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تمهيد من مديري عمليات األونروا في إقليمي 
الضفة الغربية وغزة

نقدم  الغربية،  والضفة  غزة  في  األونروا  شؤون  مديري  بصفتنا  إننا، 
2023 والذي يبني احلد األدنى من املساعدات  هذا النداء الطارئ لعام 
املطلوبة للتخفيف من أسوأ آثار الوضع اإلنساني التي يعاني منها 
األراضي  في  للمخاطر  معرضني  فلسطيني  الجئ  مليون  من  أكثر 
غزة  في  والتحديات  الظروف  أن  حني  وفي  احملتلة.  الفلسطينية 
أنحاء  جميع  في  العام  الوضع  فإن  متاماً،  مختلفة  الغربية  والضفة 
األراضي الفلسطينية احملتلة آخذ في التدهور مع عدم وجود ما يشير 

إلى أن الظروف ستتحسن في عام 2023.
إن احلالة في غزة حرجة. فبعد 15 عاماً من احلصار، تبلغ معدالت الفقر 
في مجتمع الالجئني الفلسطينيني، والذين يشكلون غالبية سكان 
81,5%، ويقل نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في  غزة، حوالي 
وقد  اجملاورة.  البلدان  في  عليه  مرات عما هو  أربع  إلى  بثالث  اآلن  غزة 
القتال،  أعمال  من  املتكررة  اجلوالت  بسبب  املزري  الوضع  هذا  تفاقم 
وجائحة  السياسي،  االستقرار  وعدم  والعنف،  املتزايدة  والتوترات 
استقرار  زعزعة  إلى  مجتمعة  العوامل  هذه  أدت  وقد  كوفيد-19. 
يواجهونها. وتظهر  التي  وزادت من املصاعب  األفراد واجملتمعات  حياة 
عالمات الصدمة على العديد من سكان غزة - وخاصة األطفال - بعد 
أن شهدوا املوت واإلصابة واألضرار أو اخلسائر في املمتلكات الناجمة 
عن أربع جوالت رئيسية من العنف على مدى السنوات الستة عشر 

املاضية.
السكان  من   %80 يعيش  حيث  اإلنعاش«،  »أجهزة  على  غزة  تعتمد 
على  غزة  سكان  أرباع  ثالثة  ويعتمد  اإلنسانية.  املساعدات  على 
املساعدات الغذائية الطارئة - وعلى الرغم من هذا الدعم، فإن معدل 
انعدام األمن الغذائي احلاد آخذ في االرتفاع. لقد استنفد سكان غزة 
جميع آلياتهم املالية للتكيف، وأصبحت املساعدات اإلنسانية متثل 
شريان احلياة األساسي لهم، ولكنها ليست حالً طويل األجل. وليس 
خالل  من  إال  ومستدام  للتطبيق  قابل  حل  إلى  التوصل  املمكن  من 
إنهاء احلصار وفتح الفرص التي من شأنها أن تضع األساس للتنمية 
توفر  األونروا  تزال  ال  الراهن،  الوقت  وفي  املستقبل.  في  االقتصادية 
شريان احلياة لالجئني الفلسطينيني، حيث تقدم املساعدة اإلنسانية 

وتضمن قدرة مجتمع الالجئني الكبير في غزة على البقاء.
ال يزال الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية، مبا فيها القدس 
االحتالل  من  لعقود  نتيجة  أزمة حماية مطولة  يواجهون  الشرقية، 
2022، حالة  عام  اشتد في  الذي  املتكرر،  العنف  ويخلق  اإلسرائيلي. 
طوارئ سياسية وإنسانية معقدة. في العام املاضي، سجلت األونروا 
الالجئني  مخيمات  في  اإلسرائيلية  األمن  قوات  عمليات  في  زيادة 
للرقابة،  اخلاضع  غير  املستوطنني  وعنف  وحولها،  الفلسطينيني 
إن  ككل.  الغربية  الضفة  في  والقتلى  االعتقاالت  أعداد  وارتفاع 
وأصبحت  خاص،  بشكل  للخطر  معرضون  الفلسطينيني  الالجئني 
وقد  متزايد.  بشكل  للعيش  آمنة  غير  أماكن  الالجئني  مخيمات 
واألمن،  اإلدارة  ضعف  من  أصالً  تعاني  والتي  اخمليمات،  بعض  شهدت 

تصعيداً في املواجهات املسلحة بني جماعات مسلحة فلسطينية 
وقوات األمن اإلسرائيلية في عام 2022. 

املعرضة  الفلسطينيني  الالجئني  أسر  فإن  اخللفية،  هذه  وعلى 
للمخاطر في الضفة الغربية ال تزال تواجه مستوىً عالياً من خطر 
العنف والفقر. وقد أدت القيود اخلانقة املفروضة على احلركة بسبب 
العمل  تصاريح  موثوقية  وعدم  و«الطيارة«  الثابتة  التفتيش  نقاط 
وشكل  العيش.  سبل  فقدان  إلى  إصدارها،  يتم  التي  اإلسرائيلية 
االستهانة  ينبغي  ال  أصالً.  الهشة  التكيف  آليات  على  ذلك ضغطاً 
بالتأثيرات التي متس الصحة النفسية بسبب زيادة التوترات وتصعيد 
يستمر  حني  في  واملثبطة،  املهينة  االحتالل  وطبيعة  القتال  أعمال 
هذا  وفي  األكبر.  العبء  حتمل  في  ضعفاً  األشد  والالجئون  األطفال 
من  ألكثر  استجابة  عملياتها  تعديل  إلى  األونروا  اضطرت  السياق، 
تظل  أن  وحده لضمان   2022 عام  في  توغل عسكري  9,000 عملية 
يكون  وأن  الفلسطينيني  الالجئني  جلميع  متاحة  الوكالة  خدمات 
بإمكان الفئات األشد عرضة للمخاطر أن تستمر في تلقي املساعدة 

اإلنسانية احلرجة.
 ،2023 لعام  احملتلة  الفلسطينية  لألراضي  الطارئ  النداء  إطار  في 
إلى  الطارئة  الغذائية  املساعدات  تقدمي  في  غزة  في  األولوية  تتمثل 
األكثر تضرراً  للفئات  الطارئة  النقدية  واملساعدات  1.2 مليون الجئ 
من األزمة االقتصادية. سيتم تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ من خالل 
املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ احلالية ومراكز  إدخال حتسينات على 
اإليواء الطارئ املتنقلة اجلديدة. وفي الضفة الغربية، سيتواصل تقدمي 
املساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للفئات األكثر ضعفاً. وسيتم 
املتنقلة  الصحية  الفرق  لتشمل  الطارئة  االستجابة  نطاق  توسيع 
الفلسطينيني  لالجئني  النقدية  املساعدات  على  القائم  والدعم 
املعرضني خلطر التهجير القسري الوشيك، وحتديداً في املنطقة )ج(، 
والنزاع  واملستوطنني  االسرائيلية  األمن  قوى  عنف  من  واملتضررين 
الغربية، سيتم  والضفة  والهدم. وفي كل من غزة  اإلخالء  وعمليات 
توفير مخصصات إضافية لضمان حصول األطفال في مدارس األونروا 
والدعم  النفسية  الصحة  مجال  في  الالزمني  واإلرشاد  الدعم  على 

النفسي-االجتماعي ملساعدتهم على التأقلم مع األزمات.
2022، متكنت الوكالة من  بفضل تبرعات املانحني السخية في عام 
القيود  ووسط  الصعبة  الظروف  خالل  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي 

املالية الصعبة.
وفي عام 2023، تناشد األونروا الدول األعضاء وكافة الشركاء الذين 
املشتركة  باملسؤولية  نطالب  إننا  تضامنهم.  على  الالجئون  يعول 
لتمكني األونروا من االستمرار في دعم الالجئني الفلسطينيني األشد 
عرضة للمخاطر وعدم ترك أي شخص خلف الركب، وذلك من خالل 
التي ال غنى  األساسية  واخلدمات  احليوية  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي 

عنها.

توماس وايت
مدير شؤون األونروا – غزة

آدم بولوكوس
مدير شؤون األونروا – الضفة الغربية
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344.9 مليون دوالر أمريكي3

38,350

20,509

776

19

الضفة الغربية
 الجئو فلسطني املستهدفون باملساعدات

 األفراد املعرضون للخطر في التجمعات
 البدوية والرعوية في املنطقة (ج)

 املستهدفون باملساعدات الغذائية مبوجب
النداء الطارئ لعام 2023

 الالجئون الذين يعيشون في فقر مدقع
 املستهدفون باملساعدات النقدية مبوجب

النداء الطارئ لعام 2023

 املباني الفلسطينية التي هدمتها
 السلطات اإلسرائيلية من كانون

الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2022

 مخيم رسمي لالجئي فلسطني

متطلبات تمويل النداء الطارئ للضفة الغربية
32.9 مليون دوالر أمريكي

مجموع التمويل
مالحظات: باإلضافة إلى البيانات التي يشار إلى مصدرها، كل املعلومات األخرى تعتمد على إحصاءات األونروا.

مصدر الرسومات: أيقونات الوضع اإلنساني مقدمة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
تنويه: احلدود واألسماء الظاهرة على هذه اخلريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبوالً رسمياً من قبل األمم املتحدة.

.1

.2

.3

.https://www.unrwa.org/gaza15-years-blockade ،األونروا، غزة – 15 عاماً من احلصار
.https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ022022E.pdf ،(2022 آب/أغسطس) اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

هذا املبلغ يتضمن 511,100 دوالر أمريكي مخصصة للدعم اإلقليمي. 

غزة

311.4 مليون دوالر أمريكي

8

180,000

81.5%

46.6%

1.2 مليون
 الجئو فلسطني املستهدفون باملساعدات

 الغذائية الطارئة مبوجب النداء الطارئ
لعام 2023

ا املستهدفون  الالجئون األشد ضعفً
 باملساعدات النقدية مبوجب النداء

الطارئ لعام 2023

 الجئ ينتفع من فرص عمل قصيرة
املدى حتت برنامج املال مقابل العمل

 نسبة سكان غزة الذين يعيشون حتت
 خط الفقر الوطني، ويشكل الجئو

فلسطني نسبة 71% منهم1

 معدل البطالة بني سكان غزة الذين في
سن العمل2

مخيمات رسمية لالجئي فلسطني

متطلبات تمويل النداء الطارئ لغزة

46,000

مكتب إقليم الضفة الغربية – ا�ونروا
القدس الشرقية

الضفة الغربية

قطاع غزة

مكتب إقليم غزة – ا�ونروا
مدينة غزة

صحيفة بيانات االحتياجات اإلنسانية
أقاليم العمل
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180,000

294,086 50,000 

15,000 120,000 

88583

2,000 50,000 

2,000 5413,000

46,000

emergency cash-for-work 

1.2 مليون
 الالجئون املستهدفون باملساعدات

 الغذائية العينية مبوجب النداء الطارئ

 دعم احتياجات الجئي فلسطني للرعاية الصحية من
ا صحيًا لألونروا و20,000 حالة استشفاء  خالل 22 مرفقً

 في املستشفيات بدعم من األونروا

 طلبة مدارس األونروا الذين
 يتلقون التعليم األساسي
 ويحصلون على مستلزمات

 العودة إلى املدرسة

 الطلبة الذين يشاركون
 في برامج ترفيهية

 صيفية

 أسر الالجئني التي تتلقى
 الدعم في إجراء إصالحات

 طفيفة أو كبيرة على
 مساكنها

 الطلبة الذين يتلقون
 التثقيف حول مخاطر

 الذخائر املتفجرة

 الناجون والناجيات من العنف
 القائم على النوع االجتماعي

 اللواتي يتلقني الدعم القانوني

 مساكن الالجئني املتضررة
 بشدة أو املهدمة كلياً التي

 تتلقى الدعم في إعادة
 إعمارها

 الطلبة الضعفاء الذين
 يزودون بأنشطة ترفيهية

 بعد ساعات الدوام
 املدرسي

 أسر الالجئني املتضررة
 من كوارث مفاجئة
 ضيقة النطاق التي

 يتم استهدافها
 بالدعم باملواد غير

 الغذائية

 احلفاظ على قدرات املوظفني في
 مكتب إقليم غزة وتقويتها من أجل

 ضمان التنسيق والتنفيذ الفعال
 لالستجابة الطارئة في غزة

 املوظفون الذين
 يتم تدريبهم على
 التأهب للطوارئ

 املراكز اخملصصة لإليواء
ً  الطارئ و25 مركزا

 متنقالً لإليواء الطارئ
 التي تتم صيانتها

 واحلفاظ على جاهزيتها
 ألية حاالت طوارئ

 مستقبلية

 الالجئون الضعفاء الذين يتلقون
 اإلرشاد في مجال الصحة النفسية

والدعم النفسي-االجتماعي

التأهب للطوارئخدمات الصحة الطارئةالمساعدات الغذائية الطارئة

التعليم في أوضاع الطوارئ

التنسيق وا دارة

الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي

إعادة تأهيل/إعمار المساكن

الحماية

المساعدات النقدية الطارئة

ا الالجئون األشد ضعفً
 املستهدفون باملساعدات النقدية

ا�ولوية
 االستراتيجية

ا�ولى
 زيادة القدرة االقتصادية

 لالجئي فلسطين المتضررين
 من ا�زمة للحصول على

الغذاء

 ا�ولوية
 االستراتيجية

الثانية
 الحفاظ على القدرة على

 الوصول الى الخدمات
الحرجة

 ا�ولوية
 االستراتيجية

الثالثة
 التنسيق وا دارة الفعالة

لالستجابة الطارئة

 الجئ ينتفع من فرص عمل قصيرة
املدى حتت برنامج املال مقابل العمل

غزة: أبرز معالم النداء الطارئ لعام 2023
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ملخص تنفيذي
وأعمال  عاماً   15 منذ  غزة  على  املفروض  للحصار  التراكمي  األثر  إن 
الغربية  الضفة  في  االحتالل  يفرزها  التي  والعواقب  املتكررة  القتال 
من  يزيد  ذلك  كل  اإلنسان،  وحقوق  واحلماية  اإلنساني  الوضع  على 
مواطن الضعف والتوتر والصدمات النفسية لالجئني الفلسطينيني 
في األراضي الفلسطينية احملتلة. وقد خلص التقرير الثاني الصادر عن 
جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة بشأن األراضي 
أن  إلى  وإسرائيل،  الشرقية،  القدس  فيها  مبا  احملتلة،  الفلسطينية 
لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  الستنتاج  معقولة  أسباباً  »هناك 
الفلسطينية اآلن غير مشروع في إطار القانون الدولي بسبب دوامه 
واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم أجزاء من األرض بحكم األمر 

الواقع وبحكم القانون«.3

املتاحة لسكان غزة،  اخليارات  من  اآلن سوى عدد قليل جداً  يتبق  لم 
واجلوي  البري  احلصار  نتيجة  اجلماعي  العقاب  حتت  يعيشون  الذين 
إطار  في  مشروع  غير  أمر  وهو   ،2007 عام  منذ  املستمر  والبحري 
الدمار  يزالون يتعافون من  الدولي. وبينما كان سكان غزة ال  القانون 
الذي حلق بهم خالل أعمال القتال في شهر أيار/مايو 2021، أسفرت 
2022 عن مقتل مدنيني،  آب/أغسطس  القتال في  جولة جديدة من 
التحتية.  والبنية  باملنازل  األضرار  من  املزيد  وإحلاق  أطفال،  فيهم  مبن 
الوضع  فإن  استثنائي،  بشكل  والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع  ومع 
اإلنساني الهش بالفعل في غزة يهدد مبزيد من التدهور. إذ تراجع األمن 
الغذائي وارتفعت نسبة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
املزيد من  4،2022 وسيعاني  64.4% في عام  إلى  أو املتوسط  الشديد 
استمرت  إذا   2023 عام  في  الغذائي  األمن  انعدام  من  الالجئني  أسر 

أسعار السلع األساسية في االرتفاع.

للفلسطينيني  احلماية  واحتياجات  اإلنسانية  االحتياجات  ارتفعت 
في الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، بشكل كبير في عام 
5.2022 وقد أدى العنف املرتبط بالنزاع إلى زيادة عدد الفلسطينيني 
الذين أصيبوا أو قتلوا أو اعتقلوا، فيما كان الالجئون الفلسطينيون 
الذين يعيشون في اخمليمات أكثر تضرراً بشكل غير متناسب. فخالل 
من  فلسطينياً،   5,844 اعتقل  العام،  من  األولى  التسعة  األشهر 
 104 نحو  وفقد  جريحاً.   5,260 من  أكثر  وأصيب  طفالً   427 بينهم 
فلسطينيني حياتهم نتيجة العمليات العسكرية اإلسرائيلية وعنف 
املستوطنني، وهو ما يتجاوز أعلى رقم منذ بداية العام حتى تاريخه 
سجلته وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

في الشرق األدنى )األونروا( في العقد املاضي.

إن تهديدات احلماية الناجمة عن املعاملة التمييزية ضد الفلسطينيني 
إسرائيل  تفرضها  التي  اإلغالق  عمليات  وتتسبب  بالغاً.  قلقاً  تثير 
والقيود املفروضة على التنقل والوصول على أجزاء كبيرة من الضفة 
الغربية، مبا في ذلك مخيمات الالجئني، بتأثير سلبي6 على سبل عيش 
النفسي-االجتماعي.  والرفاه  اآلمن  التعليم  إلى  ووصولهم  الالجئني 
كما ارتفعت معدالت التهجير في عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى 
فلسطينياً   720 تهجير  مت  حيث  اإلسرائيلي،  االستيطاني  التوسع 
وأعاقت  الالجئني.  من  ثلثهم  وأيلول/سبتمبر،  الثاني/يناير  كانون  بني 
اخلدمات  إلى  الوصول  خطير  بشكل  االحتالل  وممارسات  سياسات 
واالجتماعية األساسية لألونروا، وال سيما في  والتعليمية  الصحية 

مخيمات الالجئني.

 ،2023 لعام  احملتلة  الفلسطينية  لألراضي  الطارئ  النداء  إطار  وفي 
االحتياجات  على  القائمة  لالستجابة  استراتيجية  األونروا  وضعت 
وفقاً  الفلسطينيني  لالجئني  اإلنسانية  املساعدة  إيصال  أجل  من 
والنزاهة  واحلياد  اإلنسانية  في  املتمثلة  اإلنسانية  واملبادئ  لواليتها 

واالستقاللية.7

345 مليون دوالر  2023، تسعى األونروا للحصول على مبلغ  في عام 
لتقدمي الدعم املنقذ للحياة، باإلضافة إلى تدخالت طارئة أخرى، ملنع 
من  واحلد  الفقر  في  االنزالق  مواصلة  من  الفلسطينيني  الالجئني 
األزمات  مع  التأقلم  على  ملساعدتهم  صمودهم  وتعزيز  معاناتهم 
اإلنسانية  االحتياجات  الطارئ  النداء  متطلبات  وتعكس  اجلارية. 
لالجئني الفلسطينيني في غزة والضفة الغربية وقد مت تعديلها وفقاً 
للسياق املتغير. ستواصل الوكالة إعطاء األولوية لتقدمي املساعدات 
على  يعتمدون  ممن  غزة  في  الجئ  مليون   1,2 مجموعه  ملا  الغذائية 
الغذائي وتغطية  الوكالة لتحقيق االستقرار في أمنهم  مساعدات 
العمل  مقابل  املال  فرص  ستظل  كما  األساسية.  احتياجاتهم 
التدخالت  ضمن  النفسي-االجتماعي  والدعم  النفسية  والصحة 
األساسية في إطار النداء الطارئ لهذا العام. وقد جرى إنهاء تدريجي 
القتال في  أعمال  املتضررة من  تأهيل املساكن  املقدم إلعادة  للدعم 
أيار/مايو 2021 في غزة في عام 2022. ومع ذلك، ستقدم األونروا في 
أعمال  من  املتضررة  األسر  من  أقل  عدد  ملساكن  الدعم   2023 عام 

القتال في آب/أغسطس 2022.

وفي الضفة الغربية، ركزت األونروا برامجها الطارئة على االستجابة 
التركيز  سيتم  الغاية،  لهذه  حتقيقاً  واحلماية.  األمن  حتديات  الرتفاع 
بشكل أكبر على ضمان احلفاظ على الوصول إلى اخلدمات األساسية، 
مثل الصحة والتعليم، حتى في أوقات الطوارئ. وسيتم تعزيز الدعم 
املعرضة للمخاطر، وسيتم حتديث  الصحي للصدمات للمجتمعات 
قدرة  تعزيز  وسيتم  آمنة،  إخالء  طرق  وجود  لضمان  األونروا  منشآت 
الضعف  أوجه  من  وللتخفيف  للطوارئ.  االستجابة  على  املوظفني 
ستواصل  املمتد،  االحتالل  عن  الناجمة  واالقتصادية  االجتماعية 
والرعوية  البدوية  للمجتمعات  الغذائية  املعونة  تقدمي  أيضاً  الوكالة 
مع  بالشراكة  )ج(،  املنطقة  في  الالجئني،  من  ومعظمهم  الهشة، 
في  النقدية  املساعدة  برامج  وستستمر  العاملي.  األغذية  برنامج 
استهداف الالجئني املتضررين من الصدمات والذين يعانون من الفقر 

املدقع. 

قامت الوكالة مبراجعة تدخالتها اخلاصة بكوفيد-19 في جميع أنحاء 
واحلفاظ  املتطور،  السياق  للتكيف مع  احملتلة  الفلسطينية  األراضي 
على تدابير مكافحة العدوى، وكذلك االستعداد الالزم لالستجابة ألي 
ارتفاع جديد في الفيروس. وفي كال اإلقليمني، مت تعزيز عناصر التأهب 
حلاالت الطوارئ في النداء الطارئ مبا يكفل وجود الهياكل األساسية 

واملوظفني املناسبني لالستجابة للحالة املتغيرة.

