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تمهيد من المفوض العام
بوصفهــا معالــم رئيســة لقضايــا احلرمــان مــن الكرامــة
واحلقــوق ،تقــف مناشــدات األونــروا الطارئــة لألراضــي
الفلســطينية احملتلــة عنــد مســتوى منفصــل لوحدهــا .فعلــى
مــدار الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة ،عملنــا علــى حتديــد
الكلفــة البشــرية لالحتــال والنــزاع والســبل التــي تتحــدد
وتتأثــر مــن خاللهــا حيــاة الجئــي فلســطني – الرجــال والنســاء
واألطفــال علــى حــد ســواء بآمالهــم وتطلعاتهــم املشــابهة
لتلــك التــي لــدى األشــخاص اآلخريــن فــي العالــم – جــراء
الظــروف الصعبــة التــي تصنــع واقعهــم.
إن مناشــدة الطــوارئ لعــام  ،2015واملقدمــة طيــه لشــركاء
األونــروا ،تبلــغ  414مليــون دوالر؛ وهــي تركــز بشــكل رئيــس فــي
غــزة علــى اإلجــراءات الكفيلــة بتقليــل األثــر املدمــر للنــزاع
الــذي جــرى عــام  2014وعلــى احلصــار املفــروض علــى ســكان
القطــاع ،فيمــا تركــز فــي الضفــة الغربيــة مبــا فــي ذلــك
القــدس الشــرقية علــى االســتجابة لعواقــب التقييــد الواســع
املفــروض علــى احلركــة واملترافــق مــع أثــره بشــل حركــة
االقتصــاد الفلســطيني والتوســع املســتمر للمســتوطنات
وتهجيــر الســكان واالنتهــاكات األخــرى للحقــوق عــاوة علــى
تقويــض درجــة صمــود الفلســطينيني.
وقــد شــهدنا علــى مــدار األشــهر اإلثنــي عشــر املاضيــة أوقاتــا
مفعمــة بأمــل حقيقــي بإمكانيــة وجــود ســبيل للخــروج
مــن املــأزق السياســي وأشــكال املعانــاة املرتبطــة بــه .وحتــى
كتابــة هــذه الســطور فــي كانــون األول مــن عــام  ،2014فــإن
هــذا األفــق يبــدو بعيــد املنــال فــي أفضــل حاالتــه .إن مســاحات
شاســعة مــن غــزة تقبــع حتــت األنقــاض فــي أعقــاب العمليــة
العســكرية اإلســرائيلية ضــد املناطــق الفقيــرة فــي الصيــف
املاضــي ،وهنالــك أكثــر مــن  100,000فلســطيني – غالبيتهــم
مــن الالجئــن – قــد أصبحــوا مشــردين؛ فيمــا يســتمر احلصــار
بخنــق االقتصــاد احمللــي .وفــي الضفــة الغربيــة والقــدس
الشــرقية ،فــإن التصاعــد فــي أعمــال العنــف فــي أواخــر عــام
 2014قــد عمــل علــى زيــادة حــدة الضعــف الــذي يؤثــر بشــكل
عميــق للغايــة علــى الجئــي فلســطني علــى وجــه اخلصــوص.

إن اســتجابة األونــروا لالحتياجــات القائمــة معروضــة فــي
هــذه الوثيقــة .ففــي غــزة ،ســنعمل علــى تلبيــة املتطلبــات
الغذائيــة األساســية ألكثــر مــن  800,000الجــئ يعانــون مــن
انعــدام األمــن الغذائــي .وســنقوم بتزويــد  245,000طالــب
بوجبــة صغيــرة فــي كل يــوم دراســي .كمــا ســتحصل النســاء
احلوامــل واألطفــال الرضــع الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســنتني
علــى أغذيــة تكميليــة .وأيضــا ،فســيتم تقــدمي معونــة نقديــة
طارئــة ومســاعدات إلصــاح املنــازل ،مبــا فــي ذلــك مســاعدات
للعائــات التــي تعرضــت للتشــرد خــال النــزاع الــذي دار
فــي الفتــرة مــا بــن متــوز وآب مــن عــام  ،2014والذيــن ال يــزال
العديــدون منهــم بــا منــازل.
ومــع أخــذ مســألة املرونــة بعــن االعتبــار ،ســيعمل 365
مستشــارا فــي األونــروا مت تدريبهــم علــى املســاعدة فــي
االســتجابة الحتياجــات األطفــال والبالغــن الذيــن يعانــون مــن
الصدمــة .وســيتلقى حوالــي  18,700طفــل الجــئ جلســات
مشــورة جماعيــة أو فرديــة .وســيكون هنالــك مبــادرات
تعليميــة وصحيــة طارئــة بنــاء علــى هــذا العمــل ،مبــا فــي
ذلــك تعزيــز ســبل الوصــول للتعليــم اجلامــع عبــر محطــة
التلفزيــون التابعــة لألونــروا .وخــال أســبوع املــرح الصيفــي فــي
غــزة لعــام  ،2015ســيتم إعطــاء  130,000فتــاة وصبــي مــن
الالجئــن الفرصــة لالنخــراط فــي أنشــطة طفولــة متنوعــة
وتعزيــز قدراتهــم علــى التأقلــم .وســيتم أيضــا بــذل جهــود
متضافــرة لرفــع الوعــي فــي قطــاع غــزة املكتــظ بالســكان
حيــال التهديــد القاتــل الــذي متثلــه الذخائــر غيــر املنفجــرة.
وفــي الضفــة الغربيــة ،فــإن مداخالتنــا الطارئــة ســتواصل
تركيزهــا القــوي علــى احلمايــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص،
العديــد منهــم مــن األطفــال ،املعرضــون خملاطــر هــدم املنــازل
والتشــريد القســري والعمليــات العســكرية والقيــود املفروضــة
علــى ســبل الوصــول .وســتعمل ســت عيــادات متنقلــة وســتة
فــرق للصحــة العقليــة اجملتمعيــة علــى مســاعدة أكثــر مــن
 50مجتمعــا معرضــا للمخاطــر .وســنقوم أيضــا بتوفيــر
املســاعدة النقديــة واملعونــة الغذائيــة ملــا مجموعــه 35,000
أســرة معيشــية الجئــة غيــر آمنــة غذائيــا .وعــاوة علــى ذلــك،
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فســتقوم األونــروا بتقــدمي الدعــم اللوجســتي لعمليــة توزيــع
الغــذاء املشــتركة مــع برنامــج الغــذاء العاملي لألســر املعيشــية
فــي اجملتمعــات البدويــة والرعويــة املعرضــة للمخاطــر فــي
املنطقــة (ج).
ولــدى القيــام بهــذه األنشــطة وســعيا وراء االســتجابة الفاعلة
الحتياجــات الجئــي فلســطني ،ســتقوم األونــروا وبنشــاط
باالنخــراط مــع كافــة أصحــاب املصلحــة املعنيــن مــن أجــل
ضمــان إدارة مالئمــة خملاطرهــا املتعــددة ،مبــا فــي ذلــك أمــن
املوظفــن وســامتهم أو التمســك باحلياديــة والنزاهــة.
وبعــد  65عامــا مــن تأســيس األونــروا ،فليــس هنالــك شــيء
أكثــر أهميــة مــن القيــام بعمــل سياســي يــؤدي إلــى إنهــاء
االحتــال والنــزاع والظلــم احلاليــن ويســمح بإيجــاد حــل عــادل
ودائــم حملنــة الجئــي فلســطني .إن األونــروا فــي احلقيقــة تعــد
تذكــرة ملــا ميكــن حتقيقــه ملســاعدة مجتمعــات الالجئــن وملــا
ميكــن أن يحــدث عندمــا يفشــل اجملتمــع الدولــي واألطــراف
املعنيــة فــي حــل األســباب الكامنــة وراء النــزاع.
وفــي غيــاب حــل ،فإننــا ال نتمســك بشــيء أغلــى مــن حتقيــق
األهــداف الرئيســة التــي تقــع فــي صميــم مهــام واليتنــا

بتحقيــق التنميــة البشــرية ،وبشــكل أساســي توفيــر
التعليــم والصحــة واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة .إن
االبتعــاد عــن االعتماديــة علــى املســاعدة والتــي تؤثــر علــى
العديديــن مــن الجئــي فلســطني حتمــل أهميــة بالغــة.
ومــع ذلــك ،وفــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة وغيرهــا
مــن أقاليــم عملياتنــا ،فــإن عواقــب النــزاع وغيــاب احللــول
السياســية ينتــج عنهــا احتياجــات شــديدة لعــدد هائــل
مــن األشــخاص.
إن هــذا يفســر ســبب قيامنــا بالوصــول جملتمــع املانحــن مــرة
أخــرى مــن أجــل احلصــول علــى متويــل طــارئ ضــروري .ونحــن
ممتنــون للدعــم الــذي قــام املانحــون بتقدميــه لنــا فــي عــام
 2014ونــود أن نعلــن بوضــوح بــأن هــذا الدعــم لــم يكــن
أمــرا مفروغــا منــه .إن مقــدرة األونــروا ،عامــا بعــد آخــر،
علــى تلبيــة العديــد مــن االحتياجــات امللحــة واملتزايــدة
فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة ينبغــي أن ال يتــم أخــذه
أيضــا علــى أنــه أمــر مفــروغ منــه .ففــي غيــاب الســام
الــذي هنالــك حاجــة ماســة لــه ،وفــي الوقــت الــذي نعمــل
فيــه علــى خلــق األمــل فــي هــذه املنطقــة األكثــر انعدامــا
لالســتقرار ،فــإن دعــم مناشــدة الطــوارئ اخلاصــة باألونــروا
يعــد بالدرجــة األولــى مســألة مســؤولية وكرامــة.

بيير كرينبول
املفوض العام ,األونروا
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ملخص تنفيذي

© مدارس االونروا في غزة تأوي النازحين داخاليا نتيجة تصاعد
العنف  . 2014األونروا  /شريف سرحان

زاد العــام  2014فــي محنــة الالجئــن الفلســطينيني فــي
االراضــي الفلســطينية احملتلــة .ويعــد اســتمرار غيــاب حــل
سياســي للنــزاع ،واســتمرار االحتــال اإلســرائيلي ،وتكــرار حــاالت
التصعيــد فــي أعمــال القتــال عوامــل ضمنيــة رئيســية تولــد
االحتياجــات اإلنســانية لالجئــن الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة
والضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .إن هــذه األوضــاع
تتحــدى قــدرة الالجئــن الفلســطينيني علــى التمتــع بحقوقهــم
اإلنســانية بالكامــل ،ومنهــا حقهــم فــي احليــاة واحلريــة واألمــن
ومســتوى معيشــي مالئــم .لقــد أبــدى الالجئــون الفلســطينيون
قــدرة هائلــة علــى الصمــود والتكافــل علــى مــدى الســنوات ،إال أن
القتــال الــذي شــهدته غــزة فــي صيــف  2014قــد تســبب باليــأس
حتــى لــدى أكثرهــم أمـاً .وميكــن أن تســاعد التعهــدات الدوليــة
الســخية بإعــادة إعمــار غــزة فــي حتويــل وجهــة األمــور إذا توفــرت
لهــا الظــروف املواتيــة ،مبــا فــي ذلــك الوصــول إلــى مــواد البنــاء
بطريقــة عاجلــة وباحلجــم املطلــوب .إن هــذا النــداء الطــارئ ال
يشــتمل علــى االحتياجــات الهائلــة إلعــادة اإلعمــار ،والتــي مت
عرضهــا فــي وثيقــة األونــروا “اســتجابة اســتراتيجية لعواقــب
القتــال فــي صيــف  2014فــي غــزة” .إال أنهــا تفتــرض أن جهــود
إعــادة اإلعمــار ســتكون قــد قطعــت شــوطا ً ال بــأس بــه فــي عــام
 ،2015مبــا يشــمل توفيــر حلــول انتقاليــة ودائمــة للمــأوى.

إن النــداء الطــارئ لعــام  2015يتنــاول االحتياجــات اإلنســانية ذات
األولويــة لالجئــن الفلســطينيني في قطاع غــزة والضفــة الغربية،
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .وســتصيغ الوكالــة اســتجابتها مبــا
يتوافــق مــع ثالثــة أهــداف اســتراتيجية مشــتركة عبــر اإلقليمــن:
( )1منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر
ضعف ـا ً وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات
الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة
لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة )2( ،تعزيــز وحمايــة
وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات حــادة وانتهاكات
حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول
إلــى اخلدمــات )3( ،تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة
وفــي تعــاون مــع األطــراف املعنيــة ذات العالقــة.
فــي نطــاق هــذا النهــج املشــترك ،يقــوم كل إقليــم بتنفيــذ
خطــط تدخــل خاصــة بــه اعتراف ـا ً باختــاف ســياق العمــل فــي
غــزة والضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .وتضــم
خطــط التدخــل املتكاملــة جميــع القطاعــات الرئيســية
للمعونــات الطارئــة فــي االراضــي الفلســطينية احملتلــة .وتنفصل
املتطلبــات الطارئــة عــن خدمــات األونــروا األساســية وعــن جهــود
إعــادة اإلعمــار اإلمنائيــة ،وتبلــغ  414,435,436دوالرا ً أمريكيــاً.
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متطلبات الميزانية
تدخالت البرنامج

غزة

الضفة الغربية

المساعدات الغذائية الطارئة

105,635,493

23,468,100

المساعدات النقدية الطارئة

19,500,000

الرئاسة

المجموع
129,103,593
19,500,000

المال مقابل العمل الطارئ

68,613,360

15,842,609

84,455,969

الصحة النفسية المجتمعية

7,400,800

403,100

7,803,900

الصحة الطارئة  /العيادات الصحية المتنقلة

3,776,000

1,046,739

4,822,739

موظفو دعم العمليات

2,348,000

2,710,855

5,058,855

الحماية

500,000

1,575,783

2,075,783

التعليم الطارئ

8,067,800

8,067,800

التوعية حول مخلفات الحرب المتفجرة

950,000

950,000

أسابيع المرح الصيفية في غزة

5,000,000

5,000,000

الصحة البيئية الطارئة

5,796,800

5,796,800
127,000,000

اإلصــاح الطــارئ للمســاكن وإدارة مراكــز اإليــواء 127,000,000
الجماعــي
التنسيق والسالمة واألمن واإلدارة

12,000,000

1,942,350

857,647

14,799,997

المجموع ( دوالر أمريكي )

366,588,253

46,989,536

857,647

414,435,436

[  ] 1يشمل هذا املبلغ حوالي  200مليون دوالر مت تلقيها بالفعل من خالل نداء األونروا العاجل لصالح عزة لالستجابة لالحتياجات
الطارئة واإلنعاش املبكر في غزة..
© طلبة مدارس االونروا في غزة  / 2014األونروا  /شريف سرحان
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سياق التخطيط
فــي متوز/يوليــو  ،2014حتــول الوضــع اإلنســاني الصعــب والطويــل
األمــد لالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة ،والنــاجت باألســاس عــن
احلصــار الــذي تفرضــه إســرائيل ،حتــول إلــى مأســاة إنســانية
“أصابــت العالــم مبشــاعر الصدمــة والعــار” 1.ففــي  50يومــا ً
مــن أعمــال القتــال ،أفيــد مبقتــل  1,564مدنيــاً ،مبــن فيهــم
 306نســاء و 538طفــاً .ومت التبليــغ عــن حوالــي  11,000إصابــة
يقــدر بــأن ينتــج عنهــا  1,000إعاقــة طويلــة األجــل أو دائمــة.2
وتســبب القتــال مبســتوى غيــر مســبوق مــن التهجيــر فــي غــزة،
حيــث اضطــر مــا يصــل إلــى نصــف مليــون فلســطيني للنــزوح
عــن مســاكنهم فــي ذروة الصــراع ،مبــن فيهــم نســاء وأطفــال
ومســنون وأشــخاص ذوو إعاقــات.
أعلنــت األونــروا فــي الثامــن مــن متوز/يوليــو حالــة طــوارئ فــي
املناطــق اخلمــس جميعهــا فــي قطــاع غــزة ،وأنشــأت غــرف
عمليــات طارئــة مركزيــة وعلــى مســتوى املناطــق لكــي تتمكــن
مــن تقــدمي اســتجابة ســريعة مــع احملافظــة علــى عملياتهــا
االعتياديــة ،وفقــا ً ملــا تســمح بــه الظــروف األمنيــة .وفــي ذروة
أعمــال القتــال ،اســتضافت األونــروا مــا يصــل إلــى 300,000
ـى مدرســيا ً مت
شــخاص مــن النازحــن عــن مســاكنهم فــي  85مبنـ ً
حتويلهــا إلــى مراكــز مخصصــة لإليــواء الطــارئ .وقدمــت الوكالــة
املــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة وامليــاه ،باإلضافــة إلــى الصــرف
الصحــي واخلدمــات الطبيــة .وكفلــت اجلهــود املتســقة أن يتــم
تفــادي حــدوث أيــة حالــة خطــرة مــن تفشــي األمــراض احملمولــة
بامليــاه والســارية.
تعرضــت مــدارس األونــروا للقصــف في ســبع مناســبات منفصلة
علــى األقــل (ســتة مراكــز مخصصــة لإليــواء الطــارئ ومركــز
طــوارئ مت إخــاؤه) ،ســواء بصــورة مباشــرة أو فــي اجلــوار املباشــر،
ممــا تســبب مبقتــل وإصابــة العشــرات مــن النازحــن امللتمســن
للمــأوى فــي مــدارس األمم املتحــدة .مثلــت هــذه االعتــداءات خرقـا ً
حلرمــة مقــرات األمم املتحــدة وعــززت التصــور العــام بأنــه مــا مــن
مــكان آمــن ميكــن الذهــاب إليــه .3وقــد فقــدت الوكالــة  11زميـا ً
نتيجــة القتــال ،وتأكــد تضــرر  118منشــأة لألونــروا كنتيجــة
مباشــرة للصــراع ،مبــا يشــمل  84مدرســة لألونــروا وعشــرة مراكــز
صحيــة.
فــي الفتــرة الســابقة للقتــال فــي غــزة فــي صيــف  2014وفــي
أثنائهــا وبعدهــا ،كانــت التوتــرات آخــذة فــي التصاعــد فــي
الضفــة الغربيــة .ففــي الفتــرة بــن حزيران/يونيــو وآب/أغســطس
 ،2014أفيــد بحــدوث زيــادة فــي املواجهــات فــي مخيمــات الالجئني
تصــل إلــى ثمانيــة أضعــاف إذا قورنــت بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام
 4 .2013وفــي الفتــرة ذاتهــا ،أجــرت القــوات اإلســرائيلية 1,470
عمليــة تفتيــش واعتقــال ،وقعــت  284منهــا فــي مخيمــات

