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حول االونروا
تقــدم األونــروا المســاعدة والحمايــة وكســب التأييــد لحوالي  5مليون الجئ مســجل
لديها من فلسطين في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطيتية المحتلة إلى أن
يتــم التوصــل لحــل لمحنتهــم .وتشــتمل خدمــات الوكالــة علــى التعليــم والرعايــة
الصحيــة وشــبكة األمــان االجتماعــي والبنية التحتيــة للمخيمات وتحســينها والدعم
المجتمعــي واإلقــراض الصغير واالســتجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاعات
المســلحة  .ومــن خــال هــذه الخدمــات تســعى األونروا لمســاعدة الجئي فلســطين
علــى تحقيــق مســتوى الئق من المعيشــة وعلــى العيش حياة مديــدة وصحية وعلى
إكســابهم المعرفــة والمهــارة وتمتعهم الكامل بحقوق اإلنســان .وقــد تم صياغة
هــذه األهــداف اســتنادا إلى معاييــر األمم المتحــدة المتعلقة بالتنمية البشــرية .
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تمهيد من المفوض العام
أقــدم فيمــا يلــي خطــة األونــروا لتنفيــذ اســتجابة مبكــرة
ومتواصلــة للدمــار الشــديد الناجــم عــن األحــداث املأســاوية
التــي شــهدها قطــاع غــزة خــال  50يوم ـا ً مــن القتــال فــي
هــذا الصيــف .إن وقــف إطــاق النــار ال يــزال صامــداً ،إال أن
األزمــة لــم تنتــ ٍه بعــد بالنســبة آلالف العائــات فــي غــزة
التــي تهشــمت حياتهــا ،مبــن فيهــم العديــد مــن األطفــال
احملصوريــن فــي هــذه املنطقــة ،والذيــن عايشــوا احلــروب
وعواقبهــا للمــرة الثالثــة فــي أقــل مــن ســت ســنوات.
فيمــا يخــرج أهالــي غــزة مــن بوتقــة أشــد الصراعــات التــي
شــهدوها علــى مــدى عقــود مــن الزمــن ،فــإن احتياجاتهــم
تتزايــد بقــدر أكبــر مــن أي وقــت مضــى .فــاآلالف مــن
العائــات بقيــت دون مســكن ودون مصــادر لكســب الــرزق.
وحتــى الذيــن بقيــت بيوتهــم قائمــة يجــدون أنفســهم
يعيشــون فــي أحيــاء تهدمــت نظــم امليــاه والصــرف الصحي
والكهربــاء فيهــا.
تعــرض هــذه الوثيقــة التــزام األونــروا الراســخ بالالجئــن
الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة ،وبتوفيــر املعونات اإلنســانية
األساســية فــي شــكل غــذاء ومــأوى وخدمــات أساســية ،مــع
الشــروع كذلــك فــي أنشــطة اإلنعــاش واإلعمــار الضروريــة،
مثــل البرامــج النفســية-االجتماعية ،وإعــادة تشــييد البنيــة
التحتيــة ،واســتعادة التنميــة علــى املــدى البعيــد.
إال أن ذلــك لــن يكــون ممكنــا ً إال إذا ســمحت الظــروف بــه.
وحتتــاج األونــروا لضمــان وصــول مــواد البنــاء ،بشــكل خــاص،
حتــى تتمكــن مــن حتقيــق اســتجابة مالئمــة وفعليــة.
ســيكون التنســيق الفعــال والثابــت مــع جميــع األطــراف

املعنيــة أمــرا ً ال غنــى عنــه مــن أجــل تلبيــة هدفنــا فــي
اســتعادة الكرامــة والتنميــة ألهالــي غــزة .وستشــمل
أطــراف احلــوار الرئيســية األخــرى فــي هــذه العمليــة كال ً من
اجملتمــع الدولــي وحكومــة التوافــق الوطنــي الفلســطينية
ووكاالت األمم املتحــدة واألطــراف الفاعلــة الوطنيــة فــي
املنطقــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة.
فيمــا توجــد أهميــة حاســمة لتقــدمي الدعــم الفــوري
والشــروع فــي مرحلــة أوليــة مــن اإلعمــار بالنســبة ألهالــي
غــزة ،فــا شــيء علــى املــدى املتوســط والبعيــد أهــم مــن
توفيــر فــرص العمــل مــن خــال التجــارة غيــر املقيــدة
وحريــة احلركــة وإعــادة التنميــة .هــذا هــو الســبيل الوحيــد
لتمكــن أهالــي غــزة مــن انتشــال أنفســهم مــن الفقــر
والتبعيــة فــي مســعاهم نحــو حيــاة مــن االعتمــاد علــى
الــذات والكرامــة.
ال ميكــن أن يظــل مســتقبل غــزة موســوما ً بحالــة عــدم
االســتقرار والفقــر التــي يفرضهــا احلصــار .وعلــى اجملتمــع
الدولــي أن يتحــرك مبــا يتجــاوز حــدود العمــل اإلنســاني
لوحــده ويســتجيب للمســببات الضمنيــة لألزمــة.
بــودي أن أشــكر مجتمــع املانحــن علــى دعمهــم الكبيــر
لنــداء األونــروا العاجــل .كمــا أناشــد مــن أجــل توفيــر
الدعــم الســخي الســتجابات اإلنعــاش واإلعمــار األساســية
التــي يجــري تفصيلهــا فــي هــذه الوثيقــة .إن األونــروا
وســائر أعضــاء أســرة األمم املتحــدة ينطلقــون إلــى األمــام
فــي تنفيــذ األجنــدة اإلمنائيــة التــي حتتاجهــا غــزة وبصــورة
مســتدامة .اختصــاراً ،أناشــدكم مــن أجــل أن تدعمــوا بنــاء
مســتقبل أفضــل لغــزة.
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المقدمة
تســعى األونــروا لتأمــن  1.6مليــار دوالر أمريكــي لتلبيــة
أولويــات اإلغاثــة الطارئــة واإلنعــاش املبكــر واإلعمــار فــي
قطــاع غــزة .يتضمــن ذلــك  1.1مليــار دوالر علــى النحــو املشــار
إليــه فــي اخلطــة الوطنيــة لدولــة فلســطني بشــأن اإلنعــاش
املبكــر واإلعمــار فــي غــزة ،والتــي تتوخــى تغطيــة فتــرة ســنتني
مبدئيـاً ،باإلضافة إلــى  500مليــون دوالر لتطوير البنيــة التحتية
علــى املــدى األبعــد فــي اخمليمــات .ســتركز التدخــات علــى
إصــاح وتأهيــل املســاكن والبنيــة التحتيــة ،إلــى جانــب تلبيــة
أشــد االحتياجــات إحلاح ـا ً لــدى  1.2مليــون الجــئ فلســطيني
تخدمهــم األونــروا فــي غــزة .تقــوم األونــروا بــدور قيــادي فــي
التصــدي للدمــار الــذي ســببه الصــراع األخيــر والتأثيــرات
الواســعة النطــاق للحصــار الــذي تفرضــه إســرائيل .وتعمــل
الوكالــة فــي تعــاون وثيــق مــع اجملتمــع الدولــي وبالتنســيق مــع
األطــراف املعنيــة فــي املنطقــة ،مبــا يشــمل حكومــة التوافــق
الوطنــي الفلســطينية ،مــن أجــل الســير إلــى األمام بأنشــطة
اإلنعــاش واإلعمــار.

