كوفيد 19-التقرير األسبوعي
 26-20نيسان 2020
تقديم المساعدة والحماية لالجئي فلسطين في األردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة
والضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية

#معا

يقوم الطاقم الصحي في مراكز الصحة التابعة لألونروا في غزةبإعداد
الدواء إليصاله للبيوت 2020 © .صور األونروا.

العناوين الرئيسة
•الدائرة الصحية في األونروا تقود استجابة الوكالة جلائحة كوفيد 19-وتصدر
تقريرا يوميا من صفحة واحدة عن الوضع يتضمن أحدث األرقام الوبائية
وعناوين رئيسة منن أنشطة برامج الصحة في األقاليم.
•برامج األونروا لدعم  5,6مليون الجئ من فلسطني يتم تكييفها لالستجابة
جلائحة كوفيد.19-
•فرق الصحة واإلغاثة والتوزيع والتصحاح تقف على خط املواجهة في
االستجابة لالحتياجات العاجلة لالجئني األشد عرضة للمخاطر.
•مبوجب مناشدات الطوارئ وبرنامج شبكة األمان االجتماعي ،فإن املعونة
الغذائية والنقدية يتم تقدميها ملا مجموعه  1,8مليون الجئ ،كما هو مخطط
له.
•كافة مدارس األونروا البالغ عددها  709مدرسة باإلضافة إلى مراكز التدريب
املهني الثمانية وكليتي العلوم التربوية ال تزال مغلقة (متاشيا مع قرارات
احلكومة املضيفة) ،األمر الذي يؤثر على  533,342طالب في املدرسة إلى جانب

 8,270شاب وأيضا  1,840طالب جامعي .ولضمان استمرارية وصول الطلبة
إلى تعليم نوعي جامع وعادل ،فإن برنامج األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ
املوجود منذ زمن قد توجب أن تتم إعادة صياغته لكي يستجيب بشكل أفضل
للتحديات في سياق كوفيد.19-
•ستتم مراجعة تأجيل سداد قرض إدارة التمويل الصغير ملدة  4أشهر اعتبارا من
شهر نيسان وبشكل شهري ،وال يتم حاليا تقدمي أية قروض جديدة.
•تعليق جميع أنشطة صيانة/إعادة تأهيل املساكن وأعمال البناء (باستثناء تلك
املتعلقة باستجابات كوفيد.)19-
•بحلول  22نيسان  ،2020كانت  73,000عائلة في قطاع غزة قد تسلمت سالال
غذائية وفق الطريقة اجلديدة للتوصيل املنزلي .لقد اشتمل هذا على أسابيع
من إعادة تصميم نظام التوزيع الغذائي بعيدا عن مراكز التوزيع املكتظة في
أغلب األحيان وذلك للمساعدة في حماية صحة ورفاه الالجئني واملوظفني .مت
القيام بعملية املراقبة والتقييم وتتم املتابعة حيثما يكون هنالك أمورا تتعلق
بالتوصيل .ويجري العمل حاليا على القيام بتمرين ملعرفة الدروس املستفادة.

األردن :حظر جتول منذ  17آذار مت متديده لغاية نهاية رمضان .استؤنفت احلركة جزئيا ضمن بعض
احملافظات فيما ال تزال احلركة بني احملافظات ممنوعة .كافة احلدود/املوانئ (اجلوية والبرية والبحرية) ال
تزال مغلقة.
سوريا :إغالق عام وحظر جتول في البالد بأسرها من الساعة السادسة مساء وحتى السابعة والنصف
صباحا خالل شهر رمضان .كافة احلدود ال تزال مغلقة.
لبنان :إغالق عام في البالد وحظر للتجول من الساعة التاسعة مساء وحتى اخلامسة صباحا ،مع
استثناء بعض اخلدمات الضرورية .مت متديد حظر التجول املفروض منذ  25نيسان حتى العاشر من أيار
 .2020كافة احلدود/املوانئ (اجلوية والبرية والبحرية) ال تزال مغلقة.
الضفة الغربية :متديد حالة الطوارئ حتى األول من أيار .وخالل شهر رمضان ،هناك حظر للتجول
من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا .استؤنفت احلركة جزئيا بني املدن واحملافظات .ال تزال احلركة
بني احملافظات ممنوعة.
غزة :معبر إيريز الذي تسيطر عليه إسرائيل ومعبر رفح الذي تسيطر عليه مصر مغلقني .يتم
تسهيل الدخول املقيد في رفح لعدد محدود من حملة هويات غزة والذين يتوجب عليهم عندها
الدخول في حجر صحي ملدة  21يوما.
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استجابة األونروا
الصحة
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

القيود الرئيسة

االردن
•في حني أن مراكز األونروا الصحية ال تزال مغلقة ،إال أن موظفي الصحة يقومون بتقدمي األدوية الضرورية للمرضى لتغطية ما ال يقل عن وصفة شهرين من األدوية.
وبحلول يوم  26نيسان ،مت تغطية ما مجموعه  55,668مريض بهذه اخلدمة.
•تستمر حمالت حشد اجملتمع في اخمليمات بهدف نشر املعلومات الصحيحة عن وباء كوفيد 19-ولتعزيز الرسائل عن أهمية التباعد االجتماعي.

لبنان
•خمسة الجئني من فلسطني ،جميعهم أفراد من عائلة واحدة تعيش في مخيم الوافل بوادي البقاع ،ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد 19-يوم  21نيسان .مت إيداع الجئ
واحد في املستشفى؛ وباقي أفراد العائلة موجودون في العزل في إحدى مدارس األونروا احمللية .وتعمل فصائل مخيم الوافل على فرض القيود الصادرة عن البلدية احمللية،
مبا في ذلك إغالق محالت اخمليم وإبقاء سكان اخمليم حتت احلجر املنزلي.

