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نظرة عامة على الوضع
متثل جائحة كوفيد 19-أزمة عاملية للصحة العامة لم يسبق لها مثيل.
وحسب  5أيار/مايو ،كان هناك أكثر من  3.5مليون حالة عدوى مؤكدة
حول العالم ،ومت إبالغ منظمة الصحة العاملية عن  245,150حالة وفاة.1
وقد تأثرت باجلائحة جميع البلدان تقريبا ً حتى اآلن ،مبا في ذلك أقاليم
عمل األونروا اخلمسة ،أي غزة واألردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية ،مبا
فيها القدس الشرقية ،والبلدان اجملاورة (انظروا اإلطار  1أدناه).
يكافح العديد من البلدان ذات النظم الصحية املتقدمة في مواجهة
انتشار الفيروس ،حيث يتصاعد الطلب على العالج واحلاجة إلى إجراء
الفحوص مبا يفوق القدرات املتاحة في كثير من األحيان .أما البلدان
ذات النظم األضعف فهي أقل جاهزية لالستجابة بكثير وميكن أن
تستنزف قدراتها بسرعة إذا اتبع املرض نفس املسار الذي اتبعه في
البلدان املتضررة حالياً .وفي العديد من أقاليم عمل األونروا ،يفرض
املرض ضغطا ً إضافيا ً على النظم الصحية التي تعاني أصال ً من أعباء
مفرطة ونقص في التمويل .وفي حني لم يتم اإلبالغ بعد عن حاالت
انتشار واسع للفيروس داخل مجتمعات الالجئني الفلسطينيني ،فإن
خطر التصعيد واالنتشار السريع ال يزال مرتفعا ً في جميع األقاليم.
وفي الوقت ذاته ،تتسبب األزمة بآثار اقتصادية مدمرة وال يزال هذا األثر
يزداد سوءاً.
أطلقت األونروا نداءها العاجل األول بشأن كوفيد 19-في  17آذار/مارس،
سعيا ً لتأمني  14.1مليون دوالر أمريكي لالستجابة لآلثار الصحية
املباشرة للجائحة.

قامت األونروا بتعديل وتوسيع نطاق ندائها العاجل اخلاص بكوفيد19-
بهدف االستجابة لتطور اجلائحة في جميع أقاليم عمل الوكالة وآثاره
الصحية واالجتماعية-االقتصادية على الالجئني الفلسطينيني .ركز
النداء األساسي في املقام األول على العواقب املباشرة للجائحة على
الصحة والنظافة الصحية .وتقدم هذه النسخة احملدثة تقييما ً معدال ً
لالحتياجات وخطة االستجابة لها في مجاالت الصحة واالستشفاء
واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم ملدة ثالثة أشهر
أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،ومع تزايد وضوح اآلثار االجتماعية-االقتصادية
ألزمة الصحة العامة ،تعكف الوكالة على توسيع نطاق استجابتها
لتشمل املساعدات النقدية والغذائية للفئات السكانية األشد ضعفاً.
ويشمل ذلك احلاالت احلالية التي زادت احتياجاتها واحلاالت األخرى التي
يدفعها الوضع الى حافة الفقر.
ال يشمل النداء اآلثار االقتصادية أو االجتماعية األوسع نطاقا ً لألزمة،
ولكنه يشكل جسرا ً للوصول إلى التخطيط والبرامج التي ستلزم
لتحقيق االنتعاش واالستقرار على املدى األبعد.
ونحن نؤكد جلميع شركائنا على أن األنشطة امللحة التي يعرضها هذا
النداء ال ميكن تنفيذها إال إذا حصلت ميزانية البرامج في الوكالة على
مساهمات باملبالغ الالزمة من أجل احلفاظ على العمليات خالل الفترة
التي يغطيها النداء.
من خالل هذا النداء العاجل املعدل ،حتتاج األونروا إلى  93.4مليون دوالر
أمريكي لتغطية عملياتها اإلنسانية املتعلقة بكوفيد 19-في الفترة
من آذار/مارس إلى متوز/يوليو .هذا النداء يحل محل النداء األصلي الصادر
في  17آذار/مارس .2020

عدد احلاالت والوفيات حسب أقاليم عمل األونروا ،حسب  6أيار/مايو
2020
قطاع غزة 17 :حالة مؤكدة؛ ال توجد أي حالة وفاة؛  15حالة مؤكدة بني الالجئني
الفلسطينيني.
األردن 471 :حالة مؤكدة؛  9وفيات؛  4حاالت مؤكدة بني الالجئني الفلسطينيني.
لبنان 741 :حالة مؤكدة؛  25وفاة؛  7حاالت مؤكدة بني الالجئني الفلسطينيني.
سوريا 44 :حالة مؤكدة؛  3وفيات؛ ال توجد أية حالة مؤكدة بني الالجئني
الفلسطينيني.
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية 354 :حالة مؤكدة؛ حالتا وفاة؛ 34
حالة مؤكدة بني الالجئني الفلسطينيني.
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 	.2اآلثار االجتماعية-االقتصادية
لجائحة كوفيد19-
جلبت جائحة كوفيد 19-صدمات اجتماعية واقتصادية ومالية
كبيرة ،مع ما يترتب على ذلك من عواقب كبيرة على املدى البعيد.
وقد عجلت في حدوث انزالق سريع لالقتصاد العاملي إلى حالة ركود
كبير ،وصفه صندوق النقد الدولي في  14نيسان/إبريل بأنه األسوأ
منذ ما يقرب من قرن من الزمان  .2فقد أغلقت قطاعات بأكملها
أبوابها ،مما أدى إلى قلب األسواق وتعطيل سالسل التوريد وتسبب
بهبوط مفاجئ في أسعار سلع أساسية .ومع انخفاض أسعار
النفط إلى أدنى مستوياتها التاريخية ،قدرت جلنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) أن املنطقة العربية
قد تشهد انخفاضا ً في الناجت احمللي اإلجمالي مبقدار  42مليار دوالر
هذا العام وخسائر إجمالية في الوظائف قدرها  1.7مليون وظيفة.
ومن املتوقع أن يؤدي التباطؤ االقتصادي الناجم عن الفيروس إلى
خفض األجور ،إلى جانب تقليل تدفق التحويالت املالية ،والتي
ميثل وباء كوفيد 19-كذلك تهديدا ً خطيرا ً للسكان الذين يواجهون
تشكل مصدرا ً مهما ً للدخل في جميع أقاليم عمل األونروا .3
ضغوطا ً إنسانية فعلية .ففي بداية عام  ،2020كان حوالي 1.8
تتسبب تدابير احلجر الصحي والتباعد االجتماعي التي تفرضها مليون الجئ فلسطيني (حوالي ثلث مجموع الالجئني املسجلني)
احلكومات للتخفيف من انتشار الفيروس وكبحه بتأثيرات شديدة يتلقون املعونة اإلنسانية أو مساعدات الرعاية االجتماعية التي
على حياة الناس وسبل عيشهم ،وتؤدي إلى زيادات كبيرة في تقدمها األونروا .يشمل ذلك مليون الجئ يعيشون حتت احلصار
البطالة ،وتترك أكثر من مليار طفل خارج املدرسة  .4فأكثر من في غزة ،وحوالي نصف مليون شخص تضرروا من نزاع سوريا،
 540,000طفل وشاب وشابة من يدرسون في مدارس األونروا ومراكز سوا ًء املوجودين منهم داخل البالد أو في لبنان واألردن ،وحوالي ربع
التدريب املهني التي تديرها في مختلف أنحاء املنطقة لم يتمكنوا مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في مختلف أنحاء أقاليم
من االنتظام في املدارس منذ منتصف آذار/مارس.
عمل األونروا وال ميلكون القدرة على تلبية احتياجاتهم الغذائية
تؤدي األزمة ،حول العالم ،إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة في األساسية.
من الذين يعملون ينخرطون في العمل في القطاع غير النظامي
ويعتمدون على العمل اليومي غير املنتظم لتأمني احلد األدنى من
احتياجاتهم الغذائية ونفقات معيشتهم .وهم معرضون خلطر
مباشر يتمثل في تدمير سبل عيشهم .واألسر التي ترتفع فيها
نسب اإلعالة ،مبا فيها األسر التي لديها أطفال أو مسنون وتلك
التي تعيلها إناث أو أشخاص ذوو إعاقة ،معرضة للخطر بوجه
خاص ،ألنها أكثر عرضة من غيرها للمعاناة من الفقر أو غيره من
أشكال احلرمان .كما أن ظروف السكن بني الالجئني الفلسطينيني
عادة ما تكون سيئة ،حيث تعاني العديد من املساكن من االكتظاظ
وتفتقر إلى املساحة الالزمة لعزل أفراد األسرة املرضى .ويواجه
الالجئون الذين ال يتمتعون باملواطنة الكاملة في البلدان املضيفة
خطرا ً إضافيا ً يتمثل في استبعادهم من برامج الدعم احلكومي.

األصل .والفئات املعرضة للخطر بشكل خاص تشمل الفقراء،
وأولئك الذين يفتقرون إلى فرص الوصول إلى احلماية االجتماعية
األساسية ،أو الذين يعتمدون على العمل غير النظامي أو الذين
يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ،وكذلك احلال بالنسبة
لالجئني والنازحني وأولئك الذين يعيشون في دول هشة ومتأثرة
بالنزاعات .يشمل ذلك العديد من الالجئني الفلسطينيني املسجلني
لدى األونروا في غزة واألردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية ،مبا فيها
القدس الشرقية ،إذ هم من أشد الفئات السكانية ضعفا ً في
منطقة الشرق األوسط .فهم ال ميلكون الوسائل املالية الستيعاب
الصدمات املالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19-والتدبر مع فترات
اإلغالق املطولة ،مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب مأساوية
بالنسبة لرفاههم اجلسدي واالجتماعي واالقتصادي.
إن معدالت الفقر بني الالجئني الفلسطينيني – والتي غالبا ً ما
ترتبط بنتاجات صحية سيئة – مرتفعة ،وكذلك البطالة .والعديد

تؤدي اجلائحة أيضا ً إلى زيادة في التهديدات على احلماية أمام
الفئات التي تعاني من مجاالت ضعف متعددة ومتداخلة .يشمل
هؤالء األشخاص ذوي اإلعاقة ،واملعرضني خلطر العنف األسري
وعنف العشير ،واملسنني ،فضال ً عن األشخاص الذين يفتقرون إلى
السجالت املدنية .ويحتمل أن يكون خطر االستغالل واالعتداء
اجلنسي قد ارتفع أيضاً ،كما يتضح من حاالت األزمات األخرى .ويؤثر
احلجر والعزل والقيود املفروضة على التنقل على هذه الفئات بطرق
مختلفة ،مثال ً من خالل احلد من إمكانية الوصول إلى اخلدمات،
وفقدان الدخل ،واشتداد الضائقة والقلق واالحتياجات النفسية-
االجتماعية.
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الجئة فلسطينية تتلقى الرعاية الصحية في مركز األونروا الصحي في
القدس © .احلقوق محفوظة لألونروا  ، 2020تصوير لويس ووترريدج

لمحة سريعة عن الفقر بين الالجئين الفلسطينيين
في سوريا ،وجد استطالع مسحي أجرته األونروا في الفترة  2018/2017أن  %74من الالجئني الفلسطينيني يعيشون على أقل من دوالرين

أمريكيني للشخص الواحد في اليوم ،وترتفع هذه النسبة إلى  %91عند عدم احتساب املساعدة النقدية التي تقدمها األونروا .كما تبني أن حوالي
ربع األسر تعيلها نساء وخمس األسر يعيلها مسنون .تعتمد هذه الفئات على املعونات اإلنسانية إلى حد كبير وال تتوفر لها وسائل إلدرار الدخل.
فمن بني أولئك الذين يعملون ،يفتقر النصف تقريبا ً إلى دخل ثابت ،ويعتمدون على العمل باملياومة أو العمل غير املنتظم في االقتصاد غير
النظامي.

