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ملخص تنفيذي
في سنة  ،2017بقي الالجئون الفلسطينيون عبر األرض الفلسطينية
احملتلة يواجهون االحتالل اإلسرائيلي ،وانتهاكات حقوق اإلنسان
املتكررة ،وارتفاع مستويات العنف ،فيما أن قدرات الصمود والتحمل
الفردية والعائلية واجملتمعية لديهم تستنفد إلى حدودها القصوى.
في غزة ،ال يزال الوضع السياسي واألمني متقلباً ،فيما يدخل احلصار
البري واجلوي والبحري اآلن عامه احلادي عشر .يؤدي احلصار إلى خنق
فرص العمل ،إذ يظل معدل البطالة في غزة من بني أعلى املعدالت على
مستوى العالم ،مما يجعل حوالي مليون الجئ فلسطيني يعتمدون
على املساعدات الغذائية الطارئة ،مبا يعكس زيادة بعشر مرات في عدد
الذين كانوا بحاجة لهذا الدعم ( 100,000شخص) في سنة .2000
وبعد انقضاء ثالث سنوات ونصف على أعمال القتال التي دارت سنة
 2014وتسببت بقدر غير مسبوق من الدمار واخلسائر في األرواح ،ال تزال
آالف األسر الالجئة الفلسطينية مهجرة عن مساكنها ،ولم تستكمل
يتناول النداء الطارئ لسنة  2018االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية
أعمال التصليح على عشرات اآلالف من املساكن حتى اآلن.
لدى الالجئني الفلسطينيني في غزة والضفة الغربية .وهو يسترشد
وال يزال الوضع هشا ً في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية .إذ باألولويات االستراتيجية األربع اآلتية:
يظل الالجئون الفلسطينيون يعانون من ظروف اجتماعية-اقتصادية
األولوية االستراتيجية األولى :أسر الالجئني الفلسطينيني املتضررة
صعبة ترجع في أساسها إلى السياسات واملمارسات االحتاللية التي
من األزمة والتي تواجه صدمات حادة متلك قدرة اقتصادية أكبر على
تفرضها السلطات اإلسرائيلية .وباإلضافة إلى استمرار القيود على
الوصول إلى الغذاء من خالل املعونات الغذائية/قسائم األغذية،
احلركة والوصول وهدم املساكن مبوجب نظام تخطيط عمراني قائم
واملساعدات النقدية ،واملال مقابل العمل.
على التقييد والتمييز ،يعاني الالجئون الفلسطينيون في الضفة
الغربية أيضا ً من مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي .وتتفاقم األولوية االستراتيجية الثانية :يتمتع الالجئون الفلسطينيون
هذه األعباء في غياب التقدم على املسار السياسي ،مقترنا ً باستمرار بحقوقهم في اخلدمات واملساعدات األساسية،مبا يشمل التعليم
والصحة واملياه والصرف الصحي والنظافة وإصالح املساكن.
التوسع في املستوطنات اإلسرائيلية.
( )2و/أو تقلص القدرة على الوصول إلى الدعم النفسي-االجتماعي،
مما سيزيد من استنفاد قدرات الصمود والتحمل لدى الالجئني
الفلسطينيني ويؤثر في رفاههم )3( ،و/أو تقلص الدعم الواقي للفئات
األشد ضعفاً ،مبا يشمل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقات والناجني
من أعمال هدم املساكن واإلخالء .إن املساعدات الطارئة التي تقدمها
األونروا متثل احلد األدنى من الدعم الالزم لتلبية االحتياجات احلرجة
لالجئني الفلسطينيني .وميكن أن يتسبب تخفيض هذا الدعم بآثار
مزعزعة لالستقرار في األرض الفلسطينية احملتلة .وال بد من معاجلة
املشاكل اإلنسانية التي تواجه الالجئني الفلسطينيني اليوم باعتبارها
مسؤولية دولية مشتركة ،إلى حني التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع
اإلسرائيلي-الفلسطيني ،مبا في ذلك مسألة الالجئني الفلسطينيني،
في توافق مع القانون الدولي وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة.

في سنة  ،2017لزم تأمني  402مليون دوالر أمريكي لتغطية تكاليف األولوية االستراتيجية الثالثة :حماية الالجئني الفلسطينيني من
التدخالت الطارئة في األرض الفلسطينية احملتلة ،ولكن حتى  31تأثيرات النزاع والعنف من خالل تقدمي املساعدات والتوعية في مجال
تشرين األول/أكتوبر مت التعهد مببلغ  138مليون دوالر فقط ،مبا يعادل الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي.
 %34.3من إجمالي املتطلبات املالية .تود األونروا أن تعبر عن شكرها األولوية االستراتيجية الرابعة :ضمان اإلدارة والتنسيق الفعال
وتقديرها للدعم املتواصل والسخي من العديد من اجلهات املانحة ،لالستجابة الطارئة من أجل حتسني الفاعلية والكفاءة واحليادية في
والذي أتاح للوكالة أن تقدم املساعدات الطارئة لغزة والضفة الغربية تنفيذ البرامج.
منذ اندالع االنتفاضة الثانية سنة  .2000وفي بيئة عاملية تتصف بتزايد
االحتياجات اإلنسانية والتنافس على املوارد ،قد تظل األونروا تواجه
حتديات في تأمني األموال الالزمة لتدخالتها الطارئة في سنة ،2018
وهو ما ميكن أن يترجم إلى )1( :تخفيض املساعدات الغذائية و/أو فرص
املال مقابل العمل ،مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي،
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النداء الطارئ لألرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2018

 526,856الجئا ً يعيشون حتت خط الفقر املدقع

غز ة

 1.9مليون

مجموع السكان الفلسطينيني

% 19

% 49.5

% 72

الذكور
(  24 -15عاما )

االناث

الالجئني
املسجلني

الضفة الغربية

% 28

الالجئني
املسجلني

55,100

أسرة الجئة بحاجة إلى إصالح مساكنها

81,500

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

% 18.5

الذكور
1
(  24 -15عاما )

 % 22.7معدل البطالة بني الالجئني

46
51

جتمعا ً بدويا ً بحاجة إلى تدخالت الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي
جتمعا َ سكانيا ً يواجه عوائق شديدة في الوصول إلى اخلدمات الصحية

 43.9مليون
دوالر امريكي

 2.9مليون
االناث

% 47.2

معدل البطالة بني الالجئني

 255,000الجئ فلسطيني يفتقرون لألمن الغذائي

مجموع السكان الفلسطينيني

% 50.4

 354مليون
دوالر امريكي

 924,310الجئ فلسطيني يعتمد على املساعدات الغذائية الطارئة من األونروا

مجموع متطلبات التمويل 398.806.944:دوالرًا امريكيًا
متطلبات البرنامج

غزة

الضفة الغربية

رئاسة األونروا

المجموع الفرعي

األولوية االستراتيجية األولى
المساعدات الغذائية الطارئة
المال مقابل العمل الطارئ
سبل كسب العيش

96,326,224

22,413,972

71,199,123

13,171,751

203,311,070

( ) % 51

200,000

األولوية االستراتيجية الثانية
الصحة الطارئة  /العيادات الصحية المتنقلة

5,500,000

التعليم في أوضاع الطوارئ

5,000,000

الصحة البيئية الطارئة

5,400,000

المساعدات النقدية لتأمين مأوى انتقالي

6,500,000

اإلصالح الطارئ للمساكن والمواد غير الغذائية

1,427,052

162,193,334

( ) % 41

138,366,282

األولوية االستراتيجية الثالثة
الصحة النفسية المجتمعية
الحماية
أسابيع المرح الصيفية

9,500,936

458,315

500,000

1,924,999

16,384,250

()%4

4,000,000

األولوية االستراتيجية الرابعة
التنسيق واإلدارة
الحيادية

7,693,247

1,644,568

2,075,700

3,287,836

التأهب للطوارئ

70,000

السالمة واألمن

1,819,139

المجموع

354,150,651

*كل االرقام بالدوالر االمريكي
 .1من مجموع السكان املسجلني في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية.

687,210
16,918,290

()%4

43,969,651

687,210

398,806,944
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السياق وتحليل االحتياجات
راكدا ً والبطالة ستواصل االرتفاع .وحتى هذا املنظور يشوبه احتمال
االزمة االجتماعية _ االقتصادية  1في غزة
انخفاض الدعم من املانحني وسير عملية إعادة اإلعمار في غزة بوتيرة
يواجه الالجئون الفلسطينيون في غزة أزمة اجتماعية-اقتصادية
أبطأ مما يراد لها»,11
جتعلهم في حالة من تراجع التنمية .2وهذا يعد نتيجة مباشرة للقيود
على حركة الناس والبضائع بسبب احلصار – غير الشرعي مبوجب ظلت عملية إعادة اإلعمار واإلصالح للمساكن اخلاصة التي تضررت
القانون الدولي باعتباره شكال ً من أشكال العقاب اجلماعي – وتقييد من أعمال القتال سنة  2014تتقدم بوتيرة بطيئة .فحسب األرقام
الدخول على معبر رفح احلدودي ،إلى جانب االنقسام السياسي املمتد املتاحة لألونروا في آب/أغسطس  ،2017هناك  4,400مسكن لالجئني
منذ عقد من الزمان ،والذي تتفاقم آثاره من خالل )1( :انخفاض رواتب الفلسطينيني تنتظر إعادة اإلعمار ،فيما أن  2,000مسكن آخر بحاجة
موظفي دولة فلسطني بنسبة  ،%50-30مما يطال مباشرة حوالي إلى تصليحات كبيرة احلجم و 47,000مسكن بجاجة إلى تصليحات
 62,000موظف في اخلدمة املدنية في غزة )2( ،ونشوء آزمة طاقة تعرقل بسيطة .12وقد تسبب األثر النفسي-االجتماعي املتبقي عن قتال سنة
تقدمي اخلدمات األساسية وتوافرها وتقوض النشاط االقتصادي بشدة ،2014 .يضاف إليه أثر العوامل االجتماعية-االقتصادية املرتبطة باحلصار
فقد كان أثر أزمة الطاقة األخيرة في غزة شديد الوطأة ،وجتسد في( :أ) وغياب اليقني السياسي وأزمة الطاقة الراهنة ،بعواقب ذات شأن على
التقارير األخيرة التي تفيد بأن  %47من مصالح األعمال في غزة تعتمد آليات الصمود والتدبر لدى الالجئني الفلسطينيني في غزة .وتبرز بوضوح
على مولدات كهرباء تعمل بالبنزين أو السوالر لتلبية  %42من حاجتها دواعي القلق من ناحية الصحة النفسية والصعوبات النفسية-
للطاقة ،مما يؤدي إلى ارتفاع تعرفة اخلدمات بخمسة أضعاف تقريبا ً ،3االجتماعية على نطاق السكان ككل ،على النحو الذي يتجلى في
(ب) وارتفاع تكاليف إنتاج احملاصيل (الري) بنسبة  ،%40مما سيترك أثرا ً األعراض املتعلقة بالتوتر واالكتئاب والقلق املرضي والصعوبات في
غير مباشر على أسعار الغذاء في املستقبل املنظور( ،4ج) وتدفق املياه املدرسة وداخل البيت.13
العادمة (مياه اجملاري) في البحر املتوسط مباشرة( ،5د) وانخفاض في
14
إنتاج املياه النقية من  103,000لتر في الشهر في كانون الثاني/يناير الضفة الغربية
إلى  43,000لتر في الشهر في آب/أغسطس ،مما اضطر السكان إلى ال يزال الالجئون الفلسطينيون يحسون بأثر االحتالل العسكري
االكتفاء بحوالي  54لترا ً من املياه الصاحلة للشرب
للفرد في اليوم اإلسرائيلي للضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،بشكل
6
باملقارنة مع
املعدل املوصى به والبالغ  100لتر في اليوم ( ،ه) وتقلص يومي .ويعد التوسع في املستوطنات اإلسرائيلية ،واجلدار في الضفة
7
عدد
تصاعد
إلى
مجتمعة
العوامل
هذه
أدت
وقد
.
الصحية
اخلدمات
الغربية املشيد داخل األراضي الفلسطينية ،ونظام التصاريح املرتبط
الالجئني الفلسطينيني الذين في حاجة إلى مساعدات غذائية من به ،إجراءات غير قانونية مبوجب القانون الدولي 15تسهم في القيود
األونروا.8
املفروضة على حركة الفلسطينيني التي تؤدي إلى تفاقم انعدام األمن
في تشرين األول/أكتوبر  ،2017وقعت حركتا فتح وحماس اتفاقية الغذائي وحتد من فرص الوصول إلى األسواق وفرص كسب العيش وإلى
مصاحلة تاريخية ،شكلت خطوة أساسية على طريق إنهاء اخلدمات األساسية ،مبا في ذلك التعليم والرعاية الصحية األولية.
الشقاق السياسي املمتد منذ عقد من الزمان بني هذين الفصيلني واصلت السلطات اإلسرائيلية ،على مدار سنة  ،2017طرح خطط
الفلسطينيني .ونص هذا االتفاق على نقل السيطرة اإلدارية في قطاع لترحيل  46جتمعا ً بدويا ً تتشكل غالبيتها من الالجئني الفلسطينيني
غزة إلى حكومة توافق وطني في كانون األول/ديسمبر  .2017إال أنه مت من الضفة الغربية إلى ثالث بلدات مركزية .وقد رفضت مجتمعات
إحراز قدر محدود جدا ً من التقدم في هذا الصدد ،مما يقوي الشكوك البدو مواقع الترحيل هذه باعتبارها غير مناسبة وال توفر لهم مساحات
بشأن فاعلية عملية املصاحلة .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك قضايا عديدة كافية من أراضي الرعي للحفاظ على أمناط حياتهم التقليدية ،فضال ً
في انتظار أن حتل ،مبا فيها إصالح األمن وسيادة القانون واخلدمة املدنية ،عن مسائل أخرى .وتفرض أعمال هدم املمتلكات اخلاصة والتهديدات
واستئناف إمدادات الكهرباء ،واالستمرار في دفع الرواتب ملوظفي دولة بالهدم دواعي قلق ملحة ،وال سيما للتجمعات البدوية في خان األحمر-
فلسطني ،ووصول املساعدات اإلنسانية .وفي ضوء ما ورد أعاله ،قد مير أبو حلو ،والتي تعيش في مناطق ترصدها السلطات اإلسرائيلية لتوسيع
بعض الوقت قبل أن يشهد الالجئون الفلسطينيون في غزة حتسنا ً ذا كتلة معاليه أدوميم االستيطانية ومنطقة  1-Eاالستيطانية ،16وتؤدي
مغزى.
أعمال الهدم إلى نشوء بيئة قسرية تفاقم اخملاوف من أن يتم إجبار هذه
وفقا ً للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بلغ معدل البطالة في غزة التجمعات على مغادرة مساكنهم .وهذا يتعارض مع حظر الترجيل
 %46.6خالل الربع الثالث من سنة  ،2017وهو أعلى معدل للبطالة يبلغ القسري مبوجب القانون الدولي ويؤدي إلى إمكانية ارتكاب انتهاكات
عنه منذ قتال سنة  .2014وتظل البطالة أعلى بني النساء ( )%71.0أخرى للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان .وفي
والشباب في عمر  29-15سنة ( )%64.9مما هي بني الرجال ( .)%39.3شباط/فبراير  ،2017أصدرت السلطات اإلسرائيلية  44أمرا ً بوقف
ويتوجب أيضا ً النظر إلى هذه األرقام في مقابل التصاعد في اجتاهات العمل داخل جتمع خان األحمر – أبو حلو ،ثم حتولت هذه األوامر الحقا ً
العمل اجلزئي واملوسمي والعرضي في القطاع اخلاص ( %8.2في غزة إلى أوامر هدم تهدد التجمع السكاني بالهدم على نطاق واسع في حال
مقابل  %0.1في الضفة الغربية) ومتوسط مدة البطالة الذي يصل مت تنفيذ هذه األوامر .17إن هذه التجمعات البدوية تعاني من قدر كبير
إلى  19.4شهر .9وقد بقي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ( 481مليون من اإلحباط ،إلى جانب أنها تتعرض الرتفاع مخاطر مشكالت الصحة
دوالر أمريكي) بدون تغيير نسبيا ً خالل الربع الثاني من السنة باملقارنة النفسية ،مما يزيد من أهمية احلاجة إلى تنفيذ أنشطة نفسية-
مع الربع الثاني من سنة  480( 2016مليون دوالر) ،فيما أن نصيب الفرد اجتماعية منظمة فيها.18
من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ( 248.70دوالر) انخفض بنسبة  %2.8نتيجة للجدار الفاصل وفرض نقاط التفتيش املتعددة ،يظل الالجئون
سنة بعد سنة .10أما النهوض املعتدل الذي عاشه النشاط االقتصادي الفلسطينيون في الضفة الغربية ،وال سيما أولئك الذين يقيمون في
في سنة  2016فقد تبني أنه كان مؤقتا ً إذ كان مرتبطا ً بأنشطة إعادة املنطقة (ج) و»منطقة التماس» (األراضي احملتلة في الضفة الغربية
اإلعمار التي تنفذ ملرة واحدة .إن التنبؤات االقتصادية لسنة  2018غير التي تقع بني اخلط األخضر واجلدار) ،يتضررون من القيود على احلركة
واعدة ،حيث أن صندوق النقد الدولي يتنبأ بأن «متوسط الدخل سيظل والوصول ،وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية األولية.

