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 .1نظرة عامة على األزمة
في الثالثني من كانون الثاني  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية
تفشي مرض فيروس كورونا املستجد ( 2019كوفيد )19-معتبرة إياه
حالة صحة عامة طارئة ذات قلق دولي . 1ومت اإلعالن عن أنه جائحة من
قبل منظمة الصحة العاملية في  11آذار  .2020واستنادا إلى منظمة
الصحة العاملية ،وحسب اإلحصائيات في  16آذار ،فقد مت اإلبالغ عن
 164,837حالة مؤكدة من اإلصابة بفيروس كوفيد 19-في  146دولة
ومكان ،مبا في ذلك تسجيل  6,740حالة وفاة مرتبطة باإلصابة . 2وفي
وقت كتابة هذا النداء ،فإن الصعود في عدد احلاالت والبلدان التي تقوم
باإلبالغ عن احلاالت ال يزال مستمرا ،مبا في ذلك في الشرق األوسط.
والعديد من البلدان التي تتمتع بأنظمة صحية متقدمة تكافح في
سبيل التأقلم مع انتشار الفيروس ،األمر الذي يثير قلقا كبيرا حيال
مقدرة تلك البلدان التي لديها أنظمة صحية أضعف على االستجابة
وتقدمي الرعاية الضرورية.
كما مت اإلبالغ عن حاالت من فيروس كوفيد 19-في أقاليم عمليات األونروا.
وحسب األرقام الصادرة في  16آذار ،مت اإلبالغ عن  99حالة إصابة وثالثة
وفيات في لبنان ،إلى جانب  38حالة في الضفة الغربية وستة حاالت
في األردن .ولم يتم بعد تأكيد وجود حاالت في سوريا وفي غزة .وأعلنت
إسرائيل عن تسجيل  200حالة ،وأصبح االنتشار اآلن يحدث محليا،
فيما تعاني البلدان اجملاورة األخرى من تصاعد في عدد احلاالت املؤكدة .إن
هذا يشير إلى أن خطر االنتقال يتزايد .ومن أجل احتواء العدوى ،قامت
الدول بتطبيق تدابير مشددة وعملت على احلد من السفر من وإلى
البلدان املتضررة ،وطالبت بفترات من احلجر لألشخاص الذين كانوا
في بلدان متضررة أو الذين كانوا على اتصال باحلاالت املصابة ،وقررت
إغالق املدارس واجلامعات واألماكن العامة ،ومنعت التجمعات الكبيرة
واألحداث الرياضية واملؤمترات الدولية من جملة تدابير أخرى .كما مت
فرض ضوابط واسعة على احلدود في كافة أقاليم عمليات األونروا.
وفي الوقت احلالي ،فإن مدارس األونروا ومراكز التدريب الفني واملهني
مغلقة في كافة األقاليم ،وذلك انسجاما مع تعليمات البلدان املضيفة،
كما هو احلال أيضا فب معهدي تدريب املعلمني التابعني لألونروا في
الضفة الغربية واألردن.

ويغطي هذا النداء العاجل احتياجات الوكالة الفورية
لفترة ثالثة أشهر ،أي من األول من آذار وحتى احلادي
والثالثني من أيار  .2020وتدرك األونروا بأن الوضع يتطور
بشكل سريع ،وبأن وضع االستعداد واالستجابة يختلف
في أقاليم عمليات الوكالة بسبب االحتياجات والقدرات
اخملتلفة .وتنعكس هذه اخلصوصيات على متطلبات
االستجابة األولية املتضمنة في هذا النداء ،والذي سيتم
حتديثه كلما اقتضت احلاجة .إن هذا قد يشتمل على تقدمي
مساعدة مادية للجماعات املعرضة للمخاطر واملتضررة
جراء حالة طوارئ كوفيد ،19-باإلضافة إلى اإلسناد
اإلضافي للتداخالت الصحية.