إن األونروا ملتزمة بجعل أهداف التنمية املستدامة حقيقة واقعة، مع 
األخذ بعني االعتبار حماية البيئة ودمج نهج االستدامة البيئية في 
املساعدة الطارئة. في عام 2022، أصدرت األونروا سياسة االستدامة 
مستوى  على  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار  وأطلقت  البيئية 
واآلثار  اخملاطر  وإلدارة  واالجتماعية  البيئية  لتعزيز االستدامة  الوكالة 
البيئية واالجتماعية املرتبطة بكافة أنشطة البناء والصيانة بشكل 



األراضي الفلسطينية المحتلة - النداء الطارئ 102023

أفضل. إذ يتم جتهيز املزيد واملزيد من منشآت األونروا بأنظمة الطاقة 
والبالستيك  الورق  تدوير  إعادة  وتستمر  الكهروضوئية،  الشمسية 
دمج  ويتم  التدوير.  إلعادة  التحتية  البنية  توجد  حيث  التوسع  في 
والصيانة  البناء  أعمال  في  للطاقة  واملوفرة  املستدامة  اخلصائص 
الباعث  الثنائي  الصمام  ومصابيح  أنابيب  استخدام  مثل  اجلديدة، 
للضوء )LED( بدالً من مصابيح الفلورسنت. وسيقوم مكتبا األونروا 
في إقليمي غزة والضفة الغربية بعدد من املبادرات في عام 2023، مبا 
في ذلك بالتعاون مع مجتمعات الالجئني التي تخدمها األونروا، من 
أجل تعزيز املمارسات البيئية السليمة. ففي غزة، ستعمل جلسات 
التوعية الصحية البيئية في اخمليمات على تعزيز توفير املياه وحتسني 
ممارسات إدارة النفايات املنزلية. باإلضافة إلى ذلك، سيتم استكشاف 
املزيد من اخليارات الصديقة للبيئة للتغليف املستخدم في توزيع املواد 
الغذائية. ويجري التخطيط لشراء مركبات هجينة، في البداية في 
الضفة الغربية ومن ثم توسيعه ليشمل أقاليم أخرى في املستقبل، 

مما من شأنه أن يقلل من استهالك الوقود.

وستقوم األونروا بضمان دمج اعتبارات الشراء املستدامة في عمليات 
تصميم  مرحلة  من  مبكر  وقت  في  الطارئ  بالنداء  اخلاصة  الشراء 
املشتريات  جميع  تسترشد  التوريد.  سلسلة  دورة  وطوال  البرنامج 
التي تقوم بها األونروا باملبادئ الرئيسية التالية: )1( أعلى جودة بأفضل 
 )4( )3( واملنافسة الفعالة،  )2( والعدالة والنزاهة والشفافية،  سعر، 
خالل  ومن  الفلسطينيني.  والالجئني  لألونروا  الفضلى  واملصلحة 
دمج املشتريات املستدامة في متطلبات ومواصفات ومعايير السلع 
البيئة  في حماية  املساهمة  في  تستمر  أن  لألونروا  واخلدمات، ميكن 
في الوقت الذي تدعم فيه التنمية االجتماعية-االقتصادية لالجئني 

الفلسطينيني.

مت تعزيز استجابة األونروا لالحتياجات املتزايدة من خالل النداء الطارئ 
لعام 2023 عن طريق االستجابة إلى التوصيات الصادرة عن املراجعة 
على  احلفاظ  ذلك  في  مبا   ،2021 عام  في  املنفذة  لإلجراءات  الالحقة 
املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ في مدارس األونروا وتوفير مراكز إيواء 

طارئ متنقلة على أهبة االستعداد الستخدامها في املناطق النائية 
في غزة. إن املساعدة املقدمة من خالل هذا النداء ستدعم الالجئني 
الفلسطينيني األشد عرضة للمخاطر والذين يعتمدون على األونروا 
لتلبية احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية األساسية. تهدف جميع 
التدخالت الطارئة في غزة والضفة الغربية إلى توفير الدعم املوجه 
للفئات الضعيفة بشكل خاص، مبا في ذلك النساء واألطفال وكبار 

السن واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 

خطة  في  احملددة  األولويات  مع  الطارئ  النداء  تدخالت  تتسق  كما   .
االستجابة اإلنسانية لألراضي الفلسطينية احملتلة وآليات التنسيق 

املشتركة بني الوكاالت ذات الصلة.

إن النهوض بتعميم النوع االجتماعي، مبا في ذلك في حاالت الطوارئ، 
يتيح لألونروا االستمرار في تخطيط وتوجيه التدخالت بشكل أفضل 
لتلبية االحتياجات احملددة للنساء والفتيات والرجال والفتيان وضمان 
جمع  في  االستمرار  وسيتيح  الوكالة.  خدمات  إلى  العادل  الوصول 
بيانات مصنفة حسب اجلنس والعمر واإلعاقة لتدخالت النداء الطارئ 
للوكالة أن ترصد أثر استجابتها بشكل أفضل وتعدلها لضمان عدم 

تخلف أحد عن الركب.

خطة  بتنفيذ  فيه  تبدأ  الذي  الوقت  في  النداء  هذا  األونروا  تطلق 
تلبية  أجل  من   ،2028-2023 السنوات  تغطي  جديدة  استراتيجية 
واحتياجات  اإلنسانية  واالحتياجات  البشرية  التنمية  احتياجات 
والتدخالت  األولويات  وتتماشى  الفلسطينيني.  لالجئني  احلماية 
مدى  على  للوكالة  االستراتيجي  التوجه  مع  النداء  هذا  في  الواردة 
السنوات القادمة، وستسهم في حتقيق األهداف املوصوفة في اخلطة 

االستراتيجية.

األراضي  في  الطارئة  األونروا  لعمليات  مستقر  متويل  ضمان  إن 
الفلسطينية احملتلة أمر بالغ األهمية لتلبية االحتياجات اإلنسانية 
في  إضافي  تدهور  أي  ومنع  الفلسطينيني  لالجئني  األولوية  ذات 
ظروفهم املعيشية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار في 

جميع أنحاء املنطقة.

احملتلة  الفلسطينية  األراضي  أجل  من   2023 لعام  الطارئ  النداء  سيوفر 
املساعدات احلاسمة لعائالت الجئي فلسطني، وحتديًدا  لدعم الفئات الضعيفة 

من النساء واألطفال. خان يونس، غزة. © األونروا 2022. تصوير محمد حناوي
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غزة: السياق وتحليل االحتياجات
التصعيد  من  املزيد  أدى  وقد  غزة.  في  سوءاً  اإلنسانية  احلالة  تزداد 
 ،2022 آب/أغسطس  الثامن من  اخلامس حتى  في  القتال  أعمال  في 
إلى جانب احلصار وجوالت النزاع املتكررة وتأثير كوفيد-19، إلى خلق 
ضغوط وصدمات إضافية لسكان غزة الذين يجبرون على العيش في 
ظروف غير محتملة. وأدى ارتفاع أسعار السلع األساسية والوقود إلى 
أزمات مزمنة  يواجهون  الذين  السكان  يواجهها  التي  املصاعب  زيادة 
الداخلي  السياسي  االنقسام  ويتسبب  واملياه.  الطاقة  مجالي  في 
سياسي  تغيير  إلحداث  احتمال  أي  غياب  جانب  إلى  الفلسطيني، 
مخاوف  واثارة  اليقني  عدم  من  بحالة  غزة،  في  حقيقي  واقتصادي 

حقيقية مبزيد من التدهور في الوضع في عام 2023.

بينما كانت غزة ال تزال تتعافى من األعمال القتالية التي نشبت في 
القتالية في آب/ 2021، أسفرت اجلولة األخيرة من األعمال  أيار/مايو 

على  مدنياً   22 منهم  فلسطينياً،   49 مقتل  عن   2022 أغسطس 
بجروح.8   آخرين   360 وإصابة  نساء،  وأربع  17 طفالَ  بينهم  األقل، من 
وتضرر ما يقرب من 2000 وحدة سكنية.9 يبني هذا التصعيد اجلديد، 
بعد النصف األول من العام الهادئ نسبياً، مدى تقلب احلالة في قطاع 

غزة وعدم إمكانية التنبؤ بها.

اخلروج  تصاريح  حصة  اإلسرائيلية  السلطات  زادت   ،2022 العام  في 
»التجار«  تصاريح  )لفئة   20,000 إلى  غزة  قطاع  في  للفلسطينيني 
أو »االحتياجات االقتصادية«(. وبلغ عدد الفلسطينيني احلاصلني على 
 17,134  ،2022 األول/أكتوبر  الفئة، حتى تشرين  تصاريح ضمن هذه 
فلسطينياً، معظمهم يعملون كعمال مياومة داخل إسرائيل. وأدى 
لعام  إسرائيل  إلى  للمغادرين  الشهري  املتوسط  في  زيادة  إلى  ذلك 
2022، حيث مت تسجيل 41,370 حالة في تشرين األول/أكتوبر 2022. 
ويندرج نحو 89% منها في الفئة االقتصادية. غير أن هذا ال ميثل سوى 
حوالي 8% من املتوسط الشهري للمغادرين في عام 2000، قبل فرض 
إسرائيل القيود على الوصول على أساس الفئة. عالوة على ذلك، لم 
تتم املوافقة على حوالي ثلث طلبات تصاريح اخلروج للمواعيد الطبية 
2022 في الوقت احملدد.10 وبلغ  املقرر إجراؤها في تشرين األول/أكتوبر 

عدد الشاحنات التجارية التي دخلت غزة في األشهر اخلمسة األولى 
املتوسط  من  أقل  أي  شهرياً،  شاحنة   8,000 حوالي   ،2022 عام  من 
الشهري للنصف األول من عام 2007 بنسبة 30% تقريباً، في حني زاد 
عدد السكان بأكثر من 50% خالل الفترة نفسها.11 لقد أثرت 15 عاماً 
من احلصار بشدة على احلياة اليومية جلميع السكان الفلسطينيني 
تراجع  في  وساهم  األساسية  اإلنسانية  حقوقهم  قيد  مما  غزة،  في 

التنمية على نطاق واسع في القطاع.

ومع وجود 81.5% من السكان الذين يعيشون في فقر،12 ومعدل بطالة 
إجمالي يبلغ 46.6% )48.1% بني الالجئني في اخمليمات( في نهاية الربع 
 29-15( الشباب  بني   %62.3 مبعدل  وبطالة   13،2022 عام  من  الثالث 
في  أصاًل  الهش  اإلنساني  الوضع  فإن  الجئني(،14  وغير  الجئني  سنة، 
غزة يهدد مبزيد من التدهور. فقد ارتفعت أسعار دقيق القمح بنسبة 
49% بني متوز/يوليو 2021 ومتوز/يوليو 2022 وبنسبة 33% من شباط/

ونتيجة   15،2022 متوز/يوليو  إلى  أوكرانيا(  األزمة في  بداية  )في  فبراير 
من  تعاني  التي  األسر  نسبة  وبلغت  الغذائي،  األمن  تدهور  لذلك، 
انعدام األمن الغذائي احلاد في غزة 40.7%، لتصل النسبة اإلجمالية 
إلى  املتوسط  أو  احلاد  الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني  التي  لألسر 
إضافية  أسر  االرتفاع، فستعاني  في  األسعار  استمرت  وإذا   16.%64.4
االحتياجات  لتقييم  ووفقاً   .2023 الغذائي في عام  األمن  انعدام  من 
املتعدد القطاعات الذي أجري في متوز/يوليو 2022 ونسقه مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أفادت 73.2% من األسر في غزة 
جلمع  السابقة  الستة  األشهر  في  إنسانية  مساعدات  تلقت  بأنها 
1.32 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.17   البيانات، وأن 
هذا يدل على أن مساعدات األونروا الطارئة متثل شبكة أمان اجتماعي 
استمرار  فإن  الظروف،  هذه  ظل  في  الفلسطينيني.  لالجئني  حيوية 
من  أكثر  أي   – مليون الجئ   1,2 ملا مجموعه  الغذائية  املعونة  تقدمي 
نصف السكان في غزة – يشكل األولوية االستراتيجية األولى لألونروا 

في إطار هذا النداء الطارئ في عام 2023.
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الضفة الغربية: السياق وتحليل االحتياجات18 
ارتفعت االحتياجات اإلنسانية واحتياجات احلماية للفلسطينيني في 
الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، بشكل ملحوظ في عام 
فلسطينيني   104 لقي   ،2022 أيلول/سبتمبر  نهاية  وبحلول   .2022
حتفهم نتيجة لعمليات قوات األمن اإلسرائيلية أو عنف املستوطنني 
84 خالل  البالغ  القتلى  بكثير عدد  العدد  ويتجاوز هذا  اإلسرائيليني. 
باالحتفاظ  األونروا  بدأت  أن  منذ  رقم  أعلى  وميثل  بأكمله   2021 عام 
بهذه السجالت قبل عقد من الزمن. كما تظهر بيانات الوكالة زيادة 
كبيرة في استخدام الذخيرة احلية من قبل قوات األمن اإلسرائيلية، 
ال سيما عند تنفيذ عمليات في مخيمات الالجئني. وكان عدد مرتفع 
التسعة  األشهر  خالل   37 وهو  القتلى،  من  متناسب  غير  بشكل 
من   24 وكان  الفلسطينيني  الالجئني  من   ،2022 عام  من  األولى 
توغالت  من  غيره  من  أكثر  الغربية  الضفة  شمال  وعانى  األطفال. 
محافظتا  احتضنت  حيث   ،2022 عام  في  اإلسرائيلية  األمن  قوات 
في  الفلسطينيني.  القتلى  نصف  من  أكثر  وحدهما  ونابلس  جنني 
املتوسط، كانت هناك 14 عملية لقوات األمن اإلسرائيلية أسبوعياً 
داخل مخيمات الالجئني )حتى 24 تشرين األول/أكتوبر 2022(. وكثيراً 
املتناسب  غير  بالعنف  اإلسرائيلية  األمن  قوات  عمليات  اتسمت  ما 
وتدمير  للدموع  املسيل  والغاز  الصوتية  القنابل  من خالل استخدام 
بأهالي  الصدمة  وإحلاق  والترهيب  واملضايقات  اخلاصة  املمتلكات 
وعملياتها  األونروا  موظفو  تأثر  كما  بالسكان.  املكتظة  اخمليمات 
بانتظام بأنشطة قوات األمن اإلسرائيلية، والتي غالباً ما تسببت في 
أيلول/سبتمبر  وفي  طويلة.  لفترات  الصحية  واملراكز  املدارس  إغالق 
جنني  مخيم  في  اإلسرائيلية  األمن  لقوات  عملية  تصاعدت   ،2022
اإلسرائيلية  األمن  قوات  بني  النار  إلطالق  كثيف  تبادل  إلى  بسرعة 
واجلماعات الفلسطينية املسلحة واشتباكات مع سكان اخمليمات، مما 
واخترقت  آخرين.  أربعة  وإصابة  فلسطينيني  أربعة  مقتل  عن  أسفر 
إلى  اضطر،  الذي  لألونروا  التابع  الصحي  جنني  مركز  رصاصات  عدة 
جانب منشآت أخرى تابعة للوكالة في اخمليم، إلى تعليق عملياته في 
ذلك اليوم. واضطرت مدارس األونروا األربع في اخمليم إلى اإلغالق وفقاً 
وطالبة خالل  1,600 طالب  واضطر حوالي  الطارئة  األونروا  إلجراءات 

العملية إلى البحث عن مأوى يحميهم في غرفهم الصفية. 

 5,844 اعتقال  مت   ،2022 عام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل 
ومن  املاضي.  العقد  في  األونروا  رقم سجلته  أعلى  وهو  فلسطينياً، 
بني احملتجزين، كان هناك 427 طفالً، مبن فيهم 63 طفالً من الالجئني 
عنف  من  عالية  مستويات  الوكالة  سجلت  كما  الفلسطينيني. 
واقتالع  الفلسطينيني  اجلسدية ضد  االعتداءات  مثل   – املستوطنني 
األشجار وتدمير املمتلكات اخلاصة. وعادة ما تنفذ هذه األنشطة غير 
اإلسرائيلية  األمن  قوات  كانت  لو  حتى  عقاب،  أو  رادع  دون  القانونية 
موجودة. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2022، 
 348 إصابة  إلى  أدى  مما  للمستوطنني،  عنف  حادثة   1,566 سجلت 

فلسطينياً بجروح.

في  غير شرعية  إسرائيلية جديدة،  إنشاء مستوطنات  يجري  وفيما 
الفلسطينيني  على  للغاية  الصعب  من  يظل  الدولي،  القانون  إطار 
في الضفة الغربية احملتلة احلصول على تصاريح البناء املناسبة. ففي 
األشهر التسعة األولى من عام 2022، هدمت السلطات اإلسرائيلية 
683 مبنًى فلسطينياً، وهو أعلى رقم تسجله األونروا منذ عام 2016، 
وفقد 776 فلسطينياً مأواهم نتيجة لعمليات الهدم. وكان أكثر من 
نصف النازحني من األطفال )467(، مبن فيهم 206 فتيات، وكان 271 

)35%( من الالجئني الفلسطينيني.

عن  الناجتة  احلماية،  وتهديدات  بالنزاع  املرتبط  العنف  في  الزيادة  إن 
سياسات وممارسات االحتالل التمييزية، مبا في ذلك القيود املفروضة 
الفلسطينيني  الالجئني  عيش  سبل  على  سلباً  تؤثر  الوصول،  على 
النفسي-االجتماعي.  والرفاه  اآلمن  التعليم  إلى  الوصول  وسبل 
ووفقاً لتقييم االحتياجات املتعدد القطاعات لألراضي الفلسطينية 
املنطقتني  الالجئني في  52.1% من أسر  أرسلت   19،2022 احملتلة لعام 
)أ( و)ب( أطفالها للعيش في مكان آخر في مناسبة واحدة على األقل 
التهديدات، مبا في ذلك عنف  كاستراتيجية للتكيف من أجل جتنب 
الالجئني  أبلغ أكثر من نصف أسر  إلى ذلك،  وباإلضافة  املستوطنني. 
النفسي- الضيق  عالمات  عليه  تظهر  األقل  على  واحد  طفل  عن 

في  مبا  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني  الالجئني  إن  االجتماعي. 
الالجئني،  املقيمني داخل وخارج مخيمات  الشرقية،  القدس  ذلك في 
االجتماعي- واألثر  املطولة  األزمة  بسبب  عالية  خملاطر  معرضون 

االقتصادي العام لكوفيد-19 واالنكماش االقتصادي العاملي.

بلغ معدل البطالة الرسمي بني الالجئني الفلسطينيني في الضفة 
الغربية 13.4% في الربع الثالث )باملقارنة مع 12.4% لغير الالجئني(.20 
ومن بني الفئة العمرية 15-29 سنة )الجئون وغير الجئني(، ارتفع املعدل 
إلى الضعف تقريباً إذ بلغ 20.3%.21 ووفقاً لتقييم االحتياجات املتعدد 
القطاعات لعام 2022، فإن 34.41% من أسر الالجئني الفلسطينيني 
خفضت  اخمليمات  خارج  و%35.9  الغربية  الضفة  في  اخمليمات  داخل 
أسر  من   %17 جلأت  حني  في  للتكيف،  كإجراء  الغذائي  استهالكها 

الالجئني إلى احلد من أحجام حصص الطعام.

القدس  فيها  مبا  الغربية،  الضفة  في  األمني  الوضع  تدهور  إن 
بالنسبة  ال سيما  القائمة،  الضعف  مواطن  من  يضاعف  الشرقية، 
لالجئني الفلسطينيني املقيمني في املناطق التي ترتفع فيها معدالت 
الضعف. وفي هذا الصدد، وجد تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات 
لعام 2022 ما يلي: )1( واجه 12.4% من الالجئني داخل اخمليمات قيوداً 
على الوصول إلى العمل بسبب نقاط التفتيش/عدم وجود تصاريح؛ 
عن  األفراد عاطالً  أحد  املسجلني كان  الالجئني  أسر  26% من  )2( في 
الالجئني  أسر  من   %11.5 تتمكن  لم   )3( عمل؛  عن  ويبحث  العمل 
الفلسطينيني في املنطقة )ج( من الوصول إلى الرعاية الصحية في 
األشهر الثالثة السابقة جلمع البيانات بسبب القيود املفروضة على 

احلركة، مبا في ذلك عدم وجود تصاريح لعبور نقاط التفتيش.
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غزة | التدخالت الخاصة بكل قطاع
تواجه صدمات  والتي  األزمة  المتضررة من  الفلسطينيين  الالجئين  أسر  األولى:  االستراتيجية  األولوية 

حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء

المساعدات الغذائية الطارئة

النتاج: يتم دعم االحتياجات األساسية لألسر، مبا يخفف انعدام األمن الغذائي ويحسن إمكانية الوصول إلى الغذاء

الغاية )2023(املؤشراخملرجات

تظل السلع الغذائية األساسية مستقرة ويتيسر وصول 
األسر الالجئة في غزة إليها في ظل احلصار االقتصادي 

واالجتماعي.