4

األرض الفلسطينية المحتلة النداء الطارئ 2018

وقوع ضحايا وإصابات وحدوث أضرار باملمتلكات واحتجازات ،وجرى ذلك
في كثير من األحيان في ظل االستخدام الواسع النطاق للذخيرة احلية
والغاز املدمع وغير ذلك من أدوات السيطرة على احلشود .وخالل الفترة
من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر  ،2017هدمت السلطات
اإلسرائيلية  229مبنى نعود ملكيته لفلسطينيني ،ومن بينها 46
مبنى ميلكه الجئون فلسطينيون .وكان هناك  242الجئا ً من مجموع
 564شخصا ً عانوا من التهجير نتيجة أعمال الهدم.20

متارس إسرائيل ،بصفتها سلطة احتالل ،سيطرة أمنية وإدارية كاملة
على التجمعات السكانية الواقعة في املنطقة (ج) ،والتي تشكل ما
يصل إلى  %60من املساحة الكلية للضفة الغربية .وفيما أن معظم
هذه املناطق تفتقر إلى مرافق الرعاية الصحية األولية ،فيضطر سكانها
للسفر مسافات طويلة ،واملرور أحيانا ً عبر نقاط تفتيش وطرق محاذية
للمستوطنات ،من أجل الوصول إلى اخلدمات الصحية .وهذا
الوضع يدفع آالف الالجئني إلى االعتماد على اخلدمات الصحية
من
املتنقلة  .19كما أن القيود على احلركة متنع موظفي الوكالة
ال يزال االحتالل يؤثر سلبا ً على األوضاع االجتماعية-االقتصادية
ً
الوصول إلى مقر األونروا في القدس وتؤثر سلبا على تقدمي املساعدات في الضفة الغربية ،فيما يتحمل الالجئون الفلسطينيون في
ّغ
ل
ب
،2017
وأيلول/سبتمبر
اإلنسانية .ففي الفترة بني كانون الثاني/يناير
الغالب وطأة هذا األثر بشدة .فحسب نهاية الربع الثالث من سنة
نقاط
على
املرور
منع
أو
بالتأخير
موظفو الوكالة عن  237واقعة تتعلق
 ،2017بقيت معدالت البطالة أعلى بني الالجئني الفلسطينيني
التفتيش ،مما أدى إلى خسارة ما يعادل  1,241يوم عمل.
( )%22.7باملقارنة مع غير الالجئني ( )%19.2وأعلى بني النساء ()%34
خالل األرباع الثالثة األولى من سنة  ،2017قتلت قوات األمن اإلسرائيلية باملقارنة مع الرجال ( .)%16وكان معدل البطالة بني سكان مخيمات
 13الجئا ً فلسطينياً ،منهم خمسة أطفال ،داخل اخمليمات وفي الالجئني  ،%20.9وتفسر هذه املعدالت األدنى نسبيا ً بوجود مستوى
محيطها ،فيما تعرض لإلصابة  136الجئا ً آخر داخل اخمليمات ،مبا يشمل أدنى للمشاركة في القوى العاملة على مستوى اخمليمات .21
 25طفالً .من بني هذا العدد ،أصيب  70شخصا ً بالذخيرة احلية .وفي ويبلغ معدل انعدام األمن الغذائي بني الالجئني الفلسطينيني في
حال استمرار هذا االجتاه حتى نهاية سنة  ،2017فستعكس هذه الضفة الغربية  ،%15.1باملقارنة مع  %11.9بني األسر غير الالجئة،
األعداد انخفاضا ً باملقارنة مع عدد الوفيات واإلصابات بني الالجئني فيما يتأثر سكان اخمليمات بشكل خاص ( .22 )%24.4وحسب نهاية
الفلسطينيني املسجل في سنة  ،2016والبالغ  31وفاة و 376إصابة سنة  ،2016استمر انعدام األمن الغذائي في التجمعات البدوية
(مبا يشمل  163إصابة ناجتة عن الذخيرة احلية) .وقد أدت االقتحامات والرعوية على مستواه املرتفع الذي بلغ  %61بني الالجئني و %54بني
العسكرية وعمليات التفتيش واالعتقال (مجموعها  581حالة) إلى غير الالجئني .23

النوع االجتماعي والشباب
إن حالة الطوارئ اإلنسانية املمتدة في األرض الفلسطينية احملتلة التي تؤثر في جميع الفلسطينيني تضع النساء الفلسطينيات ،مبن فيهن
الالجئات ،في حالة ضعف خاص بسبب القواعد االجتماعية-الثقافية التي تزيد من خطر التعرض لإليذاء ،مبا يشمل العنف القائم على النوع
االجتماعي واالستغالل .وعلى نحو مماثل لوضع النساء ،تواجه الفئات الشابة من الالجئني الفلسطينيني ،24وال سيما الفتيات والبنات ،درجات عالية
من الضعف بالنظر إلى محدودية الفرص االجتماعية-السياسية واالقتصادية املتاحة لهن .ومن شأن اإلخفاق في االستجابة بفاعلية الحتياجات
النساء والشباب في األرض الفلسطينية احملتلة أن يدمي حلقات احلرمان والفقر وقد تكون له تأثيرات اجتماعية مزعزعة لالستقرار ،مما يؤثر سلبا ً
على النمو االقتصادي واألمن .إن األونروا تدرك مجاالت الضعف اخلاصة التي متس النساء والشباب في األوضاع اإلنسانية ،وقد اعتمدت سلسلة من
االلتزامات في مختلف أجزاء هذه الوثيقة سعيا ً إلى احلد من املعاناة التي تواجه هذه الفئات.
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سيناريو التخطيط :االفتراضات
افتراضات التخطيط الخاصة بغزة

افتراضات التخطيط الخاصة بالضفة الغربية

•ستظل غزة حتت احلصار وستتواصل القيود على حرية حركة
الناس والبضائع .ولن تكون التسهيالت املؤقتة أو احملدودة في
احلصار كافية لكي ينتح عنها انتعاش اقتصادي فعلي .وستواصل
آلية إعمار غزة تيسير دخول مواد البناء إلى غزة ،إال أن قيود
التمويل ستكون هي العقبة األساسية أمام إعادة إعمار مساكن
الالجئني الفلسطينيني .وستظل القيود تشكل عائقا أمام سفر
الفلسطينيني احملتاجني إلى عالج طبي عاجل خارج قطاع غزة.

•سيتواصل تأثير القيود اإلسرائيلية على الوصول واحلركة في
الضفة الغربية في تعطيل جميع نواحي احلياة الفلسطينية عن
طريق احلد من حركة الناس والبضائع واخلدمات واملساهمة في
ارتفاع معدالت البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي .وسيظل
الالجئون ،وال سيما أولئك الذين يقيمون في مخيمات الالجئني
التسعة عشر في الضفة الغربية ،يتعرضون بشكل خاص
ملستويات أعلى من انعدام األمن الغذائي والبطالة.

•لن يحدث انتعاش اقتصادي ملموس في غزة ،وستظل البطالة
مرتفعة ،وال سيما بني الشباب والنساء ،وسيظل الوصول
االقتصادي إلى الغذاء محدوداً .وسيتزايد عدد الالجئني
الفلسطينيني املؤهلني لتلقي مساعدات غذائية ،فيما تنتقل
أعداد من الالجئني الذين يتم تقييم حالتهم نزوال ً من مصاف
الفقر املطلق إلى مصاف الفقر املدقع.

•سيساهم التوسع االستيطاني وتهجير الفلسطينيني مبوجب
نظام التخطيط القائم على التقييد والتمييز ،وخطر الترحيل
القسري للتجمعات البدوية في املنطقة (ج) في مخالفة
للقانون الدولي ،في إيجاد حاجة مستمرة للتدخالت اإلنسانية
وتدخالت احلماية .سيظل الالجئون الفلسطينيون في املنطقة
(ج) يواجهون حتديات بسبب تقييد وصولهم إلى فرص كسب
العيش واخلدمات األساسية ،مبا فيها الرعاية الصحية .كما أن
التجمعات البدوية والرعوية التي يتعرض منط حياتها التقليدي
للتهديد ستظل نعاني من العزلة والضعف.

•ستتواصل أزمة الطاقة واملسائل التي متس موظفي دولة
فلسطني ،مما سيتجسد في زيادة الضغط على األونروا لكي تقدم
املساعدات واخلدمات ،وال سيما في قطاعي الصحة والتعليم،
فيما تتنامى أعداد املرضى والطلبة.
•سيظل الوضع السياسي غير مستقر .وفي حال االستمرار في
تشكيل حكومة وحدة وطنية بني فتح وحماس ،فإن تشكيل هذه
احلكومة سيحتاج إلى قدر كبير من الوقت إلى أن حتقق االستقرار.
وسيتطلب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مزيدا ً من الوقت
والتفاوض للتوصل إلى اتفاقات حول سير العملية االنتخابية.

•يتوقع أن يتزايد العدد املرتفع من التهديدات للحماية التي
متس الالجئني الفلسطينيني في ظل االحتالل اإلسرائيلي – مبا
يشمل تهديدات تطال احلق في احلياة واحلرية واألمن والصحة
والسكن الالئق ،إلى جانب مخاطر التهجير القسري واالستالب
واإلضرار باملمتلكات اخلاصة – مبا يؤثر على احلياة اليومية لالجئني
الفلسطينيني في الضفة الغربية .سيؤدي ذلك إلى استمرار
الطلب على املساعدات الطارئة التي تقدمها األونروا.

•سيؤدي ضعف البنية التحتية ،مقترنا ً بأزمة الطاقة ،إلى زيادة
التدهور البيئي ونقص املياه وحدوث فجوات في إدارة النفايات.
وسيصبح مستوى التدهور غير قابل لإلصالح ما لم تتم معاجلته
بصورة ملحة ،مما سيحول غزة إلى منطقة غير صاحلة للعيش.

•سيكون لتعاون اجملتمعات احمللية ،وال سيما من خالل جلان اخلدمات
في اخمليمات ،دور حاسم في تيسير استمرار عمليات األونروا في
اخمليمات.

•ستظل اعتبارات احلماية املتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان تؤثر في الالجئني الفلسطينيني.

•سيظل نظام التصاريح اإلسرائيلي يؤثر على قدرة موظفي
األونروا على أداء واجبات عملهم.

•ستتلقى األونروا أمواال ً كافية ،مما يتيح لها أن تنفذ تدخالتها
الطارئة داخل غزة وفقا ً للخطط املوضوعة.

•ستتلقى األونروا أمواال ً كافية ،مما يتيح لها أن تنفذ تدخالتها
الطارئة داخل الضفة الغربية وفقا ً للخطط املوضوعة.
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متطلبات البرنامج
متطلبات البرنامج

غزة

الضفة الغربية

رئاسة األونروا

المجموع الفرعي

األولوية االستراتيجية األولى :أسر الالجئين الفلسطينيين المتضررة من األزمة والتي تواجه صدمات حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على
الوصول إلى الغذاء.
المساعدات الغذائية الطارئة
المال مقابل العمل الطارئ
سبل كسب العيش
المجموع الفرعي

26

118,740,196

71,199,123

13,171,751

84,370,874

200,000

-

200,000

167,725,347

35,585,723

203,311,070

96,326,224

25

22,413,972

األولوية االستراتيجية الثانية :يتمتع الالجئون الفلسطينيون بحقوقهم في الخدمات والمساعدات األساسية.
الصحة الطارئة  /العيادات الصحية المتنقلة
التعليم في أوضاع الطوارئ
الصحة البيئية الطارئة
المساعدات النقدية لتأمين مأوى انتقالي
اإلصالح الطارئ للمساكن والمواد غير الغذائية
المجموع الفرعي

5,500,000

27

6,927,052

1,427,052

5,000,000

5,000,000

28

5,400,000

6,500,000

6,500,000

29

138,366,282

5,400,000

138,366,282

160,902,282

162,193,334

1,427,052

األولوية االستراتيجية الثالثة :حماية الالجئين الفلسطينيين من تأثيرات النزاع والعنف.
الصحة النفسية المجتمعية
الحماية
أسابيع المرح الصيفية
المجموع الفرعي

9,500,936

458,315

9,959,251

500,000

1,924,999

2,424,999

14,000,936

2,383,314

4,000,000

4,000,000

16,384,250

األولوية االستراتيجية الرابعة :ضمان اإلدارة والتنسيق الفعال لالستجابة الطارئة.
التنسيق واإلدارة
الحيادية

7,693,247

30

1,644,568

2,075,700

3,287,836

687,210

9,209,297
5,819,854

التأهب للطوارئ

70,000

70,000

السالمة واألمن

1,819,139

1,819,139

المجموع الفرعي

المجموع (دوالر أمريكي)

11,658,086

4,932,404

687,210

16,918,290

354,150,651

43,969,651

687,210

398,806,944
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غزة  :نظرة عامة

األونروا _ غزة  50 :عاما من االحتالل

ﺗﴩﻳﻦ اﻻول  /اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٨

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌني

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻼﺟﺌني

ﺳﻜﺎن ﻏﺰة  ١,٩ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺨﻴامت
اﻟﻼﺟﺌني

٪٤٥

٪٥٥

ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺧﺮى

ﺷامل ﻏﺰة
٪١٩

اﻳﺮز

 ٨ﻣﺨﻴامت ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ٠,٥٨ﻻﺟﻰء
١,٣ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﻰء ﻣﺴﺠﻞ
اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻢ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن
ﰲ ﻏﺰة

رﻓﺢ
٪١٦

ﻣﺨﻴﻢﺟﺒﺎﻟﻴﺎ

ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ
٪١٧

ﻏﺰة
٪٢٨

ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺸﺎﻃﻰء

اﳌﻨﻄﻘﺔاﻟﻮﺳﻄﻰ
٪٢٠

ﻧﺎﺣﺎل ﻋﻮز
ﻛﺎرين

اﳌﺼﺪر  :ﻧﴩة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻻوﻧﺮوا  ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎين ٢٠١٧
ﻣﺨﻴﻢ اﻟﱪﻳﺞ

اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

 ٪٤١.ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني ﻳﻔﺘﻘﺮون ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪٣٥٫٩

ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻨﺼريات

ﻣﺨﻴﻢ اﳌﻐﺎزي

ﻣﺨﻴﻢ دﻳﺮ اﻟﺒﻠﺢ

ﻣﻦ ﻏري اﻟﻼﺟﺌني

اﳌﺼﺪر  :ﻣﺴﺢ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﻣﺨﻴﻢ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ

٪٤٦,٦
 ٪٤٧,٢ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني اﻟﻼﺟﺌني ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪٤٥٫٤ﺑني ﻏري اﻟﻼﺟﺌني
و  ٪٤٩٫٩ﺑني اﻟﻼﺟﺌني ﰲ اﳌﺨﻴامت
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻏﺰة

ﻣﺨﻴﻢ رﻓﺢ

اﳌﺼﺪر  :اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء  ،ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٢٠١٧

اﻻﺻﻼﺣﺎت واﻋﺎدة اﻻﻋامر

٥٥,١٠٠
٢,٥٠٠

ﺻﻮﻓﺎ

أﴎة ﻻﺟﺌﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﰲ اﳌﺄوى
ﻻ ﺗﺰال ﻣﻬﺠﺮة ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ

اﻻوﻧﺮوا ٢٠١٧
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻧﺮوا
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺼﺪر  ::ﻗﺎﻋﺪة
اﳌﺼﺪر
٢٠١٧

ﻛﺮم اﺑﻮ ﺳﺎمل

ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٢٠- ١٦

رﻓﺢ
ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺪول ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻋﱪ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر ﻣﻐﻠﻘﺔ

اﳌﺼﺪر  :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻷﺛﺮ اﻹﻧﺴﺎين ﻷزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﻏﺰة ،أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٧

ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎه

أﻛرث ﻣﻦ  ١٠٠,٠٠٠ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﳌﺠﺎري اﻟﺨﺎم أو اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻳﺘﻢ ﺗﴫﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﴩب اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  ٩٠ﻟﱰا ً ﻟﻠﻔﺮد ﰲ اﻟﻴﻮم
إﱃ  ٥٠-٤٠ﻟﱰا ً ﻟﻠﻔﺮد ﰲ اﻟﻴﻮم
اﳌﺼﺪر  :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻷﺛﺮ اﻹﻧﺴﺎين ﻷزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﻏﺰة ،أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٧

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮدﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻻﺟامﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﰲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻌﴩﻳــﻦ اﻷﺧــرية ،ﺗﻘﻠــﺺ ﺗﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﳌﺤــﲇ
اﻹﺟــامﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﰲ ﻏــﺰة ﺑﻨﺴــﺒﺔ  .٪١٥وﻳﻘــﻞ ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﰲ اﻟﻴــﻮم ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﳌﺤــﲇ اﻹﺟــامﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﰲ ﻏــﺰة ﻋــﻦ ﻧﺼﻔــﻪ ﰲ اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ
ﺣﻮاﱄ  ٢٫٨دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٦٫٢دوﻻر
ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،٢٠٠٦اﺗﺴــﻌﺖ اﻟﻔﺠــﻮة ﺑــني اﻗﺘﺼــﺎد ﻏــﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺑﻘﺪر
ﻣﻠﻤﻮس
 ٤٣٩دوﻻر اﻣﺮﻳيك

٢٠٠٦

اﻻﺟﻮر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺑﻘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٦أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٠ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه
ﺳﻨﺔ ٢٠٠٦
أدى اﻧﺨﻔــﺎض اﻷﺟــﻮر وارﺗﻔــﺎع اﻷﺳــﻌﺎر إﱃ ﺗﻘﻠﻴــﺺ »اﻟﻘــﺪرة
اﻟﴩاﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠني
 ٨٥ﺷﻴﻘﻞ

 ٥٩ﺷﻴﻘﻞ

١,٢٤١ظ دوﻻر اﻣﺮﻳيك

٢٠١٦

٢٠٠٦
اﳌﺼﺪر  :ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  /اﻻوﻧﺮوا

٢٠١٦
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غزة  :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الجئ فلسطيني يستلم مساعدات غذائية في مركز توزيع جباليا التابع
لألونروا ،2017 © .األونروا ،تصوير تامر حمام.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 1
أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺎدة
ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪرة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺎرئ

دﻋﻢ ﺳﺒﻞ
ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﻤﻌﺰزة ﻟﻠﺼﻤﻮد

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﺪى

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ

924,310

ﻻﺟﺌﲔ ﻣﻔﺘﻘﺮﻳﻦ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﲟﻦ
ﻓﻴﻬﻢ
ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ 526,856
ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﻄﻠﻖ 397,454

54,121

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

250

اﻣﺮأة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ اﳋﺎص

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 9

التزام النوع االجتماعي والشباب
تلتزم األونروا بضمان أن يتم تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب عبر عمليات الطوارئ التي تنفذها .31حتقيقا ً لذلك ،ستسعى الوكالة
بنشاط لتزويد النساء والشباب بفرص العمل ،وإزالة احلواجز في اجملاالت التي حتدد تقليديا ً بأنها تقتصر على “الرجال فقط” .سيتم قياس التقدم نحو
هذا االلتزام من خالل املؤشرات اآلتية:
1.1نسبة عقود املال مقابل العمل املتطلبة ملهارات خاصة التي متنح لنساء (الغاية املستهدفة.) % 40:
2.2نسبة عقود املال مقابل العمل غير احملتاجة ملهارات خاصة التي متنح لنساء (الغاية املستهدفة.) % 20 :
3.3عدد فرص العمل احلر التي يتم توفيرها لنساء ذوات مهارة من خالل مركز سالفة (الغاية املستهدفة.) 250 :
4.4نسبة عقود املال مقابل العمل املتطلبة ملهارات خاصة التي متنح لشباب (الغاية املستهدفة.)% 40 :

المساعدات الغذائية الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر
عدد الالجئني الذين يعيشون حتت خط الفقر املدقع البالغ  1.74دوالر
للفرد في اليوم الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة.

526,856
( 262,413إناث)
( 264,443ذكور)

عدد الالجئني الذين يعيشون بني خط الفقر املدقع البالغ  1.74دوالر
األسر الالجئة التي تعيش في فقر للفرد في اليوم وخط الفقر املطلق البالغ  3.87دوالر للفرد في اليوم
تلبي أبسط متطلباتها من الغذاء الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة.

397,454
( 198,027إناث)
( 199,427ذكور)

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئة الفقر املدقع التي تتم تلبيتها من
خالل توزيع املساعدات الغذائية,

%80

نسبة احتياجات الطاقة لدى فئة الفقر املطلق التي تتم تلبيتها من
خالل توزيع املساعدات الغذائية.

%43

سعيا ً ملعاجلة انعدام األمن الغذائي في غزة ،ستقدم األونروا مساعدات
طارئة إلى  924,310الجئني فلسطينيني ال ميلكون الوسائل املالية
لتغطية احتياجاتهم األساسية للغذاء ،مبا يشمل  460,440امرأة
و 19,566أسرة تعيلها نساء .32وسيتلقى  526,856الجئا ً يعيشون حتت
خط الفقر املدقع البالغ  1.74دوالر للشخص في اليوم طرودا ً غذائية
فصليا ً توفر  1,675سعرة حرارية كبيرة للشخص في اليوم ،أي ما يعادل
 %80من احتياجات الطاقة اليومية للفرد .وسيحصل  397,454الجئا ً
آخر يعيشون بني خط الفقر املدقع وخط الفقر املطلق البالغ 3.87
دوالر للشخص في اليوم على  902سعرة حرارية كبيرة للشخص في
اليوم ،أي ما يعادل حوالي  %43من احتياجاتهم اليومية للطاقة .يتحدد
االستحقاق لتلقي املساعدات الغذائية الطارئة من خالل نتائج مسح
لتقييم الفقر يجريه األخصائيون االجتماعيون في األونروا من خالل
زيارات منزلية .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 أو املنفصالت

أو املهجورات .يتلقى جميع الالجئني الفلسطينيني اخملولني باحلصول
على مساعدات غذائية طارئة سلة غذائية تتكون من الطحني
واألرز والسكر وزيت عباد الشمس واحلليب الكامل واحلمص والعدس
والسردين املعلب.
في سنة  ،2016انتقلت األونروا من تقدمي املساعدات الغذائية العينية
إلى نهج التحويالت النقدية في األردن ولبنان والضفة الغربية .يعد هذا
األسلوب اجلديد في التوزيع وسيلة أكثر فاعلية في تقدمي املساعدات
األساسية ،ويوفر للمتلقني حرية أكبر في االختيار والوصول إلى مجال
أوسع من خيارات الغذاء الصحي ،ويخفض التكاليف اإلدارية وتكلفة
التوزيع املرتبطة بتقدمي املساعدات العينية .قد ال يكون توفير القسائم
أو املساعدات النقدية ممكن التطبيق في غزة إذ أنه بنا ًء على عوامل
خارجية ،تظل أسعار أصناف الغذاء األساسية في األسواق احمللية
عرضة لتقلبات كبيرة .عالوة على ذلك ،فإن تقدمي املساعدات الغذائية
العينية في غزة يتيح للوكالة أن حتافظ على قناة كبيرة احلجم لإلمداد
بالغذاء تكون مبثابة حبل للنجاة في أوقات الطوارئ .وستسعى الوكالة
لتعزيز فهمها الداخلي لهذه القضايا عن طريق إجراء دراسة لالستقرار
اإلنساني في سنة  2018بهدف مراجعة مدى مالءمة نهج التحويالت
النقدية لالستخدام في غزة.
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المال مقابل العمل الطارئ
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

5,536,232

عدد أيام العمل التي يتم توليدها.
العدد املكافئ من الوظائف بدوام كامل الذي يتم توفيره.

يكسب الالجئون اخملولون األجور
لتغطية احتياجاتهم األساسية
عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير.
للغذاء.
القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل.
يهدف برنامج املال مقابل العمل إلى ضمان أن تكون األسر الالجئة
الفقيرة قادرة على تغطية احتياجاتها األساسية .وفي هذا اخلصوص،
ستوفر األونروا فرصا ً للحصول على مال مقابل العمل القصير األجل
لصالح  54,121الجئا ً فلسطينياً ،مبا يعادل باإلجمال  5,536,232يوم
عمل ،مما سيساهم في ضخ أكثر من  63مليون دوالر أمريكي في
اقتصاد األسر الالجئة ،مع توفير أعمال تعادل  19,223وظيفة بدوام
كامل على مدار سنة  .2018ويقدر أن يستفيد بشكل غير مباشر
حوالي  313,897شخصا ً من األشخاص املعالني .تسعى الوكالة إلى
تقدمي  %40من فرص املال مقابل العمل املعتمد على مهارات للنساء
وتخصيص  %40من اجملموع الكلي من فرص العمل للشباب ،مع إعطاء
األولوية ألولئك األشد ضعفاً .وفي مجرى االستجابة لإلفادات الراجعة

19,223
54,121
( 13,839إناث)
( 40,282ذكور)
 63,678,628مليون دوالر امريكي

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 .ستقدم فرص املال مقابل العمل في عدد من املواقع عبر
قطاع غزة ،منها املنظمات اجملتمعية الشريكة ،واملؤسسات األهلية،
وشركات اخلدمات احمللية ،ومقدمي اخلدمات ،ومنشآت األونروا .ستحدد
الوكالة 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 .ومن خالل ضخ املال في
االقتصاد ،سيساهم هذا التدخل في احلد من الفقر عن طريق تخفيض
مؤقت للبطالة.

دعم سبل كسب العيش المعززة للصمود
النتاج :يتم تعزيز قدرات الصمود واالعتماد على الذات لدى الفتات الضعيفة ،بما فيها النساء المعرضات للخطر.

المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر
عدد الشراكات الرسمية الداعمة للفئات الضعيفة.

تقدمي الدعم للمنظمات اجملتمعية
التي تساعد الفات الضعيفة.

14

عدد الالجئني ذوي اإلعاقات الذين يتلقون الدعم.

6,344
( 2,868إناث)
( 3,476ذكور)

عدد الالجئني الذين يتلقون الدعم من خالل مراكز البرامج النسوية
التابعة لألونروا.

5,789
( 4,704إناث)
(  985ذكور)

تقدر وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أن هناك أكثر من 49,000
شخص ذي إعاقة في غزة ( %2.4من السكان) ،وثلثهم من األطفال,33
وفي مجرى السعي لتعزيز االعتماد على الذات وقدرات الصمود لدى
الفئات الضعيفة واملهمشة ،مبا فيها األشخاص ذوي اإلعاقات ،ستعمل
األونروا في شراكة مع سبع منظمات مجتمعية مكرسة لتقدمي
التأهيل املبني على اجملتمع من خالل الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي
اإلعاقات والسعي لضمان تكافؤ الفرص .كما ستدعم الوكالة فرص
كسب العيش لدى النساء ،اللواتي يتضررن من البطالة بقدر أشد من
سواهن في غزة .حتقيقا ً لهذه الغاية ،سيوفر مركز سالفة للتطريز،
وهو اسم معروف في غزة في إنتاج مطرزات ذات جودة ،سيوفر فرص
جني دخل مستدام لصالح  250الجئة فلسطينية ،فيما يكفل اإلبقاء
على هذا الشكل من الفن التقليدي حياً .يكفل مركز سالفة أن تتاح

الفرص للنساء اللواتي يتحملن العبء الرئيسي من مسؤوليات األسرة
ولكنهن بسبب القواعد احملافظة يفتقرن إلى قدرات الوصول إلى سوق
العمل و/أو املهارات املستجيبة الحتياجات السوق .يتيح هذا التدخل
فرصة مهمة لالجئات الفلسطينيات لكسب الدخل من خالل
استغالل مهاراتهن في السوق ،ضمن نظام مرن يتيح لهن
املوازنة بني أعباء العمل والتزاماتهن األخرى .وأخير ا ً ،ستنخرط
سبعة مراكز للبرامج النسوية تابعة لألونروا في سلسلة من
مبادرات متكني املرأة ،تشمل خدمات اإلرشاد القانوني ،والتوعية
حول الزواج املبكر والعنف القائم على النوع االجتماعي ،والتطريز
واحلياكة ،واألنشطة الثقافية والترفيهية ،ملساعدة الالجئات على
تعزيز ثقتهن بأنفسهن واعتمادهن على الذات وتطورهن االجتماعي
ومكانتهن االقتصادية.
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تلميذات يتلقني مواد تعليمية في مدرسة الدرج االبتدائية املشتركة.
©  ،2017األونروا ،تصوير تامر حمام.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
أوﺿﺎع اﻟﻄﻮارئ

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻄﺎرئ

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻲ ﳊﻮاﻟﻲ

دﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ

11,300

271,900

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﲤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ أو
ﲢﺪد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد إﻋﺎﻗﺎت أو
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧﺮوا ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻮازم اﳌﺪرﺳﻴﺔ
وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻤﺄوى اﻟﻄﺎرئ
وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻹﺻﻼح
اﳌﺴﺎﻛﻦ إﻟﻰ

47,900

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳑﻦ
ﺗﻀﺮرت ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم 2014

60,000

ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺰدﺣﻤﺔ
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التزام النوع االجتماعي والشباب
تلتزم األونروا في إطار النداء الطارئ لسنة  2018بدعم احلق في الصحة للجميع ،وال سيما النساء والشباب .حتقيقا ً لذلك ،ستجري فرق الصحة
املدرسية فحوص فرز طبي للطلبة الالجئني ،مبا يشمل فحوص فرز معمق لألطفال الذين لديهم احتياجات تعليمية إضافية ،إلى جانب االستجابة
الحتياجات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية للنساء ،ومنها االحتياجات املتعلقة باإلجناب .سيتم قياس التقدم نحو هذا االلتزام من خالل
املؤشرات اآلتية:
1.1عدد املريضات الالجئات الفقيرات اللواتي يتلقني الرعاية الصحية الثانوية أو التخصصية (الغاية املستهدفة.) 9,800 :
2.2عدد الطلبة في مدارس األونروا الذين يتلقون فحوص الفرز الطبي ( الغاية املستهدفة ،93,683 :بواقع  45,604من اإلناث و 48,079من الذكور).
3.3عدد الطلبة الذين يتلقون تقييمات طبية معمقة (الغاية املستهدفة ،11,300 :بواقع  5,537من اإلناث و  5,763من الذكور).

الصحة الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد املرضى الالجئني الفقراء الذين
ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية الوصول إلى الرعاية
يحصلون على الرعاية الصحية
الصحية الثانوية والتخصصية.
الثانوية أو التخصصية.

14,000

نسبة املراكز الصحية التي ال تعاني
ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية الوصول إلى الرعاية
من نفاد مخزونها من  12مادة
الصحية األولية.
خاضعة للتتبع.

%100

نسبة الطلبة الذين يتلقون الدعم
يتلقى الطلبة املتضررون من األزمة دعما ً طبياً.
نتيجة تقييمات طبية معمقة.

%100

نتيجة للحصار واألزمة االقتصادية ومحدودية قدرة مقدمي الرعاية
الصحية في القطاع العام ،تتزايد هشاشة احلالة الصحية لالجئني في
غزة بقدر كبير .وللتأكد من أن يتمكن الالجئون الذين يفتقرون للوسائل
من احلصول على الرعاية الصحية املنقذة للحياة ،ستقدم األونروا إعانات
لصالح  14,000مريض لدعم تلقيهم الرعاية الثانوية و/أو التخصصية
في مرافق غير تابعة للوكالة .ونتيجة لنقص األدوية واملستهلكات
والكهرباء الذي يؤثر على قطاع الصحة العامة ،يواجه الالجئون الذين
لديهم أمراض مزمنة خطر انقطاعهم عن العالج وتدهور حالتهم
الصحية ،مما ميكن أن يساهم في رفع معدالت الوفيات .سيكفل التمويل
ضمن النداء الطارئ للعام  2018أن تكون مراكز الوكالة الصحية،
والتي عدها  22في مختلف أنحاء غزة ،مزودة بالقدر الكافي من املعدات

الطبية واألدوية الطارئة الالزمة إلنقاذ احلياة .عالوة على ذلك ،ستجري
األونروا فحوص الفرز الصحي للطلبة الالجئني لتحديد ومعاجلة احلاالت
الصحية التي رمبا ال يكون من املمكن تشخصيها دون ذلك .ويتوقع
أن تسهم فحوص الفرز التي جتريها فرق الصحة املدرسية في تقييم
 93,638طالبا ً وطالبة (بواقع  45,604طالبات و 48,079طالباً) ،مع إجراء
تقييمات طبية معمقة حلوالي  11,300طالب وطالبة من الالجئني
الذين يحالون من خالل الفرز الصحي بواسطة فرق الصحة املدرسية
أو الذين يحدد معلمو األونروا أن لديهم احتياجات تعليمية إضافية.34
وستزود الوكالة الطلبة احملتاجني بالعالج الطبي واألجهزة املساعدة،
مثل املعينات السمعية ،واألطراف الصناعية ،والنظارات ،واألحذية
الطبية ،واإلرشاد النفسي-االجتماعي ،عند احلاجة ألي من ذلك.