يظــل العمــل املنتظــر يكتســب أهميــة حاســمة ،ويظــل
تنفيــذه أمــرا ً ملحــاً .واألونــروا ،التــي لديهــا قــدرة مثبتــة
علــى تنفيــذ أعمــال اإلنعــاش واإلعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد
الصــراع فــي قطــاع غــزة ،تلتــزم بإيصــال املســاعدة بصــورة
ســريعة ومباشــرة إلــى الســكان املتضرريــن .إن الالجئــن الذيــن
فقــدوا مســاكنهم ،والذيــن يقــدر عددهــم بحوالــي 77,000
شــخص ،يعــدون مــن بــن الفئــات األشــد حاجــة إلــى احلصــول
علــى مســاعدة فــي تأمــن مــأوى انتقالــي ريثمــا يتمكنــون
مــن العــودة إلــى بيوتهــم .وســيظل حوالــي  240,000طفــل
الجــئ فــي محــور التركيــز أثنــاء عمليــة إعــادة بنــاء اجملتمعــات
احملليــة ،ال ســيما أولئــك الذيــن يعانــون مــن إصابــات طويلــة
األمــد ،واألطفــال الذيــن أصبحــوا أيتام ـاً .وســتركز اســتجابة
الوكالــة أيضـا ً علــى النســاء املعرضــات للخطــر ،مبــا فــي ذلــك
ترملــن ،وســيتم تقــدمي الفــرص لألســر التــي
أولئــك الالتــي ّ
فقــدت ســبل كســب العيــش.
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األونــروا هــي أكبــر منظمــة لــأمم املتحــدة فــي قطــاع غــزة،
وهــي وكالــة األمم املتحــدة الوحيــدة التــي تقــوم بأعمــال
التنفيــذ املباشــر .وتتمثــل مهامهــا فــي تقــدمي املســاعدة
واحلمايــة لالجئــن الفلســطينيني الذيــن يشــكلون أكثــر مــن
 70باملائــة مــن ســكان قطــاع غــزة .ويضــم طاقمهــا أكثــر
مــن  12,000موظــف وموظفــة مــن ذوي اخلبــرة ،إلــى جانــب
أنهــا متلــك آليــات راســخة لتوســيع قــدرات العمــل .بالتالــي،
فاألونــروا توجــد فــي وضــع فريــد يتيــح لهــا االســتجابة إلــى
األوضــاع الطارئــة.
إن مســتوى إنفــاق األونــروا فــي ســنة  2013جتــاوز  423مليــون
دوالر أمريكــي ،وهــو مــا يعــادل  15باملائــة مــن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي لغــزة .وفــي ســنة  ،2013وفــرت عمليــات األونــروا 8.1
باملائــة مــن مجمــوع الوظائــف وفــرص العمــل فــي قطــاع غــزة
وســاهمت فــي تخفيــض معــدل البطالــة مبقــدار  5.5نقطــة
مئويــة .ومنــذ االنتفاضــة الثانيــة فــي ســنة  ،2000ضخــت
عمليــات األونــروا أكثــر مــن مليــار دوالر علــى شــكل مســاعدات
إغاثيــة ،مبــا يشــمل املســاعدات الغذائيــة والنقديــة واملــال
مقابــل العمــل ،وأنفقــت فــي الفتــرة بــن ســنة  2011وســنة
 2013حوالــي  375مليــون دوالر علــى مشــاريع اإلنشــاءات ،مبــا
يشــمل اســتكمال بنــاء  30مدرســة فــي ســنة  2013لوحدهــا،
وذلــك علــى الرغــم مــن التأخيــرات املمتــدة التــي تنشــأ عــن
عمليــات املصادقــة والتنســيق مــع الســلطات اإلســرائيلية
التــي تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت.

مبنــى مدرســيا ً تابعــا ً لألونــروا .وباإلضافــة
مــن مجمــوع 156
ً
إلــى هــذه التحديــات الهائلــة وعلــى الرغــم منهــا ،اســتطاعت
األونــروا ضمــان اســتمرار تقــدمي اخلدمــات األساســية ،مثــل
تشــغيل املراكــز الصحيــة ،وتوزيــع املــواد الغذائيــة علــى
أكثــر مــن  800,000الجــئ ،وتقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف
الصحــي فــي اخمليمــات حيــث يعيــش أكثــر مــن  40باملائــة مــن
الالجئــن فــي قطــاع غــزة الذيــن يبلــغ مجموعهــم  1.2مليــون
نســمة .تلقــت األونــروا أكثــر مــن  190مليــون دوالر أمريكــي
القيمــة مــن أصــل 295.4
مــن التعهــدات والهبــات العينيــة ّ
مليــون دوالر أمريكــي هــي إجمالــي املبلــغ املطلــوب فــي النــداء
العاجــل ،ممــا أتــاح لألونــروا االســتجابة بتقــدمي املســاعدات
األشــد إحلاح ـا ً فــي ذروة فتــرة القتــال ،وإطــاق جهــود اإلنعــاش
املبكــر األولــى منــذ حلظــة التوصــل إلــى اتفــاق وقــف إطــاق
النــار فــي  26آب/أغســطس.

عــرض نــداء األونــروا العاجــل االحتياجــات والتدخــات
ومتطلبــات التمويــل لتقــدمي اإلغاثــة الطارئــة حتــى نهايــة
ســنة  .2014وفــي هــذه الوثيقــة ،تعــرض الوكالــة نظــرة عامــة
لالحتياجــات واالســتجابة ومتطلبــات التمويــل مــن أجــل
االســتجابة لتأثيــرات الصــراع بصــورة أكثــر شــمولية لســنة
 2015ومــا يليهــا .وســيعمل النــداء الطــارئ لألونــروا لســنة
 ،2015والــذي ســيصدر مســتقبالً ،علــى تغطيــة التدخــات
اإلنســانية املمتــدة ســوا ًء ملعاجلــة األزمــة املتواصلــة فــي غــزة
أو ردا ً علــى تزايــد االحتياجــات بســبب أعمــال القتــال التــي
وقعــت هــذا الصيــف .وعلــى األرجــح أن متتــد متطلبــات اإلعمار
طــوال فتــرة الصــراع ،وبفضــل تفانــي وشــجاعة موظفيهــا ،واإلمنــاء للتصــدي الحتياجــات الالجئــن واملســاهمة فــي أعمــال
قدمــت األونــروا املســاعدة اإلنســانية إلــى أكثــر مــن  290,000اإلعمــار والتنشــيط االقتصــادي األوســع نطاقــا ً لتصــل إلــى
ـى مدرســيا ً فتــرة تتــراوح بــن ثــاث وخمــس ســنوات.
شــخص مــن النازحــن الذيــن التجــأوا إلــى  91مبنـ ً

