلة في حال اكتشاف انحراف
عن امليزانية واخلطة.
•تواصل دوري مع مجتمع املانحني
حول أوضاع التمويل واالحتياجات
احلرجة ،وذلك بالتشاور مع دائرة
العالقات اخلارجية واالتصاالت.
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اجتماعية-سياسية

•خرق حقيقي أو متصور حليادية
األونروا بصفتها هيئة عمل إنساني.
•عدم حتقيق توقعات املستفيدين
بسبب التصورات عن تقليص (أو
تقليص فعلي) في املساعدات
اإلنسانية.

•وفيات أو إصابات بني الالجئني
املتوجهني إلى اخلدمات أو موظفي
األونروا.
•تخفيض املانحني لدعمهم املالي.
•سمعة األونروا كطرف غير محايد
تخلق جوا ً من عدم الثقة في أوساط
الشركاء واملستفيدين.
•اقتحامات ملنشآت األونروا مما يخلق
جوا ً عاما ً من انعدام األمن في أوساط
مجتمع الالجئني.
•عالقات غير مستقرة/غير مواتية مع
اجملتمع احمللي.
•عرقلة تقدمي اخلدمات للمستفيدين.
•تعرض موظفي األونروا إلى تهديدات
ومواقف مثيرة للشبهة.
•غياب الثقة جتاه األونروا في أوساط
الالجئني الفلسطينيني الذين ال
يحصلون على الدعم املتوقع.