عدد األفراد املؤهلني الذين يتلقون مساعدات غذائية 
طارئة

1,200,000
)594,360 أنثى، 605,640 

ذكراً، منهم 47,000 شخص 
من ذوي االحتياجات اخلاصة(

شريان  الطارئة،  الغذائية  املساعدات  تقدمي  خالل  من  الوكالة،  توفر 
حياة إنسانياً حاسماً لالجئني الفلسطينيني في غزة، مبا يشمل دعم 
 ،2023 عام  وفي  املشوهة.  احلصار  ظروف  ظل  في  األسعار  استقرار 
مليون   1.2 مجموعه  ملا  عينية  غذائية  مساعدات  األونروا  ستقدم 
الجئ. ستمثل النساء ما يقرب من نصف إجمالي عدد احلاالت، مبا في 
47,000 شخص  28,475 أسرة تعيلها نساء. وسيتلقى حوالي  ذلك 
التدخل.  هذا  خالل  من  أيضاً  املساعدة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 
الشمس  عباد  وزيت  واألرز  القمح  دقيق  على  الغذائية  السلة  حتتوي 
والسكر واحلليب كامل الدسم والعدس واحلمص، ويتم توزيعها على 
أساس ربع سنوي. ويساهم األثر اجلماعي األوسع نطاقاً لهذه اإلغاثة 
املستمرة في احلماية من تقلبات السوق ويساعد على االستقرار في 

ضمان تلبية االحتياجات الغذائية األساسية.

ظل  في  الغذائية  املعونة  تقدمي  يجري  أن  ضمان  األونروا  ستواصل 
ظروف آمنة، مع دمج تدابير معززة للنظافة والسيطرة على احلشود 
من  متزايد  عدد  وجود  سيستمر  لألونروا.  التابعة  التوزيع  نقاط  في 
نقاط التوزيع )من 10 إلى 15( في عام 2023، جنباً إلى جنب مع نظام 
مواعيد صارم يتم تنفيذه كإجراء وقائي من كوفيد-19 للحد من عدد 

الالجئني الذين يحضرون في أي وقت. وسيتم تزويد كل أسرة بتاريخ 
ووقت محدد بواسطة خدمة الرسائل النصية القصيرة. 

العاملية  الغذاء  أسعار  على  سلباً  األوكرانية  واألزمة  كوفيد-19  أثر 
والتكاليف اللوجستية. استجابة لذلك، ستواصل الوكالة استخدام 
قنوات الشراء العاملية واحمللية لتوفير أغذية عالية اجلودة بأعلى قدر 
املطلوب  التمويل  في  الزيادة  وترتبط  التكلفة.  مقابل  الفعالية  من 
لهذا التدخل في عام 2023 باالضطرابات في سلسلة التوريد العاملية 

وارتفاع تكاليف السلع األساسية واخلدمات اللوجستية.

اخليارات  من  املزيد  باستكشاف  األونروا  تقوم  النداء،  هذا  إطار  وفي 
الغذائية،  املواد  توزيع  في  املستخدم  للتغليف  للبيئة  الصديقة 
وسيتم إعادة تدوير عبوات السلع املشتراة، مثل املواد الغذائية، قدر 

اإلمكان.

ستقوم األونروا بتنفيذ تدابير ضمان اجلودة22 من خالل نظامها الراسخ 
الفلسطينيني  الالجئني  مع  بنشاط  وستتفاعل  والتقييم،  للرصد 
في  املستمر  التحسني  ضمان  مع  املستقبلي  التخطيط  لتوجيه 

عملياتها في مجال املساعدات الغذائية.

توفر األونروا املعونات الغذائية املنتظمة والتي متكن الجئي فلسطني من تلبية 
احتياجاتهم اليومية من الغذاء في غزة. © األونروا 2022. تصوير محمد حناوي
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المال مقابل العمل الطارئ

النتاج: يتم دعم االحتياجات األساسية لألسر، مبا يخفف انعدام األمن الغذائي ويحسن إمكانية الوصول إلى الغذاء

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

يكسب الالجئون الفلسطينيون األجور لتغطية 
احتياجاتهم األساسية للغذاء

4,600,000عدد أيام العمل التي يتم ايجادها

16,000العدد املكافئ من الوظائف بدوام كامل الذي يتم توفيره

عدد الالجئني الذين يستفيدون من املال مقابل العمل 
على املدى القصير

46,000
)10,000 أنثى(، )36,000 ذكور(

القيمة اإلجمالية املقدمة للمستفيدين من برنامج املال 
مقابل العمل

59,000,000 دوالر أمريكي

العمل،  مقابل  املال  مجال  في  تدخلها  خالل  من  األونروا،  ستواصل 
مع  التدبر  أجل  من  يكافحون  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  دعم 
أكثر من  الناجمة عن  املرتفعة  والبطالة  املطولة  االقتصادية  األزمة 
15 عاماً من احلصار. وفي عام 2023، تهدف الوكالة إلى التخفيف من 
انعدام األمن الغذائي لدى حوالي 46,000 الجئ فلسطيني من خالل 
توفير فرص عمل قصيرة األجل. يترجم ذلك إلى أكثر من 4,600,000 
كامل،  بدوام  وظيفة   16,000 ويكافئ   من  يقرب  ما  توفر  عمل  يوم 
مع ضخ 59 مليون دوالر أمريكي في االقتصاد احمللي. ستشمل فرص 
املال مقابل العمل 34,000 وظيفة غير ماهرة و11,450 وظيفة ماهرة 
و550 وظيفة مهنية، وستفيد هذه الفرص العاملني مباشرة وأفراد 
أسرهم. وتهدف األونروا في عام 2023 إلى توفير 40% من فرص العمل 
املال  فرص  جميع  من   %40 حوالي  أن  فيما  للنساء،  واملهنية  املاهرة 
 19 بني  أعمارهم  تتراوح  )الذين  الشباب  ستستهدف  العمل  مقابل 

و29 سنة( ملساعدتهم على اكتساب اخلبرة في العمل.

ستتاح فرص املال مقابل العمل غير املاهر لفترات تتراوح من ثالثة إلى 
أربعة أشهر، والوظائف املاهرة ملدة ستة إلى تسعة أشهر، والوظائف 
االحتياجات  ضوء  وفي  شهراً.  عشر  اثني  إلى  تصل  ملدة  املهنية 

شهراً   12 عن  تقل  ال  فترة  هناك  ستكون  احملدودة،  والفرص  املتزايدة 
بني انتهاء العقد وتسجيل فرد آخر من نفس األسرة في عقد جديد 
للمال مقابل العمل. ونظراً لنقص الوظائف في السوق احمللية وارتفاع 
الطلب، فإن متوسط وقت انتظار األسرة للحصول على فرصة املال 
مقابل العمل يزيد عن أربع سنوات. سيتم دفع مبلغ التحويل النقدي 
بالعملة احمللية وسيتراوح بني ما يعادل 10 إلى 20 دوالراً أمريكياً في 
األسبوع  في  العمل  أيام  وعدد  املهارة  مستوى  على  اعتماداً  اليوم،23 
محتمل  أثر  أي  من  احمللية  بالعملة  الدفع  وسيخفف  العمل.  ونوع 
للمال مقابل  فريق مخصص  الصرف. وسيتولى  للتقلبات في سعر 
العمل املسؤولية عن إدارة هذا التدخل وسيضمن معايير اجلودة في 

التوظيف وصرف األجور بإنصاف.

في عام 2023، سيشكل التطعيم ضد كوفيد-19 شرطاً للتوظيف 
من خالل برنامج املال مقابل العمل. وبالنسبة لالجئني الفلسطينيني 
تعليق  إلى  يحتاجون  قد  الذين  العمل  مقابل  املال  من  املستفيدين 
عملهم بسبب التعرض لكوفيد-19، سيتم منحهم الفرصة إلكمال 
عملهم في فترة الحقة مبجرد االنتهاء من فترة العزل و/أو تلقي العالج 

الالزم لكوفيد-19.

حتت برنامج املال مقابل العمل يتم توفير فرص عمل قصيرة املدى لالجئي فلسطني، 
انعدام  حدة  من  للتخفيف  وذلك  املثال،  على سبيل  الصحي  الصرف  في  كعاملني 

األمن الغذائي. مخيم الشاطئ، غزة. © األونروا 2022. تصوير محمد حناوي
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المساعدات النقدية الطارئة

النتاج: يتم دعم االحتياجات األساسية لألسر، مبا يخفف انعدام األمن الغذائي ويحسن إمكانية الوصول إلى الغذاء.

 الغاية املستهدفة )2021(املؤشراخملرجات

األسر الالجئة املتضررة من األزمة تلبي احتياجاتها 
األساسية

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون مساعدات 
نقدية للتخفيف من الضائقة االجتماعية-االقتصادية 

اإلضافية بسبب األزمة املستمرة

24180,000

تراجع  الرئيسية في  العوامل  والواردات/الصادرات ومناطق صيد األسماك، ميثل أحد  يزال احلصار، مبا يفرضه من قيود صارمة على احلركة  ال 
التنمية االقتصادية في غزة. وفيما ال يزال الناس يكافحون من أجل 
التعامل مع تأثير كوفيد-19 وأعمال القتال املتكررة، وآخرها في آب/

أغسطس 2022، تدهور الوضع االقتصادي بقدر أكبر نتيجة لالرتفاع 
مرتفعة  البطالة  تزال  وال  والوقود.  الغذائية  املواد  أسعار  في  العاملي 
واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تكافح  حيث  مقبول،  غير  بشكل 
وانقطاع  التحتية  البنية  ضعف  ويسهم  البقاء.  أجل  من  احلجم 
الكهرباء )بسبب األضرار التي حلقت مبحطة توليد الكهرباء الوحيدة 
في غزة في اجلوالت السابقة من أعمال القتال، واعتماد احملطة على 
واردات الوقود غير املنتظمة( وتخلف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وشح املياه في تدهور الظروف املعيشية في غزة. وفي هذا السياق، 
وهم  الفقر،  من  أصالً  يعانون  الذين  الفلسطينيون  الالجئون  يواجه 
يشكلون ما يقرب من ثلثي سكان غزة، تصاعداً في مجاالت الضعف.

املساعدات  على  بالفعل  فلسطيني  الجئ  مليون  من  أكثر  يعتمد 
الغذائية التي تقدمها األونروا لتغطية جزء من احتياجاتهم اليومية 

من السعرات احلرارية. ويعتمد الكثيرون منهم على العمل باملياومة 
متطلباتهم  من  األدنى  احلد  لتأمني  يتوفر،  حيثما  العرضي،  والعمل 
االجتماعي- العسر  من  التخفيف  في  وللمساعدة  املعيشية. 

النداء  هذا  خالل  من   ،2023 عام  في  الوكالة  تخطط  االقتصادي، 
 40 الطارئ، لتوفير حتويل نقدي متعدد القطاعات ملرة واحدة بقيمة 
فلسطيني  180,000 الجئ  لصالح  الواحد  للشخص  أمريكياً  دوالراً 
يعانون من ضعف شديد )45,000 الجئ كل ربع سنة( ملساعدتهم في 
تغطية االحتياجات األساسية. سيعتمد حجم املساعدات النقدية 
التي ميكن أن تقدمها األونروا على التمويل املتاح. وستعطى األولوية 
لألسر التي حتددها معايير األونروا للضعف املتعدد األبعاد، مبا في ذلك 
مراهقون،  أو  يعيلها مسنون  التي  واألسر  نساء،  تعيلها  التي  األسر 
االختيار  من  التحقق  وسيتم  اخلاصة،  االحتياجات  ذوو  واألشخاص 

بواسطة موظفي اإلغاثة لدى الوكالة.

األولوية االستراتيجية الثانية: يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى الخدمات 
األساسية وتجري حمايتهم من أشد تأثيرات األزمة

الصحة الطارئة

النتاج: الالجئون املتضررون من األزمة يتمتعون بحقهم في الصحة.

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

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

عدد حاالت االستشفاء التي تدعمها األونروا ويستفيد 
منها مرضى الجئون فلسطينيون

20,000
)12,000 أنثى(، )8,000 ذكر(

ميلك الالجئون املتضررون من األزمة إمكانية الوصول إلى 
الرعاية الصحية األولية

4,700عدد املرضى الذين يزودون بأدوية منقذة للحياة

عدد الوظائف الصحية اإلضافية التي تتم تغطيتها 
)مبا في ذلك األطباء واملمرضات املساعدات والقابالت 

للتطبيب عن بعد والزيارات املنزلية واالستجابة للطوارئ(
440

عدد االستشارات الطبية املقدمة من خالل اخلطوط 
الهاتفية الساخنة 

300,000

يتم تطبيق تدابير منع العدوى بناًء على الدالئل اإلرشادية 
ملنظمة الصحة العاملية بشأن كوفيد-19

عدد املراكز الصحية التي تخضع للتطهير املنتظم 
كجزء من بروتوكوالت مكافحة العدوى، مبا في ذلك إدارة 

النفايات الطبية
22

تعزيز قدرات الطوارئ لدى مراكز األونروا الصحية

22عدد املراكز الصحية اجملهزة مبعدات الطوارئ.

نسبة موظفي األونروا الصحيني املدربني على االستجابة 
حلاالت الطوارئ )إنعاش اإلصابات(.

%25

يتلقى املرضى الالجئون املعرضون للخطر الدعم الطبي 
املالئم

عدد الزيارات املنزلية التي قام بها املوظفون الصحيون 
للمرضى املعرضني للخطر

3,600

ً يتلقى الطلبة الالجئون املعرضون للخطر دعماً طبيا
فحوص  على  بناًء  حتديدهم  يتم  الذين  الطلبة  نسبة 
واألدوات  املساعدة  باألجهزة  ويزودون  الطبي  التحري 

الضرورية25 
%100
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ذلك  مبا في  السكان،  يرهق جميع  االقتصادي في غزة  الوضع  يزال  ال 
الصحية  الرعاية  أن خدمات  يعني  مما  أصالً،  املنهك  الصحي  النظام 
الرعاية  خيار  متثل  فأكثر  أكثر  أصبحت  األونروا  تقدمها  التي  األولية 
تقييم  وجد  القطاع.  أنحاء  جميع  في  به  املوثوق  الوحيد  الصحية 
 )%59.2( األسر  غالبية  أن   2022 لعام  القطاعات  املتعدد  االحتياجات 
مراكز  في  األولية  الصحية  الرعاية  على  للحصول  تسعى  غزة  في 
وألنها  املقدمة  اخلدمات  وجودة  األدوية  توفر  بسبب  الصحية  األونروا 
ال تستطيع حتمل تكاليف اخليارات األخرى.26 وتخطط الوكالة لتعزيز 
قدراتها الصحية الطارئة من خالل هذا النداء من أجل تلبية الطلب 

املتزايد على خدمات األونروا الصحية.

اإلحاالت  خالل  من  املستشفيات،  في  للعالج  الدعم  تقدمي  سيتم 
إلى شبكة من املستشفيات اخلاصة املتعاقد معها، حلوالي 20,000 
الجئ فلسطيني معرضني للمخاطر )باإلضافة إلى عدد احلاالت الذي 
ال  والذين  األونروا(  لدى  البرامج  ميزانية  إطار  في  بالفعل  دعمه  يتم 
ميلكون الوسائل الالزمة لتغطية تكاليف الرعاية الصحية الثانوية و/

أو التخصصية. واستجابة للطلب املتزايد على نظام الصحة العامة 
للمرضى  االستشفاء  احتياجات  تغطية  إلى  األونروا  تهدف  غزة،  في 
قائمة  على  هم  والذين  احلياة  على  تؤثر  أمراض  من  يعانون  الذين 
احلرجة حلوالي  األدوية  توفير  الصحة. كما سيتم  وزارة  لدى  االنتظار 
قادرين على  ملا كانوا  ذلك  لوال  والذين  4,700 الجئ فلسطيني فقير 

حتمل تكاليف الرعاية.

ستساهم األونروا أيضاً في تخفيف العبء عن قطاع الصحة العامة 
الصحية  االحتياجات  دعم  طريق  عن  املوارد  نقص  من  يعاني  الذي 
لالجئني الفلسطينيني من خالل مراكزها الصحية البالغ عددها 22 
مركزاً في غزة. وستضمن الوكالة توفر قدرات إضافية من املوظفني 
لالستجابة لالحتياجات املتزايدة، وضمان التغطية املؤقتة للموظفني 
املتضررين من كوفيد-19 وتوفير االستجابة الطارئة، حسب احلاجة. 
سيستمر التطبيب عبر الهاتف متاحاً للتقليل من حضور املراجعني 
إلى املرافق الصحية وتعزيز كفاءة اخلدمات من خالل مكاملات املتابعة 

وتقدمي املشورة بشأن الرعاية الصحية عن بعد.

وفي عام 2023، ستواصل األونروا دمج التدابير للتخفيف من مخاطر 
انتقال كوفيد-19 وغيره من األمراض املعدية، كجزء من جهود الوكالة 

النفايات  بإدارة  يتعلق  فيما  البيئية  واالستدامة  العدوى  للوقاية من 
الطبية. 

ونظراً لعدم القدرة على التنبؤ باحلالة األمنية واالحتياجات الصحية 
املتزايدة التي لوحظت خالل أعمال القتال األخيرة، هناك حاجة ملحة 
إلى تعزيز القدرة على االستجابة حلاالت الطوارئ. حتقيقاً لهذه الغاية، 
ستقوم الوكالة، في إطار دعم النداء الطارئ، بتجهيز كل مركز من 
املنقذة  الطوارئ  مبعدات  مركزاً   22 عددها  البالغ  الصحية  مراكزها 
للحياة )مبا في ذلك أجهزة املراقبة ومناظير احلنجرة(. وباإلضافة إلى 
ذلك، سيتم تدريب 25% من موظفي األونروا الصحيني، ومعظمهم من 
األطباء وطواقم التمريض، على إنعاش اإلصابات. وسيضمن ذلك أن 
تكون اإلسعافات األولية الطارئة متاحة بسهولة، وأن تتمكن مراكز 
الوكالة الصحية من إدارة اإلصابات الطفيفة لتخفيف الضغط عن 

املستشفيات في أوقات األزمات.

ومن أجل ضمان أن حتصل الفئات األشد عرضة للمخاطر على الدعم 
الكافي بالرعاية الصحية، تخطط األونروا إلجراء ما ال يقل عن 3,600 
على  القادرين  غير  الفلسطينيني  الالجئني  للمرضى  منزلية  زيارة 
الوصول إلى مراكز الوكالة الصحية، ومعظمهم من املرضى امللزمني 
اإلعاقات.  ذوي  واألشخاص  السارية  غير  األمراض  ذوي  من  بالفراش 
وزيادة  املرضى  احتياجات  لفهم  ثمينة  فرصة  املنزلية  الزيارات  تتيح 
تقدمي  من  أيضاً  الرعاية  فريق  ومتكن  الرعاية،  إدارة  في  مشاركتهم 
والتثقيف  املشورة  وإسداء  للمرضى  النفسي-االجتماعي  الدعم 

الصحي للقائمني برعايتهم.

إجراء  الوكالة  ستواصل  املدرسية،  الصحة  أنشطة  من  وكجزء 
الالجئني  أطفال  جلميع  األونروا  مدارس  في  الطبية  الفحوصات 
مبن  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  أجل حتديد  من  الفلسطينيني 
األسر  من  لألطفال  املساعدة  األجهزة  وتوفير  اإلعاقات،  ذوي  فيهم 

املعرضة للمخاطر.

مخيمات  كافة  في  البيئية  للتوعية  جلسات  تقدمي  األونروا  تواصل 
الالجئني الفلسطينيني في غزة، مبا في ذلك االقتصاد في استهالك 
املوارد املائية احملدودة املتاحة وإدارة النفايات املنزلية لتعزيز بيئة أكثر 

صحة.

لتلقيح  والالزمة  التحضيرية  باإلجراءات  تقوم  لألونروا  تابعة  ممرضة 
والبالغ عددهم  األونروا،  رضيع من الجئي فلسطني في إحدى عيادات 

اثنني وعشرون عيادة في غزة.  © األونروا 2021. تصوير محمد حناوي
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التعليم في أوضاع الطوارئ

النتاج: مجابهة تأثيرات احلصار والفقر والعنف، التي يفاقمها كوفيد-19، من خالل توفير بيئة تعلم داعمة، حيث يستطيع الطلبة 
الالجئون حتقيق إمكاناتهم

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

احملافظة على جودة التعليم والتعلم واحلد من احلواجز 
أمام الوصول إلى التعلم، مبا في ذلك في أوقات األزمة

نسبة طلبة األونروا الذين يتلقون دعماً تعليمياً إضافياً 
لتعزيز مهاراتهم في القراءة والكتابة واحلساب

%22
)48% فتيات، 52% فتيان، منهم 

3% أطفال ذوو االحتياجات 
اخلاصة(

عدد الطلبة الذين مت تزويدهم بعنصر واحد على األقل 
من الدعم املادي )القرطاسية(، لتمكينهم من الوصول 

إلى التعليم في مدرسة أو مكان للتعلم تابع لألونروا

294,086
)142,374 فتاة، 151,712 

فتى، منهم 8,178 طفالً من 
ذوي االحتياجات اخلاصة(

عدد الطلبة الذين يشاركون في أنشطة منظمة بعد 
ساعات الدوام املدرسي

50,000
)24,000 فتاة، 26,000 فتى، 
منهم 1,390 طفالً من ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

تلتزم املدارس بتدابير الصحة والسالمة التي تقي من 
انتشار األمراض املعدية

عدد املدارس وأماكن التعلم املزودة مبستلزمات ومواد 
التنظيف

284 مدرسة

يتم تزويد الالجئني الفلسطينيني املعرضون للخطر 
بالتعليم اجلامع من خالل الشراكة مع مقدمي خدمات 

التربية اخلاصة

عدد األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يتلقون 
خدمات تعليم متخصصة من خالل منظمات مجتمعية 

في إطار التعليم اجلامع

573
)240 فتاة، 333 فتى(

لصالح  األساسي  التعليم  توفير  األونروا  ستواصل   ،2023 عام  في 
 284 في  واإلعدادية  االبتدائية  املدارس  في  وطالبة  طالباً   294,086
مدرسة تابعة للوكالة في غزة، من خالل تقدمي التعليم اجليد واجلامع 

واملنصف للطلبة الالجئني الفلسطينيني. وستواصل الوكالة تطبيق 
لضمان  صمم  الذي  الطوارئ،  حاالت  في  بالتعليم  اخلاص  نهجها 
كوفيد-19  مثل  باألزمات،  املتأثرين  لألطفال  التعليم  توفير  استمرار 

أطفال الجئي فلسطني يتلقون تعليًما جيًدا في مدارس األونروا، والبالغ عددها مئتني 
وأربع وثمانون مدرسة في غزة. © األونروا 2022. تصوير محمد حناوي
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وأعمال القتال املتكررة. وفيما استؤنف التدريس الوجاهي في العام 
اجلائحة  نتيجة  التعلم  فرص  خسارة  تزال  ال   ،2022/2021 الدراسي 

وأعمال القتال في عامي 2021 و2022 متثل حتدياً كبيراً.

