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مقدمة
شهدت األرض الفلسطينية احملتلة اشتدادا ً حادا ً في العنف في األيام
األخيرة ،مبا في ذلك حدوث تصعيد في أعمال القتال أدى إلى تعرض غزة
إلى ضربات جوية إسرائيلية مكثفة بدأت في  10أيار/مايو ،وصدامات
في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية.
في غزة ،أخذت تستجيب األونروا بالفعل لالحتياجات اإلنسانية
للسكان املتضررين (الالجئني وغير الالجئني) ،مبا في ذلك عشرات اآلالف
من األشخاص الذين التمسوا األمان في مدارس الوكالة في غزة ،مبا في
ذلك املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ اجملهزة الستضافة املهجرين داخليا ً
خالل أوقات النزاع.

واستجابات األونروا األخيرة لألزمة احلادة في غزة .تراقب الوكالة احلالة
باستمرار ،وستستكمل تقييمها لالحتياجات وفقا ً لذلك .وال تنعكس
احتياجات اإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار في هذا النداء العاجل.
يشمل هذا النداء أيضا ً جزءا ً خاصا ً باالحتياجات الطارئة في الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،في قطاعات الصحة واملأوى والتعليم
واألمن واحلماية ،حيث تزايدت االحتياجات نتيجة للتوترات املتصاعدة.

من خالل هذا النداء العاجل ،تسعى األونروا لتأمني  38مليون دوالر
أمريكي بصورة عاجلة .هذا املبلغ ضروري من أجل االستجابة لالحتياجات
الفورية من الغذاء ،واملواد غير الغذائية ،والرعاية الصحية والنفسية-
االجتماعية ،واملياه والصرف الصحي ،وتقوية القدرة على االستجابة
حلاالت الطوارئ ،ومن أجل تنفيذ التدخالت الطارئة األساسية أثناء
أعمال القتال في غزة .تغطي األنشطة استجابة أولية حلاالت الطوارئ
خالل فترة  30يوما ً منذ بداية التصعيد في  10أيار/مايو ،ودعم ما يصل
إلى  50,000شخص يلتمسون األمان في  50مركزا ً مخصصا ً لإليواء
الطارئ .ميثل ذلك حوالي  %50من اخلطط البديلة للتأهب حلاالت
الطوارئ .وقد استخدمت تكاليف الوحدة مبا يتوافق مع تلك اخلطط

أطفال الجئي فلسطني يلتمسون اللجوء في مدرسة صالح الدين التابعة
لألونروا في قطاع غزة احملاصر 2021 © .صور األونروا محمد حناوي
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نظرة عامة إلى الوضع
غزة
تتعرض غزة ألشد مستوى من الضربات اجلوية والعنف منذ
صراع عام  ،2014مع ما يحمله ذلك من تأثيرات مدمرة على
السكان املدنيني .فوفقا ً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،حتى  17أيار/مايو ،قتل  200شخص في غزة منذ بدء
أعمال القتال في  10أيار/مايو ،مما ضاعف من مستوى الضائقة
النفسية لدى السكان الذين أصيبوا بصدمات نفسية عدة
مرات .كما تسببت الغارات اجلوية اإلسرائيلية في إحلاق أضرار
كبيرة بالبنية التحتية املادية ،مبا في ذلك املنازل .وأغلقت
إسرائيل نقطتي العبور الوحيدتني في غزة مع إسرائيل ،كما
أن القيود املفروضة على حركة ووصول األشخاص والبضائع
تفرض عراقيل كبيرة أمام تقدمي املساعدات اإلنسانية .هذه
هي اجلولة الرابعة من أعمال العنف الكبرى في فترة 13
عاما ً املاضية ،إذ تأتي في أعقاب صراعات اندلعت في األعوام
 2009/2008و 2012و .2014إن الفقر املترسخ ،وارتفاع معدالت