[  ] 1يشمل هذا املبلغ حوالي  200مليون دوالر مت تلقيها بالفعل من خالل نداء األونروا العاجل لصالح عزة لالستجابة لالحتياجات
الطارئة واإلنعاش املبكر في غزة..
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نظرة عامة الى الوضع
فــي مجــرى  50يوم ـا ً مــن الصــراع ،شــهد قطــاع غــزة جــوالت
مكثفــة مــن القصــف اجلــوي والبحــري واملدفعــي اإلســرائيلي،
إلــى جانــب العمليــات البريــة .وتســبب ذلــك بخســائر كبيــرة
فــي األرواح ،ونــزوح داخلــي مبقاييــس كبيــرة ،وأضــرار واســعة
فــي البنيــة التحتيــة العامــة التــي كانــت تعانــي مــن
الضعــف فــي األصــل .بلــغ مســتوى الضــرر والدمــار الــذي
أصــاب قطــاع غــزة خــال هــذه األيــام اخلمســن مقاييــس غيــر
مســبوقة ،حيــث أدى إلــى تشــريد أكثــر مــن  108,000شــخص
فقــدوا مســاكنهم .وكان مــا يقــارب  70باملائــة مــن القتلــى
مــن املدنيــن ،وشــكل األطفــال  34باملائــة منهــم .وحســب مــا
أفــادت بــه وزارة الصحــة الفلســطينية ،تعــرض لإلصابــة أكثــر
مــن  11,231فــرداً ،مبــا يشــمل  3,436طفـاً .وتشــير التقديــرات
األوليــة إلــى أن مــا يصــل إلــى  1,000طفــل مصــاب ســيظلون
يعيشــون بإعاقــة دائمــة .وســيحتاج مــا يصــل إلــى 1,500
طفــل تي ّتمــوا مؤخــرا ً إلــى دعــم دائــم فــي مجــال حمايــة
الطفــل والرعايــة االجتماعيــة.
مــع مراعــاة أهميــة أنشــطة اإلنعــاش واإلعمــار فــي قطــاع
غــزة مــن أجــل تخفيــف تأثيــرات الصــراع العميقــة ،وتوفيــر
الظــروف الالزمــة ملواصلــة التنميــة ،فــإن العــودة إلــى الوضــع
القائــم ســابقا ً لــن تكفــل االســتدامة .فاحلصــار علــى غــزة،
والــذي دخــل عامــه الثامــن ،ال يــزال يتــرك أثــرا ً مدمرا ً علــى حياة
النــاس .وتظــل حريــة التنقــل دخــوال ً إلــى قطــاع غــزة وخروجـا ً
منــه مقيــدة بشــدة .وقــد ازداد الوضــع ترديــا ً بعــد إغــاق
األنفــاق غيــر الشــرعية الواقعــة حتــت احلــدود بــن غــزة ومصــر
فــي حزيران/يونيــو  ،2013والتــي شــكلت وســيلة جنــاة مهمــة
بالنســبة ألهالــي غــزة ،مبــن فيهــم أكثــر مــن  1.2مليــون الجــئ
فلســطيني .فقــد أدى تقليــص اقتصــاد األنفــاق إلــى القضــاء
علــى أنشــطة االســتيراد بقــدر كبيــر ،والتضييــق علــى القطاع
ـول
اخلــاص – ممــا دفــع الســكان نحــو الفقــر بصــورة أشــد – وحـ ّ
ســكان غــزة إلــى االعتمــاد علــى املعونــات اإلنســانية بصــورة
مقلقــة مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم األساســية ،حتــى قبــل
أن تتســبب العمليــات العســكرية األخيــرة بضــرر بالــغ للبنيــة
التحتيــة والشــبكة االجتماعية-االقتصاديــة فــي غــزة.
قبــل وقــوع أعمــال القتــال األخيــرة ،بلــغ معــدل البطالــة 45
باملائــة ووصلــت نســبة انعــدام األمــن الغذائــي  56باملائــة بــن
األســر الالجئــة فــي غــزة .إن العامــل األكبــر الــذي يعرقــل األمــن
الغذائــي فــي غــزة هــو نقــص إمكانيــة الوصــول االقتصــادي إلى
الغــذاء بســبب البطالــة والتضخــم .وقــد أشــارت التقديــرات
الســابقة فــي ســنة  2014إلــى أن هــذه الظــروف االجتماعيــة-

االقتصاديــة مــن غيــر املرجــح أن تتحســن .أمــا اآلن فقــد أصبــح
هــذا االفتــراض يقينــاً ،إذ ازدادت الظــروف ســوءا ً فــي أعقــاب
الصــراع األخيــر.
وفقـا ً ملــا أفــاد بــه تقريــر األمم املتحــدة “غــزة فــي عــام  :2020هل
ســتكون مكان ـا ً مالئم ـا ً للعيــش” ( ...“ ،)2012إن اقتصــاد [غــزة]
لــن يكــون قابـا ً للحيــاة فــي ظــل الظــروف الراهنــة علــى وجــه
التحديــد .وتبقــى غــزة صامــدة عــن طريــق التمويــل اخلارجــي
واقتصــاد األنفــاق غيــر القانونــي” .ومــع انهيــار اقتصــاد األنفــاق
قبــل أكثــر مــن ســنة ،ومــع مســتوى الدمــار الــذي أصــاب
قطــاع غــزة خــال العمليــات العســكرية التــي امتــدت علــى
مــدار  50يومــاً ،أصبــح مــن احملتــم أن يتزايــد االعتمــاد علــى
املعونــات علــى املــدى القريــب والبعيــد ،وعلــى املســتوى الفردي
والقطاعــي والكلــي .وسيســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو مــا
لــم تتــم إزالــة العوائــق اجلوهريــة الداخليــة واخلارجيــة ،فــي
مــوازاة مــع جهــود اإلغاثــة واإلنعــاش املبكــر .إن األونــروا تســاند
نــداء األمــن العــام لــأمم املتحــدة الــذي وجهــه إلــى جميــع
األطــراف لكــي تتخــذ اخلطــوات الضروريــة إلقامــة ســام دائــم
ومعاجلــة األســباب الكامنــة للصــراع.
بعــد الصــراع الثالــث فــي الســنوات الســت األخيــرة ،والــذي
كان أشــدها تدميــرا ً وبفــارق كبيــر ،اســتنفد الســكان مــا تبقى
لديهــم مــن آليــات للتدبــر وأصبحــت اخلدمــات العامــة تعمــل
دون مســتوى املعاييــر الدنيــا .وقــد تصاعــدت مســتويات اليــأس
بشــكل بالــغ لــدى الســكان احملصوريــن فــي  365كيلومتــرا ً
مربعــا ً مــن األرض منــذ العمليــات العســكرية األخيــرة ،وهــو
مــا تشــهد عليــه محــاوالت أكثــر مــن  1000فلســطيني
الهــروب مــن غــزة ،حيــث هلــك أكثــر مــن  300منهــم عنــد
حتطــم مركبهــم علــى ســواحل لبيبــا.