اتخذ برنامج التعليم في األونروا املزيد من اخلطوات لضمان استمرار 
الوصول إلى التعليم من خالل منصة التعلم الرقمي على مستوى 
التعليم/ عملية  الستكمال  إضافي  كمورد  املنصة  تعمل  الوكالة. 

الطوارئ.  حاالت  أثناء  تعليمهم  ملواصلة  األطفال  ودعم  التعلم 
توفر منصة التعلم الرقمي، التي يتم دعمها من خالل قنوات متويل 
اإلنترنت.27  عبر  التعلم  مواد  من  الطارئ، مجموعة  النداء  غير  أخرى 
وسيتم دعم الطلبة في تلبية احلد األدنى من املعايير األكادميية في 
توفير  خالل  من  والرياضيات،  العربية  اللغة  مثل  األساسية،  املواد 
دعم تعليمي إضافي خالل ساعات الدوام االعتيادي وما بعد ساعات 
بنحو  يقدر  ما  أساسي  بشكل  التدخل  هذا  سيستهدف  املدرسة. 
التعلم  فرص  بخسارة  تأثروا  ممن  األونروا  من  وطالبة  طالب   65,000
وآب/أغسطس   2021 أيار/مايو  في  القتال  وأعمال  بسبب كوفيد-19 

 .2022

املواد  لتأمني  األهل  من  العديد  يكافح  املتزايد،  الفقر  سياق  في 
التعليم،  في  احلق  وحلماية  باملدارس.  لاللتحاق  ألطفالهم  الالزمة 
إلى  العودة  بلوازم  وطالبة  طالباً   294,086 تزويد  إلى  الوكالة  تهدف 

إلى  باإلضافة  املدرسية.  واحلقائب  القرطاسية  ذلك  في  مبا  املدرسة، 
ذلك، ستقوم األونروا بتنفيذ أنشطة ترفيهية منظمة خالل ساعات 
ما بعد الدوام املدرسي ملا يصل إلى 50,000 طالب وطالبة للتخفيف 
التعلم. ستخلق هذه  تؤثر على  التي  املتعددة  الضغوطات  تأثير  من 
املبادرة مساحة آمنة للطلبة للعب وتطوير مهارات جديدة من خالل 

مشاركتهم في األنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

ستواصل األونروا الشراكة مع مراكز التأهيل اجملتمعي من أجل ضمان 
لديهم  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  التعليم ألطفال  إلى  الوصول 
غير  متخصصة  تعليمية  وحدات  إلى  ويحتاجون  معينة  إعاقات 
التعليم  الوكالة. هنا، سيكون الهدف هو توفير  متوفرة في مدارس 
األساسي ملا ال يقل عن 573 طفالً من ذوي اإلعاقات مبا يتماشى مع 

مبادئ األونروا للتعليم اجلامع.

ضمان  على   ،2023/2022 الدراسي  العام  طوال  الوكالة،  وستعمل 
جميع  في  العدوى  خطر  من  واحلد  النظافة  تدابير  تنفيذ  استمرار 
مواصلة  ذلك  284 مدرسة. وسيشمل  البالغ عددها  األونروا  مدارس 
إضافيني  مدرسيني  أذنة  تعيني  سيتم  كما  التنظيف.  مواد  توفير 
آمنة  التعليمية  األونروا  أن تظل مرافق  املياومة لضمان  على أساس 

ومتوافقة مع املبادئ اإلنسانية.

أثناء  غزة  في  للبنات  صبرا  مدرسة  من  االبتدائية  املرحلة  طالبات 
مة لتعزيز  مشاركتهن في أنشطة الدعم النفسي االجتماعي واملصمَّ

رفاه ومنعة الطفل. © األونروا 2021. تصوير محمد حناوي
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الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي 

النتاج: تعزيز الرفاه النفسي-االجتماعي لالجئني الفلسطينيني

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

طلبة األونروا وأهاليهم يتلقون الدعم النفسي-
االجتماعي في مدارس األونروا 

عدد الطلبة الذين يتلقون اإلرشاد الفردي

7,200
)3,800 فتاة، 4,120 فتى، 
منهم 150 طفالً من ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

عدد الطلبة الذين يتلقون تدخالت جماعية

7,200
)3,450 فتاة، 3,750 فتى، 
منهم 140 طفالً من ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

573عدد حلقات التوعية العامة التي تعقد مع األهل

طلبة األونروا يشاركون في أنشطة تعزز الرفاه البدني 
والنفسي

عدد طلبة األونروا الذين شاركوا مرة واحدة على األقل في 
برامج الترفيه الصيفية لألونروا

120,000
)60,000 فتاة، 60,000 فتى، 
منهم 2,400 طفل من ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

األسر وأفراد اجملتمعات احمللية يتلقون الدعم النفسي-
االجتماعي في مراكز األونروا الصحية

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون الدعم 
النفسي-االجتماعي، مبا في ذلك اإلرشاد عن بعد

15,000
)12000 أنثى، 3000 ذكر، 

منهم 200 شخص من ذوي 
االحتياجات اخلاصة(

عدد الناجني والناجيات من العنف القائم على النوع 
االجتماعي الذين تتم مساعدتهم من خالل الدعم 

اإلرشادي، مبا يشمل اإلرشاد عن بعد

1,000
)950 أنثى، 50 ذكراً، منهم 20 

شخصاً من ذوي االحتياجات 
اخلاصة(

عدد احلاالت التي حصلت على استشارة من األطباء 
النفسيني

 2,400
)80% إناث، 20% ذكور(

يتم تزويد موظفي األونروا بخدمات الدعم للتخفيف من 
الضائقة النفسية-االجتماعية

عدد موظفي األونروا الذين يشاركون في أنشطة رفاه 
املوظفني

13,000
)7,644 أنثى، 5,356 ذكراً(

الفلسطينيون في غزة عملية  الالجئون  الذي واصل فيه  الوقت  في 
ترك   ،2021 أيار/مايو  في  القتالية  األعمال  من  التدريجي  التعافي 
من  يعانون  الكثيرين   2022 آب/أغسطس  في  القتال  أعمال  تصاعد 
صدمة نفسية شديدة. ولضمان استمرارية الصحة النفسية والدعم 
ستواصل  املستقبلية،  التصعيد  فترات  خالل  النفسي-االجتماعي 
األونروا تقدمي هذه اخلدمات من خالل برنامجي التعليم والصحة، سواًء 
مخصصة  مساعدة  خطوط  باستخدام  بعد  عن  أو  وجاهي  بشكل 

لهذا الغرض. 

كما ستضمن الوكالة أن يتوفر مرشدون نفسيون-اجتماعيون تربويون 
النفسي- الدعم  لتوفير  غزة  قطاع  في  األونروا  مدارس  جميع  في 

االجتماعي الوقائي واالستجابي جلميع الطلبة. سيستخدم املرشدون 
نهجاً شامالً ومتكامالً في رفاه الطفل واألسرة، ويقدمون االستشارات 
اتصال  على  كذلك  وسيظلون  واملعلمني.  واألهل  للطلبة  والتوجيه 
لألطفال.  النفسي-االجتماعي  الدعم  في  شراكتهم  لتعزيز  باألهل 
من خالل هذا التدخل، سيتم تقدمي اإلرشاد الفردي إلى 7,920 طالباً 
وطالبة واإلرشاد اجلمعي إلى 7,200 طالب وطالبة. سيكون املرشدون 
متاحني لتقدمي االستشارات عن بعد مع األهل، إما عن طريق الهاتف 
أو من خالل املنصات املدرسية على اإلنترنت أو من خالل 573 جلسة 

إرشاد جمعي. 

 120,000 سيشارك   ،2023 عام  في  الصيفية  األنشطة  خالل  من 
حيث  حامية،  بيئة  في  ومرحة  بناءة  أنشطة  في  وطالبة  طالب 
إيجابية  قيماً  ويكتسبون  ملموسة  حياتية  مهارات  ببناء  يقومون 
مالمح  إلى  وبالنظر  والعاطفية.  والبدنية  النفسية  الصحة  لدعم 
الضعف املتباينة، ومن منطلق إدراك أن األزمة تؤثر على األفراد بشكل 
حيث  التدخل  هذا  من  خاص  بشكل  الفتيات  ستستفيد  مختلف، 
أنهن يواجهن عموماً فرصاً محدودة للقيام بأنشطة مرح خارج حدود 
املنزل. كما ستضمن األنشطة الصيفية استمرارية خدمات اإلرشاد 
للطلبة الذين يتلقون خدمات الدعم النفسي-االجتماعي خالل العام 
البيئي بني الطلبة، ستقوم األونروا  الوعي  الدراسي. ومن أجل تعزيز 
بتوسيع األنشطة ذات الصلة، مثل غرس األشجار، خالل أسابيع املرح 

الصيفية.

سيقوم موظفو مراكز األونروا الصحية البالغ عددها 22 مركزاً بتقدمي 
النفسي- والدعم  النفسية  الصحة  مجال  في  الوجاهي  الدعم 

االجتماعي للحاالت احلرجة التي يحددها موظفو الصحة في الوكالة. 
مجال  في  واملنظم  املركز  اإلرشاد  تقدمي  سيتم  الصدد،  هذا  وفي 
الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي حلوالي 15,000 الجئ 
من الفئات األشد ضعفاً، مبا في ذلك النساء في سن اإلجناب واألطفال 
ال  ما  . وسيحصل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  واألشخاص  السن  وكبار 
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يقل عن 1,000 ناٍج وناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي، 
الصحية  املراكز  اإلحالة في  والذين سيتم حتديدهم من خالل نظام 
ومن خالل برامج األونروا األخرى، على الدعم النفسي-االجتماعي. كما 
ستقوم األونروا بتوظيف طبيبني نفسيني في إطار هذا النداء الطارئ 
دعم  إلى  يحتاجون  مريض   2,400 بنحو  يقدر  ما  احتياجات  لتلبية 
مبا في  املوظفني،  رفاه  توفير خدمات  2023، سيتم  وفي عام  متقدم. 
ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي، ملوظفي 

الوكالة في غزة في إطار هذا النداء الطارئ. إن حوالي 13,000 موظف 
من موظفي األونروا في غزة، وغالبيتهم من الالجئني الفلسطينيني 
الذي  الوقت  في  امليدانية  اخلدمات  تقدمي  عن  مسؤولون  أنفسهم، 
وملعاجلة هذا  السكان.  بقية  الضغوطات مثل  لنفس  فيه  يتعرضون 
األمر، ستوفر الوكالة جلسات رفاه وجاهية و/أو عبر اإلنترنت تستهدف 
جميع املوظفني. سينفذ اجللسات مرشدو الصحة النفسية والدعم 

النفسي-االجتماعي في األونروا و/أو مهنيون خارجيون.

إعادة تأهيل/إعمار المساكن28

النتاج: األسر الالجئة املتضررة متلك القدرة على الوصول إلى مأوى مستدام، مبا يشمل الدعم املالي لتأمني مسكن انتقالي لألسر 
املهجرة

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

األسر الالجئة املتضررة من تصعيد آب/أغسطس 2022 
تتلقى الدعم في تأهيل املساكن وإعادة إعمارها

نسبة األسر الالجئة املهجرة املؤهلة التي تتلقى 
مساعدات نقدية لتأمني مسكن انتقالي

%100

عدد املساكن غير الصاحلة للسكنى )املتضررة بشدة أو 
املدمرة كلياً( التي تتلقى الدعم إلعادة إعمارها

88

عدد األسر التي تتلقى الدعم إلجراء إصالحات بسيطة/
كبيرة على مساكنها

583

في أعقاب أعمال القتال التي وقعت في آب/أغسطس 2022، حددت 
بحاجة  الفلسطينيني  لالجئني  مسكناً   671 مجموعه  ما  األونروا 
إلى إصالح.29 وتخطط األونروا في إطار هذا النداء لدعم أعمال إعادة 
أولية.  الذي يعد مبثابة تقديرات  العدد  إعادة اإلعمار لهذا  أو  التأهيل 
ومن بني هذا اجملموع، أكملت األونروا حتى نهاية تشرين األول/أكتوبر 
2022 التقييم األولي على 88 مسكناً لالجئني غير صالح للسكنى 
مع مجموعة  بالتنسيق  بشدة(  تضررت  و67  كلياً  مدمرة  منها   21(
أنها  على  أسرة   583 عددها  البالغ  املتبقية  األسر  حتديد  ومت  املأوى. 
 363( بسيطة  وإصالحات  حالة(   220( كبيرة  إصالحات  إلى  بحاجة 
حالة(. ومع ذلك، قد يتغير عدد احلاالت لكل فئة من فئات الضرر أثناء 
التي  الالجئة  األسر  وستحصل  النهائية.  والتحقق  التقييم  عملية 
تأهيل  إلعادة  فنية  ومساعدات  نقدية  منح  على  مساكنها  تضررت 
خالل  من  املساعدات  هذه  تنفيذ  سيتم  اإلصالح.  وأعمال  املساكن 
نهج املساعدة الذاتية30 أو بواسطة شركة محلية قد يتم التعاقد 
لتقييم مهندسي األونروا لها  معها اعتماداً على مدى الضرر، وفقاً 
ستقدم  كما  املأوى.  مجموعة  مع  بالتنسيق  منها  التحقق  وبعد 

الوكالة املساعدة النقدية لتأمني مسكن انتقالي ملدة تصل إلى 12 
األساسي غير صالح للسكنى.  التي أصبح مسكنها  لألسر  شهراً 
ستغطي هذه املساعدة اإلقامة املؤقتة والتكاليف ذات الصلة أثناء 
تنفيذ أعمال إعادة اإلعمار في عام 2023. وستعطى األولوية لالجئني 
الضعفاء، مبن فيهم األسر التي تعيلها نساء ومراهقني واألسر التي 

تضم أشخاصاً ذوي االحتياجات اخلاصة   و/أو مسنني. 

إن الوضع السياسي الهش، والقيود غير اخلاضعة للتنبؤ على الواردات، 
والنقص العاملي في املواد اخلام، كل ذلك يعني أن هناك خطراً كبيراً 
مما   ،2023 البناء في عام  احتمال حدوث نقص في مواد ومعدات  من 
توافر  رصد  األونروا  وتواصل  املقترحة.  التدخالت  تكلفة  على  سيؤثر 
املواد وتكلفتها في السوق احمللية بالتنسيق مع مجموعة املأوى. وقبل 
دعوة الالجئني للتوقيع على عقود املساعدة، ستتحقق األونروا من أن 

التكلفة املتفق عليها لإلصالحات ال تزال صاحلة. 

مجموعة  مع  التنسيق  األونروا  ستواصل  املأوى،  تدخالت  كافة  عبر 
املأوى لضمان عدم ازدواجية املساعدة في حال مشاركة أي عضو آخر 

في اجملموعة في عمليات إصالح مساكن الالجئني.
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الجئي فلسطني يقومون بإعادة بناء مأواهم الذي مت تدميره، 
من خالل منهجية املساعدة الذاتية، والتي تدعمها األونروا. 

© األونروا 2021. تصوير محمد حناوي
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الحماية

النتاج: تعزيز حماية حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

يكتسب األطفال مستوىً متزايداً من الوعي 
والسلوكيات اآلمنة جتاه الذخائر املتفجرة

عدد الطلبة الذين يتلقون التوعية مبخاطر الذخائر 
املتفجرة

50,000
)25,000 فتاة، 25,000 فتى(

تعزيز قدرة املوظفني على تعميم احلماية وحتديد حاالت 
احلماية 

عدد موظفي األونروا املدربني على احلماية )العنف القائم 
على النوع االجتماعي، وحماية الطفل، وإدماج ذوي 

االحتياجات اخلاصة، وتعميم احلماية، واملبادئ اإلنسانية(

1,200
)600 أنثى، 600 ذكر(

زيادة الوعي بالوقاية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 
والتصدي لهما

عدد موظفي األونروا املدربني على منع االستغالل 
واالنتهاك اجلنسيني

1,800
)900 أنثى، 900 ذكر(

أفراد اجملتمع أكثر قدرة على تعزيز حقوقهم ومعاجلة 
مخاطر احلماية في مجتمعاتهم

عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يشاركون بنشاط 
في منظمات ومبادرات احلماية اجملتمعية التي تدعمها 

األونروا

1,200
)600 أنثى، 600 ذكر، منهم 

180 شخصاً من ذوي 
االحتياجات اخلاصة(

يتم تزويد الالجئني الفلسطينيني املعرضني للمخاطر 
بتدخالت حماية خاصة من خالل املنظمات اجملتمعية

عدد الناجني والناجيات من العنف القائم على النوع 
االجتماعي اللواتي يتلقني تدخالت قانونية

2,000

غزة  احلرب مرتفعة في  املتخلفة عن  باملتفجرات  املتعلقة  اخملاطر  إن 
احلرب  عن  متخلفة  متفجرات  ووجود  القتال.  أعمال  لتكرار  نتيجة 
العمليات  ويعيق  اجملتمع  حياة  على  ويؤثر  للخطر  األرواح  يعرض 
األطفال، إلصابات محتملة تهدد  اجلميع، وخاصة  ويعرض  اإلنسانية 
حياتهم وتعرضهم إلعاقات طويلة األمد. من أجل زيادة الوعي واحلد 
طالب   50,000 بتزويد  األونروا  ستقوم  املتفجرات،  هذه  مخاطر  من 
وطالبة في مدارس الوكالة بالتثقيف على مخاطر الذخائر املتفجرة. 
وسيتم ذلك بالشراكة مع دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام 

التي ستقدم املشورة والتوجيه التقنيني.31 

لالجئني  احلماية  دعم  تقدمي  على  الوكالة  قدرة  تعزيز  أجل  ومن 
تدريبات  بإجراء  األونروا  ستقوم  للمخاطر،  املعرضني  الفلسطينيني 
فنية موجهة ملا مجموعه 1,200 موظف غير متخصص، مبا في ذلك 
النوع  على  القائم  والعنف  االجتماعي  النوع  تعميم  حول  تدريبات 
االجتماعي وحماية الطفل وذوي االحتياجات اخلاصة واحلماية العامة 
واالجتاهات  املعرفة  حتسني  إلى  الوكالة  وتهدف  اإلنسانية.  واملبادئ 
حول احلماية بني املوظفني غير املتخصصني من أجل تعزيز نهج »عدم 
التسبب بأذى« في تنفيذ برامج األونروا. وعلى وجه اخلصوص، سيتم 
الذين  الالجئني  دعم  وضمان  املعلومات  سرية  احترام  على  التركيز 
إحالتهم  أثناء  وكرمية  آمنة  بطريقة  باحلماية  تتعلق  لديهم مخاوف 

إلى اخلدمات الداخلية و/أو اخلارجية.

إن األونروا، باعتبارها وكالة تابعة لألمم املتحدة، تعتمد سياسة عدم 
أجل  ومن  اجلنسيني.  واالنتهاك  االستغالل  جتاه  مطلقاً  التسامح 
التنفيذ القوي والفعال لسياسة منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 
وإطار املساءلة املصاحب لها، ستقوم الوكالة بتدريب 1,800 موظف 

لهما  واالستجابة  اجلنسيني  واالنتهاك  االستغالل  من  الوقاية  على 
للتأكد من أن جميع املوظفني يفهمون: )1( مسؤولياتهم كموظفني 
 )2( السلوك(،  قواعد  مدونة  في  املبني  النحو  )على  املتحدة  األمم  في 
 )3( اجلنسيني،  واالعتداء  باالستغالل  املرتبطة  والعواقب  الضرر 
التزاماتهم عندما يواجهون حاالت استغالل واعتداء جنسي مشتبه 

بها، )4( قنوات اإلبالغ اآلمنة. 

وزيادة  لها  اخملطط  احلماية  لتدخالت  مستدام  أثر  لتحقيق  سعياً 
قدرة اجملتمع على الصمود، ستقوم األونروا بإجراء جلسات توعية في 
1,200 فرد( لتمكينهم من حتديد مخاطر  مجتمع الالجئني )لصالح 
للخطر  املعرضني  األشخاص  وحقوق  مجتمعاتهم  في  احلماية 
واخلدمات الوقائية والعالجية املتاحة. كما ستهدف أنشطة التوعية 
إلى تعبئة اجملتمع وإحداث سلوك إيجابي لتحسني السالمة والرفاه 

للجميع. 