سوريا
•شهدت املرافق الصحية انخفاضا مبعدل  %50في عدد احلضور وذلك بعد أن مت تطبيق تدابير للتقليل من االزدحام .وحتى تاريخه ،راجع ما مجموعه  4,365الجئ يعانون
من متاعب تنفسية (ليست كوفيد )19-مراكز الوكالة الصحية.
•يتم العمل بنظام التطبيب عن بعد ،ويشمل ذلك اإلسناد النفسي االجتماعي ،كما أن خطوط املساعدة عاملة ومت تلقي  830مكاملة للتطبيب عن بعد منذ أن بدأت
اخلدمة بالعمل.
•توزيع أدوية شهرين لألمراض غير السارية ملا مجموعه  8,000مريض معرضني للمخاطر (أكبر من  65سنة) مستمرة من خالل الزيارات املنزلية ونقاط التوزيع احملددة؛ مت
القيام مبا مجموعه  597زيارة منزلية بحلول  23نيسان .املرضى في املزيريب وجيلني مبحافظة درعا يتسلمون أدويتهم مباشرة من مركز األونروا الصحي.
• 430موظف صحي في الوكالة ممن يعملون في االستجابة لكوفيد 19-مت تزويدهم مبعدات احلماية الشخصية .وهنالك اآلن كميات كافية من معدات احلماية الشخصية
لفترة أربعة شهور فيما يتم العمل على شراء مخزون إضافي.

قطاع غزة
•مت اكتشاف أربع حاالت جديدة تأكدت إصابتها بكوفيد 19-في قطاع غزة ،األمر الذي يرفع إجمالي عدد املصابني إلى  ،17جميعهم مت اكتشاف إصابتهم في مراكز احلجر
اخملصصة للمسافرين العائدين ومت إبقاؤهم في احلجر .ولم تظهر على أي منهم أية أعراض خطيرة.
•إجمالي احلاالت املوضوعة حتت احلجر اإللزامي حسب أرقام  26نيسان كانت  1,985حالة في  28مركز .وتبلغ مدة احلجر  21يوما.
• 17مركزا للفرز مت فتحها في املباني املدرسية ألولئك الذين يعانون من أعراض تنفسية وبعيدا عن املراكز الصحية ،وتعاملت مع  7,327زيارة خالل فترة أسبوع التقرير.
عملت املراكز بخدمات مخفضة وزيارات مخفضة في حني مت إجراء  2,022استشارة عن بعد عبر اخلطوط الساخنة حديثة التأسيس .ومتت إعادة فتح بعض اخلدمات
الهامة للحاالت الطارئة ،مبا في ذلك التسجيل وخدمات ما قبل الوالدة للنساء احلوامل.
•التوصيل املنزلي لألدوية الضرورية للمرضى األكبر من  70سنة و/أو الذين يعانون من السكري قيد العمل بالتعاون مع برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية مع إيصال
ما مجموعه  2,361دواء خالل األسبوع.

الضفة الغربية
•إجمالي عدد اإلصابات بكوفيد 19-في الضفة الغربية يبلغ  325حالة وهنالك  153حالة مت اإلبالغ عنها في القدس الشرقية .مت تأكيد إصابة  9حاالت جديدة في مخيم
شعفاط لالجئني وضاحية السالم في القدس الشرقية خالل فترة هذا التقرير.
•تتواصل عملية توزيع أدوية األمراض غير السارية لشهرين .واستجابة للقيود املفروضة على سبل الوصول ،فإن عملية التوصيل املنزلي جارية في بعض املناطق
بالتنسيق مع اجملالس احمللية.
•فتح مركز صحي بدو أبوابه يوم  23نيسان وفق نظام املواعيد ملعاجلة النساء اللواتي يعانني من حاالت حمل عالية اخلطر.
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توزيع املساعدات الغذائية في غزة.
©  2020صور األونروا  ,تصوير خليل عدوان.

الصحة
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

القيود الرئيسة

برامج الرئاسة العامة
•مت إطالق حملة رمضانية بالتعاون مع دائرة العالقات اخلارجية واالتصال تهدف إلى زيادة وعي الجئي فلسطني واملوظفني حيال املمارسات احلياتية الصحية خالل شهر
رمضان املبارك وكيفية التأقلم مع أزمة كوفيد 19-من خالل سلسلة من منشورات معلوماتية (إنفوغرافيك) يتم نشرها على كافة منصات األونروا في وسائل التواصل
االجتماعية.
•مت تطوير أداة مراقبة من خالل نظام املعلومات الصحي بهدف تتبع األعداد وتشخيص املرضى الذين يظهرون أعراضا تنفسية والذين تتم معاجلتهم من خالل نظام الفرز
الذي بدأت املراكز الصحية بتنفيذه في بداية األزمة .ومت تطوير فيديوهات للتدريب عبر اإلنترنت على كيفية استخدام هذا اجلزء من نظام الصحة االلكتروني وأصبحت
متاحة لكافة موظفي الصحة.
•يقوم برنامج األونروا الصحة ،وبالتعاون مع دائرة إدارة املعلومات والتكنولوجيا ،باستخدام نظام الصحة االلكتروني أيضا لرصد اجتاه العدد اإلجمالي ،في املراكز الصحية
وعلى مستوى اإلقليم ،لزيارات املرضى والزيارات بحسب نوع اخلدمة .ومتت مالحظة أن هناك انخفاضا مبعدل  %50-40في عدد الزيارات إلى مراكز األونروا الصحية خالل
نيسان  .2020إن هذا بشكل أساسي عائد إلى التدابير املتخذة في البلدان املضيفة للحد من حترك الناس ،وللقرارات املتخذة لتقدمي اخلدمات األشد أهمية في املراكز
الصحية للتقليل من االكتظاظ وإمكانية نقل املرض .وللتعويض عن ذلك ،مت إنشاء التطبيب عن بعد وخطوط الهاتف الساخنة في كافة األقاليم.
•شارك برنامج األونروا الصحي في مراجعة وإنهاء الوثائق للبنان وغزة والضفة الغربية ،وذلك بهدف تأسيس مراكز عزل صحي في منشآت مختارة لألونروا بالتعاون مع
وزارات الصحة في البلدان املستضيفة واملكاتب القطرية ملنظمة الصحة العاملية وأصحاب العالقة اآلخرين (مثل منظمة أطباء بال حدود).