الالجئــن .كمــا انعكــس تصاعــد التوتــر فــي انتشــار املظاهــرات
واالحتجاجــات عبــر الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القدس الشــرقية.
وأدى مزيــج األحــداث إلــى ارتفــاع عــدد الضحايــا واإلصابــات بــن
الالجئــن .5ففــي األشــهر العشــرة األولــى مــن العــام  ،2014مت
التبليــغ عــن ســقوط  11قتي ـا ً وإصابــة  668شــخصاً ،باملقارنــة
مــع  9قتلــى و 439إصابــة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام،2013
فيمــا لــم تشــهد الفتــرة املرجعيــة ذاتهــا مــن العــام  2012مقتــل
6
أي شــخص ومت التبليــغ عــن وقــوع  12إصابــة.
إن نظــام التخطيــط الهيكلــي اإلســرائيلي التمييــزي يقيــد
قــدرة الفلســطينيني علــى الوصــول إلــى األراضــي فــي الضفــة
الغربيــة ،ويهــدد مبصــادرة األراضــي وهــدم املســاكن واملبانــي .ففــي
أول تســعة أشــهر مــن العــام  ،2014مت تنفيــذ أعمــال هــدم إداري
مبنــى فــي الشــهر باملتوســط فــي املنطقــة جيــم
مبعــدل 50
ً
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والقــدس الشــرقية .ونتيجــة ألعمــال الهــدم هــذه ،مت تهجير 958
فلســطينياً ،مــن بينهــم أكثــر مــن  500طفــل ،يشــكل الالجئــون
الفلســطينيون  33باملائــة منهــم 8.ومــن بــن املبانــي املتضــررة في
مبــان كان قــد تبــرع بهــا مجتمــع
املنطقــة جيــم هنــاك عــدة
ٍ
العمــل اإلنســاني .باإلضافــة إلــى ذلــك ،عــاد اجليــش اإلســرائيلي
مــن جديــد إلــى ممارســة أعمــال الهــدم العقابيــة ،حيــث قــام
بهــدم مســاكن عائــات أشــخاص مشــتبه بهــم قبــل القيــام
بأيــة إجــراءات قضائيــة ،وهــي ممارســة لــم يتــم اســتخدامها منــذ
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العــام .2005
واصلــت الســلطات اإلســرائيلية فــي العــام  2014التخطيــط
واملصادقــة على بنــاء مســتوطنات جديدة أو توســيع املســتوطنات
القائمــة“ ،والتــي تعتبــر غيــر قانونيــة مبوجــب القانــون الدولــي –
كمــا كــررت األمم املتحــدة القــول فــي مناســبات عديــدة – وتتعارض
جملــة وتفصيـا ً مــع الســعي نحــو حــل الدولتــن” 10.وفــي الوقت
ذاتــه ،يخصــص اجليــش اإلســرائيلي مســاحات واســعة مــن
الضفــة الغربيــة علــى شــكل “مناطــق رمــي محظــورة” ،ممــا يقــود
فــي أغلــب األحيــان إلــى “تهجيــر مؤقــت جملتمعــات بأكملهــا”.
أراض في
11وقــد أعلنــت اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية فــي مناســبتني ٍ
الضفــة الغربيــة علــى أنهــا “أراضــي دولــة” ،كمــا طرحــت “خطــة
إخــاء” للتجمعــات البدويــة الريفيــة التــي تقيــم فــي مختلــف
أنحــاء الضفــة الغربيــة ،عارضتهــا بقــوة اجملتمعــات املتضــررة
منهــا 12.وقــد أشــار املفــوض العــام لألونــروا بييــر كراينبــول إلــى
أنــه“ :إذا مت تنفيــذ هــذه اخلطــة ،فمــن شــأن ذلــك ليــس فقــط أن
يتســبب بتزايــد اخملــاوف مــن أن يرتقــي إلــى مســتوى “التهجيــر
القســري” مبــا يتعــارض مــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،بــل وميكــن
أن يقــود أيضـا ً إلــى مزيــد مــن التوســع االســتيطاني اإلســرائيلي
غيــر املشــروع ،ممــا يواصــل تهديــد إمكانيــة التوصــل إلــى حــل
13
لدولتــن”.
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منــذ بــدء االنتفاضــة الثانيــة فــي أيلول/ســبتمبر  ،2000وبحجــة
االعتبــارات األمنيــة“ ،فرضــت إســرائيل قيــودا ً علــى حركــة
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة غيــر مســبوقة فــي
مقاييســها ومدتهــا” ،ســوا ًء مــن خــال العوائــق الفيزيائيــة
أو اإلداريــة 14 .فاجلــدار ونظــام التصاريــح والبوابــات املرتبــط
بــه ،علــى ســبيل املثــال ،يفــرق بــن أفــراد العائلــة الواحــدة،
ويفصــل املزارعــن عــن أراضيهــم الزراعيــة ،والعمــال عــن أماكــن
عملهــم ،واملرضــى عــن اخلدمــات الصحيــة ،واألطفــال عــن
املرافــق التعليميــة .إن اجلــدار يرســخ التفتيــت اجلغرافــي بشــكل
يحــد مــن حريــة حركــة الفلســطينيني ووصولهــم إلــى اخلدمــات
األساســية.
قبــل القتــال الــذي دار فــي صيــف  ،2014مت تشــكيل حكومــة
وفــاق وطنــي مكونــة مــن مســتقلني وتكنوقــراط إلــى أن يتــم
إجــراء انتخابــات جديــدة .ومــع أن حكومــة الوفــاق الوطنــي تولــت
قيــادة التخطيــط إلعــادة اإلعمــار ،إال أنهــا ال تــزال بحاجــة ألن
ترســخ ســلطتها بالكامــل فــي قطــاع غــزة .وعلــى األرجــح أن
يكــون تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي وتفعليهــا إيجابيــا ً
بالنســبة القتصــاد غــزة .ففــي الربــع األول مــن العــام ،2014
دخــل االقتصــاد الفلســطيني فــي مرحلــة ركــود ،وأظهــر تقلصـا ً
بنســبة واحــد باملائــة وتراجع ـا ً فــي الدخــل الوطنــي ومتوســط
دخــل األســرة 15.وأدى احلصــار املفــروض علــى غــزة ،وهــو اآلن فــي
عامــه الثامــن ،إلــى تدميــر االقتصــاد احمللــي الــذي كان يتســم
باحليويــة ويرتكــز إلــى التجــارة .وأفضــى إغــاق األنفــاق غيــر
القانونيــة بــن قطــاع غــزة ومصــر فــي أواســط العــام  2013إلــى
انهيــار قطــاع اإلنشــاءات ،والــذي يعــد محــركا ً مهم ـا ً للنشــاط
االقتصــادي فــي غــزة بعــد أعــوام مــن احلصــار 16.نتيجــة لذلــك،
بلــغ معــدل البطالــة بــن الالجئــن فــي غــزة  45.5باملائــة فــي
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الربــع الثانــي مــن العــام  ،2014وهــو أعلــى مســتوى تفيــد بــه
ســجالت األونــروا فــي تاريخها  17.ويشــار إلى أن النســاء والشــباب
الالجئــن يتضــررون بشــكل خــاص ،إذ يرتفــع معــدل البطالــة
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إلــى  60.9باملائــة بــن النســاء وإلــى  69.7باملائــة بــن الشــباب.
فــي أيلول/ســبتمبر  ،2014مت التوصــل إلــى اتفاقيــة مؤقتــة
إلدخــال اآلالت وكميــات كبيــرة مــن مــواد البنــاء األساســية إلــى
غــزة .وتهــدف آليــة إعــادة إعمــار غــزة إلــى متكــن احلكومــة
الفلســطينية مــن قيــادة جهــود إعــادة إعمــار املســاكن والبنيــة
التحتيــة املتضــررة واملدمــرة خــال اجلولــة األخيــرة مــن القتــال،
ويتــم تنفيذهــا مــع القطــاع اخلــاص فــي غــزة .ال تقــوم األونــروا
بــأي دور فــي إدارة هــذه اآلليــة؛ مــع ذلــك يتوقــع منهــا أن متكّــن
الوكالــة مــن دعــم أنشــطة املســاعدة الذاتيــة فــي إصــاح
املســاكن فــي غيــاب أيــة مــواد بنــاء بديلــة فــي األســواق احملليــة.
ومــع أن اآلليــة ضروريــة لتيســير عمليــة إعــادة اإلعمــار ،إال أنهــا
ال ميكــن أن حتــل محــل الرفــع الكامــل للحصــار ،وتواصــل األونــروا
واجملتمــع الدولــي مطالبتهمــا بإنهــاء احلصــار.
يســود فهم عــام أن القيــود اإلســرائيلية علــى التنقــل والوصول
عبــر االراضــي الفلســطينية احملتلــة تعــد مــن العوامــل البــارزة
التــي تعيــق النمــو وفــرص العمــل ،وتعرقــل كذلــك جهــود
اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار .فالقيــود حتــد مــن حركــة النــاس
والبضائــع داخــل الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية،
وبــن غــزة والضفــة الغربيــة ،وبــن غــزة وإســرائيل ،ومــع ســائر
بلــدان العالــم .إن رفــع القيــود التــي تفرضهــا دولــة االحتــال
يعــد شــرطا ً مســبقا ً لتحقيــق منــو اقتصــادي مســتدام ،وهــو
مــا ســيؤدي إلــى تقليــص ثابــت فــي معــدالت الفقــر وانعــدام
األمــن الغذائــي.
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تحليل االحتياجات
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فــي األســابيع التــي أعقبــت وقــف إطــاق النــار املعلــن فــي  26آب/
أغســطس ،متكنــت العديــد مــن األســر النازحــة فــي غزة مــن العــودة إلى
بيوتهــا ،وإن كان إلى مســاكنها املتضررة فــي الغالب .يقــدر أن  14,000وحدة
ســكنية أصبحــت غيــر صاحلة للســكنى ،ممــا يعنــي أن أكثــر مــن 88,000
الجــئ ال يســتطيعون العــودة إلــى بيوتهــم ،ويضطــرون للبقاء فــي املراكز
اجلماعيــة التــي تديرهــا األونــروا أو لــدى عائــات مضيفــة أو فــي ترتيبــات
أخــرى للســكن االنتقالــي .وتســتضيف األونــروا ،حســب أرقام  25تشــرين
األول/أكتوبــر 32,973 ،شــخصا ً نازحـا ً فــي  18مركــزا ًجماعيـاً ،مــن بينهــم
 17,182شــخصا ً دون الثامنــة عشــرة من العمــر .ويتوقــع أن ينخفض عدد
النازحــن امللتمســن للمــأوى فــي املراكــز اجلماعيــة فــي األشــهر املقبلة،
حيــث تتــم مســاعدة هــذه العائــات في البحــث عن ســبل إقامــة بديلة،
فيمــا أن ظــروف الشــتاء القاســية قــد جتبــر بعــض النازحــن فــي الوقــت
ذاتــه علــى العــودة إلــى املراكــز اجلماعيــة .إن حســابات الوكالــة بخصوص
النازحــن مبنيــة على أســاس وجــود  30,000شــخص في املراكــز اجلماعية
فــي األول مــن كانــون الثاني/ينايــر  2015وافتــراض حدوث انخفــاض تدريجي
فــي هــذا العــدد خــال النصــف األخيــر مــن العام.
كشــف تقييــم لالســتحقاق أجــراه الباحثــون االجتماعيــون فــي األونــروا
أن حوالــي  90,000مســكن لالجئــن قــد تضــررت أو دمــرت فــي الصــراع.
وحســب  3تشــرين الثاني/نوفمبــر ،كان مهندســو األونــروا قــد أكملــوا
 63,472تقييمـا ً فنيـاً ،حــددوا مــن خاللهــا  57,371وحــدة ســكنية بحاجة
إلــى إصالحــات بســيطة أو كبيــرة ،فيمــا اعتبــروا  6,101وحــدة مبثابــة
املتضــررة كليـاً .إن التقييمــات املبنيــة علــى هــذه النتائــج األوليــة تشــير
إلــى أن حوالــي  10,000مســكن لالجئــن قــد تكــون مدمــرة بالكامــل،
وأن  7,000مســكن آخــر ســتحتاج إلــى إصالحــات موســعة وتعــد غيــر
صاحلة للســكنى19 .تواصــل الصراعات املســلحة املتكررة التســبب بتأثير
نفســي-اجتماعي بالــغ علــى أهالــي غــزة ،حســب مــا كانــت تفيــد بــه
األونــروا وســت منظمــات شــقيقة مــن منظمــات األمم املتحدة خــال اجلزء
األكبــر مــن العقد األخيــر .وقــد جاء القتــال في صيــف  2014ليفاقــم هذا
الوضــع ،حيــث تضــرر أفــراد اجملتمــع األشــد ضعفـا ً بقــدر أكبــر ،ســوا ًء من

حيــث العــدد أو الشــدة .إن صدمــة املــرء فــي فقــدان مســكنه وأفــراد مــن
أســرته ،وعودتــه إلــى حيــه ومنطقتــه ليجــد الدمــار يعــم املــكان ،تفقده
كل حــس باليقــن إزاء املســتقبل .وقــد شــهد أطفال عديــدون القــدر ذاته
مــن الدمــار الشــديد واملوت كما شــهده الكبــار ،وتعــرض لإلصابــة حوالي
 3,300طفــل 20.وفيمــا يتعلــق بالنزاع املســتمر ،يفيــد املرشــدون التربويون
فــي األونــروا بــأن أطفــال الالجئــن فــي غــزة يظهــرون أعــراض املشــاكل
االنفعاليــة والســلوكية ،باإلضافــة إلــى تراجــع أدائهــم األكادميــي .كمــا
أفــاد املبحوثــون فــي تقييــم أولي ســريع ومتعــدد القطاعــات بارتفــاع في
األعــراض املرتبطــة بالتوتــر لــدى الكبــار فــي جميــع احملافظــات والبلديات
التــي شــملها التقييم.
بالنســبة ألغلــب النازحــن ،أصبحــت ظــروف املعيشــة املزدحمــة بشــدة
وغيــاب اخلصوصيــة واقعـا ً يوميـا ً متواصـا ًعلــى مــدار أســابيع وأشــهر،
يؤثــر بالنســاء واألطفــال بشــكل خــاص .إن ظــروف االزدحــام فــي الســكن
الطــارئ واالنتقالــي وغيــاب اخلصوصيــة تشــكل تربــة خصبــة لتصاعــد
العنــف األســري والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالعتــداءات
اجلنســية ضــد النســاء واإلســاءة لألطفــال .وقــد أفــاد التقييــم األولــي
الســريع واملتعــدد القطاعــات بهــذا التصاعــد بــن عمــوم الســكان،
باإلضافــة إلــى حــدوث ارتفــاع بنســبة  44باملائــة فــي النزاعــات العائليــة،
فيمــا “تفيد النســاء بوجــود حاجــة ملحة للدعــم النفســي-االجتماعي
21
لهــن وألطفالهــن”.
تعمــل اآلن أكثــر مــن  85باملائــة مــن مــدارس األونــروا بنظــام مناوبتــن
( 213مدرســة) أو ثــاث مناوبــات ( 6مــدارس) ،حيــث أن املدارس املســتخدمة
كمراكــز جماعيــة تفاقــم النقــص الســابق فــي املبانــي املدرســية ،ممــا
يــؤدي إلــى تقليــص اليــوم املدرســي إلــى أربــع ســاعات ،ويتــرك القليل من
الوقــت أو املســاحة لتنفيــذ التعليم العالجــي واألنشــطة الالصفية مثل
الرياضــة أو الدرامــا أو الفنــون اإلبداعيــة.
تركــت أعمــال القتــال الكثير من مخلفــات احلــرب املتفجــرة“ .وتقــدر دائرة
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األمم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام أنــه ال يــزال يلزم تأمــن أو تدمير
مــا ال يقــل عــن  7,000مــادة متفجــرة”22 .إن مخلفــات احلــرب املتفجــرة
تشــكل تهديــدا ً فوريا ً جلميع الفلســطينيني ،وخاصــة األطفــال والنازحني
العائديــن إلــى مســاكنهم واملزارعــن العائديــن إلــى حقولهــم والعاملني
اإلنســانيني الذيــن يقومــون بتقييــم األضــرار وتقــدمي اإلغاثــة .وقــد فقــد
تســعة مدنيــن حياتهــم وأصيــب  18آخــرون فــي آب/أغســطس وأيلــول/
23
ســبتمبر فقط نتيجــة ذخائــر غير منفجــرة.
أثــرت أعمــال القتال في صيــف  2014على النســيج االجتماعي للمجتمع
بشــدة وهــددت قــدرة الصمــود التقليديــة لــدى أهالــي غزة .كما تســببت
بضربــة قويــة القتصــاد القطــاع املنهــار ،حيــث خربــت ودمــرت املصانــع
واملنشــآت التجاريــة واألراضــي املزروعــة واملواشــي واآلبــار ونظــم الــري ،وأدت
إلــى توقــف غالبية أنشــطة كســب -العيــش األخــرى 24 .وتعرضت محطة
الكهربــاء الوحيــدة فــي غــزة للضــرر ،ممــا فاقم مــن األزمــة الشــديدة التي
تعانــي منهــا خدمــات الكهربــاء ،وأدى إلــى انقطــاع التيــار لفتــرات تصــل
إلــى  18ســاعة فــي اليــوم25 .وتســبب تفاقــم النقــص فــي الكهربــاء
والوقــود فــي معانــاة شــديدة خلدمــات امليــاه والصــرف الصحــي العامــة،
والتــي تتعــرض لقيــود عســيرة بعــد أعــوام مــن احلصــار .إن األضــرار التــي
ســجلت فــي شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي تثيــر اخملــاوف الصحيــة
مــن دخــول ميــاه اجملــاري إلــى أنابيــب امليــاه ومــن بــرك امليــاه العادمــة
الراكــدة 26 .كمــا أن اســتخدام مواقــع مؤقتــة لطــرح النفايات داخــل وجوار
مخيمــات الالجئــن واجملتمعــات ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مــن
الالجئــن يتطلــب نقلهــا بالشــكل املالئــم إلــى مكبــات النفايــات مــن
أجــل تفــادي أي تدهــور آخــر فــي الوضع املتــردي للصحــة البيئية فــي غزة.
وعلــى النحــو ذاتــه ،اضطــر نظــام الصحــة املنهــك للتعامل مــع انقطاع
الطاقــة الكهربائيــة لفتــرات ممتــدة ،في ظل نقــص املولــدات والوقــود .وقد
جــاء تزايــد الطلــب علــى اخلدمــات الصحية علــى حســاب جــودة الرعاية،
وأدى إلــى تأجيــل اجلراحــات غيــر االضطراريــة وتعميــق النقــص املزمــن في
األدويــة واملســتهلكات .وأصبــح عــدد أكبــر مــن املرضــى الذين يعانــون من
أمــراض خطيــرة أو مهــددة للحيــاة معرضــن إلمكانيــة عدم توفــر العالج
الــازم لهــم فــي غــزة.