في لبنان ،من املتوقع أن تكون معدالت الفقر بني الالجئني الفلسطينيني قد ارتفعت بقدر كبير عن نسبة  %65املسجلة في عام .2015
فمنذ عام  ،2019تقلصت فرص العمل في القطاع غير النظامي الذي يعتمد عليه معظم الالجئني الفلسطينيني ،بسبب املتطلبات القانونية
اجلديدة ،في حني أن األزمة االقتصادية العميقة التي جتتاح البالد تؤثر بقدر أكبر على الوضع االقتصادي للسكان.
5

وفي غزة ،يعيش أكثر من نصف السكان حتت خط الفقر ،ويعاني حوالي ثلث السكان من الفقر املدقع ومن عدم القدرة على تلبية احلد األدنى
من احتياجاتهم من الغذاء وامللبس والسكن .6في املقابل ،تبلغ معدالت الفقر في الضفة الغربية  %14والفقر املدقع  .%6ويعاني سوق العمل في
كل من غزة والضفة الغربية من قيود شديدة بسبب احلصار واالحتالل ،حيث يعمل العديدون بشكل غير نظامي .وقد تأثرت فرص العمل أكثر
بزيادة القيود املفروضة على احلركة.
وفي األردن ،يقدر معدل الفقر الرسمي بنسبة  7.%16ووفقا ً الستطالع مسحي أجراه معهد فافو في عام  8 ،2013بلغ معدل انتشار الفقر
بني الالجئني الفلسطينيني في األردن ضعف املتوسط الوطني في مخيمات الالجئني الفلسطينيني .وفي ذلك الوقت ،وصل الفقر في اخمليمات
إلى  ،%30.9وارتفع إلى  %53.1في مخيم جرش ،الذي يستضيف الجئي غزة ،أي الالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا من غزة إلى األردن خالل احلرب
العربية-اإلسرائيلية عام  1967والذين ال يحملون اجلنسية األردنية.
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 	.3استجابة األونروا الفورية
أدخلت األونروا عددا ً من التعديالت على اخلدمات في جميع أقاليم
عملها منذ أوائل آذار/مارس  ،2020وبعد أن مت وضع خطط للتأهب
في شباط/فبراير مبساهمة فنية من منظمة الصحة العاملية.
صممت هذه التغييرات بقصد احلد من انتشار الفيروس مع السماح
في الوقت نفسه بتقدمي املساعدات احلرجة واملنقذة للحياة بشكل
آمن.
مت توزيع معدات احلماية الشخصية على اآلالف من موظفي الصحة
امليدانيني؛ واعتمدت نظم فرز احلاالت في جميع املراكز الصحية
لفرز املرضى الذين يعانون من أعراض في اجلهاز التنفسي وتقليل
اتصالهم باآلخرين إلى أدنى حد؛ ومت تعليق اخلدمات الصحية غير
احلرجة واعتمدت إجراءات التطبيب عن بعد للحد من التجمع في
العيادات .وكان األردن هو اإلقليم الوحيد الذي أغلقت فيه مراكز
األونروا الصحية أبوابها لفترة من الزمن ،ويجري اآلن العودة الى
فتح هذه املراكز ببطء لتقدمي بعض اخلدمات األساسية (مثل
التطعيم) متشيا ً مع التعليمات الوطنية .وعندما كانت العيادات
مغلقة ،قدمت الوكالة األدوية املنقذة للحياة مباشرة إلى منازل
مرضى األمراض غير السارية ،للحفاظ على قدرتهم على الوصول
إلى األدوية احليوية.
ولتجنب أي خطر إضافي على الصحة العامة ،استمرت أعمال
اإلصحاح وجمع النفايات الصلبة في جميع مخيمات الالجئني
الفلسطينيني ،مع تعزيز تدابير احلماية لعمال النظافة.
ومت اإلبقاء على برامج املساعدات النقدية والغذائية للفئات األشد
ضعفا ً في جميع األقاليم .يشمل ذلك البرامج املدعومة في إطار
البرامج االعتيادية (شبكة األمان االجتماعي) والبرامج املمولة من
النداءات الطارئة ،والتي يبلغ عدد املستفيدين منها حوالي 1.8
مليون شخص .وفي غزة ،حيث تقدم األونروا املعونات الغذائية ملليون
الجئ فلسطيني كل ثالثة أشهر ،جتري عمليات تسليم املساعدات
من بيت إلى بيت ،وذلك لتجنب جتمع العاملني واملستفيدين

في مراكز التوزيع املزدحمة .كما اتخذت تدابير لفرض التباعد
االجتماعي وحتسني النظافة الشخصية والصحية في مراكز توزيع
املساعدات النقدية والغذائية في سوريا .كما أتيح التمويل لتوزيع
مبالغ نقدية على نحو  400,000الجئ فلسطيني إضافي في األردن
ولبنان والضفة الغربية ال تشملهم برامج املساعدة احلكومية.
ومن أجل ضمان استمرار التعليم إلى أقصى حد ممكن لصالح
 533,342طالبا ً وطالبة مسجلني في مدارس األونروا و 8,270شابا ً
وشابة في مراكز التعليم والتدريب التقني واملهني ،قامت األونروا
بإعادة صياغة مفهومها لنهج التعليم في حاالت الطوارئ ،والذي
مت تطويره على مدى السنوات التسع املاضية استجابة للصراعات
في سوريا وغزة ،وذلك بقصد مواجهة التحديات اخلاصة بأزمة
كوفيد .19-ينطوي هذا النهج على عدد من اجملاالت الرئيسية،
والتي ال تزال جميعها مالئمة ألزمة كوفيد ،19-ومنها :التعلم
الذاتي ،والدعم النفسي-االجتماعي ،والصحة والسالمة ،والتعليم
والتدريب التقني واملهني ،والرصد والتقييم.
تكفل الوكالة تعميم مبادئ احلماية وإدماجها في االستجابة ،وإيالء
اهتمام خاص الحتياجات الفئات األشد ضعفاً .وقد أُطلقت مبادرات
لرفع الوعي عن العنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه
في جميع األقاليم ،كما أقيمت خطوط هاتفية ساخنة وطرائق
لتقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي عن
بعد وإحالة حاالت احلماية ،حتى يتمكن الالجئون الفلسطينيون
من مواصلة التماس الدعم املناسب فيما تكون تدابير التباعد
االجتماعي سارية املفعول .وراجعت الوكالة أيضا ً توجيهات اللجنة
الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء
اجلنسي في سياق كوفيد ،19-لكي تسترشد االستجابة بها .وتواصل
األونروا العمل مع مجتمع الالجئني لزيادة الوعي بشأن كوفيد،19-
وتعزيز ممارسات النظافة الصحية السليمة ،وتسليط الضوء على
أهمية التباعد االجتماعي كإجراء وقائي الحتواء تفشي الوباء.
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 	.4استراتيجية االستجابة
تسترشد استجابة األونروا جلائحة كوفيد 19-باملبادئ اإلنسانية
املتمثلة في :اإلنسانية واحلياد والنزاهة واالستقاللية.

نداءات الوكالة الطارئة لعام  2020بشأن األرض الفلسطينية احملتلة
وبشأن أزمة سوريا اإلقليمية.9

تشغل الوكالة مكانة مهمة في نظام الصحة العامة في جميع
أقاليم عملها وستواصل مواءمة استجابتها مع اخلطط الوطنية.
وقد شددت احلكومات املضيفة على ضرورة أن تقوم األونروا بدور قوي
وفاعل في منع االنتشار احملتمل لفيروس كوفيد 19-في أوساط الالجئني
ومعاجلة االحتياجات ذات الصلة الناجتة عن هذه األزمة الصحية.

تسعى األونروا من خالل هذا النداء إلى احلصول على متويل لالحتياجات
الفورية من أجل تغطية االستمرار في تنفيذ األنشطة األساسية في
مجاالت الصحة األولية والتعليم واملياه والصرف الصحي ،وكذلك
من أجل تقدمي املساعدة اإلغاثية للتخفيف من العسر االجتماعي-
االقتصادي الناجم عن اجلائحة.

تواصل األونروا أيضا ً املشاركة النشطة في آليات تنسيق الشؤون
اإلنسانية في جميع األقاليم وعلى صعيد املنطقة ككل بشأن
االستجابة ألزمة سوريا من خالل اخلطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز
القدرة على مواجهة األزمات .تستند املتطلبات الواردة في هذا النداء
إلى النداءات اإلنسانية املشتركة بني الوكاالت على صعيد األقاليم
والتي يقودها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة
العاملية ،وتنعكس في النسخة احملدثة في أيار/مايو  2020خلطة
االستجابة اإلنسانية العاملية .والوكالة ،بوصفها عضوا ً في مجموعة
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،تلتزم أيضا ً مبواءمة استجابتها مع
االستجابة األوسع نطاقا ً ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

وتسعى الوكالة أيضاً ،مبوجب هذا النداء ،إلى احلصول على متويل لتلبية

األنشطة املدرجة في هذا النداء هي إضافة إلى املتطلبات املدرجة في

مركز توزيع الزويدة التابع لألونروا في غزة.
© احلقوق محفوظة لألونروا  ، 2020تصوير خليل عدوان.

االحتياجات التي ستنشأ في حالة التفشي الشديد
لوباء كوفيد .19-يشمل ذلك تكاليف إضافية لالستشفاء وإجراء

فحوص كوفيد 19-في لبنان ،حيث ال يستطيع الالجئون الفلسطينيون
الوصول إلى النظم الصحية الوطنية ،وإنشاء وتشغيل مراكز عزل
صحي في لبنان واألردن .ولن تستخدم األموال اخملصصة لهذه األنشطة
إال حسب ما تقتضيه احلالة ،وإن لزم األمر سيعاد توجيهها نحو تدخالت
أخرى ضمن النداء.
سيتم إصدار تقارير سردية عن األنشطة املمولة من خالل هذا النداء
في غضون ستة أشهر من نهاية فترة النداء العاجل.
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 	.5األهداف االستراتيجية
تسترشد استجابة األونروا باألهداف االستراتيجية التالية:
الهدف االستراتيجي  :3استمرار الالجئني الفلسطينيني
الهدف االستراتيجي  :1احتواء انتشار فيروس كوفيد 19-في الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف في
سياق أزمة كوفيد.19-
وتقليل معدالت املرض.
•وقف استمرار انتقال فيروس كوفيد 19-وحماية العاملني
امليدانيني من خالل تعزيز ممارسات النظافة الصحية
والتنظيف املناسبة والتباعد االجتماعي وفرز احلاالت وتوفير
معدات احلماية الشخصية في مراكز األونروا الصحية.
•ضمان متكن الالجئني الفلسطينيني املتضررين من كوفيد19-
من الوصول إلى املرافق الصحية والعالج املناسب.
•دعم رعاية الالجئني الفلسطينيني املصابني بفيروس
كوفيد 19-حسب احلاجة ،من خالل الرعاية املنزلية وتكييف
مرافق العزل وإدارتها ودعم مراكز احلجر الصحي.
•ضمان استمرار وصول الالجئني الفلسطينيني إلى الرعاية
الصحية األولية من خالل النظام الصحي لألونروا وبقاء
األدوية األساسية متاحة على مدار األزمة ،مع تكييف نظم
تقدمي اخلدمات حسب االقتضاء.

•ضمان استمرار طلبة األونروا في املدارس ومراكز التعليم
والتدريب التقني واملهني في التعلم من خالل توافر مواد
ذات جودة عالية للتعلم الذاتي ،ودعم األهل واملعلمني في
إدارة عملية التعلم الذاتي.
•دعم الرفاه النفسي-االجتماعي لألطفال والطلبة من خالل
تطوير موارد محددة للدعم النفسي-االجتماعي وتوفير
مرشدين نفسيني-اجتماعيني.

•مواصلة توعية الطلبة بسلوكيات الصحة والنظافة
للمساعدة في منع انتقال فيروس كوفيد.19-
•في حالة إعادة فتح املدارس ،ضمان استمرار ممارسات
النظافة والصحة السليمة في جميع املنشآت التعليمية
التابعة لألونروا وتطهير تلك املنشآت.
•مواصلة تعزيز رصد وتقييم االستجابة لوباء كوفيد 19-في
مجال التعليم.

•دعم احتياجات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية
لالجئني الفلسطينيني ،مبا في ذلك من خالل زيادة رعاية الهدف االستراتيجي  :4ضمان حماية الالجئني
االستشفاء للفئات الضعيفة.
الفلسطينيني من أشد آثار اجلائحة.
•ضمان استمرار خدمات الصرف الصحي والنظافة وإدارة
•ضمان تعميم احلماية في جميع أجزاء االستجابة.
النفايات في مخيمات الالجئني الفلسطينيني لتجنب املزيد
من اخملاطر على الصحة العامة.

الهدف االستراتيجي  :2ضمان قدرة الالجئني
الفلسطينيني على تلبية احتياجاتهم األساسية،
واحلد من املزيد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية
واالجتماعية-االقتصادية ،مع التركيز بشكل خاص
على الفئات األشد ضعفاً.
•دعم قدرة األسر الضعيفة في تلبية متطلباتها من الغذاء
واالحتياجات األخرى ،من خالل املساعدات النقدية والغذائية.
•تكييف الطرق املستخدمة إليصال املساعدات الغذائية
والنقدية للتخفيف من اخلطر على املستفيدين.
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 	.6التدخالت ذات األولوية
تشمل استجابة األونروا التدخالت ذات األولوية التالية:

الصحة
تدير األونروا  141مركزا ً للصحة األولية في غزة واألردن ولبنان وسوريا
والضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،ومستشفى واحدا ً في
قلقيلية في الضفة الغربية .وتشغل اخلدمات الصحية للوكالة
مكانة مهمة في نظام الصحة العامة في جميع أقاليم العمل:
ففي عام  ،2019قدمت ما يقدر بنحو  8.5مليون استشارة طبية
حلوالي ثالثة ماليني الجئ فلسطيني.
يقف العاملون الصحيون في واجهة االستجابة للوباء ويتعرضون
خملاطر تزيد من خطر إصابتهم بالعدوى .ومن األهمية مبكان العمل
على تعزيز التأهب في مراكز األونروا الصحية لضمان أن يكون
املوظفون مجهزين لتقييم احلاالت املشتبه بها مبا يكفل سالمتهم
الشخصية وسالمة الالجئني الفلسطينيني املستفيدين من
خدماتهم .وملساعدة اخلدمات الصحية لألونروا على مواصلة تقدمي
الرعاية الصحية األولية واالستجابة لوباء كوفيد ،19-مت حتديد
أربعة مجاالت تركيز حتتاج إلى دعم فوري:
معدات احلماية الشخصية .تواصل مراكز األونروا الصحية
توفير الرعاية الصحية األولية األساسية للمرضى ،مبن
فيهم املصابون بأعراض تنفسية .ويلزم توفير معدات احلماية
الشخصية ،مبا في ذلك الكمامات وواقي العينني واملرايل
والقفازات ،لصالح  3,000عامل صحي في األونروا ،واملرضى الذين
يأتون الى املركز الصحي بأعراض تنفسية ،وفقا ً لتوصيات منظمة
الصحة العاملية .إن الوكالة ملتزمة باالستخدام الرشيد ملعدات
احلماية الشخصية ،إذ أن اخملزونات العاملية واحمللية احلالية غير
كافية لتلبية االحتياجات ،ولذا تقوم بتوفير أنواع مختلفة من
معدات احلماية الشخصية خملتلف فئات العاملني ،على أساس
مدى التعرض للخطر .وستحافظ الوكالة أيضا ً على ممارسات
النظافة الصحية والتطهير احملسنة في مراكزها الصحية للحد
من خطر انتقال فيروس كوفيد .19-وستتاح أيضا ً كمية صغيرة
من معدات احلماية الشخصية لرئاسة األونروا لضمان العودة
اآلمنة إلى املكاتب ،إذا سمحت احلالة بذلك وانتهى العمل
بالتواصل عن بعد.
توفير األدوية .قبل أزمة لكوفيد ،19-كانت األونروا تقدم أدوية
األمراض املزمنة ملدة شهر للمرضى الذين بحاجة لها .ويجري
اآلن توفير كميات أكبر من األدوية – مبا يصل إلى ثالثة أشهر
من االحتياجات – للحد من زيارات املرضى املعرضني للخطر إلى
املراكز الصحية .وفي األردن ،حيث أُغلقت املراكز الصحية لفترة
من الوقت متاشيا ً مع توجيهات احلكومة ،اعتمدت آليات إليصال
األدوية إلى املنازل .وفيما أن املراكز الصحية تعيد فتح أبوابها
ببطء ،بعد تخفيف بعض تدابير اإلغالق التي اتخذتها احلكومة،
سيستمر إيصال األدوية إلى املنازل حتى إشعار آخر ،لتجنب زيادة
أعداد املراجعني في املراكز الصحية.
تخضع ممارسات الشراء أيضا ً للمراجعة ،بسبب القيود املستمرة
على احلركة التي تؤثر على النقل واحلدود ،إلى جانب القيود