غزة |5

© شريف سرحان  /أرشيف األونروا

[  ] 2جلأ  290,000شخص مهجر داخليا ً إلى مراكز اإليواء التي تديرها األونروا في ذروة أعمال القتال ،ويقدر أن العدد اإلجمالي للنازحني عن مساكنهم بلغ  500,000شخص وفقا ً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
[  ] 3قامت مجموعتا احلماية واملأوى بتجميع البيانات عن أعداد القتلى وتدمير املمتلكات باالستناد إلى معلومات أولية حسب  4أيلول/سبتمبر ،وهذه البيانات خاضعة للتغيير بنا ًء على أعمال التحقق الالحقة.
[  ] 4أفادت  74باملائة من األسر بأنها تلقت شكال ً أو أكثر من أشكال املساعدات في سنة  ،2012مبا يشمل املساعدات الغذائية.
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النهج اإلستراتيجي
تتركــز تدخــات األونــروا علــى االحتياجــات احلرجــة لالجئــن فــي
فتــرة مــا بعــد الصــراع علــى الفــور وفــي الفتــرات الالحقــة،
فيمــا تنتقــل غــزة مــن مرحلــة “تدميــر التنميــة” التــي ســادت في
الســنوات األخيــرة وإلــى مرحلــة “إعــادة التنميــة” التــي تبني على
القــدرات والطاقــات التــي متلكهــا غــزة .تقــود األونــروا عمليــات
تقييــم االحتياجــات بــن الالجئــن وتســتفيد مــن املعلومــات
التــي تنجــم عــن التقييــم مــن أجــل توجيــه دفــة تدخالتهــا.
ويجــري التركيــز فــي املــدى القريــب علــى تخفيــف تأثيــر أعمــال
القتــال علــى الالجئــن الفلســطينيني ،فيمــا ســيتجه االهتمــام
فــي املــدى األبعــد نحــو املســاهمة فــي جعــل غــزة مكانـا ً مالئمـا ً
للعيــش فــي عــام  2020ومــا بعــده.
ســتظل املســؤولية النهائيــة عــن البنيــة التحتيــة احليويــة داخل
نطــاق قطــاع اخلدمــات العامــة ،وســوف تتطلــب خبــرات وقــدرات
إضافيــة ومزيــدا ً مــن التمويــل ،وفقـا ً ملــا طرحتــه حكومــة التوافق
الوطنــي الفلســطينية .وســتحتاج األونــروا لتوفيــر القــدرات
اللوجســتية واخلبــرات ،بالتعــاون مــع الشــركاء ،للمســاعدة فــي
إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة احلرجــة التــي تؤثــر علــى الالجئــن.
ونظــرا ً ملســؤوليات األونــروا جتــاه  70باملائــة مــن ســكان غــزة الذين
يشــكلون مجتمــع الالجئــن ،فــإن األونــروا ستنســق أنشــطتها
عــن كثــب مــع حكومــة التوافــق الوطنــي الفلســطينية فــي
قطــاع املــأوى والقطاعــن االقتصــادي واالجتماعــي.
مت تصميــم اســتراتيجية األونــروا بحيــث تتوافــق مــع مراحــل
اإلغاثــة الطارئــة واإلنعــاش واإلعمــار ،انســجاما ً مــع اخلطــة
الوطنيــة لدولــة فلســطني بشــأن اإلنعــاش املبكــر واإلعمــار فــي
غــزة .وقــد مت اســتعراض تدخــات مرحلــة اإلغاثــة الطارئــة فــي
نــداء األونــروا العاجــل ،والــذي يظــل وثيــق الصلــة بالنظــر إلــى
اســتمرار تهجيــر الالجئــن ودخولــه شــهره الرابــع .وتتضمــن
مرحلــة اإلنعــاش مبــادرات مبكــرة لتلبيــة االحتياجــات احلرجــة،
ومتكــن الالجئــن الفلســطينيني فــي غــزة مــن املــرور عبــر الفتــرة
االنتقاليــة .أمــا مبــادرات اإلنعــاش األطــول زمنيــا ً فتركــز علــى
مبــادرات ســبل كســب العيــش املســتدام وحتقيــق االســتقرار
فــي خدمــات األونــروا .وتتضمــن مرحلــة اإلعمــار تدخــات أوســع
نطاقـا ً لتوفيــر املــأوى علــى املــدى البعيــد ،وإعــادة تأهيــل اخمليمات،
والتصــدي الحتياجــات إعــادة التنميــة بطريقــة تتكامــل مــع
جهــود احلكومــة واألطــراف اإلمنائيــة الرئيســية األخــرى.
إدراكا ً لالعتمــاد املتبــادل بــن االحتياجــات “اجلديــدة” و”القدميــة”،
يتضمــن نهــج األونــروا االســتراتيجي فــي إنعــاش غــزة – وفــي
نطــاق واليتهــا – التصــدي لبعــض املســببات الضمنيــة التــي
تعرقــل إعــادة التنميــة فــي غــزة .وفــي إطــار التقريــر “غــزة فــي
العــام  :2020اســتجابة األونــروا العملياتيــة” ،فقــد مت اختيــار
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التدخــات فــي مجــاالت التحضــر والبنيــة التحتيــة للصحــة
البيئيــة لتكــون مكملــة جلهــود اإلنعــاش واإلعمــار فــي ظــل بيئة
العمــل الراهنــة.
إن احتياجــات الالجئــن هائلــة ،ولــن يكــون باإلمــكان حتقيــق
النتائــج التــي ترمــي األونــروا إلــى حتقيقهــا إال إذا مت تنفيــذ
التدخــات املقترحــة بالكامــل .وســيكون ذلــك متوقفــا ً علــى
بيئــة العمــل إلــى حــد كبيــر .وقــد مت ضمــن عمليــة التخطيــط،
وبالتنســيق مــع احلكومــة ووكاالت األمم املتحــدة ،حتديــد عــدد مــن
االفتراضــات والشــروط املمكّنــة الرئيســية علــى النحــو اآلتــي:
•بيئــة العمــل داخــل غــزة تتيــح وصــول الفاعلــن فــي اجملــال
اإلنســاني إلــى الســكان الذيــن ســيتلقون اخلدمــة.
•حكومــة التوافــق الوطنــي الفلســطينية متــارس الســلطة
واإلشــراف احلكومــي فــي غــزة ،مبــا يشــمل أعمــال التأهيــل
والتنميــة فــي أعقــاب الصــراع وتشــغيل اخلدمــات العامــة
املقدمــة إلــى عمــوم الســكان.
•األونــروا حتصــل علــى موافقــات ســريعة مــن املكتــب
اإلســرائيلي لتنســيق أنشــطة احلكومــة فــي املناطــق علــى
مشــاريع التشــييد العالقــة واملقترحــة ،بحيــث يكــون
مــن املمكــن إدخــال مــواد البنــاء الالزمــة إلــى قطــاع غــزة
بطريقــة ســريعة وخاضعــة للتنبــؤ.
•األونــروا تتلقــى املســاهمات املاليــة الالزمــة وحتصــل علــى
التفهــم والدعــم املســتمر للقضايــا األساســية لالجئــن
الفلســطينيني فــي غــزة.
وتتضمن افتراضات التخطيط في هذا الوقت ما يلي:
» »حاملــا تتوقــف أعمــال القتــال بشــكل ثابــت ،يبقــى عــدد
تقديــري ال يزيــد عــن  40,000شــخص مــن النازحــن
احملتاجــن إلــى املــأوى املؤقــت فــي املراكــز اجلماعيــة
التســعة عشــر التــي تديرهــا األونــروا فــي الفتــرة إلــى
مــا بعــد شــهر آذار/مــارس  ،2015مــع حــدوث انخفــاض
ملمــوس علــى هــذا العــدد بحلــول شــهر حزيران/يونيــو
.2015
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» »تباشــر األطــراف الفاعلــة املعنيــة تقــدمي املســاعدات
لغيــر الالجئــن ،مبــن فيهــم أولئــك الذيــن يظلــون فــي
املراكــز اجلماعيــة التابعــة لألونــروا.
[  ] 5إضافة إلى ذلك ،ستبقى األونروا جاهزة ملراجعة مسار عملياتها اللوجستية حتى تستطيع استخدام أي معبر مفتوح بني
إسرائيل وغزة ،في انتظار احملصلة النهائية للمفاوضات وفرص الوصول.
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النهج اإلستراتيجي
االغاثة الطارئة
كانــت األونــروا فــي طليعــة جهــود اإلغاثــة الطارئــة علــى مــدار
فتــرة الصــراع .وفــي ذروة هــذه الفتــرة ،اســتضافت األونــروا أكثــر
مــن  290,000نــازح فــي  91مدرســة مت حتويلهــا إلــى مراكــز
مخصصــة لإليــواء الطــارئ عبــر قطــاع غــزة .وشــملت تغطيــة
االحتياجــات األساســية لهــؤالء امللتمســن للمــأوى تقــدمي
املســاعدات الغذائيــة ،وتوفيــر امليــاه الصاحلــة للشــرب وغيــر
الصاحلــة للشــرب ،وتوزيــع املــواد غيــر الغذائيــة الالزمــة للنظافــة
ولــوازم النــوم ،وإجــراء األنشــطة النفســية-االجتماعية ،مبــا
يشــمل علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر ،تقــدمي اإلرشــاد ،والوصــول
إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وتنفيــذ أنشــطة أوليــة للتعليــم
فــي حــاالت الطــوارئ لصالــح األطفــال فــي ســن املدرســة .إن
تشــغيل مراكــز اإليــواء يشــكل مهمــة ضخمــة ،حيــث عمــل مــا
يزيــد علــى  4,000موظــف وموظفــة ميدانيـا ً داخــل مراكــز اإليواء،
وقــدم قرابــة  400موظــف الدعــم ألنشــطة االســتجابة مــن
مكاتــب الطــوارئ املركزيــة واحملليــة ،وعمــل  660موظفـا ً وموظفة
آخريــن علــى تأمــن العمليــات اللوجســتية الالزمــة .اســتمرت
العمليــات علــى مــدار الســاعة وفــي جميــع أيــام األســبوع خــال
القســم األعظــم مــن أيــام الصــراع اخلمســن .وتواصــل األونــروا
العمليــات ذاتهــا علــى مــدار الســاعة فــي الوقــت الــذي تتحــول