احملددات الرئيسية
األردن :مراكز األونروا الصحية مغلقة منذ  21آذار.

سوريا :الوضع األمني في جنوب سوريا أعاق عملية التوصيل املنزلي ألدوية األمراض غير السارية في املزيريب وجيلني (مبحافظة درعا).

قطاع

غزة :العدد القليل املتوفر من أطقم اختبار كوفيد 19-في قطاع غزة ال يزال مصدر قلق رئيس .ال يزال هناك احتمال حقيقي لتعطيل كبير خلط أنابيب النقل

احملدود للمشتريات املركزية لإلمدادات الطبية.
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طالب األونروا عمر إياد محمد يستخدم منصة للتعلم عن بعد من منزله في
مخيم جبل احلسني لالجئني  ،األردن 2020 © .صور األونروا

التعليم
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

القيود الرئيسة

االردن
•ستقوم مدارس األونروا بالتقيد بقرار وزارة التربية والتعليم بإكمال الفصل الدراسي الثاني بنهاية نيسان .وسيتم تقييم الطلبة بناء على األداء األكادميي والعام
السابق.
•بدأ برنامج التربية والتعليم في األونروا باستقبال الطلبات عبر اإلنترنت لطلبة الصف األول اجلدد.

لبنان
•بالتعاون مع برنامج األونروا للنقد مقابل العمل للشباب ،تقوم الوكالة بتوظيف معلمني من اجملتمع احمللي لتحسني معدل استبقاء الطالب في املدارس وإشراك
األطفال املعرضني للخطر من خالل التدريس عبر اإلنترنت .ويقوم منسقو االحتياجات التربوية اخلاصة بتقدمي إسناد تعليمي عبر اإلنترنت ملقدمي الرعاية بالتنسيق
مع املعاهد التربوية املتخصصة.

سوريا
•يتم القيام بإعداد اختبارات الكترونية فيما مت االنتهاء من املرحلة الثانية من مواد التعلم الذاتي للصفوف من األول وحتى الثامن.
• %80من الطلبة املسجلون في معاهد ومراكز التعليم والتدريب املهني والتقني في مركز تدريب دمشق حضروا مساقات عبر اإلنترنت .وتلقى طلبة مركز تدريب دمشق
إرشادا مهنيا من خالل مجموعة الفيسبوك.

قطاع غزة
•ال تزال مدارس األونروا مغلقة .أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن نهاية العام الدراسي سيكون يوم  23أيار  ،2020وسيتم اتخاذ ترتيبات خاصة لنتائج الطلبة النهائية.
الطلبة من الصفوف األول وحتى احلادي عشر سيترفعون تلقائيا .وسيتم استخدام عالمات الفصل األول إلعطاء درجة األطفال وسيتم النظر في إعطاء حصص مالئمة
وتكميلية في آب.
•منذ األسبوع الثاني من آذار ،كانت هناك  181,300زيارة فردية لبرنامج التعليم التفاعلي ،فيما مت الوصول  99,816مرة إلى مواد التعلم الذاتي.
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التعليم
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

القيود الرئيسة

الضفة الغربية
•أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن نهاية العام الدراسي  2020/2019سيكون يوم  23أيار  ،2020وسيتم اتخاذ ترتيبات خاصة لنتائج الطلبة النهائية.
الطلبة من الصفوف األول وحتى احلادي عشر سيترفعون تلقائيا .وسيتم استخدام عالمات الفصل األول إلعطاء درجة األطفال وسيتم النظر في إعطاء حصص
مالئمة وتكميلية في آب.
•سيواصل برنامج التعليم توزيع مواد التعلم الذاتي على الطلبة حلني انتهاء السنة الدراسية.
•بدأ مركز تدريب قلنديا برنامجا للتعليم/التعلم عن بعد للمتدربني حول األجزاء النظرية ملساقاتهم ويعمل على تقدمي إسناد نفسي اجتماعي ملتدربيه.