البطالة ،والتحديات االقتصادية واالجتماعية والنفسية
املرتبطة مبا يقرب من  15عاما ً من احلصار وصدمات احلرب،
إلى جانب غياب أي أفق سياسي  -مبا في ذلك التأجيل األخير
لالنتخابات الفلسطينية – كل هذه العوامل تؤدي إلى تآكل
آليات التكيف وإحساس الناس باألمل في املستقبل.
إن االحتياجات للمساعدات اإلنسانية في غزة التي تفاقمها
جائحة كوفيد 19-آخذة في التزايد في ظل انهيار االقتصاد.
وتعتمد األغلبية الساحقة من السكان ،مبن فيهم  1.4مليون
الجئ فلسطيني ميثلون حوالي ثلثي السكان ،على األونروا
وغيرها من أطراف العمل اإلنساني للحصول على الدعم
املنقذ للحياة ،وال سيما في أوقات االضطرابات وأعمال القتال.
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الجئو فلسطني يتفحصون املباني التي دمرت في اجلولة األخيرة من األعمال
العدائية في غزة 2021 © .صور األونروا محمد حناوي

الضفة الغربية
منذ منتصف نيسان/إبريل  ،2021يسجل تصاعد في أعمال
العنف والقتال في فلسطني وإسرائيل بسبب مجموعة من
العوامل .تشمل هذه العوامل عمليات اإلخالء املرتقبة لألسر
الالجئة الفلسطينية في الشيخ جراح في القدس الشرقية،
والقيود املفروضة على جتمعات الفلسطينيني في البلدة
القدمية في القدس وحولها خالل شهر رمضان ،وتقييد وصول
املصلني الفلسطينيني إلى األقصى واجتياحات قوات األمن
اإلسرائيلية للحرم الشريف ،واالستخدام املفرط للقوة ضد
املتظاهرين الفلسطينيني ،مبا في ذلك الغاز املسيل للدموع
والذخيرة احلية واالعتقاالت العنيفة .وقد امتد العنف من
القدس الشرقية إلى غزة ،وأدت أعمال القتال هناك إلى اندالع

أحداث عنف داخلية في املناطق احلضرية في مختلف أنحاء
إسرائيل ،مبا في ذلك انتشار خطاب الكراهية والتحريض
ضد الفلسطينيني ،وخروج مظاهرات ووقوع صدامات واسعة
النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وفقا ً لوزارة الصحة الفلسطينية ،سجل حتى  17أيار/مايو
مقتل  21فلسطينيا ً في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس
الشرقية .من بينهم خمسة الجئني .كما أصيب 3,363
شخصا ً آخر بجروح ،مبا في ذلك  569جريحا ً أصيبوا بالذخيرة
احلية.
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االحتياجات اإلنسانية
غزة

اخملاوف املتعلقة باحلماية في املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ
والكشف عنها واالستجابة لها ورصدها ،وكذلك تقدمي دعم
محدد للناجني من اإلساءة الذين يتم التعرف عليهم.