•في حال حدوث خرق للحيادية في منشأة لألونروا بواسطة طرف خارجي (مثالً ،حدوث اقتحامات) ،تتوفر في
مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية إجراءات تبليغ من خالل مكتب دعم العمليات .ويقدم احتجاج
على الواقعة خطيا ً إلى األطراف ذات الصلة.
•توجد ضوابط للحماية من إساءة استعمال أصول األونروا في أنشطة جنائية أو سياسية أو عسكرية من أجل
التأكد من أن جميع املعدات موجودة ومحسوبة .كما أن نظام سجل السيارات يحمي من سرقة مركبات الوكالة
وإساءة استخدامها.
•توعية املوظفني من خالل االتصاالت ،ومن خالل املداخالت وورش العمل التي تنفذ سنويا ً أو كل سنتني حول
احليادية والوصول واحلماية .يلعب موظفو دعم العمليات في مكتبي اإلقليمني في الضفة الغربية وغزة دورا ً
مهما ً في صيانة احليادية.
•تقدمي التوجيه املناسب للموظفني اجلدد ،مبا يتضمن التدريب على امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها ،واملبادئ
اإلنسانية ،مبا فيها احليادية.
•التحقيق في االدعاءات بخصوص خرق احليادية واتخاذ اإلجراءات التأديبية حيثما تقتضي الوقائع ذلك.
•تدخالت مع احملاورين الرئيسيني ،وأحيانا ً بشكل مشترك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
•حتديث وتنفيذ خطط االتصال التي تتضمن عقد لقاءات منتظمة مع املستفيدين ،واحتاد املوظفني العرب في
مكتبي اإلقليمني في غزة والضفة الغربية ،وجلان اخلدمات في اخمليمات ،والسلطة الفلسطينية.
•التماس اإلفادة الراجعة واالستجابة لبواعث القلق عند املستفيدين ،وحتسني الشفافية من خالل تقوية التواصل
على املستوى اجملتمعي.
•أنشأت وحدة الطوارئ في مكتب إقليم الضفة الغربية خطا ً هاتفيا ً مفتوحا ً لتمكني الالجئني من االستفسار
عن تقييم وضع الفقر لديهم واستحقاقهم للمال مقابل العمل أو القسائم الغذائية ولطلب إجراء زيارات
لألسر املقدمة لطلبات جديدة أو التي تود حتديث بياناتها .هذا األمر يحسن الشفافية ،وقد ساهم في خفض
مستوى اإلحباط ،وال سيما على مستوى اخمليمات .كما أنه يحد من درجة اضطرار مسؤولي اخلدمات في اخمليمات
واملوظفني امليدانيني اآلخرين للتعامل مع الشكاوى بخصوص املساعدات الطارئة.
•يجري مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية مراجعات للحماية للتأكد من أن خدمات األونروا تقدم
بطريقة تكفل التقيد بكرامة املستفيدين وحمايتهم وضمان أمن املوظفني.
•جتري وحدة املراقبة والتقييم في مكتب إقليم غزة استطالعات مستقلة لرضا املستفيدين لرفع وعي اإلدارة
مبجاالت عدم الرضا لدى الفئات املستهدفة ولتحسني فعالية التدخالت وتوجيهها.
•يحافظ فريق دعم العمليات في إقليم غزة والضفة الغربية على تواصل منتظم مع املستفيدين ويشرح لهم
حقوقهم في الوصول إلى اخلدمات ،وكذلك أسباب أي تقليصات يتم تنفيذها.
•من شأن اإلصالحات التي جرت على نظام تقييم الفقر في مكتب إقليم غزة أن تتيح ملكتب اإلقليم أن يصقل
آلية استهداف الفقر من أجل حتديد األسر األشد فقرا ً ومعاناة من التهميش في غزة .فمسح تقييد الفقر اجلديد
أكثر سرعة ودقة وإنصافا ً ويتضمن آلية نشطة لالستئناف.
•يتم إيصال املعلومات اجملمعة من املستفيدين إلى اإلدارة العليا من أجل التعامل بإيجابية مع توقعات املستفيدين.
•يستفاد من تلفزيون األونروا من خالل برامج مدير عمليات األونروا/املفوض العام/نائب املفوض العام حول القضايا
العامة واإلجابة عن األسئلة األكثر عمومية التي يطرحها الالجئون.
•جتري وحدة االتصاالت في مكتب إقليم غزة اتصاالت مكرسة مع اجملتمعات احمللية وخطوط تواصل ميداني من
أجل حتسني سير احلوار املتبادل في االجتاهني مع الالجئني.
•ضمان اإلدارة واملراقبة األمنية في اإلقليم من خالل التنسيق مع مسؤول األمن والتواصل مع إدارة األمم املتحدة
لشؤون السالمة واألمن.
•زاد مكتب إقليم غزة جهود التواصل امليداني من خالل نهج “االتصال مع اجملتمعات احمللية” الذي يزود الالجئني
بقدرة أكبر على الوصول إلى املعلومات عن أنشطة األونروا ،واحلقوق في الوصول الى اخلدمات ،وفهم األساس
املنطقي لكيفية توزيع األموال املتاحة ،فيما يتم أيضا ً ضمان وصول صوت الالجئني وأخذه في احلسبان في
عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة بتقدمي اخلدمات اإلنسانية.
•اجتماعات منتظمة ملكتب إقليم غزة مع جلان الالجئني الفلسطينيني.
•تتبع وحتليل انتهاكات احليادية في
منشآت األونروا.
•االحتفاظ بسجل يتم حتديثه
باستمرار للموظفني الذين تلقوا
التدريب على املبادئ اإلنسانية ،مبا
فيها احليادية.
•حتليالت ومتابعات لوسائل اإلعالم.
•تواصل منتظم مع املانحني.
•نتائج االستطالعات الداخلية
والتقييمات من مصادر من خارج
األونروا.
•تسجيل توقعات املوظفني كجزء
من تصميم برامج النداء.
•حتليالت إعالمية.
•التبليغ عن احلوادث والشكاوى من
خالل نظام إدارة املعلومات األمنية.
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مخاطر خاصة بمكتب إقليم غزة

الحدث

العواقب

تفرضها
التي
•القيود
السلطات اإلسرائيلية على
وصول إمدادات األونروا إلى غزة.

•تدخالت سياسية من احلكومة
في أنشطة األونروا.