في الضفــة الغربيــة ،تعتبر السياســات واملمارســات املرتبطــة باالحتالل
اإلســرائيلي الســبب اجلذري لالنتهاكات املنهجية حلقوق الفلســطينيني،
مبــن فيهــم الالجئــن .وتســاهم القيــود علــى احلركــة والوصــول فــي
تعاظــم املصاعــب االقتصاديــة التــي تواجــه الالجئــن الفلســطينيني
الباحثــن عــن ســبل لكســب العيــش (مثــل نظــام التصاريــح ،والوصول
إلــى األراضــي) .ويســتمر التراجــع فــي مســتوى األمــن الغذائــي ،ويتقيــد
الوصــول إلــى خدمــات الصحــة األوليــة بشــدة ،مبــا فــي ذلــك الدعــم
النفســي-االجتماعي والصحــة النفســية .لقــد أدى النزاع املســلح على
مــدار أكثــر مــن عقد مــن الزمــن ،والتعــرض املســتمر للعنــف (وللتهديد
بالعنــف) ،وهــدم املنــازل واملبانــي األخــرى ،والتهجيــر ،كل ذلــك أدى إلــى أثر
نفســي-اجتماعي متراكــم علــى الفلســطينيني فــي الضفــة الغربية.
وهــذا األمــر إلــى جانــب اعتبــارات احلمايــة اخملتلفــة التــي يثيرهــا ،يخلــق
حاجــة للدعــم النفســي-االجتماعي بــن النســاء والرجــال واألطفــال،

ســوا ًء بصــورة فردية أو على املســتوى األســري واجملتمعــي .إن أزمــة احلماية
املســتمرة فــي الضفــة الغربيــة تؤثــر علــى الالجئــن الرجــال والنســاء
والفتيــان والفتيــات بشــكل مختلــف .ويزيــد التهجير من “خطــر العنف
واالعتــداءات اجلنســية علــى النســاء واألطفــال” ،فيما يــزداد احتمــال جلوء
األســر إلى اســتراتيجيات ســلبية للتدبر مــع الوضع ،مثل تزويــج الفتيات
مبكــراً 27.ويشــعر العديــد مــن الرجال بالضعــف ويتعرضون لتوتر شــديد
بســبب عــدم قدرتهم علــى إعالة أســرهم ،فيمــا يتأثر الشــباب والفتيان
اليافعــون مباشــرة وبقــدر أكبــر مــن ســواهم باالحتجــازات واالعتقــاالت
وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف املتعلقــة باملمارســات العســكرية
اإلسرائيلية.
إن األوضــاع اإلنســانية املتنوعــة واملترابطــة واحملفوفــة باخلطر في مختلف
أنحــاء االراضــي الفلســطينية احملتلــة تعــزز احلاجــة لرصــد انتهــاكات
حقــوق الالجئــن وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي والقانــون اإلنســاني
الدولــي ،والتدخــل والتصدي لهــذه االنتهــاكات ،وتزويد الضحايــا والناجني
باالســتجابات املالئمة.
يشــير مســح الوضــع االجتماعي-االقتصــادي واألمــن الغذائــي فــي العام
 2013إلــى أن معــدل انعــدام األمــن الغذائــي بــن الالجئــن يبلــغ  20باملائة
فــي الضفــة الغربيــة ويظــل أعلــى ممــا هــو بــن غيــر الالجئــن .وعلــى
غــرار العــام الســابق ،كان انعــدام األمــن الغذائــي بــن الالجئــن فــي عــام
 2013أعلــى بــن املقيمــن فــي اخمليمــات ( 29باملائــة) ممــا هــو في األوســاط
احلضريــة والريفيــة األخــرى 28.وفــي غــزة ،كان انعــدام األمــن الغذائي أعلى
بقــدر ملمــوس ،إذ بلــغ  57باملائــة فــي عــام  .2013ميلــك الفلســطينيون
عمومــا ً إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق حيــث يتوفــر قــدر كاف مــن
الغــذاء املتنــوع واجليــد النوعيــة (باســتثناء فتــرات تشــديد اإلغــاق أو
النــزاع املســلح) ،إال أنهــم يفتقــرون إلــى الوســائل االقتصاديــة .فغالبيــة
األســر الفلســطينية تنفــق على الغــذاء أكثــر مــن  50باملائة مــن دخلها
اخملصــص لإلنفــاق .وهــذا األمــر يجعــل األســر منكشــفة بشــكل خاص
أمــام االرتفــاع فــي أســعار الغــذاء .وقــد أفــادت أســر عديــدة أنهــا فقــدت
مصــدر دخلهــا ومعيشــتها نتيجــة أعمــال القتال فــي صيــف  2014في
غــزة ،ممــا قلــص مــن دخلهــا اخملصــص لإلنفــاق .وفــي مواجهــة ارتفــاع
أســعار الغــذاء وانخفــاض الدخــل اخملصــص لإلنفــاق ،تضطــر األســر إلى
املســاومة علــى النوعيــة والتنــوع ،وقــد تضطــر حتــى إلــى تخفيــض
الكميــة .وقــد أفــادت اجملتمعــات احملليــة بالقلــق مــن قلــة تنــاول األغذية
املغذيــة واملتنوعــة ،وخاصــة بــن األطفــال دون اخلامســة مــن العمــر
29
والنســاء احلوامــل واألمهــات املرضعــات.
نتيجــة لذلــك ،هنــاك حوالــي  800,000الجــئ فلســطيني فــي غــزة
ومثلهــم  94,000فــي الضفــة الغربيــة يحتاجــون إلــى مســاعدة مــن
األونــروا فــي تلبيــة احتياجاتهــم الغذائية األساســية فــي عــام  .2015ولن
يكــون مــن املمكــن تخفيــض مســتويات انعــدام األمــن الغذائي فــي غزة
والضفــة الغربيــة بشــكل بنيــوي وبقــدر أكبــر مــن االســتدامة مــا لــم
يتــم رفــع احلصــار وإزالــة القيــود املفروضــة علــى احلركــة للســماح بتوفر
شــروط الســوق احلــر.
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افتراضات التخطيط
تعتمــد االفتراضــات حــول بيئــة العمــل خــال فتــرة النــداء علــى
النزعــات السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة واالجتماعيــة واألخرى
الســائدة .وترتكــز التدخــات إلــى الســيناريو الــذي يعتبــر األكثــر
احتمــاال ً علــى مــدار الفتــرة املقبلــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
القــدرات العامــة الالزمــة مــن أجــل تقــدمي العــون اإلنســاني
بفاعليــة .إن أقاليــم عمــل األونــروا ،علــى مســتوى املنطقــة،
تعيــش مرحلــة تغيــرات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة
كبيــرة .وفيمــا يتعلــق بالوضــع علــى أرض الواقــع ،يتوقــع أن يكــون
عــدم االســتقرار والنــزاع ســمة غالبــة للبيئــة الكليــة فــي الفترة
املقبلــة .وفيمــا أن مــن شــأن التوصــل إلــى حــل ســلمي وشــامل
ودائــم للنــزاع اإلسرائيلي-الفلســطيني أن يعالــج الســبب اجلــذري
الكامــن وراء حالــة عــدم االســتقرار والنــزاع ،فمــن غيــر املرجــح أن
يتحقــق مثــل هــذا احلــل خــال فتــرة التخطيــط للنــداء الطــارئ،
إذ يرجــح أن يســتمر االحتــال اإلســرائيلي لقطــاع غــزة والضفــة
الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية .وسيســتمر الطلــب علــى
مســاعدات األونــروا الطارئــة وســيطرأ ارتفــاع فــي الطلــب علــى
اخلدمــات األساســية ،مــع تنامــي عــدد الالجئــن الذيــن يعيشــون
فــي فقــر ،وفــي غيــاب حــل ملســألة الالجئــن.
فــي غــزة ،ال تــزال األولويــة احلاســمة تتمثــل فــي احلاجــة امللحــة
إلعــادة اإلعمــار بالنســبة ألعــداد كبيــرة مــن النــاس وانتشــار
عــال مــن التوقعــات لــدى آالف األســر التــي تواجــه
ســقف
ٍ
احتياجــات حرجــة .نتيجــة لذلــك ،مــن املهــم للغايــة توفــر
إمكانيــة الوصــول إلــى مــواد البنــاء ،ويلــزم أن تتوفــر بيئــة مواتيــة
جلميــع األطــراف الفاعلــة علــى االراضــي لتنفيــذ أنشــطة إعــادة
اإلعمــار واإلنعــاش .وال بــد مــن توفــر الشــروط التاليــة لكــي
تنجــح الوكالــة فــي حتقيــق األهــداف الــواردة فــي هــذا النــداء
بصــورة كاملــة:
•بيئــة العمــل فــي غــزة تتيــح وصــول العاملــن فــي اجملــال
اإلنســاني إلــى الفئــات الســكانية احملتاجــة للخدمــات.
•متــارس احلكومــة الفلســطينية ســلطاتها ورقابتهــا
احلكوميــة فــي غــزة ،مبــا يشــمل أنشــطة التأهيــل والتطويــر
فــي أعقــاب الصــراع وتفعيــل اخلدمــات العامــة املقدمــة
للســكان عمومــاً.
•حتصــل األونــروا علــى مصادقــة ســريعة علــى مشــاريع
اإلنشــاءات العالقــة واملقترحــة مــن “مكتــب تنســيق
أنشــطة احلكومــة فــي املناطــق” ،حتــى يكــون باإلمــكان
إدخــال مــواد البنــاء الالزمــة إلــى غــزة فــي الوقــت الــازم
وبشــكل ميكــن التنبــؤ بــه.
•حتصــل األونــروا علــى املســاهمات املاليــة الالزمــة والتفهــم
والدعــم املســتمر للقضايــا الرئيســية التــي متــس الالجئــن
الفلســطينيني فــي غــزة.

يتوقــع خــال أفــق التخطيــط أن تظــل الضفــة الغربيــة واقعــة
حتــت االحتــال اإلســرائيلي .وســيظل العديــد مــن الالجئــن
الفلســطينيني معتمديــن علــى خدمــات األونــروا ،علــى الرغــم
مــن اجلهــود املتواصلــة مــن دولــة فلســطني لترســيخ نفســها
كدولــة مفعلــة بالكامــل ومعتمــدة علــى الــذات .ويتوقــع أن
تســتمر حتديــات احلمايــة الناجتــة عــن االحتــال فــي تأثيرهــا علــى
احليــاة اليوميــة جلميــع الفلســطينيني ،مبــن فيهــم الالجئــن،
ويتوقــع أن يظــل االقتصــاد يعانــي مــن تأثيــرات القيــود املنهجيــة
علــى احلركــة والتنقــل التــي تعرقــل كال ً مــن النشــاط االقتصــادي
والعالقــات االجتماعيــة ،وتســاهم فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة
والفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي .ســيفرض ذلــك حتديـا ً ثابتـا ً أمــام
قــدرة األونــروا علــى االســتثمار فــي التنميــة اإلنســانية لالجئــن.
إن قابليــة الالجئــن فــي الضفــة الغربيــة للتعــرض لهــذه النزعات
تتضــح بشــكل خــاص فــي ارتفــاع معــدالت انعــدام األمــن
الغذائــي بينهــم ،وفــي انخفــاض معــدالت مشــاركتهم فــي
القــوى العاملــة .لذلــك ،ســتظل احلمايــة تشــكل عنصــرا ً حيويـا ً
فــي اســتجابات األونــروا ضمــن هــذا الســياق.
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النهج االستراتيجي واألولويات
خطة التدخل في غزة
ســيتم فــي إطــار املســاعدات الغذائيــة الطارئــة توزيــع املــواد
الغذائيــة العينيــة فصليــاً ،مصممــة حســب حجــم األســرة،
لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة األساســية لــدى أكثــر مــن 800,000
الجــئ يفتقــرون إلــى األمــن الغذائــي .ولتحســن تنــاول األطفــال
للغــذاء ،ســيتم تزويــد  245,000طالــب وطالبــة بوجبــة صغيــرة
واحــدة فــي كل يــوم دراســي .وســيتم حتســن تغذيــة النســاء
احلوامــل واألطفــال الرضــع دون ســن الثانيــة بتوفيــر األغذيــة
التكميليــة.
صممــت املســاعدات النقديــة الطارئــة غيــر املشــروطة
بهــدف ســد الثغــرة املتبقيــة “بعــد احلصــول علــى املســاعدة”
فــي االحتياجــات الغذائيــة األساســية .وســيتم توجيــه هــذه
املســاعدات نحــو  370,000الجــئ يعيشــون فــي فقــر مدقــع
علــى أقــل مــن  1.5دوالر أمريكــي للفــرد فــي اليــوم.
ســتوفر الوكالــة مــا مجموعــه  52.983فرصــة للمــال مقابــل
العمــل الطــارئ لتحســن القــدرة االقتصاديــة علــى الوصــول إلــى
الغــذاء ،مــع إعطــاء األولويــة لالجئــن مــن فئــات الفقــر املدقــع
واملطلــق ،والســعي بنشــاط إلدراج الفئــات األشــد ضعفــاً ،مثــل
الالجئــات اإلنــاث (وخاصــة اللواتــي يعلــن أســرهن) والشــباب.
مــن خــال برنامــج الصحــة النفســية اجملتمعيــة ،ســيهتم
 365مرشــدا ً ومرشــدة مدربــة مــن األونــروا باحتياجــات الصحــة
النفســية الفرديــة واألســرية واجملتمعيــة لالجئــن فــي املــدارس
والعيــادات .وســيحصل  18,700طفــل مــن األطفــال الالجئــن علــى
اإلرشــاد الفــردي ،وســيتلقى أكثــر مــن  21,000اإلرشــاد اجلمعــي
املتخصــص ،وســيم تقــدمي اإلرشــاد املهنــي للناجــن والناجيــات
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،مبــا فــي ذلــك العنــف
اجلنســي ،وســيتم توفيــر خدمــات دعــم إضافيــة وفقــا ً لنظــام
اإلحالــة فــي مكتــب إقليــم غــزة.
ضمــن الصحــة الطارئــة ،ســتحتفظ الوكالــة مبســتويات كافيــة
مــن املعــدات واملســتلزمات الطبيــة ملواصلــة تقــدمي الرعايــة
الصحيــة األوليــة ذات اجلــودة ،للتصــدي لتزايــد الطلــب وتزايــد
النقــص فــي اخلدمــات فــي قطــاع الصحــة فــي غــزة نتيجــة
أعــوام احلصــار والصــراع .وســيتم تزويــد  11,000طفــل بتقييمــات
وعالجــات طبيــة معمقــة ،فيمــا ســيحصل  3,200مريــض
مــن الفقــراء علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الثانويــة أو
التخصصيــة الالزمــة إلنقــاذ حياتهــم.
ســتتم صيانــة املبــادئ اإلنســانية ،وخاصــة حياديــة الوكالــة ،مــن
خــال زيــارات منتظمــة ومفاجئــة يقــوم بهــا فريــق مــن موظفــي
دعــم العمليــات إلــى جميــع منشــآت األونــروا وسلســلة مــن
فعاليــات رفــع الوعــي .يســاهم هــذا الفريــق املتكــون مــن خمســة
موظفــن لدعــم العمليــات وقائــد للفريــق فــي تعزيــز حمايــة
حقــوق الالجئــن ،مبــا يشــمل الوصــول إلــى اخلدمــات ،ويكفــل

