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تمهيد من القائم بأعمال
المفوض العام لألونروا
في سنة  ،2019واجهت االونروا حتديات تنظيمية ومالية لم يسبق سيما الشباب ،بسبب تكرار جوالت العنف وانعدام األمن على نطاق
لها مثيل ،مما وضع قدرتنا على الوفاء بواليتنا على احملك .وجاء قرار واسع ،مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة النفسية
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،في كانون األول/ديسمبر  ،2019بتمديد والرفاه النفسي-االجتماعي للمجتمعات واألفراد.
والية االونروا حتى سنة  2023ليؤكد على أهمية رسالة الوكالة ،إلى وفي الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،ال يزال الالجئون
حني التوصل إلى حل عادل ودائم حملنة الالجئني الفلسطينيني.
الفلسطينيون يواجهون أزمة حماية نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي

مع ذلك ،وعلى الرغم من اجلهود االستثنائية في تعبئة املوارد واألموال
التي تعهد بها بعض املانحني بسخاء ،يظل استمرار خدماتنا
األساسية وعملياتنا اإلنسانية عرضة للخطر بسبب العجز املالي
املتكرر .وهذا األمر يزيد من معاناة بعض أشد الفئات السكانية
ضعفا ً في الشرق األوسط .فحتى نهاية تشرين األول/أكتوبر ،2019
استلمنا  %54فقط من األموال املطلوبة لتقدمي املساعدات اإلنسانية
ألكثر من مليون الجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ،مبا فيها
القدس الشرقية .ولم نتمكن في سنة  2019من تفادي انقطاع تقدمي
املساعدات احليوية في األرض الفلسطينية احملتلة إال باتخاذ القرار
االستثنائي القاضي بتغطية العجز في أموال الطوارئ من خالل
االقتراض من ميزانية البرامج .إال أن ميزانية البرامج في الوكالة
هي أيضا ً تعاني من ضغط غير مسبوق ،وما لم يتوفر متويل خاضع
للتنبؤ ومبستويات أعلى ألنشطتنا الطارئة في سنة  ،2020سيكون
هناك خطر مرتفع بإمكانية أن يُحرم الالجئون الفلسطينيون في غزة
والضفة الغربية من املساعدات الغذائية ومساعدات احلماية ذات
األهمية احلرجة.

الذي يقيد وصولهم إلى األرض واملمتلكات واخلدمات األساسية
وفرص العمل ،ويحد من حرية حركتهم إلى حد كبير .وكثيرا ً ما تؤدي
العمليات األمنية املتكررة التي تقوم بها قوات األمن اإلسرائيلية إلى
وفيات وإصابات بواسطة الذخيرة احلية والتعرض املفرط للغاز املدمع.
وقد شهدت األشهر االثني عشر املاضية زيادة مقلقة في عمليات
هدم املنازل واملمتلكات الفلسطينية ،مما أدى إلى التهجير وزيادة
مستويات الضعف .إن قدرتنا على تزويد األسر املتضررة باملساعدات
الطارئة تكتسب أهمية حاسمة للحد من املعاناة واحلفاظ على
الكرامة.

أود أن أنوه هنا بالدعم السخي الذي يقدمه العديد من املانحني
والشركاء الداعمني للوكالة .لقد سمح لنا ذلك باحلفاظ على
اخلدمات وتقدمي املساعدات الطارئة حتى في ظل أصعب الظروف.
إن مساهماتكم وثقتكم في رسالتنا تشكل عامال ً أساسيا ً
لضمان حصول الالجئني الفلسطينيني على الدعم اإلنساني الذي
تشتد حاجتهم اليه .وأدعو اجملتمع الدولي إلى مواصلة وزيادة دعمه
لعملياتنا الطارئة في سنة  ،2020للحفاظ على التنمية اإلنسانية
في غزة ،ال يزال احلصار املستمر منذ  13سنة يترك آثارا ً إنسانية مدمرة والكرامة لالجئني الفلسطينيني في األرض الفلسطينية احملتلة.
على احلياة اليومية لالجئني الفلسطينيني .وتؤثر القيود املفروضة على
احلركة ومعدالت البطالة والفقر املرتفعة للغاية على األمن الغذائي
لألسر ،مسببة تقويض أليات التكيف وتردي ظروف معيشة الالجئني
كريستيان ساوندرز
الفلسطينيني الذين ال يزالون يعتمدون اعتمادا ً كبيرا ً على املساعدات
اإلنسانية من االونروا لتلبية احتياجاتهم األساسية .ويزداد الشعور
باليأس وفقدان األمل لدى العديد من الالجئني الفلسطينيني ،وال
املفوض العام باإلنابة لألونروا
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ملخص تنفيذي
ال تزال حياة الالجئني الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة
تعاني من االضطراب بتأثير أكثر من  50عاما ً من االحتالل ،وبسبب
االنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنسان وغيرها من قواعد القانون الدولي
السارية ،وارتفاع مستويات العنف ،حيث أن قدرات الصمود والتحمل
لدى األفراد واألسر واجملتمعات احمللية تتعرض ألقصى درجات اإلجهاد.
في غزة ،يواجه الالجئون الفلسطينيون عواقب اجتماعية-اقتصادية
وإنسانية ناجتة عن احلصار البري واجلوي والبحري الذي سيدخل
عامه الرابع عشر في سنة  .2020وفي سنة  ،2019ظلت األوضاع
األمنية في غزة متقلبة ،مع تكرر حوادث العنف والتوغالت والغارات
اجلوية بواسطة قوات األمن اإلسرائيلية ،إلى جانب إطالق املقاتلني
الفلسطينيني للصواريخ .واستمرت مظاهرات مسيرة العودة الكبرى
على مدار السنة ،وإن كانت بكثافة منخفضة باملقارنة مع سنة .2018
ومع ذلك ،فإن العناية بالعدد الكبير من اإلصابات ،مبا في ذلك العديد
من الفلسطينيني املصابني بالذخيرة احلية والذين يحتاجون إلى عناية
طويلة األجل ،ال تزال تفرض ضغوطا ً هائلة على النظام الصحي اجملهد
في غزة .وفي الفترة بني كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر  ،2019بلغت
النسبة املئوية لطلبات التصاريح الطبية للسفر خارج غزة التي وافقت
عليها السلطات اإلسرائيلية  %66من مجموع الطلبات ،مما ميثل حتسنا ً
طفيفا ً مقارنة بالسنة السابقة ( ،)%60ولكنه ال يزال يحرم العديد
من املرضى املعرضني للخطر من الوصول إلى العالج التخصصي غير
املتوفر في غزة.
وقد بقيت احلالة االجتماعية-االقتصادية في غزة قامتة ،كنتيجة
مباشرة الستمرار االنكماش االقتصادي الشديد .وتصل معدالت
البطالة في املنطقة إلى أعلى املستويات املسجلة في أي مكان في
العالم وبفارق كبير ،كما كان احلال في أغلب فترات العقدين األولني من
القرن احلادي والعشرين .وتعيش نسبة كبيرة من السكان في حالة من
الفقر وانعدام األمن الغذائي وال تزال تعتمد على املعونات .ويزداد الوضع
تفاقما ً بفعل عدم االستقرار السياسي الداخلي املستمر.
وفي الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية .يواجه الالجئون
الفلسطينيون ظروفا ً اجتماعية-اقتصادية صعبة نتيجة االحتالل
وما يرتبط به من قيود مفروضة على حركة الفلسطينيني .يحد هذا
النظام من الوصول إلى األراضي واملمتلكات واخلدمات األساسية ويقيد
فرص كسب العيش ويكبح إمكانات النمو االقتصادي .في سنة ،2019
تواصلت العمليات األمنية التي يجريها اجليش اإلسرائيلي في الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،وكثيرا ً ما انطوت على استخدام
الذخيرة احلية والغاز املدمع ،مما أدى إلى وقوع إصابات وحدوث تأثيرات
نفسية-اجتماعية شديدة والتسبب بأضرار لألراضي واملمتلكات .وعلى
مدار السنة ،استمر التوسع في املستوطنات اإلسرائيلية املقامة في
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،في مخالفة للقانون الدولي.
وقد سجلت األونروا في سنة  2019زيادة مقلقة في أعمال هدم املنازل
الفلسطينية واإلضرار باملمتلكات ،إلى جانب ارتفاع عدد الفلسطينيني
الذين تعرضوا لتهجير قسري ،حيث تضرر الالجئون من هذه األعمال
بنسبة أكبر من سواهم.
في سنة  ،2019لزم تأمني  138مليون دوالر أمريكي لتغطية تكاليف
تدخالت األونروا الطارئة في األراضي الفلسطينية احملتلة .ولكن حتى
 31تشرين األول/أكتوبر مت التعهد مببلغ  74.8مليون دوالر فقط ،مبا يعادل
 %54من إجمالي املتطلبات املالية .تود األونروا أن تعبر عن شكرها
وتقديرها للدعم املتواصل والسخي من العديد من اجلهات املانحة.

مع ذلك ،لم تتمكن األونروا من تفادي االنقطاع في التدخالت احلرجة،
وأهمها املساعدات الغذائية في غزة ،إال عن طريق اقتراض األموال
بشكل استثنائي من ميزانية البرامج ومن خالل تأمني قرض من صندوق
األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ.
في سنة  ،2020ومن أجل احلفاظ على املساعدات اإلنسانية األساسية
املقدمة إلى الالجئني الفلسطينيني في األرض الفلسطينية احملتلة،
ستواصل األونروا إعطاء األولوية في ندائها الطارئ للتدخالت احلرجة
بأكبر قدر ،مبا يتماشى مع النهج الذي اعتمده الفريق القطري للعمل
اإلنساني في خطة االستجابة اإلنسانية لصالح األرض الفلسطينية
احملتلة.
في غزة ،يشمل ذلك تقدمي املساعدات الغذائية إلى مليون الجئ
فلسطيني ،وخلق فرص عمل قصيرة األجل لألسر الضعيفة ،وأنشطة
الصحة الطارئة مبا يشمل دعم املرضى الضعفاء احملتاجني إلى رعاية
صحية ثانوية وتخصصية ،وتقدمي أنشطة الصحة النفسية والدعم
النفسي-االجتماعي من خالل مدارس األونروا ومراكزها الصحية.
كما أن التمويل مطلوب لتنفيذ تدخالت التعليم في أوضاع الطوارئ
واحلماية واحليادية.
وفي الضفة الغربية ،ستظل أنشطة األونروا الطارئة تركز على احلد
من انعدام األمن الغذائي في أوساط الفئات األشد ضعفا ً من الالجئني
الفلسطينيني وعلى ضمان توفر خدمات احلماية احلاسمة لالجئني
الضعفاء املتضررين املعرضني لتهديدات على احلماية نتيجة استمرار
االحتالل .ستقدم الوكالة طرودا ً غذائية إلى  37,000فرد من اجملتمعات
البدوية والرعوية في شراكة مع برنامج األغذية العاملي ،وستقدم
املساعدات النقدية الطارئة إلى  3,573أسرة من فئة الفقر املدقع
داخل اخمليمات وخارجها .وسيتم احلد من التهديدات على احلماية من
خالل الرصد والتوثيق واإلبالغ عن مزاعم انتهاكات القانون اإلنساني
الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان التي يتعرض لها الالجئون ومن
خالل تقدمي املساعدات املوجهة لالجئني املهددين الذين يتم حتديدهم
باستخدام منوذج األونروا للتدخل أثناء األزمات.
في ظل بيئة التمويل املقيدة بشدة ،يصبح من املهم أكثر من أي
وقت مضى ضمان توفر التمويل الكافي واخلاضع للتنبؤ لتدخالت
األونروا الطارئة في سنة  ،2020وذلك لتلبية االحتياجات اإلنسانية
ذات األولوية لالجئني الفلسطينيني في غزة والضفة الغربية .ومن
شأن أية تخفيضات أخرى في متويل أنشطة الطوارئ أن يكون لها
تأثير سلبي شديد على األمن اإلنساني لالجئني الفلسطينيني ،مع
احتمال حدوث آثار مزعزعة لالستقرار في األرض الفلسطينية احملتلة.
إن املشاكل اإلنسانية التي تواجه الالجئني الفلسطينيني اليوم ال بد
أن تعالج باعتبارها مسؤولية مشتركة ،إلى حني التوصل إلى حل عادل
ودائم للنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني ،مبا في ذلك مسألة الالجئني
الفلسطينيني ،في توافق مع القانون الدولي ،مبا يشمل القرارات ذات
الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
في سنة  ،2020سيسترشد نداء األونروا الطارئ لصالح األراضي
الفلسطينية احملتلة باألولويات االستراتيجية اآلتية:
األولوية االستراتيجية األولى :أسر الالجئني الفلسطينيني املتضررة
من األزمة والتي تواجه صدمات حادة متلك قدرة اقتصادية أكبر على
الوصول إلى الغذاء من خالل املعونات الغذائية واملال مقابل العمل
والبطاقات اإللكترونية باستهداف األسر األشد ضعفاً.
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األولوية االستراتيجية الثانية :يحافظ الالجئون الفلسطينيون
على قدرتهم على الوصول الى اخلدمات واملساعدات األساسية ،مبا
يشمل التعليم والصحة ،وجتري حمايتهم من أشد تأثيرات القتال
والعنف من خالل تقدمي الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي
والرصد واإلبالغ واملناصرة.

األولوية االستراتيجية الثالثة :ضمان اإلدارة والتنسيق الفعال
لالستجابة الطارئة من أجل صيانة الفاعلية والكفاءة واحليادية في
تنفيذ البرامج.