برامج الرئاسة العامة
•يواصل فريق عمل التعليم في حالة طوارئ كوفيد 19-بالرئاسة العامة بدعم األقاليم في خمسة مجاالت – التعلم الذاتي ،اإلسناد النفسي االجتماعي ،السالمة
والنظافة الشخصية ،التعليم والتدريب الفني واملهني ،املراقبة والتقييم .عالوة على ذلك ،فإن برنامج التربية في رئاسة عمان منخرط ،ويساهم ،في النقاشات مع
الوكاالت الشريكة على املستويني اإلقليمي والعاملي.
1 .مواد التعلم الذاتي :يواصل فريق عمل الرئاسة العامة عمل مراجعات شاملة ملواد التعلم الذاتي التي تقوم األقاليم بتطويرها /استعمالها .وتتم املراجعة وفقا
ملعايير خمسة هي :إمكانية الوصول (سواء أكانت مطبوعة أم عبر اإلنترنت أو بأية طريقة ممكنة) ،طبيعة املادة (سواء أوراق عمل أم فيديوهات أو صوتيات أم بطاقات
أم أقراص رقمية وغيرها) ،احليادية (انسجامها مع قيم األمم املتحدة) ،تقييم التقدم واملنجزات (سواء تكوينية أم تلخيصية ،تقييم ذاتي أم تقييم للمعلمني) وطبيعة
إسناد الطالب املطلوب (سواء إسناد عائلي/والدي أم إسناد أقران أم إسناد معلمني).
2 .اإلسناد النفسي االجتماعي والسالمة والنظافة الشخصية :تعمل مجموعة اإلسناد النفسي االجتماعي بالرئاسة العامة على إضافة قسم عن األلعاب
واألنشطة للطلبة والوالدين خالل كوفيد 19-إلى دليل املوارد الذي مت تطويره حديثا.
3 .التعليم والتدريب الفني واملهني :مت تطوير منصة على اإلنترنت وسيتم إطالقها حاملا يتم حل بعض املسائل الفنية .إن هذا سيمكن مدربي التدريب املهني
والتقني من كافة األقاليم بتحميل ومشاركة املواد التدريبية لكل مساق من مساقات التدريب املهني والتقني .ويقود برنامج التعليم في الرئاسة العامة عملية
تطوير مدونة سلوك تتعلق بالتواصل عبر االنترنت ومواد التعلم الذاتي من أجل ضمان احليادية واملالئمة والتقيد بحقوق الطبع.
4 .املراقبة والتقييم :قامت الرئاسة العامة بتصميم مجموعة من األسئلة الرئيسة واإلرشادات املنهجية لغايات تقييم سبل وصول الطالب التقني في املنازل ومتت
مشاركتها مع كافة األقاليم .كما يواصل برنامج التربية في الرئاسة العامة باالنخراط مع األقاليم من أجل مراجعة على مستوى الوكالة ككل للكيفية التي
يقوم بها املدرسون واملرشدون بإسناد الطلبة خالل تعلمهم عن بعد .وهناك جانب رئيسي آخر يتمثل في مراجعة األدوات التكنولوجية املستخدمة من قبل األقاليم،
استنادا إلى مجموعة من املعايير املتفق عليها ،مثل اخلصوصية واألمن ،حماية الطفل ،الكلفة وإمكانية الوصول.
5 .التمويل :مت تسلم تبرع صندوق التعليم ال ميكنه االنتظار بقيمة  1,000,000دوالر .إن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تنفيذ استجابة األونروا التربوية ألزمة
كوفيد 19-على مستوى الوكالة ككل في مجاالتها الرئيسة املذكورة أعاله :التعلم الذاتي ،اإلسناد النفسي االجتماعي ،السالمة والنظافة الشخصية ،التعليم
والتدريب الفني واملهني ،املراقبة والتقييم.
6 .الشراكات :يستمر برنامج التعليم في الرئاسة العامة بتلقي الدعوة باملساهمة بأن يكون عضوا في جلسات املنتديات العاملية واإلقليمية بخصوص االستجابة
لكوفيد ،19-وهناك حدثان رئيسان في فترة التقرير هذا هما )1( :في  21نيسان ،جلسة حوارية عبر ويبينار استضافتها رئاسة اليونسكو واشتركت فيها مكاتب
اليونسكو اإلقليمية والقطرية ،و ( )2في  22نيسان ،حبسة حوارية عبر ويبينار  INEEبعنوان «إسناد املعلمني في سياقات األزمة خالل كوفيد .»19-كما تشارك دائرة
التربية في الرئاسة العامة باجتماعات أسبوعية إقليمية عبر الوكاالت ،كان آخرها يوم  21نيسان وساهمت في النقاشات االستراتيجية حول االستجابة التربوية
لكوفيد 19-عبر الوكاالت باإلضافة إلى النقاشات األخيرة حول إعادة فتح املدارس.

احملددات الرئيسية
األردن :الوصول إلى األجهزة الذكية واالتصال املوثوق باإلنترنت ال يزاالن حتديا رئيسا للتعلم عبر اإلنترنت .

سوريا :في حني أن معدل مشاركة الطالب في برنامج التعلم الذاتي قد ارتفع في األسابيع األخيرة ،إال أن عددا كبيرا من الطالب قد أفادوا بوجود صعوبات في الوصول
إلى التعلم عبر اإلنترنت بسبب نقص االتصال باإلنترنت واألجهزة الذكية.
سوريا :قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن جدولة امتحانات الصف التاسع وبدء السنة الدراسية اجلديدة ال يزال ينتظر أن يتم اإلعالن عنه .وال يزال التخطيط اإلضافي
فيما يتعلق مبواد التعلم الذاتي أمرا صعبا.
قطاع غزة :ال يتوفر متويل كاف من أجل استجابة األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ.
التفاوتات الرئيسية فيما يتعلق بسبل الوصول إلى التكنولوجيا واالتصال بني األطفال والشباب ،عالوة على محدودية توافر البيانات احملدثة واملوثوقة في هذا الصدد ،تطرح
حتديات في ضمان استجابة شاملة وعادلة للتعليم في حالة الطوارئ.
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اإلغاثة والخدمات االجتماعية
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

االردن
•يستمر العاملون االجتماعيون باالتصال اليومي مع عائالت الالجئني ،مبن في ذلك الجئي فلسطني من سوريا ،وذلك عبر الهاتف والواتساب ،ويقدمون رسائل توعوية
صحية وإسناد ونصح عبر خطوط الطوارئ الساخنة.
•بدءا من  27نيسان ،يقوم مكتب إقليم األردن باإلعداد لعملية توزيع النقد على الجئي غزة في مخيم جرش.
•مت القيام مبسح اجتماعي اقتصادي عبر الهاتف مع حوالي  1,000عائلة معرضة للمخاطر ،مثل تلك املسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي والجئي فلسطني
من سوريا والجئي غزة .واشتمل هذا املسح على أسئلة عن سبل املعيشة والتغذية والوعي بكوفيد 19-والصحة والتعليم واحلماية .ومت تصميم/استخدام املسح من
قبل مفوضية األمم املتحدة لالجئني وبرنامج الغذاء العاملي واليونيسف في األردن ويتم العمل على حتليل النتائج.