أن يتــم تقــدمي اســتجابات متنوعــة ومفصلــة حســب األوضــاع
اخملتلفــة وفقــا ً للمبــادئ املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي والعمــر
واإلعاقــة .فضــا ً عــن ذلــك ،ينظــم الفريــق ،بقيــادة املكتــب
التنفيــذي للمديــر ،زيــارات للوفــود مــن أجــل ضمــان احلصــول علــى
فهــم مباشــر للوضــع “علــى أرض الواقــع” ،مبــا فــي ذلــك انتهــاكات
حقــوق الالجئــن.
ضمــن التعليــم الطــارئ فــي األونــروا ،ســتقدم الوكالــة اإلرشــاد
والدعــم للمعلمــن واألهالــي والطلبــة فــي أعقــاب أعمــال القتــال
فــي صيــف  .2014وســتحرص الوكالــة علــى توفــر احلــد األدنــى مــن
الوصــول املتكافــئ إلــى مــواد التعلــم األساســية ،وكذلــك املــواد
التكميليــة الالزمــة .وسيســاهم التعلــم الصيفــي فــي انتقــال
الطلبــة ذوي األداء املنخفــض إلــى الصــف الدراســي التالــي ،فيمــا
ســيكفل تلفزيــون األونــروا اســتمرار الوصــول إلــى التعليــم.
ســيتم بــذل جهــد متســق للتثقيــف والتوعيــة حــول مخلفــات
احلــرب املتفجــرة باســتهداف الطلبــة واملوظفــن بشــكل خــاص
مــن أجــل منــع وقــوع اإلصابــات والوفيــات .وســيتم تدريــب موظفي
الوكالــة علــى التصــرف املالئــم عنــد اكتشــاف مــواد متفجــرة
متخلفــة عــن احلــرب أثنــاء أدائهــم لعملهــم فــي اجملتمــع احمللــي.
ســتجري األونــروا ،ضمــن دورهــا فــي مجــال احلمايــة ،حتليــا ً
للقــدرات وآليــات االســتجابة القائمــة بخصــوص حمايــة الطفــل
داخــل كل برنامــج مــن برامــج األونــروا فــي غــزة .ســيقدم هــذا
التحليــل املعلومــات الالزمــة لتطويــر اســتجابة برامجيــة منســقة
ومنهجيــة العتبــارات حمايــة الطفــل.
تســعى الوكالــة لتزويــد أطفــال الالجئــن بالفرصــة التــي هــم
فــي أشــد حاجــة لهــا للتنفيــس عــن الضغــوط ،بعــد مــرور
عــام علــى احلــرب التــي تواصلــت علــى مــدار  50يوم ـاً ،وذلــك عــن
طريــق تزويدهــم ببيئــة حاميــة منتظمــة عندمــا تبــدأ عطلــة
املــدارس الصيفيــة .فخــال أســابيع املــرح الصيفيــة فــي غــزة
فــي عــام  ،2015ســيحصل  130,000فتــى وفتــاة مــن الالجئــن
علــى الفرصــة لتمتــن قدراتهــم علــى التدبــر مــن خــال أنشــطة
الترويــح والدعــم النفســي-االجتماعي.
ســعيا ً لتجنــب حــدوث تدهــور حــاد فــي الصحــة العامــة لالجئــن،
تنفــذ الوكالــة اســتجابة طارئــة فــي مجــال امليــاه والصــرف
الصحــي ،مبــا فــي ذلــك مــن خــال مراقبــة الصحــة العامــة ،وتوفير
إمــدادات الوقــود الطارئــة لســد الثغــرات حتــى تســتمر املرافــق
واخلدمــات األساســية فــي عملهــا ،واإلصــاح الطــارئ لشــبكات
امليــاه والصــرف الصحــي ،وتنظيــف املواقــع غيــر الرســمية لطــرح
النفايــات الصلبــة ،والســيطرة علــى نواقــل األمــراض.
حتــت بنــد املــأوى الطــارئ وإصــاح املســاكن وإدارة املراكــز
اجلماعيــة ،ســتدعم الوكالــة األســر الالجئــة النازحــة عــن
مســاكنها للحفــاظ علــى حقهــم فــي مــأوى مالئــم ،وذلــك مــن
خــال تقــدمي املســاعدات النقديــة للســكن االنتقالــي إلــى 17,000
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أســرة الجئــة ،ودعــم اإلصالحــات الطارئــة للمســاكن ،واملنــح
النقديــة إلعــادة االندمــاج .وسيســتمر تزويــد النازحــن الذيــن
يواصلــون اإلقامــة فــي مراكــز األونــروا اجلماعيــة مبيــاه الشــرب
وامليــاه لالســتعماالت األخــرى وبالغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة ،إلــى
جانــب الصــرف الصحــي واخلدمــات األساســية األخــرى.

خطة التدخل في الضفة الغربية
مــن خــال برنامــج القســائم الغذائيــة اإللكترونيــة ،ســتقدم
الوكالــة املســاعدات الغذائيــة الطارئــة إلــى  25,000أســرة الجئــة
تفتقــر إلــى األمــن الغذائــي وتقيــم خــارج اخمليمــات .أمــا داخــل
مخيمــات الالجئــن ،فســيتم تقــدمي فــرص للمــال مقابــل العمــل
الطــارئ موجهــة إلــى  10,000أســرة الجئــة تفتقــر إلــى األمــن
الغذائــي .ســيتم توجيــه األعمــال نحــو حتســن بيئــة اخمليمــات ،مــع
الســعي بنشــاط لتعزيــز مشــاركة اإلنــاث والشــباب .وإلــى جانــب
هذيــن التدخلــن الرئيســيني ،ســتقدم األونــروا الدعــم اللوجســتي
لعمليــات توزيــع املســاعدات الغذائيــة املشــتركة بــن برنامــج
األغذيــة العاملــي واألونــروا علــى األســر البدويــة والرعويــة املهــددة
فــي املنطقــة جيــم.
ســعيا ً لضمــان نزاهــة الوكالــة وحيادهــا ،يجــري موظفــو دعــم
العمليــات زيــارات تفتيشــية ميدانيــة فصليــة جلميــع منشــآت
األونــروا ويقومــون بتدريــب املوظفــن .ويتفــاوض الفريــق حــول
قضايــا الوصــول املتعلقــة بكــوادر الوكالــة ومركباتهــا ولوازمهــا،
ويحتفظــون بســجل لــكل احلــوادث املتعلقــة بالوصــول ويبلّغــون
عنهــا .وجتــري معاجلــة احلــوادث املتعلقــة بالوصــول وانتهــاكات
احلياديــة مــع اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية .إن احلضــور امليدانــي
ملوظفــي دعــم العمليــات يعــزز األثــر احلامــي الــذي توفــره عمليــات
الوكالــة.
ً
ً
ستســتهدف الوكالــة مــا ال يقــل عــن  56مجتمعـا محليـا تواجــه
عوائــق بالغــة فــي الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة ،وذلــك مــن
خــال تشــغيل ســت عيــادات صحيــة متنقلــة تقــدم الرعايــة
الوقائيــة واألوليــة .كمــا ستنشــر األونــروا ســتة فــرق متنقلــة
للصحــة النفســية اجملتمعيــة تســتهدف  49مجتمعــا ً بدويــا ً
معرضــا ً للخطــر فــي املنطقــة جيــم ومنطقــة التمــاس ،وذلــك
لالســتجابة إلــى مشــكالت الصحــة النفســية ،ودعــم الســامة
النفســية-االجتماعية ،ومتتــن قــدرات الصمــود والتدبــر .وســيتم
كذلــك دعــم مــا ال يقــل عــن  14جلنــة مجتمعيــة بدويــة ملنــع
حــدوث األزمــات والطــوارئ واالســتجابة لهــا.
ســترصد الوكالــة وتوثــق وتبلــغ عــن احلــوادث اخلاصــة باحلمايــة.
وســيتم تقــدمي التدخــل فــي األزمــات (مبــا يشــمل املســاعدة املاديــة
واإلحالــة إلــى الدعــم النفســي-االجتماعي والقانونــي) لالســتجابة
إلــى حــوادث هــدم املســاكن ،وكذلــك اعتبــارات احلمايــة الناشــئة
عــن عمليــات القــوات األمنيــة اإلســرائيلية .وباإلضافــة إلــى هــذه
االســتجابة ،يتــم دعــم اجملتمعــات احملليــة الضعيفــة بشــكل
خــاص ،وال ســيما النســاء واألطفــال ،مــن خــال مشــاريع الشــراكة

اجملتمعيــة للتصــدي لتهديــدات احلمايــة ،وتعزيــز القــدرة علــى
الصمــود مــن خــال تتبــع احلــاالت وإحالــة احلــاالت الفرديــة .وتتــم
االســتفادة مــن بيانــات الرصــد واملعرفــة امليدانيــة لتسترشــد
بهــا مبــادرات املناصــرة اخلاصــة والعامــة ،وتقــدمي اإلحاطــات إلــى
الدبلوماســيني واألعضــاء اآلخريــن فــي اجملتمــع الدولــي ،مــع حثهــم
علــى التمــاس املســاءلة وإنصــاف املتضرريــن .وفــي الوقــت ذاتــه،
يتــم تذكيــر الســلطات ذات العالقــة بواجباتهــا مبوجــب القانــون
اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان املنطبــق ،ويتــم الســعي
إلقناعهــا بضــرورة اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة .ســتحرص األونــروا
أيض ـا ً علــى أن يتــم تعميــم احلمايــة فــي كافــة خدمــات برنامــج
الطــوارئ.

االراضي الفلسطينية احملتلة والرئاسة
إن مقيــاس هــذه االســتجابة الطارئــة ونطاقهــا يتطلبــان توفــر أطر
فريــدة ومكرســة لــإدارة والدعــم ،ومــوارد محســنة فــي اجملــال
القانونــي والســامة واألمــن ،والتنســيق مــع األطــراف املعنيــة
األخــرى .وباإلضافــة إلــى دعــم أنشــطة التأهــب للطــوارئ ،والتــي
تتضمــن بنــاء القــدرات املســتمر ملــوارد االســتجابة اإلنســانية
لألونــروا ،تقــدم الرئاســة الدعــم فــي مجــاالت املشــتريات
واللوجســتيات والنقــل والشــؤون القانونيــة ،إلــى جانــب النظــم
والعمليــات ملراقبــة أنشــطة التنفيــذ علــى أســاس النتائــج
املتوقعــة ،مثــل نظــام املراقبــة املســتندة إلــى النتائــج .ســيتضمن
ذلــك أيضــا ً اجلهــود التــي تبذلهــا رئاســة األونــروا لضمــان قــدر
أكبــر مــن الثبــات بــن األقاليــم فــي تنفيــذ أنشــطة الطــوارئ،
والتحســينات فــي قــدرة الوكالــة علــى التعلــم مــن الــدروس
املســتفادة مــا بــن األقاليــم التــي تعيــش أوضــاع طــوارئ.
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متطلبات البرنامج
األهداف والمخرجات

غزة

الضفة

رئاسة

المجموع

المواءمة بين النداء الطارئ ودورة

الغربية

األونروا

الفرعي

البرامج اإلنسانية

الهــدف االســتراتيجي األول  :منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفـا ً وافتقــارا ً
لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة
لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
دورة البرامج

املساعدات
الغذائية الطارئة

اإلنسانية

النداء الطارئ
دورة البرامج

املساعدات
النقدية الطارئة

اإلنسانية
النداء الطارئ

دورة البرامج
اإلنسانية

105,635,493

6,524,302

112,159,795

105,635,493

23,468,100

129,103,593

0

0

19,500,000

19,500,000

66,178,966

79,224,375

13,045,409

املال مقابل
العمل الطارئ
النداء الطارئ

دورة البرامج

اجملموع الفرعي

اإلنسانية
النداء الطارئ

68,613,360

15,842,609

84,455,969

171,814,459

19,569,711

-

191,384,170

193,748,853

39,310,709

-

233,059,562

الضفــة الغربيــة – كانــت ميزانيــة
دورة البرامــج اإلنســانية مقيــدة
بشــكل ال يســمح بــإدراج جميــع
املفتقريــن لألمــن الغذائــي احملتاجــن
إلــى مســاعدات القســائم الغذائيــة
خــارج اخمليمــات.
كانــت ميزانيــة دورة البرامــج
اإلنســانية مقيدة بشــكل ال يســمح
بــإدراج جميــع املفتقريــن لألمــن
الغذائــي احملتاجــن إلــى مســاعدات
القســائم الغذائيــة خــارج اخمليمــات.
الضفــة الغربيــة  -كانــت
ميزانيــة دورة البرامــج اإلنســانية
مقيــدة بشــكل ال يســمح بــإدراج
جميــع املفتقريــن لألمــن الغذائــي
احملتاجــن إلــى مســاعدات فــي
املــال مقابــل العمــل فــي اخمليمــات.
قطــاع غــزة – يلــزم التمويــل
اإلضافــي فــي النــداء الطــارئ مــن
أجــل اســتيعاب إعــادة تصنيــف
الفئــات وتوفيــر فــرص عمــل إضافية
للعمــال املهــرة واملهنيــن.

الهــدف االســتراتيجي الثانــي  :تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات حــادة
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
الصحة
النفسية
اجملتمعية
الصحة الطارئة/
العيادات
الصحية
املتنقلة

دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ

7,400,800

403,100

7,803,900

7,400,800

403,100

7,803,900

2,275,000

1,046,739

3,321,739

3,776,000

1,046,739

4,822,739

ال يوجد اختالف.
متويــل إضافــي موجــه نحــو زيــادة
تغطيــة خدمــات االستشــفاء
وشــراء األدويــة.
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األهداف والمخرجات

موظفو دعم
العمليات

دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج

احلماية

التعليم الطارئ
التوعية مبخاطر
مخلفات احلرب
املتفجرة

اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج

أسابيع املرح
الصيفية في غزة

الصحة البيئية
الطارئة
املأوى الطارئ
وإصالح املساكن
وإدارة املراكز
اجلماعية

اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج

اجملموع الفرعي

اإلنسانية
النداء الطارئ

غزة

الضفة

رئاسة

المجموع

المواءمة بين النداء الطارئ ودورة

الغربية

األونروا

الفرعي

البرامج اإلنسانية

2,348,000

2,710,855

5,058,855

2,348,000

2,710,855

5,058,855

500,000

1,575,783

2,075,783

500,000

2,075,783

1,575,783

2,553,000

2,553,000

8,067,800

8,067,800

950,000

950,000

950,000

950,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,500,000

4,500,000

5,796,800

5,796,800

127,000,000

127,000,000

127,000,000

127,000,000

152,526,800

5,736,477

-

158,263,277

160,839,400

5,736,477

-

166,575,877

ال يوجد اختالف.
التمويــل اإلضافــي يوفــر اجملــال
الــازم بشــدة لتوفيــر مــوارد إضافيــة
مــن أجــل إعــداد وإنتــاج البرامــج
التعليميــة لتلفزيــون األونــروا.

ال يوجد اختالف.

ال يوجد اختالف.

متويــل إضافــي يقــارب  1.3مليــون
دوالر ملســاعدة مكتــب إقليــم غزة
فــي احتياجــات الوقــود اإلضافيــة
بالنظــر إلــى االنقطاعــات الراهنــة
فــي الكهربــاء.
ال يوجد اختالف.

الهــدف االســتراتيجي الثالــث  :تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي تعــاون مــع األطــراف
املعنيــة ذات العالقــة.
التنسيق
والسالمة واألمن
واإلدارة

دورة البرامج
اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج

اجملموع الكلي

اإلنسانية
النداء الطارئ

12,000,000

1,942,350

857,647

14,799,997

12,000,000

1,942,350

857,647

14,799,997

336,341,259

27,248,538

857,647

364,447,444

366,588,253

46,989,536

857,647

414,435,436

ال يوجد اختالف.
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اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻐﺰة
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

٪٤٩

٪٢٢

المصدر :تقديرات الجهاز المركزي لحصاء الفلسطي بنا ًء ع تعداد سنة ٢٠٠٧

ﺫﻛﻮﺭ

ﻳﻌﻴﺶ  ٤٫٤ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ

ﺇﻧﺎﺙ

)(15-24

ﻳﻌﻴﺶ  ١٫٧ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ

ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﳌﺴﺠﻠﻮﻥ  ٪٧٢ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ

 ٥٥٧,٨٧٠ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺴﺠﻞ
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ

٪٣٫٤٤
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ،ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٤

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٤ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٠١٣
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ

٢٠٠٥

ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ  ،٢٠١٣ﻛﺎﻥ  ٧٣,٠٠٠ﻻﺟﺊ
ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

- ٪١٤

٪٥٤

US $ ١,٣٧٤

US $ ١,١٨٧

٪٤٥٫٥

،ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ٢٠٠٤

ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ  ،٢٠١٤ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣٦,٠٠٠ﻻﺟﺊ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ٢٠١٣ ،

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٤

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٣ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٤

 ٥٠ﻳﻮﻣﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﲔ ﻣﻦ  ١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺇﻟﻰ  ٣٠ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٩٢,٩٥٩

٢٣٨,٥٦٤
٢٠٧,٢٢١
١٨٧,١٠٩

٢٠٤,١٦٦

١١٧,٤٦٨

٥٢,٢٩٩

١٩,١٣٨

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ١

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٤

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٣

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٢

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ١

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٤

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٣

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٢

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ١

ﻗﺘﺎﻝ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٤

٢٩٢,٩٥٩
ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻧﺎﺯﺣﺎ ﹰ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٠,٠٠٠
ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺎﺯﺣﺎ

ﲤﻮﺯ ٢٠١٤

الودات الجديدة داخل مراكز ايواء لدى 
اونروا من ١٣

أيلول/سبتم¢
تموز/يوليو إ٢ ¥
¡

عدد النازح  قتال ٢٠٠٩/٢٠٠٨
وقتال ٢٠١٤

ﻗﺘﺎﻝ ﺻﻴﻒ ٢٠١٤

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٣

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻻﻭﻝ ٢٠١٤

ﺍﻳﻠﻮﻝ ٢٠١٤

ﺍﺏ ٢٠١٤

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٢

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٤

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٣

ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ٢

٣٣,٦٨٤

٣٨,٣٤٦

٤٢,٥٠٦

٥٣,٨٦٩

٥٧,٤٩٦

٦٦,٥٧٦

٥٨,٢١٧

 ١١١ﺑﻨﺘﺎ

 ١٤٣ﺻﺒﻴﺎ

ﻏﺰﺓ

 ٧٩ﺑﻨﺘﺎ

ﺻﺒﻴﺎ
٨٥
٨٥
boys

ﺭﻓﺢ

 ٥٦ﺑﻨﺘﺎ

 ٨٧ﺻﺒﻴﺎ

ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ

 ٣٥ﺑﻨﺘﺎ

 ٤٣ﺻﺒﻴﺎ

 ٢٦ﺑﻨﺘﺎ

 ١٧ﺻﺒﻴﺎ

ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ

النداء العاجل  | 2015األراضي الفلسطينية المحتلة |15

غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الهــدف االســتراتيجي األول :منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفـا ً
وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش
لألســر املفتقــرة لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
المساعدات الغذائية الطارئة
الهدف االستراتيجي

النتاجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

76 %

نســبة احتياجــات الطاقــة لــدى فئــات الفقــر املدقــع
التــي تتــم تلبيتهــا مــن خــال توزيــع املســاعدات
الغذائيــة (املتوســط للفصــل الواحــد).

