النداء الطارئ
األونروا

يقوم الجئو فلسطني الذين مت توظيفهم من خالل برنامج النقد مقابل العمل التابع لألونروا بتعبئة املواد الغذائية
في مركز توزيع الشاطئ في غزة خالل جائحة كوفيد © .19-صور األونروا .2020 ،تصوير خليل عدوان

النــداء الطارئ لعام 2021
مــن أجل األراضي الفلســطينية المحتلة
تفاقمــت احلالــة اإلنســانية فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة بســبب جائحــة كوفيــد ،19-وتدهــورت بشــكل حــاد فــي عــام  .2020وهــي تتســبب فــي
انعــدام األمــن بــن الجئــي فلســطني فــي جميــع أ{جــاء غــزة والضفــة الغربيــة ،التــي تشــمل القــدس الشــرقية .يحــدد نــداء األونــروا الطــارئ االســتجابات
املطلوبــة فــي عــام  2021للتخفيــف مــن تأثيــر األزمــة علــى هــذا اجملتمــع املعــرض للمخاطــر.
فــي غــزة ،يكافــح الجئــو فلســطني مــع مســتويات عاليــة مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي والبطالــة ،حيــث دخــل احلصــار غيــر القانونــي عامــه
الرابــع عشــر فــي عــام  .2020تعكــس املؤشــرات االقتصاديــة شــدة األزمــة التــي طــال أمدهــا ،والتــي تفاقمــت بســبب جائحــة كوفيــد 19-ومــا يصاحبهــا
مــن عمليــات إغــاق وحظــر جتــول .وقــد بلــغ معــدل البطالــة  %49فــي الربــع الثالــث مــن عــام  .2020وأدت األزمــة إلــى تــآكل آليــات التكيــف والظــروف
املعيشــية لالجئــي فلســطني الذيــن مــا زالــوا يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى املعونــة اإلنســانية التــي تقدمهــا األونــروا لتلبيــة االحتياجــات األساســية.
إن الوضــع األمنــي املتقلــب ،الــذي يفاقمــه عــدم االســتقرار السياســي وأزمــة الكهربــاء املزمنــة ونقــص الوصــول إلــى امليــاه النظيفــة ،كلهــا تزيــد مــن املعاناة
الشــديدة التــي يعانــي منهــا ســكان غــزة .ويتســبب الوضــع فــي خســائر فادحــة فــي الصحــة العقليــة والرفــاه النفســي االجتماعــي لألفــراد واجملتمعات،
مــع تعــرض النســاء واألطفــال للخطــر بشــكل خــاص.
وفــي الضفــة الغربيــة ،يعتبــر الجئــو فلســطني فئــة معرضــة للمخاطــر بشــكل خــاص ،مــع معــدالت بطالــة وفقــر أعلــى مــن املتوســط .وهــم يتعرضون
جملموعــة مــن التهديــدات املتعلقــة باحلمايــة الناشــئة عــن االحتــال اإلســرائيلي .فــي عــام  ،2020شــنت قــوات األمــن اإلســرائيلية عملياتهــا بشــكل
منتظــم ،وغالبــا فــي مخيمــات الالجئــن ،ممــا أدى إلــى وقــوع إصابــات ووفيــات في بعــض األحيــان .كما اســتمر أيضــا عنــف املســتوطنني اإلســرائيليني ضد
الفلســطينيني .ففــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام  ،2020ســجلت األونــروا زيــادة مقلقــة فــي عــدد عمليــات هــدم املبانــي اململوكــة للفلســطينيني،
وكذلــك فــي تهجيــر العائــات الفلســطينية ،مــع تأثــر الالجئــن بشــكل غيــر متناســب .كمــا اســتمرت القيــود املفروضــة علــى حريــة التنقــل ،وتوســيع
املســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة ،وتعــرض األطفــال علــى نطــاق واســع للعنــف وخطــر االحتجــاز مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية .وأيضــا ،زادت
تهديــدات احلمايــة ،عــاوة علــى الصعوبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،بشــكل كبيــر فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد.19-
فــي عــام  ،2021حتتــاج األونــروا إلــى  231مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة لالجئــي فلســطني فــي غــزة والضفــة الغربيــة.
ستسترشــد االســتجابة اإلنســانية للوكالــة باألولويــات االســتراتيجية الثــاث التاليــة:
األولويــة االســتراتيجية األولــى :زيــادة فــرص ســبل الوصــول االقتصــادي ألســر الجئــي فلســطني املتضــررة مــن األزمــة والتــي تواجــه صدمــات حــادة
إلــى الغــذاء مــن خــال املعونــة الغذائيــة والنقــد مقابــل العمــل واملســاعدات النقديــة الطارئــة.
األولويــة االســتراتيجية الثانيــة :يحافــظ الجئــو فلســطني علــى إمكانيــة الوصــول إلــى اخلدمــات احليويــة وهــم محميــون مــن أشــد آثــار األزمــة
خطــورة ،مبــا فــي ذلــك أثنــاء حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد.19-