متكني املستقبل
سجود طه االبنة الثالثة في أسرة مكونة من ثمانية .حصلت سجود على ذراع
تعويضية في عمر  24سنة ،وأصبحت اآلن قادرة على لعب كرة السلة في باحة
مدرسة النصيرات اإلعدادية للبنات (أ) التابعة لألونروا في املنطقة الوسطى في
قطاع غزة .وهي تتذكر قائلة“ :عندما أخبرتني مديرة املدرسة عن ذلك ،لم أصدق
األمر .لقد قفزت من الفرح والسعادة ولم أستطع االنتظار ألطلع أهلي وصديقاتي
على اخلبر .وأخيرا ً أصبح بإمكاني أن أسعى خلف رغباتي وأحالمي وأصبحت أكثر

استعدادا ً وثقة في وجه التحديات” .عندما يعطى األطفال ذوو اإلعاقات الفرص
للنجاح االزدهار ،فإنهم سيملكون إمكانية عيش حياة مجدية واملساهمة في
النشاط االجتماعي والثقافي واالقتصادي جملتمعهم.

الصورة :سجود طه تصلح غطاء رأسها ،املنطقة الوسطى في قطاع غزة.
©  ،2017األونروا ،تصوير تامر حمام.
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التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج :مجابهة تأثيرات الحصار والفقر والعنف من خالل توفير بيئة تعلم داعمة ،حيث يستطيع
الطلبة الالجئون تحقيق إمكاناتهم.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد املعلمني املساندين الذين يتم توظيفهم لتيسير تعليم الطلبة
يتم دعم الطلبة الالجئني الذين لديهم في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.

احتياجات تعليمية إضافية في مبحثي
اللغة العربية والرياضيات.

عدد األطفال الذين يتلقون الدعم بواسطة أنشطة تعلم إضافي في
مبحثي اللغة العربية والرياضيات.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يتم تزويدهم باملواد التعليمية
يتم تزويد الطلبة الالجئني بأدوات
(مواد التعلم الذاتي ،أدوات العودة إلى املدرسة ،مواد الدعم النفسي-
التعلم.
االجتماعي/الترفيه ،القرطاسية) في كل فصل دراسي.
يقدر أن  %80من الطلبة في مدارس األونروا في غزة ،البالغ عددهم 271,900
(بواقع  131,353طالبة و 140,347طالباً) يحتاجون إلى مساعدة في
التغلب على عدد متنوع من التحديات ،من ضمنها الفقر ،واالحتياجات
التعليمية اإلضافية ،والقيود على الوصول ،ونقص الكهرباء في البيت.
وال يزال يتواصل التأثير الضار ألعمال القتال املتكررة واحلصار على بيئة
التعلم ألطفال الالجئني الفلسطينيني في غزة ،والذين ينتظمون في
 275مدرسة ،تعمل  %70منها بنظام املناوبتني في اليوم .استجابة
لذلك ،يرمي نهج التعليم في أوضاع الطوارئ على نطاق الوكالة إلى
تقدمي التعليم اجلامع واملنصف والنوعي واآلمن لألطفال والشباب
الالجئني الفلسطينيني في أوقات الطوارئ .وباإلضافة إلى تنفيذ
نهج التعليم في أوضاع الطوارئ عبر جميع مدارس الوكالة في غزة،
ستعمل األونروا على )1( :مساعدة  52,561طالبا ً وطالبة في الصفوف
من الرابع إلى التاسع ( 19,122طالبة و 33,439طالباً) يكافحون لتلبية
املعايير األكادميية الدنيا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات ،من

1,000
( 400إناث)
( 600ذكور)
52,561
( 19,122إناث)
( 33,439ذكور)
271,900
( 131,553إناث)
( 140,347ذكور)

خالل توظيف وتدريب  1,000معلم ومعلمة مساندة إضافية وتوفير
مواد التعلم العالجي )2( ،وضمان أن يتمكن جميع األطفال من الوصول
إلى املواد املدرسية والتعلمية األساسية من خالل توزيع رزم بأدوات
العودة إلى املدرسة ومواد الترفيه والقرطاسية.
ستواصل قناة األونروا التلفزيونية الفضائية («تلفزيون األونروا»)
وبرنامج التعلم التفاعلي العمل بدور أداة رئيسية تعزز نهج التعليم
في أوضاع الطوارئ ،35مع إنتاج برامج في اللغة اإلجنليزية والرياضيات
واللغة العربية والعلوم للصفوف من الرابع وحتى التاسع .ستتضمن
الدروس التفاعلية املتعددة الوسائط الصور املتحركة ،واألغاني،
واملواقف التمثيلية لألطفال ،وقص احلكايات ،وستعتمد على مبادئ
إصالح التعليم واملهارات احلياتية وممارسات التدريس الرشيدة .ستكفل
البرامج التي يقدمها تلفزيون األونروا أن يتمكن أطفال الالجئني
الفلسطينيني من الوصول إلى التعليم ،مما سيساهم في تخفيف
تأثيرات األزمة االجتماعية-االقتصادية املطولة واالحتالل.

المياه والصرف الصحي الطارئ
تفادي حدوث تدهور حرج في صحة الالجئين من خالل التدخالت الطارئة في مجال المياه والصرف الصحي.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

مجموع لترات الوقود املقدمة لدعم مرافق املياه والصرف الصحي
والنظافة.

تتم الوقاية من تفشي األمراض
املنقولة باملياه والناشئة عن تعطل عدد مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة احلرجة التي تدعمها
عمل نظم املياه والصرف الصحي .األونروا.
نسبة اإلصالحات احملددة التي يتم إجراؤها على شبكات املياه والصرف
الصحي املتضررة والتالفة في اخمليمات.
ينخفض تعرض الالجئني لنواقل عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها.
األمراض.
أطنان النفايات التي تتم إزالتها من املكبات غير الرسمية.
أثرت أزمة الطاقة الراهنة سلبا ً على توافر املياه النقية ومعاجلة مياه
اجملاري .فمحطات حتلية املياه تعمل على مستوى  %15فقط من طاقتها

520,000لترمنالوقودفيالشهر
اجملموع 6,240,000 :
 9مرافق لألونروا
 154مرفقا غير تابع لألونروا
%100
3
60,000

االستيعابية ،فيما أن تقليص أو تعليق معاجلة مياه اجملاري يؤدي إلى
زيادة مستويات التلوث البيئي وتلوث املياه اجلوفية .إن  %90من مصادر
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املياه ملوثة أكثر مما ميكن تقبله لالستهالك البشري ،فيما أن أكثر من
 %60من مياه البحر املتوسط حول غزة أصبحت ملوثة مبياه املداري غير
املعاجلة .36استجابة لذلك ،ستدعم األونروا 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 الوكالة
كذلك أنشطة السيطرة على نواقل األمراض وستزيل 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
النتاج :األسر الالجئة المهجرة قادرة على الحصول على مأوى.
الغاية المستهدفة

المخرجات

المؤشر

تتم إقامة مراكز مخصصة لإليواء
الطارئ من أجل الالجئني املهجرين.

عدد املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ التي تتم إقامتها.

عدد األسر الالجئة املهجرة التي تتلقى املساعدات النقدية في
متلك األسر الالجئة املهجرة سبال ً السكن االنتقالي.
متزايدة للوصول إلى حلول سكن
نسبة تكلفة السكن التي تغطيها املساعدات النقدية في السكن
مؤقتة.
االنتقالي.
تتمكن األسر الالجئة املتضررة عدد األسر التي حتصل على مساعدات في إصالح املساكن.
من العمليات العسكرية و/أو
الكوارث الطبيعية من العودة إلى عدد األسر التي تزود مبساعدات في التأهب لفصل الشتاء.
مساكنهم.
يحتاج عدد كبير من أسر الالجئني الفلسطينيني إلى مساعدة في
إصالح مساكنهم التي تعرضت إلى أضرار بسيطة أو كبيرة نتيجة
للقتال سنة  .2014وفيما تفيد التقارير بأن العديد من األسر تكبدت
مستويات عالية من الديون من أجل جعل بيوتهم صاحلة للسكنى،
فإن سداد هذه الديون في ظل األزمة االقتصادية الراهنة التي تواجه
غزة يؤثر سلبا ً على مدى توفر األموال لدى األسر لتلبية احتياجاتها
األساسية .استجابة لذلك ،ستساعد األونروا حوالي  49,700أسرة
الجئة من خالل تقدمي منح نقدية متكّن احلاصلني عليها من استكمال
اإلصالحات الالزمة .يتم حتديد قيمة املنحة بواسطة تقييم فني يجريه
مهندسو األونروا .باإلضافة إلى ذلك ،هناك قرابة  2,500أسرة مؤهلة
مت تقييم مساكنهم على أنها غير صاحلة للسكنى نتيجة قتال سنة
 2014ولم يتمكنوا من إصالحها أو إعادة بنائها ،وستحصل هذه
األسر على مساعدات نقدية لتأمني مأوى انتقالي كإعانة في اإليجار
تتراوح قيمتها بني  250-200دوالرا ً أمريكيا ً في الشهر وحتدد حسب
حجم األسرة ،وذلك لدعم إيجاد حل سكني مؤقت إلى حني إعادة
بناء املساكن  .37يعتمد االستحقاق على عمليات التفحص التي

50
2,500
%80
49,700
5,000

يجريها األخصائيون االجتماعيون واملهندسون في األونروا .كما أن دعم
تقليص حجم العمل املتأخر في إصالح املساكن سيخفف احلاجة
إلى االستمرار في تقدمي املساعدات النقدية لتأمني مأوى انتقالي
ومساعدات التأهب لفصل الشتاء .وملنع االزدواجية وحتسني الكفاءة،
سيتم احلفاظ على التنسيق الشامل والفحص التقاطعي مع جميع
املنظمات ذات العالقة في غزة – وال سيما مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة األشغال العامة واإلسكان
– من خالل قاعدة البيانات املوحدة لدى مجموعة قطاع املأوى .أخيراً،
وضمن أنشطة التأهب للطوارئ ،ستهيئ األونروا  50مدرسة لكي
تعمل كمراكز مخصصة لإليواء الطارئ في حال حدوث جولة أخرى
من النزاع أو كارثة طبيعية .بحيث يكون كل مرفق قادرا ً على استيعاب
 1,000شخص مهجر .وفي إطار تطبيق الدروس املستفادة بعد القتال
عام  ،2014ستجهز الوكالة جميع املراكز اجلديدة اخملصصة لإليواء
الطارئ مبظالت ،ومرافق استحمام مالئمة للجنسني ،وألواح للطاقة
الشمسية لتوفير مصدر مستقل للطاقة ،ومصدر مياه مستقل ،وغير
ذلك من التسهيالت الالزمة.
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تلميذات يشاركن في أنشطة للصحة النفسية اجملتمعية في مدرسة
الزيتون االبتدائية املشتركة (أ) ،2017 © .األونروا ،تصوير رشدي سرج.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 3
.ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
اﳌﻬﺎرات اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

271,900
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ

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

اﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮح
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺛﺮ اﻟﻨﺰاع واﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى

150,000

ﻃﻔﻞ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
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التزام النوع االجتماعي والشباب
تدرك األونروا ما تعانيه النساء والشباب من ضعف خاص في األوضاع اإلنسانية ،وستكفل أن تتلقى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
دعما ً متكامال ً من خالل توفير اإلرشاد الفردي واجلمعي واملشورة القانونية واإلحالة إلى اخلدمات املتخصصة .باإلضافة إلى ذلك ،ستوفر الوكالة
للبنات ،من خالل أسابيع املرح الصيفية ،مساحات آمنة وخاضعة لإلشراف لكي يلعنب ويتعلمن ،مع السعي في الوقت ذاته لضمان أن تكون فرص
املال مقابل العمل املتعلقة بأسابيع املرح الصيفية متاحة للنساء .وأخيراً ،ستعالج األونروا قضايا حماية الطفل ،مع التركيز بشكل خاص على
االستغالل واإليذاء .سيتم قياس التقدم نحو هذا االلتزام من خالل املؤشرات اآلتية:
1.1نسبة حاالت احلماية (مبا يشمل العنف القائم على النوع االجتماعي) التي حتدد على أنها مناسبة للحصول على حتويالت نقدية موجهة وتتلقى
هذه املساعدة (الغاية املستهدفة.) % 100 :
2.2عدد الطلبة الذين شاركوا في نشاط ترفيهي/الصفي واحد على األقل خالل صيف سنة ( 2018الغاية املستهدفة:
3.3عدد الالجئني الذين يحصلون على فرص عمل في أسابيع املرح الصيفية (الغاية املستهدفة:

 80,000طالبة و  70,000طالب ).

 1,145أنثى و  1,544ذكر ) .38

4.4عدد األطفال الذين يحدد أن لديهم احتياجات حماية خاصة (استغالل وإيذاء ،وخاصة حاالت عمل األطفال) ويتم تزويدهم بالدعم (الغاية
املستهدفة.) 300 :

برنامج الصحة النفسية المجتمعية
النتاج :تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي لالجئين الفلسطينيين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد الطلبة الذين يتلقون الدعم في املهارات احلياتية.
طلبة األونروا وأهاليهم يتلقون عدد الطلبة الذين يتلقون تدخالت جماعية.
الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.
عدد أهالي الطلبة الذين يتلقون التثقيف املوجه لألهالي.
عدد البالغني الذين يتلقون تدخالت جماعية.
األسر وأفراد اجملتمعات احمللية يتلقون عدد البالغني الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.
الدعم النفسي-االجتماعي.
عدد البالغني الذين يتلقون اإلرشاد القانوني الفردي.
عدد البالغني الذين يحضرون حلقات املشورة القانونية.
في سنة  ،2018ستعالج األونروا ،من خالل برنامج الصحة النفسية
اجملتمعية ،مجاالت الضعف لدى النساء واألطفال جنبا ً إلى جنب مع
دعم قدرات الصمود والتحمل الفردية واألسرية واجملتمعية .حتقيقا ً
لذلك ،سيعمل  275مرشدا ً ومرشدة على تنفيذ مبادرة منظمة في
مجال «املهارات احلياتية» لضمان أن ميلك جميع الطلبة في غزة املهارات
األساسية (مثل العالقات بني األقران ،والتسامح ،وحل النزاعات) من
أجل التدبر مع البيئة الصعبة التي حتيط بهم .كما سيعمل املرشدون
على حتديد ودعم األطفال الذين يعانون من مشكالت نفسية-
اجتماعية أكثر خطورة وتهديدات للحماية ،وذلك من خالل تدخالت
فردية وأخرى جماعية موجهة .إن هذا التدخل ،من خالل تكامله مع
حلقات تثقيف األهالي ،يعزز اعتماد نهج شمولي في دعم رفاه الطفل
واألسرة .فسيكون من األرجح أن تنجح اجلهود الرامية إلى بناء قدرات

 131,553( 271,900إناث) ( 140,347ذكور)
 10,278( 20,555إناث) ( 10,277ذكور)
 6,850( 13,700إناث) ( 6,850ذكور)
 3,000( 10,000إناث) ( 7,000ذكور)
 4,224( 5,280إناث) ( 1,056ذكور)
 3,960( 4,400إناث) ( 440ذكور)
 1,350( 1,500إناث) ( 150ذكور)
 1,620( 1,800إناث) ( 180ذكور)

الصمود بني األطفال إذا ساندتها األسرة واجملتمع احمللي .لذا سيعمل
برنامج الصحة النفسية اجملتمعية على تنظيم حلقات منظمة
لتثقيف األهالي واجملتمعات احمللية من أجل تعزيز مهارات الوالدية
اإليجابية واحلياة األسرية ،فيما يتم أيضا ً تعزيز قدرات التدبر والصمود
لدى البالغني .سيساهم ذلك في حتسني العالقات األسرية وضمان
حصول األطفال على الدعم ،ليس في مدارس األونروا فقط ،بل وفي
نطاق منازلهم ومجتمعاتهم احمللية .وسيقوم املرشدون النفسيون-
االجتماعيون والقانونيون في املراكز الصحية بدعم الالجئني األشد
ضعفاً ،وخاصة النساء ( %90من احلاالت) والناجيات من العنف القائم
على النوع االجتماعي ( %80من مجموع احلاالت) .سيتضمن هذا الدعم
اإلرشاد اجلمعي وحلقات التثقيف النفسي املنظمة وتقدمي املشورة
القانونية.
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الحماية
النتاج :تعزيز تمتع الالجئين بحقوق اإلنسا ن.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

تخفيف مجاالت الضعف املتعلقة عدد حاالت احلماية التي تتلقى الدعم في إدارة احلاالت الفردية.
باحلماية ومعاجلة االحتياجات األشد عدد األطفال احلاصلني على دعم موجه ملعاجلة حاالت االستغالل واإليذاء،
حدة بفاعلية.
وخاصة حاالت عمل األطفال.
زيادة قدرات املوظفني في حتديد
احتياجات احلماية واالستجابة لها.