يتم تخفيف حدة
افتقار الالجئني لألمن
الغذائي.

األســر املفتقــرة إلــى األمــن الغذائــي
تلبــي أبســط متطلباتهــا الغذائيــة
يتحسن تناول أطفال
مــن خــال املســاعدات الغذائيــة.
املدارس للغذاء.

تتوفر التغذية األمثل
ألطفال الالجئني
في عمر أقل من 24
شهراً.

40 %

نســبة احتياجــات الطاقــة لــدى فئــات الفقــر املطلــق
التــي تتــم تلبيتهــا مــن خــال توزيــع املســاعدات
الغذائيــة (املتوســط للفصــل الواحــد).

800,000

عــدد الالجئــن املفتقريــن لألمــن الغذائــي الذيــن يتلقــون
مســاعدات غذائيــة (مصنفـا ً حســب اجلنــس).

100%

نســبة األســر الالجئــة املفتقــرة لألمــن الغذائــي التــي
تتلقــى معونــات غذائيــة عينيــة.

100%

نســبة طلبــة األونــروا الذيــن يكفــل لهــم احلصــول علــى
وجبــة صغيــرة واحــدة علــى األقــل فــي اليــوم.

49,525,000

عدد الوجبات الصغيرة املوزعة على الطلبة.

100%

نســبة النســاء املســتفيدات مــن املعونــات الغذائيــة
اإلضافيــة اللواتــي يتلقــن اإلرشــاد حــول التغذيــة
التكميليــة املناســبة للرضــع وصغــار األطفــال  6-24شــهراً.

100%

نســبة الالجئــات احلوامــل واملرضعــات اللواتــي يتلقــن
معونــات غذائيــة إضافيــة مناســبة.

100%

نســبة األطفــال فــي عمــر  6-24شــهرا ً الذيــن يتلقــون
أغذيــة تكميليــة.

© المساعدات الغذائية  ,الضفة الغربية  / 2014األونرروا

ســيصل توزيــع املســاعدات الغذائيــة العينيــة إلــى  370,000الجــئ
يعيشــون حتــت خــط الفقــر املدقــع علــى أقــل مــن  1.5دوالر أمريكــي
للفــرد فــي اليــوم ،والذيــن ال ميلكــون الوســائل املاليــة الســتكمال
املعونــات الغذائيــة العينيــة .إلــى جانــب ذلــك ،يقــدر أن 430,000
الجــئ يعيشــون فــي فقــر مطلــق علــى أقــل مــن  3.63دوالر أمريكــي
للفــرد فــي اليــوم .يشــمل ذلــك حوالــي  390,000أنثــى ،وكذلــك
 14,400أســرة تعيلهــا نســاء .حتتــوي الطــرود الغذائيــة فــي العــادة
علــى الدقيــق واألرز والســكر وزيــت عبــاد الشــمس واحلليــب الكامــل
واللحــم املعلــب .عــاوة علــى ذلــك ،ومــن أجــل ضمــان حصــول طلبة
األونــروا علــى مدخــول يومــي مــن الغــذاء الكافــي ،ســيتم توزيــع
أغذيــة طازجــة علــى جميــع الطلبــة فــي جميــع األيــام املدرســية
(مجمــوع الطلبــة  ،245,000يشــكل الفتيــان  52باملائــة منهــم
والفتيــات  48باملائــة) ،بصــرف النظــر عــن حالــة أســرهم مــن حيــث
األمــن الغذائــي 30.وســيتم بصــورة منفصلــة عــن ذلــك بــذل جهــد
مضاعــف للتعامــل مــع ســوء التغذيــة املزمــن وأثــره علــى التطــور
البدنــي والعقلــي الطويــل املــدى لــدى األطفــال الرضــع ،حيــث

ســتقدم الوكالــة األغذيــة التكميليــة املناســبة وعاليــة اجلــودة
لــكل مــن النســاء احلوامــل واألطفــال دون ســن الثانيــة مــن العمــر.
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غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع

المساعدات النقدية الطارئة
الهدف االستراتيجي

النتاجات

يتم سد فجوة
متكــن أســر الفقــر املدقــع مــن ســد
الفقر املتبقية بعد
فجــوة الفقــر املتبقيــة بعد املســاعدات
املساعدات الغذائية
الغذائيــة مــن خــال حتويــات نقديــة
لدى األسر التي
تكميليــة غيــر مشــروطة.
تعيش في فقر مدقع.
ال ميلــك حوالــي  370,000شــخص مــن فئــة الفقــر املدقــع الوســائل
املاليــة الســتكمال مــا توفــره لهــم املعونــات الغذائيــة العينيــة.
وســتزود األونــروا هــذه الفئــة االســتثنائية مبســاعدات نقديــة

الغاية المستهدفة

المؤشر

100 %

نســبة فجــوة الفقــر املتبقيــة بعــد املســاعدات
الغذائيــة التــي يتــم ســدها.

100 %

نســبة األســر املؤهلــة مــن فئــة الفقــر املدقــع التــي
تتلقــى مســاعدة مكملــة لدخلهــا.

مصممــة لتلبيــة احتياجاتهــم ومعدلــة حســب حجــم األســرة،
مبتوســط يبلــغ  350دوالرا ً أمريكيــا ً لألســرة فــي العــام.

المال مقابل العمل الطارئ
الهدف االستراتيجي

النتاجات

تــزداد قــدرة األســر الالجئــة
املفتقــرة إلــى األمــن الغذائــي
علــى الوصــول االقتصــادي للغــذاء
لتغطيــة احتياجاتهــم األساســية،
وذلــك مــن خــال املــال مقابــل
العمــل.

الالجئون املفتقرون إلى
األمن الغذائي املقيمون
في اخمليمات أو خارجها
يكسبون األجور على
املدى القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية
للغذاء واستعادة
قدراتهم على التدبر.

ســتوفر الوكالــة  52,983فرصــة عمــل لالجئــن األشــد ضعفــاً ،مبــا
يصــل إلــى  5,419,856يــوم عمــل أو مــا يعــادل  18,819وظيفــة بــدوام
كامــل ،ممــا سيســاهم فــي ضــخ أكثــر مــن  60مليــون دوالر أمريكــي
علــى املســتوى األســري وفــي االقتصــاد احمللــي 31.ســتعطى األولويــة
لألســر الالجئــة التــي تعيــش فــي فقــر مدقــع أو مطلــق ،وســيتم
اســتهداف مشــاركة اإلنــاث بنســبة  35باملائــة والشــباب بنســبة
 25باملائــة .حتــدد األجــور اليوميــة دون مســتوى متوســط األجــور فــي
القطــاع اخلــاص حتــى ال يتــم تشــويه الســوق احمللــي 32.سيســتفيد
بشــكل غيــر مباشــر مــا يصــل إلــى  344,387فــردا ً مــن األســر الالجئة.
وســيجري تنســيب املشــاركني فــي مواقــع متنوعــة ،منهــا املرافــق
الصحيــة واملنظمــات احملليــة واملؤسســات األهليــة ومنشــآت األونــروا،
مبــا يشــمل مراكــز األونــروا اجلماعية ،حيــث ســيدعمون تقــدمي اخلدمات
األساســية للنازحــن .وســيتم حيثمــا أمكــن توجيــه فــرص العمــل

الغاية المستهدفة

المؤشر

79%

نســبة املســتفيدين مــن برنامــج املــال مقابــل العمــل
الذيــن يســتخدمون مــا يكســبونه لتلبيــة احتياجاتهــم
األساســية للغــذاء.

38%

نســبة املســتفيدين مــن برنامــج املــال مقابــل العمــل
الذيــن يســتخدمون مــا يكســبونه لســداد ديونهــم.

52,983

عــدد الالجئــن الذيــن يســتفيدون مــن املــال مقابــل
العمــل علــى املــدى القصيــر (مصنف ـا ً حســب اجلنــس).

61,813,837

القيمــة اإلجماليــة املقدمــة للمســتفيدين مــن برنامــج
املــال مقابــل العمــل (فصليـاً).

دوالرا ً أمريكيا ً

نحــو جهــود التأهيــل وإعــادة اإلعمــار واســتعادة ســبل كســب العيش.
تتوخــى األونــروا دعــم اإلنعــاش املبكــر لســبل كســب العيــش ،مبــا
فــي ذلــك مــن خــال تنســيب املشــاركني فــي البرنامــج للعمــل فــي
مصالــح األعمــال واملشــاريع املــدرة للدخــل ،وخاصــة تلك املشــاركة في
إعــادة إعمــار غــزة .وســتكون األونــروا شــريكة ورائــدة فــي جهــود إعــادة
اإلعمــار فــي القطــاع – مــن خــال إدراكهــا لفــرص التحســن ،مثــل
إعــادة تدويــر املصنوعات البالســتيكية مــن األدوات املنزلية الســتعمالها
فــي إعــادة إعمــار املســاكن ،وتســخير األطــر اجملتمعيــة لالجئــن لتعزيز
القــدرة علــى الصمــود ،وتكريــس سلســلة اإلمــدادات اخلاصــة باألونــروا
(مثــل إدارة النفايــات الصلبــة ،واملشــتريات احملليــة ،واملســح والتخلــص
مــن النفايــات ،وإزالــة الــركام) لتلبيــة احلاجــة الواســعة للدخــل ،حتــى
وإن اقتصــر ذلــك علــى ضــخ املــال لألســر ملــدى قصيــر.
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي :تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات
حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
الصحة النفسية المجتمعية
الهدف االستراتيجي

النتاجات

تتم زيادة قدرات
الصمود والتدبر
تعزيــز قــدرة الصمــود والصحــة والصحة النفسية
النفســية لــدى الالجئــن واألســر والسالمة النفسية-
الضعيفــة وفــي التجمعات الســكانية االجتماعية
في التجمعات
املهــددة.
السكانية املهددة
املستهدفة.
ســتعمل شــبكة مــن  365مرشــدا ً ومرشــدة مــن كــوادر اإلرشــاد
النفســي-االجتماعي املهنيــة علــى تقويــة و(إعــادة) بنــاء قــدرات
التدبــر والصمــود الفرديــة واألســرية واجملتمعيــة .ســيتوفر مرشــدون
نفســيون-اجتماعيون فــي جميــع مــدارس األونــروا ،وعددهــا 252
مدرســة ،لدعــم حوالــي  18,700طفــل مــن أطفــال الالجئــن مــن
خــال اإلرشــاد الفــردي واجلمعــي .وســيتم توفيــر مســار لإلحالــة
إلــى «مركــز جامــع للخدمــات» فــي املراكــز الصحيــة لتحســن
الكشــف عــن الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع

الغاية المستهدفة

المؤشر

60%

نســبة احلــاالت التــي يبــدو عليهــا حتســن فــي األداء مــن
مجمــوع حــاالت اإلرشــاد الفــردي.

1,330

عــدد احلــاالت النشــطة التــي يتــم العمــل معهــا مــن
خــال اإلرشــاد الفــردي (متوســط عــدد احلــاالت املفتوحــة
فــي نهايــة الشــهر).

11,330

عــدد احلــاالت اجلديــدة التــي يتــم العمــل معهــا مــن
خــال اإلرشــاد الفــردي.

9,888

عدد جلسات اإلرشاد اجلمعي.

17,312

عــدد جلســات التوعيــة العامــة فــي املــدارس واملراكــز
الصحيــة واملرافــق األخــرى.

االجتماعــي وتزويدهــن باإلرشــاد واإلحالــة .كمــا يقــدم خمســة
مرشــدين قانونيــن املشــورة القانونيــة للناجيــات مــن هــذا العنــف،
والتثقيــف حــول احلقــوق القانونيــة األساســية ،واإلحالــة إلــى
التمثيــل القانونــي حيثمــا يكــون الزمـاً .ســيحصل فريــق املرشــدين
النفســيني-االجتماعيني املهنيــن علــى الدعــم والتوجيــه والتدريــب
مــن ثمانيــة مهنيــن مســؤولني فــي مجــال الصحــة النفســية،
وسيســاهم هــؤالء أيضــا ً فــي تقــدمي مســاعدة خاصــة فــي
التعامــل مــع احلــاالت املعقــدة.

الصحة الطارئة
الهدف االستراتيجي

النتاجات

يكون الالجئون املتضررون
من األزمة قادرين على
الوصول إلى الرعاية
الصحية األولية ،ويحصل
أفقر الفقراء على احلد
األدنى من الدعم املالي
تخفيــف أثــر األزمــة علــى للوصول إلى الرعاية
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة الصحية الثانوية أو
التخصصية.
لال جئــن .
يتم حتديد الطلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة
لتزويدهم باملساعدة
املصممة لهم مبا يسمح
لهم باملشاركة الكاملة
في األنشطة التعليمية.

الغاية المستهدفة

المؤشر

100%

نســبة املرضــى احملالــن إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة
الثانويــة والتخصصيــة املتعاقــد معهــا الذيــن يتمكنــون
مــن الوصــول إلــى هــذه اخلدمــات.

100%

نســبة االســتجابة لطلبــات املرضــى للتعويــض عــن
النفقــات مقابــل خدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة
والتخصصيــة فــي مرافــق غيــر متعاقــد معهــا.

100%

نســبة املراكــز الصحيــة التــي ال تعانــي مــن نفــاد
مخزونهــا مــن  12مــادة خاضعــة للتتبــع.

100%

نســبة الالجئــن الفقــراء مــن مجمــوع املســتفيدين مــن
دعــم تكاليــف الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة.

100%

نســبة الطلبــة احملالــن إلــى برنامــج "أطفــال مميــزون،
احتياجــات خاصــة" الذيــن يحصلــون علــى فحــص طبــي
شــامل.

100%

نســبة األطفــال الذيــن يتــم حتديــد أنهــم ذوو احتياجــات
خاصــة ويتلقــون الدعــم املناســب.
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غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع
ســيكون ملبــادرة األونــروا الراســخة والناجحــة «أطفــال مميــزون،
احتياجــات خاصــة» دور حاســم فــي جهــود اإلنعــاش املتعلقــة
بالطفــل .وســيحصل  11,000طفــل الجــئ تتــم إحالتهــم مــن
خــال فحــوص الفــرز الطبــي التــي جتريهــا فــرق الصحــة املدرســية
أو يتــم حتديــد أن لديهــم صعوبــات عامــة فــي التعلــم علــى تقييم
طبــي معمــق ومتابعــة ومســاعدة طبيــة حســب حاجتهــم .كمــا

ســيحصل حوالــي  3,200مريــض مــن الفقــراء املســتحقني الذيــن
لديهــم حــاالت عاليــة اخملاطــرة أو أمــراض تهــدد احليــاة علــى الدعم
لتغطيــة تكاليــف الرعايــة الصحيــة الثانويــة أو التخصصيــة.
وســتواصل األونــروا إعطــاء األولويــة لألســر التــي تعيلهــا نســاء
وحــاالت احلمــل اخلطــر واألطفــال.

دعم العمليات
الهدف االستراتيجي

النتاجات

صيانة حيادية الوكالة
ونزاهتها.

صيانــة قــدرة الوكالــة علــى
الوصــول وحيادهــا ،وتعزيــز
احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون
اإلنســاني الدولــي ،مــع توثيــق
االنتهــاكات البــارزة واملســاهمة
فــي حمايــة الالجئــن مــن
حتسن قدرة الوفود على
التأثيــرات املباشــرة للنــزاع/
املناصرة بشأن األزمة
االحتــال.

املمتدة التي يعاني منها
الالجئون في غزة.

الغاية المستهدفة

المؤشر

100%

نســبة املوظفــن العاملــن فــي املرافــق املبحوثــة الذيــن
يثبتــون أنهــم ميتلكــون فهمــا ً عمليــا ً مناســبا ً ملــا
تعنيــه احلياديــة والنزاهــة.

100%

نســبة منشــآت األونــروا التــي تخضــع ألربــع زيــارات
تفتيــش أو أكثــر بغــرض احلياديــة.

1,500

عــدد املوظفــن الذيــن يتــم تدريبهــم علــى احتــرام مبادئ
احلياديــة اخلاصــة بــاألمم املتحدة.
نســبة الوفــود التــي تغــادر غــزة وهــي حتمــل معلومــات
إضافيــة حــول القضايــا التــي تؤثــر فــي الالجئــن.
عــدد املبــادرات التــي جتــرى لتوعيــة األطــراف املعنيــة
حــول قضايــا التركيــز (زيــارات ميدانية/إحاطــات للجهات
املانحــة ،والسياســيني ،والباحثــن ،والصحفيــن).

100%

نســبة احلــاالت التــي يحــدث فيهــا انتهــاك حلقــوق
الوصــول إلــى اخلدمــات والتــي يتــم حلهــا.

50

عــدد االدعــاءات بانتهــاك حقــوق الوصــول التــي يرفعهــا
الجئــون إلــى عنايــة فريــق موظفــي دعــم العمليــات
ويقــوم الفريــق مبتابعتهــا.