الجئ يستلم أكياس الطحني اخملصصة له في مركز التوزيع
تعمل في منشأة
برنامج املال
العملسراج.
مقابل رشدي
األونروا ،تصوير
مستفيدة ©من،2018
في حي التفاح.
لألونروا ،2019 © .األونروا ،تصوير خليل عدوان.
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معدل البطالة

* من مجموع السكان املسجلني في غزة .نشرة إحصاءات التسجيل ،األونروا ،الربع الثالث .2019
** حسب حزيران/يونيو .2019

فرد من التجمعات البدوية والرعوية بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة

% 15

معدل البطالة بني الالجئني

249

الجئا ً فلسطينيا ً تعرضوا لتهجير قسري في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس
الشرقية ،في الفترة بني كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2019

*** إحصاءات التسجيل لدى األونروا حسب .2020/1/5

متطلبات التمويل
 9.3مليون دوالر

 2.9مليون

% 45

٣٧,000

مجموع السكان الفلسطينيني

% 49

٥96,817

الجئا ً يعيشون حتت خط الفقر املدقع

**

متطلبات التمويل
 145.3مليون

 1.9مليون

مجموع السكان الفلسطينيني

٩81,361

الجئا ً فلسطينيا ً يتلقون حاليا ً مساعدات غذائية طارئة من األونروا

مجموع متطلبات التمويل ١55.080.795:دوالرًا أمريكيًا

ا مر يكيًا
األولوية االستراتيجية األولى
متطلبات البرنامج

المساعدات الغذائية الطارئة
المال مقابل العمل الطارئ

غزة

الضفة الغربية

95,000,000

2,230,567

30,٠٠٠,٠٠٠

المساعدات النقدية الطارئة

المجموع الفرعي

رئاسة األونروا

المجموع الفرعي

4,054,106
125,000,000

) % 85 ( 131,284,673

6,284,673

األولوية االستراتيجية الثانية
الصحة الطارئة

4,828,000

التعليم في أوضاع الطوارئ

3,220,000

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي

7,000,000

الحماية

1,200,000

2,773,365

16,248,000

2,773,365

المجموع الفرعي

) % ١2 ( 19,021,365

األولوية االستراتيجية الثالثة
التنسيق واإلدارة

1,400,000

الحيادية

245,000

السالمة واألمن

2,500,000

المجموع الفرعي

المجموع

*كل االرقام بالدوالر االمريكي

285,102

344,655

4,145,000

385,102

344,655

) % 3 ( 4,774,757

145,393,000

9, 385, 140

344,655

155,080,795
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السياق وتحليل االحتياجات
غزة

في غزة ،ال يزال الالجئون الفلسطينيون يواجهون أزمة اجتماعية-اقتصادية
وإنسانية .يأتي هذا كنتيجة مباشرة للحصار اإلسرائيلي األرضي واجلوي
والبحري املطول ،والذي سيدخل عامه الرابع عشر في حزيران/يونيو ،2020
مقرونا ً بجوالت القتال والعنف ،وعدم االستقرار السياسي ،والقيود على
الدخول واخلروج من معبر رفح احلدودي مع مصر .في سنة  ،2019بقي الوضع
األمني متقلبا ً بدرجة عالية ،مع حدوث توغالت وغارات جوية متكررة من
قبل قوات األمن اإلسرائيلية ،إلى جانب إطالق الصواريخ من قبل املسلحني،
وحدوث مظاهرات متكررة على طول السياج احلدودي الذي يفصل بني قطاع
غزة وإسرائيل.

وخاصة الفئات الشابة .وبلغ معدل البطالة  %45.1خالل الربع الثالث من
سنة  ،2019فيما كان  %38.8في سنة  2017و %43.1في سنة .72018

وعلى املستوى السياسي ،فإن اخلطوات الرئيسية الرامية إلى إنهاء االنقسام
السياسي بني فتح وحماس والقائم منذ عقد من الزمن لم تلق النجاح
في سنة  ،2019على الرغم من اتفاق املصاحلة املوقع بني حماس وفتح
في تشرين األول/أكتوبر  .2017وأدت األزمة املالية للسلطة الفلسطينية
وقمع قوات األمن التابعة حلماس للمعارضة الشعبية إلى تفاقم عدم
اليقني السياسي .كما أن مشاعر اإلحباط وإلياس تواصل االرتفاع بسبب
أزمة تقدمي اخلدمات العامة ،التي يضاعف منها االنخفاض بنسبه %50-30
في مرتبات موظفي السلطة الفلسطينية ،والذي يؤثر بصورة مباشرة
على نحو  62,000موظف في اخلدمة املدنية في غزة وعائالتهم ،إلى جانب
كما أن مظاهرات مسيرة العودة الكبرى ،التي بدأت في  30آذار/مارس ،2018
التخفيضات في املساعدات االجتماعية.8
قد تواصلت في سنة  .2019ومع أن مستويات العنف واإلصابات قد شهدت
انخفاضا ً في إطار اتفاق هدنة هشة وغير رسمية بني إسرائيل وحماس ،إال في السنة املاضية ،واصلت قطر متويل اإلمدادات املتزايدة من السوالر حملطة
أن مظاهرات يوم اجلمعة تستمر في اجتذاب آالف املشاركني ،ويستجيب توليد الكهرباء في غزة ،مما أدى إلى زيادة توافر الكهرباء في غزة من 5-4
اجليش اإلسرائيلي بالذخيرة احلية بشكل روتيني ،مما يسبب عددا ً كبيرا ً من ساعات في اليوم خالل معظم فترات سنة  2018إلى حوالي  15-12ساعة
اإلصابات وبعض الوفيات أحياناً .فحتى  30أيلول/سبتمبر  ،2019سقط يوميا ً في املتوسط في سنة  .2019ومع ذلك ،فإن الكهرباء التي يتم توفيرها
 210قتيال ً فلسطينيا ً وقتيل إسرائيلي واحد في سياق مظاهرات مسيرة عبر اخلطوط اإلسرائيلية ومحطة كهرباء غزة مجتمعة ال تزال تلبي أقل من
العودة الكبرى ،وأصيب  35,318فلسطينياً ،منهم  8,340طفالً ،فيما أصيب نصف احتياجات غزة من الطاقة .9وال يزال احلصول على املياه النظيفة على
سبعة إسرائيليني .1وخالل الفترة ذاتها ،قُتل  105فلسطينيني وخمسة مستوى مأزوم ،وعلى الرغم من التحسن الطفيف في قدرات حتلية املياه
من  2,212مترا ً مكعبا ً يوميا ً في سنة  2018إلى  2,529مترا ً مكعبا ً من املاء
إسرائيليني في ظروف أخرى.2
يوميا ً حسب أيلول/سبتمبر  ،2019فإن ما يقرب من  %97من إمدادات غزة
وقد نتج 3عن رعاية اجلرحى ،مبن فيهم  1,700شخص مصابني بكسور في احمللية من املياه اجلوفية ال تصلح لالستهالك .10نتيجة لذلك ،ظل االعتماد
األطراف ومعرضني خلطر البتر ،حدوث ضغوط هائلة على نظام الصحة على املياه املنقولة بالصهاريج يفرض عبئا ً على األسر .كما أن مستويات
املنهك باألصل في غزة والذي يكافح في التدبر مع )1( :النقص الشديد في التلوث املرتبطة بضخ املياه العادمة غير املعاجلة إلى البحر األبيض املتوسط
الكهرباء واإلمدادات واملعدات الطبية )2( ،واستمرار أزمة الرواتب التي متس ال تزال أعلى بكثير من املستوى الدولي البالغ  60ملغم/لتر ،على الرغم
موظفي احلكومة ،مبا في ذلك الطواقم الطبية )3( ،والقيود املفروضة على من أنها انخفضت إلى  179ملغم/لتر من الطلب البيولوجي لألكسجني
الوصول واحلركة التي تؤثر على املرضى املهددين الذين بحاجة إلى رعاية ( )BODفي سنة  2019من  232ملغم/لتر في سنة .2018
صحية ال تتوفر في غزة (متت املصادقة على  %66من طلبات املرضى ملغادرة
غزة عبر معبر إيرز بني كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر  .)2019ضمن هذا تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مستمرة في عدد الالجئني
السياق ،ومبا أن الوكالة تعد اجلهة املقدمة خلدمات الرعاية الصحية األولية الفلسطينيني في غزة الذين يحتاجون إلى مساعدات األونروا اإلنسانية .مع
لالجئني الفلسطينيني في غزة ،فقد كان عليها أن تستجيب لالحتياجات ذلك ،فإن التحديات املالية التي تواجه الوكالة ال تزال تعرض للخطر قدرتها
الصحية الطارئة املتزايدة في مراكزها الصحية التي يبلغ عددها  22مركزاً ،على االستمرار في تقدمي مساعداتها احليوية .إن دعم املانحني لعمليات
حيث يحضر املرضى – مبن فيهم أعداد كبيرة من األطفال – في كثير من األونروا الطارئة في غزة في هذه األوقات احلرجة يكتسب أهمية حاسمة
األحيان وهم في حاجة شديدة وطويلة األجل لرعاية اإلصابات ،وإعادة أكثر من أي وقت مضى لضمان أن يواصل الالجئون الفلسطينيون األشد
ضعفا ً تلقي الدعم الذي هم بحاجة إليه.
التأهيل من خالل العالج الطبيعي ،والدعم النفسي-االجتماعي.4
كانت للعنف املرتبط مبسيرة العودة الكبرى آثار كبيرة أيضا ً على األطفال
في سن املدرسة .فمنذ بدء املسيرة ،سجل مدراء مدارس االونروا وفاة 13
طالبا ً وطالبة تتراوح أعمارهم بني  11و 16سنة ،فيما سجلت املدارس أيضا ً
إصابة  227شخصا ً من طلبتها (معظمهم تتراوح أعمارهم بني  13و15
سنة ،ولكن بعضهم ال يتجاوز عمره  7سنوات) .وقد تغيب معظم الطلبة
عن املدرسة ملدة أسبوعني على األقل نتيجة إلصاباتهم ،في حني احتاج
بعضهم إلى فترات غياب أطول بكثير (وصلت إلى  65يوما ً دراسيا ً في إحدى
احلاالت).5

إن االرتفاع في مستوى الفقر في غزة واالعتماد العالي على املساعدات
االجتماعية يأتي مدفوعا ً بالتقلب الشديد في اقتصاد غزة ،والذي يتصف
بفترات قصيرة من النمو تتبعها فترات كساد عميق ومطول .فحسب
البنك الدولي ،تقلصت األنشطة االقتصادية في غزة بنسبة  %7في سنة
 ،2018وهو أعمق تراجع اقتصادي تشهده غزة غير ناجت عن النزاع مباشرة.6
وقد تسبب هذا األمر مبزيد من االرتفاع في مستويات اليأس بني السكان،

الضفة الغربية
ما زال السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية بأكملهم يشعرون بوطأة
االحتالل بشكل يومي ،ومن هؤالء أكثر من  11853,000الجئ فلسطيني
مسجلني لدى األونروا.
على مدار سنة  ،2019كانت الظروف االجتماعية-االقتصادية في الضفة
الغربية صعبة ،وكثيرا ً ما حتمل الالجئون الفلسطينيون العبء األكبر .فقد
ظلت معدالت البطالة أعلى بني الالجئني الفلسطينيني ( %15خالل النصف
األول من السنة) مقارنة بغير الالجئني ( ،)%13فيما ارتفعت البطالة إلى  %20بني
أولئك الذين يعيشون في مخيمات الالجئني .12وفي سنة  ،2018أكملت األونروا إعادة
تقييم حلاالت الطوارئ لديها ،وتبني لها وجود 65,610الجئني فلسطينيني 13يعيشون
حتت خط الفقر املدقع البالغ  1.79دوالر في اليوم .ومن املتوقع لهذا الوضع أن
يستمر بسبب القيود املفروضة على احلركة نتيجة لنقاط التفتيش ونظام
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يقيد فرص كسب العيش ويحد
التصاريح املرتبط باالحتالل وبناء اجلدار ،مما ّ
من الوصول إلى األراضي واألسواق واخلدمات األساسية ،مبا في ذلك التعليم
والرعاية الصحية األولية.
حددت األونروا ،باالستناد إلى أنشطتها في الرصد والتوثيق ،أربعة بواعث قلق
رئيسية بخصوص احلماية تؤثر في الالجئني الفلسطينيني ،هي )1( :اإلصابات
أو اإلعاقة الدائمة أو املوت نتيجة استخدام اجليش اإلسرائيلي للقوة املفرطة
أثناء العمليات األمنية )2( ،والتهجير القسري وخطر الترحيل القسري بسبب
وجود املستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية والتوسع االستيطاني )3( ،والقيود
على حرية احلركة )4( ،وتعرض األطفال للعنف على نطاق واسع .استمرت قوات
االمن االسرائيلية بإجراء عمليات أمنية منتظمة في الضفة الغربية ،مبا فيها
القدس الشرقية ،طوال سنة  ،2019ومن املتوقع أن تستمر في سنة .2020
كثيرا ً ما تؤدي هذه العمليات إلى إصابات بالذخيرة احلية ،وتعرض مفرط للغاز
املدمع – ال سيما في القرى احلدودية ومخيمات الالجئني في ضواحي القدس
وفي اجلنوب – وإضرار باملمتلكات ،وتوتر مجتمعي شديد ،وخسائر في األرواح
في بعض األحيان .فخالل األشهر التسعة األولى من سنة  ،2019أصيب ما
ال يقل عن  1,156فلسطينيا ً وفقد  25آخرون حياتهم ،ومن بينهم  10الجئني،
منهم أربعة أطفال .ومن بني حاالت الوفيات ،نتجت  23حالة عن قوات األمن
اإلسرائيلية ،فيما ارتكب اثنتني منها مستوطنون.14
ويظل التهجير القسري وخطر اإلخالء القسري والترحيل اإلجباري اخملالف
للقانون الدولي من أهم الشواغل الرئيسية املتعلقة باحلماية .وقد حدث ارتفاع

في حاالت التهجير مبعدل مقلق في األشهر التسعة األولى من سنة 2019
باملقارنة مع الفترة ذاتها في سنة  ،2018حيث كانت هناك زيادة بنسبة  %70في
إجمالي حاالت التهجير ،وزيادة بنسبة  %67في حاالت تهجير الالجئني .وال يزال
الالجئون الفلسطينيون يتأثرون بهذه اإلجراءات بقدر غير متناسب ،إذ شكلوا
حوالي  %41من الذين مت تهجيرهم في األشهر التسعة األولى من سنة ،2019
في حني أنهم ميثلون  %25فقط من مجموع السكان .وفي الفترة بني كانون
الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر  ،2019تعرض للتهجير  249الجئا ً فلسطينيا ً في
الضفة الغربية .وكان عدد اإلناث  172من اجملموع ،من بينهن  73فتاة دون سن
الثامنة عشرة .وشكل األطفال  %49من جميع الالجئني املهجرين خالل الفترة
املذكورة .وال تزال عمليات الهدم تعد سببا ً رئيسيا ً للتهجير القسري واالستالب.
ففي سنة  ،2019سجلت األونروا تقارير تفيد بزيادة بنسبة  %42في مجموع
عمليات الهدم ،بحيث ازدادت عمليات هدم ممتلكات تعود ملكيتها لالجئني
مبنى
بنسبة  .15%24وقد هدمت السلطات اإلسرائيلية ما مجموعه 125
ً
لالجئني فلسطينيني في األشهر التسعة األولى من سنة  ،2019وجميعها
بسبب عدم وجود رخص بناء إسرائيلية.16
يتسبب التهجير واإلضرار باملمتلكات بأثر خاص على النساء والفتيات
واألشخاص ذوي اإلعاقة .فبعد هدم املساكن ،غالبا ً ما تتنقل األسرة لإلقامة
مع أفراد العائلة املمتدة واألقارب ،مما يحد من قدرة النساء على التحكم في
وقتهن واملنزل ،في حني أن االكتظاظ واالعتماد على الغير يعرضهن إلى خطر
أكبر بحدوث خالفات عائلية وعنف.