عامل نظافة تابع لألونروا يقوم بتنظيف منازل الالجئني
الفلسطينيني في الضفة الغربية © .احلقوق محفوظة لألونروا 2020

1 .حالة صحة عامة طارئة ذات قلق دولي :حدث استثنائي يتم حتديده ،على النحو املنصوص عليه في اللوائح الصحية الدولية بأنه يشكل خطرا على
الصحة العامة للبلدان األخرى من خالل االنتشار الدولي للمرض؛ ورمبا يتطلب استجابة دولية منسقة
2 .موقع منظمة الصحة العاملية:

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ت

 .2استجابة األونروا الفورية
اخلدمات :
إن األونروا ملتزمة بتقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية في كافة إلى معاجلة ورعاية كبار السن ،والذين هم من ضمن الفئة األشد خطرا
أقاليم عملياتها من أجل ضمان استمرار توفر سبل وصول الجئي لإلصابة بفيروس كوفيد ،19-هي األخرى مرجحة للزيادة.
فلسطني إلى خدمات رعاية صحية نوعية .وهنالك بروتوكوالت ورعاية واألونروا ملتزمة باحملافظة على تقدمي خدمات التعليم حتى في
حلاالت الفرز موضوعة من أجل حتديد املرضى الذين يعانون من أعراض أوقات الطوارئ .ويوجد لدى الوكالة بالفعل نهج معروف للتعليم في
تنفسية .كما مت إدخال تدابير أخرى للجهوزية ولتقليل اخلطر :فاملرضى حاالت الطوارئ كان قد لعب دورا رئيسا في النزاعات في سوريا وغزة.
الذين يعانون من أمراض غير سارية يتلقون أدوية ملدة شهرين ،وذلك وفي األسابيع املاضية ،استفادت مكاتب أقاليم العمليات من املصادر
بهدف تقليل تعرضهم للمرضى اآلخرين الذين يعانون من أعراض املتوفرة للتعليم في حاالت الطوارئ إلعداد مخططاتها واستجاباتها.
تنفسية ،ومن أجل التأكد من أن لديهم مخزون كاف من األدوية وهذا يشمل املواد املطبوعة املبنية على املناهج ،وبرنامج الوكالة
الضرورية في حال حدوث أي انقطاع في اخلدمات .وفي غزة ،قامت التعليمي التفاعلي على احلاسوب ،وأقراص الفيديو الرقمية واألجهزة
الوكالة بتطوير خطط للتطبيب عن بعد ،مبا في ذلك االستشارات عبر اخللوية؛ والدروس من خالل تلفزيون األونروا ،واإلرشادات ذات الصلة
الهاتف وتسهيالت لتنظيم جمع األدوية من العيادات في األوقات التي للطلبة واملعلمني والوالدين .وقبيل اإلغالق املؤقت للمدارس ،قامت
يكون تدفق املرضى فيها أقل .كما مت تخصيص خطوط ساخنة أيضا الوكالة أيضا بالتسريع في تدابير النظافة والصحة الشخصية في
في كافة عيادات األونروا البالغ عددها  22عيادة في غزة ،وسيتم تشجيع كافة املواقع ،وذلك من خالل توفير الصابون وتعزيز ممارسات النظافة
املرضى على استخدام هذه اخلطوط كمصدر رئيس للتواصل ،وذلك الشخصية احلسنة.
بهدف التقليل من عدد الزيارات احلسية للمراكز الصحية ولتقليل
وعملت رئاسة األونروا العامة على إسناد األقاليم في الوصول إلى
خطر تفشي املرض.
مصادر التعليم في حاالت الطوارئ على مدار األسابيع املاضية؛ ومع
كما يتم أيضا العمل على حتديد املتطلبات اإلضافية املتعلقة مبواد ذلك ،واآلن مع إغالق كافة املدارس في كافة األقاليم فإن هنالك حاجة
النظافة الشخصية ومعدات احلماية الشخصية في كافة مراكز أكبر إلدارة فاعلة لطرائق التعلم الذاتي .كما أن هنالك أيضا حاجة
األونروا الصحية وعلى نطاق الوكالة بأسرها ،واألصناف العاجلة هي للنظر في كيفية أن يتم استخدام مواد التعلم الذاتي من أجل إسناد
اآلن قيد الشراء.
األطفال وذلك فيما يختص بالقضايا اجلديدة للسالمة والنظافة
وإضافة لذلك ،فإنه من املتوقع أن الجئي فلسطني قد يواجهون حتديات الشخصية .وفي غزة ،يتم العمل على تأسيس نظام للرسائل النصية
على صعيد الوصول لرعاية املستشفيات في مرافق وزارة الصحة ،األمر بهدف ضمان التواصل السريع مع والدي طلبة األونروا.
الذي يتسبب بزيادة الطلب على برنامج األونروا لالستشفاء .إن احلاجة