فيــه مراكــز اإليــواء الطــارئ إلــى مراكــز جماعيــة مــا زال يقيــم
فيهــا حوالــي  60,000شــخص مــن املهجريــن.
إن املــدارس التــي ســتبقى تعمــل كمراكــز جماعيــة بحاجــة إلــى
تكييــف لكــي تالئــم متطلبــات مراكــز اإليــواء املمتــد ،وذلــك
مث ـا ً مــن خــال توفيــر الطاقــة ومرافــق االســتحمام مبــا يدعــم
توفيــر أساســيات اإلقامــة .كمــا أن مــن الضــروري تكييفهــا
لظــروف الشــتاء مــع دنــو أمطــار اخلريــف وبــرد الشــتاء .كمــا
ســتعمل األونــروا علــى التكيــف لكــي تواصــل تلبيــة االحتياجات
األساســية ،حيــث يجــري البحــث فــي ســبل توفيــر الوجبــات
الدافئــة ،واملــاء الســاخن ،والــدفء الكافــي للنــوم.
تشــارك األونــروا فــي مجموعــة عمــل فنيــة مكونــة مــن وكاالت
األمم املتحــدة ذات الصلــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة ،للحــرص
علــى تبنــي نهــج منســق فــي دعــم األســر املعرضــة للخطــر
املقيمــة خــارج املراكــز اجلماعيــة والتــي ال تــزال غيــر قــادرة علــى
بــدء مرحلــة التعافــي ،وذلك لتحديــد االحتياجــات الفعليــة لهذه
األســر والتحقــق مــن هــذه االحتياجــات وتصميــم املســاعدات
املناســبة بنــا ًء عليهــا .وســتحتفظ األونــروا باملســؤولية عــن
الالجئــن ،فيمــا ستســعى لتبنــي نهــج منســجم مــع النهــج
الــذي ســتوظفه اجلهــات الفاعلــة األخــرى في مســاعدة الســكان
غيــر الالجئــن.
[  ] 6هذا العدد من األشخاص الذين ظلوا مهجرين يفوق حجم التهجير الذي حدث في ذروة عملية الرصاص املصبوب.
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االنعاش المبكر
لــكل شــخص احلــق فــي مســتوى معيشــي الئــق .وقــد شــرعت
األونــروا بإجــراء تقييــم للمســاكن فــي أيلول/ســبتمبر ،فــي
تنســيق وثيــق مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان وبرنامــج األمم
املتحــدة اإلمنائــي ،وبدعــم إضافــي مــن برنامــج األغذيــة العاملــي،
وذلــك للبــت فــي حجــم األضــرار الناجتــة عــن أعمــال القتــال
فــي قطــاع غــزة .يتــم فــي البدايــة إعطــاء األولويــة للمناطــق
التــي تضــررت بأكبــر قــدر خــال الصــراع ،ومنهــا بيــت حانــون
والشــجاعية وشــرق خــان يونــس .وســيلزم توفيــر زيــادة ملموســة
فــي القــدرات مــن باحثــن اجتماعيــن ومهندســن الســتكمال
التقييــم فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر.