حتى الساعة التاسعة من صباح يوم  18أيار/مايو ،كان أكثر
وحتتاج األسر التي جتد مالذا ً لها لدى األصدقاء أو األقارب إلى
من  48,000شخصا ً من السكان املهجرين قد التمسوا األمان
دعم خاص ،إذ أن العديد منهم يواجهون في األصل ظروفا ً
في مراكز اإليواء الطارئ التي تديرها األونروا في جميع املناطق
معيشية صعبة بسبب ارتفاع معدالت البطالة وبسبب
اخلمس في مختلف أنحاء قطاع غزة (منطقة الشمال ،وغزة،
كوفيد.19-
واملنطقة الوسطى ،وخان يونس ،ورفح) في أعقاب القصف
العنيف الذي مارسته القوات اإلسرائيلية .وقد تزايدت األعداد وبالنسبة لألشخاص الذين حلقت أضرار جسيمة مبنازلهم ،من
بسرعة منذ بدء الغارات اجلوية .وبدأت الوكالة في تقدمي الدعم املرجح أن يستمر نزوحهم إلى أن يتسنى إعادة تأهيل منازلهم
اإلنساني لهؤالء النازحني .وتخطط الوكالة لتلبية احتياجات أو إعادة بنائها.
ما يصل إلى  50,000شخص .سيتطلب ذلك تشغيل املدارس وبعد أن يتوقف العنف ،ستواجه هذه األسر عبء االضطرار
لتقوم مقام مراكز إيواء ،باإلضافة إلى املراكز اخملصصة لإليواء إلى إعادة بناء حياتها ومساكنها ،في بيئة هشة ومقيدة
الطارئ التي سبق جتهيزها.
أصالً ،متأثرة بسنوات من األزمة اإلنسانية املطولة.
ال يلتمس جميع النازحني اللجوء إلى مدارس األونروا ،إذ أن
هناك أعدادا ً كبيرة من األسر التي حتتمي مبساكن أقاربها أو
أصدقائها.
وقد ترك العديد من الفارين من القصف ممتلكاتهم وراءهم،
كما أن هناك فرصا ً شحيحة لتأمني االحتياجات األساسية
من الغذاء والنظافة الصحية بسبب خطورة الوضع األمني.
فالتنقل في معظم أنحاء غزة ببساطة ليس آمنا ً في أغلب
األحيان .وتوجد لدى السكان النازحني الذين يلتمسون املأوى
في املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ احتياجات خاصة في مجال
الصحة والنظافة الصحية بسبب ظروف االكتظاظ .وتفرض
جائحة كوفيد 19-مخاطر متزايدة ،إذ يلزم اتخاذ تدابير خاصة
في مراكز اإليواء للحد من انتشار الوباء .ويعاني النازحون
من الصدمة بسبب ما شهدوه من موت وإصابات وأضرار في
املمتلكات أو فقدانها ،ويحتاجون إلى دعم نفسي-اجتماعي،
علما ً بأن آليات التدبر لديهم قد تآكلت من قبل بسبب
سنوات احلصار وجتاربهم السابقة مع العنف .وتتفاقم مخاطر
احلماية املنزلية بشكل متزايد ،ال سيما بالنسبة للفئات
الضعيفة من السكان مثل األطفال ،وبالتحديد القاصرين غير
املصحوبني بذويهم والنساء واملسنني .ويزداد خطر اإلصابة أو
املوت بسبب مخلفات احلرب املتفجرة .وبالنظر إلى الظروف
الصعبة وانعدام األمن والشدة ،من املعروف أن العنف بوجه
عام ،وجميع أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي
حتديداً ،تزداد في أوقات أعمال القتال ،وتزداد بقدر أكبر في
مراكز اإليواء الطارئ اجلماعية .ومن الضروري العمل على منع

