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االونروا
المقدمة
دخل تصعيد العنف في غزة اآلن أسبوعه الرابع ،متسببا ً بتهجير
أكبر من  200,000فلسطيني عن مساكنهم والتماسهم املأوى في
 85مركزا ً مخصصا ً لإليواء الطارئ لدى األونروا .إن أعداد األشخاص
املهجرين تواصل االرتفاع ،مما اضطر األونروا خالل األيام الثمانية األخيرة
لتوسيع مرافق املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ بنسبة  23باملائة،
مبعدل مرفقني إضافيني كل يوم .وقد أصدر مؤخرا ً كل من املفوض
العام لألونروا ومدير عمليات األونروا في غزة تصريحات رسمية تدعو
اجملتمع الدولي لوقف أعمال القتال .وإلى أن يتم التوصل إلى حل
سلمي ،وبالنظر إلى التدهور السريع في الوضع وما ينتج عنه من
تزايد في االحتياجات اإلنسانية ،تعكف األونروا على تعديل نطاق
استجابتها اإلنسانية وحتديث ندائها العاجل للمرة الثانية.
بنا ًء على هذه التطورات ،أصبحت األونروا اآلن بحاجة إلى 187,600,000
دوالر أمريكي باإلجمال من أجل تقدمي املساعدات الطارئة حسب
السيناريو املعدل الذي يشمل  250,000شخص من املهجرين على مدار
فترة تصل إلى ثمانية أسابيع .كما سيلزم جزء من هذا التمويل لبدء
أنشطة اإلنعاش املبكر ،مبا يشمل إصالح املساكن واملنشآت عند وقف
أعمال القتال .إن الزيادة في التمويل الالزم لهذه األنشطة (بواقع 72.6
مليون دوالر أمريكي على اجملموع السابق) تستند إلى العدد املتزايد من
األشخاص املهجرين داخليا ،واحلاجة لتمديد فترة تقدمي املساعدات.
سوف تواصل األونروا طوال هذه الفترة ،وإلى أن يتم التوصل إلى وقف
القتال ،تقدمي األغذية واملواد غير الغذائية والدعم النفسي-االجتماعي
في املراكز اخملصصة لإليواء الطوارئ .كما ستواصل الوكالة تقدمي
املساعدة لألشخاص الذين يلتمسون املأوى خارج مراكز اإليواء التي
تديرها األونروا عن طريق توزيع املواد غير الغذائية ،وتوفير املساعدات
النقدية املشروطة ،ومن خالل ضمان أن تستمر مراكز الرعاية الصحية
األولية ومرافق املياه األساسية في العمل.
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ال بد من توفر الدعم املالي لهذا النداء حتى تتمكن األونروا من مواصلة
تقدمي املساعدات الطارئة ملئات اآلالف من املدنيني املهجرين بسبب
أعمال القتال .وتؤكد األونروا على موقفها بأن الصراع املتكرر في غزة
ال ميكن معاجلته إال من خالل حل سياسي.
نظرة عامة إلى الوضع
جتد األونروا نفسها مضطرة لتوسيع عملياتها الطارئة ،وذلك نتيجة
الستمرار العنف في غزة واتساع نطاقه ،وما يستتبعه من تصاعد
في تدفق األشخاص املهجرين داخليا ً إلى مراكز اإليواء التي تديرها
األونروا .كانت املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ مجهزة في األصل
الستيعاب  500شخص ،إال أن هذه املرافق تستضيف اآلن أكثر من
 2,000شخص .وعلى الرغم من هذه الزيادة ،فإن األونروا تبذل قصارى
جهدها لضمان أن يحصل السكان املهجرون على املواد الغذائية وغير
الغذائية األساسية ،وأن تتواصل أنشطة توزيع املساعدات بصرف
النظر عن تزايد التحديات التي تواجهها بسبب استمرار التدهور في
الوضع األمني على األرض.
تعرضت حوالي  97منشأة لألونروا للضرر حتى اآلن ،ويشمل ذلك
مراكز صحية ومراكز للتوزيع ومدارس – مبا في ذلك مدارس يجري
استخدامها حاليا ً كمالجئ إنسانية إليواء املهجرين .مع ذلك ،حتافظ
الوكالة على التزامها بتخفيف آثار العملية العسكرية على األفراد
من خالل تزويدهم باملواد األساسية ،مثل املواد الغذائية ومياه الشرب
وأدوات النظافة .وفيما يتمثل الغرض األولي من املساعدات في ضمان
احلفاظ على أبسط مستويات األمن الشخصي والصحة ،فإن األونروا
تسعى كذلك للمساهمة في حماية الرفاه النفسي واالجتماعي
للسكان املتضررين.
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يتوقع اآلن أن يحدث مزيد من االنقطاع في الكهرباء في مختلف أنحاء
قطاع غزة ،مما ميكن أن يقصر توفر الكهرباء على ساعتني في اليوم في
مدينة غزة باألخص ،حيث تستضيف مرافق األونروا أكثر من 49,000
شخص من املهجرين ،وميكن أن يقطع الكهرباء كليا ً عن املنطقة
الوسطى حيث تستضيف مدارس األونروا أكثر من  23,000شخص
مهجر.
االستجابة