املراكــز اجلماعيــة .أمــا األســر التــي يتقــرر أن مســاكنها مــا زالــت
صاحلــة للســكنى ولكنهــا بحاجــة إلــى أعمــال تصليــح – حوالــي
 28,000أســرة الجئــة – فســيتم تزويدهــم باملســاعدة ،ســوا ًء مــن
خــال تقــدمي مســاعدة نقديــة إلجــراء التصليحــات بأنفســهم،
أو مســاعدة عينيــة علــى شــكل بعــض املــواد البســيطة مثــل
املشــمع والنايلــون ،أو ميكــن تزويدهــم بقســائم لشــراء اللــوازم
الضروريــة.
فيمــا يتعلــق باملكــون اخلــاص باملســاعدات النقديــة املشــروطة،
ســتكون األســر الالجئــة التــي تكبــدت نفقــات غيــر متوقعــة،
مبــا فــي ذلــك نفقــات عــاج طبــي أو تكاليــف دفــن ،مخولــة
باحلصــول علــى تعويــض كلــي أو جزئــي عــن هــذه التكاليــف.
وســيتم البحــث فــي إمكانيــة التعويــض عنــد تقــدمي الالجئــن
ملطالباتهــم والوثائــق املســاندة ذات الصلــة ،وذلــك اعتمــادا ً علــى
معاييــر االســتحقاق واألولويــة التــي تضعهــا الوكالــة.
ســيتم التوســع فــي مبــادرات برامــج التوعيــة والتثقيــف
اجملتمعــي التــي تنفذهــا األونــروا واملنظمــات الشــريكة ،مبــا
يشــمل مراكــز األنشــطة الشــبابية ،ومراكــز التأهيــل اجملتمعــي،
ومراكــز البرامــج النســوية ،واملنظمــات اجملتمعيــة القاعديــة
املشــاركة فــي مبــادرة النــوع االجتماعــي ،بحيــث تغطــي
مواضيــع مثــل الصحــة ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي،
والســامة النفســية-االجتماعية ،ومخاطــر املتفجــرات املتخلفــة
عــن احلــرب ،إلى جانــب مواضيــع أخــرى .إن توســيع قــدرات البرامج
يتطلــب ترميــم بعــض املرافــق واملقتنيــات ،وإعــداد مــواد التثقيف
واالتصــال ،وتوفيــر قــدرات إضافيــة للقيــام بهــذه اجلهــود.
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يقــدر أن  14,000مســكن مــن مســاكن الالجئــن لــم تعــد صاحلة
للســكنى ،والعديــد مــن األســر الالجئــة التــي دمــرت مســاكنها
أو تعرضــت ألضــرار بالغــة بســبب الصــراع يعيشــون فــي ظــروف
انتقاليــة خــارج مرافــق األونــروا .فهنــاك مــا يصــل إلــى 5,000
أســرة أو أكثــر إمــا يقيمــون فــي اســتضافة أســر أخــرى أو
يتدبــرون شــؤون حياتهــم فــي مســاكن باإليجــار .ســتزود الوكالــة
هــذه األســر مبنحــة ملــرة واحــدة بقيمــة  500دوالر أمريكــي لشــراء
املتطلبــات األساســية مثــل اللبــاس واألدوات املنزليــة ،ودعــم
شــهري علــى شــكل “مســاعدة نقديــة فــي تكلفــة املــأوى
االنتقالــي” مببلــغ  225دوالرا ً باملتوســط – اعتمــادا ً علــى حجــم
األســرة ،وذلــك إمــا كمســاهمة فــي رســوم اإليجــار أو فــي دعــم
األســر املســتضيفة .وتتوفــر حزمــة املســاعدات ذاتهــا لألســر
األخــرى التــي ســتصبح مؤهلــة للحصــول عليهــا حاملــا تغــادر

أصيــب مــا ال يقــل عــن  118مرفق ـا ً مــن مرافــق األونــروا بأضــرار
أثنــاء أعمــال القتــال ،وخاصــة املــدارس ،إلــى جانــب العيــادات
الصحيــة ،ومكاتــب خدمــات النظافــة ،ومنشــآت اخلدمــات
االجتماعيــة .ويجــري العمــل علــى تنفيــذ إصالحــات بســيطة،
فيمــا يجــري التنســيق للحصــول علــى املــواد الالزمــة لتنفيــذ
اإلصالحــات الرئيســية .كمــا تضــرر كــم كبيــر مــن األثــاث
واملعــدات األخــرى نتيجــة العمليــات العســكرية أو أثنــاء
اســتخدام املــدارس كمراكــز لإليــواء ،ممــا يســتدعي اســتبدالها.
ســتلبي جهــود اإلنعــاش املبكــر كال ً مــن االحتياجــات البرامجيــة
واملاديــة ،مبــا يشــمل تصليــح البنــى املاديــة إلــى جانــب جتديــد
اخلدمــات األساســية ،مبــا فــي ذلــك دعــم موظفــي األونــروا مــن
خــال األنشــطة النفســية-االجتماعية .إن كال األمريــن يشــكالن
جــزءا ً ال يتجــزأ مــن جهــود عــودة األونــروا لتقــدمي اخلدمــات النوعية
مــن خــال تدخــات الصحــة والتعليــم واخلدمــات االجتماعيــة
والتمويــل الصغيــر وحتســن اخمليمــات.
مت التبليــغ بشــكل واســع عــن تعــرض شــبكات امليــاه واجملــاري
ألضــرار بالغــة فــي مختلــف أنحــاء قطــاع غــزة ،مــع أن مصلحــة
ميــاه بلديــات الســاحل واألطــراف املعنيــة األخــرى ال تــزال جتــري
[  ] 7لن يتم تفعيل متطلبات توثيق الوضع االنتقالي – عقد االستئجار أو االلتزام مع األسرة املضيفة – إال بدءا ً من سنة  ،2015وذلك
سعيا ً لعدم إضافة أعباء جديدة على السكان املهجرين في هذا الوقت الهش.
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تقييماتهــا لألضــرار .تبعــا ً لذلــك ،تتوقــع األونــروا أن تســتمر
احلاجــة لتوفيــر الوقــود لــكل مــن مجموعــة الصحــة ومجموعــة
امليــاه والصــرف الصحــي مــن أجــل دعــم املستشــفيات والعيادات
احملليــة ومرافــق خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي واجلهــات احملليــة
العاملــة علــى إدارة النفايــات الصلبــة .عــاوة علــى ذلــك ،تشــير
التقييمــات التمهيديــة التــي أجراهــا مهندســو األونــروا البيئيــون
إلــى وقــوع أضــرار واســعة النطــاق فــي البنيــة التحتيــة للصحــة
البيئيــة داخــل بعــض مخيمــات الالجئــن فــي غــزة .وســتعمل
الوكالــة علــى تصليــح أو اســتبدال شــبكات امليــاه واجملــاري
املتضــررة ،وكذلــك األنابيــب والصهاريــج املتضــررة فــي مســاكن
الالجئــن ،وذلــك للتأكــد مــن أن تســتعيد اخمليمــات خدمــات امليــاه
والصــرف الصحــي األساســية علــى مســتوى املنــازل.

تــدرك األونــروا أن التنميــة فــي غــزة تعتمــد ليــس علــى اإلعمــار
البنيــوي فحســب ،بــل وعلــى االســتثمار فــي رأس املــال البشــري
كذلــك .ويتــم تصميــم برامــج ســبل كســب العيــش املتوخــاة
بحيــث تســاعد فــي إعطــاء انطالقــة قويــة إلمكانــات كســب
األجــور علــى املــدى البعيــد لصالــح الالجئــن مــن بعــض الفئــات
الســكانية اخملتــارة فــي غــزة ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى
الشــباب والنســاء واملزارعــن .وعندمــا جتتمــع تدخــات ســبل
كســب العيــش مــع التدخــات املوجهــة نحــو اإلنعــاش ،مثــل
املــال مقابــل العمــل واملســاعدات النقديــة املشــروطة ،فإنهــا
ستســاعد بشــكل مســتدام علــى إيقــاف االنكمــاش االقتصــادي
فــي غــزة ،وســتتيح الفــرص لألســر الفقيــرة ،وســتزيد مــن
قدرتهــم علــى حتمــل الصدمــات.

االعمار بإتجاه التنمية

ستوســع األونــروا برنامــج تدريــب اخلريجــن ،والــذي يشــكل أحــد
املكونــات الفرعيــة لبرنامــج املــال مقابــل العمــل ويســتهدف
الشــباب الذيــن أنهــوا دراســتهم اجلامعيــة مؤخــراً ،بحيــث
يزودهــم بعقــود للعمــل املهنــي لــدى شــركات محليــة ،ممــا
سيســاعدهم علــى بنــاء خبراتهــم العمليــة .وعلــى نحــو مماثــل،
يهــدف برنامــج القيــادات النســائية الشــابة إلــى جســر الفجــوة
فــي املهــارات بــن ســوق العمــل والقــوى العاملــة املتعلمــة ،ممــا
ســيمكّن اخلريجــات الشــابات مــن تطويــر املهــارات املطلوبــة فــي
ســوق العمــل.