ســيجري موظفــو دعــم العمليــات أربــع زيــارات تفتيــش مفاجئــة
بخصــوص احلياديــة لــكل واحــدة مــن منشــآت األونــروا فــي عــام
 .2015وستســاعد التدريبــات وجلســات التوعيــة فــي حتســن فهــم
املوظفــن للمبــادئ اإلنســانية ،مــع التركيــز علــى احلياديــة بشــكل
خــاص .ســيراقب موظفو دعــم العمليــات الوضع اإلنســاني واســتجابة
الوكالــة لــه ،وســيبلغون عــن النواقــص ،وســيحرصون علــى أن يتــم
اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة بواســطة الدوائــر املعنيــة.
يســعى الفريــق فــي غــزة إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق الالجئــن

الفلســطينيني ،مــع االهتمــام باألطفــال والنســاء بشــكل خــاص.
وســيتم إجــراء حتليــل للســياق اإلنســاني باالســتناد إلــى بيانــات
الرصــد امليدانــي لالسترشــاد بــه فــي بنــاء البرامــج (احلساســة للنــوع
االجتماعــي) .فضـا ً عــن ذلــك ،ينظــم الفريق ،بقيــادة املكتــب التنفيذي
للمديــر ،زيــارات للوفــود مــن أجــل ضمــان حصولهــم على فهم مباشــر
للوضــع «علــى أرض الواقــع» ،وجعلهــم فــي موقــع أفضــل للمناصــرة
واملســاهمة فــي التصــدي لألزمــة اإلنســانية وأزمــة حقــوق اإلنســان
التــي تؤثــر فــي الالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة.

النداء العاجل  | 2015األراضي الفلسطينية المحتلة |19

حماية الطفل
ضمــن واجــب الوكالــة املتعلــق باحلمايــة ،تكتســب حماية األطفــال في
غــزة مــن العنــف واإلهمــال واإلســاءة واالســتغالل أهميــة قصــوى ،مــع
إيــاء االعتبــار الكامــل الختــاف االحتياجــات بــن الفتيــان والفتيــات
.ســيبدأ هــذا اجلهــد عــن طريــق إجــراء حتليــل للقــدرات وآليــات
االســتجابة املتاحــة فــي مجــال حمايــة الطفــل داخــل كل برنامــج مــن

برامــج األونــروا فــي غــزة .وسيســتفاد مــن هــذا التحليــل فــي إعــداد
اســتجابة برامجيــة منســقة ومنهجيــة العتبــارات حمايــة الطفــل،
بحيــث تركــز بشــكل خــاص علــى جميــع أشــكال العنــف التــي
يتعــرض لهــا األطفــال.

التعليم الطارئ
الهدف االستراتيجي

النتاجات

توفر املواد األساسية
للطلبة للمشاركة في
التعلم إلى أقصى حد
مواجهــة تأثيــرات العنــف والفقــر ممكن.

عــن طريــق تلبيــة احتياجــات

يتمكن الطلبة الذين
الطلبــة فــي إطــار بيئــة تعلــم
تتضرر قدرات التعلم
داعمــة.
لديهم بسبب البيئة التي
يعيشون فيها من حتقيق
طاقاتهم التعليمية.

ســتواصل الوكالــة تقــدمي اإلرشــاد والدعــم للمعلمــن واألهالــي
والطلبــة علــى مــدار العــام  2015فــي التعامــل مــع األحــداث
الصادمــة املرتبطــة بأعمــال القتــال فــي صيــف  .2014وتســعى
الوكالــة ،مــن خــال عقــد معتكفــات للمعلمــن ،إلــى تقويــة
مهــارات التدبــر لــدى املعلمــن أنفســهم ومهاراتهــم فــي دعــم
الطلبــة ،حيــث أن أعــراض توتــر مــا بعــد الصدمــة كثيــرا ً مــا تطفــو
علــى الســطح بعــد وقــوع احلــدث الصــادم بشــهور .وســيحصل
األطفــال ،مــن خــال برنامــج التعلــم الصيفــي فــي األونــروا ،علــى

الغاية المستهدفة

المؤشر

70%

نســبة الطلبــة اجملهزيــن للمشــاركة بنشــاط فــي
التعلــم ،حســب إفــادات املعلمــن.

100%

نســبة الطلبــة فــي مــدارس األونــروا الذيــن يتــم تزويدهم
باملواد األساســية

80%

نســبة الطلبــة فــي التعلــم الصيفــي الذيــن ينجحــون
فــي امتحانــات نهايــة الصيــف.

100%

نســبة الطلبــة الراســبني فــي املــواد األساســية الذيــن
يلتحقــون بالتعلــم الصيفــي.

فرصــة ثانيــة لالنتقــال إلــى الصــف التالــي فــي العــام الدراســي
املقبــل .كمــا أن األطفــال الذيــن يتخلفــون عــن أقرانهــم فــي الصــف
ميكــن أن يتــم أيضــا ً حتديدهــم وإحالتهــم إلــى برنامــج «أطفــال
مميــزون ،احتياجــات خاصــة» .وســتزود الوكالــة جميــع الطلبــة مبــواد
التعلــم األساســية واملــواد املدرســية التكميليــة األساســية فــي
بدايــة كل فصــل دراســي ،ممــا ســيكفل التمســك باحلــد األدنــى مــن
املعاييــر اإلنســانية فــي التعليــم .وســتتمكن الوكالــة كذلــك مــن
تقــدمي التعليــم الطــارئ مــن خــال قنــاة األونــروا الفضائيــة.

© طلبة مدارس االونروا في غزة  / 2014األونروا  /شريف سرحان
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غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع
مخلفات الحرب المتفجرة
الهدف االستراتيجي

النتاجات

تقــدمي التثقيــف حــول مخاطــر
مخلفــات احلــرب املتفجــرة فــي جميــع
مــدارس األونــروا فــي غــزة وملوظفــي
األونــروا ،ممــا يقلــل مــن عــدد احلــوادث
املتعلقــة بهــا وأعــداد الوفيــات
واإلصابــات بــن األطفــال واملوظفــن.

يكتسب أطفال
املدارس في غزة مزيدا ً
من املعرفة التي
حتميهم من مخلفات
احلرب املتفجرة.

اســتنادا ً إلــى برنامــج جتريبــي ناجــح ،ســيتم تعميــم دورات تدريــب
مدربــن ملعلمــي األونــروا حــول التوعيــة مبخاطــر مخلفــات احلــرب
املتفجــرة علــى جميــع مــدارس األونــروا فــي غــزة ،والبالــغ عددهــا
 252مدرســة .ستســتهدف التوعيــة جميــع الصفــوف الدراســية
التســعة ،لزيــادة الوعــي لــدى  245,000طالــب وطالبــة علــى مــدار
العــام الدراســي .وســيتم توســيع التدريــب علــى مخاطــر مخلفــات
احلــرب املتفجــرة ليشــمل جميــع موظفــي األونــروا مــن خــال دورة

الغاية المستهدفة

المؤشر

80%

نســبة األطفــال وموظفــي األونــروا املســتهدفني الذيــن
يظهــرون حتســنا ً فــي املعرفــة عــن مخاطــر مخلفــات
احلــرب املتفجــرة.

100%

نســبة الطلبــة وموظفــي األونــروا الذيــن يتلقــون
التوعيــة مبخاطــر مخلفــات احلــرب املتفجــرة.

13,000

عــدد موظفــي األونــروا الذيــن يتــم تدريبهــم بشــكل
مباشــر وغيــر مباشــر.

لتدريــب املدربــن وإعــداد دليــل تدريبــي بهــذا اخلصــوص .ســيتم فــي
عــام  2015تدريــب مــا يصــل إلــى  100موظــف وموظفــة بشــكل
مباشــر ليكونــوا مدربــن ويشــكلون قاعــدة املــوارد التــي ســتقوم
بتدريــب مــا يصــل إلــى  13,000موظــف وموظفــة .وســيجري نشــر
رســائل التثقيــف حــول مخلفــات احلــرب املتفجــرة علــى نطــاق
مجتمعــي واســع مــن خــال تلفزيــون األونــروا وامللصقات واملنشــورات
والبــث اإلذاعــي.

أسابيع المرح الصيفية
الهدف االستراتيجي

النتاجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

85%

نســبة األطفــال الذيــن يظهــر عليهــم تأثيــر إيجابــي في

تقويــة قــدرات الصمــود والتدبــر لــدى

تتحسن الصحة
األطفــال املتضرريــن مــن الصــراع
البدنية والنفسية
والعنــف املتفشــي ،وذلــك مــن خــال
لألطفال ،ذكورا ً وإناثاً.

توفيــر بيئــة حاميــة محســنة.

إن األطفــال الذيــن يدرســون اآلن فــي الصــف األول فــي مــدارس
األونــروا فــي غــزة قــد عايشــوا ثالثــة حــروب ،فيمــا أن هنــاك القليــل
مــن املســاحات اآلمنــة التــي يســتطيع األطفــال أن يجــدوا فيهــا
فرصــة للراحــة واحلمايــة مــن البيئــة القاســية التــي حتيــط بهــم.
ســتتيح أســابيع املــرح الصيفيــة فــي غــزة للفتيــان والفتيــات
فرصــة املشــاركة فــي أنشــطة بنّــاءة ومرحــة فــي بيئــة حاميــة،

رفاههــم مــن املشــاركة فــي أســابيع املــرح الصيفية.
130,000

عــدد األطفــال املشــاركني فــي أســابيع املــرح الصيفيــة
(مصنف ـا ً حســب اجلنــس).

وبنــاء مهــارات حياتيــة ملموســة واكتســاب قيــم إيجابيــة،
فيمــا سيســاهم ذلــك فــي دعــم ســامتهم النفســية والبدنيــة
واالنفعاليــة .ستســتفيد الفتيــات بشــكل خــاص ،إذ أنهــن غالبــا ً
مــا يواجهــن قيــودا ً إضافيــة علــى احلركــة فــي اجملتمعــات احملافظــة.
ســيرتاد مــا يصــل إلــى  130,000طفــل أكثــر مــن  100موقــع تنظــم
فيهــا هــذه األنشــطة ،مبــا يشــمل مــدارس األونــروا.
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المياه والصرف الصحي والنظافة
الهدف االستراتيجي

النتاجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

0

عــدد حــاالت تفشــي األمــراض املنقولــة باملياه والناشــئة
عــن تعطــل عمــل نظــم امليــاه والصــرف الصحــي.

تتم الوقاية من تفشي
األمراض املنقولة باملياه
والناشئة عن تعطل
تفــادي حــدوث تدهــور حــرج فــي عمل نظم املياه والصرف
الصحــة العامــة بــن الالجئــن الصحي.

مــن خــال التدخــات الطارئــة
فــي مجــال امليــاه والصــرف
الصحــي.

100%

نســبة تغطيــة احلــد األدنــى مــن متطلبــات الوقــود
الالزمــة ملرافــق اخلدمــات احملليــة لتشــغيل مرافــق امليــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة.

100%

نســبة تغطيــة متطلبــات الوقــود اإلضافيــة الالزمــة
لتشــغيل مرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
فــي األونــروا نتيجــة نقــص الكهربــاء.

100%

نســبة اإلصالحــات الطارئــة الالزمــة علــى شــبكات امليــاه
والصــرف الصحــي فــي اخمليمــات التــي يتــم دعمهــا.

0

ينخفض تعرض الالجئني
لنواقل األمراض وأوساط
تكاثر احلشرات.

عــدد حــاالت املشــكالت الصحيــة املتعلقــة بنواقــل
األمــراض.

2

عــدد مواقــع تكاثــر البعــوض املكتشــفة التــي يتــم
تطهيرهــا.

12,500

أطنــان النفايــات التــي تتــم إزالتهــا مــن مواقــع الطــرح
غيــر الرســمية.

تراقــب األونــروا وضــع امليــاه والصــرف الصحــي فــي غــزة عــن
كثــب ،للســيطرة علــى أي تصاعــد فــي اخملاطــر علــى الصحــة
العامــة ،وذلــك مــن خــال زيــارات موقعيــة منتظمــة يقــوم بهــا
مهندســو الصــرف الصحــي وطاقــم دائــرة الصحــة فــي األونــروا.
وســتقدم األونــروا الوقــود ملرافــق اخلدمــات العامــة مــن أجــل
التأكــد مــن اســتمرار إمــدادات امليــاه وخدمــات معاجلــة امليــاه
العادمــة وإدارة النفايــات .يتوقــع أن يصــل معــدل إمــدادات الوقــود
الشــهري إلــى  270,000لتــر فــي عــام  .2015كمــا ســتعمل

الوكالــة علــى مراقبــة البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف
الصحــي داخــل اخمليمــات وإجــراء اإلصالحــات الطارئــة علــى نظــم
اجملــاري وتصريــف ميــاه األمطــار ،وكذلــك علــى األنابيــب املتضــررة
واآلبــار املتعطلــة عــن العمــل ،حســب االقتضــاء .عــاوة علــى ذلك،
ســتتعاون األونــروا مــع حمــات الســيطرة علــى نواقــل األمــراض،
وســتدعم إزالــة النفايــات مــن مواقــع الطــرح غيــر الرســمية فــي
اخمليمــات وفــي محيطهــا وفــي األماكــن ذات الكثافــة الســكانية
العاليــة مــن الالجئــن.
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غزة :التدخالت الخاصة بكل قطاع
المأوى الطارئ وإصالح المساكن وإدارة المراكز الجماعية
الهدف االستراتيجي

النتاجات

متلك األسر الالجئة
املهجرة سبال ً متزايدة
للوصول إلى حل مؤقت
للسكن.

الغاية المستهدفة

المؤشر

70%

نســبة تكلفــة الســكن املؤقــت التــي تتــم تغطيتهــا
بواســطة املســاعدات النقديــة فــي الســكن االنتقالــي،
باملتوســط.

100%

نســبة األســر الالجئــة النازحــة املؤهلــة التــي تتلقــى
املســاعدات النقديــة فــي الســكن االنتقالــي.

30,000

عــدد األفــراد الذيــن تتــم اســتضافتهم فــي املراكــز
اجلماعيــة.

حتصل األسر الالجئة
املتضررة من العمليات
العسكرية أو الكوارث
الطبيعية على إمكانية
صيانــة حــق األســر الالجئــة
استرجاع مساكنهم
املهجــرة أو املتضــررة مــن النشــاط
كسابق عهدها كما
العســكري أو الكــوارث الطبيعيــة
كانت قبل الضرر.

فــي املــأوى املالئــم.

حتصل األسر الالجئة
املهجرة أو املتضررة
على املواد غير الغذائية
لضمان راحتهم
الشخصية األساسية
وكرامتهم.
تتم حماية قدرات التدبر
لدى األسر التي تعاني
من خسائر مادية نتيجة
العمليات العسكرية.

ســتدعم الوكالــة األســر الالجئــة التــي نزحــت عــن مســاكنها مــن
أجــل صيانــة حقهــا فــي املــأوى املالئــم .فــي عــام  ،2015ســيتم دعــم
مــا يصــل إلــى  17,000أســرة الجئــة مــن خــال تزويدهــا مبســاعدات
نقديــة لتأمــن مــأوى انتقالــي إلــى أن تنجــز اإلصالحــات علــى
مســكنها أو يعــاد بنــاؤه .يتــم البــت فــي قيمــة املســاعدات النقديــة
للمــأوى االنتقالــي بالتنســيق مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ووزارة
اإلســكان واألشــغال العامــة ومجموعــة املــأوى ،وتتــراوح مــن 200
إلــى  250دوالرا ً أمريكي ـا ً فــي الشــهر ،اعتمــادا ً علــى حجــم األســرة.
ســتتلقى األســر الالجئــة املؤهلــة منح ـا ً نقديــة ومســاعدة فنيــة
لتنفيــذ أعمــال الترميــم ،أو ميكــن أن يتــم التعاقــد مــع شــركة
يقيمــه مهندســو األونروا.
محليــة ،اعتمــادا ً علــى مــدى الضــرر الــذي ّ
ويقــدر أن حوالــي  23,000أســرة الجئــة ســتحصل علــى دعــم فــي
اإلصــاح الطــارئ ملســاكنها فــي العــام .2015
ســتواصل املراكــز اجلماعيــة للوكالــة اســتضافة النازحــن الذيــن ال

80%

نســبة املســاكن املتضــررة التــي يتــم إصالحهــا لتعــود
كســابق عهدهــا.

100%

نســبة التكلفــة التــي تتــم تغطيتهــا إلصــاح املســاكن
املتضررة.

100%

نســبة األســر الالجئــة احملتاجــة إلــى تهيئــة مســكنها
للشــتاء التــي يتــم تزويدهــا باملــواد الالزمــة.

100%

نســبة األســر الالجئــة املهجــرة أو املتضــررة املتلقيــة
للمــواد غيــر الغذائيــة التــي تشــير إلــى أن احتياجاتهــا
اآلنيــة قــد متــت تلبيتهــا.

100%

نســبة األســر الالجئــة املهجــرة أو املتضــررة واملؤهلــة
التــي تلجــأ لطلــب املســاعدة مــن األونــروا ويتــم
تزويدهــا مبســاعدات غيــر غذائيــة طارئــة.

100%

نســبة األســر احلاصلــة علــى مســاعدات نقديــة التــي ال
تلجــأ إلــى آليــات تدبر ســلبية فــي أعقــاب اخلســائر املادية.

100%

نســبة األســر املؤهلــة التــي تعانــي مــن الصدمة بســبب
التدميــر املرتبــط بالعمليــات العســكرية والتــي تتــم
مســاعدتها مــن خــال تزويدهــا باللــوازم األساســية.

