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على غرار الكثيرين في غزة ،تستخدم الجئة فلسطينيية في مخيم الشاطئ
لالجئني ،غرب مدينة غزة ،الوسيلة الوحيدة املتاحة لها لطهي الطعام وغسل
املالبس وتسخني املنزل 2017 © .األونروا ،تصوير :تامر حمام

النداء الطارئ لسنة 2018
بشأن األرض الفلسطينية المحتلة

ال يــزال الالجئــون الفلســطينيون عبــر األرض الفلســطينية احملتلــة يواجهــون االحتــال اإلســرائيلي ،واالنتهــاكات املتكــررة حلقــوق اإلنســان ،ومســتويات
مرتفعــة مــن العنــف ،فيمــا أن قــدرات الصمــود والتحمــل الفرديــة والعائليــة واجملتمعيــة لديهــم تســتنفذ إلــى حدودهــا القصــوى.
فــي غــزة ،ال يــزال الوضــع السياســي واألمنــي متقلب ـاً ،فيمــا أصبــح احلصــار البــري واجلــوي والبحــري اآلن فــي عامــه العاشــر .وبعــد انقضــاء ثــاث
ســنوات ونصــف علــى أعمــال القتــال التــي دارت ســنة  2014وتســببت بقــدر غيــر مســبوق مــن الدمــار واخلســائر فــي األرواح ،ال تــزال آالف األســر
الالجئــة الفلســطينية مهجــرة عــن مســاكنها ،ولــم تســتكمل أعمــال التصليــح علــى عشــرات اآلالف مــن املســاكن حتــى اآلن.
يــؤدي احلصــار إلــى خنــق فــرص العمــل ،ويظــل معــدل البطالــة فــي غــزة مــن بــن أعلــى املعــدالت علــى مســتوى العالــم .وهنــاك حوالــي مليــون الجــئ
فلســطيني يعتمــدون علــى املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ،مبــا يعكــس زيــادة بعشــر مــرات فــي عــدد الذيــن كانــوا بحاجــة لهــذا الدعــم ( 100,000شــخص)
ســنة .2000

ال يــزال الوضــع هشـا ً فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .إذ يظــل الالجئــون الفلســطينيون يعانــون مــن ظــروف اجتماعية-اقتصاديــة
صعبــة ترجــع فــي أساســها إلــى السياســات واملمارســات االحتالليــة التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية .وباإلضافــة إلــى اســتمرار القيــود
علــى احلركــة والوصــول وهــدم املســاكن مبوجــب نظــام تخطيــط عمرانــي قائــم علــى التقييــد والتمييــز ،يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي
الضفــة الغربيــة أيضـا ً مــن مســتويات عاليــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي .وتتفاقــم هــذه األعبــاء فــي غيــاب تقــدم علــى املســار السياســي ،مقترنـا ً
باســتمرار التوســع فــي املســتوطنات اإلســرائيلية.

في سنة  ،2018ستحتاج األونروا إلى  398,806,944دوالرًا أمريكيًا من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية لدى
الالجئيــن الفلســطينيين فــي غــزة والضفــة الغربيــة .ويسترشــد نــداء الوكالــة باألولويــات االســتراتيجية
األربــع اآلتية:

•األولويــة االســتراتيجية األولــى :أســر الالجئــن الفلســطينيني املتضــررة مــن األزمــة والتــي تواجــه صدمــات حــادة متلــك قــدرة اقتصاديــة أكبــر علــى
الوصــول إلــى الغــذاء مــن خــال املعونــات الغذائية/قســائم األغذيــة ،واملســاعدات النقديــة ،واملــال مقابــل العمــل.
•األولويــة االســتراتيجية الثانيــة :يتمتــع الالجئــون الفلســطينيون بحقوقهــم فــي اخلدمــات واملســاعدات األساســية ،مبــا يشــمل التعليــم والصحــة
وامليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وإصــاح املســاكن.
•األولويــة االســتراتيجية الثالثــة :حمايــة الالجئــن الفلســطينيني مــن تأثيــرات النــزاع والعنــف مــن خــال تقــدمي املســاعدات والتوعيــة فــي مجــال
الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي.
•األولويــة االســتراتيجية الرابعــة :ضمــان اإلدارة والتنســيق الفعــال لالســتجابة الطارئــة مــن أجــل حتســن الفاعليــة والكفــاءة واحلياديــة فــي تنفيــذ
البرامج.