ممرضة تابعة لألونروا تقدم الرعاية للمرضى في مركز األونروا الصحي في مخيم الدهيشة لالجئني
خالل أزمة  © .COVID-19احلقوق محفوظة لألونروا  ، 2020تصوير مينى باتل
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صيدلي تابع لألونروا يوزع االدوية على الجئ فلسطيني في مركز األونروا الصحي في البلدة القدمية
في القدس الشرقية خالل أزمة  © . COVID-19احلقوق محفوظة لألونروا  ، 2020تصوير لويز ووترريدج

التنسيق واإلدارة:
عملت الوكالة على تشكيل قوة عمل في رئاستها العامة بعمان،
بقيادة مدير دائرة الصحة وتشترك فيها دوائر البرامج واإلسناد.
وقوة العمل تلك على تواصل يومي مع مكاتب أقاليم األونروا من
أجل إسناد جهودهم في االستعداد واالستجابة ،واملساعدة في ملء
الفجوات احلرجة .كما مت تطوير تعليمات وإرشادات وأسئلة شائعة ومت
توزيعها على املوظفني انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العاملية
وتغطي قضايا مثل املوارد البشرية والسفر واإلدارة لكافة األفراد في
مكان العمل واملرافق الطبية ،كما مت تطوير مواد توعية واتصال أيضا؛
ويتم إصدار تقرير يومي بالوضع مثلما مت العمل على حتديث خطط

استمرارية العمل وتفعيلها على مستوى الرئاسة العامة واإلقليم.
وفي كافة أقاليم عملياتها ،عملت األونروا على تشكيل فريق عمل
للتنسيق على مستوى األقاليم اخلمسة يشتمل على موظفي
البرامج واإلسناد ذوي العالقة؛ كما أن الوكالة أيضا تشارك في اجلهود
عبر الوكاالت التي شكلها فريق األمم املتحدة القطري وهي على اتصال
مع منظمة الصحة العاملية (املكاتب القطرية واإلقليمية) والسلطات
املعنية من أجل مراقبة الوضع وتعزيز تدابير اجلهوزية واالستجابة.

طبيب تابع لألونروا في مركز الدهيشة الصحي في الضفة الغربية
©احلقوق محفوظة لألونروا  ، 2020 ،تصوير مينى باتل
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 .3االحتياجات ذات األولوية
مبوجب هذا النداء ،تسعى األونروا للحصول على متويل إضافي لضمان  .3.2احتياجات الرعاية الصحية للسكان املعرضني
أن اجلهوزية املالئمة وتدابير االستجابة موجودة في منشآت األونروا ،للخطر وزيادة نفقات االستشفاء