سيناريو التخطيط :االفتراضات
افتراضات التخطيط الخاصة بغزة
•ستظل غزة حتت احلصار وستستمر القيود املفروضة على حرية
حركة الناس والبضائع .ولن تكون التسهيالت املؤقتة أو احملدودة في
احلصار كافية لكي ينتج عنها انتعاش اقتصادي فعلي .وستواصل
آلية إعمار غزة تيسير دخول مواد البناء إلى غزة حتت إشراف وثيق.
وستظل القيود تشكل عائقا ً أمام سفر الفلسطينيني احملتاجني
إلى عالج طبي عاجل خارج قطاع غزة.
•لن يحدث انتعاش اقتصادي ملموس في غزة ،وستظل البطالة
مرتفعة ،وال سيما بني الشباب والنساء ،وسيظل الوصول
االقتصادي إلى الغذاء محدوداً .سيستمر عدد الالجئني
الفلسطينيني املفتقرين لألمن الغذائي واحملتاجني إلى دعم من
األونروا في تزايد ،في ظل التصاعد في عمق الفقر.
•ستستمر أزمة الطاقة والعجز الشديد في القطاع العام
واالضطرابات املدنية ،مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على األونروا
لتقدمي املساعدات واخلدمات ،خاصة في قطاعي الصحة والتعليم،
مع حدوث تزايد في عدد املرضى والطلبة.
•ستظل احلالة األمنية متقلبة مع تكرر حوادث العنف وغيرها من
بواعث القلق بشأن حماية الالجئني الفلسطينيني بسبب عدم
االمتثال ملعايير القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق
اإلنسان.
•من املتوقع أن تظل بيئة التمويل لتنفيذ أنشطة األونروا الطارئة

في غزة مقيدة .ولضمان أن يتمكن الالجئون الفلسطينيون من
تلبية احتياجاتهم األساسية ،ستسعى األونروا ،ضمن هذا النداء
الطارئ ،إلعطاء األولوية للتدخالت اإلنسانية املنقذة للحياة،
وخاصة تلك املتعلقة باملساعدات الغذائية والصحة النفسية
والدعم النفسي-االجتماعي واملال مقابل العمل والصحة
الطارئة ،مبا يتماشى مع األولويات االستراتيجية خلطة االستجابة
اإلنسانية املشتركة بني الوكاالت .ستظل هذه التدخالت
اإلنسانية احلاسمة تشكل أولوية بالنسبة جلهود األونروا في
حشد التمويل في سنة .2020

افتراضات التخطيط الخاصة بالضفة
الغربية
•من املتوقع أن تتواصل في سنة  2020التحديات املتمثلة في هدم
املباني واملمتلكات الفلسطينية وتهجير الفلسطينيني عن
ممتلكاتهم وأراضيهم والتسارع في بناء وحدات سكنية استيطانية
جديدة في املنطقة (ج) في مخالفة للقانون الدولي وتوسيع
املستوطنات القائمة اخملالفة للقانون الدولي ،مع استمرار بناء اجلدار.
وسيظل الالجئون في املنطقة (ج) يواجهون حتديات بسبب القيود
املفروضة على وصولهم إلى سبل عيشهم واخلدمات األساسية مثل
الرعاية الصحية .وستظل التجمعات البدوية والرعوية ،التي يتعرض
أسلوب حياتها التقليدي للتهديد ،معزولة وضعيفة على حد سواء
وستظل تعاني من مستوى مرتفع من انعدام األمن الغذائي.
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•ستظل اجملتمعات الريفية ،ال سيما في املنطقة (ج) ،تعاني من
بيئة قسرية بصورة متزايدة .وسيستمر السكان الالجئون البدو
في خان األحمر والتجمعات األخرى في محيط القدس في مواجهة
تهديدات وشيكة محتملة بهدم جتمعاتهم واحتمال ترحيلهم
قسراً .وسيشهد السكان الالجئون في منطقة  H2في اخلليل
زيادة في خطر العزلة االجتماعية بسبب نقاط التفتيش داخل
املدينة والقيود املفروضة على التنقل ،مع ما يحمله ذلك من تأثير
سلبي على فرصهم االجتماعية-االقتصادية.
•من املتوقع أن يتواصل االرتفاع في عدد تهديدات احلماية التي يتعرض
لها الالجئون الفلسطينيون فيما يتعلق باالحتالل – مبا في ذلك
التهديدات للحق في احلياة واحلرية واألمن ،وإحلاق األضرار باملمتلكات
اخلاصة ،واألصول االقتصادية ،والصحة من خالل استخدام القوة
املميتة وغير املميتة في العمليات العسكرية والشرطية اجلارية
– مما يؤثر على احلياة اليومية لالجئني الفلسطينيني في الضفة
الغربية .وسيؤدي ذلك إلى استمرار الطلب على املساعدات
الطارئة من األونروا ،عالوة على احلاجة املستمرة إلى الرصد
واإلبالغ واملناصرة من أجل حمايتهم .إن الالجئني الذين يقيمون
في مخيمات مكتظة بالسكان معرضون للخطر بشكل خاص
ويتوقع أن يتضرروا من استخدام القوة في أعقاب املواجهات في
اخمليمات واستخدام الغاز املدمع والذخيرة احلية.

اخمليمات ،بدور حاسم في تيسير استمرار عمليات األونروا في
اخمليمات دون تعطيل للخدمات واألنشطة.
•قد تظل مساحة العمل اإلنساني لعمليات األونروا واستقالليتها
في القدس الشرقية تتعرض للتهديد من جراء التدخالت واإلعاقات
احملتملة التي تؤثر على مدارس الوكالة ومنشآتها وتقدمي اخلدمات
احلرجة في الصحة واإلغاثة والصرف الصحي آلالف الالجئني.
•ميكن أن تزداد القيود على وصول الالجئني الفلسطينيني إلى
خدمات األونروا ،وكذلك القيود على وصول موظفي األونروا إلى
أماكن عملهم داخل الضفة الغربية ،نتيجة القيود على التنقل
أراض من الضفة
التي قد تنشأ عن تنفيذ أية نوايا إسرائيلية بضم ٍ
الغربية ،مبا في ذلك الكتل االستيطانية ،مما يؤثر على قدرة الوكالة
على تقدمي اخلدمات واملساعدات.
•سيستمر فرض نظام التصاريح اإلسرائيلية ،مما يؤثر على
قدرة املوظفني على التنقل بحرية بني مناطق تتطلب تصاريح
إسرائيلية ،مبا في ذلك التنقل بني القدس الشرقية وسائر أجزاء
الضفة الغربية.
•من املتوقع أن تظل بيئة التمويل لتنفيذ أنشطة األونروا الطارئة
في الضفة الغربية مقيدة.

•سيقوم التعاون اجملتمعي احمللي ،وال سيما من خالل جلان خدمات
منزل هدمته قوات األمن اإلسرائيلية وبلدية القدس يوم  11شباط/فبراير  2019في قرية الوجلة (القدس الشرقية)،
مما أدى إلى تهجير سبعة أفراد ،منهم طفالن .قدمت األونروا مساعدات نقدية طارئة لتغطية تكلفة اإليجار
وتعويض املمتلكات الشخصية التي فقدتها العائلة أثناء احلادثة ،2019 © .األونروا ،تصوير فراس شحادة.
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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

95,000,000

المال مقابل العمل الطارئ

30,000,000

18

4,054,106

المساعدات النقدية الطارئة
المجموع الفرعي

17 2,230,567

125,000,000

131,284,673

6,284,673

األولوية االستراتيجية الثانية :يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى الخدمات والمساعدات األساسية وتجري حمايتهم من
أشد تأثيرات القتال والعنف
الصحة الطارئة

4,828,000

19

التعليم في أوضاع الطوارئ

3,220,000

20

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي

7,000,000

21

الحماية

1,200,000

22

2,773,365

16,248,000

2,773,365

المجموع الفرعي

19,021,365

األولوية االستراتيجية الثالثة :ضمان اإلدارة والتنسيق الفعال لالستجابة الطارئة
التنسيق واإلدارة

23

1,400,000

الحيادية

245,000

السالمة واألمن

2,500,000

المجموع الفرعي

المجموع (دوالر أمريكي)

285,102

344,655

4,145,000

285,102

344,655

4,774,757

145,393,000

9,343,141

344,655

155,080,795
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غزة  :نظرة عامة
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين  /ﻧﻮﻓﻤﱪ 2019
ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻼﺟــﺌني

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌني
ﺳﻜﺎن ﻏﺰة  ١.٩ﻣﻠﻴﻮن

ﺷامل ﻏﺰة
٪ ١٨.٣

إﻳــﺮز

 0.6ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ  ٨ﻣﺨﻴامت
 ١،٤ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﻣﺴﺠﻞ
ﻣﺨﻴامت اﻟﻼﺟﺌني

أﻳﻦ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ ﻏﺰة؟

٪٤٢

٪٥٨

ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ
٪ ١٧.١

ﻏـﺰة
٪ ٢٨.٢

Jabalia
camp
Beach
camp

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٪ ١٩.٩

ﻧﺎﺣﺎل ﻋﻮز
اﳌﻨﻄﺎر

اﳌﺼﺪر :ﻧﴩة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻷوﻧﺮوا ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2019

رﻓـﺢ
٪ ١٦.٣

Nuseirat
camp

Bureij
camp
Maghazi
camp

Deir El-Balah
camp

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ
 %68ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني ﻳﻔﺘﻘﺮون ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ.

Khan Younis
camp

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ 2018

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

Rafah camp

 %45ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻏﺰة.
ﺻـﻮﻓﺎ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ،ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2019

رﻓﺢ

ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 11,9ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ اﻟﻴﻮم )ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ( ﰲ ﻏﺰة

ﻛﺮم أﺑﻮ ﺳﺎمل

ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر ﻣﻐﻠﻘﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻻإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﴍات اﻹﻧﺬارات اﳌﺒﻜﺮ ،أﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﱪ 2019

ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎه

ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﻣﺒﺎﴍة ف اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ  158ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﱰ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪول اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٦٠ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﱰ ﰲ اﻟﻴﻮم .ﺗﺆدي اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺤﺼﺎر إﱃ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﻠﻤﻮس ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔﳌﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗ ٌﺮﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻴﺎه اﻟﻨﻘﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ.
اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻻإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﴍات اﻹﻧﺬارات اﳌﺒﻜﺮ ،أﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﱪ 2019

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎين ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ، 2019ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ
اﻟﺜﺎين
اﻟﺮﺑﻊ األول
ﰲ ﻏﺰة  343دوﻻر ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪ 4.2ﻋام ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ الربع
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2019
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠

٢٠١٨

Q2

٢٠١٧

Q2

٢٠٠
١٠٠
٠

اﳌﺼﺪر :اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﻔﻲ ،اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ )اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎين (٢٠١٨

اﻟﻔﻘــــﺮ
ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﺑني اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻏﺰة ﻣﻦ  ٪38.8ﺳﻨﺔ ٢٠١١إﱃ ٪٥٣٫٠
ﺳﻨﺔ .2017

٪٥٣٫٠

٢٠١٧

٪٣٨٫٨

٢٠١١

اﳌﺼﺪر :اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ.٢٠١٧ ،
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غزة  :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الجئ يستلم مساعدات غذائية في مركز توزيع جباليا ،2019 © .األونروا،
تصوير خليل عدوان.

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

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

1,000,000

21,000

ﻻﺟﺊ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻻﺟﺊ
ﹰ
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المساعدات الغذائية الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
الغاية المستهدفة

المخرجات

المؤشر

األسر الالجئة التي تعيش في فقر
تلبي أبسط متطلباتها من الغذاء.

عدد الالجئني الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة.