الضفة الغربية
يواجه الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية ،مبا فيها
القدس الشرقية ،صدامات يومية واضطرابات كبيرة في
املناطق احلضرية ومخيمات الالجئني وحول نقاط التفتيش،
وتزايد عنف املستوطنني ،والقيود على احلركة ،واستمرار
مخاطر كوفيد .19-وعلى الرغم من ذلك ،واصلت األونروا تقدمي
اخلدمات األساسية واحلماية لتلبية االحتياجات احلرجة.
إن االحتجاجات واملواجهات اجلارية في جميع أنحاء الضفة
الغربية تضاعف االحتياجات اإلنسانية واحتياجات احلماية بني
الالجئني الفلسطينيني .ويشكل استخدام القوات اإلسرائيلية
للذخيرة احلية مصدر قلق كبير بالنسبة للحماية .إذ يؤدي
إلى ارتفاع عدد اإلصابات وزيادة احلاجة إلى الدعم النفسي-
االجتماعي ،وال سيما بني األطفال .كما أبلغ عن وقوع أضرار في
املمتلكات في الضفة الغربية ،مبا في ذلك مساكن الالجئني.
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عائلة الجئة فلسطينية تبحث عن مأوى في مدرسة تابعة لألونروا في
قطاع غزة احملاصر 2021 © .صور األونروا محمد حناوي
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النهج التشغيلي
غزة
تعمل األونروا على ضمان استمرار اخلدمات احليوية قدر
اإلمكان في الظروف الراهنة ،مبا في ذلك الوصول إلى الرعاية
الصحية األولية من خالل مراكزها الصحية والتطبيب عن
بعد ،وتشغيل آبار املياه وتقدمي خدمات الصحة البيئية في
اخمليمات ،وإتاحة التعلم عن بعد للطلبة .كما تهدف الوكالة
بقدر ما يسمح الوضع األمني إلى تشغيل برنامجها لألمن
الغذائي لصالح أكثر من  1.1مليون الجئ فلسطيني في غزة.
وفي مجرى االستجابة الفورية حلالة الطوارئ اجلديدة في غزة،
ارتباطا ً بالنزوح الداخلي اجلاري ،ستقدم األونروا املساعدات
في جميع مراكز اإليواء الطارئ العاملة .سيشمل ذلك الغذاء
واملياه الصاحلة للشرب والرعاية الصحية األولية واملواد غير
الغذائية الضرورية .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم تنفيذ تدابير
الدعم واحلماية النفسية-االجتماعية للفئات الضعيفة ،وال
سيما األطفال والنساء .يشمل ذلك آليات الوقاية من حدوث
حاالت اإلساءة والكشف عنها والتصدي لها ،مبا في ذلك العنف
القائم على النوع االجتماعي .وستستخدم األونروا قوائم
التحقق املقتبسة من دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني
الذي أعدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لضمان
تعميم النوع االجتماعي في جميع مكونات استجابتها.
وسيتم دعم األسر النازحة التي يستضيفها آخرون خارج
مراكز األونروا اخملصصة لإليواء الطارئ ،واألسر األشد ضعفا ً
التي يتم حتديدها على أنها تعاني من ضائقة مالية حتى في
الظروف العادية ،من خالل تزويدها مبساعدات نقدية فورية
متعددة األغراض ملرة واحدة ملساعدتها في تغطية احتياجاتها
األشد إحلاحاً .وتسعى األونروا جاهدة لتطبيق تدابير الصحة
والسالمة املهنية املتعلقة بكوفيد 19-في أوساط موظفيها
وأفراد اجملتمع في جميع أنشطة الطوارئ .مت حساب تكلفة
االحتياجات في غزة لفترة أولية مدتها  30يوماً ،منذ بدء
الضربات اجلوية اإلسرائيلية في  10أيار/مايو.
بالتوازي مع تقدمي املساعدات الطارئة الفورية واملنقذة للحياة،
تقوم األونروا بجمع البيانات ووضع خطة لإلنعاش املبكر تستند
إلى األدلة ،بحيث تشمل تقييم املساكن من أجل إعادة بناء
املساكن املتضررة بالكامل أو بشكل جزئي ،وتقدمي دعم محدد
ملرة واحدة إلصالح املساكن .وستتم معاجلة البنية التحتية
لألونروا الداعمة للمخيمات ،مثل معاجلة األضرار التي حلقت

بشبكات املياه والصرف الصحي ،وإصالح منشآت األونروا
املتضررة من أعمال القتال ،وإصالح وترميم املباني املدرسية
التي تستخدم كمراكز مخصصة لإليواء الطارئ ،وتقدمي
مساعدات نقدية انتقالية لألسر التي بحاجة إلى دعم في
تكلفة اإليجار ،واألنشطة املنهجية لتتبع املعلومات والرصد
والتقييم بخصوص اإلنعاش املبكر .وستبذل جهود اإلنعاش
املبكر من خالل الهيكلية التنظيمية القائمة لألونروا – برامج
البنية التحتية وحتسني اخمليمات ،والتعليم ،والصحة ،واإلغاثة
واخلدمات االجتماعية .وال تندرج التكاليف املتصلة باإلنعاش
املبكر في هذا النداء العاجل.
تتعلق االستجابة في هذا النداء العاجل بصورة مباشرة
بالهدف االستراتيجي للوكالة املتمثل في احلد من آثار حاالت
الطوارئ اإلنسانية على السكان املتضررين وتقدمي اخلدمات
بطريقة تكفل الكرامة واألمان .وهي تغطي احتياجات األسر
النازحة التي تلتمس اللجوء سوا ًء في املراكز اخملصصة لإليواء
الطارئ التي تديرها األونروا أو في اجملتمع احمللي ،واألسر التي
مت حتديدها على أنها األشد ضعفا ً حتى وإن لم تنزح عن
مساكنها.