إلى  يحتجن  اللواتي  املستضعفات  النساء  مساعدة  سبيل  وفي 
النوع  القائم على  الناجيات من العنف  مساعدة قانونية، مبن فيهن 
االجتماعي، ستقوم األونروا بدعم توفير جلسات استشارات قانونية 
اإلحاالت  بعض  إلى  باإلضافة  احمللية،  احملاكم  في  قانوني  ومتثيل 
لتدخالت أخرى، لصالح حوالي 2,000 الجئة فلسطينية. سيتم تقدمي 
هذا التدخل بالشراكة مع مراكز برامج املرأة، التي تقدم االستشارات 
من  املرأة  برامج  مراكز  دعم  وسيتم  التوعية.  وجلسات  القانونية 
أجل رفع مستوى الوعي حول مختلف القضايا ذات الصلة بالقانون 
حلماية  املناصرة  في  الفلسطينيني  الالجئني  مجتمعات  وإشراك 
وتشجيع كل من  االجتماعي،  النوع  القائم على  العنف  النساء من 

االستجابة والوقاية، وتعزيز آليات التكيف الذاتي لدى النساء. 
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أنشطة  لعدة  الدعم  غزة  في  لألونروا  التابعة  واحلماية  احليادية  وحدة  قّدمت 
لتعزيز حملة الستة عشر يوًما من العمل ملناهضة العنف القائم على النوع 
االجتماعي خالل شهر تشرين الثاني 2022. © األونروا 2021. تصوير رامي بلبل
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الضفة الغربية | التدخالت الخاصة بكل قطاع
تواجه صدمات  والتي  األزمة  المتضررة من  الفلسطينيين  الالجئين  أسر  األولى:  االستراتيجية  األولوية 

حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء 

المساعدات الغذائية الطارئة

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

األسر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي تزود باملساعدة 
لدعمها في تلبية أبسط متطلباتها الغذائية

عدد األفراد املستفيدين من توزيع الغذاء املشترك بني 
برنامج األغذية العاملي واألونروا على اجملتمعات البدوية 

والرعوية املهددة في املنطقة )ج(

38,350
)حوالي 51% إناث و49% ذكور(

االقتصادي  األثر  بسبب  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  يساهم 
لكوفيد-19 والنزاع في أوكرانيا في تفاقم األزمة املالية في األراضي 
الغذاء  أسعار  تضخم  أن  الدولي  البنك  ويقدر  احملتلة.  الفلسطينية 
سيضر بشكل غير متناسب باألسر الفقيرة التي يشكل استهالكها 
الغذائي نسبة أكبر من إجمالي إنفاق األسرة مقارنة باألسر األيسر 
األساسية  واخلدمات  والسلع  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  إن  حاالً.32 
األخرى يعزز أهمية تدخالت األونروا اإلنسانية في دعم أسر الالجئني 
الغربية من أجل  الفلسطينيني األشد عرضة للمخاطر في الضفة 

التعامل مع الصدمات.

في هذا السياق، ستواصل الوكالة تزويد اجملتمعات البدوية والرعوية 
التي تفتقر إلى األمن الغذائي في املنطقة )ج( )حيث يشكل الالجئون 
60% من هؤالء السكان33( مساعدات غذائية عينية من خالل شراكة 
التدخل،  هذا  خالل  ومن  العاملي.  األغذية  وبرنامج  األونروا  بني  قائمة 
طرود  على  والرعوية  البدوية  اجملتمعات  من  فرداً   38,350 سيحصل 
بشراء  العاملي  األغذية  برنامج  يقوم  حيث  أشهر،  ثالثة  كل  غذائية 

انعدام  مستويات  بلغت  اللوجستية.  األمور  األونروا  وتوفر  األغذية 
األمن الغذائي )بدرجة متوسطة إلى شديدة( بني األسر في املنطقة 
تتمتع  األسر  من   %32.1 كانت  حني  في   ،)2020 عام  )في   %  17 )ج( 
اجملتمعات  ضعف  ويتفاقم  فقط.34  هامشي  بشكل  الغذائي  باألمن 
في املنطقة )ج( بسبب ارتفاع أسعار الوقود واملدخالت الزراعية )مثل 
علف احليوانات(، وتصاعد أعمال هدم املنازل وهياكل سبل العيش،35 
والتهديدات املستمرة بالتهجير القسري، التي تزيد من ترسيخ الفقر، 
وتقلل من فرص كسب العيش، وتعمق االعتماد على املساعدات. وقد 
أكدت األسر املستفيدة من هذا الدعم مراراً وتكراراً على أهمية هذه 
املساعدة وتأثيرها اإليجابي على حياتهم اليومية. ولضمان استمرارية 
محل  )لتحل  جديدة  شاحنة  بشراء  األونروا  ستقوم  املساعدة،  هذه 
الغذائية.  للسلع  تغليف  أو موثوقة( ومعدات  آمنة  تعد  لم  شاحنة 
وإذا كان برنامج األغذية العاملي غير قادر على تأمني اإلمدادات الغذائية 
العينية، فستسعى األونروا وبرنامج األغذية العاملي لالنتقال إلى تقدمي 
املساعدة النقدية للشريحة األكثر ضعفاً من هذه الفئة السكانية. 

في  والرعوية  البدوية  اجملتمعات  من  ألفراد  الطارئة  الغذائية  املساعدات  توفير 
برنامج  مع  وبالشراكة  الغذائي  األمن  في  انعدام  من  يعانون  ممن  )ج(  املنطقة 

األغذية العاملي. © األونروا 2022. تصوير لوكريزيا فتوري
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المساعدات النقدية الطارئة

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

يحصل الالجئون من فئة الفقر املدقع على مساعدات 
نقدية طارئة لتغطية احتياجاتهم األساسية

عدد األسر الالجئة من فئة الفقر املدقع في الضفة 
الغربية التي تتلقى مساعدات نقدية من خالل أسلوب 

البطاقة اإللكترونية
3,198

عدد األفراد الالجئني من فئة الفقر املدقع في الضفة 
الغربية الذين يتلقون مساعدات نقدية من خالل أسلوب 

البطاقة اإللكترونية

20,509
)9,937 أنثى، 10,572 ذكراً، 
منهم 632 من كبار السن 
و4,892 من األشخاص ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

على  املوزعة  النقدية  للمساعدات  اإلجمالية  القيمة 
األسر الالجئة من فئة الفقر املدقع36 

3,120,000 دوالر أمريكي

األونروا  لدى  املسجلني  الفلسطينيني  الالجئني  من  العديد  يزال  ال 
الضفة  سكان  ثلث  ميثلون  وهم  الجئاً،   891,384 عددهم  والبالغ 
األراضي  ومصادرة  العنف  من  يعانون  الشرقية،  والقدس  الغربية 
عن  فضالً  والعقابية،  اإلدارية  الهدم  وعمليات  القسري  والتهجير 
أولئك  ويعد  واألسواق.  اخلدمات  إلى  الوصول  على  املفروضة  القيود 
الذين يعيشون في املنطقة )ج( وفي منطقة التماس أو ميتلكون أراٍض 
االجتماعي- للمسح  ووفقاً  خاص.37  بشكل  للخطر  معرضني  فيها 

االقتصادي واألمن الغذائي لألراضي الفلسطينية احملتلة لعام 2020، 
كان انعدام األمن الغذائي لالجئني في الضفة الغربية مرتفعاً، بنسبة 
اخمليمات،  في  يعيشون  الذين  الالجئني  بني   %16.4 إلى  وارتفع   ،%13.6

باملقارنة مع 7.4% بني غير الالجئني.38 

جلبت جائحة كوفيد-19 حتديات غير مسبوقة لألراضي الفلسطينية 
االقتصادي  االنكماش  حاالت  أكبر  من  واحدة  ذلك  في  مبا  احملتلة، 
بتقدمي   2023 عام  في  األونروا  ستقوم  لذلك،  استجابة  املسجلة. 
الجئة  أسرة   3,198 مجموعه  ملا  مشروطة  غير  نقدية  مساعدة 
من  الغربية  الضفة  في  أفراد(   20,509( للغاية  فقيرة  فلسطينية 
خالل طريقة البطاقة اإللكترونية.39 وفي إطار هذا التدخل، ستحصل 
بنك  لدى  بحساب  مربوطة  مدين  بطاقة  على  مستفيدة  أسرة  كل 
فلسطني.40 وسيتم إيداع 125 شيكل )حوالي 39 دوالراً أمريكياً( لكل 
فرد في األسرة في حساب كل أسرة على أساس ربع سنوي. سيتم 
إخطار األسر املستفيدة إلكترونياً عند إيداع األموال وعندما ميكنهم 
سحبها من أجهزة الصراف اآللي أو أجهزة نقاط البيع أو فروع البنوك 

بأخذ  األونروا  موظفو  وسيقوم  الغربية.  الضفة  أنحاء  جميع  في 
املشورة  وتقدمي  التدخل  بهذا  يتعلق  فيما  املستفيدين  من  تعقيبات 
االستغالل  ذلك منع  في  مبا  األمور،  األسرة حول مجموعة من  ألفراد 
خدمات  إلى  واإلحالة  الشكاوى  تقدمي  وآليات  اجلنسيني  واالنتهاك 

تكميلية، حسب احلاجة.

بغرض تقييم األهلية للحصول على املساعدة النقدية، تقوم الوكالة 
اختبار  صيغة  باستخدام  املعيشية  األسر  فقر  مستويات  بتقييم 
الدخل بالوسائل البديلة. تأخذ هذه الصيغة في االعتبار جوانب أخرى 
من الضعف باإلضافة إلى مستويات االستهالك، مثل وجود أشخاص 
لديهم أمراض مزمنة في األسرة، وظروف السكن، ومستوى التعليم، 
واحلالة الصحية، والعمل، إلى جانب تركيبة األسرة )مثل عدد املسنني 
نساء(.  تعيلها  التي  واألسر  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  واألشخاص 
وتتاح  الضعف.  على  القائم  اإلنساني  االستهداف  مع  يتسق  هذا 
للمستفيدين فرص منتظمة لتقدمي تعقيبات وميلكون الوصول إلى 
األونروا للرصد  لتقييمات  الوكالة. وفقاً  آلية الشكاوى املعتمدة في 
التخفيف من حدة  الطارئة في  النقدية  املساعدات  الالحق، تسهم 
انعدام األمن الغذائي بني األسر األشد ضعفاً، وحتمي األسر من االنزالق 

في الفقر مبستوى أشد.

في  املستخدمة  النقدية  التحويالت  طرق  تطوير  األونروا  ستواصل 
الضفة الغربية، مبا يتماشى مع أفضل املمارسات العاملية وبالتنسيق 
مع الوكاالت اإلنسانية الرئيسية العاملة في األراضي الفلسطينية 

احملتلة من أجل حتسني فعالية وكفاءة املساعدة النقدية.
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األولوية االستراتيجية الثانية: يحافظ الالجئون الفلسطينيون على قدرتهم على الوصول الى الخدمات 
األساسية وتجري حمايتهم من أشد تأثيرات األزمة

الصحة الطارئة

النتاج: ميلك الالجئون، مبا في ذلك في اجملتمعات النائية، القدرة على الوصول إلى الدعم الصحي األساسي أثناء األحداث املفاجئة، 
مبا في ذلك احتدام الصراع

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

يستفيد الالجئون من الوصول املستمر إلى الرعاية 
الصحية األولية، مبا في ذلك أثناء حاالت الطوارئ 

املفاجئة وتصعيد النزاع

عدد مرضى األمراض غير السارية الذين مت الوصول 
إليهم من خالل إيصال األدوية إلى املنازل بوساطة الفرق 

الصحية املتنقلة ووحدات الطوارئ امليدانية

1,500
)900 أنثى، 600 ذكر(

نسبة احلوادث التي يتم فيها تقدمي الدعم من خالل نشر 
وحدات الطوارئ امليدانية

%70

عدد فعاليات اإلبالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملتمعية التي 
تشارك فيها وحدات الطوارئ امليدانية

10

عدد االستشارات املقدمة للمنتفعني في اجملتمعات 
النائية بواسطة فرق األونروا الصحية املتنقلة

1,000

الفرق الصحية مستعدة لتقدمي استجابة أفضل حلاالت 
الطوارئ املفاجئة، مبا في ذلك تصعيد النزاع

عدد املوظفني الصحيني املدربني على االستجابة 
األساسية لإلصابات )في املراكز الصحية ومستشفى 

قلقيلية ووحدات الطوارئ امليدانية(

200
)120 أنثى، 80 ذكراً(

3عدد وحدات الطوارئ امليدانية الناشطة

عدد العاملني الصحيني املدربني على خدمات الرعاية 
الصحية الشاملة للجميع )إدماج ذوي االحتياجات 

اخلاصة، والعنف القائم على النوع االجتماعي، والفئات 
املعرضة للخطر والضعيفة(

200
)120 أنثى، 80 ذكراً(

عدد املراكز الصحية ووحدات الطوارئ امليدانية املزودة 
مبعدات اإلسعافات األولية واالستجابة لإلصابات 

الستخدامها أثناء حاالت الطوارئ

33
)30 مركزا صحياً، 3 وحدات 

طوارئ ميدانية(

عدد املراكز الصحية الثابتة واملستشفيات ووحدات 
الطوارئ امليدانية املزودة مبولدات كهربائية الستمرارية 

العمل أثناء حاالت الطوارئ
14

ثالث  بإدخال  الغربية  الضفة  في  اإلقليمي  األونروا  مكتب  سيقوم 
في  احلاجة،  حسب  بسهولة،  نشرها  ميكن  ميدانية  طوارئ  وحدات 
حاالت الطوارئ. وستعمل هذه الوحدات على تعزيز قدرات االستجابة 
الصحية للوكالة، وتأمني سبل الوصول إلى الرعاية الطبية لالجئني 
في حاالت الطوارئ عندما ال يستطيعون الوصول إلى مراكز األونروا 
الصحية بسبب اإلغالق و/أو النزاع. وسيتم جتهيز ثالث مركبات، واحدة 
في كل منطقة )شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية( مبواد طبية 
القلب  ضربات  تنظيم  أجهزة  ذلك  في  مبا  أساسية،  ومعدات  طارئة 
األساسية  احليوية  اإلسعافات  لتقدمي  األساسية  الطبية  واإلمدادات 
املصابني  بتقييم  امليدانية  الطوارئ  وحدات  ستقوم  واإلنعاش. 
الطفيفة  اإلصابات  وعالج  املستشفيات،  إلى  إحالتهم  أجل  من 
وتوفير  اإلصابات،  ومراكز  املستشفيات  كاهل  عن  العبء  لتخفيف 
واختبار  السارية،  غير  األمراض  ملرضى  للحياة، خاصة  املنقذة  األدوية 
أجل  من  موظفاً   25 حوالي  بتوظيف  األونروا  وستقوم  كوفيد-19. 
املتزايدة وستقوم بتدريب كل من املوظفني  التعامل مع االحتياجات 
اجلدد واملوظفني احلاليني في املراكز الصحية املستهدفة. وستضم كل 
وحدة من وحدات الطوارئ امليدانية طبيباً ومرشدا نفسياً-اجتماعياً 
اإلداري  الدعم  بتقدمي  أيضاً  يقوم  وسائقاً  مساعدة  وممرضة  وقابلة 
األساسي. ستستجيب وحدات الطوارئ امليدانية حلاالت الطوارئ في 

املناطق التي ال تغطيها الفرق الصحية املتنقلة في املنطقة )ج(. ومبا 
أنه سيتم إعداد جداول خدمات الفرق الصحية املتنقلة ومشاركتها 
مسبقاً، فلن تكون هناك مشكلة في ازدواجية اخلدمة. وفي غير أوقات 
االستجابة حلاالت الطوارئ، قد تقدم وحدات الطوارئ امليدانية الدعم 
لبعض املواقع الثابتة، مبا في ذلك عن طريق: )1( زيارة املرضى املعرضني 
للمخاطر غير القادرين على الوصول إلى مراكز األونروا الصحية، )2( 
وتوفير خدمات إضافية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي-

االجتماعي، ال سيما للنساء والفئات الضعيفة والالجئني املتضررين 
الصحية  الرعاية  خدمات  وتوفير   )3( الوكالة،  وموظفي  النزاع  من 
اإلجنابية  التثقيف في مجال الصحة  األولية األساسية، مبا في ذلك 
في  واالنخراط   )4( الدم،  ضغط  وارتفاع  السكري  مرض  عن  والتحري 
حمالت التواصل بشأن اخملاطر واملشاركة اجملتمعية للحد من مخاطر 

األمراض وتعزيز الرفاه.

من أجل التأهب واالستجابة بشكل أفضل حلاالت الطوارئ، ستقوم 
الصحية  األونروا  مراكز  في  الصحية  الكوادر  قدرات  بتعزيز  الوكالة 
احلالية، البالغ عددها 43 مركزاًـ ومستشفى قلقيلية. حتقيقاً لهذه 
األساسية  احليوية  اإلسعافات  على  التدريب  توفير  سيتم  الغاية، 
الهالل  وجمعية  العاملية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  واملتقدمة 
الصحة  على  التدريب  توفير  سيتم  كما  الفلسطيني.  األحمر 
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النفسية والدعم النفسي-االجتماعي املستجيب للصدمات، وإدماج 
القائم على  العنف  اآلمن حلاالت  والتحديد  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 
على  إضافي  تدريب  توفير  سيتم  كما  وإحالتها.  االجتماعي  النوع 
قلقيلية.  مستشفى  في  املعنيني  للموظفني  لإلصابات  االستجابة 
مخيمات  في  تقع  لألونروا،  تابعاً  صحياً  مركزاً   30 تزويد  وسيتم 
الالجئني واملناطق التي تشهد أعداداً كبيرة من االشتباكات وعمليات 
اإلغالق، مبجموعات من معدات عالج اإلصابات واللوازم اإلضافية، مثل 
الطوارئ  حاالت  في  الوالدة  ومعدات  القلب  ضربات  تنظيم  أجهزة 
والنقاالت وأجهزة املساعدة على التنقل. وسيتم توفير إمدادات طبية 
)الضمادات  واملستهلكات  الوريدية  السوائل  مثل  إضافية،  طارئة 
القطنية وضمادات اجلروح املعقمة( جملموعة مختارة من مراكز األونروا 
صحياً  مرفقاً   14 تزويد  وسيتم  قلقيلية.  ومستشفى  الصحية41 
تابعاً لألونروا، مبا في ذلك عشرة مراكز صحية رئيسية42 ومستشفى 
لضمان  كهربائية  مبولدات  ميدانية،  طوارئ  وحدات  وثالث  قلقيلية 
استمرارية اخلدمة خالل حاالت الطوارئ عندما تكون إمدادات الطاقة 
املسبق  التخزين  تيسير  سيتم  وأخيراً،  موثوقة.  غير  اخمليمات  في 
والتوزيع السريع لإلمدادات الطبية واألدوية في جميع أنحاء الضفة 

الغربية عن طريق شراء مركبة جديدة.

استجابة للتعرض املتزايد للعنف والضغوط ذات الصلة، سيتم نشر 
األونروا  مراكز  في  إضافيني  نفسيني-اجتماعيني  مرشدين  خمسة 
الصحية. ومن خالل املشاركة في مجموعة الصحة، ستعمل األونروا 
معزز  اجتماعي  دعم  تقدمي  أجل  من  الشراكات  تطوير  على  أيضاً 

لالجئني الفلسطينيني وحتسني التنسيق بني الوكاالت.

املعرضني  الالجئني  وصول  على  املفروضة  القيود  معاجلة  سبيل  في 
للمخاطر إلى الرعاية الصحية، ستواصل الوكالة السعي للحصول 
على متويل لتشغيل أربعة فرق صحية متنقلة للمجتمعات النائية 
الفرق  هذه  ستقدم  )ج(.  املنطقة  في  إليها  الوصول  يتعذر  والتي 
الصحية املتنقلة اخلدمات الصحية إلى 65,169 شخصاً، معظمهم 
األمر، في  لزم  وإذا  )ج(،  املنطقة  والرعوية في  البدوية  التجمعات  من 
فريق  كل  سيضم  الوصول.  على  كبيرة  لقيود  تتعرض  أخرى  مواقع 
وقابلة  قانونية  وممرضة  مساعداً  وصيدلياً  طبيباً  متنقل  صحي 
نظافة  عمال  يدعمهم  وسائقاً،  وكاتباً  نفسياً-اجتماعياً  ومرشداً 
وستستخدم  بخدمتها.  يقومون  التي  اجملتمعات  من  حتديدهم  يتم 
باملعدات  مزودة  خصيصاً  مجهزة  شاحنات  املتنقلة  الصحية  الفرق 
وسيتم  السارية.  غير  األمراض  أدوية  وستحمل  الصلة  ذات  الطبية 
توزيع مواد للتوعية بشأن تدابير الوقاية من األمراض والرفاه النفسي-

االجتماعي، إلى جانب معلومات عن آلية الشكاوى بشأن االستغالل 
املرشدين  إضافة  ستيسر  للوكالة.  التابعة  اجلنسيني  واالعتداء 
النفسيني-االجتماعيني والقابالت في الفرق الصحية املتنقلة توفير 
خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي املتخصصة، 
للناجيات  واإلحاالت  ضعفاً،  األشد  الفئات  بني  االحتياجات  وحتديد 
اجملتمعات  مع  والتفاعل  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  من 
احمللية بخصوص القضايا الصحية. ستقدم جميع اخلدمات الصحية 
تتلقى  التي  اجملتمعات  مع  بالتشاور  النائية  احمللية  للمجتمعات 
اخلدمات، مبا في ذلك من خالل املشاورات والتعقيبات والرصد املنتظم 

لبرنامج الصحة.