دمــرت
إن ضمــان توفــر حــل دائــم إلســكان األســر الالجئــة التــي ّ
مســاكنها بســبب العمليــة العســكرية ميثــل أولويــة عليــا
للوكالــة .وســتتبع األونــروا ســبال ً متعــددة في إطــار اســتراتيجية
للمــأوى يتــم االتفــاق عليهــا فــي مجموعــة املــأوى ،مبــا فــي ذلــك
مــع القيــادة فــي وزارة حكومــة التوافــق الوطنــي املعنيــة ،وذلــك
ســعيا ً لتأمــن مســاكن لألســر الالجئــة ،وبنــاء مخــزون إســكاني
إضافــي يــزود النازحــن بحــل مناســب للمــأوى املؤقــت ،ودعــم
إحيــاء القطــاع اخلــاص مــن خالل توفيــر فــرص العمــل والتعهدات،
والتوافــق مــع سياســة التخطيــط احلضــري احلكوميــة .إن األونروا
ملتزمــة بالتقــدم فــي العمــل بســرعة ومبســتوى عــال مــن
اجلــودة ،متوقعــة أن يتــم بناء املســاكن املطلوبــة ،وعددهــا 14,000
مســكن ،فــي مجــرى الســنوات الثــاث أو اخلمــس املقبلــة فــي
ظــل آليــات الوصــول الراهنــة ومــع تبنــي عمليــة مصادقــة أســرع
ممــا هــي اآلن.

ســتواصل األونــروا تقــدمي فــرص التعليــم العالــي البديلــة مــن
خــال برنامــج التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،وستوســع
البرنامــج لدعــم تنفيــذ دورات فــي إعــادة اإلعمــار ،مــع إمكانيــة
تقــدمي التدريــب علــى اســتعمال التكنولوجيــا اخلضــراء فــي
قطــاع اإلنشــاءات .ويهــدف برنامــج “بوابــة غــزة” إلــى دعــم
االقتصــاد احمللــي عــن طريــق تزويــد خريجــي تكنولوجيــا املعلومات
واالتصــاالت املتخرجــن حديثـا ً بالفرصــة الكتســاب خبــرة مهنية
يلــزم أيضـا ً القيــام بعمــل إمنائــي شــامل داخــل اخمليمــات وخارجها عمليــة ،مــع فتــح اآلفــاق أمامهــم لدخــول أســواق جديــدة.
لالســتجابة للمشــكالت املزمنــة ،مثــل اكتظــاظ املســاكن،
إن اإلنعــاش املســتدام فــي غــزة يتطلــب أكثــر بكثيــر مــن مجــرد
والتوســع العمرانــي العشــوائي ،وســوء تخطيــط اســتخدام
إعــادة بنــاء مــا جــرى تدميــره .فرفــع احلصــار والتصــدي للتحديــات
األراضــي ،وضيــق الطرقــات واألزقــة ،وتــردي معاييــر املســاكن .لقــد
البنيويــة أمــام غــزة ،مثــل شــح امليــاه ،ونقــص الكهربــاء ،وارتفــاع
اصبــح تطويــر مخيمــات الالجئــن فــي غــزة ميثــل ضــرورة مــن
مســتويات التحضــر ،وتزايــد االحتياجــات الناجمــة عــن النمــو
أجــل حتســن الصحــة البيئيــة وظــروف املعيشــة االجتماعيــة-
الســكاني الســريع ،تعــد عناصــر بــارزة فــي جهــود تخفيــف
االقتصاديــة لســكان اخمليمــات .ومبــا أن كل مخيــم يتصــف مواطــن الضعــف التــي تعانــي منهــا املنطقــة وإرســاء األســاس
بخصائــص فريــدة ،فســيتم تصميــم خطــط حتســن اخمليمــات لعمليــة إعــادة التنميــة التــي تتيــح الفــرص االقتصاديــة وتوفــر
مبــا يتــاءم مــع احتياجــات الســكان ومبشــاركة اجملتمــع – مــن حس ـا ً مــن الســامة واألمــان لــدى أهالــي غــزة.
املســاكن اخلاصــة لألســر وحتــى املســاحات واملرافــق العامــة.
اســتكماال ً جلهــود اإلعمــار داخــل مخيــم الشــاطئ ،تخطــط فيمــا يلــي تدخــات األونــروا حســب املراحــل الثــاث ،مــع إدراك أن
األونــروا لبنــاء حاجــز مـ ّدي يعــزز مــن حماية الشــاطئ مــن عوامل املراحــل ستتكشــف بشــكل متزامــن إلــى حــد مــا .وقــد بنيــت
التــآكل الطبيعــي ،وذلــك مــن أجــل صيانــة الطريــق الســاحلية متطلبــات التمويــل املقـ ّدرة علــى أســاس حســابات مشــتقة مــن
واملســاكن اجملــاورة لصالــح  90,000نســمة مــن ســكان اخمليــم .التقييمــات األوليــة والســوابق التــي أرســيت بواســطة العمليــات
وكمــا هــو احلــال بالنســبة جلميــع مشــاريع اإلنشــاءات ،ســيوفر العســكرية ســنة  2008وســنة  ،2012واعتمــادا ً علــى أســعار
الســوق الراهنــة.
هــذا العمــل فرص ـا ً ذات أهميــة للتشــغيل فــي قطــاع غــزة.
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ملخص االستجابة

قطاع التدخل

االحتياجات

االغاثة الطارئة

االستجابة

التمويل المطلوب
( بالدوالر
االمريكي )

توزيع المعونات
الغذائية

150,195,000

األفراد املقيمون في مراكز اإليواء الطارئ أو املراكز اجلماعية ،وكذلك
عموم السكان ،بحاجة إلى مساعدات غذائية لتغطية احلد األدنى من
حاجتهم إلى الطاقة ،نتيجة ألعمال القتال وما ترتب عليها من عواقب
على مستويات انعدام األمن الغذائي.

تهيئة املراكز اخملصصة لإليواء الطارئ لتصبح مراكز جماعية
تستضيف النازحني لفترات إقامة مطولة.

توفير الغذاء لألشخاص النازحني في مراكز اإليواء أو املراكز اجلماعية،
وإجراء توزيع استثنائي للغذاء على جميع األسر الالجئة التي ال
تتلقى الغذاء من األونروا من قبل.

المواد غير الغذائية

اإلصالحات البسيطة
للمساكن

الصحة

توزيع املواد غير الغذائية على األسر املهجرة وغيرها من األسر
املتضررة من الصراع.

املساكن املتضررة أثناء أوضاع الطوارئ بحاجة إلى إصالحات بسيطة.

العائالت في املراكز اجلماعية بحاجة إلى اإلسعافات األولية والرعاية
الصحية واألدوية واملواد الصيدالنية املناسبة.

الدعم النفسي-
االجتماعي

37,290,000

إصالح األضرار البسيطة في مساكن العائالت الالجئة املستحقة ،مبا
يشمل حوالي  28,000مسكن (رقم تقديري في انتظار إجراء تقييم
نهائي).
ضمان تقدمي اخلدمات الصحية لألشخاص املهجرين في املراكز
اجلماعية ومراكز األونروا الصحية األولية ،مبا يشمل األمهات اجلدد،
كاف من األدوية األساسية واملستلزمات الطبية
مع توفير مخزون ٍ
والوقود.