من ناحية أخرى ،يكرس موظفو األونروا جهودهم لكي يواصلوا تقدمي
اخلدمات األساسية لالجئني الفلسطينيني حيثما أمكن .فعيادات
األونروا الصحية ال تزال تستقبل املرضى ،مبا يشمل املرضى غير
املسجلني لدى األونروا؛ ويواصل عمال النظافة جمع النفايات الصلبة
في اخمليمات واملراكز اخملصصة لإليواء الطارئ ،وهو ما يكتسب أهمية
بالغة ملنع انتشار األمراض؛ كما يستمر موظفو الدعم اللوجستي
في توزيع سلة الغذاء الفصلية على األسر التي تفتقر لألمن الغذائي.

استجاب ًة لتدهور الوضع اإلنساني وعدم وجود حل وشيك إلنهاء
أعمال القتال ،وجدت األونروا نفسها ملزمة – مرة أخرى – برفع مستوى
تقديراتها ألعداد األفراد املتضررين من الصراع واحملتاجني ملساعدة
طارئة إلى  250,000شخص (ما يعني خمسة أضعاف التقديرات
األولية التي اقتصرت على  50,000شخص) ،على مدار فترة ثمانية
أسابع .فقد شهدت األسابيع الثالثة األولى ،مبا في ذلك األيام التي
سبقت االجتياح البري ،التجاء أكثر من  85,000شخص إلى مراكز
اإليواء التي تديرها األونروا .وفيما أن عدد مراكز اإليواء املفتوحة وقت
إطالق هذا النداء العاجل املعدل يبلغ  ،85فإن األونروا تتوقع أن يتزايد
عدد األشخاص املهجرين داخلياً ،وسيكون من الضروري فتح مرافق
جديدة ،مما يعني احتمال أن يصل عددها إلى  113مركز إيواء – وهو رقم
يزيد بكثير عن اخلطة األولية التي قدرت احلاجة إلى تشغيل  92مركز
إيواء باحلد األقصى.