اجتماعية-سياسية

•يتعرض تنفيذ مشاريع األونروا للتأخير بقدر بالغ أو
يتوقف بسبب محدودية املعدات واللوازم.

•تأخير في تنفيذ األنشطة ،مع احتمال إلغائها.

مالية

•انخفاض في القوة الشرائية.

•ارتفاع االحتياجات لدى الالجئني الفلسطينيني.
عدم االستقرار في األسواق يجبر الوكالة على تخفيض
نطاق األنشطة أو تعديل عدد املستفيدين.

آلية التخفيف/التدبر
•تتصف عمليات التوريد والتنسيق واللوجستيات باملرونة وسرعة التكيف مع
العوائق املتزايدة أمام التوريد من أجل احلد من أثر تأخير إيصال السلع.
•اجلداول الزمنية لعمليات التوريد والتسليم تأخذ في االعتبار أية تأخيرات غير
متوقعة من أجل احلد من التأخيرات النهائية في التسليم والتوزيع.
•تتخذ األونروا خطوات ،حيثما يلزم ،جلعل السلطات اإلسرائيلية تسمح بدخول مواد
اإلغاثة اإلنسانية إلى غزة دون عوائق.
•التماس الدعم من اجملتمع الدولي واملانحني لكي يستخدموا مكانتهم في مناصرة
إيصال املساعدات اإلنسانية إلى غزة دون عوائق.
•ضمان احلفاظ على مستويات مقرة مسبقا ً من مخزون املواد األساسية ،وذلك
كجزء من التأهب والتخطيط الستمرارية األعمال.

المراقبة
•تقارير خارجية واضحة عن أثر عوائق الوصول
على تنفيذ البرامج.
•تواصل منتظم مع السلطات اإلسرائيلية.
•حتليل احلوادث واالجتاهات السائدة.
•رصد البيئة من أجل التعرف على األحداث التي
ميكن أن تؤدي إلى فرض مزيد من القيود على
حركة البضائع بني غزة وإسرائيل.
•مراقبة وسائل اإلعالم واحلوار مع األطراف
االقتصادية احمللية.
•تسجيل احلوادث وضمان حتليلها.
•االحتفاظ باتصاالت منتظمة مع األطراف املعنية
الرئيسية ،مبا يشمل املانحني.
•التواصل العلني العام عن احلوادث ،اعتمادا ً على
احلالة وعند االقتضاء.

•تسليط الضوء على الغايات اإلنسانية لتدخالت األونروا وعلى حياديتها.
•فتح قنوات اتصال مع األطراف املعنية التي تناصر والية األونروا اإلنسانية.
تقيد وثيق بوالية األونروا ونطاق عملها والتذكير بذلك بشكل مستمر.
• ّ
•آليات تبليغ من جميع البرامج واملنشآت عن أية حاالت يتدخل فيها ممثلون
حكوميون في أنشطة األونروا.
•تقدمي إحاطات وتدريبات توجيهية للموظفني اجلدد ومراجعات وتذكير منتظم
جلميع املوظفني حول الغايات اإلنسانية لتدخالت األونروا.
•تنفيذ إصالحات مكثفة تصمم من أجل حتسني الكفاءة في استهداف املستفيدين.
•انتقلت األونروا من نظام االستهداف القائم على احلالة إلى نظام قائم على الفقر،
بحيث يتم استهداف املستفيدين في غزة من خالل آلية قياس للدخل بالوسائل
غير املباشرة فقط مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية .وقد باشرت الوكالة
في تنفيذ عملية إعادة تقييم واسعة النطاق حلاالت املساعدات الغذائية من أجل
حتديد واستجابة أفضل الحتياجات األسر التي تكافح في التدبر مع الصدمات غير
املتوقعة التي تؤثر في قدرتها على تلبية احتياجاتها األساسية للطاقة.
•تقوية عمليات التوريد وتخطيطها لضمان التنبؤ بشكل أفضل باملتطلبات
وبالتالي تخفيض األسعار.