املفروضة على الصادرات .وقد زادت هذه القيود من خطر التأخير
واحتمال نفاد اخملزون من األدوية التي يتم احلصول عليها في
العادة من األسواق الدولية .سيتم االعتماد على املشتريات
احمللية حسب احلاجة؛ وفي احلاالت التي ال تتوفر فيها األدوية في
السوق احمللية ،قد تكون هناك حاجة إلى الشحن اجلوي (بدال ً
من الشحن البحري) للتعجيل بتسليم املشتريات من املوردين
الدوليني ،مما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية .وفي غزة ولبنان ،حيث
يوجد أعلى مستوى من خطر احتمال انقطاع سالسل اإلمداد،
تخطط الوكالة لشراء كميات إضافية من األدوية األساسية
لتجنب نفاد اخملزون.
االستشفاء .يقدم برنامج األونروا لدعم االستشفاء الدعم
املالي لالجئني الفلسطينيني الذين ال يستطيعون الوصول
إلى الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية دون تكبد نفقات
صحية كارثية .حتتفظ الوكالة بعقود مع جهات وطنية
مقدمة للخدمات في جميع األقاليم من أجل توفير الرعاية
بتكلفة مخفضة .ومع تركيز النظم الصحية الوطنية حاليا ً
بالكامل على كوفيد ،19-هناك حاجة إلى متويل إضافي لدعم
االستشفاء في غزة واألردن وسوريا ولبنان ،لضمان استمرار
الوصول إلى الرعاية الثانوية والتخصصية .وفي لبنان ،حيث ال
يخول الالجئون الفلسطينيون باحلصول على اخلدمات الصحية
الوطنية ،سيتم أيضا ً دعم تكاليف الفحص والعالج لالجئني
الفلسطينيني املصابني بـفيروس كوفيد .19-وستستخدم
األموال على أساس احلاجة.
مراكز العزل واحلجر الصحي .حتسبا ً الحتمال تفشي الوباء
على نطاق واسع ولدعم خطط االستجابة الوطنية ،تستعد
األونروا لدعم مراكز للحجر الصحي والعزل في بعض األقاليم
على النحو املبني أدناه .وفي جميع احلاالت ،ستعمل املراكز
وفقا ً ألنظمة منظمة الصحة العاملية والسلطات الوطنية،
وستستخدم األموال على أساس احلاجة.
•في لبنان ،وبالشراكة مع منظمة أطباء بال حدود ،تستعد
األونروا إلقامة وإدارة مركز عزل لعالج املرضى الذين لديهم
أعراض خفيفة أو معتدلة من كوفيد 19-في مركز التدريب
في سبلني.
•في غزة ،ستوفر األونروا رزم مبعدات احلماية الشخصية
واألدوية األساسية ملراكز احلجر الصحي التي تديرها وزارة
الصحة والتي تستخدم لعزل الالجئني الفلسطينيني
العائدين إلى غزة من أماكن أخرى والذين ال ميكن إجراء حجر
صحي آمن لهم في منازلهم.
•في الضفة الغربية ،ستضمن األونروا حصول الالجئني
الفلسطينيني الذين يحتاجون إلى احلجر الذاتي في منازلهم
على إمدادات كافية من لوازم النظافة الصحية ،وإذا لزم
األمر ستقدم الدعم ملراكز احلجر الصحي التي تديرها
اجملتمعات احمللية في مخيمات الالجئني الفلسطينيني ،مبا
يشمل املواد غير الغذائية ومواد النظافة الصحية واملال
الالزم لتوفير الغذاء.
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•في األردن ،أدرج في هذا النداء بند يخص إنشاء مركز للعزل
بالشراكة مع جهات فاعلة متخصصة ،في حال لم تعد
املستشفيات قادرة على استيعاب احلاالت.

املياه والصرف الصحي والنظافة
ستكفل األونروا استمرار أعمال اإلصحاح في مخيمات الالجئني
في جميع األقاليم ،مع توفير احلماية الكافية لعمال النظافة.
وستسعى الوكالة ،في بعض األقاليم ،إلى توظيف عاملني إضافيني
للتعامل مع الزيادة في توليد النفايات املنزلية أثناء وجود األسر
في العزل .وستوفر األونروا أيضا ً رزما ً مبستلزمات النظافة الصحية
للفئات األشد ضعفا ً في سوريا وكذلك لالجئني الفلسطينيني في
حدائق امللك عبد اهلل في األردن ،كإجراء إضافي لضمان االلتزام
مبمارسات النظافة الصحية املناسبة واحلد من خطر انتقال العدوى،
وفقا ً للخطط املشتركة بني الوكاالت واخلاصة بهذه املواقع.

املساعدات النقدية والغذائية
للحد من حدوث مزيد من التدهور في احلالة اإلنسانية لالجئني
الفلسطينيني الضعفاء ،تسعى األونروا إلى تأمني أموال لتوسيع
نطاق املساعدات اإلغاثية في جميع أقاليم عملها ،باستهداف
الفئات األشد ضعفاً .يشمل ذلك ما يلي )1( :تقدمي دعم تكميلي
للسكان الذين يتلقون املساعدات حالياً ،سوا ًء من خالل البرنامج
االعتيادي لشبكة األمان االجتماعي أو من خالل النداءات الطارئة
لصالح األرض الفلسطينية احملتلة وأزمة سوريا اإلقليمية)2( ،
تقدمي املساعدة ألعداد إضافية من احلاالت في لبنان واألردن والضفة
الغربية ،من غير املشمولني ببرامج املساعدة احلكومية ،على النحو
التالي:
•في غزة ،سيدعم التمويل مواصلة تنفيذ إيصال الطرود
الغذائية من بيت إلى بيت ،ومن أجل توفير مخزون احتياطي
للحد من خطر انقطاع خطوط االمداد .وستقدم أيضا ً
مساعدة نقدية ملرة واحدة إلى  15,000أسرة من بني األشد
ضعفا ً .
•في الضفة الغربية ،ستقدم قسائم وطرود غذائية عينية
لالجئني األشد ضعفا ً الذين تأثر أمنهم الغذائي سلبا ً
بالقيود املفروضة على التنقل وفقدان العمل.
•في سوريا ،ستقدم مساعدات نقدية إضافية إلى 418,000
الجئ فلسطيني يتلقون حاليا ً مساعدات من خالل استجابة
األونروا اإلقليمية ألزمة سوريا.
•في لبنان ،ستقدم مساعدات نقدية جلميع الالجئني
الفلسطينيني في البالد ،مبن فيهم الالجئون الفلسطينيون
من سوريا ،وغيرهم من األشخاص املؤهلني لتلقي خدمات
األونروا .سيتلقى املساعدة ما مجموعه  285,000شخص.
•في األردن ،ستقدم مساعدات نقدية إلى حوالي 113,000
الجئ فلسطيني ،يتشكلون من الجئي غزة املعرضني للخطر،
إلى جانب الالجئني الفلسطينيني من سوريا والعراق.
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تقوم األونروا بتوزيع األدوية من بيت آلخر ويتم توفير خدمات الصحة عن
بعد عبر خطوط املساعدة في سوريا © .احلقوق محفوظة لألونروا 2020
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الجئ فلسطيني شاب يتلقى معلومات عن املمارسات الصحية خالل جائحة
كوفيد 19-في مركز دمشق للتدريب © .احلقوق محفوظة لألونروا ، 2020

ا لتعليم
متاشيا ً مع توجيهات احلكومات املضيفة ،مت إغالق جميع مدارس
األونروا ومراكز التعليم والتدريب التقني واملهني التابعة لها
منذ منتصف آذار/مارس في جميع أقاليم العمل اخلمسة ،مما أثر
على  533,342تلميذا ً وتلميذة في األونروا ( %49.8منهم إناث)
و 8,270شابا ً وشابة في مراكز التعليم والتدريب التقني واملهني
و 1,840طالبا ً وطالبة جامعية.
متتلك الوكالة خبرة واسعة في تقدمي التعليم في حاالت
الطوارئ ،اكتسبتها على مدى السنوات السبعني املاضية في
منطقة تعاني من األزمات الواحدة تلو االخرى .إن نهج األونروا
في التعليم في حاالت الطوارئ مشهود له ،وهو يشكل أساس
استجابتها آلثار وباء كوفيد 19-على التعليم .وقد مت حتديد
خمسة مجاالت للتركيز ستحدد معالم االستجابة ،على النحو
التالي:
•االستمرارية من خالل التعلم الذاتي :يعد التعلم
الذاتي طريقة رئيسية لتعليم األطفال عندما ال يستطيعون
الوصول شخصيا ً إلى مدارسهم .وقد طورت األونروا ،على
مدى السنوات التسع املاضية ،طائفة من املواد الطالبية –
نصوص مطبوعة ،وعلى االنترنت ،وعلى شكل فيديو – والتي
تعرف مجتمعة باسم برنامج التعلم الذاتي في الوكالة،
باإلضافة إلى إرشادات للمعلمني .تشمل األولويات اخلاصة
بفترة النداء العاجل تطوير مواد تعلم ذاتي خاصة بكل
إقليم ،وضمان إمكانية الوصول إلى مواد التعلم الذاتي
للطلبة واألسر التي متلك قدرة محدودة على الوصول إلى
اإلنترنت واألجهزة اإللكترونية وتعاني من انقطاع الكهرباء.
•الدعم النفسي-االجتماعي :يواجه األطفال والشباب
وموظفو التعليمي أنواعا ً جديدة وإضافية من الضغط
النفسي خالل هذه الفترة .وقد شددت األونروا دائما ً على
تقدمي الدعم املباشر وجها ً لوجه والتفاعل االجتماعي مع
األقران باعتبارهما من األبعاد الرئيسية للدعم النفسي-
االجتماعي .وفي الظروف التي لم تعد فيها هذه الطرق

ممكنة ،يجري استخدام مناذج جديدة .ويواصل املرشدون
التربويون دعم االحتياجات النفسية-االجتماعية للطلبة
من خالل وسائل االتصال البديلة.
•السالمة الصحية والنظافة :تعمل األونروا على رفع
مستوى الوعي لدى الطلبة عن الصحة والنظافة الصحية
للمساعدة في منع انتقال فيروس كوفيد ،19-مع إشراك
الطلبة بنشاط في تطوير الرسائل اخلاصة بهم والتشارك
بها ،وتخطط التخاذ ما يلزم من تدابير إضافية للنظافة
والصرف الصحي عند إعادة فتح املؤسسات التعليمية.
•التعليم والتدريب التقني واملهني :سيستفيد طلبة
التعليم والتدريب التقني واملهني من تقدمي برامجهم
التعليمية والتدريبية عبر اإلنترنت من خالل الوصول إلى
نسخ إلكترونية من مواد التعلم الذاتي وروابط تنقلهم
إلى مواقع إلكترونية حتتوي على موارد ذات صلة بالعناصر
النظرية والعملية للمساقات التي ينتظمون فيها .وتعمل
الوكالة على حتديد مواد التعلم الذاتي املناسبة واجليدة
والتغلب على التحديات التي تعترض الطلبة في الوصول
إلى هذه املوارد.
•الرصد والتقييم :سيتم وضع إطار مؤشرات لعملية
الرصد والتقييم فيما يتعلق بتقدمي التعليم في ظل أزمة
كوفيد 19-ولقياس أثر نهج ومبادرات التعليم في حاالت
الطوارئ ،باستخدام بنك مؤشرات التعليم في حاالت
الطوارئ القائم  .10يتوفر بنك مؤشرات التعليم في حاالت
الطوارئ لدى األونروا على املوقع اإللكتروني لألونروا .11
ستخضع استجابة الوكالة ضمن هذه اجملاالت اخلمسة
للتكييف حسب أية تغييرات في الظروف ،مبا في ذلك توجيهات
وزارات التربية والتعليم املتعلقة بإعادة فتح املدارس فعليا ً أو
تنظيم فصول تعويضية صيفية أثناء الفترة التي يغطيها
النداء العاجل.
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احلماية
سبقت اإلشارة أعاله إلى أن جائحة كوفيد 19-تؤدي إلى زيادة
في مواطن الضعف لدى الالجئني الفلسطينيني ،وال سيما
بالنسبة للفئات األشد ضعفاً .وتعمل فرق احلماية مع اجملتمعات
احمللية لتقييم مواطن الضعف ورصد الوصول إلى اخلدمات ،مع
التركيز بشكل خاص على الفئات األشد ضعفاً .وسيتم إعداد
مواد للتوعية وتوزيعها في سياق خدمات أخرى (تقدمي األغذية
واألدوية ،وبرامج التعلم الذاتي) لشرح مسارات اإلحالة واخلطوط
الساخنة املتاحة وزيادة الوعي واحلد من االعتماد على آليات
التكيف السلبية ،مبا في ذلك زواج األطفال وعمل األطفال
والعمل غير اآلمن.
سيتم احلفاظ على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي وخدمات اإلرشاد من خالل اعتماد طرائق عمل عن

بعد .وسيتم دعم التواصل مع اجملتمعات احمللية من خالل خطوط
ساخنة مخصصة لتوفير معلومات عن اخلدمات املتاحة وتوفير
رصيد هاتفي وبيانات لضباط االتصال املعنيني بالعنف القائم
على النوع االجتماعي ملعاجلة حاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي وحماية الطفل والعنف األسري ،مبا في ذلك احلاالت
التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة .ستقدم املساعدة باألساس
عن بعد؛ ومع ذلك ،ستظل العيادات مفتوحة وسيتم تعيني
أخصائيني اجتماعيني خلدمة احلاالت األكثر إحلاحا ً بشكل مباشر
متى أمكن ذلك.
يتم في بعض األقاليم حتديد بنود مخصصة في امليزانية
للحماية ،بينما يجري في أقاليم أخرى دمج أنشطة احلماية في
قطاعات أخرى.