1,000,000
(إناث ،498,000
ذكور )502,000

ال يزال احلصول على الغذاء في غزة ميثل حتديا ً بالنسبة لغالبية الالجئني توزيعها على املستفيدين ،مبا في ذلك من خالل حلقات جملموعات تركيز
الذين يكافحون في التدبر مع الظروف االجتماعية-االقتصادية املتردية .والتواصل املنتظم مع املستفيدين.
وملواجهة انعدام األمن الغذائي ،ستقدم األونروا مساعدات طارئة إلى يتم حتديد األهلية لتلقي مساعدات غذائية طارئة من خالل نتائج
حوالي  1,000,000الجئ فلسطيني (حوالي  200,000أسرة) يفتقرون مسح لتقييم الفقر أجراه الباحثون االجتماعيون في الوكالة من خالل
إلى الوسائل املالية لتغطية احتياجاتهم األساسية من الغذاء ،ومن زيارات منزلية .يتفحص هذا النظام اخلصائص األساسية لألسرة ،مثل
بينهم قرابة  40,000شخص من ذوي اإلعاقة و 17,000أسرة تعيلها العمر واجلنس وظروف السكن وتركيبة األسرة واخلصائص الصحية
نساء .من ضمن هذا اجملموع ،ستساعد األونروا حوالي  620,000الجئ والتعليمية والصلة بالقوى العاملة وملكية األصول .كما أن آليات
يعيشون حتت خط الفقر املدقع الذي يبلغ  1.74دوالر أمريكي للشخص االستهداف لدى األونروا تهتم بالفئات الضعيفة التي قد ال تتمكن من
في اليوم ،وحوالي  380,000الجئ يعيشون حتت خط الفقر املطلق الوصول إلى املساعدات الغذائية الطارئة من خالل القنوات االعتيادية،
البالغ  3.87دوالر أمريكي للشخص في اليوم .ستحصل األسر الالجئة مثل الزوجات في الزيجات املتعددة ،والنساء املطلقات ،والنساء
املؤهلة على سلة غذائية في كل ربع سنة حتتوي على طائفة من السلع املنفصالت أو املهجورات.
الغذائية األساسية .24وسيتم حتديد كميات كل مادة حسب فئة الفقر
وحجم األسرة .وسيتم توزيع حصص املساعدات من خالل عشرة مراكز في سنة  ،2020وفي ظل تزايد عدد احلاالت وبيئة التمويل املقيدة،
ستراجع األونروا املنهجية التي تتبعها في التقييم وحتديد األهلية
توزيع تابعة لألونروا عبر قطاع غزة .ستظل احلاجة قائمة في سنة 2020
للمساعدات الغذائية ورصد توزيعها .وسيجري استكشاف التعديالت
لتوفر موظفني للدعم اللوجستي ولتنفيذ البرنامج من أجل التأكد من
التي ميكن إدخالها على هذا التدخل وفقا ً ملا هو مناسب ،من أجل
أن يتم التوزيع على جميع الالجئني احملتاجني بفاعلية ودون تأخير.
االستجابة بشكل أفضل للطلب املتزايد وضمان أن يواصل الالجئون
سيواصل فريق الرصد والتقييم في األونروا ،في تنسيق وثيق مع برنامج الفلسطينيون األشد ضعفا ً احلصول على الدعم الالزم في تلبية
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،إجراء رصد دوري لنوعية األغذية التي يتم احتياجاتهم اليومية.

المال مقابل العمل الطارئ
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
المخرجات
يكسب الالجئون الفلسطينيون
األجور لتغطية احتياجاتهم
األساسية للغذاء.

الغاية المستهدفة

المؤشر

2,150,000

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

7,500

عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل على املدى القصير.

21,000

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال مقابل العمل.

 26,000,000مليون دوالر امريكي

ستقوم األونروا ،من خالل برنامج املال مقابل العمل ،بدعم الالجئني
في التدبر مع مستويات البطالة والفقر املرتفعة بشكل استثنائي
في غزة ،وستحد من انعدام األمن الغذائي من خالل توفير فرص عمل
قصيرة األجل حلوالي  21,000الجئ فلسطيني يفتقرون لألمن الغذائي.
هذا العدد من فرص العمل يعادل  2,150,000يوم عمل وسيضخ أكثر
من  26مليون دوالر أمريكي في ميزانية أسر الالجئني ،بحيث يولد 7,500
وظيفة مكافئة بدوام كامل ،مما يساهم في تخفيف الفقر عن طريق
تخفيض مؤقت ملستوى البطالة .ويق ّدر أن يبلغ عدد األشخاص املعالني
املستفيدين بشكل غير مباشر  101,000شخص.

ستتضمن فرص العمل القصيرة األجل وظائف لعاملني مهرة وغير
مهرة ومهنيني ،بحيث تشكل فرص العمل للعمال غير املهرة الغالبية.
وستعطى األولوية ملقدمي الطلبات من األسر التي مت تقييمها على
أنها تعيش في فقر مدقع .وستؤخذ في االعتبار أيضا ً معايير أخرى،
مثل مهارات مقدمي الطلبات ومؤهالتهم ،واملوقع ،والعمر ،واجلنس.
وسيكون فرد واحد في األسرة مؤهال ً للحصول على عقد للمال مقابل
العمل في الوقت الواحد .تهدف الوكالة إلى تخصيص  %40من فرص
املال مقابل العمل اخلاصة بالعاملني املهرة واملهنيني للنساء وحوالي
 %40من جميع فرص املال مقابل العمل للشباب ( 18إلى  29سنة).
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ومن أجل ضمان أن تنتشر الفائدة من هذا التدخل على نطاق واسع
في مجتمع الالجئني ،تقدم عقود العاملني غير املهرة لفترة ثالثة إلى
أربعة أشهر والعقود للعاملني املهرة لفترة تصل إلى تسعة أشهر.
سيتم حتديد وظائف املال مقابل العمل في عدد من املواقع في مختلف
أنحاء غزة ،مبا يشمل منشآت األونروا واملنظمات اجملتمعية الشريكة
واملنظمات األهلية ومقدمي اخلدمات اآلخرين .سينسق فريق رصد املال
املقابل العمل في األونروا مع البرامج والدوائر على مستوى اإلقليم
لضمان تنسيب الالجئني ألماكن عمل مناسبة وسيتولى رصد االنتظام
في العمل واألداء.

تسعى األونروا ،مبوجب النداء الطارئ لسنة  ،2020لتأمني زيادة في
الدعم املالي لتدخالت املال مقابل العمل باملقارنة مع النداء الطارئ
لسنة  ،2019بالنظر إلى تردي األوضاع االجتماعية-االقتصادية
واستمرار تأثيرها السلبي على حياة الالجئني الفلسطينيني في غزة.
في سنة  ،2019سجلت األونروا حدوث زيادة بثالثة أضعاف في عدد
الطلبات اجلديدة للحصول على فرص عمل قصيرة األجل ،مبا يعكس
معدالت البطالة املرتفعة بصورة استثنائية ويؤكد وجود طلب مرتفع
على فرص العمل املؤقتة .حالياً ،يبلغ متوسط وقت انتظار األسر التي
على قائمة االنتظار اخلاصة ببرنامج املال مقابل العمل أكثر من أربع
سنوات.

إحدى املستفيدات من برنامج املال مقابل العمل تعمل في مشروع
زراعي ،2019 © .األونروا ،تصوير خليل عدوان.
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أحد أطفال الالجئني الفلسطينيني يتلقى الرعاية الصحية في مركز
صحي لألونروا في غزة ،2019 © .األونروا ،تصوير خليل عدوان.

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت
واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲡﺮي ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
أوﺿﺎع اﻟﻄﻮارئ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

دﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ

4,500

282,000

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧﺮوا ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻮازم اﳌﺪرﺳﻴﺔ
وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ
واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺂﻛﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻷﻫﻞ
واﻷﺳﺮ واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻷوﻧﺮوا ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﺪارس
واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
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الصحة الطارئة
النتاج :الالجئون المتضررون من األزمة يتمتعون بحقهم في الصحة.
المخرجات

المؤشر

ميلك الالجئون املتضررون من األزمة
إمكانية الوصول إلى الرعاية
الصحية الثانوية والتخصصية.

عدد الالجئني الفقراء الذين يحصلون على الرعاية الصحية الثانوية أو
التخصصية.

7,200

عدد املرضى الذين يزودون بأدوية منقذة للحياة.

4,500

ميلك الالجئون املتضررون من األزمة
إمكانية الوصول إلى الرعاية
الصحية األولية.

الغاية المستهدفة

عدد املوظفني الذين يتم تعيينهم لتعزيز قدرات الطوارئ من أجل التدبر
مع الطلب املتزايد في مراكز األونروا الصحية.

45

يتلقى الطلبة املتضررون من األزمة نسبة الطلبة الذين يتم حتديدهم بنا ًء على فحوص الفرز الطبي ويزودون
باألجهزة املساعدة واألدوات الضرورية.
دعما ً طبياً.

%100

أدى العدد املرتفع من اإلصابات في سياق مظاهرات مسيرة العودة
الكبرى إلى زيادة العبء على قطاع الصحة العامة في غزة والذي
يكافح للتدبر مع الوضع في األصل ،وتسبب بتأثير سلبي على قدرته
على تقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية .فقد أصبح متوسط
وقت االنتظار احلالي إلجراء جراحات غير مستعجلة حوالي  12شهراً.
فضال ً عن ذلك ،يجد الالجئون الفلسطينيون الذين بحاجة إلى عالج في
املستشفيات صعوبة متزايدة في تغطية تكلفة الرعاية الصحية أو
التخصصية نتيجة لألوضاع االجتماعية-االقتصادية السائدة في غزة.
ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل خدمات الصحة العامة وضمان
وصول الالجئني إلى الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية ،ستواصل
األونروا تقدمي إعانات لصالح  7,200مريض لدعمهم في تغطية تكاليف
هذه الرعاية في املرافق غير التابعة للوكالة.

األونروا الصحية في قطاع غزة ،وعددها  22مركزاً ،مجهزة بالقدر
الكافي من اللوازم والطواقم لالستجابة للمرضى الذين يحضرون
باحتياجات طبية طارئة قصيرة األجل .ستوفر الوكالة أدوية الطوارئ
املنقذة للحياة لصالح  4,500حالة تتطلب عناية طبية مستعجلة،
وسيواصل املوظفون الذين يتم تعيينهم لتعزيز قدرات الطوارئ العمل
على تلبية االحتياجات الصحية ،مبا يشمل تلك الناجتة عن مظاهرات
مسيرة العودة الكبرى ،من خالل رعاية اإلصابات والرعاية بعد اجلراحة
والعالج الطبيعي والدعم النفسي-االجتماعي.

ومن املتوقع أن تسهم فحوص الفرز الطبي التي تقوم بها فرق الصحة
املدرسية في تقييم  97,000طالب وطالبة ( 46,000من اإلناث و51,000
من الذكور) للكشف عن الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة بهدف دعم
تعلمهم .وستزود الوكالة الطلبة احملتاجني بالعالج الطبي واألجهزة
سيكفل التمويل مبوجب النداء الطارئ لسنة  2020أن تكون مراكز املساعدة ،مثل املعينات السمعية والنظارات ،واإلرشاد حسب االقتضاء.

خدمة
الكبرى يتلقون
العالجصبرا اإلعدادية اخملتلطة التابعة لألونروا في
مدرسة
وتلميذة في
مجموعة من الالجئني الشباب الذين جرحوا في مسيرة العودة تلميذ
حسني جابر.
تصوير خليل عدوان.
تصوير األونروا،
،2019 .2019
الطبيعي في عيادة األونروا مبخيم جباليا .احلقوق محفوظة لألونروا،غزة© .
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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.
الغاية المستهدفة

المخرجات

المؤشر

احملافظة على جودة التعليم والتعلم،
مبا في ذلك في أوقات األزمة.

عدد طلبة االونروا الذين حضروا فصال ً دراسيا ً تعويضيا ً واحدا ً على
األقل في االونروا.

يتم تقليل احلواجز أمام الوصول إلى عدد الطلبة الذين يحصلون على عنصر واحد على األقل من الدعم املادي
لتمكينهم من احلصول على التعليم في مدارس األونروا.
التعليم.

70,000
(ذكور ،36,500
إناث )33,500
282,000
(إناث ،136,500
ذكور )145,500

ال تزال بيئة التعلم ألطفال الالجئني الفلسطينيني في غزة تتأثر سلبا ً
باحلالة االجتماعية-االقتصادية املتدهورة ونقص الكهرباء وتكرر أعمال
القتال واحلصار .وفي ظل هذه الظروف الصعبة ،ستواصل االونروا
ضمان حصول األطفال والشباب من الالجئني الفلسطينيني على
التعليم اجلامع واملنصف والنوعي واآلمن مبا يتماشى مع نهج التعليم
في أوضاع الطوارئ الذي يجري تطبيقه على نطاق الوكالة ككل.

من املعايير األكادميية في اللغة العربية والرياضيات .سيقوم املعلمون
املساندون بالتحقق من عمل الطلبة ،ورصد الطلبة الذين يحصلون
على دعم إضافي للتعلم ،والتواصل مع أولياء األمور واإلدارة املدرسية،
وتشجيع الطلبة وحتفيزهم ،ومتابعة الوظائف املنزلية واملهام املوكلة
للطلبة ،والتواصل مع املعلمني االعتياديني بشأن خطط األنشطة
التعليمية التعويضية.

خالل السنة الدراسية  ،2020/2019انتظم  282,360طالبا ً وطالبة
( 145,867من الذكور و 136,493من اإلناث) في  276مدرسة لألونروا في
غزة ،تعمل  %70منها بنظام الفترتني .وكجزء من تدخالت التعليم في
أوضاع الطوارئ ،ستقوم االونروا ،في سنة  ،2020بتوظيف وتدريب 600
معلم ومعلمة مساندة لتوفير الدعم في التعلم لصالح  70,000طالب
وطالبة في الصفني الثالث والرابع يكافحون من أجل الوفاء باحلد األدنى

في ضوء تعمق مستويات الفقر ،فإن العديد من األهالي يكافحون
لتوفير ما يلزم من أجل دعم تعلم ورفاه أطفالهم في املدارس .استجابة
لهذا الوضع ،ومن أجل صيانة حق األطفال في التعليم ،ستزود األونروا
 282,000طالب وطالبة مبواد القرطاسية األساسية الالزمة ومواد
العودة إلى املدرسة.