1,000
300

عدد املوظفني املدربني على احلماية.

500

عدد اإلحاطات بشأن بيئة العمل
عدد اإلحاطات بشأن بيئة العمل اإلنساني واحلماية التي تقدم إلى
اإلنساني واحلماية التي تقدم إلى
الوفود الزائرة.
الوفود الزائرة.

30

يتواصل تأثير الفقر ،وعواقب أعمال القتال السابقة التي ال تزال
ملموسة حتى اآلن ،والتهجير ،وانعدام االستقرار السياسي ،وضعف
نظم احلماية ،وتدني معايير السكن واالكتظاظ ،في زيادة مجاالت
الضعف بني السكان ،وال سيما النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقات .ستعمل األونروا ،من خالل برامجها وخدماتها ،على التخفيف
من أثر تآكل آليات التكيف وأثر الفقر املتزايد الذي يضاعف اخملاطر
على احلماية بالنسبة لالجئني األشد ضعفاً .من ناحية املواضيع،
ستركز الوكالة جهودها بشكل خاص على العنف القائم على النوع
االجتماعي ،والعنف ضد األطفال ،وعمل األطفال .أما من ناحية
العمليات ،فستسعى األونروا إلى تقوية التنسيق والتعاون بني البرامج،

ونظم اإلحالة ،وتعميم احلماية ،وتعزيز القدرات الداخلية .وسيتواصل
تدريب املوظفني امليدانيني ،بالتركيز على مبادئ احلماية األساسية،
ونظم اإلحالة ،والعنف القائم على النوع االجتماعي (االستجابة له،
واحلد من آثاره ،والوقاية منه) في حاالت الطوارئ.
ستعمل األونروا أيضا ً على رفع الوعي باألزمة اإلنسانية املمتدة في غزة
وعواقبها بالنسبة حلماية الالجئني الفلسطينيني من خالل التنسيق بني
الوكاالت واالتصال املباشر مع احملاورين اخلارجيني .وستستفيد الوكالة،
على وجه التحديد ،من زيارات الوفود األجنبية إلى غزة لتزويدهم بأحدث
املعلومات عن بيئة العمل اإلنساني واحلماية ومناصرة حقوق الالجئني.

أسابيع المرح الصيفية
النتاج :تعزيز الرفاه البدني والنفسي-االجتماعي لألطفال.
المخرجات

يشارك األطفال في أسابيع املرح
الصيفية لسنة .2018

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد األطفال الذين يشاركون في املسابقات.

420

عدد الطلبة الذين يشاركون في أنشطة مبادرة التخييم العاملية
(التبادل الطالبي مع األرض الفلسطينية احملتلة).

244

ستنظم األونروا أسابيع املرح الصيفية مبشاركة حوالي  150,000طفل
لتخفيف أثر النزاع والفقر على تعلم الطلبة الالجئني الفلسطينيني
ومنائهم وصحتهم البدنية والنفسية .من خالل هذا التدخل ،سيشارك
الطلبة في أنشطة ترفيهية منظمة تشمل الرياضة واحلرف واملسرح
في أماكن آمنة وخاضعة لإلشراف .ستدعم هذه األنشطة رفاه

األطفال النفسي والبدني واالنفعالي من خالل تزويدهم باستراتيجيات
التدبر وتوفير الفرص لألطفال للتشارك بتجاربهم وبناء الصداقات
وتطوير شبكات الدعم .كما أن تنفيذ أسابيع املرح الصيفية سيوفر
فرص عمل قصيرة األجل من خالل برنامج املال مقابل العمل حلوالي
 2,500الجئ فلسطيني يعيشون حتت خط الفقر ،وال سيما الشباب.
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الضفة الغربية  :نظرة عامة
األونروا _ الضفة الغربية  50 :عاما من االحتالل

اﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌني
ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ٢,٩ﻣﻠﻴﻮن

ﺟﻨني

ﻣﺨﻴامت
اﻟﻼﺟﺌني

ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺧﺮى

٪٦٠

٪٥٥

اﳌﻨﻄﻘﺔ ج ٪١٠

اﻟﻔﺎرﻋﺔ
ﻋﺴﻜﺮ ﻣﺨﻴﻢ رﻗﻢ ١

اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻢ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ؟

اﳌﻨﻄﻘﺔ )أ( :ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ )ب( :ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
وﺳﻴﻄﺮة أﻣﻨﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ )ج( :ﺳﻴﻄﺮة إﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء ٪٦١ ،ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﻧﻮر ﺷﻤﺲ

ﺣﻮاﱄ  ٠,٨ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﻰء ﻣﺴﺠﻞ
٠,٢٤ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﻰء ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ١٩ﻣﺨﻴﻢ

٪٣٠
٪٤٥

اﺗﻔﺎق اوﺳﻠﻮ
اوﺳﻠﻮ
اﺗﻔﺎق

ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌني
اﻟﺨﻂ اﻻﺧﴬ

ﺑﻼﻃﻪ

ﺟﺪار اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺸﻴﺪ  ،ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﻣﺨﻄﻂ

اﳌﻨﻄﻘﺔ ـ ا ـ ب
اﳌﻨﻄﻘﺔ ج

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘامس

اﳌﺼﺪر  :ﻧﴩة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻻوﻧﺮوا  ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎين ٢٠١٧

اﻟﺠﻠﺰون

اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

٪١٥
٪٢٤

ﻋني اﻟﺴﻠﻄﺎن

٪١١.٩

ﻣﻦ ﻏري اﻟﻼﺟﺌني
ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني ﻳﻔﺘﻘﺮون ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني اﳌﻘﻴﻤني ﰲ اﳌﺨﻴامت ﻳﻔﺘﻘﺮون ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

ﻋﻘﺒﺔ ﺟﱪ

دﻳﺮ ﻋامر

اﻻﻣﻌﺮي
ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ
ﺷﻌﻔﺎط

اﳌﺼﺪر  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ  /اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﺎﻳﺪه

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

 ٪٢٢,٧ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني اﻟﻼﺟﺌني ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪١٩.٢
 ٪٢٠,٩ﺑني اﻟﻼﺟﺌني ﰲ اﳌﺨﻴامت

ﺑﻴﺖ ﺟﱪﻳﻦ
اﻟﺪﻫﻴﺸﺔ

ﺑني ﻏري اﻟﻼﺟﺌني

اﻟﻌﺮوب

اﳌﺼﺪر  :اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء  ،ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺮﺑﻊ اﻻول واﻟﺜﺎين و اﻟﺜﺎﻟﺚ ٢٠١٧

اﻟﺘﻬﺠري

ﺣﺘﻰ  ٣٠اﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧

اﻟﻔﻮار

ﻣﺒﺎين اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ج

٢٢٩

٤٦

ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻼﺟﺌني
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﺗﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ

٥٦٤

٢٤٢

ﻻﺟﺌﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺗﻢ ﺗﻬﺠريﻫﻢ

ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻢ ﻫﺪﻣﻪ
اﺧﺮى

ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻢ
ﺗﻬﺠريه

ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺤامﻳﺔ

ﺣﺘﻰ  ٣٠اﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧

٩
٤
١٣٦ﻻﺟﺌﺎ اﺻﻴﺒﻮﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ٢٥ﻃﻔﻼ ـ ﰲ اﳌﺨﻴامت ـ
 ٧٠ﻻﺟﺌﺎ اﺻﻴﺒﻮﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ١٣ﻃﻔﻼ ـ اﺻﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﺬﺧرية اﻟﺤﻴﺔ ـ

ﻣﺨﻴﻢاﻟﺪﻫﻴﺸﺔ

ﻻﺟﺌني ﻗﺘﲆ
اﻃﻔﺎل ـ داﺧﻞ اﳌﺨﻴامت ﻓﻘﻂ ـ

٥٨٣

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ واﻋﺘﻘﺎل ـ ﰲ اﳌﺨﻴامت ـ

٢٦٠
 ٧٨ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻨﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨني ادت اﱃ اﴐار ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎً ـ ﻻﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺬﺧرية اﻟﺤﻴﺔ ـ

او اﻻراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺨﻴﻢ ﺷﻌﻔﺎط

٢

اﳌﺨﻴﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻊ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ إﴎاﺋﻴﻞ إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮف واﺣﺪ .وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن إﱃ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﳌﻘﺪﺳﻴﺔ

ﻻﺟﺌﺎن ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻗﺘﻼ

٢٨

ﻻﺟﺌﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً
اﺻﻴﺐ

٦

١

ﻻﺟﺌﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً
اﺻﻴﺐ

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ واﺣﺪ
اﺻﻴﺐ

٤٢

اﻗﺘﺤامت

٦

اﻃﻔﺎل ﻻﺟﺌﻮن ﻣﺤﺘﺠﺰون
 ٢ﺣﺎﻟﺘــﺎن ﻣــﻦ ﺳــﻘﻮط ﻗﻨﺎﺑــﻞ ﻏــﺎز ﻣﺪﻣــﻊ و/أو ذﺧــرية ﰲ
ﻣﻨﺸﺂت ﻟﻸوﻧﺮوا داﺧﻞ اﳌﺨﻴﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ

٤

ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ واﺣﺪ
اﺻﻴﺐ

١٠٤
٤

اﻗﺘﺤامت
اﻃﻔﺎل ﻻﺟﺌﻮن ﻣﺤﺘﺠﺰون
 ٢ﺣﺎﻟﺘــﺎن ﻣــﻦ ﺳــﻘﻮط ﻗﻨﺎﺑــﻞ ﻏــﺎز ﻣﺪﻣــﻊ و/أو ذﺧــرية ﰲ
ﻣﻨﺸﺂت ﻟﻸوﻧﺮوا داﺧﻞ اﳌﺨﻴﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ
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الضفة الغربية  :التدخالت الخاصة بكل قطاع
إحدى املستفيدات من قسائم األغذية تستخدم بطاقة قسائم إلكترونية،
رام اهلل ،أيلول/سبتمبر  ،2017 © .2017األونروا ،تصوير إياس أبو رحمة.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 1
أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺎدة
ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪرة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺎرئ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﺪى
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

192,000

ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺧﺎرج
اﺨﻤﻟﻴﻤﺎت )ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺳﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
)اﻟﺒﺪوﻳﺔ واﻟﺮﻋﻮﻳﺔ

8,000

أﺳﺮة ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻘﺮة
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
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التزام النوع االجتماعي والشباب
تلتزم األونروا بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب ،مع األخذ باالعتبار االحتياجات احملددة لهذه الفئات .وستعمل الوكالة ،من خالل تدخالت
األمن الغذائي ،على زيادة املشاركة اجملتمعية في حتديد فرص العمل التي تلبي احتياجات النساء والشباب بشكل أفضل ،مبا يساهم في تطوير
املهارات التي تعزز الفرص املستقبلية .عالوة على ذلك ،ستعمل األونروا ،من خالل تدخل قسائم األغذية الطارئ ،على تقدمي ورش عمل عن القيمة
الغذائية لألغذية األساسية ،باستهداف كل من الرجال والنساء .سيتم قياس التقدم نحو هذا االلتزام من خالل املؤشرات اآلتية:
1.1عدد نقاشات مجموعات التركيز املتعلقة بفرص العمل التي تعقد مع نساء وشباب في مخيمات الالجئني (الغاية املستهدفة.) 19 :
2.2نسبة الشباب الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يزودون بفرص املال مقابل العمل (الغاية املستهدفة:

.) % 20

3.3عدد حلقات التوعية عن التغذية التي تعقد للنساء والرجال املستفيدين من قسائم األغذية اإللكترونية (الغاية املستهدفة:

.) 10

المساعدات الغذائية الطارئة
النتاج :مجابهة تأثيرات الحصار والفقر والعنف من خالل توفير بيئة تعلم داعمة ،حيث يستطيع
الطلبة الالجئون تحقيق إمكاناتهم.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

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

25,833

األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي عدد الالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يتلقون مساعدات غذائية.

155,000
( 78,725إناث)
( 76,275ذكور)

القيمة اإلجمالية للقسائم اإللكترونية املقدمة لالجئني املفتقرين
لألمن الغذائي.

19,158,000مليوندوالرامريكي

تزود بالوسائل واملعارف الالزمة لتلبية
أبسط متطلباتها الغذائية.

عدد األفراد املستفيدين من توزيع الغذاء املشترك بني برنامج األغذية
العاملي واألونروا على اجملتمعات البدوية والرعوية املهددة في املنطقة (ج).
سيتم ضمن النداء الطارئ لسنة  2018تزويد الالجئني املفتقرين لألمن
الغذائي الذين يعيشون في أماكن حضرية وريفية خارج اخمليمات في
الضفة الغربية مبساعدات غذائية بواسطة قسائم إلكترونية .سيتم
تقييم استحقاق األسر املتلقية للمساعدات باستخدام صيغة اختبار
مستوى الدخل بالوسائل غير املباشرة التي تقيم اخلصائص األساسية
(مبا فيها العمر ،واجلنس ،وظروف السكن ،وملكية األصول ،واحلالة من
حيث التشغيل ،ومصادر الدخل) التي متكن األونروا مجتمع ًة من حتديد
األسر األشد ضعفا ً وافتقارا ً لألمن الغذائي وإعطائها األولوية .في
سنة  ،2018يرمي تدخل قسائم األغذية إلى دعم  25,883أسرة (تضم
 155,000فرد) لتلبية احتياجاتهم اليومية األساسية للغذاء .حتقيقا ً
لهذه الغاية ،سيكون بإمكان كل أسرة أن تشتري املواد الغذائية في
متاجر محددة سلفا ً تلبي املعايير التي وضعتها الوكالة .وسيكون
بإمكان األسر أن تختار من بني  14صنفا ً من األغذية األساسية حسب
احتياجاتهم اخلاصة ،مع التركيز على أصناف األغذية الطازجة ،مثل

37,000

البيض واحلليب واللنب .ستتباين قيمة املساعدات بقسائم األغذية وفقا ً
حلجم األسرة ،مبعدل يقارب  10.30دوالر أمريكي للشخص في الشهر،
وهو مبلغ مصمم لتغطية  30إلى  %40من احتياجات األسرة لإلنفاق
على الغذاء .كما أن هذا التدخل سيتيح للمنتجني احملليني وأصحاب
املتاجر في الضفة الغربية أن يستفيدوا من الثبات والتزايد في الطلب
من جانب املستهلكني.
تعد التجمعات البدوية والرعوية في املنطقة (ج) من أشد الفئات
السكانية ضعفا ً في الضفة الغربية من ناحية تهديدات احلماية
وانعدام األمن الغذائي ،وسيتم استهداف هذه التجمعات باملساعدات
الغذائية بشكل منفصل عن طريق ترتيبات تعاون قائمة بني األونروا
وبرنامج األغذية العاملي .في هذا اخلصوص ،سيحصل  37,000فرد من
التجمعات البدوية والرعوية على طرود غذائية فصلية ،بحيث يقوم
برنامج األغذية العاملي بتوريد املواد الغذائية وتتولى األونروا توزيعها.
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المال مقابل العمل الطارئ
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تشارك في أنشطة
املال مقابل العمل.
الالجئون املفتقرون لألمن الغذائي

8,000

املقيمون في اخمليمات يكسبون العدد الكلي لالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يستفيدون من
األجور على املدى القصير لتغطية مساعدات املال مقابل العمل.

48,000
( 23,520إناث)
( 24,480ذكور)

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل
العمل.

10,080,000مليون دوالر امريكي

احتياجاتهم األساسية
واستعادة قدراتهم على التدبر.