•نظام األونروا ملراقبة األسعار كل أسبوعني (جمع
األسعار بخصوص  15سلعة غذائية رئيسية).
•إجراء حتليل اجتماعي-اقتصادي بواسطة وحدة
دعم البرامج في األونروا باستخدام بيانات اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني حول القوى
العاملة واحلسابات القومية والفقر واألسعار،
وكذلك من مصادر أولية وثانوية أخرى.
•املعلومات املقدمة من أطراف العمل اإلنساني
األخرى.
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مالية

•تعطل في األداء الفعال آللية
إعادة إعمار غزة.

بيئية

•تفاقم املشاكل البيئية.

•ارتفاع تكاليف املراقبة والتنفيذ على األونروا.
•زيادة/استمرار عدد احلاالت التي تتلقى مساعدات نقدية
في السكن االنتقالي.
•إحباط في أوساط العامة نتيجة الركود في عمليات
اإلنعاش وإعادة اإلعمار.

•تصبح مشكلة املياه من غير املمكن إصالحها (غزة .)2020
•اخلطوات التي تتخذها األطراف الدولية ال يستفيد منها
الالجئون بقدر متكافئ.
• األسر تستخدم حلوال ً مؤقتة لتوفير الطاقة تعرضها
للخطر.

•حتسني اجلهود لتأمني التمويل لعمليات اإلصالح والتأهيل التي جترى بطريقة املساعدة
الذاتية.
•إمكانية اللجوء إلى التعاقد مع متعهدي البناء من أجل تلبية االحتياجات للمأوى.

•زيادة التركيز على احللول املستدامة بيئيا ً (مثل محطات حتلية املياه ،ألواح الطاقة
الشمسية).
•تأسيس تدابير وقائية ،مثل تلك املتخذة ملواجهة الفيضانات.

•أداة تتبع املأوى ،التفاعل مع األطراف املعنية بآلية
إعمار غزة.

•تقرير املنشآت الداخلي في األونروا.
•املعلومات املقدمة من أطراف العمل اإلنساني
األخرى
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•تصاعد انعدام األمن الغذائي بني الالجئني
الفلسطينيني.
•صعوبات في تلبية االحتياجات اإلنسانية بسبب
تراجع القوة الشرائية وانخفاض التمويل وتزايد
أعداد احملتاجني.
•تزايد التهديدات للحماية واالحتياجات اإلنسانية،
الى جانب االعتماد على املساعدات اإلنسانية.

•محدودية تأثير خدمات األونروا على االحتياجات
العاجلة لالجئني الفلسطينيني ومحدودية
املساهمة في تقوية قدرات الصمود.

•عطل في تنفيذ اخلدمات.
•إعاقة تشييد الهياكل املمولة من املانحني في
املنطقة (ج) بسبب عدم منح رخص البناء.
•انقطاعات في عمل موظفي األونروا واخلدمات التي
يجري تقدميها إلى املستفيدين.

آلية التخفيف/التدبر
•مت تطوير استراتيجية ويجري تنفيذها ملساعدة املستفيدين على االنتقال من االعتماد
على املعونات نحو التمكني االقتصادي من خالل برامج أكثر استدامة ومن خالل
التشديد على سبل كسب العيش واالعتماد على الذات.
•مت تنفيذ برنامج أكثر تنوعا ً وفاعلية لألمن الغذائي في عام ( 2014وحتى اآلن) لضمان
الكفاءة مقابل التكلفة وتقدمي استجابة شاملة بنا ًء على االحتياجات ذات األولوية.
تضمن ذلك اعتماد قسائم إلكترونية لألغذية لصالح الالجئني املفتقرين لألمن
الغذائي الذين يقيمون خارج اخمليمات ،في شراكة مع برنامج األغذية العاملي.

•جتري األونروا مراجعة فصلية لإلدارة ومراجعات نصف سنوية للنتائج بهدف الرصد
الدوري للتقدم في تنفيذ البرامج.