األولويــة االســتراتيجية الثالثــة :ضمــان اإلدارة والتنســيق الفعالــن لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ لتحســن فعاليــة وكفــاءة تنفيــذ
البرنامــج.
وكالــة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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أجل األراضي الفلسطينية المحتلة
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programme
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املعونة النقدية الطارئة ملا مجموعه  418,000الجئ من فلسطني في سورية ،إلى جانب  27,700الجئ من فلسطني من سورية في لبنان ،وأيضا  1,717,800الجئ
من فلسطني من سورية في األردن لتلبية مجموعة من االحتياجات الغذائية وغير الغذائية .معونات نقدية من أجل فيروس كورونا املستجد إلى  257,000الجئ
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النقد مقابل العمل

توزيع طرود غذائية على  418,000الجئ من فلسطني في سورية للتخفيف من تأثير األزمة االقتصادية والصعوبات اإلضافية التي سببها فيروس كورونا.
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959,595
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387,945 959,595
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emergency
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كوفيد ،19-وذلك من خالل طرائق التعلم
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195,243,143
232,208,060
36,532,572

36,532,572
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safety and security

safety and security

)Total (US$

)Total (US$

الصحــة العقليــة دورات قصيرة األمد مقدمة ملا مجموعه  800شاب من الجئي فلسطني في سورية .مت تقدمي دورات تدريبية رسمية وغير رسمية على املهارات ملا مجموعه 044
All figures in US$
All figures in US$
PCBS http://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3774
1 PCBS http://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3774
واإلســناد النفســي الجئا من فلسطني (من الجئي سورية والجئي لبنان) في لبنان.
https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-and-social-services/unrwa-registered-population-dashboard
2 https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-and-social-services/unrwa-registered-population-dashboard
ا ال جتما عــي
Of total registered persons in Gaza, UNRWA Q3 2020
3 Of total registered persons in Gaza, UNRWA Q3 2020
PCBS http://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3774
4 PCBS http://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3774
)https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-and-social-services/unrwa-registered-population-dashboard
)5 https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-and-social-services/unrwa-registered-population-dashboard
املساعدة اخملصصة ملعاجلة اخملاوف اإلضافية
املتاحة لالجئي فلسطني في سورية ولبنان واألردن ،مبا في ذلك من خالل الطرائق عن بعد وخطوط
Of total registered persons in the West Bank, UNRWA
6 Q3
Of total
2020 registered persons in the West Bank, UNRWA Q3 2020

احلماية واحليادية

خدمات احلماية
التي تسبب بها فيروس كوفيد ،19-مع إيالء اهتمام خاص للعنف املبني على النوع االجتماعي وحاالت حماية الطفل.

الصحة البيئية

توفيــر خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي مخيمــات الجئــي فلســطني فــي ســورية ولبنــان واألردن مــع تدابيــر وقائيــة متزايــدة لتجنــب
أي مخاطــر صحيــة إضافيــة أثنــاء جائحــة كوفيد.91-

االستعداد للطوارئ
والتنسيق واإلدارة

تعزيــز القــدرات علــى املســتوى أقاليــم العمليــات ملواجهــة حــاالت الطــوارئ املفاجئــة احملــددة وعلــى مســتوى الرئاســة العامــة لدعــم التنســيق الشــامل
وإدارة االســتجابة

إصــاح
منشــآت

وصيانــة إعادة تأهيل وصيانة منشآت األونروا في سورية ولبنان ،مبا يضمن استمرار تقدمي اخلدمات.
األونــروا
 .1يشمل هذا املبلغ  432,345دوالر من أجل االحتياجات اإلقليمية

 .2الديوان املركزي الفلسطيني لإلحصاء ،الربع الثالث 2020

وكالــة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل
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تأسســت األونــروا كوكالــة تابعــة لــأمم املتحــدة بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة فــي عــام  ،1949ومت تفويضهــا بتقــدمي املســاعدة واحلمايــة حلوالــي  5,7مليــون الجــئ مــن
فلســطني مســجلني لديهــا .وتقتضــي مهمتهــا بتقــدمي املســاعدة لالجئــي فلســطني فــي األردن ولبنــان وســورية والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ليتمكنــوا مــن حتقيــق
كامــل إمكاناتهــم فــي مجــال التنميــة البشــرية وذلــك إلــى أن يتــم التوصــل حلــل عــادل ودائــم حملنتهــم .وتشــتمل خدمــات األونــروا علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة
.واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة والبنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات واحلمايــة واإلقــراض الصغيــر .ويتــم متويــل األونــروا بشــكل كامــل تقريبــا مــن خــال التبرعــات الطوعيــة
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