أنشطة رعاية الموظفين في أوقات كوفيد19-
تتسم األونروا بواحدة من أكبر القوى العاملة في أية وكالة لألمم املتحدة في العالم ،بحيث ينخرط معظم العاملني – األطباء وطواقم التمريض
واملعلمني وعمال النظافة – في التنفيذ امليداني ويتولون أداء مهام حرجة خالل األزمة .وتدرك الوكالة التغيرات املفاجئة التي يشهدها املوظفون
في بيئاتهم اخلارجية وبيئات العمل ،مبا في ذلك التغييرات في ممارسات العمل ،والضغط النفسي الذي ينشأ عن ذلك على املستويني املهني
والشخصي.
وفيما يعمل معظم املوظفني عن بعد نتيجة للجائحة ،هناك حاجة إلى تزويدهم بدعم نفسي-اجتماعي إضافي أثناء سعيهم للتكيف مع بيئة
العمل اجلديدة ومع سياق الطوارئ .نتيجة لذلك ،ال تزال األنشطة التالية جارية:
•جلسات جماعية لرعاية املوظفني خاصة باملوظفني الدوليني تعقد على اإلنترنت ويقودها فريق من األخصائيني النفسيني اإلكلينيكيني.
•أشرطة فيديو ومواد دعم وضعها فريق من األخصائيني النفسيني اإلكلينيكيني ومت تقدميها باللغة العربية إلى املوظفني احملليني في
املنتديات اإللكترونية ومن خالل آلية لألسئلة واألجوبة.
•خدمة إرشاد مباشر للموظفني الدوليني يقدمها فريق من األخصائيني النفسيني اإلكلينيكيني.
•خدمة إرشاد مباشر للموظفني احملليني تقدمها فرق من املرشدين احملليني في جميع األقاليم يشرف عليها فريق األخصائيني النفسيني
اإلكلينيكيني.
•فرق مهنية لدعم األقران تعقد بانتظام على اإلنترنت على مستوى األقاليم.
الهدف من اجللسات اجلماعية واملواد املقدمة عبر اإلنترنت هو تزويد املوظفني بالدعم النفسي-االجتماعي واستراتيجيات التكيف التي ميكن أن
تكون ذات فائدة لهم خالل هذه الفترة .باإلضافة إلى ذلك ،يجري تقدمي اإلرشاد الفردي لالستجابة ألية صعوبات أو ضغوطات نفسية أو أية بواعث
قلق بشأن الرفاه قد تكون ذات صلة بالعمل أو تؤثر على العمل .هذه األنشطة هي مبثابة نهج شامل للنظم ،وهي متثل استمرارا ً وتوسعة لبرامج
رعاية املوظفني اجلارية في األونروا ،والتي تستهدف جميع املوظفني.
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 	.7المتطلبات المالية
اﻟتدﺨﻼت اﻟبراﻤج�ﺔ

ﻏزة

اﻷردن

ﻟبنﺎن

ﺴور�ﺎ

اﻟضﻔﺔ اﻟﻐر��ﺔ

اﻟرﺌﺎﺴﺔ

اﻟمجموع

اﻟصحﺔ

6,257,345

868,825

10,240,869

825,114

1,787,160

44,400

20,023,713

اﻻﺴتشﻔﺎء

2,553,000

133,200

10,093,660

222,000

0

0

13,001,860

اﻟتﻌﻠ�م ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟطوارئ

646,353

754,772

845,197

422,135

323,971

0

2,992,428

222,000

592,407

558,868

1,550,388

1,278,093

0

4,201,756

اﻟمسﺎﻋدات اﻟنﻘد�ﺔ واﻟﻐذاﺌ�ﺔ

4,280,737

13,119,395

19,281,280

13,919,400

2,064,305

0

52,665,117

اﻟحمﺎ�ﺔ

21,978

140,332

66,851

46,463

0

0

275,624

اﻟتواﺼﻞ �شﺄن اﻟمخﺎطر

0

0

0

0

0

206,793

206,793

اﻟرﺼد واﻟتﻘی�م

0

0

0

0

0

66,600

66,600

اﻟمجموع )�ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ(

13,981,413

15,608,931

41,086,725

16,985,500

5,453,529

317,793

93,433,891

اﻹﺼحﺎح واﻟنظﺎﻓﺔ و�دارة
اﻟنﻔﺎ�ﺎت

مالحظة :تشمل االحتياجات املالية  11%من تكاليف الدعم غير املباشر.
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 	.8التدخالت حسب األقاليم
سوريا
الهدف االستراتيجي  :1احتواء انتشار فيروس كوفيد 19-الهدف االستراتيجي  :2ضمان قدرة الالجئني
وتقليل معدالت املرض.
الفلسطينيني على تلبية احتياجاتهم األساسية،
واحلد من املزيد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية
الصحة
واالجتماعية-االقتصادية ،مع التركيز بشكل خاص
ستزود األونروا  430من موظفي الصحة امليدانيني مبعدات احلماية
الشخصية ،مبا في ذلك الكمامات وواقي العينني واملرايل والقفازات على الفئات األشد ضعفاً.

املساعدات النقدية

الطبية ،وستكفل اإلمدادات الكافية من الصابون ومعقمات اليدين
الكحولية في املراكز الصحية ،كما ستزيد أعمال تنظيف وتطهير
تشمل التدابير الوقائية التي اتخذتها احلكومة السورية للتخفيف
املراكز الصحية .سيتم أيضا ً توفير معدات احلماية الشخصية ومواد
من خطر انتشار وباء كوفيد 19-حظر التجوال وإغالق جميع
التعقيم واملطهرات للموظفني امليدانيني اآلخرين ،مبن فيهم احلراس
األعمال التجارية ما عدا األعمال احليوية .هذه التدابير تترك آثارا ً
وعمال التوزيع وغيرهم من العاملني مباشرة مع املستفيدين.
مباشرة وفورية على حياة الالجئني الفلسطينيني ،الذين كانوا في
وللحد من خطر انتقال العدوى بني الفئات األشد ضعفاً ،وتقليل األصل يواجهون مستويات عالية من االحتياج اإلنساني .فقد نزح
تدفق املرضى في املراكز الصحية ،تقوم األونروا بإيصال األدوية ثلثا الالجئني الفلسطينيني في سوريا داخليا ً منذ بداية النزاع ،وال
مباشرة إلى الالجئني الفلسطينيني الضعفاء ،مبن فيهم املسنون يزال  %40منهم نازحني.
ومرضى األمراض املزمنة وغيرهم ممن يحتاجون إلى مساعدة خاصة.
تقدم األونروا من قبل مساعدات نقدية طارئة حلوالي 418,000
تقدر الوكالة أنها ستصل إلى حوالي  8,000الجئ بهذا الدعم خالل
الجئ فلسطيني في سوريا لدعمهم في تلبية احتياجاتهم
فترة النداء العاجل.
األساسية ،مبا في ذلك تكاليف الغذاء واإليجار  .12ويتسبب احلظر
كما مت رصد بند لتغطية تكاليف العالج في املستشفيات ملا احلالي املفروض على النقل العام في تكبد العديد من الالجئني
يصل إلى  1,000الجئ فلسطيني معرض للخطر ،مبتوسط تكلفة الفلسطينيني تكاليف إضافية ،مبا في ذلك في استالم املساعدات
تقديرية تبلغ  200دوالر أمريكي لكل مريض .سيستخدم ذلك إما النقدية والغذائية التي تقدمها األونروا .يضاف إلى ذلك ارتفاع
في حالة تفشي فيروس كوفيد 19-بني الالجئني الفلسطينيني ،أسعار السلع األساسية وندرة بعض املواد ،ومنها البيض واحلليب
أو في حالة حدوث زيادة في احتياجات االستشفاء واإلحاالت إلى واجلنب والبقوليات ،إلى جانب استمرار االنخفاض في قيمة الليرة
عالجات ثانوية وتخصصية أخرى عند تخفيف القيود املفروضة على السورية.
احلركة.
للتخفيف من املصاعب االجتماعية-االقتصادية اإلضافية الناجمة
عن أزمة كوفيد 19-احلالية ،باإلضافة إلى الفقر الشامل للجميع
تقريباً ،ستوفر الوكالة من خالل هذا النداء العاجل مخصصات
املياه والصرف الصحي
نقدية إضافية ملرة واحدة قدرها  30دوالرا ً أمريكيا ً للشخص الواحد
لتجنب املزيد من اخملاطر على الصحة العامة ،هناك حاجة إلى جلميع الالجئني الفلسطينيني في سوريا.
التمويل للحفاظ على خدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات
الصلبة في مخيمات الالجئني الفلسطينيني العشرة التي ميكن
الوصول إليها في سوريا .ويتطلب ذلك استمرار توافر املعدات ،مبا في الهدف االستراتيجي  :3استمرار الالجئني الفلسطينيني
ذلك مكابس النفايات واجلرارات وتوظيف عمال نظافة إضافيني ،في في الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف في
حالة احلاجة إلى تعزيز القوى العاملة القائمة أو في حال عدم متكن سياق أزمة كوفيد.19-
العمال من العمل بسبب املرض أو القيود املفروضة على التنقل.
سيحصل جميع عمال النظافة على معدات احلماية الشخصية التعليم في حاالت الطوارئ
الالزمة.
خالل العام الدراسي  ،2020-2019تقدم األونروا التعليم إلى 50,143
ستوزع األونروا أيضا ً رزما ً بلوازم النظافة الصحية التي تلبي
االحتياجات املتعلقة بكوفيد 19-على اخلصوص على نحو 39,000
أسرة معرضة للخطر ،مبا في ذلك األسر التي يعيلها كبار السن
أو أشخاص ذوو إعاقة واألسر التي يوجد فيها أشخاص ذوو إعاقة،
متاشيا ً مع اخلطط املشتركة بني الوكاالت.

طالبا ً وطالبة في سوريا في  103مدارس ودورات تقنية ومهنية
إلى  1,271شابا ً وشابة في مركز التدريب التابع لألونروا .وفي حني
أن جميع املؤسسات التعليمية مغلقة اآلن ،تستخدم الوكالة
نهجها في التعليم في حاالت الطوارئ لضمان أن يتمكن األطفال
والشباب الالجئون الفلسطينيون من مواصلة التعلم إلى أقصى
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عالء  ،طالب في مدرسة طوبوس التابعة لألونروا في لبنان  ،يدرس
مبساعدة مساعدي التعلم عن بعد © ..احلقوق محفوظة لألونروا ، 2020
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حد ممكن ،من خالل برنامج التعلم الذاتي والتدريب عبر اإلنترنت ،مبا
في ذلك توفير الدعم النفسي-االجتماعي للطلبة ،والتركيز على
الصحة والنظافة الصحية .يتم توفير مواد التعلم الذاتي جلميع
الطلبة ،وباألساس على اإلنترنت .وبالنظر إلى القرار األخير الذي
اتخذته احلكومة السورية بإنهاء السنة الدراسية اجلارية للطلبة
في الصفوف االنتقالية ،ستركز األونروا على ضمان تقدمي الدعم
الكافي للطلبة الالجئني الفلسطينيني في الصف التاسع خالل
الفترة املتبقية من الدراسة وحتضيرا ً لالمتحانات.

خالل برنامج التعلم الذاتي .كما سيتم رفع مستوى الوعي مبخاطر
آليات التكيف السلبية ،مثل الزواج املبكر وعمل األطفال ،وكذلك
بشأن مخاطر املتفجرات ،التي قد تشكل مصدر خطر متزايد على
األشخاص الذين يلجؤون إلى ممارسات عمل غير آمنة (مثل العمل
في مواقع موبوءة باملتفجرات ،وجمع اخلردوات) .وستكون احلمالت
اجملتمعية مرفقة بلغة اإلشارة .وسيتلقى كبار السن املسجلون
لدى األونروا مكاملات هاتفية من شبكة من موظفي الدعم التابعني
للوكالة تتضمن معلومات أساسية ومشورة بشأن كوفيد.19-

لضمان الوصول املنصف إلى التعليم ،ونظرا ً ألوجه الضعف
االجتماعية-االقتصادية لألسر الالجئة الفلسطينية في سوريا،
ستغطي الوكالة تكاليف االتصال باإلنترنت لطلبة الصف التاسع
وطلبة التعليم والتدريب التقني واملهني .وحيثما توجد مشاكل في
االتصال باإلنترنت ،سيجري إيصال نسخ مطبوعة من مواد التعلم
الذاتي .وسيتم شراء أجهزة لوحية لنحو  100متدرب من الفئات
األشد ضعفا ً ضمن املتدربني في التعليم والتدريب التقني واملهني،
لتمكينهم من املشاركة في برامج الوكالة على اإلنترنت .كما
سيتم توفير إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ملعلمي األونروا ومدربيها
أثناء استمرارهم في تقدمي اخلدمات التعليمية أثناء العمل عن بعد،
حتى يتمكنوا من دعم األطفال والشباب في التعلم عبر اإلنترنت.
وثمة حاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز نظام دعم الطلبة حول
استخدام مواد التعلم الذاتي وكذلك نظام تقييم الطلبة.