تلميذ وتلميذة في مدرسة صبرا اإلعدادية اخملتلطة التابعة لألونروا في
غزة ،2019 © .األونروا ،تصوير خليل عدوان.
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الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي
النتاج :تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي لالجئين الفلسطينيين
الغاية المستهدفة

المخرجات

المؤشر

طلبة األونروا وأهاليهم يتلقون
الدعم النفسي-االجتماعي في
مدارس األونروا.

عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.

14,000
(إناث ،6,900ذكور )7,100

عدد الطلبة الذين يتلقون تدخالت جماعية.

12,000
(إناث ،5,900ذكور )6,100

عدد حلقات التوعية العامة التي تعقد مع األهل.
األسر وأفراد اجملتمعات احمللية
يتلقون الدعم النفسي-
االجتماعي في مراكز األونروا
الصحية.

عدد البالغني الذين يتلقون اإلرشاد الفردي.
عدد البالغني الذين يتلقون تدخالت جماعية.
عدد حلقات التثقيف النفسي أو التوعية التي تعقد مع أشخاص
بالغني.

ال تزال األزمة اإلنسانية املطولة ،إلى جانب تأثير العنف املرتبط
مبظاهرات مسيرة العودة الكبرى وأعمال القتال املتكررة ،تترك تأثيرا ً
كبيرا ً وضارا ً على رفاه الالجئني الفلسطينيني في غزة .تقدر منظمة
الصحة العاملية أن حوالي  210,000شخص في قطاع غزة (أو أكثر من
 %10من السكان) يعانون من مشكالت شديدة أو متوسطة الشدة
في الصحة النفسية ،وأن حوالي  %54من الفتيان الفلسطينيني و%47
من الفتيات الفلسطينيات في عمر  6إلى  12عاما ً يفاد بأن لديهم
اضطرابات الفعالية و/أو سلوكية .25في هذا السياق ،سيظل احلفاظ
على شبكة الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي في مدارس
األونروا ومراكزها الصحية بقدرات استيعابية متفرغة يشكل أولوية
عليا للوكالة في سنة .2020
ستكفل الوكالة أن يتاح مرشدون تربويون في جميع مدارس األونروا
عبر قطاع غزة ،البالغ عددها  276مدرسة ،من أجل حتديد ودعم الطلبة
الذين يواجهون مشكالت نفسية-اجتماعية وتهديدات للحماية من
خالل تقدمي اإلرشاد الفردي واجلمعي املوجه في املدارس ،مبا يتماشى مع

1,600
6,300
(إناث ،4,700ذكور )1,600
2,000
(إناث ،1,500ذكور )500
10,000

نهج التعليم اجلامع الذي تعتمده الوكالة في تقدمي الدعم النفسي-
االجتماعي .ستنظم الوكالة أيضا ً حلقات توعية منتظمة لألهل
من أجل تعزيز التربية الوالدية اإليجابية واحلياة األسرية اإليجابية مبا
يسهم في تقوية قدرات التكيف والصمود لدى البالغني.
سيقوم املرشدون الصحيون في  22مركزا ً صحيا ً لألونروا بتقدمي الدعم
احلاسم للمرضى الذين يأتون باحتياجات في مجال الصحة النفسية
تتطلب إرشادا ً مركزا ً ومنتظماً .يتعامل املرشدون باألساس مع النساء
( %80من جميع احلاالت) ،مبن فيهن أولئك اللواتي يعانني من العنف
األسري والعنف القائم على النوع االجتماعي ( %32من جميع احلاالت)،
وهم يؤدون دورا ً مهما ً في معاجلة حاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي بالتنسيق مع املرشدين القانونيني في األونروا .إن الدعم
النفسي-االجتماعي في مراكز األونروا الصحية يستند إلى منوذج رعاية
شمولي ومنتظم ومتمحور حول الفرد ،ويتضمن حلقات التثقيف
النفسي-االجتماعي ،والدعم املركز من خالل اإلرشاد اجلمعي ،إلى
جانب اإلرشاد الفردي.

طلبة األونروا يشاركون في أنشطة ترفيهية تنفذ في مدرستهم كجزء من تدخالت الصحة
النفسية والدعم النفسي-االجتماعي ،2019 © .األونروا ،تصوير خليل عدوان.
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الحماية
النتاج :تعزيز حماية حقوق اإلنسان لالجئين الفلسطينيين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد حاالت احلماية التي تتلقى الدعم في إدارة احلاالت الفردية.

1,000

نسبة حاالت احلماية (مبا فيها العنف القائم على النوع
االجتماعي) التي تزود مبساعدات نقدية موجهة.

%100

تتم االستجابة إلى احتياجات احلماية (العنف
القائم على النوع االجتماعي ،وحماية الطفل،
الكبرى)
واالحتياجات الناشئة عن مسيرة العودة
عدد حاالت احلماية التي تتلقى الدعم في إدارة احلاالت الفردية.
لدى الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفاً.
نسبة حاالت احلماية (مبا فيها العنف القائم على النوع
االجتماعي) التي تزود مبساعدات نقدية موجهة.
يتم تزويد األطفال والنساء من بني الالجئني
الفلسطينيني الضعفاء بتدخالت حماية خاصة
من خالل املنظمات اجملتمعية.

25
300

عدد األطفال ذوي اإلعاقات الذين يتلقون الدعم في مجال
احلماية والتعليم اخلاص.

1,000

عدد الناجني والناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي اللواتي يتلقني املشورة القانونية وتدخالت خاصة.

5,000

والتحليل واإلبالغ عن سالمة ورفاه الالجئني الفلسطينيني وعن سير
تقدمي خدمات األونروا .وستقوم الوكالة بإطالع الوفود األجنبية الزائرة
لغزة على بيئة العمل اإلنساني واحلماية وستناصر بذل اجلهود لتعزيز
احترام حقوق الالجئني الفلسطينيني.

ال تزال عوامل الفقر وعواقب أعمال القتال املتكررة والتهجير وغياب
االستقرار السياسي وضعف نظم احلماية وتدني معايير اإلسكان
واالكتظاظ تزيد من مجاالت الضعف اخلاصة باحلماية في غزة ،وال
سيما بالنسبة للنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة .كما أن
مظاهرات مسيرة العودة الكبرى والرد عليها ،مبا يشمله من استخدام في سنة  ،2020ستدعم األونروا تنفيذ تدخالت حماية خاصة ،مبا في
مفرط للقوة في مخالفة للمعايير السارية مبوجب القانون الدولي ،ذلك من خالل عدد مختار من املنظمات اجملتمعية واملؤسسات األهلية
ً
ً
تترك أثرا كبيرا فيما يتعلق مبخاطر احلماية التي يتعرض لها الالجئون األخرى ،لصالح ما يقارب  1,000طفل الجئ من ذوي اإلعاقة .وتعكف
الفلسطينيون.
األونروا حاليا ً على مراجعة طرائق الدعم الذي تقدمه للمنظمات
سعيا ً للحد من اخملاطر والتأثيرات املتزايدة على احلماية واالستجابة اجملتمعية ،مبا يشمل تقدمي إعانات نقدية ،وقسائم للمستفيدين ،وتقدمي
لها ،ستحافظ األونروا على قدراتها في مجال احلماية وإجراءات احلماية املشورة واملساعدة في بناء القدرات للمنظمات احمللية ،وتنفيذ مبادرات
ضمن البرامج واخلدمات ،وستعزز التنسيق والتعاون وأنظمة اإلحالة تتيح زيادة اإلدماج في برامج األونروا احلالية ،وتعيني موظفني مؤقتني من
بني البرامج .وستعطى األولوية لتدريب املوظفني امليدانيني على مبادئ خالل برنامج املال مقابل العمل الذي تديره األونروا.
احلماية وتدخالتها وأنظمة اإلحالة (االستجابة ،والتخفيف ،والوقاية) وفي سبيل مساعدة النساء املهددات اللواتي بحاجة إلى خدمات
في حاالت الطوارئ .وسيولى اهتمام خاص للعنف القائم على النوع العون القانوني ،مبن فيهن الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي ولتعزيز حماية الطفل ،مبا يشمل معاجلة املسائل املتعلقة االجتماعي ،ستدعم األونروا تقدمي اإلرشاد القانوني والتمثيل القانوني،
بعمل األطفال ،وتزويج األطفال ،وإعادة إدماج األطفال املتسربني إلى جانب تدخالت اجتماعية أخرى ،لصالح ما يقرب من  5,000الجئة
من الدراسة في املدارس من جديد ،ومساعدة األطفال ذوي اإلعاقات ،فلسطينية بالشراكة مع مراكز برامج املرأة في اجملتمع احمللي .فضال ً
واالستجابة إلى االحتياجات املتعلقة بتأثير مظاهرات مسيرة العودة عن ذلك ،سيجري دعم مراكز برامج املرأة لكي تعمل على رفع الوعي
الكبرى على األطفال.
في أوساط مجتمع الالجئني الفلسطينيني وإشراكهم في حماية
سيتواصل تدريب املوظفني امليدانيني عبر برامج األونروا ،بالتركيز على
مبادئ احلماية ونظم اإلحالة والعنف القائم على النوع االجتماعي
في حاالت الطوارئ .كما ستعمل األونروا على رفع الوعي فيما يتعلق
باألزمة اإلنسانية املمتدة في غزة ،وال سيما تأثير مسيرة العودة الكبرى
على حقوق الالجئني الفلسطينيني ،وذلك من خالل املشاركة النشطة
في نظم التنسيق املشتركة بني الوكاالت .وسيتم ذلك من خالل الرصد

النساء من العنف القائم على النوع االجتماعي ،سعيا ً لتحسني كل
من االستجابة والوقاية .ستقدم األونروا الدعم على شكل إعانات أو
منح نقدية لعدد مختار من مراكز برامج املرأة واخلبراء ،و/أو من خالل
التعيني املؤقت ملوظفني مهنيني من خالل برنامج املال مقابل العمل
الذي تديره األونروا.
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الضفة الغربية  :نظرة عامة
الضفة الغربية – االحتياجات اإلنسانية واالستجابة ٢٠20

ترشين الثاين /نوفمرب ٢٠19

ما زال الالجئون الفلسطينيون يشعرون بوطأة االحتالل العسكري اإلرسائييل للضفة الغربية ،مبا فيها القدس الرشقية ،عىل أساس يومي .العمليات املستمرة لقوات األمن اإلرسائيلية
يف مختلف أنحاء الضفة الغربية ،مبا يف ذلك يف املخيامت وحولها ،تعرض الفلسطينيني الالجئني وغري الالجئني عىل السواء لخطر اإلصابة واملوت ،وتسود بيئة قرسية بشكل متزايد
للذين يقيمون يف املنطقة (ج) والقدس الرشقية ،حيث تفرض الحكومة اإلرسائيلية القيود عىل الوصول إىل األرايض واملمتلكات.

اعتبارت الحامية

(حتى  ٣0أيلول/سبتمرب )٢٠١9

أكرث من  1,290عملية أمنية إرسائيلية عرب الضفة الغربية 166 ،منها
وقعت يف مخيامت الالجئني وحولها.

 ٪٦6من املواجهات يف املخيامت استخدمت الغاز املدمع ٪31 ،من
جميع اإلصابات يف املخيامت كانت ناتجة عن الذخرية الحية.

خط التهجري القرسي

(خان األحمر ،أبو الحلو)
(حتى  ٣0أيلول/سبتمرب )٢٠١9

يعترب أحد أشد التجمعات السكانية ضعفاً بسبب وجود خطورة عالية بالتهجري،
وخاصة بعد قرار املحكمة األخري الئي صادق عىل هدم التجمع وترحيل سكانه.
 ١٨٨فردا ً من البدو ( ٪٥٣منهم أطفال) معرضون لخطر التهجري
 ٪٩٥من سكان التجمع الجئون مسجلون.
أكرث من  ٪٦٠من األشخاص يف التجمعات البدوية يفتقرون لألمن
الغذايئ ،مام يزيد من مستويات الضعف لديهم.

االستجابة مبوجب النداء الطارئ لسنة ٢٠20
الحامية

 2.77مليون دوالر أمرييك

دائرة الحامية يف األونروا :ثالثة أدوار فريدة ومركزية لحامية الالجئني الفلسطينيني يف األرض
الفلسطينية املحتلة:
1.رصد وتوثيق انتهاكات الحامية التي متس الالجئني الفلسطينني.
2.التواصل املنتظم مع الجهات املكلفة باملسؤولية وغريهم ملنع انتهاكات القانون الدويل وفرض
املساءلة عنها.
أ .تواصل مدين-عسكري مع األطراف املعنية ذات الصلة ( ٣مرات يف األسبوع باملتوسط)
ب .منارصة مبارشة بشأن الحامية.
3.تقديم مساعدات نقدية طارئة وإدارة القضايا لالجئني الفلسطينني املترضرين من التهجري
القرسي والعمليات العسكرية وعنف املستوطنني.