واألساسية  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  يقدمون  األونروا  صحة  عاملي 
لالجئي فلسطني في الضفة الغربية. © األونروا 2022. تصوير لوكريزيا فتوري
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التعليم في أوضاع الطوارئ

النتاج: ضمان وصول جميع طلبة األونروا الالجئني إلى التعليم في أوضاع الطوارئ

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

يواصل طلبة األونروا تلقي خدمات التعليم املنصف 
واجليد واجلامع

الذين  للخطر  املعرضة  اجملتمعات  في  الطلبة  عدد 
أجل  من  األونروا  توفرها  التي  النقل  وسائل  يستخدمون 

االنتظام في املدارس43 

550
)300 فتاة، 250 فتى، منهم 
38 طفالً من ذوي االحتياجات 

اخلاصة(

عدد الطلبة وموظفي املدارس في املناطق املعرضة 
للخطر الذين مت دعمهم في الوصول إلى مدارس األونروا

12,848
)12,375 طالباً، 473 موظفاً 

مدرسياً(
)6,138 فتاة، 6,237 فتى، 

308 نساء، 165 رجالً، منهم 
866 طفالً من ذوي االحتياجات 

اخلاصة(

عدد طلبة األونروا الذين شاركوا مرة واحدة على األقل في 
البرامج الترفيهية الصيفية / الشتوية

4,200
) 2,600 فتاة، 2,600 فتى، 
منهم 294 طفالً من ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

عدد طلبة األونروا الذين حضروا درساً تعويضياً واحداً 
على األقل لدى األونروا

20,560
)10,707 فتاة، 9,853 فتى، 
منهم 1,439 طفالً من ذوي 

االحتياجات اخلاصة(

عدد طلبة املدارس الذين حضروا جلسة إرشاد واحدة 
على األقل مقدمة من األونروا

40,000
)24,000 فتاة، 16,000 فتى(

عدد الطلبة الذين شاركوا في جلسة توعية عن السالمة 
واألمن44 

3,000

عدد املدارس ومراكز التدريب املهني املزودة باملواد الالزمة 
لتنفيذ تدابير نظافة محسنة بخصوص كوفيد-19

99
)96 مدرسة، 3 مراكز تدريب 

مهني(

عدد املعلمني اإلضافيني الذين مت تعيينهم لتوفير فرص 
التعلم الترفيهي للطلبة، مبا في ذلك املوسيقى والفن 

والتربية البدنية
42

عدد املعلمني وغيرهم من العاملني في مجال التعليم 
املدربني على الدعم النفسي-االجتماعي

600

تقدم األونروا خدمات التعليم األساسي في الضفة الغربية والقدس 
الدراسي  العام  خالل  مسجلني  طفل   46,000 من  ألكثر  الشرقية 

2023/2022 في 96 مدرسة تابعة لألونروا. 

إلى  باإلضافة  باحلماية،  املتعلقة  واحلوادث  العنف  في  التصاعد  يؤثر 
األطفال  تعليم  على  سلباً  االجتماعية-االقتصادية،  الظروف  تدهور 
القطاعات  املتعدد  االحتياجات  لتقييم  ووفقاً  الغربية.  الضفة  في 
لعام 2022، أفاد 50% من أسر الالجئني في املنطقتني )أ( و)ب( بأن طفالً 
النفسي-االجتماعي  الضيق  عالمات  عليه  تظهر  األقل  على  واحداً 
)باملقارنة مع 15% بني الفلسطينيني غير الالجئني(. وأفاد أكثر من ربع 
)26.6%( أسر الالجئني في الضفة الغربية التي لديها أطفال في سن 
السبب  هي  املدرسة  إلى  تنقلهم  أثناء  احلماية  مخاطر  أن  املدرسة 
الرئيسي لتسرب األطفال من الدراسة خالل العام السابق. ومن بني 
أسر الالجئني التي أفادت بأن التنقل من وإلى املدرسة غير آمن، أشارت 
نسبة مماثلة )24.5%( إلى أن إطالق الغاز املسيل للدموع على الطلبة 

واملدارس هو مصدر قلقهم الرئيسي، في حني كان 12.8% أكثر قلقاً 
من وجود قوات األمن اإلسرائيلية بالقرب من املدارس.

في عام 2023، سيهدف برنامج التعليم، من خالل هذا النداء الطارئ، 
النزاع من  املتضررين من  واملوظفني  الطلبة  )1( ضمان استفادة  إلى: 
بيئة مدرسية حامية، )2( وضمان الوصول اآلمن والعادل إلى خدمات 
التعليم اجلامع واجليد لألطفال املعرضني للخطر، )3( ودعم األطفال 
حلاالت  التأهب  أجل  من  للخطر  املعرضة  املدارس  في  واملوظفني 

الطوارئ واالستجابة لها. 

بشدة  الغربية  الضفة  في  مدرسة   96 أصل  من  مدرسة   42 تتأثر 
باالقتحامات العسكرية املتكررة واالشتباكات وعنف املستوطنني في 
املناطق ذات اخلطورة العالية، والتي تشمل القدس الشرقية واخلليل 
H2 واملنطقة )ج( وداخل مخيمات الالجئني املتضررة بشدة من النزاع، 
مدارس  إلى  الوصول  تيسير  سيتم  لذا  وبالطة.  جنني  مخيمي  مثل 
حلوالي  خاص  بشكل  للخطر  املعرضة  املناطق  في  الواقعة  األونروا 



29 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

12,848 طالباً وموظفاً مدرسياً. سيتم ذلك من خالل توفير وسائل 
النقل للطلبة )ملا يقدر بنحو 550 طالباً وطالبة( واملوظفني، حسب 
التفتيش(. كما سيتم  ونقاط  اإلغالق  على عمليات  )اعتماداً  احلاجة 
حمائي  وجود  لتوفير  واألذنة(  البوابني  )مثل  إضافيني  موظفني  نشر 
ألطفال املدارس الذين يعيشون على مقربة من مدارس األونروا. وفي 
بالسير مع  املثال،  املوظفون، على سبيل  الصدد، سيقوم هؤالء  هذا 
األطفال من وإلى املدرسة، ورصد الوضع، وإبالغ مدراء املدارس باحلوادث، 
من  املتضررة  املدارس  في  سيما  وال  وإغالقها،  املدارس  أبواب  وفتح 
والغاز  احلية  الذخيرة  واستخدام  اإلسرائيلية  األمن  قوات  اقتحامات 

املسيل للدموع وعنف املستوطنني.

وفي إطار هذا النداء الطارئ، سيتم تقدمي املشورة في مجال الصحة 
عن  يقل  ال  ملا  املدارس  في  النفسي-االجتماعي  والدعم  النفسية 
40,000 طالب وطالبة من خالل: )1( نشر 35 مرشداً تربوياً في املدارس 
اخمليمات  خالل  من  الترفيهية  األنشطة  وتوفير   )2( للخطر،  املعرضة 
 )3( وطالبة،  طالب   4,200 لصالح  واملدرسية  الشتوية  الصيفية 
النفسي-االجتماعي/ والدعم  النفسية  للصحة  مساحات  وإنشاء 

 42 تعيني  وسيتم  األغراض.  متعددة  غرف  ست  باستخدام  الترفيه 
مدرساً للموسيقى والفنون والتربية البدنية لدعم تنفيذ األنشطة 
الترفيهية/التعليمية. باإلضافة إلى ذلك، ستوفر األونروا تدريباً على 
 600 مجموعه  ملا  النفسي-االجتماعي  والدعم  النفسية  الصحة 
موظف، مما يعزز قدرتهم على دعم الطلبة. كما سيتم حتديث املناطق 
للطلبة.  آمنة  مساحات  لتوفير  املدارس  في  اخلارجية  الترفيهية 

املدرسية  املرافق  تأهيل  بإعادة  الوكالة  ستقوم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
أثر  من  للتخفيف  وقائية  تدابير  وتنفيذ  النزاع  بسبب  تضررت  التي 

النزاع على رفاه الطلبة واملوظفني.

دروس  خالل  من  التعليمي  الدعم   2023 عام  في  األونروا  ستقدم 
تعويضية ملا ال يقل عن 20,560 طالباً وطالبة )10,707 فتيات، 9,853 
املدارس  في  للخطر  املعرضون  الطلبة  ذلك  من  سيستفيد  فتى(. 
وقت  خسارة  من  عانت  والتي  مدرسة   42 عددها  البالغ  املستهدفة 
ذلك،  إلى  باإلضافة  واإلضرابات.  للنزاع  نتيجة  اإلغالق  التعلم بسبب 
أيام السبت  يعملون باملياومة لدعم الطلبة  70 معلماً  سيتم نشر 
والعلوم(. وسيتم  والرياضيات  واإلجنليزية  العربية  اللغة  )في مباحث 

تعزيز املساحات الصديقة لألطفال في هذه املدارس.

املعرضة  املدارس  في  واملوظفني  الطلبة  الوكالة  ستدعم  كما 
للمخاطر من أجل التأهب واالستجابة بشكل أفضل حلاالت الطوارئ. 
سيتم توفير لوازم النظافة الصحية والتنظيف لكافة مدارس األونروا 
الثالثة في الضفة  التدريب املهني  96 مدرسة ومراكز  البالغ عددها 
مستلزمات  توفير  وسيتم  الشرقية،  القدس  ذلك  في  مبا  الغربية، 
الدعم النفسي-االجتماعي في 42 مدرسة واقعة في مناطق شديدة 
لصالح  واألمن  السالمة  حول  توعية  جلسات  توفير  وسيتم  التأثر. 
3,000 طالب وطالبة. وأخيراً، سيتم إدخال حتسينات أمنية، مثل بناء 
مخارج حريق وتركيب كاميرات أمنية، حسب احلاجة، وسيتم حتديث 
النظافة  اعتبارات  ملعاجلة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مرافق 

واحلماية.

45,600 طالب وطالبة يرتادون مدارس  سيتم توفير التعليم األساسي حلوالي 
األونروا البالغ عددها سٌت وتسعون مدرسة في الضفة الغربية، خالل السنة 

الدراسية اجلديدة 2022/23. © األونروا 2022. تصوير لوكريزيا فتوري
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إعادة تأهيل المساكن

النتاج: يؤمن تأهيل املساكن مستويات معيشة الئقة لالجئني من فئة الفقر املدقع

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

الالجئون من فئة الفقر املدقع الذين لديهم احتياجات 
إيواء ملحة يتلقون مساعدات نقدية طارئة لتأهيل 

مساكنهم من خالل نهج املساعدة الذاتية

عدد األسر الالجئة في فقر مدقع التي تتلقى مساعدة 
نقدية طارئة لتأهيل مساكنها من خالل نهج املساعدة 

الذاتية.
200

عدد الالجئني من فئة الفقر املدقع الذين يستفيدون من 
تأهيل املساكن من خالل نهج املساعدة الذاتية.

1,140
)580 أنثى، 560 ذكراً، 

منهم 397 شخصاً من ذوي 
االحتياجات اخلاصة(

سيئة  معيشية  ظروف  في  املقيمني  الفلسطينيني  الالجئني  إن 
أجل  من  السكن  ظروف  حتسني  في  إنسانية  مساعدة  إلى  بحاجة 

تعزيز صحتهم وخصوصيتهم وحمايتهم وكرامتهم.

 %50 أن  2022 إلى  يشير تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات لعام 
من الالجئني الفلسطينيني في اخمليمات يعيشون في مساكن تعاني 
من شكل أو آخر من أشكال الضرر أو العيوب )أكثر من ضعف الرقم 
املساكن  من  فالعديد  الالجئني(.  غير  للفلسطينيني   %21,5 البالغ 
الرطوبة  إلى  يؤدي  مما  الكافية،  واإلنارة  التهوية  إلى  وتفتقر  مكتظة 
والعفن في الشتاء بشكل يؤثر سلباً على الصحة. باإلضافة إلى ذلك، 
تصريف  وشبكات  الصحي  الصرف  شبكات  مستوى  تدني  وبسبب 
16.5% من الالجئني في اخمليمات من الفيضانات  مياه األمطار، تضرر 
في السنوات الثالث املاضية، مما أدى إلى مزيد من األضرار التي تلحق 

باملساكن كل عام.45

نقص  من  اخلصوص،  وجه  على  املراهقات،  والفتيات  النساء  تعاني 
االحتياجات  ذوو  األشخاص  يعاني  ذلك،  على  عالوة  اخلصوصية. 
يؤثر  مما  داخلها،  والتنقل  املساكن  إلى  الوصول  صعوبة  من  اخلاصة 
املفروضة  القيود  تزيد  الصدد،  هذا  وفي  حياتهم.  نوعية  على  سلباً 
على حركتهم من اعتمادهم على األشخاص الذين يتولون رعايتهم 
وتقوض كرامتهم. تتعرض املساكن غير اآلمنة وغير الصحية خلطر 
حدوث مجموعة من املشاكل اجلسدية والصحية واالجتماعية. ووفقاً 
لتقييم االحتياجات املتعدد القطاعات لعام 2022، فإن ما يقرب من 
60% من أسر الالجئني الذين يعيشون في اخمليمات تفيد بأن فرداً واحداً 

وكبار  األطفال  ذلك  في  مبا  مزمن،  لديه مرض  األسرة  في  األقل  على 
السن.

حتسني  على  األونروا  ستعمل   ،2023 لعام  الطارئ  النداء  إطار  في 
 1,140( ضعيفة  الجئة  أسرة   200 مجموعه  ملا  املعيشة  مستويات 
ثماني  في  آمنة  غير  و/أو  مالئمة  غير  مساكن  في  يقيمون  فرداً( 
وقلنديا  واألمعري  واجللزون  وطولكرم  جنني  هي:  لالجئني،  مخيمات 
على  بناًء  املستهدفني  السكان  حتديد  مت  وشعفاط.  والفوار  والعروب 
نظام تسجيل يراعي مستوى فقر األسرة املعيشية وتركيبتها )على 
االحتياجات  ذوو  أشخاص  أو  نساء  تعيلها  التي  األسر  املثال،  سبيل 
اخلاصة، إلخ( وغيرها من جوانب الضعف، باإلضافة إلى احلالة املادية 

والبيئية ملساكنهم.

الوكالة، ستتلقى كل  تتبعه  الذي  الذاتية  املساعدة  نهج  من خالل 
أسرة املال الالزم للقيام بأعمال إعادة التأهيل، استناداً إلى تقييمات 
قضايا  مراعاة  )مع  اجلديدة  املساكن  وتصاميم  للمساكن  الوكالة 
تنتهي  أن  تيسير وصول األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة(. ومبجرد 
األسرة املستفيدة من العمل املتفق عليه واملغطى في إطار القسط 
املالي األول، ويتم التحقق من جودة العمل بواسطة مهندسي األونروا، 
فإنها ستتلقى الدفعة الثانية. ستستمر هذه العملية فيما يخص 
وقد  التأهيل.46  إعادة  أعمال  من  االنتهاء  حني  إلى  الالحقة  الدفعات 
أنشأت األونروا عملية تختص بتقدمي التظلمات بشأن تأهيل املساكن 
تضمن  أن  العملية  هذه  شأن  ومن   ،2021 األول/ديسمبر  كانون  في 
أولويات  وحتديد  باختيار  املتعلقة  للشكاوى  املناسب  التقييم  إجراء 

املساكن التي سيتم إعادة تأهيلها.
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الحماية

النتاج: يتلقى الالجئون حماية أفضل من التأثيرات املباشرة واألشد خطورة للسياسات واملمارسات وأعمال القتال املتعلقة 
باالحتالل، ويتم تعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واحلد من االنتهاكات

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

متابعة منهجية ملزاعم انتهاكات القانون اإلنساني 
الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واملعايير الدولية 

األخرى السارية

نسبة األطراف املعنية اخلارجية التي تفيد باتخاذ 
خطوات ملموسة نتيجة لتدخالت املناصرة التي تقوم 

بها األونروا
%25

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

%60

يتم حشد اجلهات الفاعلة اخلارجية من أجل حماية 
حقوق الالجئني الفلسطينيني

عدد تدخالت املناصرة بخصوص قضايا احلماية التي تقوم 
بها األونروا وتستهدف أطرافاً فاعلة خارجية

40

يتلقى املكلفون باملسؤولية تدخالت وتوصيات واضحة 
ومتسقة ومدعومة بأدلة بشأن مخاوف احلماية املتعلقة 

بالالجئني الفلسطينيني

عدد تدخالت املناصرة بخصوص قضايا احلماية التي تقوم 
بها األونروا وتستهدف املكلفني باملسؤولية

100

الالجئون املتضررون من العنف أو النزاع أو النزوح يتلقون 
املساعدة اإلنسانية واحلماية

نسبة األسر الالجئة املتضررة من أعمال الهدم أو اإلخالء 
توقف  بعد  لها  ثابتة  إقامة  ترتيبات  تأسيس  تعيد  التي 

التدخالت47 
%60

عدد الالجئني املتضررين من النزاع أو العنف الذين مت 
تزويدهم باستجابات طارئة )اإلسعافات األولية النفسية، 

وإدارة احلاالت، واإلحاالت، و/أو املساعدة النقدية(
7,800

عدد الالجئني النازحني الذين حصلوا على مساعدة في 
تأمني مسكن مؤقت

460

عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم عن طريق 
تنفيذ تدابير وقاية خاصة لتعزيز سالمتهم وأمنهم

200

عدد الالجئني املتأثرين من حوادث حماية أو املعرضني 
خلطر حوادث كهذه الذين يستفيدون من املبادرات على 

مستوى اجملتمع
1,000

يتم إجراء عمليات تفتيش على املنشآت، وتدريب 
للتوعية، ومراجعات من اإلدارة لصيانة املبادئ اإلنسانية

100%نسبة املنشآت التي تتم مراقبتها كل ثالثة أشهر

توصف احلالة اإلنسانية في الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، 
بأنها أزمة حماية ممتدة ناجمة في املقام األول عن سياسات االحتالل 
بواعث  األونروا  حددت  احلالي،  السياق  وفي  وممارساته.  اإلسرائيلي 
أو  اإلصابة   )1( باحلماية:  املتعلقة  التالية  الرئيسية  اخلمسة  القلق 
الوفاة نتيجة الستخدام القوة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية أثناء 
القسري  الترحيل  وخطر  القسري  والتهجير   )2( األمنية،  العمليات 
نتيجة هدم املنازل، )3( ووجود وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية غير 
الشرعية وعنف املستوطنني، )4( والقيود املفروضة على حرية التنقل، 
من  االحتجاز  وخطر  للعنف  واسع  نطاق  على  األطفال  وتعرض   )5(

جانب السلطات اإلسرائيلية.

الغربية بشكل  الضفة  إقليم  واحلياد في مكتب  احلماية  دائرة  تقوم 
والقانون  الدولي  اإلنساني  القانون  انتهاكات  وتوثيق  برصد  منهجي 
الدولي حلقوق اإلنسان واملعايير الدولية األخرى املعمول بها، وتسعى 
الضحايا  من  ممكن  عدد  أكبر  من  مستنيرة  موافقة  على  للحصول 
بأعمال  األونروا  تقوم  املسؤولة.  اجلهات  أمام  قضاياهم  عن  للدفاع 
املناصرة والتدخالت املدنية والعسكرية مع السلطات اإلسرائيلية من 
خالل التفاعل مع اجلهات املسؤولة وممثليها بشكل مباشر. وباإلضافة 

والدبلوماسيني ووسائل  القرار  بإطالع صناع  الوكالة  تقوم  ذلك،  إلى 
اإلعالم وغيرهم من احملاورين في اجملتمع الدولي على تعقيدات حتديات 
تتوقع   ،2023 عام  وفي  الفلسطينيني.  الالجئني  تواجه  التي  احلماية 
األونروا تنفيذ ما ال يقل عن 40 تدخالً ملناصرة احلماية، تستهدف كالً 
من اجلهات املسؤولة واجلهات الفاعلة اخلارجية األخرى مبا يتماشى مع 
استراتيجية األونروا ملناصرة احلماية في الضفة الغربية. تيسر األونروا 
تنسيق أنشطة مناصرة احلماية من خالل مشاركة الوكالة النشطة 
في مجموعة عمل املناصرة التابعة للفريق القطري اإلنساني، والتي 
جتمع بني وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الفلسطينية 

والدولية. 

والنزاهة واالستقالل  – اإلنسانية واحلياد  األربعة  املبادئ اإلنسانية  إن 
الوكالة. في عام  التي تقدمها  – هي مبادئ محورية جلميع اخلدمات 
على  التفتيش  لعمليات  السابق  النظام  من  األونروا  حتولت   ،2022
تتسم  سنوية  ربع  متكاملة  تقييمات  إلى  السنوي  نصف  احلياد 
بتركيز أقوى على قضايا الوصول )على سبيل املثال، لألشخاص ذوي 
اإلعاقات(، والسالمة واألمن، وآليات الشكاوى والتعقيبات وغيرها من 
مخاوف احلماية لالجئني الفلسطينيني. ومن خالل قيام فريق احلماية 
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الوكالة  منشآت  جميع  بزيارة  الغربية  الضفة  إقليم  ملكتب  التابع 
أربع مرات في السنة  234 منشأة في الضفة الغربية  البالغ عددها 
وتقييمها، يتم تعزيز التواصل بني فريق احلماية وموظفي األونروا داخل 

اخمليمات وخارجها ومجتمع الالجئني. 

في عام 2023، ستسعى الوكالة أيضاً إلى معاجلة العواقب اإلنسانية 
املباشرة لالنتهاكات والتعرض لتهديدات احلماية فيما يتعلق بالقانون 
اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان. سيشمل ذلك: )1( 
الكشف عن احلاالت وتقييمها، )2( وتقدمي اإلسعافات األولية النفسية 
وتقدمي املساعدة النقدية و/أو اإلحاالت ، )3( ودعم التدابير الوقائية، )4( 
وإدارة احلاالت ورصدها على املدى القصير، )5( واملبادرات على مستوى 
ستعطي  الصمود.  على  الالجئني  مجتمعات  قدرة  لتعزيز  اجملتمع 
اجملتمعات  ملساعدة  األولوية  األونروا  في  األزمات  في  التدخل  وحدة 
)ج(،  في املنطقة  الوشيك، وحتديداً  التهجير القسري  املعرضة خلطر 
والنزاع  واملستوطنني  اإلسرائيلية  األمن  قوات  عنف  من  واملتضررين 
وعمليات اإلخالء والهدم. وستشمل االستجابات التحويالت النقدية، 
واإلسعافات األولية النفسية، وإدارة احلاالت على املدى القصير، وعند 
األونروا  تقدمها  متخصصة  إضافية  خدمات  إلى  اإلحاالت  احلاجة، 

والسلطة الفلسطينية واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى. 