•تزايد التوتر واإلحباط بني الالجئني في الضفة حتسني قدرات االستهداف وحتسني اختبار الدخل بالوسائل غير املباشرة لألسر
املفتقرة لألمن الغذائي واملهددة ،مبا يكفل أن يتم أوال ً تقدمي املساعدة للفئات
الغربية في حال إجراء تقليصات في اخلدمات.
األشد ضعفا ً.

العواقب

مخاطر خاصة بمكتب إقليم الضفة الغربية

الحدث

برامجية

•استمرار التدهور االقتصادي في الضفة
الغربية وانخفاض القوة الشرائية نتيجة
ثبات معدالت البطالة وارتفاع أسعار
األغذية في األسواق العاملية واحمللية.
•تزايد انتهاكات القانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان التي
متس الالجئني الفلسطينيني ومخيمات
الالجئني.
•مخاطر ائتمانية في تنفيذ العمليات.

استراتيجية

•اإلخفاق في االستجابة إلى احتياجات
الالجئني لتحسني أوضاعهم وبناء قدرات
الصمود لديهم.

اجتماعية-سياسية

•ممارسات السلطات اإلسرائيلية املتعلقة
باالحتالل والقواعد التي تفرضها تؤثر
على إمكانية تنفيذ البرنامج بفاعلية في
املنطقة (ج) ،مبا فيها املناطق العسكرية
املغلقة.
•توترات سياسية وتأثر احلوار بسبب
التصورات السلبية عن التقليص الفعلي
في خدمات األونروا.

•ينسق مكتب إقليم الضفة الغربية مع السلطات اإلسرائيلية بشأن قضايا الوصول
واحلماية من خالل موظفي دعم العمليات .في بعض احلاالت ،تثار القضايا على مستوى
نائب املفوض العام لألونروا أو املفوض العام مع النظراء اإلسرائيليني ،وأحيانا ً بشكل
مشترك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
•تقوم فرق برامجية خاصة بتنفيذ األنشطة في املنطقة (ج) ،مبا فيها املناطق العسكرية
املغلقة ،بشكل منتظم وتكفل توفر املراقبة وحلقات اإلفادة الراجعة.
•تبنّت األونروا سياسة اإلطار للمنطقة (ج) اخلاصة بالفريق القطري للعمل اإلنساني.