إن الهدنة اإلنسانية التي متت مراعاتها خالل فترة عيد الفطر بعد
انتهاء شهر رمضان قد أتاحت فترة راحة قصيرة لسكان غزة ،حيث
متكنت بعض العائالت من زيارة مساكنهم أو ما تبقى منها ودفن
موتاهم .إال أنه مت استئناف العملية العسكرية بعد وقت قصير
وبدرجة أعلى من العنف ،مما دفع موجة جديدة من املهجرين داخليا ً
لاللتجاء إلى مراكز اإليواء.
إن نزوح الناس عن مناطق القتال العنيف ،وخاصة في مدينة غزة
ومنطقة شمال غزة ،قد أدى إلى تزايد االكتظاظ في مراكز األونروا
اخملصصة لإليواء الطارئ ،إضافة إلى التماس العديد من األشخاص
مبان بديلة لم تكن مجهزة الستقبال املهجرين
املهجرين املأوى في
ٍ
(مدارس غير تابعة لألونروا) .فضال ً عن ذلك ،وكما أفاد مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،فمن املتوقع أن يتسبب إغالق
محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ،بعد إصابتها بأضرار نتيجة القصف،
بتأثيرات بالغة على توفر الغذاء والوصول إلى اخلدمات األساسية .إذ
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ال تزال األونروا ملتزمة بتنسيق جهودها مع وكاالت األمم املتحدة األخرى
والشركاء ،وتقر بالدعم املهم والقيم الذي يقدمه مجتمع قطاع غزة
بنفسه على شكل تبرعات عينية وعمل تطوعي.

اإليواء التي تديرها األونروا ،مثل الدعم النفسي-االجتماعي أو
املال مقابل العمل ،من أجل التدبر مع الطلب املتزايد على مراكز
اإليواء وتزايد اعتبارات احلماية – اجلسدية والنفسية واالنفعالية
– مبا فيها تلك الناجتة عن القصف املباشر للمراكز اخملصصة
لإليواء الطارئ في أكثر من حالة.

•تقدمي الدعم (الغذاء ،واملواد غير الغذائية ،واملياه ،والطاقة) لعدد
مختار من مراكز اإليواء التي ال تديرها األونروا.

أما مستويات املساعدة لكل أسرة واالفتراضات األخرى التي مت
تفصيلها في النداء العاجل األصلي فقد بقيت على حالها دون تغيير.
وعلى النحو ذاته ،لم يتم في هذه النسخة املعدلة إدخال تعديالت
على النطاق التقديري للتدخالت املتعلقة بإصالح أو إعادة تشييد
مساكن الالجئني ومرافق األونروا املتضررة نتيجة الصراع بشكل
مباشر .فال يزال من غير املمكن إجراء تقييمات جديدة بسبب القيود
الشديدة على احلركة نتيجة الوضع األمني .وستجري األونروا تقييما ً
شامال ً حاملا تسمح الظروف بذلك ،وستعدل التمويل املطلوب لهذه
املكونات حتديدا ً في حينه.

يقدم اجلدول أدناه تلخيصا ً لالستجابة الطارئة ونطاق التدخالت
التي تقوم بها الوكالة ،مبا يشمل بعض املكونات اجلديدة ومتديد فترة
االستجابة .وتشمل التعديالت البارزة على النداء العاجل في حتديثه • توسيع مكونات املياه والصرف الصحي والنظافة لتغطية
األول في  21متوز/يوليو ما يلي:
املوارد اإلضافية الالزمة لتأمني الوصول إلى املياه في مراكز اإليواء
(مثل توفير معدات خاصة وحفر اآلبار) وحتسني خدمات الصرف
•ارتفاع إجمالي في عدد األشخاص املهجرين داخلياً ،وعدد مراكز
الصحي (مثل إقامة مرافق لالستحمام) بالنظر إلى استطالة
اإليواء التي تستضيفهم ،ومدة أعمال القتال.
فترة بقاء األشخاص املهجرين داخلياً.

•إدراج تكاليف الدعم اللوجستي والنقل الالزمة لضمان توزيع
الغذاء واملواد غير الغذائية بكفاءة ودون تأخير ،ويشمل ذلك كال ً
من تكلفة توريد املواد إلى غزة وتوزيعها داخل غزة ،ويعكس إدراك
وجود حتديات في بيئة العمل تفوق تلك التي مت توقعها في األصل.
•توسيع وحتسني التدخالت لصالح األشخاص املهجرين في مراكز
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االستجابة

االحتياجات

نطاق التدخل

التمويل المطلوب
( دوالر أمريكي )

تقدمي الغذاء في املراكز اخملصصة توزيع حصص يومية من الغذاء على ما يصل
األفراد املقيمون في مراكز اإليواء
إلى  85,000شخص ملدة  21يوما ً وعلى 250,000
لإليواء الطارئ.
الطارئ بحاجة إلى مساعدات
شخص ملدة شهر إضافي إضافياً.
غذائية لتغطية احلد األدنى حلاجتهم
إلى الطاقة.