من شأن التركيز على املواضيع الشاملة، مثل حماية الطفل والنوع 
االستغالل  ومنع  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  االجتماعي 
واالنتهاك اجلنسيني وإدماج ذوي االحتياجات اخلاصة، أن يدعم الالجئني 
الفلسطينيني املعرضني للمخاطر في الضفة الغربية. باإلضافة إلى 
اآلمنة  والتعقيب  الشكاوى  قنوات  تكون  أن  األونروا  ستضمن  ذلك، 

بسوء  املتعلقة  الشكاوى  ذلك  في  مبا  لالجئني،  ومعروفة  متاحة 
مع  يتماشى  مبا  اجلنسيني،  واالعتداء  واالستغالل  اخلطير  السلوك 
أجرتها  التي  املشاورات  إن  األساسية.  اإلنسانية  املعايير  التزامات 
شبكة منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني في األراضي الفلسطينية 
السياسات  بتعزيز  املنظمات  جميع  قيام  ضرورة  على  تؤكد  احملتلة 
والعمليات املتعلقة باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وقد وجد تقييم 
أسر  من  فقط   %8.5 أن   2022 لعام  القطاعات  املتعدد  االحتياجات 
أو  الشكاوى  آليات  إلى  الوصول  بكيفية  وعيها  عن  أبلغت  الالجئني 
اإلبالغ واستخدامها )باملقارنة مع 1.7% من األسر الفلسطينية غير 
مستوى  لرفع  األونروا  جهود  على  مؤشر  هذا  أن  حني  وفي  الالجئة(. 
إلى  املوجهة  الرسائل  لتحسني  حاجة  هناك  تزال  ال  أنه  إال  الوعي، 

مجتمعات الالجئني.

“وجود حمائي”  توفير  فريد ميكنها من  في وضع  الوكالة  فإن  وأخيراً، 
جميع  في  الواسعة  عملياتها  بسبب  الفلسطينيني  لالجئني 
اجلمعية  قرارات  خالل  من  تفويضها  وسبب  الغربية  الضفة  أنحاء 
لالجئني  واحلماية  املساعدة  بتقدمي  الصلة  ذات  املتحدة  لألمم  العامة 
لرصد  للحماية  ميدانية  فرق  خمسة  ستخصص  الفلسطينيني.48 
احلوادث الكبرى )ترتدي سترات األمم املتحدة التي حتمل عالمات واضحة 
أي  على  للشهادة  املتحدة(  األمم  عالمات  حتمل  مركبات  وتستخدم 
اإلنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني  للقانون  انتهاكات 
وتسجيلها واإلبالغ عنها. وستعمل الفرق أيضاً مع برامج الوكالة في 

امليدان لدعم قدرتها على مواصلة تقدمي اخلدمات في حاالت الصراع.

أطفال من الجئي فلسطني في منطقة مسافر يّطا، جنوب الضفة الغربية، 
حيث مت تدمير العشرات من املنازل ومن بُنية سبل العيش خالل العام 2022. 

© األونروا 2022. تصوير كاظم ابو خلف
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الصحة البيئية 
 

النتاج: يعيش الالجئون في اخمليمات في بيئة نظيفة ومطهرة

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

ضمان استمرار خدمات إدارة النفايات الصلبة لالجئني 
الفلسطينيني، مبا في ذلك في ظل بيئة أمنية متدهورة

عدد اخمليمات املستفيدة من الوصول احملسن إلى خدمات 
الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والنظافة 

الصحية
19

عدد حاويات النفايات الصلبة التي دمرت أو تضررت خالل 
العمليات العسكرية أو االشتباكات التي مت استبدالها 

للتخفيف من طفح النفايات في األماكن العامة.
5

ضمان تلبية معايير الصحة البيئية األساسية في 
اخمليمات

عدد األسر في مخيم عقبة جبر التي يتم وصلها حديثاً 
بشبكة الصرف الصحي

200

عدد أمتار أنابيب الصرف الصحي وخطوط املياه اجلديدة 
التي بتم تركيبها في مخيم الفارعة

400

نسبة عمال النظافة من بني 350 عامالً الذين يتم 
تزويدهم مبعدات احلماية الشخصية املناسبة والقفازات 

واألحذية والزي الرسمي
%100

في إطار النداء الطارئ لعام 2023، ستسعى األونروا إلى توفير خدمات 
الصحة البيئية في مخيمات الالجئني الفلسطينيني التسعة عشر 
في الضفة الغربية من خالل إدارة النفايات الصلبة، وحتسني الصرف 
حدتها،  من  والتخفيف  الفيضانات  من  والوقاية  والنظافة،  الصحي 
في  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  ملرافق  العاجلة  والتحديثات 
منشآت  تأهيل  إعادة  عن  الصحية، فضالً  ومراكزها  الوكالة  مدارس 

األونروا التي تضررت جراء النزاع. 

تقدم األونروا خدمات إدارة النفايات الصلبة في اخمليمات، حيث جمعت 
54,133 طناً من النفايات الصلبة في عام 2021. ثم يتم نقل النفايات 
إلى محطات التحويل أو مدافن النفايات، بحيث يتعني على الوكالة 
دفع أكثر من 700,000 دوالر أمريكي كرسوم سنوية. وعلى الرغم من 
بذل أفضل اجلهود، فإن كمية النفايات الصلبة املتولدة في اخمليمات 
ويعرض  لألونروا  التشغيلية  القدرات  يتجاوز  مبا  الزيادة،  مستمرة في 
املتعدد  االحتياجات  لتقييم  وفقاً  نوعية.  خدمات  تقدمي  للخطر 
عن  اخمليمات  في  الالجئني  من   %15.7 أبلغ   ،2022 لعام  القطاعات 
تراكم النفايات ألكثر من ثالثة أيام من األيام السبعة السابقة جلمع 

البيانات.

إضافياً  نظافة  عامل   43 بتوظيف  الوكالة  ستقوم   ،2023 عام  في 
ويعد شراء  الصلبة.  النفايات  إلزالة  املتزايدة  احلاجة  إلى  لالستجابة 
وأحذية  وسراويل  وقمصان  )قفازات  الشخصية  احلماية  معدات 

إلى  وما  أمامية  وأضواء  وكمامات  وقبعات  الوضوح  عالية  وسترات 
ذلك( لعمال النظافة البالغ عددهم ـ 350 عامالً أمراً ضرورياً لضنان 
السالمة والنظافة، حيث إن عمال النظافة مطالبون بجمع أكياس 
املناطق  وكنس  احلاويات  في  ورميها  الشوارع  من  يدوياَ  النفايات 
املتضررة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النداء الطارئ لعام 2023 سيدعم 
صيانة أسطول مركبات إدارة النفايات الصلبة احلالي، وتغطية رسوم 
يسمح  مما  الصلبة،  النفايات  حاويات  وتوفير  النفايات،  دفن  مواقع 
بسبب  تتعطل  ما  غالباً  والتي  احلالية،  العمليات  بتحسني  لألونروا 

نقص املوارد. 

في إطار هذا النداء الطارئ، ستقوم األونروا ببناء 400 متر من أنابيب 
الصرف الصحي اجلديدة و400 متر من خطوط أنابيب إمدادات املياه 
نفايات  بركة  من  بالقرب  يعيشون  الذين  الفارعة  مخيم  لسكان 
مفتوحة، وسيتم ربط 200 أسرة الجئة في مخيم عقبة جبر بشبكة 
عشر،  التسعة  الالجئني  مخيمات  جميع  وفي  الصحي.  الصرف 
أنابيب  وصيانة  بتنظيف  النظافة  وعمال  األونروا  مهندسو  سيقوم 
في  والفيضانات  والتسربات  االنسداد  ملنع  املوجودة  الصحي  الصرف 
الكوارث  أو  املتزايد  للعنف  االستجابة  مجرى  وفي  الشتاء.  أشهر 
واستقرار  املياه  إمدادات  لتوفير  جاهدة  األونروا  ستسعى  الطبيعية، 
نظام الصرف الصحي في حاالت الطوارئ قبل القيام بأعمال الترميم 

وإعادة التأهيل الفورية.
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غزة والضفة الغربية والرئاسة
األولوية االستراتيجية الثالثة: التنسيق واإلدارة الفعالة لالستجابة الطارئة

التنسيق واإلدارة

النتاج: يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية

عدد املرات التي مت فيها مراجعة تنفيذ النداء الطارئ في 
سياق استعراض النتائج نصف السنوية والسنوية

2

عدد األيام من نهاية الفترة املشمولة بالتقرير حتى 
إصدار مسودة تقرير منتصف السنة عن التقدم احملرز في 

النداء الطارئ
120

عدد األيام من نهاية الفترة املشمولة بالتقرير حتى 
إصدار مسودة التقرير السنوي للنداء الطارئ

120

حتتاج األونروا إلى قدرات إضافية لضمان التخطيط واإلدارة واملراقبة 
والتقييم للتدخالت الطارئة، وضمان سالمة وأمن املوظفني والالجئني 
كافة  خالل  من  اإلنسانية  باملبادئ  االلتزام  وتعزيز  الوكالة  ومنشآت 
التدخالت الطارئة. هذا األمر حيوي لضمان الكفاءة والفاعلية لالجئني 
الفلسطينيني وللحفاظ على القدرات ومواصلة تطويرها لالستجابة 
في  للتصعيد  اإلنسانية  اآلثار  ذلك  في  مبا  املفاجئة،  الطوارئ  حلاالت 

أعمال القتال والعواقب الصحية وغير الصحية لكوفيد-19.

عام  في  إضافية  بشرية  موارد  إلى  أيضاً  حاجة  هناك  ستكون 
األراضي  في  األخرى  اإلنسانية  املنظمات  مع  التنسيق  لتعزيز   2023
الفلسطينية احملتلة من خالل املشاركة النشطة في بنية التنسيق 
في  اجملموعات  بني  املشتركة  التنسيق  مجموعة  وأبرزها  القائمة، 
الغربية، ومجموعات احلماية والصحة والتعليم، ومجموعة  الضفة 
عمل املساعدات النقدية، ومجموعة عمل الصحة النفسية والدعم 
في  األونروا  تستثمر  سوف  حديثاً.  املنشأة  النفسي-االجتماعي 
الداخلية  القدرة  الوكاالت وتعزيز  الوصول املشتركة بني  آليات  تعزيز 
الالجئون  يكون  أن  لضمان  فعال  مدني-عسكري  حوار  إجراء  على 
وتلقي  األساسية  اخلدمات  إلى  الوصول  على  قادرين  الفلسطينيون 
املساعدة الطارئة خالل فترات الصراع املتصاعد أو املمتد. وسيم أيضاً 
في  اإلقليم  مكتب  إدارة  إلى  املشورة  إلسداء  قانوني  موظف  تعيني 
الضفة الغربية بشأن اإلطار القانوني الدولي املنطبق على عمليات 
املبرمة مع مجموعة من  االتفاقات  اإلقليم، مبا في ذلك  الوكالة في 

الشركاء.

ستواصل الوكالة، في كافة خدماتها في غزة والضفة الغربية، تيسير 
التفاعل واستقبال التعقيبات والشكاوى من الالجئني الفلسطينيني. 
وسيتم تيسير ذلك من خالل مجموعة من اآلليات التي تشمل: )1( 
)2( واستطالعات الرضا  اخلط الهاتفي اجملاني اخملصص لهذا الغرض، 
اجلنسيني  واالنتهاك  االستغالل  عن  اإلبالغ  وآليات   )3( التوزيع،  بعد 
ستركز  لها.49  واالستجابة  األخرى  اخلطيرة  السلوك  سوء  وشكاوى 
إلى  الوصول  وإمكانية  والسرية  السالمة  حتسني  على  أيضاً  األونروا 
قنوات اإلبالغ ملنع االستغالل واالعتداء اجلنسيني. وسيتم حتقيق ذلك 

االجتماعيني  )األخصائيني  الرئيسيني  املوظفني  قدرات  بناء  خالل  من 
وموظفي اإلغاثة واخلط الساخن وموظفي وحدة التدخل في األزمات( 
السكان  أمام  املساءلة  تعزيز  تدعم  التي  والسياسات  املبادئ  بشأن 
املتضررين ومنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، باإلضافة إلى تطوير 

أدوات لتعزيز اإلبالغ الداخلي واملساءلة. 

على مستوى الرئاسة، تتولى دائرة التخطيط املسؤولية عن التخطيط 
ألنشطة االستجابة الطارئة وتنسيقها. وفي إطار النداء الطارئ لعام 
2023، سيقوم موظف مسؤول عن الطوارئ50 باإلشراف على أنشطة 
نظام  خالل  من  التقارير  إدارة  ستتم  والتبليغ.  والرصد  التخطيط 
إلكتروني للمراقبة القائمة على النتائج يتيح للوكالة تتّبع النتائج 
ربع  أساس  على  اخلطة  في  احملددة  األولويات  مع  باملقارنة  الفعلية 
سنوي، مما سييسر إعداد التقارير املوحدة بانتظام. وسيستمر تقدمي 
يتعلق  فيما  الغربية  والضفة  غزة  في  اإلقليمني  إلى مكتبي  الدعم 
ذات  الطوارئ  بروتوكوالت  واختبار  للطوارئ  وحتديث خططها  مبتابعة 
الصلة من خالل عمليات احملاكاة. ستحتفظ األونروا كذلك بوظائف 
أخرى على مستوى الرئاسة لدعم عمليات الطوارئ، مبا في ذلك تعزيز 
لتعزيز  متخصص  دعم  وتقدمي  اإلبالغ،  على  والقدرة  املعلومات  إدارة 
اآلليات  مع  والتفاعل  الطارئ،  النداء  لتدخالت  البيئية  االستدامة 
بقيادة  القانوني  الدعم  أشكال  من  وغيرها  اإلنسان  حلقوق  الدولية 

دائرة الشؤون القانونية.

والتطهير  الصحية  النظافة  مبواد  مرافقها  تزويد  األونروا  ستواصل 
تزويد  أيضاً  الرئاسة  وستواصل  كوفيد-19.  انتشار  ملنع  الكافية 
مكتبي اإلقليمني بالتنسيق واملشورة الفنية بشأن املسائل الصحية. 

حسب  الطارئة،  تدخالتها  مبراجعة  األونروا  ستبدأ   ،2023 عام  في 
الطارئ  للنداء  الشامل  التقييم  وتوصيات  نتائج  ضوء  في  احلاجة، 
الذي كان جارياً وقت كتابة هذا التقرير واملتوقع أن يكتمل في بداية 
عام 2023. وستواصل دائرة التخطيط، على مدار العام، التنسيق مع 
الدوائر ذات الصلة على مستوى الرئاسة ومكتبي اإلقليمني لتحسني 
عمليات الطوارئ التي تقوم بها الوكالة بناًء على توصيات التقييم، 

بحيث تنعكس التغييرات املمكنة في برامج الطوارئ لعام 2024. 
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السالمة واألمن )الضفة الغربية(

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

تعزيز أمن موظفي األونروا لتيسير تقدمي الدعم اإلنساني 
لالجئني الفلسطينيني

إلى  الوصول  لتسهيل  املشتراة  الهجينة  املركبات  عدد 
اخمليمات أثناء النزاع

2

تضمن األونروا االمتثال األمني ملوظفيها وأصولها، مبا في 
ذلك املباني واملنشآت والبرامج

توفيرها/ مت  التي  احلرائق  من  السالمة  معدات  مواد 
استبدالها في منشآت األونروا

400

بتعزيز  األونروا  ستقوم  الغربية،  الضفة  في  األوضاع  تدهور  ظل  في 
الوكالة  مجمع  ذلك  في  مبا  املناطق،  كافة  في  األمنية  إجراءاتها 
وسالمة  األمنية  للتوصيات  االمتثال  لضمان  الشرقية،  القدس  في 
في  األمنية  اخملاطر  إلدارة  احلالي  التقييم  يحدد  الوكالة.  موظفي 
الضفة الغربية )أيار/مايو 2022-2023( أن موظفي األمم املتحدة الذين 
املرتفعة  األمنية  التهديدات  فترات  خالل  البعثات  بأنشطة  يقومون 
من  للتخفيف  مختلفة  أمنية  مواد  تصرفهم  حتت  تكون  أن  يجب 
والرصاص  واالشتباكات  املسلحة  التوغالت  تشكلها  التي  اخملاطر 
إلى  بأمان  للوصول  إضافية   4x4 إلى مركبات  الطائش. هناك حاجة 

مخيمات الالجئني عند إغالق الطرق الرئيسية. وهناك نقص في عدد 
اخلوذات والسترات الواقية من املقذوفات في الضفة الغربية وسيلزم 
توفر أعداد كبيرة منها )أكثر من 80( لكي تتمكن األونروا من احلفاظ 
وإدراكاً  املمتدة.  التصعيد  فترات  خالل  بأمان  احليوية  اخلدمات  على 
للدور احملوري ملنشآت األونروا )املراكز الصحية واملدارس ومراكز التوزيع( 
إضافيني  أمن  حراس  إلى  حاجة  هناك  ستكون  اخلدمات،  تقدمي  في 
التوترات.  تتصاعد  عندما  أو  اإلغالق  فترات  خالل  املواقع  هذه  لتأمني 

كما سيتم شراء 400 طفاية حريق ومعدات للتخفيف من احلرائق.

التـأهب للطوارئ )غزة(

النتاج: يتم تخفيض اخلسائر في األرواح وفي األصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية جملتمعات الالجئني

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

متلك الوكالة قدرات استجابة كافية من أجل التصدي 
لألزمة املمتدة والطوارئ املفاجئة

عدد األسر املتضررة من الكوارث املفاجئة ذات النطاق 
الضيق التي يتم تزويدها باملواد غير الغذائية

13,000

عدد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةاملتأثرين بحاالت 
الطوارئ الذين يتم تزويدهم بأجهزة مساعدة

3,000

عدد املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ لدى األونروا التي تتم 
صيانتها وتأمينها واإلبقاء على جهوزيتها حلاالت الطوارئ

54

عدد مراكز اإليواء الطارئ املتنقلة لدى األونروا التي تتم 
صيانتها وتأمينها واإلبقاء على جهوزيتها حلاالت الطوارئ

25

عدد املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ ومراكز اإليواء الطارئ 
املتنقلة اجملهزة لالستجابة الطبية الطارئة

79

عدد املساحات في مكاتب املناطق التي تتم إعادة 
تأهيلها وتأمينها واإلبقاء على جهوزيتها حلاالت الطوارئ

20

2,000عدد موظفي األونروا املدربني من أجل التأهب للطوارئ

7عدد شاحنات رص النفايات التي يتم استبدالها

يبحث أهالي غزة، الالجئني منهم وغير الالجئني، خالل حاالت الطوارئ 
الوكالة  من  يتطلب  الذي  األمر  األونروا،  مدارس  في  آمن  ملجأ  عن 
 54 التأهب حلاالت الطوارئ في  احلفاظ على مستوى عال وفعال من 

مركزاً مخصصاً لإليواء الطارئ و25 مركز متنقل لإليواء الطارئ. 

وفي مجرى التأهب واالستجابة للكوارث املفاجئة ذات النطاق الضيق، 
تزداد  أن  يتوقع  والتي  والفيضانات،  الشتوية  والعواصف  احلرائق  مثل 
التغير  ظل  في  منخفضة  منطقة  في  يقع  الذي  غزة  قطاع  في 
املناخي،51 ستحتاج األونروا إلى القدرة على لتقدمي املواد غير الغذائية 
حلوالي 13,000 أسرة الجئة متضررة. يشمل ذلك البطانيات والفرش 
النايلون  وشراشف  التنظيف  ومستلزمات  املطبخ  ومستلزمات 
الوكالة  مستودعات  في  تخزينها  سيتم  والتي  املشمع،  والقماش 
نهجها  تعزيز  على  الوكالة  ستعمل  كما  التأهب.  تدابير  كأحد 

الشامل من خالل تأمني مخزون من األجهزة املساعدة )مثل الكراسي 
املتحركة والعكازات وعصي املشي لألشخاص ذوي اإلعاقات احلركية( 
االحتياجات  ذوي  من  شخص   3,000 إلى  يصل  ما  احتياجات  لدعم 

اخلاصةخالل حاالت الطوارئ. 

ستواصل األونروا من خالل هذا النداء الطارئ ضمان جتهيز 54 مدرسة 
تابعة لألونروا للعمل كمراكز مخصصة لإليواء الطارئ خالل حاالت 
الصحي  والصرف  املياه  ومرافق  املآوي  املرافق  هذه  وستوفر  الطوارئ. 
والنظافة الصحية للسكان املهجرين، مما يوفر عنصراً من السالمة 
الالحقة  للمراجعة  االستجابة  مجرى  وفي  النزوح.  أثناء  واألمن 
لإلجراءات املنفذة في عام 2021، التي وجدت أن العديد من للسكان 
مخصصة  غير  مدارس  في  مأوى  على  للحصول  سعوا  املهجرين 
للطوارئ، مت إنشاء 25 مركزاً متنقالً لإليواء الطارئ بهدف تقدمي نفس 
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املناطق  في  الطارئ  لإليواء  اخملصصة  املراكز  تقدمها  التي  اخلدمات 
النائية )حيث ال يستطيع الناس الوصول بأمان إلى املراكز اخملصصة 
املراكز  صيانة  الطارئ  النداء  هذا  خالل  من  وسيتم  الطارئ(.  لإليواء 
وتأمينها  املتنقلة  الطارئ  اإليواء  ومراكز  الطارئ  لإليواء  اخملصصة 
واإلبقاء على جهوزيتها حلاالت الطوارئ. تشمل مراكز اإليواء املتنقلة 
مرافق متنقلة للمياه والصرف الصحي والنظافة )وحدات مراحيض 
ووحدات استحمام( يتم تخزينها في قاعدة رفح اللوجستية التابعة 
للوكالة، وهي جاهزة للتركيب في مراكز اإليواء الطارئ غير اخملصصة 
في املناطق التي توجد فيها جتمعات للنازحني. ومن خالل هذه املراكز 
املتنقلة لإليواء الطارئ، سيتم توفير كافة تدخالت األونروا )مساعدات 
املواد الغذائية وغير الغذائية واخلدمات الصحية( مبجرد تركيب مرافق 
املدارس غير اخملصصة كمراكز  والنظافة في  املياه والصرف الصحي 

إيواء طارئ.