سيتم تعزيز خدمات خط املساعدة واإلحالة لضمان توفير معلومات
دقيقة وحديثة عن خدمات األونروا حسب االقتضاء .وستكفل
الوكالة أن تستمر حاالت احلماية القائمة في تلقي الدعم ،مبا
في ذلك إدارة القضايا واإلحاالت .وستقدم املساعدة باألساس عن
بعد (الهاتف ،واتساب)؛ ومع ذلك ،فإن احلاالت األكثر إحلاحاً ،مبا
فيها حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل،
ستتلقى خدمات مباشرة في مراكز األونروا الصحية ،التي ال تزال
مفتوحة .وستواصل مكاتب دعم األسرة التي تدعمها األونروا أيضا ً
العمل عن بعد لتقدمي املشورة القانونية املستمرة لالجئني ،مبا في
ذلك بشأن مسائل السجالت املدنية.

سيقوم مرشدو الدعم النفسي-االجتماعي في الوكالة بتزويد
األطفال والشباب الالجئني الفلسطينيني بجلسات إرشاد جمعي،
وذلك باألساس عبر منصات التراسل الفوري ،إلى جانب جلسات
فردية عبر الهاتف عند احلاجة .كما سيتم تغطية تكاليف
االتصاالت ملرشدي الدعم النفسي-االجتماعي.
ومن املقرر إجراء عمليات تنظيف عميق وتطهير جلميع املدارس
ومراكز التدريب البالغ عددها  103قبل إعادة فتحها .كما سيتم
اعتماد ممارسات معززة في مجال النظافة الصحية ،من خالل شراء
وتوزيع مواد النظافة والتعقيم ،إلى جانب مواصلة التثقيف في
مجال النظافة الصحية للطلبة واملوظفني.

الهدف االستراتيجي  :4ضمان حماية الالجئني
الفلسطينيني من أشد آثار اجلائحة.
تعيش الغالبية العظمى من الالجئني الفلسطينيني في سوريا في
مخيمات مكتظة أو ال يزالون مهجرين عن أماكن إقامتهم األصلية،
وهم معرضون بشكل خاص خلطر اإلصابة بفيروس كوفيد 19-في
حال تفشي املرض على نطاق واسع .ستقوم األونروا برفع الوعي
وتقدمي املعلومات بشأن التدابير الرامية إلى احتواء ومنع انتشار
فيرس كوفيد19-؛ وسيتم ذلك باستخدام مجموعة من الطرق
اخملتلفة ،مبا فيها املنصات اإللكترونية (مثل فيسبوك وواتس-
اب) ،باإلضافة إلى تضمني رسائل التوعية في أنشطة األونروا
االعتيادية ،مثل توزيع املساعدات الطارئة واخلدمات الصحية ومن

ستكفل األونروا تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة على مدار
األزمة .وفي مجرى االستجابة لتعليق خدمات التأهيل والتعليم
املباشرة في املنظمات اجملتمعية ،ستعمل الوكالة مع اخملتصني في
التأهيل ملواصلة تقدمي املساعدة الالزمة عن طريق الهاتف ومن
خالل جلسات عبر اإلنترنت .وستكفل األونروا أيضا ً استمرار وصول
األجهزة التعويضية إلى احملتاجني لها من خالل نظام اإليصال من
بيت الى بيت .كما سيتم تزويد حوالي  180طفال ً من ذوي اإلعاقات
الشديدة ،وغير القادرين على االلتحاق مبدارس األونروا ،هم وأسرهم،
باألدوات التعليمية واأللعاب احملددة التي تستخدم عادة في مرافق
التأهيل ،باستهداف األطفال الذين لديهم إعاقة سمعية جزئية
واألطفال الذين لديهم مشاكل في النطق وغيرهم.
سيتم تقدمي اإلرشاد والدعم النفسي-االجتماعي من خالل شبكة
من موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية والصحة والتعليم.
وستصل هذه اخلدمة إلى أكثر من  10,000شخص مسن و5,000
شخص من ذوي اإلعاقة ،من بني آخرين .وستقوم األونروا أيضا ً
بتدشني دورات تدريب على احلماية على اإلنترنت لتزويد املوظفني
امليدانيني باملزيد من املعرفة بشأن توفير خدمات احلماية بشكل
مأمون أثناء االستجابة.
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إلى جانب إجراء أعمال الصيانة عليها حسب االقتضاء.
لبنان
ً
وهناك حاجة أيضا إلى أموال ملعاجلة النفايات الطبية
الهدف االستراتيجي  :1احتواء انتشار فيروس كوفيد 19-ورسوم التخلص اخلاص من النفايات املعدية التي تتولد
وتقليل معدالت املرض.
في مرافق العزل.

الصحة

ستزود األونروا  348من موظفي الصحة مبعدات احلماية الشخصية،
وستواظب على أعمال التنظيف والتطهير احملسنة في املراكز
الصحية .وستظل نظم إعطاء املواعيد عبر الهاتف قائمة للحد
من التجمع في العيادات .وفي حالة حدوث اضطرابات في سالسل
اإلمدادات الطبية العاملية ،ستسعى الوكالة إلى شراء املواد
األساسية من السوق احمللية لتجنب نفاد أي مخزون.
وتسعى الوكالة أيضا ً إلى تأمني األموال لزيادة دعم خدمات
االستشفاء ،حيث أن الالجئني الفلسطينيني في لبنان ال يشملهم
النظام الصحي الوطني .سيقدم الدعم وفقا ً لسياسة الوكالة .13
وتستند أرقام التخطيط إلى السيناريوهات املستخدمة في
االستراتيجية الوطنية للصحة ،والتي تفترض معدل عدوى قدره
 ،%10مما يعني  25,700حالة بني الالجئني الفلسطينيني %15 ،منها
ستظهر عليهم أعراض واضحة تستدعي التماسهم الرعاية
الطبية .وفي حني أن الغالبية العظمى من هذه احلاالت ()%80
ستكون خفيفة أو معتدلة ،فإن  %15منها ستكون شديدة ،و%5
ستكون حرجة وبحاجة إلى رعاية في وحدات العناية املركزة .وقد
مت رصد بند لتغطية تكاليف احلاالت الشديدة واحلرجة ،من خالل
تطبيق معدالت الرسوم احلالية املتفق عليها مع املستشفيات
املتعاقد معها ،والتي قد تزداد إذا انتشرت اجلائحة .وستستخدم
األموال على أساس احلاجة.

الهدف االستراتيجي  :2ضمان قدرة الالجئني
الفلسطينيني على تلبية احتياجاتهم األساسية،
واحلد من املزيد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية
واالجتماعية-االقتصادية ،مع التركيز بشكل خاص
على الفئات األشد ضعفاً.

املساعدات النقدية
جاءت حالة الطوارئ املرتبطة بفيروس كوفيد 19-في وقت يعاني
فيه لبنان من انهيار االقتصاد والنظم املالية وخفض الرواتب
وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض كبير في قيمة العملة احمللية
مقابل الدوالر األمريكي وإغالق مئات مصالح األعمال .وقد أدت
أزمة كوفيد 19-إلى تفاقم أثر األزمة االقتصادية احلادة التي تواجه
البالد من قبل ،مع ما يترتب على ذلك من آثار قاسية بشكل خاص
بالنسبة لالجئني الفلسطينيني ،الذين هم من اجملتمعات األشد
ضعفا ً في البالد وغير مجهزين للتعامل مع الصدمات االقتصادية.

يستضيف لبنان كذلك  27,700الجئ فلسطيني من سوريا،
يعيشون في ظروف من الضعف والفقر الشديد والتهميش ،بسبب
وضعهم القانوني غير املؤكد وعدم قدرتهم على الوصول إلى
اخلدمات األساسية وغيرها من أشكال املساعدة بخالف تلك التي
وتضع الوكالة خططا ً إلنشاء مركز عزل في مركز التعليم والتدريب تقدمها األونروا.
التقني واملهني التابع لها في سبلني ،بالشراكة مع منظمة أطباء وللتخفيف من الضائقة االجتماعية-االقتصادية اإلضافية الناجمة
بال حدود .سوف يُستخدم هذا املركز لعالج املرضى الذين تظهر عن األزمة احلالية ،تخطط األونروا لتقدمي مساعدات نقدية طارئة
عليهم أعراض خفيفة إلى معتدلة لفيروس كوفيد ،19-عندما لالجئني الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني من سوريا
يكون العزل املنزلي غير ممكن ،على سبيل املثال بسبب االكتظاظ .على شكل:
سيعمل املركز وفقا ً للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية
•جولة واحدة من املساعدات النقدية جلميع الالجئني
والسلطات الوطنية .كما مت حتديد منشآت أخرى لألونروا على مستوى
الفلسطينيني البالغ عددهم  285,000شخص واألشخاص
اخمليمات ميكن حتويلها إلى مراكز عزل طبي إذا اقتضت احلاجة.
املؤهلني للحصول على خدمات األونروا املقيمني حاليا ً

املياه والصرف الصحي

في لبنان :سيحصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا
واألشخاص املشمولون في برنامج شبكة األمان االجتماعي
على مبلغ إضافي يعادل  35دوالرا ً أمريكيا ً في قيمة التحويل،
في حني ستحصل بقية احلاالت على حتويل قدره  35دوالرا ً
أمريكيا ً للشخص الواحد .وسيغطي ذلك ما يقدر بنسبة
 %40من احلد األدنى من االحتياجات الغذائية.

لضمان إمكانية توفير خدمات اإلصحاح بأمان ،سيتم
شراء رزم إضافية من معدات احلماية الشخصية وتوزيعها
على موظفي النظافة والصرف الصحي ،مبن فيهم
العاملون في مراكز العزل الذين يجمعون النفايات البلدية
•جولة كاملة من املساعدات النقدية بقيمة  35دوالرا ً جلميع
واملعدية .وستكفل الوكالة أيضا ً استمرار تشغيل املعدات
الالجئني الفلسطينيني البالغ عددهم  285,000شخص
واملركبات الالزمة إلدارة النفايات الصلبة وصيانتها على
واألشخاص املؤهلني للحصول على خدمات األونروا.
النحو السليم ،لتجنب أي انقطاع في عملها.
ً
وهناك حاجة أيضا إلى توفير حاسوبني محمولني حتى يتمكن موظفو
سيتم توفير الوقود لتشغيل املولدات في محطات املياه
التسجيل من الوصول إلى قاعدة بيانات التسجيل في الوكالة عن بعد
في اخمليمات لضمان عدم االنقطاع في إمدادات املياه
لضمان متكن جميع األشخاص املؤهلني من احلصول على مساعداتهم.
لالجئني الفلسطينيني ألغراض الغسيل والتنظيف،
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الهدف االستراتيجي  :3استمرار الالجئني الفلسطينيني
في الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف في
سياق أزمة كوفيد.19-
قامت األونروا بتفعيل برنامجها في التعلم الذاتي لصالح 36,817

إمكانية عودة طلبة الصفوف املتبقية إلى املدرسة بعد ذلك بوقت
قصير .ومع ذلك ،إذا استمر تطبيق تدابير اإلغالق الناجمة عن
كوفيد 19-في لبنان في األشهر املقبلة ،فهناك احتمال أن تظل
احلاجة مستمرة إلى تنفيذ األنشطة التعليمية عن بعد.

تلميذا ً وتلميذة يدرسون عادة في مدارس الوكالة البالغ عددها الهدف االستراتيجي  :4ضمان حماية الالجئني
 65مدرسة في لبنان .وقد مت تكييف املواد األساسية على جميع الفلسطينيني من أشد آثار اجلائحة.

مستويات الصفوف الدراسية للتركيز على الكفاءات الرئيسية.
ويقوم الطلبة وأولياء أمورهم باستخدام مواد التعلم الذاتي جلميع
الصفوف الدراسية واملباحث الرئيسية من خالل منصات وسائل
التواصل االجتماعي على نطاق واسع .كما مت إعداد أدلة للمدرسني
واألهل وأولياء األمور لدعم الدراسة الذاتية.

في إطار هذا النداء ،ستضمن األونروا إتاحة مواد التعلم الذاتي
لطلبة األونروا ،مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين أبلغوا
عن أنهم يواجهون صعوبات في االتصال باإلنترنت وتوفير األجهزة
اإللكترونية .وسيستمر دعم الرفاه النفسي-االجتماعي لألطفال
والطلبة من خالل موارد محددة للدعم النفسي-االجتماعي مت
تطويرها ملعاجلة أثر كوفيد ،19-وسيقدم املرشدون التربويون
احلاليون جلسات إرشاد فردي ودعم جماعي عن بعد .وباإلضافة
إلى ذلك ،سيتم دعم  313طالبا ً في مراكز التعليم والتدريب
التقني واملهني التابعة لألونروا من خالل تزويدهم باألدوات ملواصلة
تعليمهم (مثل أدوات رسم للمتدربني في دورات البناء) ،واألجهزة
لتحسني وصولهم إلى التعلم على اإلنترنت ومشاركتهم فيه.
وعندما يعاد فتح املدارس ،ستكفل الوكالة وجود ممارسات سليمة
في مجال الصحة والنظافة في جميع مدارسها ،وتطهير املنشآت
وتنظيفها بشكل كامل .إن األنشطة التعليمية في هذا النداء
مصممة وفقا ً لإلعالن األخير لوزارة التعليم والتعليم العالي
عن احتمال استئناف الصفوف من  9إلى  12في  25أيار/مايو ،مع

يجري تعميم مبادئ احلماية في جميع خطط األونروا لالستجابة
لوباء كوفيد 19-في لبنان .ويشمل ذلك توجيه رسائل رئيسية إلى
الفئات الضعيفة (ال سيما كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة)،
وكذلك في مراحل التخطيط ملراكز احلجر والعزل الصحي
وتشغيلها.
في إطار هذا النداء ،سيستمر رصد احلماية وتوثيق احلاالت واإلحاالت
وتقدمي املشورة القانونية وتقييم املساعدات النقدية الطارئة
املتعلقة باحلماية من خالل الهاتف والقنوات اإللكترونية ،حيثما
أمكن ذلك .وستنفذ الوكالة أيضاً ،باالستفادة من جلان املرأة
القائمة ،استراتيجية اتصال وتوعية تستهدف النساء والفتيات
بشأن أثر فيروس كوفيد ،19-بهدف التخفيف من اخملاطر املتزايدة
املتصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل.
وستقام غرف مخصصة في أربعة مراكز لبرامج املرأة بقصد توفير
الدعم في مجال إدارة احلاالت عن بعد والدعم النفسي-االجتماعي
للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،حتسبا ً الحتمال
حدوث ارتفاع في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.
في حالة بدء تشغيل مركز العل في سبلني ،ستقدم الوكالة دعما ً
ملرة واحدة لتوفير مواد اإلقامة الالزمة للنزالء ،مبا في ذلك املواد
املقترحة كجزء من أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي (مثل مواد القراءة ،والدفاتر واألقالم).