للغذاء

عدد مشاريع املال مقابل العمل املنفذة في اخمليمات.
يوفر برنامج األونروا للمال مقابل العمل فرصة كرمية للمستفيدين لكي
يتلقوا الدعم املالي الذي ميكنهم استخدامه لتغطية احتياجاتهم
الغذائية األشد حدة .في هذا اخلصوص ،ستدعم الوكالة 8,000
أسرة 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 .مبوجب هذا التدخل ،سيعطى فرد واحد في كل أسرة فرصة
عمل ملدة ثالثة أشهر باملتوسط ،يحصل مقابلها على  420دوالرا ً في
الشهر .وعلى النحو املتبع في اختيار األسر املستفيدة من املساعدات
الطارئة بالقسائم اإللكترونية ،سيتم اختيار املستفيدين من املال
مقابل العمل باستخدام صيغة اختبار مستوى الدخل بالوسائل غير
املباشرة لضمان أن توجه املساعدة للفئات األشد ضعفاً .وسيعمل
املستفيدون من فرص املال مقابل العمل في نطاق من األعمال التي ال
تتطلب مهارات خاصة ،بحيث يتم تشغيلهم في مخيمات الالجئني
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لدعم تقدمي اخلدمات و/أو املساهمة في مشاريع البنية التحتية.
ستجري مواءمة فرص العمل مع العاملني في برنامج املال مقابل
العمل بالتشاور مع املستفيدين أنفسهم ومع األطراف املعنية احمللية،
والتي تشمل املنظمات الناشطة في اخمليمات التي توجد في موقع
مناسب للمواءمة بني املستفيدين واملهام املناسبة لهم.
تخطط األونروا ،من خالل النداء الطارئ لسنة  ،2018لتنفيذ مشروع
واحد في البنية التحتية في كل مخيم من اخمليمات التسعة عشر في
الضفة الغربية .ستتحدد هذه املشاريع بنا ًء على تقييم لالحتياجات
بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدني واملنظمات اجملتمعية ،وميكن
أن تتضمن ترميم و/أو جتديد املساحات العامة مثل املتنزهات ورياض
األطفال والطرق وغيرها .وباإلضافة إلى توفير القوى العاملة (من خالل
برنامج املال مقابل العمل) ،ستساهم األونروا في توريد األدوات واملواد
واخلبرات الالزمة األخرى.
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الطاقم الطبي إلحدى عيادات األونروا الصحية املتنقلة يقدم
خدمات الرعاية الصحية األولية ألحد الالجئني البدو ،عني سامية،
أيلول/سبتمبر  ،2017 © .2017األونروا ،تصوير إياس أبو رحمة.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

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

51

ﻣﻮﻗﻌﺎ ﹰ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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التزام النوع االجتماعي والشباب
تلتزم األونروا بتقدمي خدمات ذات جودة وشاملة للجميع على أساس من املساواة للنساء والرجال والبنات واألوالد .حتقيقا ً لذلك ،سيتم تنظيم عيادات
صحية متنقلة لتلبية احتياجات التجمعات السكانية املستهدفة للرعاية الصحية ،مع العمل على تلبية االحتياجات احملددة للنساء والفتيات فيما
يتعلق بالصحة اإلجنابية وصحة األم والطفل واإلرشاد .سيتم قياس التقدم نحو هذا االلتزام من خالل املؤشرات اآلتية:
1.1نسبة االستشارات املقدمة إلى إناث من مجموع االستشارات املقدمة من خالل العيادات الصحية املتنقلة (الغاية املستهدفة:
2.2نسبة زيارات رعاية احلمل التي يحضرها اآلباء مبرافقة األمهات (الغاية املستهدفة:

.) % 60

.) % 10

العيادات الصحية المتنقلة
النتاج :الالجئون المتضررون من األزمة يتمتعون بحقهم في الصحة.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تشارك في أنشطة
املال مقابل العمل.
الالجئون املفتقرون لألمن الغذائي

8,000

املقيمون في اخمليمات يكسبون العدد الكلي لالجئني املفتقرين لألمن الغذائي الذين يستفيدون من
األجور على املدى القصير لتغطية مساعدات املال مقابل العمل.

48,000
( 23,520إناث)
( 24,480ذكور)

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل
العمل.

10,080,000مليون دوالر امريكي

احتياجاتهم األساسية
واستعادة قدراتهم على التدبر.

للغذاء

عدد مشاريع املال مقابل العمل املنفذة في اخمليمات.
في سنة  ،2018ستستمر األونروا في تقدمي خدمات الرعاية الصحية
األولية جملموعة سكانية يبلغ تعدادها  131,437شخصا ً يقيمون في
 51جتمعا ً سكانيا ً مهددا ً في املنطقة (ج) ومنطقة التماس والقدس
الشرقية ومناطق أخرى في الضفة الغربية يتم تقييمها على أنها
معرضة للخطر .يتم اختيار التجمعات السكانية احملتاجة بنا ًء على
تقييمات سنوية ألثر القيود على احلركة والتنقل على وصول اجملتمعات
إلى الرعاية الصحية .سيتم تقدمي الرعاية الصحية األولية في
التجمعات املستهدفة من خالل ست عيادات صحية متنقلة تتكون
من أطباء وممرضات وقابالت ومرشدين نفسيني وصيدالنيني وموظفني

19

مساندين .ستكون االستشارات والعالجات واألدوية املوصوفة متاحة
للجميع مجاناً ،مع التركيز بشكل خاص على النساء واألطفال
واملسنني ومرضى األمراض املزمنة .ستشتمل اخلدمات املقدمة على
الرعاية الصحية الوقائية والعالجية ،وفحوص الكشف عن األمراض
املزمنة وعالجها ،وخدمات صحة األم والطفل .باإلضافة إلى ذلك،
ستجري فرق الصحة املتنقلة أنشطة التوعية واإلرشاد في مجال
الصحة النفسية-االجتماعية وفي جملة من األمور الطبية األخرى،
وفي مجال التغذية أيضاً.

الصحة املتنقلة :الوصول إلى الفئات األكثر عرضة للتهديد
استيقظت فاطمة صباح أحد األيام وهي تشعر بصداع ،ولم تفكر كثيرا ً في األمر حينها ،إال أن احلالة أصبحت مزمنة وصاحبها دوار متواصل .أرادت
فاطمة أن تلتمس الرعاية الطبية ،ولكن لم يكن هناك سوى القليل من اخليارات في مجتمعها احمللي ،ولم تشأ أن تلتمس مساعدة خارجية في ظل
وجود مناطق عسكرية محيطة وانتشار عنف املستوطنني .في ضوء ذلك ،ذهبت فاطمة إلى عيادة قريبة وأعطيت وصفة طبية لتناول أقراص احلديد .إال
أن األعراض التي كانت تعاني منها بقيت على حالها.
في أحد األيام ،قررت فاطمة أن تستشير عيادة صحية متنقلة تابعة لألونروا بشأن حالتها .وتبني أن هذه اخلطوة كانت حاسمة ،إذ أنها خضعت لفحص
طبي موسع وتبني أن لديها ورما ً في البطن .شعرت فاطمة في البداية بأنها محطمة ،ولكن األونروا ساعدتها على مدار عملية العالج ،وزودتها باملواصالت
واملساعدة املالية حتى تتمكن من تلقي العالج اجلراحي الالزم .وقد شفيت فاطمة متاما ً وأصبحت اآلن تناصر الوعي الصحي ،قائلة“ :لوال دعم عيادة األونروا
الصحية املتنقلة لواصلت تناول أقراص احلديد طوال حياتي .وما كنت سأعرف أن [الصداع] كان خطيراً .إن ضعف الوعي الصحي جعلني ال أفهم خطورة
مرضي إلى أن حضرت [إلى عيادة األونروا الصحية املتنقلة]”.
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أطفال من جتمع بدوي يتمتعون مبمارسة أنشطة ترفيهية في برنامج
الصحة النفسية اجملتمعية ،عني سامية ،أيلول/سبتمبر .2017
©  ،2017األونروا ،تصوير إياس أبو رحمة.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 3
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
دﻋﻢ

46

ﲡﻤﻌﺎ ﹰ ﺑﺪوﻳﺎﹰ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ
اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
رﺻﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ
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التزام النوع االجتماعي والشباب
إن تدخالت الوكالة الطارئة في مجال احلماية في الضفة الغربية مصممة بحيث تلبي احتياجات الفئات األشد ضعفا ً وتهميشاً ،مبن فيهم النساء
والفتيات اللواتي يواجهن مخاطر خاصة على احلماية تتضمن االستغالل واالعتداء اجلنسي والبدني .استجابة لذلك ،ستعمل الوكالة على)1( :
البناء على مستوى الثقة العالي بني التجمعات البدوية والرعوية وبرنامج الصحة النفسية اجملتمعية في األونروا لتعميق جهود اإلرشاد واملشاركة
اجملتمعية في مواضيع مثل األدوار االجتماعية لإلناث والذكور ،وحقوق املرأة ،والعنف القائم على النوع االجتماعي( ،ب) وتدشني أداة تقييم جديدة
ضمن منوذج التدخل وقت األزمات في برنامج احلماية لدى األونروا  ،39مع إيالء اعتبار وثيق لالحتياجات اخلاصة بالنساء والشباب .سيتم قياس التقدم
نحو هذا االلتزام من خالل املؤشرات اآلتية :
1.1عدد أنشطة التوعية اجلماعية التي تعالج حقوق املرأة و/أو النوع االجتماعي و/أو العنف القائم على النوع االجتماعي
2.2نسبة متثيل الشباب في اللجان اجملتمعية (الغاية املستهدفة:

(الغاية املستهدفة.) 108 :

.) % 20

3.3نسبة النساء والفتيات من مجموع األشخاص الذين تتم مساعدتهم من خالل منوذج التدخل وقت األزمات (الغاية املستهدفة:

.) % 50

برنامج الصحة النفسية المجتمعية
النتاج :تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي للتجمعات السكانية المهددة والمهمشة.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

نسبة التجمعات السكانية املستهدفة التي يتم تزويدها باإلرشاد
واألنشطة النفسية-االجتماعية.
عدداألنشطة/اجللساتالنفسية-االجتماعيةاجلماعية.

التجمعات السكانية املهددة
واملهمشة تزود بالدعم النفسي -عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري.
االجتماعي املنظم.
عدد األفراد الذين ميكنهم الوصول إلى الدعم النفسي-االجتماعي
وخدمات الصحة النفسية من خالل وحدات الصحة النفسية املتنقلة.
تعزيز وعي التجمعات السكانية
املهددة واملهمشة للتصدي حلاالت
الطوارئ.

عدد اللجان اجملتمعية التي يتم تدريبها على الوقاية واالستجابة لألزمات
والطوارئ النفسية-االجتماعية.

ستقدم األونروا خدمات الصحة النفسية اجملتمعية والدعم
النفسي-االجتماعي في  46جتمعا ً بدوياً .مت حتديد سكان هذه
التجمعات السكانية 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-اجتماعيني اثنني (ذكر وأثنى)،
بزيارة التجمعات البدوية بشكل منتظم للوقاية من املشاكل
النفسية-االجتماعية وقضايا الصحة النفسية والكشف عنها
واالستجابة لها .فبدون هذه اخلدمة املكرسة ،لن تكون التجمعات

%100
660
800
11,162
( 5,576إناث)
( 5,586ذكور)
15

البدوية املشار إليها آنفا ً قادرة على الوصول إلى هذا املورد املهم
بسبب القيود على احلركة والبعد اجلغرافي ومحدودية املوارد املالية.
سيستفيد حوالي  11,162شخصاً ،من إمكانية الوصول إلى 660
جلسة نفسية-اجتماعية جماعية وإلى  800جلسة إرشاد فردي أو
جمعي أو أسري وإلى أيام مجتمعية مفتوحة ومخيمات صيفية.
سيجري العمل على حتديد احلاالت التي حتتاج إلى متابعة مختصة
وإحالتها ومتابعتها .عالوة على ذلك ،ستواصل الوكالة دعم 15
جلنة مجتمعية سعيا ً ملواصلة تطوير قدرات الصمود وآليات التدبر
لديهم من خالل تقدمي تدريب محسن على الوقاية واالستجابة
لألزمات واإلسعافات األولية النفسية-االجتماعية واجلسدية
والسالمة من احلرائق.
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الحماية
النتاج :يتلقى الالجئون الحماية من التأثيرات المباشرة للنزاع/االحتالل ،ويتم تعزيز احترام القانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ويتم الحد من أثر االنتهاكات.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

نسبة تدخالت األونروا في قضايا احلماية التي تستحث اتخاذ
استجابات ملموسة من جانب السلطات املعنية.

املنهجية
املتابعة
تتحسن
للسلطات املسؤولة عن انتهاكات نسبة احلوادث املوثقة التي حتصل األونروا بشأنها على موافقة مستنيرة
القانون اإلنساني الدولي والقانون ويتم رفعها إلى السلطات املعنية.
الدولي حلقوق اإلنسان.
عدد حوادث احلماية املتعلقة مبزاعم انتهاكات للقانون الدولي التي
توثقها األونروا.
تكون الوفود أفضل معرفة
ً
للمناصرة بشأن اآلزمة املمتدة التي عدد تدخالت احلماية (املناصرة) التي تستهدف أطرافا فاعلة خارجية.
تؤثر على الالجئني.
نسبة األسر الالجئة املهددة واملتضررة من تهديدات احلماية التي تعيد
تأسيس سالمتها الشخصية وأمن مساكنها بعد تلقي املساعدات
النقدية الطارئة.

يتم تخفيض خطر التهجير
القسري للتجمعات السكانية نسبة األسر الالجئة املتضررة من أعمال الهدم/اإلخالء التي تعيد تأسيس
40
املهددة وتعزيز قدراتهم على التدبر .ترتيبات إقامة ثابتة لها بعد توقف التدخالت.
عدد التجمعات السكانية املهددة التي يتم دعمها من خالل مشاريع
يسيرها اجملتمع احمللي.
حماية
ّ
تسعى األونروا ،من خالل برنامج احلماية إلى تعزيز احترام القانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واملساءلة عن
االنتهاكات من خالل الرصد والتبليغ واملناصرة لدى املكلفني باملسؤولية
بشأن مزاعم انتهاكات القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
حلقوق اإلنسان التي متس الالجئني الفلسطينيني .ستتضمن جهود
املناصرة زيارات ميدانية وجلسات إحاطة للدبلوماسيني وغيرهم من
أعضاء اجملتمع الدولي لتنشيط العمل على قضايا احلماية التي تؤثر
في الالجئني .عالوة على ذلك ،ستعمل األونروا على )1( :تعزيز قدرات
مجتمعات الالجئني ملناصرة حقوقها بفاعلية )2( ،وتفعيل األطراف
الفاعلة األخرى التخاذ إجراءات تعزز حماية الالجئني من خالل تطوير
التحليل والتبليغ بشكل موجه واستراتيجي .في موازاة مع ذلك،
ستتدخل الوكالة لدى السلطات املسؤولة عن االنتهاكات املفاد بها
ملناصرة املساءلة واتخاذ تدابير تصحيحية .عالوة على ذلك ،سيدعم
مكتب دعم العمليات إجراء إحاطات ميدانية للمانحني وسينخرط في
التوعية واملناصرة بشأن احلماية.
وفي مسعى االستجابة حلاالت التهجير القسري بسبب هدم املساكن
واإلخالء واإلضرار باملمتلكات اخلاصة أثناء عمليات إنفاذ القانون
أو العمليات العسكرية واحلوادث التي يتورط فيها املستوطنون
اإلسرائيليون ،ستقدم األونروا الدعم الطارئ لألسر الالجئة املتضررة

%20
%80
110
85
%50
%50
12

من خالل منوذج التدخل أثناء األزمات .مبوجب هذا النموذج )1( :ستقدم
مساعدات نقدية لدعم تأمني مسكن مؤقت لألسر املهجرة أو
كوسيلة إلعادة بناء املمتلكات اخلاصة املتضررة من أجل تفادي اللجوء
إلى استراتيجيات سلبية للتدبر ،41و/أو ( )2ستجري اإلحالة بنا ًء على
تقييمات لالحتياجات يجريها األخصائيون االجتماعيون في فريق
احلماية ،بحيث يتمكن الالجئون املتضررون من الوصول إلى خدمات
متخصصة داخلية أو خارجية ،مبا يشمل الرعاية الصحية ،والدعم
النفسي-االجتماعي ،والدعم القانوني .وستواصل الوكالة أيضا ً تقدمي
مساعدات احلماية الطارئة بالتنسيق مع أطراف العمل اإلنساني
األخرى ،وال سيما فيما يتعلق باالستجابة في أعقاب أعمال الهدم.
وفي مجرى دعم  12جتمعا ً سكانيا ً معرضا ً بشكل خاص لدواعي قلق
يسيرها اجملتمع
تتعلق باحلماية ،ستنفذ األونروا مشاريع صغيرة احلجم
ّ
احمللي تستجيب بصورة مباشرة ألعمال الهدم وعنف املستوطنني
والتدخالت العسكرية ومصادرة األراضي ،إلى جانب القيود على احلركة
والوصول إلى األراضي وسبل كسب العيش واخلدمات .اعتمادا ً على
احتياج التجمع السكاني ،ستركز املشاريع على تأهيل البنية التحتية
القائمة (مثل تأهيل الطرق واملساحات العامة/أماكن اللعب) ،والزراعة،
ومبادرات قادرة على احلد من دواعي القلق بشأن احلركة والوصول وتعزيز
الرفاه العام ألفراد اجملتمع.
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غزة والضفة الغربية والرئاسة
الصورة :تدريب على احليادية ملوظفني جدد في األونروا.
©  ،2017األونروا ،تصوير أمين البنّا.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 4
اﻹدارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻻدارة

اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻻﻣﻦ

اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة واﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ

دﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ
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التنسيق واإلدارة والسالمة واألمن
النتاج :يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر التمويل المتاح.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد املرات التي مت فيها مراجعة تنفيذ النداء الطارئ في سياق
استعراض النتائج نصف السنوية والسنوية.
يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ يصدر خالل فترة
بقدر التمويل املتاح.
زمنية مقرة بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل فترة زمنية
مقرة بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

حتتاج األونروا إلى قدرات إضافية لتعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة
والتقييم للتدخالت الطارئة ،وضمان سالمة املوظفني والالجئني
وأمنهم ،وصيانة حيادية مرافقها .وهذا األمر حيوي لضمان الكفاءة
والفاعلية في تنفيذ اخلدمات وصيانة وتطوير القدرات الالزمة
لالستجابة للطوارئ املفاجئة .سعيا ً إلى حتسني سالمة كوادر األونروا
وعمال ً بتوصيات مجلس مقر األمم املتحدة للتحقيق في بعض احلوادث
التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بني  8متوز/يوليو و 26آب/أغسطس
 2014لتحسني أمن مدارس األونروا ومنشآتها األخرى في غزة ،42حتتاج
الوكالة إلى استمرار وتعزيز القدرات من أجل )1( :دعم جهود اإلدارة
والتدريب لدى شعبة السالمة وإدارة اخملاطر ومكاتب األمن وإدارة
اخملاطر على مستوى اإلقليمني )2( ،ونشر قوة مناسبة من احلراس من
أجل التصدي للمخاطر األمنية وغيرها .ويلزم توفر املوارد أيضا ً لضمان
التنسيق الفعال مع منظمات العمل اإلنساني األخرى ،سوا ًء التنسيق
الثنائي أو من 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.