وحتديدا املرافق الصحية والتعليمية .كما مت أيضا توفير تخصيص
لتغطية النفقات الصحية للسكان املعرضني للمخاطر ،وخصوصا
كبار السن ،ولطرائق التعلم الذاتي لألطفال في مدارس األونروا.
وتهدف األونروا إلى )1 :ضمان أن مراكز األونروا الصحية مستمرة بتقدمي
اخلدمات الصحية مع تدابير معينة حلماية السالمة املهنية والصحة
للموظفني واملرضى )2 ،ضمان أن األشخاص املعرضون للخطر قادرون
على تغطية النفقات الصحية املتعلقة بفحص وعالج كوفيد،19-
وحتديدا كبار السن )3 ،رفع سوية ،والتطوير أكثر ،لبرنامج األونروا
للتعلم الذاتي ،وكما هو موصوف أعاله ،والذي يشتمل على دروس
تربوية على تلفزيون األونروا وبرنامج التعلم التفاعلي واملواد املطبوعة،
 )4القيام بتنظيف عميق واستبدال مستلزمات األسرة غير الصحية
في منامات مرافق التعليم ما بعد الثانوي وتطبيق ممارسات تنظيف
صارمة في كافة مرافق األونروا ،وخصوصا املدارس ومراكز التدريب
املهني ،وذلك كتدبير وقائي للتقليل من خطر العدوى )5 ،منع مخاطر
الصحة البيئية من خالل االستمرار في توفير خدمات جمع النفايات
الصلبة والتخلص منها داخل مخيمات الالجئني.

من أجل دعم السكان الواقعني في دائرة اخلطر ،مبن في ذلك أولئك
الذين هم أكبر من  60عاما ،في تغطية نفقاتهم الصحية احملتملة
للعالج في املستشفى ،ستقدم األونروا معونة نقدية ألولئك الذين هم
بحاجة إلى العالج و/أو الرعاية في أربعة أقاليم للعمليات ،وهي غزة
واألردن ولبنان وسوريا .ومع الزيادة املتوقعة في معدالت العدوى ،فإن
عدد املرضى املعرضون للمخاطر ميكن أن تصل إلى  .142,735وبالنسبة
لكبار السن املصابني بالعدوى فسيتم تقدمي معونة نقدية تتراوح ما
بني  200إلى  400دوالر.
كما مت أيضا توفير اعتمادات لزيادة الطلب على خدمات األونروا
لالستشفاء ،وذلك بسبب احلاجة اإلجمالية املتزايدة للرعاية في
املستشفى ،وأيضا لدعم الالجئني في غزة الذين قد يحتاجون إلى
اتباع العالج املنزلي .وبسبب محدودية قدرة القطاع الصحي في غزة،
فإن املرضى الذين يعانون من حاالت متوسطة قد يحتاجون إلى تلقي
الرعاية في املنزل فيما تتم معاجلة املرضى الذين يعانون من حاالت
شديدة وحرجة في املستشفيات.

 .3.1تعزيز النظافة الشخصية وممارسات النظافة ومعدات  .3.3برنامج التعلم الذاتي والنظافة الصحيحة لليدين
وممارسات التنظيف في مدارس األونروا
احلماية الشخصية في املراكز الصحية
تدير األونروا  141مركز رعاية صحية أولية في غزة واألردن ولبنان وسوريا
والضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،باإلضافة إلى مستشفى
واحد في قلقيلية بالضفة الغربية .وتعد خدمات الوكالة الصحية
جزءا ال يتجزأ من النظام الصحي في كافة أقاليم العمليات :وفي عام
 ،2019قدمت تلك املراكز ما يقدر بحوالي  8,5مليون استشارة مرضية
حلوالي ثالثة ماليني شخص من أصل  6,5مليون الجئ من فلسطني
مسجلني لدى األونروا.
إن العاملني الصحيني موجودون في اجلبهة األمامية لالستجابة
للتفشي وهم معرضون للمخاطر التي تزيد من خطر إصابتهم بفيروس
كوفيد .19-إن تعزيز مستوى اجلهوزية في مراكز األونروا الصحية من
أجل ضمان أن العاملني الصحيني مجهزون لتقييم احلاالت املشتبه
بها يعد أمرا حاسما حلماية كل من العاملني الصحيني ومرضى الجئي
فلسطني على حد سواء.
وفي حني أن تشخيص وعالج كوفيد 19-يتم تقدميه في مستشفيات
الرعاية ما بعد الثانوية ،إال أن مراكز األونروا الصحية توفر الرعاية
الصحية األولية لكافة أشكال املرضى مبن في ذلك أولئك الذين لديهم
أعراض تنفسية .وعند عمل الفحص احلسي للحاالت املستبه بها،
توصي منظمة الصحة العاملية باستعمال معدات احلماية الشخصية
مثل الكمامات الطبية وواقيات العني واملراييل والقفازات حلماية العاملني
الصحيني من التعرض للعوامل املمرضة .وإضافة لذلك ،فإن توفير
الصابون ومعقم اليدين املبني على الكحول في املراكز الصحية وزيادة
النظافة وتعقيم املراكز الصحية تعد أمورا ذات أهمية قصوى للتقليل
من خطر انتقال كوفيد 19-إلى املوظفني واملرضى على حد سواء.