طالب من األونروا في سوريا تكمل مهمة تعلم اللغة اإلجنليزية
عن بعد © .احلقوق محفوظة لألونروا ، 2020
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األردن
الهدف االستراتيجي  :1احتواء انتشار فيروس كوفيد19-
وتقليل معدالت املرض.

الصحة

وخدمات الصحة البيئية اليومية في مخيمات الالجئني
الفلسطينيني العشرة في األردن ،والتي يغلب عليها
االزدحام املفرط وارتفاع مستويات الفقر .وتشمل
املتطلبات الدنيا األساسية توفير اجلمع اليومي للنفايات
والتخلص منها ونقلها من اخمليمات إلى مكبات النفايات
احلكومية ،إلى جانب معدات احلماية الشخصية لعمال
النظافة في األونروا .وسيتم تعيني عمال نظافة إضافيني
لضمان استمرار تقدمي اخلدمات.

إن مواصلة احلد من خطر انتقال الفيروس ،مع احلفاظ على اخلدمات
واملساعدات األساسية ،تتطلب توفير املزيد من رزم معدات احلماية
الشخصية ومواد النظافة واإلصحاح ملوظفي الوكالة امليدانيني ،مبن
فيهم  666موظفا ً صحياً .حسب نهاية شهر نيسان/إبريل ،خففت
احلكومة األردنية جزئيا ً من بعض التدابير التقييدية القائمة منذ
بداية تفشي الوباء .ومتشيا ً مع التعليمات احلكومية ،بدأت مراكز
األونروا الصحية استئناف خدماتها ببطء بعد فترة من اإلغالق الهدف االستراتيجي  :2ضمان قدرة الالجئني
الكامل .ومن أجل ضمان سالمة املوظفني واملرضى الذين يزورون الفلسطينيني على تلبية احتياجاتهم األساسية،
املراكز الصحية ،ستقوم األونروا بشراء كمامات وقفازات إضافية واحلد من املزيد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية
جلميع املرافق الصحية للمرضى الذين قد ال تتوفر لديهم مواد واالجتماعية-االقتصادية ،مع التركيز بشكل خاص
احلماية اخلاصة بهم .وستواصل األونروا تقدمي األدوية األساسية على الفئات األشد ضعفاً.
للمرضى عن طريق التوصيل من بيت إلى بيت حسب احلاجة ،وذلك
املساعدات النقدية
للحد من عدد القادمني إلى املراكز الصحية.
في األردن ،يحمل معظم الالجئني الفلسطينيني اجلنسية األردنية
ويحصلون على املساعدات التي تقدمها احلكومة األردنية (مثل
صندوق املعونة الوطنية) .ومع ذلك ،فإن األشخاص الذين ال يحملون
اجلنسية األردنية أو الذين يواجهون قضايا تتعلق بالوضع القانوني
معرضون للخطر بشكل خاص ومستبعدون من هذه اخلدمات.

يركز نظام الرعاية الصحية الوطني حاليا ً بالكامل على احلد من
انتشار الفيروس ،ويتم تأجيل التعامل مع احلاالت الطبية األخرى.
إذا استمر الضغط على النظام الوطني في االزدياد ،فقد يصبح
هذا التأخير حرجا ً بالنسبة لبعض احلاالت ،مما يتطلب دعما ً إضافيا ً
للرعاية الصحية الثانوية والتخصصية للحاالت التي ال ميكن
عالجها في املستشفيات الوطنية .حتسبا ً لهذه االحتياجات ،مت ويشمل ذلك الفئات التالية:
إدراج بند لزيادة الدعم املقدم إلى حاالت االستشفاء في هذا النداء
•الفلسطينيون الذين نزحوا من غزة إلى األردن في أعقاب
لتغطية نحو  1,200حالة إدخال إلى املستشفيات ،بتكلفة تقدر
القتال في حزيران/يونيو  ،1967والذين يطلق عليهم تسمية
مببلغ  100دوالر أمريكي لكل حالة إدخال.
«الجئي غزة» .يبلغ عددهم حوالي  166,076شخصاً ،منهم
سيتم تقدمي مساعدات صحية إضافية لالجئني الفلسطينيني
 9,158مسجلني في برنامج شبكة األمان االجتماعي في
من سوريا املقيمني في حدائق امللك عبد اهلل  ،14في ضوء ضعفهم
األونروا ويحصلون على  125دوالرا ً للفرد سنوياً.
اخلاص وتعرضهم خملاطر احلماية ،وبسبب الظروف املعيشية الصعبة
•الالجئون الفلسطينيون من سوريا في األردن ،الذين يقدر
والقيود املفروضة على التنقل التي تعترضهم .وسيتم توزيع مواد
عددهم بنحو  17,500شخص ،والذين تعد األونروا اجلهة
النظافة وتقدمي التدريب على بروتوكوالت فرز احلاالت وإدارتها في
الرئيسية ،وغالبا ً الوحيدة ،التي تقدم اخلدمات لهم.
املرافق الصحية في حدائق امللك عبد اهلل للعاملني في جمعية
أكثر من  %90من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
املعونة الصحية األردنية الذين يقدمون اخلدمات.
األردن معرضون للخطر ،وبالتالي ،يحق لهم احلصول على
من باب التأهب حلدوث زيادة محتملة في عدد احلاالت املؤكدة ،تقوم
املساعدات النقدية ربع السنوية التي توزعها األونروا ومتول
األونروا حاليا ً بالتواصل مع وزارة الصحة والشركاء احملتملني ،مبا
من خالل استجابة الوكالة ألزمة سوريا اإلقليمية.
في ذلك منظمة أطباء بال حدود ،بشأن التخطيط إلنشاء مركز
•الالجئون الفلسطينيون من العراق الذين سمح لهم
لعزل احلاالت اخلفيفة إلى املعتدلة من كوفيد 19-الذين لم يعد
بالدخول إلى األردن في عام  2003مبوجب مرسوم ملكي .في
من املمكن عالجهم في املستشفيات الوطنية املثقلة باألعباء أو
الوقت احلاضر ،تقيم  35أسرة من الالجئني الفلسطينيني من
ال ميكن االعتماد في عالجهم على احلجر الصحي الذاتي أو تلقي
العراق ( 157شخصاً) داخل مخيمات الالجئني الفلسطينيني
العالج في املنزل.
في األردن وخارجها ،ويواجهون قيودا اقتصادية شديدة ،مبا
في ذلك على فرص العمل ووسائل إدرار الدخل.

املياه والصرف الصحي
ال ميلك الجئو غزة والالجئون الفلسطينيون من سوريا والالجئون
ستكفل األونروا استمرار عمليات إدارة النفايات الصلبة الفلسطينيون من العراق األهلية لالستفادة من املبادرات التي
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عمر أبو صالح  ،ميكانيكي في دائرة اللوجستيات في األونروا  ،يتطوع مع فريق الصرف الصحي
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توجهها احلكومة األردنية نحو الفئات األشد ضعفا ً من السكان
املتضررين من كوفيد ،19-وهم معرضون خلطر االنزالق إلى مزيد من
الفقر والضعف .وللتخفيف من هذا اخلطر ،تعتزم األونروا تقدمي
املساعدات اإلغاثية إلى هذه الفئات الضعيفة من السكان ،مع
التركيز على األسر التي لديها أطفال دون سن اخلامسة ،واألسر
التي تعيلها نساء ،واألسر التي يعيلها أشخاص مسنون ،واألسر
التي يوجد فيها شخص ذو إعاقة واحد أو أكثر بني أفراد األسرة.

إلى الطلبة عن بعد واحلد من االنقطاع في التعليم .وقد مت توسيع
نطاق الوصول ليشمل موظفي التعليم في األونروا وطلبتها .مع
ذلك ،وبالنظر إلى الظروف االجتماعية-االقتصادية الصعبة لالجئني
الفلسطينيني األشد ضعفاً ،فإن العديد من طلبة األونروا يفتقرون
إلى إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا أو االتصال اجليد باإلنترنت ،مما
يخلق عقبة رئيسية أمام ضمان حق األطفال في التعليم النوعي
ويؤثر سلبا ً على نتائج التعلم.

سيتم توفير املساعدات النقدية على النحو التالي:

من خالل هذا النداء ،ستضمن األونروا حصول الالجئني
الفلسطينيني األشد ضعفا ً في مدارس الوكالة ومراكز التدريب
املهني التابعة لها على إمكانية الوصول الكافي وغير املنقطع
إلى منصات التعلم الرقمي عن بعد من خالل توفير حزم اإلنترنت.
عالوة على ذلك ،سيجري جتريب إمكانية سد الفجوة الرقمية
وضمان الوصول املستمر إلى التعلم عن بعد عن طريق توفير أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أجهزة لوحية) لصالح  400طفل
في سن املدرسة من األطفال األشد ضعفا ً (مثل أطفال الالجئني
الفلسطينيني املشمولني في برنامج شبكة األمان االجتماعي
والجئي غزة والالجئني الفلسطينيني من سوريا).

•ستحصل أسر الجئي غزة في الفئات املذكورة أعاله غير
املسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي في األونروا
وأسر الالجئني الفلسطينيني من العراق ( 87,059شخصاً،
 24,322أسرة) على حتويالت نقدية ملرة واحدة بقيمة 100
دوالر أمريكي ( 71دينارا ً أردنياً) للفرد لتغطية احتياجاتهم
األساسية ملدة ثالثة أشهر.
•سيتم تزويد الجئي غزة الذين يتلقون حاليا ً الدعم في إطار
برنامج شبكة األمان االجتماعي ( 9,158شخصاً) مبساعدة
إضافية بقيمة  31.25دوالر لتصبح معادلة للمبلغ 100
دوالر الذي سيتم صرفه على بقية األسر من فئة الجئي غزة.
•سيحصل جميع الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن
البالغ عددهم  17,500الجئ على دعم نقدي غير مشروط
ملرة واحدة بقيمة  100دوالر أمريكي ( 71ديناراً) للمساعدة
في تغطية احتياجاتهم األساسية ملدة ثالثة أشهر.
تتماشى املبالغ املذكورة أعاله مع قيمة املساعدة التي تقدمها
احلكومة األردنية من خالل نظم الضمان االجتماعي الوطنية ،مبا
في ذلك صندوق املعونة الوطنية.
أجرت األونروا في األردن تقييما سريعا ً لألثر عن بعد في نهاية
نيسان/إبريل  2020للحصول على فهم أفضل لفاعلية خدماتها
خالل اجلائحة .وجتري مراجعة النتائج إلى جانب نتائج التوصيات
الصادرة عن عملية تقييم آني أُجنزت مؤخراً ،في إطار جهود اإلقليم
الرامية إلى توفير استجابة سريعة وفعالة حلالة الطوارئ غير
املسبوقة.

الهدف االستراتيجي  :3استمرار الالجئني الفلسطينيني
في الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف في
سياق أزمة كوفيد.19-
في األردن ،تدير األونروا  169مدرسة يتعلم فيها  118,296طالبا ً
وطالبة من الالجئني الفلسطينيني ،مبن فيهم الجئون فلسطينيون
من سوريا ،إلى جانب مركزين للتدريب املهني يلتحق بهما 3,081
شابا ً وشابة الشباب الالجئني الفلسطينيني ،ومرفق لتدريب
املعلمني يضم  1,200طالب وطالبة.
للتخفيف من أثر إغالق املدارس ،أنشأت احلكومة األردنية تطبيقات
ومنصات تعليمية ميكن للمدارس واملعلمني استخدامها للوصول

قبل إعادة فتح أية مدارس ومؤسسات تعليمية ،ستقوم األونروا
بإجراء تنظيف عميق وتطهير ملبانيها ،وستضمن تنفيذ املمارسات
السليمة في مجال الصحة والنظافة في أوساط الطلبة واملوظفني،
من خالل توفير معقمات األيدي والصابون واملطهرات.

الهدف االستراتيجي :4ضمان
الفلسطينيني من أشد آثار اجلائحة.

حماية

الالجئني

في ظل الوضع الراهن ،يتعرض الالجئون الفلسطينيون الضعفاء
بشكل خاص ،مبن فيهم النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة
15
واألشخاص الذين يواجهون مسائل تتعلق بالسجالت القانونية
 ،ملزيد من اخملاطر املتصلة باحلماية ،مبا في ذلك العنف اجلنسي
والعنف القائم على النوع االجتماعي والعزلة .وتتزايد الصعوبات
في الوصول إلى اخلدمات الصحية ،إلى جانب تفاقم األعباء
واالنفصال عن القائمني على الرعاية ،بسبب القيود املفروضة
على التنقل واحلجر الصحي ،مما يؤثر سلبا ً على رفاه اجلميع ،وال
سيما األشخاص ذوي اإلعاقة .كما أن النقص احملتمل في األغذية
ومحدودية اإلمدادات ،نتيجة فترات اإلغالق الطويلة ،ميكن أن يزيد
من مواطن الضعف ويؤدي إلى تبني استراتيجيات سلبية للتكيف،
مما يزيد من اخملاطر املتعلقة باحلماية .كما أن فرض تدابير العزل
يحد من إمكانية احلصول على املعلومات ويسهم في الضائقة
النفسية.
ستضمن األونروا تعميم مبادئ واحتياجات احلماية وإدماجها
في استجابتها .سيتم إنشاء خط ساخن مركزي للطوارئ جلمع
وتوجيه جميع االستفسارات الواردة من األشخاص املعنيني ،مبا
يشمل ،على سبيل الذكر ال احلصر ،طلبات الدعم النفسي-
االجتماعي ،واملساعدة في التعامل مع حاالت العنف القائم
على النوع االجتماعي و/أو حماية الطفل ،واالستفسارات
العامة .وسيحافظ املوظفون امليدانيون أيضا ً على قنوات اتصال

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 23

نشطة ،مبا في ذلك خط اتصال ساخن حلاالت الطوارئ للتعرف
على حاالت احلماية وإدارتها ،وضمان أال تتعطل مسارات اإلحالة
وأن تبقى متاحة .سيتم تزويد املوظفني امليدانيني ،مبن فيهم
األخصائيون االجتماعيون وضباط االتصال بشأن العنف القائم
على النوع االجتماعي ،بحزم اتصال من خالل الهواتف احملمولة
لالستجابة إلى بواعث القلق لدى األفراد وطلباتهم ،وللمساعدة
في رصد رفاه املستفيدين ،وإيصال املعلومات الرئيسية عن
النظافة واإلصحاح ومسارات اإلحالة املتاحة .س ُتصاغ الرسائل
بطريقة جامعة وميسرة للوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ،وال
سيما أولئك الذين يترددون عادة على مراكز التأهيل اجملتمعية،
واألشخاص دون سن السادسة عشرة واملسنني.