ميلكــون حلــوال ً انتقاليــة أو دائمــة للســكن .وســيتم تزويــد النازحــن
فــي املراكــز اجلماعيــة ،ســوا ًء الالجئــن أو غيــر الالجئــن ،بطــرود
غذائيــة «جاهــزة لــأكل» وثــاث وجبــات ســاخنة فــي األســبوع،
إلــى جانــب املــواد غيــر الغذائيــة وامليــاه الصاحلــة للشــرب وامليــاه
لالســتعماالت األخــرى .تشــتمل اخلدمــات املقدمــة فــي املراكــز
اجلماعيــة علــى النظافــة والصــرف الصحــي والتخلــص مــن
النفايــات ،ولــوازم التهيــؤ للشــتاء ،مبــا فــي ذلــك الكهربــاء والتدفئــة،
والصحــة األوليــة والدعــم النفســي-االجتماعي ،إلــى جانــب اإلدارة
العامــة واألمــن .ويقــدر أن املراكــز اجلماعيــة ستســتضيف حوالــي
 30,000شــخص فــي عــام  ،2015ويتوقــع أن ينخفــض هــذا الرقــم
إلــى  20,000فــي منتصــف العــام وإلــى صفــر فــي نهايتــه.
فــي حــال حــدوث نقــص فــي التمويــل ،ســتعطى األولويــة لألســر
التــي تعيلهــا نســاء واألســر التــي يوجــد فيهــا أفــراد ذوو إعاقــة فــي
جميــع مكونــات االســتجابة اخلاصــة باملــأوى الطــارئ.
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ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٧

ﻳﻌﻴﺶ  ٤٫٤ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ

ﺟﻨﲔ

ﻳﻌﻴﺶ  ٢٫٧ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻧﻮﺭ ﺷﻤﺲ

ﺍﻟﻔﺎﺭﻋﺔ

ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ
ﻋﺴﻜﺮ

ﻣﺨﻴﻢ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﳌﺴﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ٧٦٥,٠٠٠ﻻﺟﺊ

ﺑﻼﻃﺔ
ﺩﻳﺮ ﻋﻤﺎﺭ
ﺍﳉﻠﺰﻭﻥ

 ٢٢٥,٠٠٠ﻻﺟﺊ ﻣﺴﺠﻞ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ

٪٢٫٥٩

ﻋﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
Aqbat Jabr

ﺇﻧﺎﺙ

ﺷﺒﺎﺏ

ﺍﻻﻣﻌﺮﻱ
ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ
ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ

٢٠١٢

ﺷﻌﻔﺎﻁ
ﺑﻴﺖ ﺟﺒﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻫﻴﺸﺔ

٪١٤

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٨٠,٠٠٠ﻻﺟﺊ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﻢ

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ

٪٤٩

١٩٩٩

ﻋﺎﻳﺪﻩ

+ ٪١١٫٦

ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ

US $ ٢٫٩٣

ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭﺳﻠﻮ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﻢ :

ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ

US $ ١٫٨٧٥

G a za N o r th

ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ٪٦٠ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

٪٢٩

ﻓﻲ ٢٠١٣

G a za

M id d le A r e a

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻒ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺀ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻟﻒ :ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺀ :ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

٪٣٫٢٣

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ

ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ

ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ

ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ .

٪١٨٫٦

٪١٩

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ،
ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ٢٠١٣

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ

ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

٧,٠٠٠

٩٥٨

١٦١

٥٦٨

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻭ ،ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪٧٠
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﳋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﲡﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺟﻴﻢ.

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ ﰎ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ –
ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،٢٠١٤ﻳﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ  ٪٣٣ﻣﻨﻬﻢ.

ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠١٤
ﲟﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻣﺤﺘﺠﺰﺍﹰ ،ﻣﻨﻬﻢ  ٧٢ﻗﺎﺻﺮﺍﹰ.
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .٢٠١٤
ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺨﻤﻟﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﺪﺩﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ،ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٤

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ
) ١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ –  ٣٠ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ (٢٠١٤

٤٧٧
١١
 ٦٥٠ﻣﺼﺎﺑﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ  ٥٤ﻗﺎﺻﺮﺍ.ﹰ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٤

اﻻﻗﺘﺼﺎد
١٩ camps

اﻻﻗﺘﺼﺎد

٦

ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻸﻭﻧﺮﻭﺍ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٦

ﲡﻤﻌﺎ ﹰ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﹰ.

٥٩

٢٥

ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.

٪١٨

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ "ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻣﻲ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ"‘.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺠﺰﺃﺓ :ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٣ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٤

 ١٠٥ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﺻﻮﻝ ﰎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،٢٠١٤ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ١٩٩
 ١١,٠٠٠ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﺍﳋﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ – "ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ" – ﻭﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ.
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الضفة الغربية :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الهــدف االســتراتيجي األول :منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لالجئــن األكثــر ضعفـا ً
وافتقــارا ً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش
لألســر املفتقــرة لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.
المساعدات الغذائية الطارئة
النتاجات

الهدف االستراتيجي

األســر املفتقــرة إلــى األمــن الغذائــي يتم تخفيف حدة
تلبــي أبســط متطلباتهــا الغذائيــة افتقار الالجئني لألمن
الغذائي.
مــن خــال املســاعدات الغذائيــة.

الغاية المستهدفة

المؤشر

25,000

عــدد األســر الالجئــة املفتقــرة لألمــن الغذائــي التــي
تتلقــى مســاعدات بقســائم األغذيــة.

160,000

عــدد الالجئــن املفتقريــن لألمــن الغذائــي الذيــن يتلقــون
مســاعدات غذائيــة (مصنفـا ً حســب اجلنــس).

19,200,000

إجمالــي قيمــة القســائم اإللكترونيــة املقدمــة لالجئــن

دوالرا ً أمريكيا ً

يتــم تقييــم أســر الالجئــن الفلســطينيني اســتنادا ً إلــى
اخلصائــص األساســية لألســرة ،باســتخدام صيغــة بديلــة الختبــار
اإلمكانــات ،مــن أجــل حتديــد املفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي
وإعطائهــم األولويــة .ســيتم اســتهداف األســر املفتقــرة إلــى
األمــن الغذائــي واملقيمــة فــي اخمليمــات مــن خــال املــال مقابــل
العمــل الطــارئ ،فيمــا ســيتم دعــم أولئــك الذيــن يقيمــون خــارج
اخمليمــات مــن خــال املســاعدات الغذائيــة الطارئــة.
ستســتمر الوكالــة فــي تطبيــق برنامــج القســائم الغذائيــة

املفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي.

اإللكترونيــة الــذي تنفــذه فــي شــراكة مــع برنامــج األغذيــة
العاملــي .وســيتم فــي عــام  2015دعــم مــا يصــل إلــى 25,000
أســرة لشــراء منتجــات طازجــة وأغذيــة أساســية ومــواد أخــرى
يتــم توفيرهــا باألســاس مــن منتجــن فلســطينيني .تبلــغ قيمــة
القســائم باملتوســط  10دوالرات أمريكيــة للفــرد فــي الشــهر.
وفيمــا يتعلــق باجملتمعــات البدويــة والرعويــة املهــددة فــي
املنطقــة جيــم ،فسيســتمر التعــاون احلالــي بــن األونــروا وبرنامــج
األغذيــة العاملــي فــي تزويــد أســر الالجئــن وغيــر الالجئــن بطــرود
33
غذائيــة فصليــاً ،يتــم تصميمهــا حســب حجــم األســرة.

المال مقابل العمل الطارئ
الهدف االستراتيجي

النتاجات

تــزداد قــدرة األســر الالجئــة
املفتقــرة إلــى األمــن الغذائــي
علــى الوصــول االقتصــادي
للغــذاء لتغطيــة احتياجاتهــم
األساســية ،وذلــك مــن خــال
املــال مقابــل العمــل.

الالجئون املفتقرون إلى األمن
الغذائي املقيمون في اخمليمات
أو خارجها يكسبون األجور
على املدى القصير لتغطية
احتياجاتهم األساسية للغذاء
واستعادة قدراتهم على التدبر.

10,000

عــدد األســر الالجئــة املفتقــرة لألمــن الغذائــي التــي
تتلقــى مســاعدات بقســائم األغذيــة.

12,600,000

عــدد الالجئــن املفتقريــن لألمــن الغذائــي الذيــن يتلقــون
مســاعدات غذائيــة (مصنفـا ً حســب اجلنــس).

19

إجمالــي قيمــة القســائم اإللكترونيــة املقدمــة لالجئــن

دوالرا ً أمريكيا ً

املفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي.

© المال مقابل العمل  ,الضفة الغربية  / 2014األونرروا

ســيحصل مــا مجموعــه  10,0000أســرة الجئــة علــى عقــد
للمــال مقابــل العمــل فــي عــام  .2015تقــدر قيمــة العقــد
املعياريــة بحــدود  420دوالرا ً أمريكيــا ً فــي الشــهر لفتــرة ثالثــة
أشــهر ،ممــا ســيتيح لألســر أن تلبــي أبســط احتياجاتهــا الغذائيــة
وغيــر الغذائيــة .يســاهم العمــل فــي حتســن البنيــة التحتيــة
للمجتمــع والصــرف الصحــي ودعــم املنظمــات اجملتمعيــة
القاعديــة .ستســعى األونــروا بنشــاط لضمــان مشــاركة النســاء
بنســبة  35باملائــة والشــباب بنســبة  25باملائــة.

الغاية
المستهدفة

المؤشر
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الضفة الغربية :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الهــدف االســتراتيجي الثانــي :تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الالجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات
حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.
الحماية
الهدف االستراتيجي

النتاجات

تتحسن املتابعة املنهجية
للسلطات املسؤولة عن
انتهاكات القانون اإلنساني
الدولي.

الغاية
المستهدفة
20%

الالجئــون
يحصــل
الفلســطينيون علــى احلمايــة
مــن التأثيــرات املباشــرة
للصراع/االحتــال ،ويتعــزز
احتــرام القانــون اإلنســاني
الدولــي وقانــون حقــوق
اإلنســان الدولــي ،ويتــم
تخفيــف العواقــب اإلنســانية
لال نتهــا كا ت .

يتم التصدي لالحتياجات
العاجلة لالجئني ،نسا ًء ورجاال ً
وأطفاالً ،الذين يواجهون هدم
املنازل أو اإلخالء القسري
من مساكنهم أو اإلضرار
مبمتلكاتهم.
يتمتخفيضخطرالتهجير
القسريللتجمعاتالسكانية
املهددةوتعزيزقدراتهمعلىالتدبر.

ســترصد الوكالــة حــوادث احلمايــة وتوثقهــا وتبلــغ عنهــا .وفي مســعى
االســتجابة حلــاالت هــدم املســاكن والتهجيــر القســري واإلضــرار
باملمتلــكات اخلاصــة التي ترتكبهــا القوات اإلســرائيلية أو املســتوطنون،
تقــدم األونــروا اإلغاثــة فــي جهــد منســق مــع األطــراف الفاعلــة األخرى
مــن خــال منــوذج التدخــل أثنــاء األزمــات .تســعى األونــروا كذلــك
لدعــم اجملتمعــات احملليــة املهــددة بشــكل خــاص مــن خــال الشــراكة
فــي مشــاريع تتصــدى لتهديــدات احلمايــة وتعــزز قــدرة اجملتمــع علــى
الصمــود .يســتخدم برنامــج احلماية فــي األونــروا بيانات الرصــد واملعرفة
امليدانيــة لتدعيــم مبــادرات املناصــرة اخلاصــة والعامــة .وعلــى النحــو
ذاتــه ،تقــدم إحاطــة للدبلوماســيني وغيرهم مــن أعضاء اجملتمــع الدولي
حــول قضايــا احلمايــة التــي تؤثــر فــي الالجئــن الفلســطينيني ،ويتــم
حثهــم علــى التمــاس املســاءلة .وفــي الوقــت ذاتــه ،تتدخــل الوكالــة
لــدى الســلطات املعنيــة لطــرح بواعــث القلــق اســتنادا ً إلــى الواجبــات
التــي ينــص عليهــا القانــون اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان املنطبق،
وملناصــرة اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة ،واللتمــاس املســاءلة.

نســبة تدخــات األونــروا التــي تســتحث اتخــاذ اســتجابات
إيجابيــة مــن جانــب الســلطات.

80%

نســبة احلوادث/القضايــا املوثقــة التــي يتــم رفعهــا إلــى
الســلطات املعنيــة.

20%

تكون الوفود أكثر جاهزية
وأفضل معرفة للمناصرة بشأن
اآلزمة املمتدة التي تؤثر على
الالجئني في الضفة الغربية.

المؤشر

نســبة مبــادرات توعيــة األطــراف املعنيــة (اإلحاطــات ،الزيارات
امليدانيــة ،الــخ) التــي يتبعهــا اتخــاذ تدابيــر ملموســة مــن
هــذه األطــراف.

65

عــدد املبــادرات التــي جتــرى لتوعيــة األطــراف املعنيــة حــول
قضايــا التركيــز (زيــارات ميدانية/إحاطــات للجهــات املانحــة،
والسياســيني ،والباحثــن ،والصحفيــن).

100%

نســبة األســر الالجئــة التــي تعانــي مــن التهجيــر أو اإلضــرار
مبمتلكاتهــا اخلاصــة والتــي تتلقــى املســاعدات النقديــة الطارئــة
وفق ـا ً لنمــوذج التدخــل أثنــاء األزمــات.

50%

نســبة األســر الالجئــة التــي تعانــي مــن العنــف و/أو اإلضــرار
مبمتلكاتهــا اخلاصــة والتــي تتلقــى مســاعدات طارئــة وفق ـا ً
لنمــوذج التدخــل أثنــاء األزمــات.

19

عــدد اجملتمعــات احملليــة املهــددة التــي يتــم دعمهــا مــن خــال
ـيرها اجملتمــع احمللــي.
مشــاريع حمايــة يسـ ّ
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دعم العمليات
النتاجات

الهدف االستراتيجي

الغاية المستهدفة

المؤشر

80%

نســبة القضايــا املســجلة التــي يتــم التصــدي لهــا
بواســطة الدائــرة املعنيــة قبــل إجــراء الزيــارة التاليــة

صيانــة قــدرة الوكالــة علــى صيانة حيادية الوكالة
الوصــول وحيادهــا ،وتعزيــز ونزاهتها.

احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون
اإلنســاني الدولــي ،مــع توثيــق
االنتهــاكات واملســاهمة فــي
حمايــة الالجئــن وموظفــي
األونــروا مــن التأثيــرات املباشــرة تيسير قدرة الوكالة على
الوصول ومواجهة خروقات
للنزاع/االحتــال.
مساحة العمل اإلنساني.

ســعيا ً لضمــان نزاهــة الوكالــة وحيادهــا ،يجــري موظفــو دعــم
العمليــات زيــارات تفتيــش موقعــي فصليــا ً إلــى جميــع منشــآت
األونــروا ،للتأكيــد علــى أن تســتخدم حصــرا ً لألغــراض اإلنســانية.
ويتــم إشــراك موظفــي الوكالــة فــي تدريبــات علــى قضايــا
احليــاد والوصــول ،وكذلــك علــى واليــة األونــروا .إن حــوادث مثــل
تأخيــر أو منــع عبــور املوظفــن علــى نقــاط التفتيــش حتــد مــن
حريــة حركــة الســلع اإلنســانية وموظفــي األونــروا الذيــن يبلــغ
عددهــم  4,500فــي الضفــة الغربيــة ،ممــا يقيــد املســاحة املتاحــة
للعمــل اإلنســاني .يســتجيب فريــق موظفــي دعــم العمليــات

للتفتيــش علــى احلياديــة.
100%

نســبة منشــآت األونــروا التــي تخضــع ألربــع زيــارات
تفتيــش أو أكثــر بغــرض احلياديــة.

600

عــدد املوظفــن الذيــن يتــم تدريبهــم علــى احتــرام مبادئ
احلياديــة اخلاصــة بــاألمم املتحدة.

50%

نســبة احلــاالت التــي يــؤدي فيهــا تدخــل موظفــي دعــم
العمليــات إلــى ضمــان املــرور اآلمــن ملوظفــي األونــروا
وســلعها وخدماتهــا.

100%

نســبة احلــوادث املتعلقــة بالوصــول املبلــغ عنهــا التــي
تتــم إثارتهــا أمــام الســلطات املعنيــة.

حلــوادث الوصــول ويتفــاوض حــول إمكانيــة وصــول كــوادر الوكالــة
ومركباتهــا ولوازمهــا حيثمــا يكــون الزم ـاً ،مــع االحتفــاظ بســجل
بجميــع حــوادث الوصــول والتبليــغ عنهــا .ويتــم تنــاول حــوادث
الوصــول وانتهــاكات احلياديــة فــي اجتماعــات منتظمــة مــع اإلدارة
املدنيــة اإلســرائيلية .عــاوة علــى ذلــك ،يقــوم موظفــو برنامــج
دعــم العمليــات برصــد حــوادث احلمايــة فــي اإلقليــم وتوثيقهــا
والتبليــغ عنهــا ،ممــا يتيــح معلومــات حيويــة لتقــدمي اســتجابات
احلمايــة .إن احلضــور امليدانــي ملوظفــي دعــم العمليــات يعــزز األثــر
احلامــي لعمليــات الوكالــة.

العيادات الصحية المتنقلة
الهدف االستراتيجي

النتاجات

يكون الالجئون الفلسطينيون
الذين يواجهون قيودا ً على الوصول
تخفيــف أثــر األزمــة
واحلركة أو الذين يوجدون في
علــى اخلدمــات الصحيــة
جتمعات سكانية معزولة قادرين
لالجئــن.
على الوصول إلى خدمات وقائية
وعالجية ذات جودة.
تكفــل عيــادات األونــروا الصحيــة املتنقلــة الوصــول إلــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة فــي مــا ال يقــل عــن 56
موقعــا ً فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية.
ويشــار إلــى أن اجملتمعــات احملليــة اخملتــارة تواجــه عوائــق شــديدة
أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة األساســية .تعمــل
علــى تقــدمي االستشــارات الطبيــة ســتة فــرق صحيــة متنقلــة،
تتكــون مــن أطبــاء وممرضــات وقابــات .كمــا يســاعد املرشــدون
النفســيون املرافقــون للعيــادات فــي الكشــف عــن األفــراد
الذيــن فــي حاجــة إلــى خدمــات الصحــة النفســية أو اإلرشــاد

الغاية المستهدفة

المؤشر

100%

نســبة الزيــارات املنتظمــة التــي جتــرى لــكل مجتمــع
حســب برنامجهــا الزمنــي.