توفر األونروا التعليم ألكثر من  533,000طالب وطالبة من خالل 709
مدرسة منتشرة في أرجاء أقاليم عملياتها .وعالوة على ذلك ،فإن
حوالي  8,000طالب يدرسون في ثمانية مراكز للتدريب الفني واملهني
باإلضافة إلى  1,800طالب آخر في مرفقني جامعيني لتدريب املعلمني
في الضفة الغربية واألردن .ومع إغالق كافة مرافق الوكالة التعليمية
اآلن ،فإن هنالك حاجة للمزيد من تطوير ورفع سوية برنامج األونروا
للتعلم الذاتي ،وحتديدا جدا مواد التعلم الذاتي؛ وهذا يشمل املواد
املطبوعة املبنية على املناهج ،وبرنامج الوكالة التعليمي التفاعلي
على احلاسوب ،وأقراص الفيديو الرقمية وتطبيقات األجهزة اخللوية؛
والدروس املبنية على املنهاج من خالل تلفزيون األونروا .وسيركز التطوير
ورفع السوية بشكل خاص على دعم الوالدين واملعلمني في إدارة عملية
التعلم الذاتي .كما سيتم إيالء االهتمام أيضا لكيفية استخدام هذا
النهج لدعم األطفال الذين يتوجب عليهم البقاء في املنزل ،وذلك فيما
يختص رفاههم النفسي االجتماعي واملمارسات اآلمنة للحماية من
كوفيد .19-وستكون كافة املرافق التربوية بحاجة إلى تنظيف عميق
قبل إعادة فتحها .ومن أجل ضمان أن ممارسات الصحة الشخصية
والتنظيف تبقى موجودة في كافة مدارس األونروا ومراكزها التدريبية،
قبل وبعد فتحها ،فإن الوكالة حتتاج إلى متويل إضافي لشراء مواد
التنظيف الالزمة؛ وضمان توفر املوظفني للقيام بأعمال التنظيف
والتعقيم املناسبة بشكل منتظم في مدارس األونروا.
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التصحاح والنظافة الشخصية وإدارة النفايات
.3.4
والتدابير اخلاصة لتوزيع األغذية في غزة
بهدف جتنب وقوع مخاطر صحية عامة إضافية ،تهدف األونروا إلى ضمان
أن خدمات التصحاح وإدارة النفايات الصلبة مستمرة باحلدوث في
مخيمات الجئي فلسطني .إن هذا يتضمن أيضا من خالل االستمرارية
املتواصلة للمعدات ،مبا في ذلك الضاغطات واجلرارات .وفي حالة أن
القوة العاملة القائمة في مجال التصحاح بحاجة ألن يتم تعزيزها أو
كانت غير قادرة على العمل ،فستكون هنالك حاجة الستئجار عمال
نظافة إضافيني وعلى أساس املياومة .وسيتم تزويد عاملي التصحاح
مبعدات احلماية الضرورية ،مبا في ذلك القفازات املطاطية وكمامات
الوجه والنظارات وغيرها.
كما مت أيضا تضمني مخصصات حتسني متطلبات النظافة الشخصية
والتنظيف في مرافق الوكالة احلساسة (ملا هو أبعد من املدارس واملراكز
الصحية) ،مبا في ذلك الرئاسة العامة ومجمعات املكاتب اإلقليمية
باإلضافة إلى مكاتب خدمات اإلغاثة واملرافق األخرى.
إن توزيع الغذاء يعد خدمة حيوية في غزة ،وذلك بقيام الوكالة مبساعدة
حوالي مليون الجئ بشكل فصلي ،وستستمر بذلك خالل فترة الطوارئ
التي فرضها كوفيد .19-وعلى أية حال ،سيتم تطبيق تدابير خاصة من
أجل تقليل خطر التفشي .وسيتم دعم ضبط احلركة وإدارة التجمعات
باستخدام األغطية البالستيكية في كافة مراكز توزيع األونروا العشرة
في غزة وذلك لضمان سالمة موظفي األونروا العاملني على اجلبهة
األمامية وسالمة املنتفعني أيضا .وسيتم استخدام تلك املادة لضمان
تطويق املناطق ولفصل متلقي اخلدمة املصطفني في الطوابير.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين خ