الضفة الغربية
تسعى الوكالة إلى تأمني التمويل الالزم لالستمرار في تقدمي
اخلدمات الصحية األساسية واإلسعافات األولية الطارئة،
حسب احلاجة ،وتعزيز تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي مبا
في ذلك ألطفال املدارس ،وتقدمي مساعدات نقدية متعددة
األغراض إلى أسر الالجئني املستضعفني الذين حلقت أضرار
مبمتلكاتهم جراء املواجهات ،وضمان قدرة موظفي األونروا
على مواصلة تقدمي اخلدمات بسالمة وأمن لالجئني الضعفاء
احملتاجني .وأخيراً ،فإن األونروا – التي لديها تفويض واضح
بتوفير احلماية ألكثر من  860,000الجئ فلسطيني في الضفة
الغربية – ستواصل توثيق االنتهاكات ،ومناصرة حماية هؤالء
الالجئني ،وتعزيز حقوقهم .تغطي متطلبات التمويل في
الضفة الغربية فترة تصل إلى ستة أشهر.
تواصل األونروا التنسيق الوثيق مع مجموعات العمل اإلنساني
في األرض الفلسطينية احملتلة ،وسيتم إدراج األنشطة الواردة
في هذا النداء في أي نداء يقوده مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية.
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المتطلبات المالية
غزة

المجموع

الضفة الغربية

المجموع

الغذاء في مراكز اإليواء الطارئ

20,126,296

20,126,296

املواد غير الغذائية

7,187,246

7,187,246

املساعدات النقدية

5,578,525

164,280

5,742,805

الصحة الطارئة ،مبا يشمل تدابير الوقاية من
كوفيد-19

367,053

69,986

437,039

1,770,450

38,850

1,809,300

الصحة
االجتماعي

النفسية

والدعم

النفسي-

الصحة البيئية الطارئة ،مبا يشمل تدابير
الوقاية من كوفيد-19

1,526,250

احلماية

1,526,250
151,067

151,067

اإلدارة والقدرات ،مبا يشمل األمن

388,500

627,150

1,015,650

المجموع

36,944,320

1,051,333

37,995,653
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الغذاء في املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ املواد غير الغذائية
في غزة ،توفر األونروا السلع الغذائية األساسية مبا يشمل
اخلبز واللحم احملفوظ أو التونة ومنتجات األلبان واخلضروات
والفواكه الطازجة ،إلى جانب املياه الصاحلة للشرب ،جلميع
األفراد املقيمني في املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ التابعة
لألونروا .ويتيح التوزيع اليومي للحصص الغذائية األساسية،
مبا في ذلك البندورة واخليار والتفاح ثالث مرات في األسبوع،
لألسر تغطية احلد األدنى من احتياجاتها للسعرات احلرارية،
وفقا ً ملعايير منظمة الصحة العاملية ،مبا يضمن احلصول على
القدر الكافي من البروتني والدهون والفيتامينات واملعادن.
وباالستناد إلى التجارب السابقة ،تخطط األونروا ملساعدة ما
يصل إلى  50,000شخص – أكثر من  8,100أسرة بقليل – في
مراكز اإليواء خالل فترة أولية مدتها  30يوماً .وهناك مساعدات
عينية إضافية من السلع األساسية األخرى املكملة للحصص
التموينية يساهم بها شركاء معتمدون في مجال التأهب
حلاالت الطوارئ.