2
 120يوما
 120يوما

على مستوى الرئاسة ،تتولى دائرة التخطيط املسؤولية عن التخطيط
ألنشطة االستجابة الطارئة وتنسيقها .وسيقوم ضمن النداء الطارئ
لسنة  2018موظف مسؤول عن الطوارئ باإلشراف على رصد األنشطة
والتبليغ عنها .43ستتم 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 .ولضمان أن يتم تقدمي املساعدة الفنية بطريقة موحدة
تكفل اجلودة ،ولضمان أن تتوفر تقارير عالية اجلودة الستخدام البرامج
بشكل منتظم ،سيتم االحتفاظ بأخصائي إحصائيات ضمن النداء
الطارئ من أجل )1( :ضمان جودة البيانات والرصد والتبليغ فيما يتعلق
مبسح تقييم الفقر في غزة )2( ،ودعم دراسة التحويالت االجتماعية
في غزة التي ستبدأ في سنة  .2018ستحتفظ األونروا كذلك بوظائف
أخرى على مستوى الرئاسة لدعم العمليات الطارئة ،ومنها التوريد
والعالقات اخلارجية واخلدمات القانونية .وفي هذا الصدد ،سيدعم
التمويل تفاعل الوكالة مع منابر احلماية واملناصرة الدولية ومع آليات
نظام حقوق اإلنسان الدولي ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان
لالجئني الفلسطينيني كمكون من مكونات االستجابة الطارئة ،مبا
يتوافق مع إطار األونروا للتعامل الفعال مع نظام حقوق اإلنسان الدولي.

التأهب للطوارئ
النتاج :يتم تخفيض الخسائر في األرواح وفي األصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية لمجتمعات الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

متلك الوكالة قدرة كافية عدد املوظفني املدربني على التأهب واالستجابة للطوارئ.
لالستجابة من أجل التصدي لألزمة
املمتدة والطوارئ املفاجئة.
عدد املوظفني املدربني على اإلنعاش املبكر.
ستعمل األونروا ،ضمن النداء الطارئ لسنة  ،2018على تعزيز قدرات
التأهب للطوارئ وإدارة اخملاطر في غزة والضفة الغربية من خالل مواصلة
التركيز على تزويد املستودعات باحتياطي من املواد ،وتدريب املوظفني،
واملشاركة في أنشطة التأهب والتخطيط املشتركة بني الوكاالت،
وصقل واختبار اآلليات والبروتوكوالت الداخلية .سيتضمن ذلك إعداد
قوائم وظيفية واالحتفاظ بها لضمان االستجابة الفعالة والسريعة،
ومتتني التأهب للطوارئ في مجاالت املياه والصرف الصحي والنظافة

 ( 1,026غزة )
 ( 65الضفة الغربية )
 ( 342غزة )

واألغذية واملواد غير الغذائية ،والتنسيق املستمر مع السلطات
اإلسرائيلية بشأن توريد املواد الضرورية ،مبا يشمل املواد التي تعد «ذات
استعمال مزدوج» والتي تدعم عمل برنامج الطوارئ .44وفيما يتعلق
باملدارس اخلمسني التي مت حتديدها إلمكانية أن تكون مراكز مخصصة
لإليواء الطارئ في غزة ،فستوفر الوكالة التدريب على التأهب للطوارئ
واإلنعاش املبكر لصالح  342موظفا ً للعمل في مراكز اإليواء الطارئ.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تركيب طبقة مقاومة للكسر على النوافذ
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في منشآت األونروا التي تقدم خدمات أساسية ،مثل املدارس واملراكز
الصحية.
وفي الضفة الغربية ،ستواصل األونروا متتني نظمها وإجراءاتها
لالستجابة والتأهب للطوارئ ،مع التركيز بشكل خاص على تقوية
إجراءات العمل املوحدة استجابة لظروف الطقس الشديدة واحلوادث
التي تقع في اخمليمات (أي اقتحامات اجليش اإلسرائيلي) .سيتضمن
ذلك تعزيز آليات االتصال الداخلي والتخزين املسبق للمواد األساسية.

كما ستجري الوكالة مترين محاكاة في الضفة الغربية من أجل
اختبار قدراتها في إدارة حالة طوارئ متوسطة احلجم ،مما سيكشف
عن الثغرات التي يلزم معاجلتها في النظم واإلجراءات واملعارف
واملهارات .كما ستستمر األونروا في التواصل والتنسيق مع السلطات
اإلسرائيلية والفلسطينية ذات الصلة وأطراف العمل اإلنساني بشأن
التأهب واالستجابة للطوارئ داخل الضفة الغربية ،مبا فيها القدس
الشرقية.

الحيادية :غزة
النتاج :يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر التمويل المتاح.
المخرجات

إجراء زيارات تفتيش وتدريب لصيانة
احليادية.

الغاية المستهدفة

المؤشر

نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض
احليادية.

%100

عدد املوظفني الذين يتلقون التدريب على احليادية (مبا يشمل احليادية في
استخدام وسائل التواصل االجتماعي).

1,000

نسبة خروقات احليادية التي تتم مالحظتها وجتري معاجلتها وحلها.

%100

تظل صيانة احليادية تكتسب أهمية حاسمة بالنسبة الستمرار
فعالية العمليات وسالمة املوظفني واملستفيدين ومرافق األونروا.
على غرار السنوات السابقة ،سيتم رصد احليادية في منشآت األونروا
في غزة من خالل زيارات تفتيش عير معلنة بواسطة موظفي دعم
العمليات إلى جميع مرافق األونروا ،بحيث جترى زيارة واحدة على
األقل لكل مرفق في كل ربع من السنة .سيتم توثيق جميع اخلروقات

ومعاجلتها .وسيعمل موظفو دعم العمليات أيضا ً على تقوية فهم
املوظفني للحيادية ،مع التركيز بشكل خاص على مدراء املنشآت ،من
خالل التوجيه اليومي أثناء تأدية العمل ،وتقدمي املشورة الفنية أثناء
زيارات التفتيش وبعدها ،وتنظيم تدريبات تركز على احليادية وتدريبات
على االستخدام السليم لوسائل التواصل االجتماعي لصالح
املوظفني ،سوا ًء احلاليني أو اجلدد.

التأهب للطوارئ
النتاج :يتم تخفيض الخسائر في األرواح وفي األصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية لمجتمعات الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

نسبة منشآت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو أكثر بغرض
تدخالت تفتيش وتدريب ومتابعة احليادية.
للحوادث املتعلقة بالوصول من أجل
صيانة احليادية والوصول اإلنساني .عدد املوظفني الذين يتلقون التدريب على احليادية (مبا يشمل احليادية
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي).
نسبة احلاالت التي أدى تدخل موظفي دعم العمليات فيها إلى ضمان
جترى املتابعة والتدخل بشأن احلوادث املرور اآلمن ملوظفي األونروا وسلعها وخدماتها.
املتعلقة بالوصول من اجل صيانة
نسبة احلوادث املتعلقة بالوصول التي يتم إرسال فرق موظفي دعم
مساحة العمل اإلنساني.
العمليات بشأنها.

سيتولى فريق دعم العمليات في الضفة الغربية التمسك باملبادئ
اإلنسانية وتعزيز الوعي في أوساط جميع موظفي األونروا ،جنبا ً إلى
جنب مع رصد التقيد باحليادية في منشآت األونروا .عالوة على ذلك،
سيقوم موظفو دعم العمليات برصد الوضع اإلنساني واألمني املتغير
في امليدان ،وحتديد القضايا املتعلقة بالوصول اإلنساني ومتابعتها ،فيما
يقومون بإجراء زيارات فصلية للتفتيش على احليادية جلميع منشآت
األونروا وتوثيق أية خروقات ومتابعتها .سيكفل ذلك أن يتمكن الالجئون
الذين يلتمسون اخلدمات من األونروا من الوصول إلى مساحات محايدة
آمنة ومحمية .كما سيجري تدريب موظفي األونروا على احليادية

%100
350
%60
%10

واالستعمال السليم لوسائل التواصل االجتماعي لضمان أن تكون
تصرفاتهم متوافقة مع هذا املبدأ .وسيشارك فريق دعم العمليات
أيضا ً في توفير مساحات آمنة ملوظفي الوكالة وسلعها وخدماتها ،مما
سيكفل لألونروا أن تكون قادرة على تقدمي املساعدات اإلنسانية لالجئني
الفلسطينيني .وسيتم الرصد والتبليغ عن احلوادث ،مثل التأخير أو منع
العبور على نقاط التفتيش ،التي حتد من حرية احلركة .وعند احلاجة،
سيتم إرسال فريق من موظفي دعم العمليات للتفاوض حول العبور
اآلمن .وستتم معاجلة هذه احلوادث 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 واملناصرة بفاعلية أكبر.
•تقدمي إحاطات منتظمة إلى املانحني.
•االمتداد والتواصل اجملتمعي.
•ترشيد استخدام املوارد.
•وضع خطط بديلة.

•عزز مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية قدرات االستجابة الطارئة والعاجلة عن طريق مراجعة
النظم ذات الصلة وحتسينها .ويواصل مكتب إقليم غزة تطبيق الدروس املستفادة من قتال العام  2014من
أجل تعديل سبل التأهب للطوارئ .سيساهم دليل االستجابة للطوارئ وإجراءات العمل املوحدة املرتبطة به،
والتي خضعت ملراجعة شاملة ،في تقوية اإلدارة والتنسيق املتكامل عبر مكتب إقليم غزة خالل أية حالة
طوارئ.
•خالل الفترة  ،2014-2013شارك موظفو مكتب إقليم 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 سنة .2018
•تستطيع األونروا الوصول إلى القدرات اللوجستية واإلدارية القائمة أثناء الطوارئ ،مبا يتيح آلية لرفع 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 دائرة األمن وإدارة اخملاطر 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 ،سوا ًء
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.
•انهيار محادثات وعملية املصاحلة
 ،مما يؤدي إلى زيادة االنقسام
الفلسطيني الداخلي ومزيد من
اإلخالل باالستقرار في األرض
الفلسطينية احملتلة.
•قضايا متعلقة بإعادة تشكيل
حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق
مبوظفي القطاع العام واألجهزة
األمنية واالنتخابات.

استراتيجية

•عدم كفاية مستويات التمويل
لتلبية االحتياجات املتنامية.
•إذا استمر تعليق احلوار ،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 ،وتتبع
حوادث 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 في األونروا لتتبع الدخل
والتعهدات املالية.
•التواصل مع دائرة العالقات اخلارجية
واالتصاالت لتنويع 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 توفر فهم قوي
إلصالحات الوكالة ومتطلبات التعديل على التنظيم الهيكلي.
•تعزيز حوار بنّاء مع املوظفني من خالل التشاور مع 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 وتصحيح 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 لالونروا وموظفي املكتب
التنفيذي،
•حتديثات منتظمة من خالل التواصل
مع إدارة مكتب اإلقليم.
•رصد ومراجعة دورية
استطالعات املوظفني.

لنتائج

•لقاءات شهرية في كل من 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 خدمات األونروا 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 التأكد من أن جميع املعدات موجودة ومحسوبة من أجل احلماية من إساءة استعمال أصول
األونروا في أنشطة جنائية أو سياسية أو عسكرية .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 حيثما يكون مناسباً.
•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 ،ودولة فلسطني.
•التماس اإلفادة الراجعة واالستجابة لبواعث القلق عند األطراف املعنية ،وحتسني الشفافية من خالل تقوية
التفاعل 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.
•أجرى مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية مراجعات للحماية في سنة  2017للتأكد من أن
خدمات األونروا تقدم بطريقة تكفل التقيد بكرامة املستفيدين وحمايتهم وتعزيز 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 إقليمي غزة والضفة الغربية على تواصل منتظم مع املستفيدين ويشرح
لهم حقوقهم في الوصول إلى اخلدمات وأسباب أي تقليصات ضرورية في اخلدمات.
•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 .إن مسح تقييم الفقر
اجلديد أكثر سرعة ودقة وإنصافاً ،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 في طرح
القضايا العامة والتي تسعى أيضا ً لإلجابة عن أسئلة الالجئني.
•GFO regular meetings with Palestinian Refugee Committees
•ضمان اإلدارة واملراقبة األمنية في اإلقليم من خالل التنسيق والتواصل مع إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة
واألمن.
•زاد مكتب إقليم غزة جهود التواصل امليداني من خالل برنامج «التواصل 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 الطارئ.
•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.

•انهيار محادثات الوحدة بني
حماس وفتح ،وتزايد االنقسام
السياسي.

اجتماعية-سياسية

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

•تأخير في تنفيذ األنشطة ،مع احتمال إلغائها.

•احتمال تصعيد العنف والنزاع في غزة بسبب تزايد
االنقسامات الداخلية.
•مزيد من التشديد في القيود على حركة الناس
والبضائع واخلدمات دخوال ً إلى قطاع غزة وخروجا ً منه.
•تدهور األوضاع االجتماعية-االقتصادية بني الالجئني في
غزة ،مما يؤدي إلى تنامي الضغط على األونروا وأطراف
العمل اإلنساني.

آلية التخفيف/التدبر
•تتصف عمليات التوريد والتنسيق واللوجستيات باملرونة وسرعة التكيف مع
العوائق املتزايدة أمام التوريد من أجل احلد من أثر التأخر في استالم 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.
•تسليط الضوء لألطراف املعنية 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 لإلعالم عن حاالت التدخل في أنشطة
األونروا.
•تقدمي إحاطات وتدريبات توجيهية للموظفني اجلدد ومراجعات وتذكير منتظم
جلميع املوظفني حول الغايات اإلنسانية لتدخالت األونروا.
•إجراء رصد وثيق للوضع السياسي واألمني ،بالتنسيق مع دائرة األمم املتحدة
للسالمة واألمن ،من أجل تقوية التخطيط لألوضاع الطارئة ،وإلجراء تخطيط
وقائي في حال حدوث تصعيد ،حيثما يكون ذلك ممكناً.
•استمرار التنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري/دائرة األمم املتحدة للسالمة واألمن
لضمان أكبر قدر ممكن من التغطية والكفاءة.
•تستطيع األونروا الوصول إلى القدرات اللوجستية واإلدارية القائمة أثناء الطوارئ،
مبا يتيح آلية لرفع مستوى القدرات عند وقوع أزمات.