األمن الغــذايئ

 2.23مليون دوالر أمرييك

 4.05مليون دوالر أمرييك

تزويد  37,000فرد مفتقر لألمن الغذايئ من تقديم مساعدات نقدية طارئة (البطاقة اإللكرتونية)
التجمعات البدوية مبساعدات غذائية طارئة من إىل 3,573 :أرسة الجئة تعيش يف فقر مدقع .
خالل الربنامج املشرتك مع برنامج األغذية العاملي 25,330 .فردا ً الجئاً داخل املخيامت وخارجها

الضفة الغربية :حقائق وأرقام

األمن الغــذايئ

 ٨53,818الجئاً مسجالً يف الضفة الغربية
أين يقيم الالجئون الفلسطينيون
يف الضفة الغربية؟
 ٪١9شباب
 ٢٤-١٥سنة
 ٪٢8,5الجئون
مسجلون

املخيامت

٪٣٠
املنطقة (ج) ٪١٠

٪49,٦
إنــاث

مناطق
أخـرى

أكرث من  65,610فرد الجئ يف الضفة
الغربية يعيشون عىل  ١,٧٩دوالر يف اليوم.
 ٪16الجئاً يف الضغة الغربية
يعيشون تحت خط الفقر.
 ٪٢0معدل البطالة بني الالجئني
داخل املخيامت.

الصحــة

أكرث من  ٤٠مجتمعاً لالجئني يواجهون صعوبات
يف الوصول إيل الخدمات الصحية.
 165بوابة
عىل الطرق

 ١٤٩ساترا ً ترابياً

 ١٢خندقاً  ٣١جدارا ً ترابياً
 66نقطة تفتيش
 45وسيلة أخرى
705
 96طريقاً مسدودا ً
وسيلة إغالق يف
الضفة الغربية
 67حاجزا ً عىل الطرق
 74نقطة تفتيش جزئية
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الضفة الغربية  :التدخالت الخاصة بكل قطاع
األونروا وبرنامج الغذاء العاملي يوزعون الغذاء على اجملتمعات البدوية والرعوية
في بيثاني .احلقوق محفوظة لألونروا .2017 ،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

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﺪى

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى

37,000

25,330

ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪوﻳﺔ واﻟﺮﻋﻮﻳﺔ

ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ داﺧﻞ
اﺨﻤﻟﻴﻤﺎت وﺧﺎرﺟﻬﺎ
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المساعدات الغذائية الطارئة
النتاج :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بين الالجئين.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

37,000

األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي عدد األفراد املستفيدين من توزيع الغذاء املشترك بني برنامج األغذية
تزود بالوسائل واملعارف الالزمة لتلبية العاملي واألونروا على اجملتمعات البدوية والرعوية املهددة في املنطقة (ج).

أبسط متطلباتها الغذائية.

سيتم ضمن النداء الطارئ لسنة  2020تزويد اجملتمعات البدوية وزيادة االعتماد على املعونات .وقد شدد املستفيدون مراراً ،على مدى
والرعوية في املنطقة (ج) باملساعدات الغذائية العينية من خالل السنوات ،على أهمية برنامج املساعدات الغذائية وتأثيره اإليجابي
ترتيبات تعاونية قائمة بني األونروا وبرنامج األغذية العاملي .وفي هذا الكبير على حياتهم اليومية.
ً
الصدد ،سيتلقى  37,000فرد من اجملتمعات البدوية والرعوية طرودا وبسبب حالة الضعف الشديد لدى أفراد هذا اجملتمع واعتمادهم
غذائية على أساس ربع سنوي ،بحيث يقوم برنامج األغذية العاملي
على األونروا وبرنامج األغذية العاملي في تلبية احتياجاتهم من األمن
بتوريد املواد الغذائية وتتولى األونروا توزيعها .تعد هذه اجملتمعات من بني
الغذائي ،ستواصل الوكالة إعطاء األولوية لهذا التدخل املنقذ للحياة
السكان األكثر ضعفا ً في الضفة الغربية ،حيث أن مستويات انعدام
في إطار النداء الطارئ لسنة  .2020ستعمل األونروا بشكل وثيق
األمن الغذائي بني الالجئني البدو تتجاوز  ،%60باملقارنة مع  %16بني
مع برنامج األغذية العاملي على تقييم احتياجات التجمعات البدوية
عموم الالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية .ويتفاقم ضعفهم والرعوية على نحو أفضل ،وتقدمي الدعم لألسر املتضررة من تهديدات
بشدة بسبب خطر عمليات الهدم والتهجير القسري ،التي حترم الناس
احلماية والتهجير القسري.
من مساكنهم وتعرقل سبل معيشتهم ،مما يؤدي إلى ترسخ الفقر

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

الغاية المستهدفة

المؤشر

يحصل الالجئون من فئة الفقر املدقع عدد األسر الالجئة من فئة الفقر املدقع في الضفة الغربية (في
على مساعدات نقدية طارئة لتغطية املناطق الريفية واحلضرية وفي اخمليمات التسعة عشر) التي تتلقى
احتياجاتهم األساسية.
مساعدات نقدية من خالل أسلوب البطاقة اإللكترونية.
عدد األفراد الالجئني من فئة الفقر املدقع في الضفة الغربية (في املناطق
الريفية واحلضرية وفي اخمليمات التسعة عشر) الذين يتلقون مساعدات
نقدية من خالل أسلوب البطاقة اإللكترونية.
القيمة اإلجمالية للمساعدات النقدية املوزعة على األسر الالجئة من
فئة الفقر املدقع.
ستسعى األونروا في سنة  2020إلى تقدمي مساعدات نقدية غير مشروطة
وغير مقيدة من خالل أسلوب البطاقة اإللكترونية إلى  3,573أسرة الجئة
من فئة الفقر املدقع (حوالي  25,330فرداً ،منهم  12,344من اإلناث و12,986
من الذكور) في الضفة الغربية داخل مخيمات الالجئني التسعة عشر
وخارجها .هذا األسلوب يوفر املال لالجئني الضعفاء الذين يعيشون على أقل
من دوالرين في اليوم ،من خالل بطاقات مصرفية لسحب األموال بالشراكة
مع بنك فلسطني.
يتم استهداف املستفيدين بعد إجراء تقييمات بواسطة الباحثني
ويقيم مستوى الفقر لدى األسر باستخدام صيغة
االجتماعيني في األونرواّ .
اختبار الدخل بوسائل بديلة .تأخذ هذه الصيغة في االعتبار مستويات
االستهالك ،باإلضافة إلى جوانب أخرى للضعف ،مثل وجود أمراض

3,573
25,330
(إناث 12,344
ذكور )12,986
 3,546,200مليون دوالر امريكي

مزمنة ،وخصائص السكن ،واخلصائص التعليمية والصحية ،والصلة
بالقوى العاملة ،وكذلك تركيبة األسرة (على سبيل املثال ،عدد املسنني
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألسر التي تعيلها نساء) .وحتصل كل أسرة يتم
حتديدها على  125شيكال ً (حوالي  35دوالرا ً أمريكياً) للشخص الواحد في
كل ربع سنة .منذ إدخال أسلوب البطاقة اإللكترونية في سنة ،2016
حسنت األونروا كفاءة البرنامج وطورت أدوات محددة لرصد تنفيذه .ووفقا ً
ّ
للمعلومات اجملمعة من خالل تقارير الوكالة الفصلية للرصد بعد التنفيذ،
فقد ساهمت املساعدات النقدية الطارئة في التخفيف من انعدام األمن
الغذائي بني األسر الضعيفة ،وساعدت في التخفيف من مواطن الضعف.
وقد أشارت التعقيبات الواردة من املستفيدين إلى أن أسلوب البطاقة
اإللكترونية اجلديد يوفر حرية أكبر في االختيار وحماية لكرامتهم.

20

األراضي الفلسطينية المحتلة .النداء الطارئ 2020

عبوات الغاز املسيل للدموع التي مت جمعها من مخيم لالجئني في
الضفة الغربية .احلقوق محفوظة لألونروا.2019 ،

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2
ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺠﺮي ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
رﺻﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺰاﻋﻢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻋﻨﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻮﺟﻬﺔ
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الحماية
النتاج :يتلقى الالجئون حماية أفضل من التأثيرات المباشرة واألشد خطورة للسياسات والممارسات
وأعمال القتال المتعلقة باالحتالل ،ويتم تعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان والحد من االنتهاكات.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

نسبة األطراف املعنية اخلارجية التي تفيد بارتفاع مستوى وعيها
تتحسن املتابعة املنهجية للسلطات ونيتها التخاذ خطوات ،أو التي تتخذ خطوات ملموسة نتيجة
املسؤولة عن مزاعم انتهاكات القانون لتدخالت املناصرة التي تقوم بها األونروا.

اإلنساني الدولي.

نسبة احلوادث املوثقة التي حتصل األونروا بشأنها على موافقة
مستنيرة ويتم رفعها إلى السلطات املعنية.

تكون الوفود أفضل معرفة عدد تدخالت احلماية (املناصرة) ،مبا فيها الرسائل الرسمية ،بخصوص
للمناصرة بشأن اآلزمة املمتدة التي قضايا احلماية ،التي تقوم بها األونروا وتستهدف أطرافا ً فاعلة خارجية
وجهات مسؤولة.
تؤثر على الالجئني.
نسبة األسر الالجئة املهددة واملتضررة من تهديدات احلماية التي تعيد
يتم تخفيض خطر التهجير تأسيس سالمتها الشخصية وأمن مساكنها بعد تلقي املساعدات
القسري للتجمعات السكانية النقدية الطارئة.
املهددة وتعزيز قدراتهم على التدبر .نسبة األسر الالجئة املتضررة من أعمال الهدم/اإلخالء التي تعيد
26
تأسيس ترتيبات إقامة ثابتة لها بعد توقف التدخالت.
تسعى األونروا ،من خالل برنامج احلماية ،إلى ضمان منع تهديدات احلماية
التي تطال الالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية واحلد منها وفقا ً
لوالية الوكالة ،مبا في ذلك من خالل املناصرة واملساعدات والوصول الى
اخلدمات .وستتواصل الوكالة مع اجلهات املكلفة باملسؤولية لتعزيز
امتثالها للمعايير السارية مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني الدولي ولتعزيز ممارسات في أوساط اجلهات املكلفة باملسؤولية
من شأنها أن حتمي الالجئني الفلسطينيني من التعرض لتهديدات على
احلماية ،مثل خطر اإلصابة واإلعاقة والوفاة بسبب استخدام القوة
(مبا يشمل استخدام الذخيرة احلية) ،والتهجير و/أو الترحيل القسري،
وعنف املستوطنني ،والقيود على حرية احلركة والوصول إلى املساعدات
اإلنسانية .ستتضمن جهود املناصرة زيارات ميدانية وجلسات إحاطة
للدبلوماسيني وغيرهم من أعضاء اجملتمع الدولي لتنشيط العمل على
قضايا احلماية التي تؤثر في الالجئني الفلسطينيني ،الى جانب االنخراط
في املناصرة الدولية للحماية والتفاعل مع آليات املنظومة الدولية حلقوق
اإلنسان .عالوة على ذلك ،ستعمل األونروا على )1( :تعزيز قدرات مجتمعات

منزل مت هدمه في  2كانون الثاني/يناير  2019على
جانب اجلدار من جهة القدس في قرية قلنديا (القدس
الشرقية) بسبب عدم توفر رخصة بناء إسرائيلية ،مما
أدى إلى تهجير ستة الجئني .قدمت األونروا مساعدات
نقدية طارئة لتغطية تكلفة اإليجار وتعويض
املمتلكات الشخصية التي فقدتها العائلة أثناء
احلادثة ،2019 © .األونروا ،تصوير فراس شحادة.

%40
%65
80
%50
%50

الالجئني ملناصرة حقوقها بفاعلية )2( ،وتفعيل أطراف العمل األخرى
التخاذ إجراءات تعزز حماية الالجئني من خالل تطوير عملية التحليل
والتبليغ بشكل موجه واستراتيجي .في موازاة مع ذلك ،ستتدخل الوكالة
لدى السلطات ذات الصلة لتعزيز االمتثال للمعايير املنطبقة.
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 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،
و/أو ( )2ستجري اإلحالة بنا ًء على تقييمات لالحتياجات يجريها الباحثون
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.
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غزة والضفة الغربية والرئاسة
موظفون في األونروا يشاركون في دورة تدريبية عن إدارة
مراكز اإليواء في غزة ،2019 © .األونروا ،تصوير خليل عدوان.

3

دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
وﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷوﻧﺮوا
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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.

2

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.

 120يوما

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 .هذا األمر حيوي لضمان الكفاءة والفاعلية
في تقدمي اخلدمات وصيانة وتطوير القدرات الالزمة لالستجابة للطوارئ
املفاجئة .سعيا ً إلى حتسني سالمة كوادر األونروا ،حتتاج الوكالة إلى
استمرار وتعزيز القدرات من أجل )1( :دعم جهود اإلدارة والتدريب لدى
شعبة السالمة وإدارة اخملاطر ومكتب 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 ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظمات غير
احلكومية.

 120يوما

على مستوى الرئاسة ،تتولى دائرة التخطيط املسؤولية عن التخطيط
ألنشطة االستجابة الطارئة وتنسيقها .ضمن النداء الطارئ لسنة
 ،2020سيقوم موظف مسؤول عن الطوارئ باإلشراف على أنشطة
التخطيط والرصد والتبليغ .27ستتم إدارة التقارير من خالل نظام
إلكتروني للمراقبة القائمة على النتائج يتيح للوكالة تت ّبع النتائج
الفعلية باملقارنة مع األولويات احملددة في اخلطة على أساس ربع
سنوي ،مما سييسر إعداد التقارير املوحدة بانتظام .ستحتفظ األونروا
كذلك بوظائف أخرى على مستوى الرئاسة لدعم العمليات الطارئة،
مثل حتليل البيانات اخلاصة ببرامج الطوارئ التي تنفذها دائرة اإلغاثة
واخلدمات االجتماعية في الوكالة ،والتواصل والتفاعل مع اآلليات
الدولية حلقوق اإلنسان وغير ذلك من أشكال الدعم القانوني بقيادة من
دائرة الشؤون القانونية.