لبنان
•في الوقت الذي تتواصل فيه الليرة اللبنانية بالهبوط مقابل الدوالر األمريكي (كل  4000ليرة = دوالر واحد) ،تواصل األونروا النقاشات مع البنك املركزي اللبناني ومزودي
اخلدمات املالية من أجل صرف دوالراتها إلى الليرة اللبنانية بسعر أكثر مالئمة من السعر الرسمي احلالي والبالغ  1,515ليرة لكل دوالر.
•الدفعات الشهرية اجملدولة واملقدمة لالجئي فلسطني من سوريا قد مت تأخيرها مؤقتا بانتظار االنتهاء من املفاوضات بخصوص سعر الصرف.

سوريا
•اكتمل التوزيع النقدي ملا نسبته  %94.5من إجمالي املنتفعني حسب أرقام  22نيسان.
•توزيع األغذية الطارئ مستمر (اكتمل بنسبة  %98في املنطقة الشمالية ،وبنسبة  %93في املنطقة الوسطى وبنسبة  %94في املنطقة اجلنوبية ،وبنسبة  %43في
منطقة دمشق) .وباإلجمال %56 ،من الالجئني املستهدفني قد مت الوصول إليهم.
•يستمر تنفيذ تدبير السالمة في  14مركز توزيع وخمسة مراكز متنقلة وفي ثمانية نقاط توزيع إضافية من أجل اإلسراع بالعملية لتجنب االزدحام.
•يتم العمل على توزيع حفاظات كبار السن لألشخاص األكبر عمرا ولألشخاص ذوي اإلعاقات بناء على تقارير طبية مقدمة من البرنامج الصحي.
•يتم العمل على تطوير اخلطط للبدء بجولة ثانية من التوزيع النقدي في بداية أيار.
•يقوم العاملون االجتماعيون بإعداد العدة لتقدمي األطراف الصناعية واألجهزة املعينة األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقات إما من خالل منظمات اجملتمع احمللي أو من خالل
التوصيل املنزلي.
•يتم العمل على تقدمي الدعم للحاالت عالية اخلطورة من العنف املبني على النوع االجتماعي.

قطاع غزة
•مت البدء بطريقة جديدة للتوصيل املنزلي من أجل إكمال اجلولة األولى من عملية التوزيع الغذائي في  2020ولتجنب االزدحام في مراكز التوزيع .وبحلول نهاية هذا
األسبوع ،مت تسليم السالل الغذائية ملا مجموعه  64,000أسرة من أصل  73,000أسرة فيما يتوقع أن يكتمل التوزيع بحلول  22نيسان .وكانت التغذية الراجعة التي مت
جمعها من قبل فرق املراقبة والتقييم ،واملسنودة من قبل موظفي اإلغاثة ،إيجابية بشكل كبير.
•ال تزال مكاتب اإلغاثة واخلدمات االجتماعية مغلقة وليس هناك زيارات منزلية .واستجاب موظفو اإلغاثة واخلدمات االجتماعية ملا مجموعه  698مكاملة واستلموا 28
بريدا الكترونيا من املنتفعني خالل أسبوع التقرير .وكانت االستفسارات بشكل رئيس تتعلق باملعونة الغذائية.

الضفة الغربية
•كافة مكاتب اإلغاثة واخلدمات االجتماعية تعمل عن بعد ويتم القيام بخدمات األحقية والتسجيل عن بعد أيضا.
•بدأت عملية توزيع املعونة الغذائية في  25نيسان في منطقة نابلس وذلك بتوزيع  110سلة غذائية في مخيم بالطة .كما مت توزيع  50سلة غذائية أيضا في مخيم
الفوار مبنطقة اخلليل.
•توزيع الغذاء للمجتمعات البدوية ،بالتنسيق مع برنامج الغذاء العاملي ،مستمر في منطقة القدس .التوزيع في منطقة اخلليل قد اكتمل.
•واصل فريق اإلغاثة واخلدمات االجتماعية إجراء املكاملات الهاتفية مع األسر املعرضة للمخاطر للتحقق من رفاهها وإلعطائها النصح بشأن القضايا املتعلقة بالنظافة
الشخصية .وباملعدل ،فإن ما يقارب من  94عائلة قد مت االتصال بها كل يوم عمل خالل فترة أسبوع التقرير .كما واصل الفريق اجلهود في كافة املناطق لتلبية احتياجات
الالجئني املعرضني للمخاطر ،وحتديدا أولئك املسجلون في برنامج شبكة األمان االجتماعي.
• على مدار األسبوع املاضي ،كان عدد الالجئني الذين متت مساعدتهم من قبل البرامج التالية هو كما يلي :برنامج املرأة ( ،)25برنامج اإلعاقة ( ،)28برنامج حماية الطفل
واألسرة ( ،)50وحدة تدخل األزمات (.)104
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اإلغاثة والخدمات االجتماعية
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

احملددات الرئيسة
لبنان :هنالك ضغط مجتمعي متزايد على الوكالة من أجل التوزيع السريع للمعونة النقدية الطارئة على كافة الجئي فلسطني في لبنان.

سوريا :أوقفت احلكومة السورية عملية إصدار الشهادات لعدد من حاالت احلياة احلرجة (الوالدات والزواج) ،األمر الذي يسبب تأخيرا في حتديث سجالت التسجيل في
األونروا.
•ال يزال مخيم خان الشيح حتت إغالق صارم.
الضفة الغربية 33 :من أصل احلاالت اخلمسني التي متت متابعتها من قبل برنامج حماية الطفل واألسرة كانت تتعلق بالعنف املبني على النوع االجتماعي .إن أشكال
العنف تتفاوت بني اإلساءة اجلسدية وحاالت اإلهمال واإلساءة النفسية .وفي حني أن كافة احلاالت مستقرة ،إال أن هذا الرقم يوضح الزيادة في العنف املبني على النوع
االجتماعي خالل هذه األزمة.
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البنية التحتية وتحسين المخيمات
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

االردن
•يطلب مكتب إقليم األردن اإلذن من السلطات األردنية باستئناف أنشطة الوكالة للبناء وإعادة التأهيل بالنظر إلى أن احلكومة تسمح لبعض مشاريع البناء بالعودة
للعمل.