المتطلبات المالية التقديرية
( للفترة من  1آذار وحتى  13أيار) 2020

إجمالي املتطلبات 14,145,000 :دوالر
عرض األنشطة

ممارسات معززة على صعيد الصحة الشخصية والتنظيف في املراكز الصحية
(تشتمل على معدات احلماية الشخصية والكمامات والقفازات ومواد النظافة
الشخصية ومواد التنظيف والتعقيم وعاملي النظافة اإلضافيني)

احتياجات الرعاية الصحية لألشخاص املعرضني للخطر ،وحتديدا كبار السن

والزيادة في االستشفاء (تشمل املعونة النقدية لتغطية النفقات املتعلقة بالفحص
والعالج وأيضا للرعاية في املستشفى ،عالوة على الرعاية املنزلية لألشخاص في غزة)
رفع سوية برنامج التعلم الذاتي ،مع التركيز على ضمان إدارة فاعلة للتعلم ومراقبة
التقدم من قبل املعلمني والوالدين .وسيتم العمل على تطوير مواد جديدة عن ممارسات
السالمة والنظافة الشخصية وأيضا للمساعدة في تعزيز رفاه األطفال النفسي
االجتماعي ،وزيادة الوعي بشأن الوقاية من الفيروس.

متطلبات التمويل

 3,600,000دوالر

 7,659,000دوالر

 1,776,000دوالر

التنظيف العميق لكافة املرافق التربوية قبيل إعادة فتحها .مصادر النظافة
الشخصية ومواد التنظيف متوفرة عندما تعيد املرافق فتح أبوابها وعمال النظافة
مدربون حتديدا على االستخدام الفاعل لها.

التصحاح والنظافة الشخصية وإدارة النفايات والتدابير اخلاصة من أجل توزيع
الغذاء في غزة (تشمل معدات احلماية لعمال النظافة وعمال النظافة اإلضافيني

 1,110,000دوالر

باإلضافة إلى املتطلبات في مرافق األونروا ،مبا في ذلك مراكز توزيع الغذاء).

اإلجمالي

 14,145,000دوالر
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دائرة التخطيط
رئاسة األونروا  -عمان
ص .ب  ، 140157 :عمان 11814
األردن

هاتف+ 962 )6( 580 2512 :
www.unrwa.org

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل united nations relief and works agency
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى for palestine refugees in the near east
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دائرةالتخطيط
األونروا  -عمان
العنوان البريدي :ص.ب ، 140157 :عمان 11814
األردن
هـ )+٩6٢ ٦( ٥٨٠2512 :
department of planning
unrwa headquarters - amman
po box 140157, amman 11814
jordan
t: (+962 6) 580 2512

www.unrwa.org

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

united nations relief and works agency
for palestine refugees in the near east