المراقبة
•مراقبة فصلية لكل مشروع وبرنامج من
خالل نظام األونروا للمراقبة القائمة على
النتائج.
•التحليالت االقتصادية وحتليالت األسر
املعيشية وسوق العمل التي جتريها األونروا
أو جهات أخرى.
•متابعة االجتاهات السائدة والنقاشات من
خالل املشاركة النشطة ملكتب إقليم
الضفة الغربية لألونروا في قطاع األمن
الغذائي ووحدة حتليل األمن الغذائي.
•مراقبة فصلية لكل مشروع وبرنامج من
خالل نظام األونروا للمراقبة القائمة على
النتائج.
•مراجعة من خالل آليات رفع التقارير عن
النداء الطارئ.
•مراقبة الوصول اليومي من خالل غرفة
الالسلكي في األونروا.
•توثيق حوادث إعاقة الوصول والتبليغ عنها.
•املراقبة واملتابعة من خالل مجموعة عمل
احلماية الدولية واملنتديات املشتركة بني
الوكاالت ،مثل فريق األمم املتحدة القطري.
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الحواشي
 1 .1يرجى االطالع على الرسم البياني املعلوماتي على الصفحة  10ملزيد من املعلومات األساسية.
 2 .2تقرير مكتب املمثل اخلاص لألمم املتحدة إلى جلنة االتصال اخملصصة ،أيلول/سبتمبر .2016
 3 .3األونروا ،تقرير الوضع في غزة  2 ،168تشرين األول/نوفمبر http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation- ،2016
.168-report
 4 .4اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي عن نتائج مسح القوى العاملة (متوز/يوليو – أيلول/سبتمبر  10 ،)2016تشرين الثاني/
نوفمبر .2016
 5 .5اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وقطاع األمن الغذائي ،املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي  30 ،2014أيلول/سبتمبر .2016
 6 .6مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – األراضي الفلسطينية احملتلة ،نشرة الشؤون اإلنسانية لشهر آب/أغسطس  6 ،2016أيلول/
سبتمبر  .2016انظر أيضاً :مسلك ،املنع
األمني اإلسرائيلي يفرض تقييدات ج ّدية على تنقّ ل الفلسطينيني عبر معبر إي ِرز ،أيلول/سبتمبر
ّ
.2016
 7 .7تقرير مكتب املمثل اخلاص لألمم املتحدة إلى جلنة االتصال اخملصصة ،أيلول/سبتمبر .2016
 8 .8مواد مدنية ضرورية إلعادة اإلعمار تعتبر إسرائيل أنها ميكن أن تستخدم في أغراض مدنية وعسكرية على السواء.
 9 .9مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األراضي الفلسطينية احملتلة ،غزة بعد عامني.
 1010حسابات مكتب األونروا في إقليم غزة من خالل مقارنة أرقام مسوح القوى العاملة للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للربع األول
والثاني من العام .2016
 1111ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على تقرير فريق األمم املتحدة القطري“ ،غزة  – 2020مكان صالح للعيش؟” 17 ،آب/أغسطس .2012
 1212يرجى االطالع على الرسم البياني املعلوماتي على الصفحة  21ملزيد من املعلومات األساسية.
 1313هذه األعداد من القتلى واجلرحى تشكل جزءا ً من اجملموع الكلي املذكور أعاله.
 1414مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،التقرير األسبوعي عن حماية املدنيني 14-1 ،تشرين الثاني/نوفمبر  .2016انظر أيضا ً بيانات مكتب دعم
العمليات في األونروا ،تشرين األول/أكتوبر .2016
 1515مبا يشمل  565الجئاً.
 1616أرقام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/األونروا.
 1717بيانات مكتب دعم العمليات في األونروا ،تشرين األول/أكتوبر .2016
 1818املادة  )1(33من اتفاقية جنيف الرابعة ،وكذلك القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
 1919مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،تقرير املراقبة الدورية 1 ،كانون الثاني/يناير –  30حزيران/يونيو  .2016بيانات مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية/األونروا.
 2020مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،تقرير حماية املدنيني ،صادر في  5متوز/يوليو .2016
ً
 2121انظر“ :األطفال في ضائقة ،رفع مستوى اإلنذار للعام  2016وما يليه” ،مذكرة موجزة ،نيسان/إبريل  ،2016انظر أيضا“ :احلركة العاملية للدفاع