لبنان
•يستمر العمل بتجهيز مراكز العزل في مدارس األونروا من أجل إمكانية استعمالها في حال زيادة أعداد حاالت كوفيد.19-

سوريا
•خدمات التصحاح في اخمليمات التسعة الرسمية واخمليم الوحيد غير الرسمي جتري بشكل يومي باإلضافة إلى أنشطة التعقيم (ملرافق األونروا وللشوارع) .ويتم العمل
على تقدمي دعم إضافي ألنشطة التعقيم في التجمعات الفلسطينية.
•يستمر العمل على تعقيم نقاط جمع النفايات إلى جانب أماكن أكبر في اخمليمات.

قطاع غزة
•أعمال التصحاح ،مبا في ذلك تنظيف الطرقات واألزقة ،وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها ،مستمرة.يتم العمل على صيانة آبار املياه وتقوم الوكالة بتشغيل 9
آبار مياه في ثالثة مخيمات (خان يونس ورفح وجباليا) لتزويد ما يقارب من  18,800أسرة.

الضفة الغربية
•تتواصل حمالت التعقيم في كافة اخمليمات التسعة عشر في الضفة الغربية .مت جتديد العقود لعمال التصحاح بهدف زيادة القدرة ولتغطية عمال التصحاح اجملازين
خالل رمضان.

برامج الرئاسة العامة
•ال يزال البرنامج مستمر بتقدمي املشورة واإلسناد الفني ألقاليم العمليات اخلمسة لضمان استدامة خدمات التصحاح في اخمليمات وجتمعات الالجئني.
•مت تعيني املزيد من عمال التصحاح بأموال مشروع إضافية وذلك بهدف زيادة القدرة على إدارة متطلبات كوفيد 19-بصورة أفضل.
•تنسق دائرة البنية التحتية وحتسني اخمليمات مع دائرة الشؤون القانونية بالوكالة من أجل االتفاق على خيارات االستجابة للمتعهدين ،ويشمل ذلك فيما يتعلق
مبطالبات التعويض املالي حيث أن العديد من املشاريع معلقة حاليا بسبب القيود املفروضة على احلركة.

احملددات الرئيسة
األردن :زيادة في كمية النفايات متوقعة خالل شهر رمضان .هنالك حاجة ملوارد إضافية (عمال نظافة وضاغطات) من أجل احملافظة على معايير الصحة البيئية.

سوريا :نتيجة األضرار الكبيرة املرتبطة بالنزاع ،فإن مناطق عديدة في مخيم درعا ال تتوفر فيها املياه .وتتابع األونروا األمر مع البلدية إليجاد حل للسكان املتضررين.

قطاع غزة :كافة أنشطة املساكن وأعمال البناء معلقة مؤقتا.
الضفة الغربية :ال تزال كافة أعمال البناء والصيانة معلقة.
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اإلقراض الصغير
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

برامج الرئاسة العامة
•ستتم مراجعة تأجيل سداد القرض ملدة أربعة أشهر من قبل إدارة اإلقراض الصغير ابتداء من شهر نيسان وشهريا.
•ليس هناك موافقة على أية قروض جديدة في الوقت احلالي.
•كافة مكاتب اإلقراض الصغير مغلقة.

الحماية
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

االردن
•مراقبة احلماية وتوثيق احلاالت وعمليات اإلحالة تتواصل عن بعد.

لبنان
•في الوقت الذي يتواصل فيه اإلغالق بسبب كوفيد ،19-قامت وحدة املساعدة القانونية في مكتب إقليم لبنان بتسجيل حاالت أكبر بكثير من قضايا حماية الطفل
وحاالت العنف املبني على النوع االجتماعي ،ويشمل ذلك النساء اللواتي يردن التقدم بطلب الطالق وحقوق الوصاية بعد أن تعرضن للعنف املنزلي.

سوريا
•مت تأسيس خطوط مساعدة في سوريا لتمكني الالجئني من االتصال وتلقي املعلومات بخصوص خدمات األونروا .وخطوط املساعدة اآلن عاملة في كل منشأة صحية
باإلضافة إلى برامج الطوارئ ( 3املعونة الغذائية والنقدية 2 ،اإلغاثة واخلدمات االجتماعية 2 ،الصحة 1 ،التعليم) .يتم اآلن تلقي أكثر من  300مكاملة أسبوعيا.
•وثيقة األسئلة واإلجابات للموظفني الذين يقومون بإدارة خطوط املساعدة متت ترجمتها إلى اللغة العربية ومتت مشاركة تفصيالت خط املساعدة من خالل منشورات
الفيسبوك.
•يتم العمل على جتميع وثيقة حول آثار احلماية من كوفيد 19-على الجئي فلسطني في سوريا.

قطاع غزة
•اآللية اجلديدة التي مت وضعها لضمان عمليات التفتيش احليادية في األوقات املفروضة فيها قيود على احلركة متت املصادقة عليها من قبل مدير عمليات األونروا في
غزة ومتت مشاركتها مع مجموعة الوكالة االستشارية.
•يتم االتفاق على آلية جديدة لالستجابة عن بعد حلاالت احلماية احلرجة.
•متت مشاركة مدخالت جملموعة احلماية بشأن اعتبارات احلماية عند تصميم وتشغيل مرافق احلجر الصحي.