كما سيقدم الدعم املوجه لألطفال والشباب الالجئني
الفلسطينيني ذوي اإلعاقة الذين يحضرون عادة إلى مراكز التأهيل
اجملتمعي التي تدعمها األونروا ،وذلك من خالل الدعم اإللكتروني/
االفتراضي ،مبا يشمل تقدمي اإلرشاد والوصول إلى التدريب.
كما ستتم إتاحة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي واإلرشاد من خالل اخلطوط الساخنة وغيرها من طرق
التواصل عن بعد (مثل منصات التواصل االجتماعي ،ومجموعات
واتس-اب) ملواصلة دعم رفاه الالجئني الفلسطينيني والتصدي
للتحديات النفسية-االجتماعية التي يحتمل أن تنشأ بسبب
العزلة املطولة وغياب التفاعالت االجتماعية.

طالب من األونروا يكمل مهمة من خالل مشروع “التعليم ال ميكن
االنتظار” في األردن © .احلقوق محفوظة لألونروا . 2020
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غزة

الهدف االستراتيجي  :1احتواء انتشار فيروس كوفيد 19-املياه والصرف الصحي

وتقليل معدالت املرض.

الصحة
إن جميع مراكز األونروا الصحية في غزة وعددها  22مركزا ً مفتوحة
في الوقت الراهن .وللحد من خطر انتقال كوفيد ،19-أنشئ 12
مركزا لفرز احلاالت في مباني املدارس ،بهدف حتويل أي شخص لديه
أعراض تنفسية عن دخول العيادات .ولضمان السالمة املهنية
ملوظفي الصحة وحماية املستفيدين ،ستواصل األونروا ،مبوجب هذا
النداء ،شراء معدات احلماية الشخصية لصالح  986موظفا ً صحياً،
وفقا ً لتوصيات منظمة الصحة العاملية .وسيستمر توفير الصابون
ومعقمات اليدين الكحولية في العيادات ،وزيادة أنشطة التنظيف
والتطهير كتدابير مهمة للحد من خطر انتقال كوفيد.19-
باإلضافة إلى ذلك ،وفيما أن نظام الصحة العامة يحول طاقاته
االستيعابية نحو حاالت كوفيد ،19-فمن املتوقع أن يواجه الالجئون
الفلسطينيون حتديات في احلصول على رعاية االستشفاء في
مرافق وزارة الصحة ،مما يؤدي إلى زيادة الطلب على برنامج األونروا
لالستشفاء للحاالت غير الناجمة عن كوفيد .19-ولالستجابة إلى
احلاالت اجلراحية العاجلة وشبه العاجلة ،أدرج في هذا النداء بند
لتوفير املزيد من الدعم لالستشفاء لتغطية ما يصل إلى 6,500
حالة إدخال عاجل إلى املستشفيات اخلاصة .ولتجنب أي نقص في
األدوية األساسية بسبب احتمال حدوث اضطرابات في سلسلة
اإلمداد العاملية ،بدأت األونروا بالفعل بشراء بعض األدوية األساسية
من السوق احمللية ،وستواصل تأمني الكميات الالزمة من خالل هذه
الطريقة في األشهر املقبلة ،حسب االقتضاء.
في إطار دعم الوكالة خلطط االستجابة الصحية الوطنية في مرحلة
االحتواء ،تخطط األونروا ،بالتنسيق مع مجموعة الصحة لألرض
الفلسطينية احملتلة ،لتوفير األدوية ومعدات احلماية الشخصية
ملراكز احلجر الصحي التي تديرها وزارة الصحة .وباإلضافة إلى ذلك،
سيتم توفير معدات احلماية الشخصية لالجئني الفلسطينيني
الذين لديهم مجاالت ضعف محددة و/أو الذين يواجهون خطر
التعرض للفيروس من خالل اخملالطة في حالة تفشي الوباء.

سعيا ً لتجنب املزيد من اخملاطر على الصحة العامة،
ستحافظ الوكالة على خدمات اإلصحاح وإدارة النفايات
الصلبة في مخيمات الالجئني الفلسطينيني .سيتم
ذلك عن طريق ضمان استمرار توافر املعدات ،مبا في ذلك
مكابس النفايات واجلرارات ،ومن خالل توظيف املزيد من
عمال النظافة حسب احلاجة .وسيتم تزويد عمال النظافة
مبعدات احلماية الشخصية الالزمة وفقا ً لتوصيات منظمة
الصحة العاملية.

الهدف االستراتيجي  :2ضمان قدرة الالجئني
الفلسطينيني على تلبية احتياجاتهم األساسية،
واحلد من املزيد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية
واالجتماعية-االقتصادية ،مع التركيز بشكل خاص
على الفئات األشد ضعفاً.

املساعدات الغذائية والنقدية
إن املساعدات الغذائية التي تقدمها األونروا كل ثالثة أشهر تشكل
شريان حياة ملليون الجئ فلسطيني في غزة .وحلماية صحة وسالمة
الالجئني الفلسطينيني املؤهلني أثناء استكمل عمليات التوزيع في
الربع األول من عام  ،2020استحدثت األونروا طريقة جديدة لتوزيع
األغذية باستخدام التوصيل من باب إلى باب ،لتجنب االزدحام
في مراكز التوزيع واحلد من خطر انتقال العدوى .وال تزال مراكز
التوزيع العشرة التابعة للوكالة تستخدم لتعبئة الطرود الغذائية
وكنقطة حتميل أولى ،ولكن مت االستعانة مبصادر خارجية إليصال
الطرود الغذائية حتت إشراف وتنسيق من طواقم األونروا .وشكلت
الصحة واحلماية وضمان اجلودة املبادئ املوجهة للطريقة املكيفة
حديثاً ،مبا في ذلك من خالل استراتيجية إعالمية قوية ونظام للرصد
والتقييم .ويجري جمع التعقيبات بشأن هذه اخلدمة من الالجئني
الفلسطينيني بواسطة موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
املتخصصني.

في حالة حدوث انتشار واسع لفيروس كوفيد 19-في غزة ،ستسهم مبوجب هذا النداء ،ستكفل األونروا أن يتم تطبيق طريقة توزيع
األونروا في االستجابة اجلماعية من خالل توسيع نطاق خدمات األغذية من بيت إلى بيت طاملا كان ذلك ضروريا ً خالل حالة الطوارئ
الرعاية الصحية األولية األساسية لتشمل غير الالجئني ،مما يساعد املرتبطة بكوفيد.19-
في حترير موارد قطاع الصحة العامة من األعباء الروتينية .سيتم
باإلضافة إلى ذلك ،وفي ظل اخملاوف من حدوث اضطرابات في سالسل
ذلك من خالل نهج التطبيب عن بعد ،مبا يشمل استخدام اخلطوط
اإلمدادات الغذائية العاملية نتيجة ألزمة كوفيد ،19-تخطط األونروا
الهاتفية الساخنة التي مت إطالقها بالفعل للمراجعني احلاليني.
لتوفير مخزون احتياطي مبقدار  5,000طن من الدقيق لدعم السلع
ويجري التخطيط لتشكيل فرق صغيرة من الكوادر الطبية لتقدمي
الغذائية املشتراة التي من املنتظر توزيعها خالل جولة توزيع األغذية
املشورة عن بعد ،والقيام بإيصال بعض األدوية املنقذة للحياة (غير
للربع الثاني من عام  .2020وميثل ذلك  %20من الكمية اإلجمالية
املتصلة بكوفيد )19-إلى املنازل عند االقتضاء.
للدقيق الالزمة للجولة الكاملة.
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وفي مجرى السعي للتخفيف من املصاعب االجتماعية-
االقتصادية اإلضافية الناجمة عن أزمة كوفيد ،19-ستوفر الوكالة
أيضا ً حتويال ً نقديا ً غير مشروط ملرة واحدة بقيمة  40دوالرا ً أمريكيا ً
للفرد لصالح  15,000أسرة الجئة فلسطينية تعاني من ضعف
شديد ملساعدتهم في تلبية احتياجاتهم األساسية .مت حتديد
السكان املستهدفني باستخدام نظام تقييم مرجح جلميع الفئات
الضعيفة ،مبا في ذلك األسر التي تعيلها نساء واألسر التي يعيلها
أشخاص مسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة ومرضى األمراض املزمنة
واأليتام واألسر الكبيرة احلجم.

وسيقدم املرشدون التربويون الدعم النفسي-االجتماعي من خالل
وسائل االتصال البديلة ،مبا في ذلك عن طريق الهاتف ومن خالل
منصات األونروا على اإلنترنت للتصدي للتحديات اجلديدة الناجمة
عن أزمة كوفيد .19-ستواصل األونروا أيضا ً تعزيز إيصال رسائل
التوعية إلى الطلبة بشأن الوقاية من انتقال فيروس كوفيد19-
وإشراكهم بنشاط في إعداد الرسائل اخلاصة بهم وتبادلها .ومن
املقرر أيضا ً إجراء عمليات تنظيف عميق وتطهير جلميع املدارس
البالغ عددها  276ومركزي التدريب قبل إعادة فتحها.

الهدف االستراتيجي  :4ضمان حماية الالجئني
الهدف االستراتيجي  :3استمرار الالجئني الفلسطينيني الفلسطينيني من أشد آثار اجلائحة.
في الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف في
ميكن أن تؤدي العزلة االجتماعية واالستبعاد الناجمان عن اإلغالق
سياق أزمة كوفيد.19-
والقيود املفروضة على التنقل وتدابير التباعد البدني ،مبا في

التعليم في حاالت الطوارئ

تقدم األونروا في غزة التعليم األساسي إلى  282,360طالبا ً وطالبة
في  276مدرسة والتدريب التقني واملهني إلى  1,945شابا ً وشابة.
وفي حني أن املدارس ومراكز التعليم والتدريب التقني واملهني ال
تزال مغلقة ،فإن الوكالة تعمل على ضمان استمرار الطلبة
والشباب في الوصول إلى التعليم باستخدام نهج األونروا للتعليم
في حاالت الطوارئ.
التمويل الذي يسعى هذا النداء لتأمينه سيتيح للوكالة مواصلة
تطوير وتعميم مواد التعلم الذاتي على الطلبة واألسر التي تعاني
من تقنني الكهرباء وملك قدرة محدودة على الوصول إلى اإلنترنت.
وحيثما أمكن ،ستستمر العناصر شبه املهنية في التعليم
والتدريب التقني واملهني من خالل مواد التعلم الذاتي وروابط
اإلنترنت التي تنقل املتدربني إلى مواقع حتتوي على موارد ذات صلة.

ذلك تعليق األنشطة التعليمية ،إلى تفاقم التوتر والقلق وزيادة
مخاطر العنف األسري واإلساءة لألطفال والعنف القائم على النوع
االجتماعي .استجابة لذلك ،ستكفل األونروا استمرار توافر خدمات
املشورة القانونية واالرشاد خالل حالة الطوارئ .وسيقوم مرشدو
املساعدة القانونية الذين يعملون عن كثب مع برامج احلماية
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية بتقدمي املشورة القانونية الالزمة
عن طريق الهاتف لألفراد الضعفاء واملعرضني للخطر .وستتناول
هذه االستشارات مسائل العنف القائم على النوع االجتماعي،
واالعتداء البدني ،واإلساءة لألطفال ،واالستغالل واالعتداء اجلنسي،
واحلرمان من املوارد ،والزواج املبكر/القسري ،وحماية الطفل ،والطالق،
وحضانة األطفال .وسيتم توثيق احلاالت وتتبعها باستخدام بيانات
مصنفة Kوسوف يساعد التحليل في توجيه التدخالت املستقبلية
لصالح السكان املعرضني للخطر.

يواصل موظفو األونروا الصحيون في سوريا تقدمي الرعاية الصحية ،
مبا في ذلك تقدمي األدوية واللقاحات © .احلقوق محفوظة لألونروا .2020
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الضفة الغربية
الهدف االستراتيجي  :1احتواء انتشار فيروس كوفيد19-
وتقليل معدالت املرض.