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

الغاية المستهدفة

المؤشر

عدد املوظفني املدربني على التأهب واالستجابة للطوارئ.
متلك الوكالة قدرات استجابة كافية عدد املوظفني املدربني على اإلنعاش املبكر.
من أجل التصدي لألزمة املمتدة عدد األسر الالجئة التي تغطيها مخزونات الطوارئ املتاحة.
والطوارئ املفاجئة.
عدد املوظفني املدربني على التأهب واالستجابة للطوارئ (على
مستوى املناطق).
ستعمل األونروا ،على 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 بالكفاءات
الوظيفية واالحتفاظ بها لضمان االستجابة الفعالة والسريعة ،ومتتني
التأهب للطوارئ في مجاالت املياه والصرف الصحي والنظافة 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.28
وفي الضفة الغربية ،ستواصل األونروا متتني قدراتها في التأهب
واالستجابة للطوارئ ،بالبناء على اإلجنازات املتحققة خالل السنوات
القليلة املاضية فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ واخلطط البديلة،
وبتنسيق وثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والسلطات احلكومية.

 ( 1,026غزة )
 ( 342غزة )
 100أسرة الجئة (الضفة الغربية)
( 75الضفة الغربية)

ستتأكد األونروا في الضفة الغربية من وضع خطط فعالة لضمان
استمرارية العمل ولالستجابة إلى االحتياجات اإلنسانية املتزايدة في
حال حدوث حالة طوارئ بسبب كارثة طبيعية أو حادث سياسي.
في سنة  ،2020باالستناد إلى الدروس املستفادة من مترين محاكاة
أجري في سنة  2019مبشاركة مكتب إقليم الضفة الغربية ورئاسة
األونروا ،ستسعى الوكالة إلى مواصلة تعزيز هيكليتها وآليات
التنسيق اخلاصة بأنشطة الطوارئ ،وستجري كذلك متارين محاكاة
على مستوى املناطق لتمتني مستوى التأهب في مكاتب املناطق .وفي
مجرى السعي لالستجابة إلى الكوارث الطبيعية الضيقة النطاق
(العواصف الشتوية في الغالب) ،ستوفر األونروا في الضفة الغربية
املواد غير الغذائية لألسر الضعيفة املتضررة ،حسب االقتضاء .وأخيراً،
سيركز مكتب اإلقليم أيضا ً على احلد من اخملاطر ،من خالل أعمال
الصيانة وإدخال حتسينات بسيطة على البنية التحتية للمخيمات ،وال
سيما فيما يتعلق بشبكات اجملاري وقنوات تصريف مياه األمطار.
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ورشة عمل الغاز املسيل للدموع داخل منشأة تابعة
لألونروا حول تدابير السالمة واألمن .احلقوق محفوظة
لألونروا.2019 ،
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الحيادية  :الضفة الغربية
النتاج :يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر التمويل المتاح.
المخرجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

%100

نسبة املنشآت التي يتم رصدها مرتني في السنة.
نسبة املوظفني اجلدد الذين يتلقون التدريب على استخدام وسائل
إجراء زيارات تفتيش على املنشآت التواصل االجتماعي (تدريب عبر اإلنترنت).
وتدريب لرفع الوعي ومراجعات لإلدارة عدد حلقات التدريب ورفع الوعي عن احليادية املقدمة للموظفني اجلدد
من أجل صيانة احليادية.
املنضمني إلى الوكالة.

%100
4

نسبة املسائل املسجلة التي ال تتوافق مع إطار احليادية في الوكالة والتي
تنال متابعة أولية.

%100

تظل صيانة احليادية تكتسب أهمية حاسمة بالنسبة الستمرار فعالية إطار احليادية في الوكالة ومتثل مصدر قلق خاص وستكفل متابعتها.
العمليات وسالمة املوظفني واملستفيدين ومرافق األونروا .وفقا ً لإلطار
التنظيمي وإجراءات التشغيل املوحدة للوكالة ،سيتم رصد احليادية كما سيتواصل العمل على تعزيز فهم املوظفني للحيادية ،ال سيما
في منشآت األونروا مرتني في السنة بواسطة موظفني مسؤولني على كبار املوظفني احملليني ومدراء املنشآت ،من خالل تقدمي املشورة الفنية
مستوى اإلقليم ،وسيقوم هؤالء املوظفون أيضا ً مبتابعة اخلروقات التي (مبا في ذلك استجابة للمسائل واخلروقات) وتدريب املوظفني اجلدد على
يتم توثيقها .وستتولى اإلدارة العليا تتبع املسائل التي ال تتوافق مع احليادية وعلى االستخدام املناسب لوسائل التواصل االجتماعي.

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

الغاية المستهدفة

المؤشر

إجراء زيارات تفتيش على املنشآت نسبة املنشآت التي يتم رصدها مرتني في السنة
لصيانة احليادية.
نسبة خروقات احليادية املكتشفة التي تتم متابعتها.
في سنة  ،2020ستظل صيانة احليادية تكتسب أهمية حاسمة
بالنسبة الستمرار فعالية العمليات وسالمة املوظفني واملستفيدين
ومرافق األونروا في غزة .وبالنظر إلى السياق السياسي والتحديات
الناشئة عن الوضع في غزة ،ميكن أن يشمل هذا األمر مسائل
حساسة وأن يستثير ردود فعل مجتمعية قوية ،مما يستدعي إجراء
رصد مستمر ،وتفاعل نشط ،حيثما يلزم ،على مستوى املنشآت .تظل

%100
%100

الوكالة ملتزمة بضمان احليادية وفقا ً إلطارها التنظيمي وإجراءاتها
التشغيلية املوحدة واملبادئ اإلنسانية لألمم املتحدة .سيجري رصد
احليادية في منشآت الوكالة مرتني في السنة بواسطة موظفي مكتب
اإلقليم .وسيتم توثيق جميع مسائل احليادية ومتابعتها .وستتولى
اإلدارة العليا تتبع املسائل التي ال تتوافق مع إطار احليادية في الوكالة
ومتثل مصدر قلق خاص وستكفل متابعتها.

العواقب

•تزايد االحتياجات اإلنسانية ومجاالت
الضعف بني الالجئني الفلسطينيني.
•تزايد قضايا احلماية ،مبا في ذلك
العنف القائم على النوع االجتماعي،
واالستغالل واالعتداء اجلنسي،
والعنف ضد األطفال ،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 وترتيب التدخالت حسب األولوية.
•وضع خطط بديلة.

•يواصل مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية تعزيز قدرات االستجابة الطارئة والعاجلة عن طريق
مراجعة النظم ذات الصلة وحتسينها .وسيساهم دليل االستجابة للطوارئ وإجراءات العمل املوحدة املرتبطة
به ،والتي خضعت ملراجعة شاملة ،في تقوية اإلدارة والتنسيق املتكامل عبر مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم
الضفة الغربية خالل مرحلة الطوارئ.
•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.
•يتم تعميم مبادرات شاملة تعالج مسائل مثل العنف القائم على النوع االجتماعي ،واالستغالل واالعتداء
اجلنسي ،والعنف ضد األطفال ،في خطط وعمليات االستجابة للطوارئ.

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،
وكذلك حاالت العنف القائم على
النوع االجتماعي ،واالستغالل
واالعتداء اجلنسي ،والعنف ضد
األطفال.
•عدم قدرة حكومة السلطة
الفلسطينية على توفير الرواتب
ملوظفي اخلدمة املدنية مع ما يترتب
على ذلك من عواقب على األمن
وتقدمي اخلدمات.

استراتيجية

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

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

المراقبة
•رصد وثيق للبيئة السياسية،
وحتليل االجتاهات السائدة ،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

•عدم رضا املوظفني نتيجة التصورات
عن حدوث تقليص (أو تقليص فعلي)
في برنامج الطوارئ ،إلى جانب عدم
الرضا عن شروط التوظيف.
•احتجاجات بشأن جودة اخلدمات.
•مخاطر على سمعة الوكالة إذا
لم يظهر املكلفون باملسؤولية
أنهم يكفلون االمتثال إلطار
األونروا التنظيمي بخصوص منع
االستغالل واإليذاء اجلنسي والعنف.

مالية

•مخاطر ائتمانية في تنفيذ
العمليات.
•اخملاطر على السمعة تؤثر على دعم
املانحني لألونروا.

•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 األونروا وإدارة مكاتب األقاليم لقاءات منتظمة مع احتادات املوظفني العرب ملناقشة القضايا
اخلاصة التي تهم املوظفني.
•في حال حدوث إجراء نقابي ،ميتلك كال املكتبني القدرة على االنتقال ،خالل  48ساعة ،إلى مواقع نائية ،جنبا ً
إلى جنب مع أطر الدعم الضرورية.
•إطالع األطراف املعنية (املوظفني واملؤسسات الشريكة) على املستجدات بانتظام لضمان توفر فهم
لإلصالحات ومتطلبات التعديل على التنظيم الهيكلي.
•تعزيز حوار بنّاء مع املوظفني من خالل التشاور بني املشرفني واخلاضعني لإلشراف وممثلي شؤون املوظفني.
•الوصول إلى بوابة املوظف ومنصات التواصل االجتماعي واستخدامها بواسطة موظفي مكتب إقليم غزة
ومكتب إقليم الضفة الغربية كأداة للتواصل الفعال مع املوظفني.
•ضمان البناء الفعال للبرامج في مجال الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ،واالستغالل واإليذاء
اجلنسي ،واإلساءة والعنف ضد األطفال.

•احملافظة على ممارسات محدثة في إدارة املوارد ،وال سيما تنفيذ نظام شامل لتخطيط موارد املؤسسة.
•إجراء تدريب منتظم ودوري على السياسات واإلجراءات والدالئل اإلرشادية للمشتريات واملالية 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 تؤثر في
عمليات الوكالة.
•مراجعة دورية خلطط استمرارية
العمل.
•تفاعل واتصال منتظم مع املفوض
العام واملكتب 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
متويل 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 حدوث تقليص
(أو تقليص فعلي) في املساعدات
اإلنسانية.
•غياب الثقة في نظام اإلبالغ.
•استمرار املمارسات الثقافية الضارة.

•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 وأعمال
انتقامية ردا ً على اإلبالغ.
• غياب الثقة جتاه األونروا في أوساط
الالجئني الفلسطينيني الذين ال
يحصلون على الدعم املتوقع.

•توجد ضوابط من أجل احلماية من إساءة استعمال أصول األونروا في أنشطة جنائية أو سياسية أو عسكرية
للتأكد من أن جميع املعدات موجودة ومحسوبة .كما أن نظام سجل السيارات يحمي من سرقة مركبات
الوكالة وإساءة استخدامها.
•توعية املوظفني من خالل االتصاالت ،ومن خالل املداخالت وورش العمل التي تنفذ سنويا ً أو كل سنتني حول
احليادية والوصول واحلماية.
•تقدمي التوجيه املناسب للموظفني اجلدد ،مبا يتضمن التدريب على امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها ،واملبادئ
اإلنسانية لألمم املتحدة ،مبا فيها احليادية.
•التحقيق في االدعاءات بخصوص خرق احليادية واتخاذ اإلجراءات التأديبية حيثما يتم حتديد خروقات في توافق
مع اإلطار التنظيمي للوكالة.
•في حال حدوث خرق للحيادية في منشأة لألونروا بواسطة أطراف خارجية (مثالً ،حدوث اقتحامات) ،تتوفر في
مكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية إجراءات للتبليغ .ويقدم احتجاج على الواقعة خطيا ً إلى
األطراف ذات الصلة.
•جترى تدخالت مع احملاورين الرئيسيني ،وأحيانا ً بشكل مشترك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
•تقوم الوكالة بتحديث وتنفيذ خطط االتصال التي تتضمن عقد لقاءات منتظمة مع املستفيدين ،واحتاد
املوظفني العرب في مكتبي اإلقليمني في غزة والضفة الغربية ،وجلان اخلدمات في اخمليمات ،والسلطة
الفلسطينية.
•التماس اإلفادة الراجعة واالستجابة لبواعث القلق عند األطراف املعنية ،وحتسني الشفافية من خالل تقوية
التفاعل على املستوى اجملتمعي.
•يدير مكتب إقليم الضفة الغربية آلية للتعقيبات فيما يتعلق ببرنامج شبكة األمان االجتماعي .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.
•مع ذلك ،مت حتديد نقص في املساءلة أمام املستفيدين بالنسبة لبرامج أخرى ،مما ساهم في شعور املستفيدين
باإلحباط .ويعكف مكتب إقليم الضفة الغربية على حتسني آلية التعقيبات لديه ،وذلك للتأكد من وجود
إجراءات منهجية ومحل ثقة.
•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 مكتبا اإلقليمني في غزة والضفة الغربية على تواصل منتظم مع املستفيدين ويشرحان لهم
حقوقهم في الوصول إلى اخلدمات وكذلك أسباب أي تقليصات جترى على اخلدمات.
•تتيح اإلصالحات التي جرت على نظام تقييم الفقر في مكتب إقليم غزة 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 فعالة لالستئناف.
•يتم إيصال املعلومات اجملمعة من املستفيدين إلى اإلدارة العليا من أجل التعامل بإيجابية مع توقعات
املستفيدين.
•تستخدم قناة األونروا على اليوتيوب بواسطة مدير شؤون األونروا/املفوض العام/البرامج في طرح القضايا
العامة واإلجابة عن أسئلة الالجئني على نطاق أوسع.
•تكرس شعبة االتصاالت في مكتب إقليم غزة جهودا ً خاصة للتواصل مع اجملتمعات احمللية وإجراءات لالمتداد
امليداني من أجل التأكد من أن يسير احلوار مع الالجئني بشكل جيد في االجتاهني.
•ضمان اإلدارة واملراقبة األمنية في اإلقليمني من خالل التنسيق مع مسؤول األمن والروابط 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.
•التبليغ عن احلوادث والشكاوى من
خالل نظام إدارة املعلومات األمنية.
•تتبع احلوادث املتعلقة باحليادية
وكيفية متابعتها.
•بيانات دائرة خدمات الرقابة
الداخلية عن التحقيقات في
القضايا.
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مخاطر خاصة بمكتب إقليم غزة

الحدث

العواقب

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

•محاوالت للتدخل السياسي
في أنشطة األونروا.