الضفة الغربية
•تستمر دائرة احلماية واحليادية مبراقبة وإسناد أكثر من  20مجتمع الجئني معرضني للمخاطر يعيشون خارج اخمليمات .ومن خالل املراقبة ،يتم حتديد االحتياجات العاجلة،
مبا في ذلك املعونة الغذائية وأدوية األمراض غير السارية ومتطلبات الوصول.
•في  22نيسان ،قامت دائرة احلماية واحليادية وبالتنسيق مع مدراء املناطق وموظفي برنامج الصحة بتسليم أدوية األمراض غير السارية وصهريج مياه جملتمع الرشايدة
النائي في منطقة بيت حلم.

التقرير األسبوعي  20-26نيسان 2020

الحماية
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

برامج الرئاسة العامة
•دعم وتنسيق االستجابات على مستوى الوكالة للعنف املبني على النوع االجتماعي خالل أزمة كوفيد 19-يشتمل على ضمان توافر خدمات التعريف املقدمة .يستمر
الدعم لضمان مراعاة النوع االجتماعي في أنشطة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
•مت تبادل التوجيهات األولية بشأن تعميم مبادئ احلماية في االستجابات البرنامجية املتعلقة بـوباء كوفيد 19-مع رؤساء البرامج.

احملددات الرئيسة
األردن :بسبب حظر التجول والقيود املفروضة على احلركة ،مت تعليق مراقبة احلماية الشخصية واملشاركة اجملتمعية وأنشطتها.

الضفة الغربية :تتزايد الشواغل املتعلقة باحلماية/حقوق اإلنسان في القدس الشرقية فيما يتعلق بنقص تنسيق االستجابة لوباء كوفيد 19-بني السلطات
الفلسطينية واإلسرائيلية مع ظهور حاالت جديدة في كفر عقب وسلوان .إن نقص التنسيق يؤخر ،وفي بعض األحيان مينع ،إجراء االختبار املناسب ووضع تدابير للتباعد
االجتماعي ملنع املزيد من انتشار الفيروس في هذه املناطق.
أصدرت اإلدارة املدنية اإلسرائيلية أوامر هدم جديدة ،معظمها ملباني كسب املعيشة .عنف املستوطنني وعمليات قوات األمن اإلسرائيلية مستمرة ،وتتركز إلى حد كبير
في القدس الشرقية.

الموارد البشرية
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-
•أعلن املفوض العام اجلديد أن كافة موظفي املياومة الذين كانوا غير قادرين على اإليفاء مبهام عملهم في آذار ونيسان بسبب أزمة كوفيد 19-سيتقاضون  %50من
أجورهم.
•بدأت جلسات رعاية املوظفني احملليني التي تستهدف جميع املوظفني احملليني على مستوى الوكالة عبر صفحة األونروا الرسمية على الفيسبوك .مت نشر جلسة
مسجلة أجراها الدكتور إياد زقوت وستتبعها جلسة للرد على أسئلة املوظفني .هذه هي اجللسة األولى حول الرعاية الذاتية ،ويتم التخطيط للمزيد من اجللسات
لدعم األسرة واألطفال والعمل عن بعد من املنزل.
•مت تنظيم أربع جلسات متابعة لرعاية املوظفني الدوليني في الفترة ما بني  22-20نيسان.
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موظف في األونروا يفحص محطة آبار مياه في مخيم جباليا
لالجئني  .غزة 2020 © .األونروا تصوير خليل عدوان.

األولويات
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

االردن
•بهدف احتواء انتشار كوفيد 19-والتقليل من معدل املراضة فإن عملية توزيع األدوية وعمليات الصحة البيئية ستستمر.
•سيبقى املعلمون على تواصل وثيق مع الطلبة ويقدمون لهم متابعات فردية عن بعد لتسهيل الوصول إلى فرص التعلم عن بعد.
•العمل على إعداد زيادة رصيد النقد لالجئني من غزة قارب على االنتهاء.
•مكتب إقليم األردن يطلب اإلذن من السلطات األردنية الستئناف خدمات املراكز الصحية ،مبا في ذلك التطعيم ،حيث أن اخلدمات الصحية الرئيسة ستصبح متاحة
في بعض املرافق الصحية العامة واخلاصة اعتبارا من  26نيسان.

سوريا
•مكتب إقليم سوريا يعمل على تعزيز اإلسناد عن بعد للدعم النفسي االجتماعي وخدمات املشورة لالجئني.
•سيتم العمل على تأسيس نقاط توزيع أغذية إضافية في جتمعات الالجئني بريف دمشق خلدمة أولئك الذين تضرروا جراء القيود املفروضة على احلركة.
•مت تقدمي مقترحات متويل للصندوق اإلنساني السورية من أجل كوفيد 19-لتغطية الصحة وصحة املياه والتصحاح واحلماية.

قطاع غزة
•يجري العمل على التخطيط لتنفيذ نظام توصيل منزلي للمعونة الغذائية ملليون منتفع للربع الثاني من عام .2020
•مت تسليط الضوء على أهمية مراكز احلجر الصحي باعتبارها خط الدفاع األخير في خطة االستجابة املعدلة لكوفيد 19-للفريق اإلنساني القطري .وستعمل اجملموعات
على توفير إسناد متماسك ومنسق عند الطلب.
•يتم النظر بعني االعتبار إلعادة فتح بعض خدمات املنتفعني الهامة (العالج الطبيعي ،رعاية الفم واألسنان) مع ضمان اتخاذ كافة تدابير الوقاية الالزمة حيث أنه ال
يزال لم يتم تسجيل أية حالة انتقال مجتمعية.