بالنظر إلى سيناريو نزوح حوالي  8,100أسرة في املراكز
اخملصصة لإليواء الطارئ في غزة ،ستقوم األونروا بتوزيع املواد
غير الغذائية على كل أسرة .تؤثر الظروف واملدة واالحتياجات
في حتديد العناصر التي سيتم توزيعها .وستتلقى األسر مواد
مثل:
•البطانيات (واحدة لكل شخص) والفرشات (واحدة لكل
شخص بالغ وواحدة لكل طفني) وحصيرة رقيقة واحدة
(واحدة لكل أسرة).
أوان ،الخ) وعبوة واحدة
•أدوات املطبخ (أطباق ،مقالة ،أوعيةٍ ،
حلفظ املاء.
•لوازم النظافة الصحية العائلية (مناشف وصابون
وفراشي أسنان وفوط صحية وشامبو ومنظفات ،الخ).
•لوازم النظافة الصحبة لألطفال (صابون لألطفال ،شامبو،
مناديل ،بطانية ،الخ) وحفاضات األطفال.
•مواد غير غذائية للتدبر مع اإلصالحات الطفيفة
باستخدام أغطية النايلون/القماش املشمع.
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ستحصل األسر الالجئة التي تقيم لدى أقارب لها خارج مراكز
اإليواء التي تديرها األونروا على مساعدات مماثلة على أساس
االحتياجات عند توجهها إلى مكاتب األونروا في املناطق.
وقد مت مسبقا ً توفير مواد اإلصالح الطارئ (النايلون والقماش
املشمع) ومستلزمات النظافة والبطانيات والفرشات في
كل محافظة من محافظات غزة اخلمس لضمان االستجابة
السريعة جلميع االحتياجات اخملتلفة.

املساعدات النقدية املتعددة األغراض
ملرة واحدة
سيتم ،في غزة ،دعم األسر النازحة التي تلتمس املأوى لدى
أقارب أو أصدقاء من خالل تزويدها مبساعدة نقدية متعددة
األغراض ملرة واحدة من أجل مساعدة هذه األسر ومضيفيها
في تغطية احتياجاتهم األشد إحلاحا ً بشكل يكفل كرامة
االختيار .وفي ظل ارتفاع معدالت الفقر في األصل بني الالجئني
الفلسطينيني في غزة وتفاقمها بسبب جائحة كوفيد،19-
كانت العديد من األسر تواجه حتديات شديدة من قبل حتى
قبل اندالع أعمال القتال احلالية .وباإلضافة إلى دعم النازحني
الذين يحتمون خارج املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ التابعة
لألونروا ،سيستهدف هذا التدخل أيضا ً األسر األشد ضعفا ً
حتى إذا لم تكن تعرضت للنزوح .ستعطى األولوية لألشخاص
الذين يتم حتديدهم على أنهم فقراء ويعانون من ضائقة مالية،
من خالل صيغة تقييم تقيس مجاالت الضعف املتعددة .رهنا ً
مبستوى التمويل ،سيتم توزيع حتويالت نقدية طارئة متعددة
األغراض ملرة واحدة بقيمة  800شيكل إسرائيلي لألسرة (أي
ما يعادل  250دوالرا ً أمريكيا ً تقريباً) على حوالي  29,000أسرة
لتغطية احتياجاتها الفورية.
وفي الضفة الغربية ،ستقدم األونروا إعانات نقدية متعددة
األغراض إلى ما يقدر بنحو  90أسرة حلقت أضرار مبمتلكاتها
في مجرى عمليات قوات األمن اإلسرائيلية و/أو الصدامات
وعمليات الهدم .وستحصل كل أسرة على حوالي  1,300دوالر
أمريكي.

الصحة
في غزة ،سيتم توفير األدوية وغيرها من املواد الطبية
في النقاط الصحية في املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ
لضمان الوصول إلى اإلسعافات األولية وحتقيق االستقرار
في احتياجات الرعاية األكثر خطورة إلى أن يتم نقل املرضى

إلى مرفق طبي أكثر تقدماً .تشمل املواد املطهرات واحملاقن
والضمادات ومضادات االلتهاب ،من بني أمور أخرى .وستقوم
األونروا بشراء صناديق األمان وحاويات احلرق لضمان التخلص
السليم من النفايات الطبية الناجتة عن تزايد الطلب على
النظام الصحي.
وفي الضفة الغربية ،ستعزز األونروا طواقمها الطبية احلالية
ومخزون املستلزمات القائم من أجل احلفاظ على استمرار
اخلدمات الصحية األساسية في مراكزها الصحية ومستشفى
قلقيلية وتقدمي اإلسعافات األولية لالجئني اجلرحى.