الصحة
ستكفل األونروا استمرار اتخاذ تدابير مناسبة للتأهب واالستجابة
في مراكز الوكالة الصحية في الضفة الغربية ،لضمان إمكانية
توفير اخلدمات احليوية بأمان وفي حالة حدوث تصاعد كبير في
احتياجات الرعاية الصحية .وستواصل الوكالة تشغيل جميع
مراكزها الصحية األولية والنقاط الصحية البالغ عددها  43مركزا ً
ونقطة صحية ،مبا في ذلك في القدس الشرقية ،ومستشفاها
في مدينة قلقيلية .وفي إطار اجلهود الرامية إلى حتسني نظام
فرز احلاالت ،سيتم االحتفاظ بخط هاتفي للمشورة الصحية من
خالل هذا النداء ،لتزويد الالجئني الفلسطينيني بالتوجيهات بشأن
اخلطوات التي يجب اتباعها في حالة ظهور أعراض الفيروس.
مبوجب هذا النداء ،سيتم توفير معدات احلماية الشخصية لصالح
 524موظفا ً صحيا ً لضمان سالمة املوظفني والالجئني؛ كما سيتم
توفير الصابون ومعقمات اليدين الكحولية في جميع املراكز
الصحية ،إلى جانب زيادة أنشطة التنظيف والتطهير .ولضمان
استمرار العمل في مراكز األونروا الصحية ،سيتم تعيني 61
موظفا ً إضافيا ً من الكوادر الطبية وغير الطبية على أساس مؤقت
للحفاظ على جدول عمل بالتناوب .وفي حالة إصابة أي من العاملني
الصحيني بكوفيد ،19-سيضمن هذا اإلجراء إمكانية إعادة فتح
املرفق وتشغيله من قبل فريق آخر بعد أن يتم تطهيره.
وفقا ً ألنظمة السلطة الفلسطينية ،على جميع العمال
الفلسطينيني العائدين إلى الضفة الغربية االلتزام باحلجر الصحي
الذاتي ملدة  14يوماً .وبالنظر إلى االكتظاظ في اخمليمات والظروف
السيئة ملساكن الالجئني الفلسطينيني ،فإن العديد منهم لن
يكونوا في وضع يسمح لهم باحلجر الصحي في منازلهم بطريقة
آمنة ألنفسهم وألسرهم .ولضمان ظروف استقبال كرمية للعمال
العائدين من بني الالجئني الفلسطينيني ،مبا يتماشى مع املعايير
اإلنسانية ومبادئ احلماية األساسية ،تخطط األونروا لدعم وزارة
الصحة من خالل مساعدة األسر التي تفتقر إلى مستلزمات
النظافة الصحية الكافية .وإذا جتاوز عدد األشخاص الذين يحتاجون
إلى احلجر الصحي في مراكز احلجر الصحي التابعة لوزارة الصحة
احليز املتاح حالياً ،ستقدم الوكالة الدعم للمراكز املرجتلة التي
أنشأتها اجملتمعات احمللية في مخيمات الالجئني الفلسطينيني
التسعة عشر ،من خالل مدها باملواد غير الغذائية ومواد النظافة
الصحية واملال الالزم لتوفير الغذاء.

نظافة إضافيني على أساس العمل باملياومة ،جنبا ً إلى جنب مع
سائقي مكابس النفايات واجلرارات لضمان استمرار خدمات الصرف
الصحي والنظافة الصحية وإدارة النفايات في جميع األوقات في
جميع اخمليمات .سيتم تنظيم حمالت نظافة في جميع اخمليمات.
وسيتم إصالح مكابس النفايات لتجنب أي انقطاع في تقدمي
اخلدمات .وسيجري تنظيف إضافي ملنشآت األونروا ومكاتبها للحد
من خطر انتقال اجلائحة.

الهدف االستراتيجي  :2ضمان قدرة الالجئني
الفلسطينيني على تلبية احتياجاتهم األساسية،
واحلد من املزيد من التدهور في ظروفهم اإلنسانية
واالجتماعية-االقتصادية ،مع التركيز بشكل خاص
على الفئات األشد ضعفاً.

املساعدات الغذائية والنقدية
أدت األنظمة التي نفذتها السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية
الحتواء وباء كوفيد 19-إلى تقييد تصاعدي للدخول إلى الضفة
الغربية والتنقل داخلها .وتؤدي القيود املفروضة على التنقل
واإلغالق املطول إلى فقدان فرص العمل ،مما يؤثر سلبا ً على سبل
عيش الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفاً .من خالل هذا النداء،
تخطط األونروا للحد من تدهور انعدام األمن الغذائي في أوساط
 23,000أسرة من الالجئني الفلسطينيني الضعفاء (حوالي 110,400
فرد) من خالل توفير قسائم غذائية إلكترونية وسالل غذائية لألسر
التي توجد في احلجر الصحي املنزلي .وستعطى األولوية لألسر
التي تعيلها نساء واملسنني واألسر التي يوجد فيها مرضى بأمراض
مزمنة واألسر التي تضم أفرادا ً ذوي إعاقة .هذه األسر ال تستفيد
من املساعدة اإلضافية التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.
ستواصل األونروا توزيع طرود غذائية عينية على  37,000شخص
– جميعهم من الالجئني تقريبا ً – من اجملتمعات البدوية املعرضة
للخطر بشكل خاص والتي تواجه مخاوف تتعلق باحلماية ،كجزء
من ندائها الطارئ االعتيادي .ولضمان سالمة عملية التوزيع ،سيتم
شراء معدات احلماية الشخصية لعمال التوزيع .كما أدرج في هذا
النداء العاجل بند مخصص لتوفير املال الالزم لشراء الغذاء لصالح
ما يصل إلى  19مركزا ً للحجر الصحي أنشأها اجملتمع احمللي في
مخيمات الالجئني الفلسطينيني.

الهدف االستراتيجي  :3استمرار الالجئني الفلسطينيني
في الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع واملنصف في
سياق أزمة كوفيد.19-

املياه والصرف الصحي

التعليم في حاالت الطوارئ

ستحافظ طواقم صحة البيئة على خدمات إدارة النفايات الصلبة
في جميع اخمليمات طوال فترة الوباء ،وستقوم مبهام تكميلية
طارئة في مجال صحة البيئة (فحص اجملاري واملياه) ملنع وقوع
مخاطر إضافية على الصحة العامة .وسيتم التعاقد مع عمال

ستكفل األونروا استمرار التعلم لصالح  45,726طالبا ً وطالبة
في مدارسها البالغ عددها  96مدرسة و 1,708متدربا ً ومتدربة في
مركزين للتدريب في الضفة الغربية من خالل إعداد وتعميم مواد
لدعم الدراسة الذاتية للطلبة في كتبهم املدرسية .يتماشى ذلك
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مع نهج الوكالة للتعليم في حاالت الطوارئ .ولضمان الرصد عن
بعد والتعلم اإللكتروني ،سيتم شراء بطاقات هاتفية وحواسيب
محمولة إضافية ملوظفي التعليم في األونروا .ومن أجل دعم
الصحة النفسية والرفاه النفسي-االجتماعي لألطفال في سن
الدراسة ،سيتم تصميم األلعاب التعليمية وتوزيعها على ما يقرب
من  20,000طالب وطالبة بني الصفني األول والرابع .وفي حالة إعادة
فتح املدارس خالل فترة النداء العاجل ،سيتم ضمان توفير إمدادات
إضافية من مواد النظافة الصحية والقيام بأنشطة التطهير
املناسبة في جميع املدارس ومراكز التدريب املهني.

الهدف االستراتيجي  :4ضمان حماية الالجئني
الفلسطينيني من أشد آثار اجلائحة.
أنشأ مكتب إقليم الضفة الغربية خطا ً هاتفيا ً ساخنا ً لتقدمي
اإلسعافات األولية النفسية-االجتماعية ،إلى جانب اإلحاالت،
لالجئني احملتاجني إلى الدعم النفسي-االجتماعي .يعمل اخلط

الساخن لإلسعافات األولية النفسية على تقدمي مساعدة إنسانية
وداعمة وعملية لألشخاص الذين يعانون من أحداث خطيرة نتيجة
األزمة .وهذا األمر يستلزم استخدام املبادئ الرئيسية الثالثة
لإلسعافات األولية النفسية :النظر والسمع والربط .يوفر اخلط
الساخن لإلسعافات النفسية األولية إطارا ً لدعم الناس بطرق
حتترم كرامتهم وثقافتهم وقدراتهم .كما يضمن أن الالجئني الذين
يلتمسون املساعدة لتلبية االحتياجات األساسية مثل الغذاء،
ودعم األطفال ،والصحة ،وبواعث القلق املتعلقة بالعنف األسري،
وحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل أو
احلماية العامة ،والتعليم ،وخدمات اإلعاقة أو املسنني ،الخ ،تتم
إحالتهم إلى اخلدمات املناسبة من خالل برامج األونروا القائمة أو
خارجيا ً إلى املنظمات الشريكة أو احلكومة املضيفة .في الفترة
من  26آذار/مارس إلى  27نيسان/أبريل ،تلقى مكتب إقليم الضفة
الغربية ما يقرب من  500مكاملة هاتفية من جميع أنحاء الضفة
الغربية من الجئني وغير الجئني يعيشون داخل اخمليمات وخارجها.
ومت تزويد جميع املتصلني باإلسعافات األولية النفسية ومت ربطهم
باخلدمات وفقا ً لذلك.

يقوم جهاد  ،مسؤول احلماية واحلياد في األونروا  ،بتوزيع األدوية وإجراء فحوصات احلماية في قرية
الرشايدة  ،الضفة الغربية © .احلقوق محفوظة لألونروا .2020
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الرئاسة
التواصل بشأن اخملاطر واملشاركة اجملتمعية
إن توفير أحدث املعلومات لالجئني الفلسطينيني وتعزيز الوعي
باإلجراءات الالزمة للتخفيف من خطر العدوى أمر بالغ األهمية
الحتواء انتشار كوفيد .19-يعيش العديد من الالجئني الفلسطينيني
في مخيمات مكتظة حيث قد يكون من األصعب االمتثال لتوصيات
البقاء في البيت والتباعد االجتماعي .وثمة حاجة لزيادة مستوى
الوعي الصحي داخل اجملتمع احمللي من أجل دعم تغيير السلوك
وزيادة االلتزام بالتدابير الوقائية الالزمة للحد من انتقال فيروس
كوفيد.19-

العامة ،مبا في ذلك األشخاص في احلشود التي قد يكون فيها إخالل
مبتطلبات التباعد اجلسدي .كما سيتم عقد جلسات جماعية ال
يزيد عدد املشاركني فيها عن  10أشخاص ،مع احلفاظ على مسافة
مناسبة بينهم ،في أماكن مفتوحة كوسيلة إضافية لزيادة الوعي
بشأن كوفيد .19-من خالل هذه األنشطة ،سيتم تقدمي رسائل
مصممة خصيصا ً وتوفير التثقيف الصحي بشأن كوفيد ،19-مبا
في ذلك ممارسة غسل اليدين بتكرار وآداب السعال والتباعد البدني
والوقاية من العدوى.

ومن أجل تعزيز التواصل بشأن اخملاطر واملشاركة اجملتمعية ،ستنسق الرصد والتقييم

األونروا عن قرب مع جلان الالجئني الفلسطينيني الختيار  25شابا ً
وشابة من كل مخيم في كل إقليم من أقاليم العمل ،وذلك
بقصد تدريبهم على إعداد رسائل توعية تعزز التدابير الوقائية
وممارسات النظافة الصحية .ستجري أنشطة التعبئة مرتني في
األسبوع على مدى ثالثة أشهر ،وستسهم أيضا ً في متكني الشباب
من خالل دعم مجتمعهم احمللي الكتساب مزيد من الوعي بشأن
كوفيد 19-وحماية أنفسهم واآلخرين .سيتم تطوير مواد االتصال
وإنتاجها وتوفيرها بواسطة برنامج الصحة في األونروا في كل
إقليم .وستتولى مكاتب األونروا على مستوى املناطق وجلان حتسني
اخمليمات إدارة التوجيه واإلشراف في املواقع .كما سينخرط موظفو
األونروا من برامج التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية
في التدريب والتوجيه ،مبا يكفل التنفيذ السليم للعملية.
ستستهدف أنشطة االتصال بشأن اخملاطر الناس في األماكن

يقوم موظفو األونروا في مخيم قلنديا لالجئني بتنفيذ إجراءات الصرف
الصحي والتعقيم في شوارع اخمليم © .احلقوق محفوظة لألونروا .2020

ستقوم األونروا بتقييم األنشطة املنفذة في إطار هذا النداء من
خالل تقييم خارجي مخصص.

الصحة
إذا سمحت الظروف بذلك ،ستوقف األونروا طرائق العمل بالكامل
من خالل التواصل عن بعد وستخطط للعودة التدريجية إلى
مكاتب الرئاسة بطريقة آمنة .ولضمان استيفاء املعايير الصحية،
ستقوم الوكالة بشراء معدات حماية شخصية إضافية للموظفني
(عمان
الذين هم على اتصال مباشر باجلمهور في مقرات الرئاسة ّ
والقدس وغزة) واملكاتب التمثيلية (بروكسل والقاهرة ونيويورك
وواشنطن) ،وستكفل استمرار توافر مواد النظافة الصحية
والتعقيم في هذه املواقع.
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ميكن االطالع على نداءات األونروا الطارئة لصالح األرض الفلسطينية احملتلة وأزمة سوريا اإلقليمية على املوقع اإللكتروني9.
https://www.unrwa.org/resources/emergency-appeals/2020-opt-emergency-appeal
https://www.unrwa.org/resources/emergency-appeals/2020-syria-regional-crisis-emergency-appeal

. مبدخالت من وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء الرئيسيني2019 مت تطوير هذه املؤشرات في عام10.	
11. https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
12. https://www.unrwa.org/resources/emergency-appeals/2020-syria-regional-crisis-emergency-appeal

 والباقي تتم تغطيته من خالل دعم19- من تكاليف الفحص والعالج لالجئني الفلسطينيني املصابني بفيروس كوفيد%90 ستغطي األونروا13.	
.من سفارة فلسطني
 لتحل محل2016 أكتوبر/حدائق امللك عبد اهلل هي منشأة استقبال وإقامة مغلقة في شمال األردن يجري استخدامها منذ تشرين األول14.	
 أفراد (الجئني فلسطينيني من سوريا وسوريني) مقيمني509  كان، في وقت كتابة هذا التقرير.منشأة مماثلة كانت تعرف باسم سايبر سيتي
.في هذه املنشأة ويواجهون قيودا ً شديدة على احلركة
.مبا يشمل الجئي غزة والالجئني الفلسطينيني من سوريا15.	
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