من  يكفي  ما  تأمني  إلى  األونروا  تهدف  الطارئ،  النداء  هذا  من خالل 
نقاط  احتياجات  لتغطية  الطبية  واإلمدادات  الصحية  املعدات 
مركزاً  و25  الطارئ  لإليواء  مركزاَ مخصصاً   54 في  الطبية  الطوارئ 
متنقالً سيتم تفعيلها خالل حاالت الطوارئ. كما سيتم إنشاء غرف 
لالستجابة  استعداداً  القائمة  الصحية  األونروا  مراكز  داخل  طوارئ 
التصعيد  حاالت  خالل  الصحية  املراكز  إلى  تصل  التي  لإلصابات 
لتحسني  األونروا  تخطط  ذلك،  على  عالوة  األخرى.  الطوارئ  وحاالت 

املناطق في قطاع غزة،  الظروف في مكاتبها اخلمسة على مستوى 
التي تضم مكاتب اإلغاثة واخلدمات االجتماعية والصيانة والنظافة. 
مؤقتة  مكاتب  في  احملليني  املوظفني  من  العديد  يعمل  حالياً، 
الطارئ،  النداء  هذا  ومبوجب  شحن.  حاويات  من  مكونة  ومتهالكة 
سيتم إعادة تأهيل 20 مكتباً على مستوى املناطق وتأمينها واإلبقاء 
على جهوزيتها حلاالت الطوارئ من أجل متكني املوظفني من تقدمي دعم 
أفضل للمجتمعات املتضررة التي تبقى خارج املراكز اخملصصة لإليواء 

الطارئ ومراكز اإليواء الطارئ املتنقلة أثناء حاالت الطوارئ.

خالل  من  الطوارئ  حلاالت  التأهب  تعزيز  على  أيضاً  األونروا  ستعمل 
 2,000 مجموعه  ملا  الطوارئ  حلاالت  وتدريب  محاكاة  عمليات  إجراء 

موظف مدرجني في قائمة موظفي الطوارئ.

بتنفيذ  الوكالة  تلتزم  ونظيفة،  آمنة  بيئة  على  احلفاظ  أجل  من 
الطارئ  لإليواء  اخملصصة  املراكز  في  الصلبة  النفايات  جمع  خدمات 
ومراكز اإليواء الطارئ املتنقلة أثناء حاالت الطوارئ. غير أن ذلك يتوقف 
على افتراض أن احلركة، مبا في ذلك الوصول إلى مواقع دفن النفايات، 
أثناء حاالت الطوارئ، وأن الوكالة ستكون قادرة، من  ال تكون مقيدة 
خالل هذا النداء الطارئ، على استبدال شاحنات رص النفايات السبع 
التي متلكها واملعدات ذات الصلة التي تدهورت حالتها منذ آخر مرة 

استبدلت فيها في عام 2009.

فصل  في  مائي  فيضان  حالة  غزة  قطاع  مناطق  من  الكثير  تعيش 
الشتاء. مخيم النصيرات، غزة. © األونروا 2021. تصوير محمد حناوي
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التـأهب للطوارئ )الضفة الغربية(

الغاية )2023(املؤشراتاخملرجات

متلك الوكالة أنظمة مناسبة وقدرة استجابة كافية 
لالستجابة الحتياجات الالجئني في األزمات املمتدة 

وحاالت الطوارئ املفاجئة.

عدد األسر املتضررة من حاالت الطوارئ املفاجئة التي 
قدمت لها مساعدات نقدية

120
)منهم حوالي 24 أسرة تعيلها 

نساء(

عدد املوظفني امليدانيني املدربني على التأهب حلاالت 
الطوارئ والسالمة والصحة النفسية والدعم النفسي-

االجتماعي.
600

1عدد متارين احملاكاة التي أجريت

يحافظ مكتب إقليم الضفة الغربية على قدرته على 
توفير القدرات األساسية إلدارة النفايات الصلبة في 

اخمليمات، مبا في ذلك أثناء حاالت الطوارئ.

عدد شاحنات رص النفايات الكبيرة والصغيرة والقالبات 
الصغيرة التي يتم استبدالها.

7

الالجئني  آمن وكرمي ألسر  لتأمني مستوى معيشة  األونروا  ستسعى 
القسري  والتهجير  والفيضانات  احلرائق  من  املتضررة  الفلسطينيني 
وظروف الشتاء القاسية. وفي هذا الصدد، ستقدم الوكالة املساعدة 
120 أسرة الجئة متضررة من حاالت  النقدية الطارئة ملا يقدر بنحو 
ستحصل  التدخل،  هذا  خالل  من   .2023 عام  في  املفاجئة  الطوارئ 
التوزيعات  500 دوالر أمريكي، لتحل محل  كل أسرة على ما معدله 
السابقة للمساعدات العينية. سيتم تقييم األسر املتضررة من قبل 
املساعدة  ومقدار  بنوع  سيوصون  الذين  األونروا  في  اإلغاثة  موظفي 

املطلوبة، بناًء على التقارير املقدمة عن األضرار. 

الصمود  وقدرات  السالمة  على  التدريب  بتوفير  األونروا  وستقوم 
االستجابة  قدرات  بناء  أجل  من  ميداني  موظف   600 مجموعه  ملا 
املناسبة للعنف والتعرض للغاز املسيل للدموع والتوغالت املسلحة 
متخصص  تدريب  توفير  وسيجري  الضغوط.  مع  التعامل  ولتعزيز 

إضافي للتأهب للفيضانات لعمال النظافة في اخمليمات.

سيتم إجراء مترين محاكاة طارئ في مكتب إقليم الضفة الغربية في 
عام 2023، بدعم من رئاسة األونروا، الختبار البروتوكوالت واإلجراءات 

وحتسني قدرة الوكالة على التخطيط واالستجابة للطوارئ.

ومن أجل احلفاظ على بيئة آمنة ونظيفة، تلتزم الوكالة باحلفاظ على 
الطوارئ.  حاالت  خالل  اخمليمات  في  الصلبة  النفايات  جمع  خدمات 
ويتوقف ذلك على افتراض أن احلركة، مبا في ذلك الوصول إلى مواقع 
دفن النفايات، ال تكون مقيدة أثناء حاالت الطوارئ، وأن الوكالة ستكون 
قادرة، في إطار هذا النداء، على استبدال املعدات احليوية، مبا يشمل 
الصغيرتني،  النفايات  رص  وشاحنتي  الكبيرة،  النفايات  رص  شاحنة 
والقالبات األربعة الصغيرة. وسوف تستكشف الوكالة خيارات توفير 
الهواء  تلوث  للحد من  الهجينة  املركبات  ذلك شراء  مبا في  الطاقة، 

ومن استهالك الوقود.

التأهب  في  االونروا  تدخالت  من  كجزء  غذائية  الغير  املساعدات  تقدمي  يتم 
واالستجابة حلاالت الطوارئ لعائالت الجئي فلسطني املتأثرة بالكوارث املفاجئة، 
كالفياضانات واحلرائق، مخيم البريج، غزة. © األونروا 2021. تصوير محمد حناوي
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الهوامش
1  تندرج بعض عناصر هذا النداء )مثل بعض التكاليف في مجاالت الصحة والتعليم والصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي والسالمة واألمن( أيضاً في 

متطلبات ميزانية البرامج لدى الوكالة وتنعكس هنا ألغراض حشد التمويل لضمان تكامل التدخل العام.

2  مجموع ميزانية النداء الطارئ أعلى من املبلغ اإلجمالي اخلاص باألونروا الوارد في متطلبات متويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022. ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن النداء الطارئ يشمل تدخالت إضافية )مثل إعادة إعمار املساكن في غزة، وتوظيف معلمني وعمال نظافة إضافيني على أساس العمل باملياومة في الضفة الغربية( 

لتغطية احتياجات الالجئني الفلسطينيني، و/أو يشمل أعداداً أكبر من احلاالت )مثالً، في حالة املساعدات الغذائية واملال مقابل العمل في غزة(. باإلضافة إلى ذلك، 
يشمل النداء الطارئ تكاليف تشغيلية وتكاليف للسالمة واألمن وللقدرات واإلدارة، وهي بنود غير مؤهلة لإلدراج في خطة االستجابة اإلنسانية، ولكنها ضرورية 

لضمان التنفيذ الفعال الستجابة الوكالة اإلنسانية.

3  األمم املتحدة. تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باألراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإسرائيل )A/77/328، الفقرة 75(. متاح على 
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/a-77-328.php

https://www.wfp.org/publications/wfp-palestine-monthly-market-dashboard ،)2022 4  برنامج األغذية العاملي. لوحة معلومات السوق الشهرية )متوز/يوليو

5  ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك صراحة، فإن جميع البيانات املقدمة في هذا القسم من النداء الطارئ يستند إلى إحصاءات األونروا التي مت جمعها خالل السنوات 
العشر املاضية.

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/a-77-328.php الفقرة 50. متاح على ،A/77/328 6  انظر

7  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )A/RES/46/182(، 91 كانون األول/ديسمبر 1991.

https://www.ochaopt.org/poc/2-15-august-2022 ،)2022 8  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقرير حماية املدنيني )آب/أغسطس

9  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. األثر اإلنساني لتصعيد أعمال القتال في غزة )آب/أغسطس 2022(،
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-gaza-escalation-hostilities-immediate-needs-and-funding-requirements-august-2022

10  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. حركة الدخول إلى غزة واخلروج منها: حتديث يغطي تشرين األول/أكتوبر 2022،
https://www.ochaopt.org/content/movement-and-out-gaza-update-covering-october-2022

11  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. قطاع غزة: األثر اإلنساني خلمسة عشر عاماً من احلصار – حزيران/يونيو 2022،
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022

https://www.unrwa.org/gaza15-years-blockade ،12  االونروا – اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

13  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح القوى العاملة )متوز/يوليو-أيلول/سبتمبر 2022( )الربع الثالث 2022(. تقرير صحفي. 2022/11/08،
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ022022E.pdf

14  املرجع السابق.

15  برنامج األغذية العاملي. لوحة معلومات السوق الشهرية )حزيران/يوليو https://www.wfp.org/publications/wfp-palestine-monthly-market-dashboard ،)2022 ومكتب 
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات. النتائج القطاعية الرئيسية – غزة. متوز/يوليو 2022, األراضي الفلسطينية احملتلة،

https://www.ochaopt.org/msna/2022/Key-Sectoral-Findings_Factsheet-Booklet_MSNA-2022_Gaza.pdf

https://www.wfp.org/publications/wfp-palestine-monthly-market-dashboard ،)2022 16  برنامج األغذية العاملي. لوحة معلومات السوق الشهرية )حزيران/يوليو

17  ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات. النتائج القطاعية الرئيسية – غزة. متوز/يوليو 2022, األراضي الفلسطينية 
https://www.ochaopt.org/msna/2022/Key-Sectoral-Findings_Factsheet-Booklet_MSNA-2022_Gaza.pdf ،احملتلة

18  ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك صراحة، فإن جميع البيانات املقدمة في هذا القسم من النداء الطارئ يستند إلى إحصاءات األونروا التي مت جمعها خالل السنوات 
العشر املاضية.

https://www.ochaopt.org/data/2022/msna ،2022 19  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات. متوز/يوليو

20  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح القوى العاملة )متوز/يوليو-أيلول/سبتمبر 2022( ( )الربع الثالث 2022(. تقرير صحفي. 2022/11/08. 
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ022022E.pdf

21  املرجع السابق.

22  يقوم برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية التابع لألونروا بانتظام بعقد مجموعات تركيز ملناقشة بنود رئيسية مثل نوعية املساعدات الغذائية وكمية السلع 
األساسية املدرجة في سلة الغذاء وعملية توزيع األغذية. ويتوفر لدى البرنامج نظام لتعقيبات اللجان والشكاوى لتلقي مساهمات املستفيدين. كما توجد آلية 

استئناف فيما يتعلق باألسر التي يتم تقييمها على أنها »غير مؤهلة« لالستفادة من التدخل. ويرد البرنامج على األسر فيما يتعلق بحالة شكواهم أو استئنافهم. 
كما أن وحدة الرصد والتقييم في مكتب إقليم غزة تكفل املساءلة أمام السكان املتضررين من خالل إجراء مقابالت منتظمة مع املستفيدين في جميع مراكز التوزيع 

ونقاط التوزيع األخرى ومنازل املستفيدين و/أو عبر املكاملات الهاتفية. كما يتم جمع التعقيبات بشأن نوعية السلع املستلمة، وسلوك املوظفني املسؤولني عن توزيع 
الغذاء، وأية مسائل أخرى ذات عالقة.

23  باستخدام أسعار الصرف املعمول بها في األمم املتحدة في األول من تشرين األول/أكتوبر 2022 )1 دوالر = 3.554 شيكل(.
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php

24  سيتم توفير النتائج مصنفة حسب اجلنس واإلعاقة في التقرير املرحلي للنداء الطارئ لعام 2023.

25  يتوقع مكتب غزة اإلقليمي إجراء فحوص التحري الطبي حلوالي 100,000 طالب وطالبة ضمن هذا التدخل.

26  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات 2022.

27  في حاالت الطوارئ، قد ال يتمكن أطفال الالجئني الفلسطينيني من احلضور إلى املدرسة. وقد مت تطوير منصة التعلم الرقمي في األونروا ملساعدة طلبة األونروا، 
مهما كان عمرهم، على مواصلة عملهم الصفي حتى عندما ال يكون من املمكن لهم الذهاب إلى املدرسة كل يوم. أعدت املنصة لتوفير مواد تعلم ذاتي مناسبة 
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للعمر وذات صلة وآمنة تتماشى مع قيم األمم املتحدة واملبادئ اإلنسانية. وتتضمن املنصة مواد تعلم مجانية جلميع الطلبة من الصف األول إلى التاسع في مدارس 
األونروا في غزة وسوريا ولبنان، وللصفوف من األول إلى العاشر في مدارس األونروا في الضفة الغربية واألردن. وقد قامت فرق برنامج التعليم في األونروا في كل إقليم 

بتطوير املواد على اإلنترنت، والتي تشمل بطاقات للتعلم الذاتي وأوراق عمل ومقاطع فيديو وملفات صوتية وألعاباً تعليمية واختبارات، كما يتم توفير معلومات لألهل. 
ميكن جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، الوصول إلى املنصة بسهولة وميكن الوصول إليها من أجهزة احلاسوب الشخصي والهواتف الذكية واألجهزة 

اللوحية. تعرض املواد اخلاصة بكل مبحث وصف بطريقة منهجية، وهي مصممة لدعم حماية الطلبة ورفاههم النفسي-االجتماعي، وحتترم حقوق النشر، وتشير إلى 
UNRWA Self-Learning Platform :جميع املراجع على النحو الواجب. ميكن الوصول إلى منصة التعلم عن بعد على

28  وفقاً للنهج الذي أوصت به مجموعة املأوى في األراضي الفلسطينية احملتلة، تظل األسر التي )1( فقدت منازلها في أعمال القتال في عام 2014 وال تزال مهجرة، )2( 
وتلك التي تعيش في مساكن تضررت ولم يتم إصالحها بعد، تظل حتظى باألولوية في نلقي الدعم الذي سوف يستأنف عند توافر األموال. ال تشمل االحتياجات املالية 

الواردة في النداء الطارئ لعام 2023 االحتياجات املتبقية منذ عام 2014، إال أن األونروا تواصل استكشاف خيارات أخرى حلشد التمويل دعماً لهذه األسر.

29  قد يتغير هذا الرقم أثناء عملية التحقق إذا: )1( لم يتم تأكيد نتائج التقييم األولية من خالل تقييم املتابعة ؛ )2( أو تلقت األسر دعماً إلعادة تأهيل/بناء املساكن من 
منظمات أخرى؛ )3( أو تبني أن بعض أولئك الذين يطلبون املساعدة غير مؤهلني للحصول على دعم الوكالة.

30  يشرك نهج األونروا للمساعدة الذاتية األسر الالجئة بشكل مباشر في إعادة تأهيل منازلها، حتت الدعم الفني واإلشراف من مهندسي الوكالة. نهج املساعدة 
الذاتية ال يشجع فقط على مشاركة الالجئني في هذه العملية، ولكنه يقلل أيضاً من احلاجة إلى انخراط الوكالة في أعمال إعادة تأهيل في كل مبنى ويحفز النشاط 

االقتصادي في مخيمات الالجئني الفلسطينيني.

31  أنشطة دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام في غزة. كانون الثاني/يناير 2019 – تشرين األول/أكتوبر 2020،
https:// ،؛ دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام – فلسطني، نيسان/إبريل 2022، أهم مستجدات البرنامجhttps://www.unmas.org/en/programmes/state-palestine

www.unmas.org/sites/default/files/unmas_palestine_april_2022_newsletter.pdf

32  البنك الدولي. تقرير الرصد االقتصادي املقدم إلى جلنة االتصال اخملصصة. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي،
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-monitoring-report-ahlc

33  وفقاً لسجالت التسجيل في األونروا، يتمتع %90 من سكان اجملتمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية بوضع الجئ.

34  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(. املسح االجتماعي-االقتصادي ومسح األمن الغذائي 2020،
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/socio-economic_food_security_survey_sefsec_2018_full_repor_02.09t.pdf

35  مبا في ذلك حظائر املاشية.

36  ستبلغ قيمة املساعدة القائمة على النقد ألسر الالجئني من فئة الفقر املدقع 125 شيكل للشخص الواحد في كل ربع سنة.

37  منطقة التماس هي املنطقة املغلقة من األراضي بني اجلدار واخلط األخضر )خط الهدنة لعام 1949(.

38  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(. املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي 2020 - دولة فلسطني.

39  متت مراجعة هذا العدد من احلاالت وحتديثه خالل الربع الثالث من عام 2022، حيث مت نقل العديد من األسر إلى برنامج شبكة األمان االجتماعي االعتيادي التابع 
للوكالة.

40  كان لدى االونروا اتفاقية تعاقدية مع بنك فلسطني منذ كانون الثاني/يناير 2018 وستتم مراجعة هذه االتفاقية بحلول نهاية عام 2022.

41  دورا، الفوار، مدينة اخلليل، العروب، بيت حلم، الدهيشة، القدس، شعفاط، قلنديا، األمعري، اجللزون، بدو، دير عمار، عقبة جبر، عني السلطان، مخيم رقم 1، بالطة، 
عسكر )القدمي(، عسكر )اجلديد(، الفارعة، جنني، طولكرم، نور شمس.

42  املراكز الصحية املستهدفة في اخمليمات التالية: نور شمس وجنني وعسكر ومخيم رقم 1 )شمال الضفة الغربية(، ودير عمار واألمعري واجللزون )منطقة رام اهلل(، 
وشعفاط وقلنديا )منطقة القدس(، والعروب )منطقة اخلليل(.

43  املدارس املستهدفة هي القدس للبنني، القدس للبنات، صور باهر اخملتلطة، عقبة جبر للبنني، عقبة جبر للبنات، غور الفارعة اخملتلطة )غور األردن(.

44  نفذت في مدرسة اخلليل للبنني، وغور الفارعة اخملتلطة، وفي مدارس األونروا في مخيمات العروب واجللزون وجنني.

45  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقييم االحتياجات املتعدد القطاعات 2022.

46  سيتم االتفاق مسبقاً بني مهندسي األونروا واألسرة املستفيدة على قائمة مرجعية لألعمال املطلوب إجنازها مقابل كل دفعة لضمان الشفافية في استخدام 
األموال. وسيقوم مهندسو األونروا بالرصد املنتظم للعمل.

47  ترتيبات اإلقامة الثابتة تشير إلى املستفيدين من املساعدة الذين يفيدون بأنهم يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على البقاء في مكان إقامتهم الراهن ملدة تصل 
إلى 12 شهراً بعد حادثة احلماية التي تعرضوا لها )مثل عملية عسكرية أو عنف مستوطنني أو أعمال هدم(.

48  انظروا، على سبيل املثال، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )A/RES/49/35، 9 كانون األول/ديسمبر 1994(. متاح على:
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-176425/ ; and https://www.unrwa.org/what-mandate-unrwa-0

49  يتوافق ذلك مع التزامات املعيار اإلنساني األساسي الرابع: »اجملتمعات واألشخاص املتأثرون باألزمات يعرفون حقوقهم واستحقاقاتهم، ولديهم إمكانية الوصول 
إلى املعلومات واملشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم«، واخلامس: »ميكن للمجتمعات واألشخاص املتضررين من األزمات الوصول إلى آليات آمنة وسريعة االستجابة 

للتعامل مع الشكاوى«.

50  يتم تقاسم التكاليف بني هذا النداء والنداء الطارئ اخلاص بسوريا ولبنان واألردن لعام 2023.

51  برنامج األمم املتحدة للبيئة، تقرير حالة البيئة وآفاقها في األراضي الفلسطينية احملتلة 2020،
https://www.unep.org/resources/report/state-environment-and-outlook-report-occupied-palestinian-territory-2020
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