النداء الطارئ لألرض الفلسطينية احملتلة لسنة 2018متوفر على موقع اإلنترنت https://www.unrwa.org/ar/resources/emergency-appeals :
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org

األراضي الفلسطينية المحتلة
النداء الطارئ لعام 2017
مجموع متطلبات التمويل 398.806.944:دوالر امريكي
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 924,310الجئ فلسطيني يعتمد على املساعدات الغذائية الطارئة من األونروا

تدخالت األونروا الطارئة في األراضي الفلسطينية المحتلة في سنة 2018
المساعدات الغذائية

توزيــع طــرود غذائيــة علــى  924,310الجــئ فلســطيني فــي غــزة و 37,000شــخص مــن البدو/الرعــاة عبــر املنطقــة (ج) فــي الضفــة الغربيــة .كمــا
ســيحصل  155,000الجــئ فلســطيني آخــر فــي الضفــة الغربيــة علــى قســائم باألغذية.

المال مقابل العمل

توفير فرص عمل مؤقتة لصالح  54,121الجئا ً فلسطينيا ً في غزة و 48,000في الضفة الغربية.

سبل كسب العيش

توفير فرص أعمال حرة لصالح  250امرأة ممن ميتلكن مهارات مهنية في غزة.
إجــراء تقييمــات طبيــة معمقــة علــى  11,300طالــب وطالبــة فــي غــزة ،وتقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي  51جتمعـا ً ســكانيا ً فــي

الصحة

الضفــة الغربيــة مــن خــال عيــادات صحيــة متنقلــة.

التعليم في الطوارئ

توفير مواد تعليمية لصالح  271,900طالب وطالبة في غزة.

الصحة البيئية الطارئة

صيانة مرافق املياه واجملاري في غزة ،وإزالة  60,000طن من النفايات.
تقــدمي مســاعدات فــي اإليجــار ألكثــر مــن  2,500أســرة الجئــة فقــدت مســاكنها فــي قتــال ســنة  ،2014وتقــدمي الدعــم فــي إصــاح املســاكن

المأوى

ألكثــر مــن  47,900أســرة.

الدعم االجتماعي النفسي

التدريــب علــى املهــارات احلياتيــة لـــ  271,900طالــب وطالبــة فــي غــزة ،وتأمــن الدعــم النفســي-االجتماعي لصالــح  11,162شــخصا ً مــن البــدو

والصحة النفسية المجتمعية

فــي الضفــة الغربيــة.
دعــم إدارة احلــاالت الفرديــة لصالــح  1,000حالــة حمايــة فــي غــزة ،ورصــد انتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان

الحماية

التــي متــس الالجئــن الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة وتوثيــق هــذه االنتهــاكات والتبليــغ عنهــا.

المخلفات المتفجرة للحرب
أسابيع المرح الصيفية/
األنشطة الترفيهية
الحيادية

تنظيم أنشطة ترفيه صيفية لصالح  150,000طفل من أطفال الالجئني الفلسطينيني في غزة.
إجراء أربع زيارات أو أكثر للتفتيش على احليادية في جميع منشآت األونروا في غزة والضفة الغربية.
تنفيذ تدخالت لضمان سالمة وأمن املوظفني واملستفيدين.

 .1يتضمن هذا املبلغ متطلبات التمويل اآلتية :غزة ( 354,150,651دوالراً) ،الضفة الغربية ( 43,969,083دوالراً) ،رئاسة األونروا ( 687,210دوالرات).
 .2من مجموع السكان املسجلني في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org
األونروا هي وكالة تابعة لألمم املتحدة تأسست من قبل اجلمعية العامة في عام  1949وتوكل إليها مهمة تقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلني
لديها .وتقتضي رسالتها مساعدة الجئي فلسطني في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة على حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية اإلنسانية إلى أن يتم
التوصل إلى حل عادل ودائم حملنتهم .تشمل خدمات األونروا التعليم ،والرعاية الصحية ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،والبنية التحتية وحتسني اخمليمات ،واحلماية ،والتمويل الصغير.
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