عن األطفال – فرع فلسطني” 4 ،تشرين الثاني/نوفمبر .http://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention ،2016
 2222وفقا ً ملؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام “ ،1996األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع األوقات بفرص احلصول ،من
الناحيتني املادية واالقتصادية ،على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة
موفورة النشاط والصحة” .ويوجد انعدام األمن الغذائي عندما ال يتمتع البشر بفرص احلصول ،من الناحية املادية أو االجتماعية أو االقتصادية،
على األغذية كما هو موضح أعاله.
 2323اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وقطاع األمن الغذائي ،املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي  30 ،2014أيلول/سبتمبر .2016
 2424وزارة الصحة ،املسح الفلسطيني للمغذيات الضئيلة.2014 ،
 2525حتدد األونروا الالجئني احملتاجني للمساعدة من خالل مسح لتقييم الفقر يقوم األخصائيون االجتماعيون في األونروا من خالله بإجراء زيارات
منزلية مرة كل سنتني للمشاركني في البرنامج ،سوا ًء القائمني أو اجلدد ،لتحديد استحقاقهم للمساعدات الغذائية والتأكد من استمرار
استحقاقهم لها.
 2626تقييم األونروا الفني للمساكن .من بني  12,817وحدة سكنية لم تعد صاحلة للسكنى ،دمر  7,400مسكن (أكثر من  7,000أسرة الجئة)
بالكامل خالل النزاع عام  .2014ويقع العمل على املساكن املدمرة كليا ً خارج نطاق النداء الراهن .ومن بني  5,417مسكنا ً متضررا ً بشدة ،أجنزت
أعمال اإلصالح على  3,771مسكناً .ومن بني العدد  7,400من املساكن املدمرة كلياً ،استكملت أعمال إعادة البناء على  372مسكناً ،فيما
يجري العمل على  2,224مسكنا ً متضررا ً بشدة أو مدمرا ً كلياً.
 2727األونروا ،مستجدات املأوى ،حسب نهاية أيلول/سبتمبر .2016
 2828فريق األمم املتحدة القطري في دولة فلسطني ،غزة بعد عامني 26 ،آب/أغسطس .2016
األمني اإلسرائيلي يفرض تقييدات ج ّدية على تنقّ ل الفلسطينيني عبر معبر إي ِرز ،أيلول/سبتمبر .2016
 2929املنع
ّ
 3030اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي مبناسبة يوم الشباب العاملي 12 ،آب/أغسطس .2016
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 3131مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األراضي الفلسطينية احملتلة ،غزة بعد عامني :التأثير االجتماعي النفسي على األطفالhttp://www. ،
 6 .1-ochaopt.org/ar/content/gaza-two-years-psychosocial-impact-childrenأيلول/سبتمبر .2016
 3232املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي  ،2014صدر في أيلول/سبتمبر .2016
 3333اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2016 ،مسح القوى العاملة للربع األول والثاني من العام .2016
 3434إن النظم اإلسرائيلية للتخطيط وتقسيم األراضي في املنطقة (ج) حتظر على الفلسطينيني البناء كلياً.
 3535يصل ذلك إلى زيادة مقدارها قرابة  80,000على األعداد الواردة في النداء الطارئ لعام  ،2016مبا يعكس( :ا) النمو السكاني الطبيعي الذي
يقارب  )2( ،%3والطلبات اجلديدة (حوالي  50,000أسرة) التي مت تقييمها من خالل مسح تقييم الفقر بني حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر .2016
من مجموع هذه الطلبات اجلديدة ،تبني أن  %64مخولون بتلقي املساعدات الغذائية.
 3636في الضفة الغربية ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ حتت بند املساعدات الغذائية الطارئة بحوالي  17مليون دوالر عن املبلغ الوارد في متطلبات
متويل دورة البرامج اإلنسانية .وهذا ألنه لم يكن من املمكن أن تنعكس االحتياجات اإلنسانية لالجئني بنطاقها الكامل في دورة البرامج
اإلنسانية .تقدم األونروا مناشدتها بشكل منفصل من خالل هذا النداء الطارئ ألن الالجئني الذين يقيمون خارج اخمليمات ال يزالون بحاجة