التقرير األسبوعي  20-26نيسان 2020

األولويات
أنشطة االستجابة لكوفيد-19-

الضفة الغربية
•ستستمر املعونة الغذائية في األسبوع املقبل بتوزيع السالل الغذائية والقسائم الغذائية على العائالت احملتاجة.
•مكتب إقليم الضفة الغربية يساهم في استراتيجية اإلنعاش التي يقودها فريق األمم املتحدة القطري دعما للسلطة الفلسطينية.
•طلب وزير الصحة الفلسطيني من األونروا القيام بإسناد مراكز حجر صحي مختارة إذا ما كانت هناك حاجة إلنشائها من قبل اجملتمعات احمللية في اخمليمات .وستقوم
وزارة الصحة بتدريب عاملي اجملتمع احمللي الذين سيقومون بإدارة املراكز.

برامج الرئاسة العامة
•من األولويات الرئيسة التأكد من حتديد الناجني من العنف املبني على النوع االجتماعي وتزويدهم باخلدمات التي يحتاجون إليها.
•أولويات دائرة التربية بالرئاسة العامة في االستجابة لوباء كوفيد 19-هي:
1.تقدمي املزيد من الدعم لألقاليم في مراجعة مواد التعلم الذاتي للطالب ونهجه.
2.تطوير ملخص ملساعدة الوالدين على حتديد ودعم األطفال الذين يعانون من التنمر االفتراضي.
3.إطالق منصة الكترونية لتسهيل حتميل ومشاركة مواد التعلم للتعليم والتدريب املهني والفني في األقاليم.
4.تطوير إرشادات مدونة سلوك لضمان أن مواد التعلم الذاتي ذات عالقة ومالئمة ومنسجمة مع مبادئ األمم املتحدة بخصوص أخالقيات العمل واحليادية.
5.قيادة نهج متماسك لالستطالعات وحتليل إمكانية وصول الطالب (عبر اإلنترنت وغيرها) إلى مواد التعلم الذاتي.
6.قيادة مسح يتعلق بإسناد املعلم والوالدين للتعلم عن بعد.
7.توثيق االستجابة لوباء كوفيد ،19-حسب تطورها.
•يشمل التخطيط املستقبلي لبرنامج التعليم في الرئاسة العامة تطوير مصفوفة اخملاطر الستجابة التعليم لوباء كوفيد 19-لتقدميها إلى منظمة التعليم ال ميكنه
االنتظار .إن هذا التمرين سيحدد وسيعالج اخملاطر الرئيسة املرتبطة بحاالت الطوارئ لكوفيد .19-وسيتم تعزيز تدابير التخفيف الرئيسية القائمة بالفعل باإلضافة
إلى تطوير إجراءات جديدة للتخفيف من اخملاطر.
•ستقوم مجموعة اإلسناد النفسي االجتماعي بتطوير دليل موارد اإلسناد النفسي االجتماعي وبجمع التغذية الراجعة لدى تنفيذها من األقاليم.

احملددات الرئيسة
سوريا :بعد أكثر من  9سنوات من النزاع وارتفاع مستويات الفقر ،كان الالجئون يعتمدون بالفعل بشكل كبير على مساعدات األونروا الطارئة قبل تفشي اجلائحة .يؤدي
التضخم والزيادة الكبيرة في تكلفة السلع األساسية نتيجة ألزمة كوفيد 19-إلى تفاقم هذا االعتماد..
الرئاسة العامة :استمرار عدم اليقني فيما يتعلق مبدة ممارسات التباعد االجتماعي جلائحة كوفيد..19-
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موظفو األونروا يقومون بتحميل اإلمدادات الطبية ليتم توزيعها في الضفة الغربية.
©  2020صور األونروا تصوير مروان بغدادي.

التمويل
جدول التمويل*

نداء األونروا العاجل لوباء كوفيد19-
بعد أكثر من شهر على أزمة كوفيد ،19-تعكف األونروا على
مراجعة النداء العاجل لتحديث ومراجعة وتوسيع التدخالت
املدرجة في النداء األصلي .ويأتي ذلك استجابة للوضع سريع
التطور في كل مجال واالستجابة حتى اآلن وأية تعديالت على
افتراضات التخطيط األولية .نتوقع أن يعمل عنصر واحد جديد
في النداء املنقح على التركيز على تدخالت اإلغاثة باألموال
ملواجهة العواقب االجتماعية واالقتصادية املباشرة لألزمة ،التي
تزداد حدة .كما تنسق مكاتب األونروا ورئاستها العامة مع فرق
األمم املتحدة القطرية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لضمان
توافق النداء العاجل املنقح لألونروا مع النسخة التالية من خطة
االستجابة اإلنسانية العاملية.

إجمالي املتطلبات
التعهدات املؤكدة

التمويل

الفجوة التمويلية

* تشمل التعهدات املؤكدة للنداء العاجل  COVID19مبلغ  1.1مليون دوالر أمريكي من األموال املعاد تخصيصها من التعهدات السابقة.
** النسبة املئوية للتعهدات املؤكدة وغير املصروفة واألموال املستلمة مقابل االحتياجات السنوية.
معطيات التمويل ترجع لـ  20أبريل 2020

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
www.unrwa.org

لإلتصال unrwa-covid19@unrwa.org :

األونروا هي وكالة تابعة لألمم املتحدة تأسست من قبل اجلمعية العامة في عام  1949وتوكل إليها مهمة تقدمي املساعدة واحلماية حلوالي  5.6مليون الجئ من
فلسطني مسجلني لديها .وتقتضي رسالتها مساعدة الجئي فلسطني في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة على
حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية اإلنسانية إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم حملنتهم .تشمل خدمات األونروا التعليم ،والرعاية الصحية ،واإلغاثة
واخلدمات االجتماعية ،والبنية التحتية وحتسني اخمليمات ،واحلماية ،والتمويل الصغير واملساعدات الطارئة .يتم متويل األونروا كليا ً تقريبا ً بواسطة مساهمات طوعية.