73,000,000

األسر املهجرة بسبب الوضع الطارئ
بحاجة إلى مواد النظافة واملواد
املنزلية األساسية ،مبا يشمل املواد
الالزمة إلجراء إصالحات طارئة على
املساكن.

املواد غير الغذائية.

توزيع مواد غير غذائية على ما يصل إلى 41,700
أسرة مهجرة وعلى مراكز اإليواء الطارئ التي
تستضيفهم.

20,600,000

املساكن املتضررة أثناء أوضاع
الطوارئ بحاجة إلى إصالحات أو
إعادة بناء.

إصالح املساكن.

إصالح اإلضرار البسيطة أو البالغة أو الكلية
في ما يصل إلى  8,800مسكن (رقم تقديري في
انتظار إجراء تقييم نهائي).

60,000,000

أسر الالجئني الفلسطينيني بحاجة
إلى مساعدة في تغطية النفقات
االستثنائية الناجتة عن الوضع
الطارئ.

املساعدات النقدية املشروطة.

تقدمي مساعدات نقدية حلوالي  5,500أسرة.

3,800,000

اخلدمات الصحية بحاجة إلى
مستلزمات إضافية لتقدمي استجابة
عاجلة للعدد املتزايد من اإلصابات.

الصحة.

ضمان أن تواصل عيادات الصحة األولية
تقدمي اخلدمات لألشخاص املهجرين والسكان
كاف من األدوية
املتضررين ،مع توفير مخزون ٍ
األساسية واملستلزمات الطبية والوقود
للمولدات.

3,200,000

األطفال والبالغون الذين يتعرضون
للضغوط نتيجة الصراع بحاجة إلى
مساعدة في إعادة بناء قدرات التدبر.

الدعم النفسي-االجتماعي.

تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي في كل مركز
من املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ أثناء فترة
الطوارئ (أي ما يصل إلى  113مركز إيواء) ،وتعزيز
تقدمي هذه اخلدمات في املدارس عبر قطاع غزة
وفي املنظمات اجملتمعية القاعدية على مدار
أربعة أشهر بعد توقف األعمال القتالية.

4,600,000

عمليات االستجابة الطارئة
واإلنعاش املبكر حتتاج إلى قوى
عاملة إضافية.

املال مقابل العمل.

إشراك العمال غير املهرة واملهرة في دعم
خدمات االستجابة الطارئة (مثل مراكز اإليواء
الطارئ ،والسلطات احمللية ،واملنظمات اجملتمعية)
وأنشطة اإلنعاش املبكر (مثل إزالة الركام).

5,800,000

البنية التحتية للمياه والصرف
الصحي املتضررة وغير القادرة
على العمل بحاجة إلى إصالح أو
استبدال.

الصحة البيئية (املياه والصرف
الصحي والنظافة).

تأمني إمدادات كافية من مياه الشرب واملياه
لالستعماالت األخرى ملراكز اإليواء الطارئ،
وصيانة ظروف الصرف الصحي فيها ،وتنظيف
املواقع املؤقتة لطرح النفايات ،وتزويد مرافق املياه
والصرف الصحي احمللية بالوقود ،وإجراء إصالحات
على إمدادات املياه وشبكات الصرف الصحي
التي تخدم مخيمات الالجئني.

15,000,000

منشآت األونروا املتضررة بحاجة إلى
إصالحات سوا ًء بسيطة أو بالغة.

إصالح منشآت األونروا.

تنفيذ إصالحات بسيطة وصيانة وإصالحات
بالغة وإعادة إعمار في ما ال يقل عن  150منشأة
(رقم تقديري في انتظار إجراء تقييم نهائي).

1,600,000

إجمالي التمويل املطلوب (بالدوالر األمريكي )
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