الوقاية من جائحة كوفيد 19-في املراكز
اخملصصة لإليواء
سعيا ً للحد من خطر التعرض لفيروس كوفيد 19-وانتشاره
داخل املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ في غزة ،ستنفذ األونروا
العديد من التدابير الوقائية ،مبا في ذلك إنشاء نقطة للفرز
وإقامة وحدة تنفسية (إذا سمحت احلالة) في كل مركز من
هذه املراكز ،وتوفير معدات احلماية الشخصية للموظفني
وللفلسطينيني الذين يلتمسون املأوى في مراكز اإليواء
الطارئ في غزة.

الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي
تهدف املرحلة األولى من تدخل األونروا في غزة إلى مساعدة
األطفال والبالغني املقيمني في املراكز اخملصصة لإليواء
الطارئ على التخفيف من أثر التصعيد العسكري احلالي ،من
خالل أنشطة قصيرة األجل تهدف إلى تعزيز قدرات التحمل
النفسي-االجتماعي لديهم وقدرتهم على التكيف وسالمتهم
النفسية .يتولى تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي مرشد
مدرب يعني في املركز اخملصص لإليواء الطارئ ،حيث ينظم
أنشطة جماعية وجلسات فردية أو أسرية على السواء .ويتم
إنشاء مساحات صديقة للطفل في مراكز اإليواء لتوفير جو
من السالمة واألمن لألطفال ،وإشراكهم في أنشطة اللعب
والتعلم اإلبداعية .وبعد أن تنتهي حالة الطوارئ ،سيتم تقدمي
املزيد من الدعم النفسي-االجتماعي في مدارس األونروا إما
وجاهيا ً أو عن بعد حسب ما ميليه الوضع.
وفي الضفة الغربية ،ستعزز األونروا تقدمي خدمات الدعم
النفسي-االجتماعي ،مبا في ذلك ألطفال املدارس ،ملعاجلة
الصدمات النفسية اإلضافية الناجمة عن العنف الدائر.
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احلماية

أمنهن ورفاههن النفسي .إن تكاليف تدخالت احلماية مدمجة
عبر األنشطة األخرى وال يتم عرضها بشكل مستقل.

في غزة ،ستسعى األونروا إلى تهيئة بيئة آمنة وكرمية
لألشخاص املقيمني في املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ من
خالل استخدام آليات ملنع اإلساءة والكشف عنها والتصدي
لها ،مبا في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي .لقد
انضمت األونروا إلى «النداء إلى العمل من أجل احلماية من
العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ»
في عام  ،2017ووضعت أدوات لالستجابة إلى مخاطر العنف
القائم على النوع االجتماعي ومنعها والتخفيف من حدتها.
تشمل هذه األدوات مبادئ توجيهية للحد من مخاطر العنف
القائم على النوع االجتماعي ،وأدوات للتعلم اإللكتروني
ذات صلة ،وحزمة تدريبية على النهج املرتكز إلى الناجني
والناجيات جتاه العنف القائم على النوع االجتماعي .وسيتم
تقدمي تدريب تنشيطي على هذه األدوات للموظفني املشاركني
في االستجابة حلاالت الطوارئ .وسيسند إلى املوظفني املدربني
واملعينني مهمة االستجابة إلى البالغات املتعلقة بأي شكل
من أشكال اإلساءة والعنف املتعلق بالنوع االجتماعي .وسيتم
رصد احلوادث املتعلقة باحلماية وتوثيقها واالستجابة لها،
واحلد من التعرض لتهديدات احلماية بأكبر قدر ممكن .كما أن
هناك حاجة إلى أماكن تراعي احتياجات اإلناث للحفاظ على

وفي الضفة الغربية ،ستواصل األونروا توثيق االنتهاكات
ومناصرة حماية الالجئني الفلسطينيني وتعزيز حقوقهم.