إلى املساعدة بسبب املستويات العالية من انعدام األمن الغذائي الناجتة عن األزمة املمتدة والقيود على الوصول إلى الغذاء .ويتضرر الالجئون
البدو املقيمون في املنطقة (ج) في الضفة الغربية بشكل خاص في هذا الصدد.
 3737لم يدرج تدخل الصحة الطارئة في غزة في دورة البرامج اإلنسانية ألنه لم يقع ضمن النطاق اإلجمالي خلطة االستجابة االستراتيجية لعام
 .2017ويتم إدراج هذا النشاط في النداء الطارئ احلالي ألن األونروا تعتبر أن هذا النشاط يعالج احتياجات إنسانية.
 3838التكلفة اإلجمالية املتوقعة لتوفير املساعدات في املأوى في عام  2017لالجئني الفلسطينيني املتضررين من نزاع عام  2014في غزة تصل
إلى  138,366,282دوالراً ،فيما أن ميزانية األونروا بخصوص املأوى في دورة البرامج اإلنسانية تبلغ  40,449,474دوالراً .وهذا املبلغ ال يكفي
لالستجابة إلى اجملموع الكلي الحتياجات اإلصالحات .بالتالي ،أدرج جزء فقط من مجموع حاالت إصالح املساكن في نداء دورة البرامج
اإلنسانية .وتعتبر األونروا أنه في حال توفر التمويل الكافي واستمرار عمل آلية إعادة إعمار غزة ،فسيكون من املمكن للغالبية العظمى من
األسر التي تضررت مساكنها أثناء نزاع عام  2014أن تنجز أعمال اإلصالحات في عام .2017
 3939لم يتم إدراج تعزيز قدرات الصمود ،بالتركيز على األطفال والشباب في الضفة الغربية ،في دورة البرامج اإلنسانية ألنه لم يقع ضمن
النطاق اإلجمالي خلطة االستجابة االستراتيجية لألراضي الفلسطينية احملتلة لعام  .2017ويتم إدراج هذا النشاط في النداء الطارئ احلالي
ألن األونروا تعتبر أن هذا النشاط يعالج احتياجات إنسانية في أوساط األطفال والشباب املتضررين من انتهاكات القانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
 4040يبلغ متوسط مدة عقود املال مقابل العمل ثالثة أشهر للعمال غير املهرة ،وستة أشهر للعمال املهرة ،وعام واحد للوظائف املهنية (مثالً،
لألطباء).
ً
 4141تشكل هذه الوظائف جزءا من فرص العمل البالغة  53,193التي أشير إليها في اجلزء اخلاص باملال مقابل العمل أعاله.
 4242مبوجب هذه الشراكة ،تغطي األونروا تكاليف القسائم فيما تتشارك األونروا وبرنامج األغذية العاملي في إدارة نظام توزيع القسائم وفي
الرقابة ورفع التقارير.
 4343جتدر اإلشارة إلى أن ميزانية توزيع الغذاء على اجملتمعات البدوية والرعوية في املنطقة (ج) تأتي ضمن األولوية االستراتيجية املتعلقة
بالتنسيق واإلدارة.
 4444ميكن أن يتم متديد عقود املال مقابل العمل في بعض الوظائف ،مبا في ذلك عمال النظافة ،ملا يصل إلى ستة أشهر.
 4545جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ،وجمعية اإلصالح ،وجمعية كير ،ومؤسسة ميديكو انترناشيونال.
 4646احلاالت املوثقة التي ميكن رفعها إلى السلطات مبوافقة األطراف املعنية فيها بصورة مباشرة.
 4747سيعتمد مستوى املساعدات النقدية املقدمة على حجم األسرة ،وموقع مسكنهم (في القدس الشرقية أو داخل اجلدار) ،وحجم األضرار.
تخطي الظروف الصعبة لدى الفتيات
“تتم تقوية آليات التدبر والقدرة على
 4848املعايير الدنيا حلماية الطفل في العمل اإلنساني :املعيار :10
ّ
ّ
بشكل خطير على الدعم املالئم”.
والفتيان ،ويحصل األطفال املتضرّرون
ٍ
 4949األونروا (“ ،)2016األطفال في ضائقة”،
http://www.unrwa.org/resources/reports/children-distress-raising-alarm-2016-and-beyond

 5050على خالف جهود برنامج الصحة النفسية اجملتمعية التي تركز على التجمعات البدوية ،تستهدف هذه التدخالت األطفال والشباب
الالجئني الذين يقيمون في جميع مخيمات الالجئني التسعة عشرة في الضفة الغربية.
 5151سيتم التشارك بالتكاليف بني هذا النداء والنداء الطارئ اإلقليمي اخلاص بأزمة سوريا.
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دائرةالتخطيط
األونروا  -عمان
العنوان البريدي :ص.ب ، 140157 :عمان 11814
األردن
هـ )+٩6٢ ٦( ٥٨٠2512 :
department of planning
unrwa headquarters - amman
po box 140157, amman 11814
jordan
t: (+962 6) 580 2512
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