المراقبة
•التبليغ اخلارجي الواضح 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 وحتليلها.
•االحتفاظ باتصاالت منتظمة مع األطراف املعنية
الرئيسية ،مبا يشمل املانحني.
•اإلعالن العام عن احلوادث ،اعتمادا ً على احلالة
وعند االقتضاء.

•التعاون مع شركاء العمل اإلنساني اآلخرين في
رصد البيئة السياسية وفي الكشف املبكر عن
العوامل التي ميكن أن تشعل فتيل التصعيد.
•االستخدام املنتظم لنظام إدارة املعلومات
األمنية ،مبا يشمل جمع البيانات األمنية
وتنسيقها بشكل مستمر من خالل فريق األمم
املتحدة لإلدارة األمنية.
•مراجعات يومية لوسائل اإلعالم.
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مالية

•انخفاض في القوة الشرائية
واستمرار معدالت البطالة
العالية وارتفاع أسعار الغذاء
في األسواق احمللية.

•تعطل في األداء الفعال آللية
إعادة إعمار غزة.

بيئية

•تفاقم املشاكل البيئية بسبب
أزمة الطاقة.

•نظام مراقبة األسعار شهريا ً (جمع األسعار
اخلاصة بالسلع الغذائية الرئيسية).
•إجراء حتليل اجتماعي-اقتصادي بواسطة وحدة
التخطيط ودعم البرامج في األونروا باستخدام
بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
عن القوى العاملة واحلسابات القومية والفقر
واألسعار ،وكذلك من مصادر أولية وثانوية أخرى.
•املعلومات املقدمة من أطراف العمل اإلنساني
األخرى.

•أداة التتبع الشهري بخصوص املأوى ،والتفاعل مع
األطراف املعنية بآلية إعمار غزة.

•تنفيذ إصالحات مصممة لتحسني الكفاءة في استهداف املستفيدين بحيث يتم
حتديد حاالت الفقر املدقع أو املطلق فقط.
•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.
•تباشر الوكالة ،من خالل مسح تقييم الفقر ،في تنفيذ عملية إعادة تقييم
واسعة النطاق حلاالت املساعدات الغذائية لكي تكون أقدر على حتديد االحتياجات
واالستجابة لها لدى األسر التي تكافح في التدبر مع الصدمات غير املتوقعة والتي
تؤثر في قدرتها على تلبية احتياجاتها األساسية للطاقة.
•تقوية عمليات التوريد وتخطيطها لضمان التنبؤ بشكل أفضل باملتطلبات
وبالتالي تخفيض األسعار.
•حتسني اجلهود لتأمني التمويل لعمليات تصليح املساكن وإعادة اإلعمار التي جترى
بطريقة املساعدة الذاتية.
•إمكانية اللجوء إلى التعاقد مع متعهدي البناء من أجل تلبية االحتياجات للمأوى.

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

•تقرير األونروا الداخلي عن املنشآت.
•املعلومات املقدمة من أطراف العمل اإلنساني
األخرى.

•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.

•زيادة التركيز على احللول املستدامة بيئيا ً واالستثمار فيها (مثل محطات حتلية املياه،
ألواح الطاقة الشمسية).
•تدابير وقائية ،مثل تلك املتخذة ملواجهة الفيضانات.
•املناصرة وإشراك األطراف املعنية احمللية والدولية في البحث عن حلول لألزمة.
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•تعطل في تنفيذ اخلدمات وفي قدرة موظفي
األونروا على تقدمي اخلدمات..
•إعاقة تشييد الهياكل املمولة من املانحني في
املنطقة (ج) بسبب عدم منح رخص البناء.

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

•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،
واالعتماد على املساعدات اإلنسانية.
•تزايد التوتر واإلحباط بني الالجئني في الضفة
الغربية في حال إجراء تقليصات في اخلدمات.

العواقب

مخاطر خاصة بمكتب إقليم الضفة الغربية

الحدث

برامجية

•استمرار التدهور االقتصادي في الضفة
الغربية وانخفاض القوة الشرائية نتيجة
ارتفاع 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 برنامج الطوارئ
بفاعلية في املنطقة (ج) ،مبا فيها املناطق
العسكرية املغلقة.
•حدوث توترات سياسية وتأثر احلوار بسبب
التصورات السلبية عن التقليص املتصور
أو الفعلي في خدمات األونروا.

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.
يتضمن ذلك اعتماد قسائم إلكترونية لألغذية لصالح الالجئني املفتقرين لألمن
الغذائي الذين يقيمون خارج اخمليمات.
•حتسني قدرات االستهداف وحتسني بيانات اختبار الدخل بالوسائل غير املباشرة لألسر
املفتقرة لألمن الغذائي واملهددة ،مبا يكفل أن يتم دائما ً تقدمي املساعدة للفئات األشد
ضعفا ً أوالً.

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

•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 أو املفوض العام لألونروا 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 يومية للوصول 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  14ملزيد من املعلومات األساسية عن غزة.
United Nations Development Programme (UNDP), Three Years After the 2014 Gaza Hostilities - Beyond Survival: Challenges to Economic
Recovery and Long-Term Development (May 2017).

2.

International Monetary Fund (IMF), Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 2017, http://documents.worldbank.org/curated/
en/509131493126715531/pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf.

3.

4.4اجتماع مجموعة األمن الغذائي ( )2017/5/17ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية (نشرة شهرية) ،آب/
أغسطس .0-2017-https://www.ochaopt.org/ar/content/monthly-humanitarian-bulletin-august ،2017
OCHA. Gaza Crisis, early warning indicators, August 2017. https://www.ochaopt.org/content/gaza-crisis-early-warningindicators-august2017-.

55.

6.6املرجع السابق.
7.7املرجع السابق .على سبيل املثال ،ازداد وقت االنتظار إلجراء اجلراحات غير االنتقائية في مستشفى الشفاء من خمسة أشهر في كانون
الثاني/يناير  2017إلى  14شهرا ً في آب/أغسطس .2017
8.8يرجى مالحظة أن متوسط األجور في القطاع اخلاص في غزة بالقيمة احلقيقية قد انخفض بأكثر من  %30بني سنة  2006وسنة  .2016وتعني
هذه اخلسارة امللموسة للقوة الشرائية أن العمل ال يحمي األفراد من الفقر وانعدام األمن الغذائي .ففي الربع الثالث من سنة  ،2017تلقى
 %73.2من العاملني في القطاع اخلاص في غزة أقل من احلد األدنى من األجور في دولة فلسطني ( 1,450شيكال ً) .يرجى االطالع على :اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي عن نتائج مسح القوى العاملة :الربع الثالث (متوز/يوليو – أيلول/سبتمبر ،)2017
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=2904.

يرجى أيضا ً مالحظة أن انعدام األمن الغذائي في غزة ناجت في األساس عن نقص الوصول االقتصادي إلى الغذاء وليس من خالل عدم توافر الغذاء
في السوق.
9.9اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي عن نتائج مسح القوى العاملة :الربع الثالث (متوز/يوليو – أيلول/سبتمبر ،)2017
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=2904.

1010اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي :التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية ،للربع الثاني  ،2017أيلول/سبتمبر ،2017
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=2526.

1111املالحظة رقم  3أعاله.
1212تقرير األونروا عن حالة املساكن ،أيلول/سبتمبر .2017
1313قامت دراسة أجرتها األونروا في أيار/مايو  2017بتقييم الرفاه النفسي-االجتماعي لدى  2,262الجئا ً بالغا ً ممن يترددون على  15مركزا ً صحياً،
إلى جانب  3,142طالبا ً وطالبة من الالجئني الذين ينتظمون في  45مدرسة ابتدائية وإعدادية لألونروا .وكشفت الدراسة عن وجود مستوى
مرتفع من التوتر النفسي-االجتماعي في صفوف كل من البالغني والطلبة ،حيث كان حوالي نصف البالغني ( )%48.9يعانون من تدني
مستوى الرفاه (واحتاجت نسبة  %63من هذه احلاالت إلى مزيد من فحوص التقصي للكشف عن االكتئاب) وكان  %30من الطلبة يعانون من
صعوبات نفسية-اجتماعية شديدة.
1414يرجى االطالع على الرسم البياني املعلوماتي على الصفحة  28ملزيد من املعلومات األساسية.
1515انظر :محكمة العدل الدولية ،الرأي االستشاري حول التبعات القانونية لبناء جدار في األرض الفلسطينية احملتلة 9 ،متوز/يوليو  ،2004وقرار
مجلس األمن الدولي رقم  2334الذي اتخذه في  23كانون األول/ديسمبر  ،2016وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  :86/72املستوطنات
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،واجلوالن السوري احملتل ،قرار اتخذته اجلمعية العامة في  7كانون األول/
ديسمبر .2017
 1616تشير منطقة  E1االستيطانية إلى خطط التوسع االستيطاني ضمن األجزاء الريفية من املنطقة (ج) داخل الضفة الغربية ،مما يعرض
أكثر من  46جتمعا ً سكنيا ً بدويا ً ورعويا ً خلطر الترحيل القسري ،مبا يتعارض مع القانون اإلنساني الدولي .تقرير األمني العام بشأن االستيطان
اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،وفي اجلوالن السوري احملتل 20 ،43/31/A/HRC ،كانون الثاني/يناير ،2016
الفقرتان .56-55
 1717مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،حماية املدنيني ،تقرير أسبوعي  20-7شباط/فبراير .2017
1818 UNRWA briefing note, Children in Distress: Raising the alarm for 2016 and beyond, 2016.

1919انظر أيضاً :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،حماية املدنيني ،تقرير أسبوعي  21شباط/فبراير –  6آذار/مارس .2017
OCHA Humanitarian Needs Overview, 2018 (awaiting final publication).

 2020قاعدة بيانات مكتب دعم العمليات في األونروا – مكتب إقليم الضفة الغربية.
 2121اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات مسح القوى العاملة ،الربع األول إلى الثالث .2017
 2222املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي ( 2016برنامج الغذاء العاملي/اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني).
 2323مسح برنامج الغذاء العاملي الذي أجري في سنة  2016لصالح البرنامج املشترك بني برنامج الغذاء العاملي واألونروا لتوزيع املساعدات
الغذائية الذي يخدم التجمعات البدوية في املنطقة (ج) والقدس الشرقية.
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2424األمم املتحدة تعرّف «الشباب» ،لألغراض اإلحصائية ،على أنهم األشخاص في عمر بني  15و 24سنة ،دون اإلخالل بالتعريفات األخرى التي
تعتمدها الدول األعضاء .وقد أعد هذا التعريف خالل التحضيرات للعام الدولي للشباب ( )1985وأقرته اجلمعية العامة (انظر 215/36/A
والقرار .)1981 ،28/36
2525في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ حتت بند املساعدات الغذائية الطارئة مبقدار  101,916دوالرا ً أمريكيا ً عن املبلغ الوارد في متطلبات متويل
دورة البرامج اإلنسانية لسنة  .2018وهذا ألن األونروا تخطط إلجراء دراسة على املساعدات النقدية ضمن النداء الطارئ ،وهو ما يقع خارج
نطاق دورة البرامج اإلنسانية.
2626في الضفة الغربية ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ حتت بند املساعدات الغذائية الطارئة بحوالي  15.5مليون دوالر عن املبلغ الوارد في متطلبات
متويل دورة البرامج اإلنسانية لسنة  .2018وهذا 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
2727في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ حتت بند الصحة الطارئة مبقدار  600,000دوالر عن املبلغ الوارد في متطلبات متويل دورة البرامج اإلنسانية
لسنة  2018ألن دورة البرامج اإلنسانية ال تتضمن تكاليف الطاقم.
2828في غزة ،تنخفض ميزانية النداء الطارئ حتت بند الصحة البيئية الطارئة مبقدار  3.6مليون دوالر عن املبلغ الوارد في متطلبات متويل املياه
والصرف الصحي والنظافة في دورة البرامج اإلنسانية لسنة  .2018وهذا ألنه مت إدراج طلب إضافي في دورة البرامج اإلنسانية ،ضمن مقترح
من مجموعة قطاع املياه والصرف الصحي والنظافة ،لتغطية تكاليف الوقود ملستشفيات وزارة الصحة.
2929في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ حتت بند املساعدات الطارئة في املأوى مبقدار  119.3مليون دوالر عن املبلغ الوارد في متطلبات متويل دورة
البرامج اإلنسانية لسنة  .2018وهذا ألنه لم يكن من املمكن أن تنعكس االحتياجات اإلنسانية لتصليح املساكن بنطاقها الكامل في دورة
البرامج اإلنسانية.
3030ميزانية التنسيق واإلدارة في دورة البرامج اإلنسانية تزيد عن ميزانية التنسيق واإلدارة في النداء الطارئ في غزة مبقدار  1.9مليون دوالر ألن
ميزانية دورة البرامج تتضمن بنود ميزانية السالمة واألمن والتأهب للطوارئ ،فيما أن ميزانية النداء الطارئ تضع السالمة واألمن والتأهب
للطوارئ في بندين منفصلني.
3131كمرجع عام ،يرجى االطالع على :استراتيجية األونروا للمساواة بني اجلنسني ( ،)2021-2016املتاحة من خالل املوقع
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/gender_equality_strategy_2021-2016.pdf.

 3232وفقا ً لبيانات األونروا التي جمعت في سنة  ،2017يحدث انتقال متزايد لألسر من الفقر املطلق إلى الفقر املدقع.
 3333مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،غزة :ذوو اإلعاقة متضررون من أزمة الطاقة والرواتب على نحو يفوق غيرهم ،أيلول/سبتمبر ،2017
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-people-disabilities-disproportionately-affected-energy-and-salary-crisis1-.

 3434للوافدين اجلدد إلى املدارس ،إلى جانب الطلبة في الصفوف األول والرابع والسابع.
 3535يرجى االطالع على .https://www.unrwa.org/what-we-do/education-emergencies
 3636مكتب تنسيق الشؤون االجتماعية ،مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة.
 3737ستقدم األونروا كذلك املواد غير الغذائية ،مبا في ذلك صحائف النايلون والبطانيات والفرشات وغير ذلك من املواد للمساعدة في دعم
احتياجات املأوى لدى ما ال يقل عن  5,000أسرة.
 3838الفجوة بني عدد فرص العمل املقدمة لكل من اإلناث والذكور تعكس الواقع املتمثل في أن النساء تقليديا ً ال يتقدمن للعمل في دور عمال
مستودعات أو حراس (حولي  400وظيفة).
 3939منوذج األونروا للتدخل وقت األزمات ،الذي يتم وصفه بقدر أكبر أدناه ،يتيح املساعدات النقدية واإلحاالت لألسر املتضررة من حوادث النزاع املسلح.
 4040ترتيبات اإلقامة الثابتة تشير إلى املستفيدين من املساعدة الذين يفيدون بأنهم يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على البقاء في مكان
إقامتهم الراهن ملدة  12شهرا ً بعد حادثة احلماية التي تعرضوا لها (مثل عملية عسكرية أو عنف مستوطنني أو أعمال هدم).
 4141مستوى املساعدات النقدية املقدمة لألسر املتضررة يتبع تقييما ً للضعف يراعي عددا ً من العوامل املتنوعة ،مبا فيها حجم األسرة ،واألصول
االجتماعية ،وأفراد األسرة الذين بحاجة إلى عناية خاصة (مثالً ،نساء حوامل و/أو أشخاص ذوو إعاقات و/أو أشخاص لديهم دواعي قلق
صحية ،مبا يشمل الصحة النفسية).
 4242موجز أعده األمني العام عن تقرير مجلس مقر األمم املتحدة للتحقيق في بعض احلوادث التي وقعت في قطاع غزة في الفترة من  8متوز/يوليو
 2014إلى  26آب/أغسطس  .2014وثيقة األمم املتحدة رقم  ،286/2015/Sالفقرة (98ج).
 4343سيتم التشارك بالتكاليف بني هذا النداء والنداء الطارئ اإلقليمي اخلاص بأزمة سوريا.
 4444املواد واملنتجات والتكنولوجيا التي تستخدم في العادة ألغراض مدنية ،والتي تعتبر السلطات اإلسرائيلية أن لها تطبيقات عسكرية .ال
يسمح بإدخال هذه املواد إلى غزة إال للمشاريع املصادق عليها التي تنفذها منظمات دولية ،وكذلك ضمن آلية إعمار غزة منذ تشرين
األول/أكتوبر  .2014انظر :مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة ،صفحة حقائق عن آلية إعمار غزة،
http://www.unsco.org/Gaza20%Reconstruction20%Mechanism20%Fact20%Sheet20%209%October202014%.pdf.
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