الصحة البيئية (املياه والصرف الصحي
والنظافة)
ستكفل األونروا أن تكون البيئة في املراكز اخملصصة لإليواء
الطارئ متسقة مع املعايير الصحية ،وأن تتوفر نقاط كافية
جلمع القمامة وآليات التخلص من النفايات الصلبة في كل
مرفق ،وأن يتم إطالع األسر على هذه الترتيبات عند وصولهم.
وبسبب كوفيد ،19-هناك حاجة إلى احلد من االزدحام حول
نقاط املياه ،وعدد من املدارس التي تستضيف النازحني أصبحت
تستضيف ما يتجاوز طاقتها املقصودة .بالتالي ،يجري حشد
قدرات إضافية لتوفير املياه الصاحلة للشرب باستخدام املياه
املعبأة في عبوات .وتهدف األونروا إلى استرداد/إعادة تدوير
جميع عبوات املياه محليا ً من خالل الباعة احملليني الذين
يعيدون استخدام البالستيك في منتجات أخرى.
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قدرات االستجابة حلاالت الطوارئ
يكتسب تعزيز قدرات املوظفني أهمية بالغة من أجل ضمان
اإلدارة الفعالة لالستجابة حلاالت الطوارئ .في غزة ،ستقوم
األونروا بتشغيل خطوط ساخنة وخطوط مساعدة من أجل
تقدمي املساعدة عن بعد خالل حالة الطوارئ .ونظرا ً لتزايد
خطر الوفاة أو اإلصابة من جراء مخلفات احلرب املتفجرة ،ال
سيما بني األطفال ،سيتم أيضا ً تدريب املدربني على تقييم
اخملاطر ،وجعل املواقع آمنة ،والتوعية باخملاطر.
تساعد األونروا العائالت النازحة في املراكز اخملصصة لإليواء
الطارئ في غزة من خالل فريق من موظفي األونروا املدربني على
االستجابة حلاالت الطوارئ .وقد أدرجت في بروتوكوالت األونروا
الدروس املستفادة من الصراعات السابقة واالستجابة اجلارية
للجائحة ،مبا في ذلك كيفية تعزيز تعميم احلد من مخاطر
العنف القائم على النوع االجتماعي .ويتلقى موظفو األونروا
وكوادرها التدريب على حياد املنشآت ،مبا فيها املراكز اخملصصة
لإليواء الطارئ ،وعلى ضمان السماح بالدخول للمدنيني فقط
وتقدمي الدعم اإلنساني فقط.

يجري التنسيق والتنفيذ األولي الستجابة األونروا اإلنسانية
للنازحني والفئات األشد ضعفا ً في اجملتمع احمللي في غزة بقيادة
خمسة فرق لالستجابة حلاالت الطوارئ على مستوى املناطق
من خالل غرف عمليات في مناطقها .ويتولى فريق االستجابة
حلاالت الطوارئ على مستوى اإلقليم ،من خالل غرفة عمليات
مركزية ،مسؤولية التنسيق العام واتخاذ القرارات التنفيذية
وتخصيص املوارد للفرق في املناطق ،استنادا ً إلى رؤية عامة
لالحتياجات على نطاق غزة ككل .وتقدم برامج رئاسة األونروا
دعما ً إضافياً ،مبا يشمل الدعم اإلداري والدعم بالقدرات
االحتياطية.
وفي الضفة الغربية ،نظرا ً لتدهور الوضع األمني ،ستعزز
األونروا تدابيرها األمنية في جميع املناطق في جميع أنحاء
الضفة الغربية ،مبا في ذلك مقر األونروا في القدس الشرقية،
لضمان االمتثال ملعايير األمم املتحدة وتوصياتها األمنية.

أطفال الجئي فلسطني يلتمسون اللجوء في مدرسة صالح الدين التابعة لألونروا في قطاع غزة احملاصر.
©  2021صور األونروا محمد حناوي
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