122,256

عــدد األشــخاص الذيــن يتــم تزويدهــم بقــدرة أفضــل
علــى الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة مــن خــال
العيــادات الصحيــة املتنقلــة.

108,000

عــدد استشــارات املرضــى املقدمــة فــي العيــادات
الصحيــة املتنقلــة (مصنفــا ً حســب اجلنــس).

النفســي-االجتماعي .يتــم تنســيق هــذا التدخــل مــع املنظمــات
الشــريكة لضمــان التوافــق فــي اخلدمــات وتفــادي التداخــل فــي
تغطيــة اجملتمعــات .ويولــى اهتمــام خــاص للنســاء اللواتــي
يغلــب أن يتحملــن عــبء التمــاس الرعايــة لألطفــال املرضــى
أو املســنني أو مرضــى األمــراض املزمنــة ،فيمــا يعانــن هــن
بأنفســهن مــن النقــص فــي خدمــات رعايــة احلمــل والصحــة
اإلجنابيــة املالئمــة 34 .تشــكل النســاء والفتيــات حوالــي 61
باملائــة مــن االستشــارات ،فيمــا يشــكل األطفــال دون اخلامســة
مــن العمــر حوالــي  24باملائــة منهــا.
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الضفة الغربية :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الصحة النفسية المجتمعية
الهدف االستراتيجي

النتاجات

تعزيــز قــدرة الصمــود
والصحــة النفســية لــدى
الالجئــن واألســر الضعيفــة
وفــي التجمعــات الســكانية
املهــددة.

تتم زيادة قدرات الصمود والتدبر
والصحة النفسية والسالمة
النفسية-االجتماعية في
التجمعات السكانية املهددة
املستهدفة.

تعمــل األونــروا فــي  49مجتمعـا ً بدويـا ً فــي املنطقــة جيــم ومنطقــة
التمــاس ،مبــا يشــمل محيــط القــدس ،حيــث تقــدم خدمــات الصحــة
النفســية اجملتمعيــة والدعــم النفســي-االجتماعي .مت اختيــار هــذه
اجملتمعــات احملليــة بســبب تعرضهــا للخطــر والتهديــد بتهجيــر
ســكانها ،ومــا يرافــق ذلــك مــن ضغــوط نفســية .تعمــل ســتة فــرق
متنقلــة للصحــة النفســية اجملتمعيــة علــى الوقايــة مــن القضايــا
النفســية-االجتماعية وقضايــا الصحــة النفســية فــي هــذه اجملتمعات

الغاية
المستهدفة

المؤشر

416

عدد األنشطة/اجللسات النفسية-االجتماعية اجلماعية.

600

عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري.

10,528

عــدد األفــراد الذيــن ميكنهــم الوصــول إلــى خدمــات الصحــة
النفســية مــن خــال وحــدات الصحــة النفســية املتنقلــة
(مجمــوع ســكان املناطــق اخملدومــة).

400

عــدد أفــراد اجملتمــع الذيــن يتــم تدريبهــم علــى الوقايــة
واالســتجابة لألزمــات والطــوارئ النفســية-االجتماعية.

والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا مــن خــال جلســات اإلرشــاد الفردي
واألســري واجلمعــي واألنشــطة النفســية-االجتماعية اجلماعيــة .ويتــم
تدبيــر اإلحالــة للحــاالت التــي تتطلــب متابعــة متخصصة .عــاوة على
ذلــك ،تدعــم الوكالــة مــا ال يقــل عــن  14جلنــة مجتمعيــة للبــدو ،مبــا
يشــمل تزويدهــا بالتدريبــات علــى مهــارات القيــادة ،ومهــارات االتصــال،
والوقايــة واالســتجابة للقضايــا النفســية-االجتماعية وقضايا الصحة
النفســية ،وأســس اإلســعاف األولــي.

© الضفة الغربية  / 2014أرشيف األونرروا
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التنسيق والسالمة واإلدارة
الهــدف االســتراتيجي الثالث:تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي تعــاون مــع
األطــراف املعنيــة ذات العالقــة.
الهدف االستراتيجي

النتاجات

الغاية المستهدفة

المؤشر

80%

نســبة مؤشــرات النتائــج التــي علــى املســار الصحيــح*
نحــو حتقيــق الغايــة ،معدلــة حســب التمويــل املتــاح.

متلــك الوكالــة قــدرة
لالســتجابة يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها
كافيــة
لألزمــة املمتــدة والطوارئ بفاعلية ،بقدر التمويل املتاح.
املفاجئــة.

إن مقيــاس هــذه االســتجابة الطارئــة لألونــروا ونطاقهــا يتطلبــان
توفــر أطــر إدارة فريــدة ومكرســة ،ومــوارد محســنة فــي مجــال
الســامة واألمــن ،والتنســيق داخليـا ً ومــع األطــراف املعنيــة األخــرى.
ســتواصل رئاســة الوكالــة دعــم مكاتــب األقاليــم فــي تنفيــذ
مختلــف برامجهــا الطارئــة بطــرق مختلفــة ،إلــى جانــب توفيــر
املــوارد الرئيســية.
شــاركت الوكالــة بنشــاط فــي تنســيق العمــل اإلنســاني ،مبــا فــي
ذلــك مــن خــال الفريــق القطــري للعمــل اإلنســاني ،واملشــاركة
فــي اجملموعــات القطاعيــة ،ومجموعــة عمــل املناصــرة فــي الفريــق
القطــري للعمــل اإلنســاني .وتتعــاون األونــروا فــي وحــدة حتليــل األمن
الغذائــي ومســح الوضــع االجتماعي-االقتصــادي واألمــن الغذائــي
مــن أجــل التعــرف علــى احتياجــات الالجئــن بشــكل أفضــل.
وهــي بصفتهــا إحــدى اجلهــات الرئيســية املقدمــة للمســاعدات
اإلنســانية فــي فلســطني تنســق مــع اجلهــات األخــرى فــي تدقيــق
قوائــم املســتفيدين ومواءمــة حــزم املعونــات فيمــا بينهــا.
أثنــاء الطــوارئ ،تقــوم األونــروا بتفعيــل غــرف عمليــات مركزيــة وعلى
مســتوى املناطــق لكــي تتمكــن مــن تقــدمي اســتجابة ســريعة ،مــع
احملافظــة علــى اســتمرار عملياتهــا االعتياديــة وعلــى التنســيق.
وتســعى الوكالــة لتمتــن تأهبهــا للطــوارئ وحتــرص علــى توفــر
مخــزون مناســب فــي املســتودعات .إن التنفيــذ الفعــال لعمليــات
الطــوارئ يســتدعي توفــر الطواقــم واملــوارد األساســية فــي اإلقليــم،
مبــا فــي ذلــك املرافــق املكتبيــة والبنيــة التحتيــة ،مثــل تلــك الالزمــة
لتوريــد املــواد إلــى غــزة فــي ظــل احلصــار.
تســعى الوكالــة لتنفيــذ نظــام نشــط إلدارة األمــن املؤسســي فــي
غــزة يتيــح حتديــد مســتوى اخملاطــرة املقبــول ،ويقــدم مــوارد مالئمــة
ومســتدامة إلدارة هــذه اخملاطــرة ،إلــى جانــب سياســات وإجــراءات

100%

نســبة مؤشــرات اخملرجــات التــي علــى املســار الصحيــح*
نحــو حتقيــق الغايــة ،معدلــة حســب التمويــل املتــاح.

100%

نســبة التقاريــر املوحــدة التــي تعــد بشــكل دقيــق وفــي
التوقيــت الســليم.

* تعتبــر املؤشــرات علــى املســار الصحيــح عندمــا يكــون قــد مت حتقيــق  70باملائــة أو
أكثــر مــن الغايــة بالنســبة لتلــك الفتــرة.

األمــن التــي مــن شــأنها أن توفــر بيئــة مواتيــة لتقــدمي اخلدمــات
الطارئــة بصــورة فعالــة.
وتكفــل األونــروا التكافــؤ فــي االســتهداف مــن خــال حتديــد
خصائــص الضعــف باالســتناد إلــى صيغــة بديلــة الختبــار اإلمكانات.
حتقيقــا ً لهــذه الغايــة ،يتــم االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات شــاملة
لألســر الالجئــة ،ويتــم حتديثهــا مــن خــال زيــارات منتظمــة لألســر.
كمــا حتتفــظ الوكالــة بنظــام عبــر اإلنترنــت للمراقبــة القائمــة على
النتائــج ،ييســر إعــداد التقاريــر املنتظمــة ويب ّلــغ عــن التقــدم احملــرز
ضمــن دورة البرامــج اإلنســانية.
تســتخدم الوكالــة منهجيــة موحــدة علــى نطــاق املؤسســة إلدارة
اخملاطــر ،تســاعد علــى حتديــد التعــرض ألهــم اخملاطــر التــي تتعلــق
بــكل مــن العوامــل الداخليــة واخلارجيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتعرض
إقليمــا العمــل فــي غــزة والضفــة الغربيــة خملاطــر عــدة خاصــة
بســياق كل منهمــا ،يتــم دمجهــا فــي نظــام رصــد اخملاطــر .ويتيــح
ســجل اخملاطــر حتديــد اخملاطــر املرتفعــة (أي التــي جتمــع بــن الشــدة
واالحتماليــة العاليــة) وعواقبهــا املتوقعــة .وحيثمــا ال تســتطيع
الوكالــة جتنــب التعــرض للمخاطــرة ،يتــم تطبيــق آليــات لتخفيــف
اخملاطــر وتدبيرهــا ،وجتــري مراقبتهــا كل ســتة أشــهر كحــد أدنــى.
مــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن اخملاطــر التــي تتــم مراقبتهــا بشــكل
يومــي ،وخاصــة تلــك املتعلقــة بالســامة واألمــن .يــرد ســجل اخملاطــر
فــي امللحــق ويســتعرض كال ً مــن اخملاطــر الفعليــة واملتصــورة .وينبغــي
اإلقــرار بــأن األحــداث التــي حتققــت فــي مجــرى العــام  2014وعواقبهــا
قــد مت بالفعــل تخفيــف حدتهــا .وســيعمل مكتبــا اإلقليمــن بدعــم
مــن الرئاســة علــى دمــج الــدروس املســتفادة ذات العالقــة التــي يتــم
اســتخالصها مــن التعــرض للمخاطــر املتبقيــة بعــد أن مت تفعيــل
آليــات التدبــر .بعــض هــذه التدابيــر يتعلــق مبجــاالت التأهــب للطــوارئ
وحتديــث الســيناريوهات والتدخــات فــي خطــط الطــوارئ.
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مالحظات الحاشية
.1

 1مالحظات األمني العام بان كي مون إلى اجلمعية العامة حول الوضع في غزة [كما مت
التحضير لتقدميها] ،نيويورك 6 ،آب/أغسطس  ،2014مت االطالع عليها في تشرين األول/
أكتوبر  2014على املوقع .http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7913

.2

 2مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2014نظرة عامة لالحتياجات
اإلنسانية  ،2014تقرير قيد اإلصدار؛ روبرت سيري ،املنسق اخلاص لعملية السالم في
الشرق األوسط ( ،)2014إحاطة جمللس األمن جول الوضع في الشرق األوسط 16 ،أيلول/
سبتمبر“ ،من اجلانب اإلسرائيلي ،قتل  66جنديا ً من اجليش اإلسرائيلي وستة مدنيني ،مبا  2121مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2014نداء أزمة غزة (الصفحة .)23
يشمل طفال ً ومواطنا ً أجنبياً .وأصيب حوالي  130مدنيا ً إسرائيليا ً وأكثر من  450جندياً”.
 2222مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية ،أيلول/
 3تتمتع مقرات األمم املتحدة باحلرمة مبوجب اتفاقية العام  1946بشأن امتيازات األمم
سبتمبر.
املتحدة وحصاناتها.
 2323مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية ،أيلول/
 4األونروا ( ،)2014قاعدة بيانات موظفي دعم العلميات.
سبتمبر.

.3
.4

 1818اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( ،)2014أرقام البطالة للربع الثاني.
 1919حتى  15تشرين الثاني/نوفمبر ،مت صرف  9.3مليون دوالر لدعم اإلصالحات وكمساعدات
نقدية في تأمني مسكن انتقالي.
 2020مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2014نداء أزمة غزة (الصفحة .)2

.5

 5مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية ،حزيران/
يونيو – آب/أغسطس؛ األونروا ( ،)2014قاعدة بيانات موظفي دعم العلميات.

 2424دولة فلسطني ( ،)2014اخلطة الوطنية لإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار في غزة ،تشرين
األول/أكتوبر.

.6

 6األونروا ( ،)2014قاعدة بيانات موظفي دعم العلميات.

.7

 7مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية ،أيلول/
سبتمبر.

 2525مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2014التقييم األولي السريع لغزة،
 27آب/أغسطس (الصفحة  .)11العجز في الطاقة الكهربائية حسب  21آب/أغسطس
.2014

.8

 8األونروا ( ،)2014ملخص عن أعمال الهدم ،أيلول/سبتمبر.

 2626مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2014التقييم األولي السريع لغزة27 ،
آب/أغسطس (الصفحة .)17

 9 .9مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،حماية املدنيني ،تقرير أسبوعي 24-30
حزيران/يونيو؛ اإليكونيميست ( ،)2014حلقة مفرغة تتسارع من جديد 5 ،متوز/يوليو ،مت
االطالع عليه في آب/أغسطس  2014على املوقع http://www.economist.com/news/
 2828اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة
middle-east-and-africa/21606288-murder-three-kidnapped-israeli-youths-hasواألونروا ( ،)2013مسح الوضع االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي 2012؛ األونروا
.set-dangerous-new-spate
( ،)2014بيان صحفي :انعدام األمن الغذائي في فلسطني اليزال مرتفعاً 3 ،حزيران/يونيو؛
مت االطالع عليه في آب/أغسطس على املوقع http://www.unrwa.org/newsroom/
 1010األمم املتحدة ( ،)2014تصريح منسوب إلى املتحدث الرسمي باسم األمني العام حول
.press-releases/food-insecurity-palestine-remains-high
إسرائيل 1 ،أيلول/سبتمبر ،مت االطالع عليه في تشرين األول/أكتوبر على املوقع http://
.www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7960
 2929مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2014التقييم األولي السريع لغزة27 ،
آب/أغسطس (الصفحة .)16
 1111مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية ،أيار/مايو.
 3030يشكل الرقم  245,000متوسطا ً تقريبيا ً لعدد طلبة األونروا في عام  .2015في النصف
 1212مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية ،حزيران/
الثاني من العام الدراسي  ،2014/2015يبلغ عدد الطلبة املقيدين باملدارس ( 240,413بنا ًء
يونيو – آب/أغسطس.
على األعداد في النصف األول من ذلك العام الدراسي) .أما تقديرات النصف األول من
العام الدراسي  2015/2016فتبلغ ( 248,913بنا ًء على متوسط النمو املعروف في عدد
 1313املفوض العام لألونروا بيير كراينبول في بيان صحفي لألونروا ( ،)2014األونروا
األطفال املنتظمني في املدارس).
حتث مجتمع املانحني على اتخاذ موقف صلب ضد النقل اجلماعي القسري للبدو
الفلسطينيني 21 ،أيلول/سبتمبر ،مت االطالع عليه في تشرين األول/أكتوبر على املوقع
 3131سيشمل توفير فرص العمل  13,897عمال ً لعمال مهرة ،و 38,217عمال ً لعمال غير مهرة،
http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-urges-donor-communiو 869عمال ً ملهنيني.
.ty-take-firm-stand-against-mass-forcible-transfer
 3232يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بتحليل متوسط األجور في مسح القوى
 1414بتسيلم ( ،)2007بال حركة :مصادرة حرية احلركة والتنقل للفلسطينيني في الضفة
العاملة الذي يجريه فصلياً .وتكون األجور أخفض بالنسبة ألسابيع العمل املكونة من
الغربية (ملخص التقرير) ،مت االطالع عليه في آب/أغسطس  2014على املوقع http://
ستة أيام باملقارنة مع أسابيع العمل املكونة من خمسة أيام .كما تكون األجور أخفض
img.static.reliefweb.int/report/israel/ground-halt-denial-palestinians-freeللخريجني املتدربني.
dom-movement-west-bank؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2011تقرير خاص:
 3333يجمع هذا التعاون بني قدرات التوريد لدى برنامج األغذية العاملي والقدرات اللوجستية
تطورات إمكانية التنقل والوصول في الضفة الغربية ،آب/أغسطس.
لدى األونروا وقدرتها على الوصول إلى اجملتمعات إلجراء التوزيع.
World Bank (2014), Economic Monitoring Report to the Ad-Hoc Liaison Com�   1515
.)mittee, 22 September (II.a.8, page 9
“ 3434كإجراء وقائي ،كثيرا ً ما تغادر النساء احلوامل مجتمعهن في منطقة التماس قبل
شهر من موعد الوالدة لتجنب حدوث مضاعفات” ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
IMF (2014), West Bank and Gaza report on macroeconomic developments 1616
اإلنسانية ( ،)2011تقرير خاص – املستجدات املتعلقة باجلدار ،متوز/يوليو.
.)and outlook, June (A.6, page 7
 2727مجموعة احلماية – إطار حتليل االحتياجات .2014-2016

 1717تعتمد سجالت األونروا على بيانات من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وتعود
بداياتها إلى العام .2000
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