•اشتداد االنقسام السياسي
بني غزة والضفة الغربية.

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 في أوساط
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
حيادها.
•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 بواسطة ممثلني للحكومة.
•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 وضمان حتليلها.
•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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•انخفاض في القوة الشرائية،
واستمرار معدالت البطالة
العالية ،وارتفاع أسعار الغذاء
في األسواق احمللية.
•تزايد االنخفاض في متويل
أنشطة الطوارئ مما ميس
بالقدرة على تقدمي املساعدات
اإلنسانية.

•تعطل في األداء الفعال آللية
إعادة إعمار غزة.

مالية

•ارتفاع االحتياجات لدى الالجئني الفلسطينيني.
•عدم االستقرار في األسواق يجبر الوكالة على تخفيض
نطاق األنشطة أو تعديل عدد املستفيدين.
•النقص في التمويل يجبر الوكالة على إجراء تغييرات
في أنشطة الطوارئ التي تنفذها.

•ارتفاع تكاليف املراقبة والتنفيذ على األونروا.
•إحباط في أوساط العامة نتيجة الركود في عمليات
اإلنعاش وإعادة اإلعمار.

بيئية

•تفاقم املشاكل البيئية بسبب
أزمة الطاقة.

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

•نظام مراقبة األسعار شهريا ً (جمع األسعار
اخلاصة بالسلع الغذائية الرئيسية).
االجتماعية-االقتصادية
املؤشرات
•تتبع
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 مكثفة ومصممة لتحسني الكفاءة في استهداف املستفيدين
بحيث يتم حتديد حاالت الفقر املدقع أو املطلق فقط.
•يتم استهداف املستفيدين من األونروا في غزة من خالل آلية قياس للدخل بالوسائل
غير املباشرة فقط مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية.
•تنفذ الوكالة ،من خالل مسح تقييم الفقر ،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.
•احملافظة على جهود حشد التمويل والتخطيط من أجل التأكد من استمرار تقدمي
اخلدمات احليوية واملنقذة للحياة.
•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.

•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.

•تقرير األونروا الداخلي عن املنشآت.
•املعلومات املقدمة من أطراف العمل اإلنساني
األخرى.
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•تصاعد انعدام األمن الغذائي والفقر في أوساط
الالجئني الفلسطينيني.
•صعوبات في تلبية االحتياجات اإلنسانية بسبب
تراجع القوة الشرائية وانخفاض التمويل وتزايد
أعداد احملتاجني.
•تزايد التهديدات للحماية ،وخطر التهجر القسري،
واالحتياجات اإلنسانية ،واالعتماد على املساعدات
اإلنسانية.
•تزايد التوتر واإلحباط بني الالجئني في الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،في حال إجراء
تقليصات في اخلدمات.

العواقب

مخاطر خاصة بمكتب إقليم الضفة الغربية

الحدث

برامجية

•استمرار التدهور االقتصادي في الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية،
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 ،وخاصة فيما يتعلق بهدم
املنازل وعنف املستوطنني والعمليات
العسكرية.
•مخاطر ائتمانية في تنفيذ العمليات.

استراتيجية

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

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

آلية التخفيف/التدبر

•مت تطوير استراتيجية ويجري تنفيذها ملساعدة املستفيدين على االنتقال من االعتماد
على املعونات باجتاه التمكني االقتصادي من خالل برامج أكثر استدامة ومن خالل
التشديد على سبل كسب العيش واالعتماد على الذات.
•في سنة  ،2020ستواصل الوكالة حتديث قوائم املستفيدين بنا ًء على تقييمات ميدانية
منتظمة للتأكد من أن خدمات الطوارئ تقدم للفئات األشد ضعفاً.
•حتسني قدرات االستهداف وحتسني بيانات اختبار الدخل بالوسائل غير املباشرة لألسر
املفتقرة لألمن الغذائي واملهددة ،مبا يكفل أن يتم إعطاء األولوية للفئات األشد ضعفاً.
•حتافظ الوكالة على موظفي احلماية واحليادية الدوليني من أجل ضمان استمرار الرصد
والتبليغ واملناصرة ،وال سيما في التنسيق املدني/العسكري والدبلوماسية اخلاصة مع
السلطات اإلسرائيلية على األرض.
•تواصل وحدة التدخل في األزمات تقدمي املساعدة لالجئني الذين يواجهون انتهاكات
للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان نتيجة أعمال الهدم وعنف
املستوطنني والعمليات العسكرية.

•جتري األونروا مراجعات فصلية لإلدارة ومراجعات نصف سنوية للنتائج بهدف الرصد
الدوري للتقدم في تنفيذ البرامج.
•يعمل موظفو تعميم احلماية مع البرامج واملستفيدين لضمان تقدمي اخلدمات
واملساءلة مبا يتماشى مع املعايير الدولية.

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 في قطاع األمن الغذائي
ووحدة حتليل األمن الغذائي.
•إعداد تقارير داخلية بشأن احلماية كل
أسبوعني عن احلوادث ذات العالقة مع حتليل
لالجتاهات السائدة.

•مراقبة فصلية لكل مشروع وبرنامج من
خالل نظام األونروا للمراقبة القائمة على
النتائج.
•مراجعة من خالل آليات رفع التقارير عن
النداء الطارئ.
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اجتماعية-سياسية

•ممارسات السلطات اإلسرائيلية املتعلقة
باالحتالل والقواعد التي تفرضها تؤثر على
قدرة األونروا على تنفيذ برامج الطوارئ
بفاعلية في املنطقة (ج) ،مبا فيها املناطق
العسكرية املغلقة ،وكذلك في املناطق
احملاطة بكتل استيطانية.
•تزايد التوترات حول وجود األونروا في
القدس الشرقية يؤثر على قدرة األونروا
على العمل.
•حدوث توترات سياسية وتأثر احلوار بسبب
التصورات السلبية عن التقليص املتصور
أو الفعلي في خدمات األونروا.

•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.
•عراقيل أمام تنفيذ أعمال إعادة بناء أو أعمال صيانة
رئيسية على منشآت األونروا في القدس الشرقية
واملنطقة (ج) بسبب عدم منح التراخيص.
•تقييد الوصول إلى مرافق األونروا في القدس
الشرقية  /تعليق خدمات األونروا في القدس
الشرقية.

•ينسق مكتب إقليم الضفة الغربية مع السلطات اإلسرائيلية بشأن قضايا الوصول
واحلماية من خالل موظفي احلماية واحليادية الدوليني .في بعض احلاالت ،تثار القضايا
على مستوى املكتب التنفيذي لألونروا مع النظراء اإلسرائيليني ،وأحيانا ً بشكل
مشترك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
•تقوم فرق برامجية خاصة بتنفيذ األنشطة بشكل منتظم في املنطقة (ج) ،مبا فيها
املناطق العسكرية املغلقة ،وتكفل توفر املراقبة وحلقات اإلفادة الراجعة.
•تبنّت األونروا سياسة اإلطار للمنطقة (ج) اخلاصة بالفريق القطري للعمل اإلنساني،
وهي عضو في فريق العمل املعني بالقدس الشرقية.
•مت تشكيل فريق عمل معني بالقدس الشرقية على مستوى اإلقليم بهدف متتني جودة
اخلدمات املقدمة في مدارسها ومراكزها الصحية ،جنبا ً إلى جنب مع التواصل الوثيق
مع املستشار القانوني.
•في سنة  ،2019أجرت األونروا مترين محاكاة على مستوى مكتب اإلقليم الختبار قدرات
استمرارية األعمال في حال حدوث طارئ ،وستواصل أنشطة بناء القدرات على مستوى
املناطق في سنة .2020
•مت في الفترة  2019-2018وضع ومتتني خطط الستمرارية األعمال على مستوى مكتب
إقليم الضفة الغربية واملناطق ،إلى جانب خطط لالنتقال إلى مواقع جديدة في حال
حدوث وضع طارئ.

•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
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-2

1.

 2.يشمل ذلك حاالت القتل واإلصابة التي مت اإلبالغ عنها نتيجة الغارات اجلوية ،والقصف املدفعي ،وإطالق النيران في املناطق احملظورة برا ً وبحراً،
ومحاوالت التسلل الى إسرائيل ،والتوغالت ،وأعمال جتريف األراضي.
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/hundreds-wounded-gaza-protesters-risk-limb-amputation-without

3.

4.يرجى االطالع على تقرير األونروا «عام على مسيرة العودة الكبرى في غزة»:
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/gaza_gmr_one_year_on_report_eng_final.pdf

5.يرجى االطالع على تقرير األونروا «عام على مسيرة العودة الكبرى في غزة»:
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/gaza_gmr_one_year_on_report_eng_final.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/17/04/2019/world-bank-calls-for-reform-to-the-dual-use-goods-system-to-revivea-stagnant-palestinian-economy

6.

7.في سنة  ،2019حدث اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني املنهجية التي يستعملها في إحصاءات العمل بنا ًء على معايير منظمة العمل
الدولية املعدلة في املؤمتر الدولي التاسع عشر إلحصاءات العمل لقياس معدل البطالة .وقد كان معدل البطالة في غزة أثناء الربع الثالث
من سنة  2018يبلغ  %54.9باستخدام األسلوب السابق (تقرير اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عن الربع الثالث من سنة  ،)2018وهو
ما يعادل نسبة  %45باستخدام األسلوب املعدل (تقرير اجلهاز املركزي لإلحصاء عن الربع الثالث من سنة  .)2019إن النسب املذكورة في هذه
الوثيقة تتماشى مع التقرير التالي للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني:
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_-2019-11-7LF-en.pdf

8.حدث تخفيف جزئي لألثر الناجم عن هذا الوضع على القوة الشرائية بواسطة الدفعات النقدية حلوالي  94ألف أسرة ضعيفة في غزة
وقيام حماس بدفع جزء من الرواتب إلى حوالي  25ألف موظف خدمة مدنية بواسطة أموال قطرية..
https://www.ochaopt.org/content/improvements-gaza-electricity-supply
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	17.في الضفة الغربية ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ لبند املساعدات الغذائية الطارئة مبقدار  2,230,567دوالرا أمريكيا ً عن املبلغ الوارد في
متطلبات التمويل لدورة البرامج اإلنسانية لسنة  .2020وهذا يعود الى أن التدخل املشترك بني برنامج األغدية العاملي واألونروا بخصوص
األمن الغذائي والذي يستهدف التجمعات البدوية مقدم بواسطة برنامج األغذية العاملي ضمن دورة البرامج اإلنسانية.
	18.في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ لبند املال مقابل العمل مبقدار  10,000,000دوالر أمريكي عن املبلغ الوارد في متطلبات التمويل لدورة
البرامج اإلنسانية .وهذا يعود إلى إدراج  7,000مستفيد إضافي في تدخل النداء الطارئ.
	19.في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ لبند الصحة الطارئة مبقدار  1,580,600دوالر أمريكي عن املبلغ الوارد في دورة البرامج اإلنسانية .وهذا
بسبب أن تدخل النداء الطارئ يتضمن تكاليف إضافية لتغطية احتياجات الالجئني الفلسطينيني وتقدمي الدعم الطبي للطلبة الالجئني
الضعفاء.
	20.في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ لبند التعليم في حاالت الطوارئ مبقدار  106,800دوالر أمريكي عن املبلغ الوارد في دورة البرامج اإلنسانية.
وهذا ألن النداء الطارئ يدرج عددا ً أكبر من الطلبة الذين يخطط لتزويدهم مبواد التعلم والقرطاسية.
	21.في غزة ،بالنسبة لدورة البرامج اإلنسانية ،مت تقدمي متطلبات الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي كجزء من مشاريع التعليم
الطارئ والصحة الطارئة وليس كمشروع قائم بذاته.
	22.في غزة ،ترتفع ميزانية النداء الطارئ لبند احلماية مبقدار  1,000,000دوالر أمريكي عن املبلغ الوارد في دورة البرامج اإلنسانية .وهذا ألن النداء
الطارئ يشمل متطلبات إضافية متعلقة بتنفيذ أنشطة احلماية التي سيتم تقدميها من خالل املنظمات اجملتمعية.
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	 23.متطلبات األونروا للتنسيق واإلدارة في غزة والضفة الغربية ،مبا يشمل احليادية ،والتأهب للطوارئ ،والسالمة واألمن ،غير مدرجة في دورة
البرامج اإلنسانية ألن هذه التكاليف ليست مؤهلة لإلدراج في دورة البرامج اإلنسانية.
	24.حسب الربع الرابع من سنة  ،2019تشمل سلة الغذاء اخلاصة بفئة الفقر املدقع الدقيق واألرز والسكر وزيت عباد الشمس واحلليب الكامل
والعدس األحمر واحلمص والسمك املعلب.
25. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO_Right_to_health_2018_Web-final.pdf

	26.ترتيبات اإلقامة الثابتة تشير إلى املستفيدين من املساعدة الذين يفيدون بأنهم يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على البقاء في مكان
إقامتهم الراهن ملدة تصل إلى  12شهرا ً بعد حادثة احلماية التي تعرضوا لها (مثل عملية عسكرية أو عنف مستوطنني أو أعمال هدم).
	27.يتم التشارك بالتكاليف بني هذا النداء والنداء الطارئ اإلقليمي اخلاص بأزمة سوريا لسنة .2020
	28.املواد واملنتجات والتكنولوجيا التي تستخدم في العادة ألغراض مدنية ،والتي تعتبر السلطات اإلسرائيلية أنه ميكن أن تكون 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  .2014يرجى االطالع على صفحة احلقائق عن آلية إعمار غزة:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gaza20%Reconstruction20%Mechanism20%Fact20%Sheet20%209%
October0_202014%.pdf
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