تسببت فترة أعمال القتال وشدتها بتأثير على سكان غزة بأكملهم،
وزادت من تآكل آليات التدبر النفسي-االجتماعي التي كانت تتصف
بالهشاشة في األصل.

العائالت املهجرة بسبب الوضع الطارئ بحاجة إلى مواد النظافة واملواد
املنزلية األساسية ،مبا يشمل املواد الالزمة إلجراء إصالحات طارئة على
املساكن ،وحتتاج مراكز اإليواء إلى توسيع مرافق االغتسال ومستلزمات
التكيف مع فصل الشتاء.

45,875,000

7,905,000

5,100,000

تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي لألشخاص املهجرين الذين يظلون
في املراكز اجلماعية ،وتقدمي دعم نفسي-اجتماعي إضافي في
املنشآت واملنظمات اجملتمعية الشريكة في األشهر التي تلي فترة
القتال على الفور.

تضررت بيئة التعلم بسبب أعمال القتال ،مما أدى إلى تراجع قدرة الطلبة توفير وسائل تعلم بديلة وأنشطة التعليم في حالة الطوارئ لصالح
األطفال في سن املدرسة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
على بلوغ املعايير األكادميية الدنيا.

التعليم

495,000
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المال مقابل العمل

إشراك العمال غير املهرة واملهرة في دعم أنشطة االستجابة
الطارئة ،مبا يشمل املراكز اجلماعية.

عمليات االستجابة الطارئة واإلنعاش املبكر حتتاج إلى قوى عاملة
إضافية ،كما أن العائالت بحاجة إلى فرص للمال مقابل العمل.

6,680,000
16,280,000

توسيع برامج التثقيف والتوعية الصحية اجملتمعية.
تقدمي خدمات شاملة للناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي (توفير اخلدمات اخملتلفة في موقع واحد).

9,100,000

9,640,000

68,560,000

11,140,000

الصحة البيئية (المياه تعطل خدمات املياه والصرف الصحي ومخاطر اإلصحاح األخرى تزيد من توفير املياه الصاحلة للشرب وغير الصاحلة للشرب ملراكز اإليواء
والصرف الصحي
واألسر الالجئة املعرضة للخطر.
إمكانية تفشي األمراض املعدية.
والنظافة)
تنظيف املواقع االنتقالية لطرح النفايات الصلبة.

المساعدات النقدية
المشروطة

اإلنعاش المبكر

العائالت الالجئة الفلسطينية بحاجة إلى مساعدة في تغطية
النفقات االستثنائية الناجتة عن الوضع الطارئ.

المأوى االنتقالي

الصحة

تعويض (كلي أو جزئي) عن تكلفة الرعاية الطبية وتكاليف الدفن.

العائالت الالجئة التي أصبحت مساكنها غير صاحلة للسكنى بحاجة
إلى مساعدة في تغطية نفقات املأوى االنتقالي.

تتعرض خدمات الرعاية الصحية األولية في األونروا لضغط عمل فائض
في سعيها لتلبية االحتياجات الصحية سوا ًء الناشئة عن الصراع أو
عن توسيع التغطية.

الدعم النفسي -
االجتماعي

استبدال األدوات املنزلية.
مساعدة نقدية بخصوص املأوى االنتقالي لتغطية تكاليف
االستئجار أو استضافة أسر أخرى.
ضمان قيام خدمات األونروا الصحية االعتيادية املوسعة بعملها
الكامل.

تسببت فترة أعمال القتال وشدتها بتأثير على سكان غزة بأكملهم،
مبن فيهم املستفيدين من خدمت األونروا ،وزادت من تآكل آليات التدبر
النفسي-االجتماعي التي كانت تتصف بالهشاشة في األصل.

تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي بشكل محسن لعموم الالجئني
الفلسطينيني احملتاجني له ،ومنهم األطفال في مدارس األونروا.
تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي ملوظفي األونروا العاملني أثناء فترة
الطوارئ.
االستجابة إلى االحتياجات الناشئة لدى النساء نتيجة الصراع
من خالل التوعية العامة وإيجاد الفرص لألنشطة االجتماعية
والترفيهية.
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قطاع التدخل

التعليم

االحتياجات

اإلنعاش المبكر

االستجابة

تضررت بيئة التعلم بسبب أعمال القتال ،مما أدى إلى تراجع قدرة الطلبة تقدمي دروس التعليم العالجي والدعم اإلضافي للطلبة.
على بلوغ املعايير األكادميية الدنيا.

الصحة البيئية (المياه تعطل خدمات املياه والصرف الصحي ومخاطر اإلصحاح األخرى تزيد من توفير الوقود ملرافق املياه والصرف الصحي احمللية واملرافق الصحية
والصرف الصحي
التابعة لوزارة الصحة ،وللشركاء العاملني على إدارة النفايات
إمكانية تفشي األمراض املعدية.
والنظافة)
الصلبة.
إعادة تشييد البنية التحتية للصحة البيئية وإصالحها في مخيمات
مختارة.

إصالح أو استبدال األثاث املتضرر.
زيادة قدرات األونروا لتنفيذ األنشطة اإلضافية ،مبا في ذلك توفير
قدرات إضافية وتغطية إجازات املوظفني.
زيادة قدرات األونروا األمنية في غزة.

اإلعمار من أجل التنمية

احلاجة إلى دعم إضافي ملوظفي األونروا الستيعاب األنشطة اإلضافية
والتدبر مع عواقب الصراع ،من ناحية املواد واملوارد البشرية ،إلى جانب
الدعم النفسي-االجتماعي.

إصالح وتأهيل منشآت منشآت األونروا التي تعرضت ألضرار بسيطة أو بالغة بحاجة إلى إصالح إجراء أعمال الصيانة الالزمة واإلصالحات الصغيرة املقاييس على
األونروا
منشآت األونروا.
وتأهيل أو إعادة بناء واستبدال املقتنيات املتضررة.

تعزيز قدرات األونروا

إصالح المساكن

مساكن الالجئني املتضررة أثناء أوضاع الطوارئ بحاجة إلى إصالح أو
إعادة بناء.

إعادة بناء املساكن أو بناء مساكن جديدة لالجئني الذين تضررت
بيوتهم السابقة لدرجة ال ميكن إصالحها.

إصالح وتأهيل منشآت منشآت األونروا التي تعرضت ألضرار بسيطة أو بالغة بحاجة إلى إصالح إجراء أعمال التأهيل واإلصالح على منشآت األونروا ،مبا يشمل
األونروا
املدارس واملراكز الصحية ومراكز توزيع الغذاء واملكاتب.
وتأهيل أو إعادة بناء.

التمويل المطلوب
( بالدوالر
االمريكي )

17,500,000
11,100,000

24,740,000

6,000,000

679,000,000
1,100,000
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تأهيل كلي خمليمات الالجئني.

بناء حاجز م ّدي يعزز من حماية الشاطئ من عوامل التآكل
الطبيعي ،من أجل صيانة الطريق الساحلية ومساكن الالجئني
اجملاورة.
تزويد األسر الفقيرة بفرص قصيرة األجل للمال مقابل العمل.

الصحة البيئية واألوضاع االجتماعية-االقتصادية للمخيمات متأثرة
سلبا ً باملشكالت املزمنة ،مثل اكتظاظ املساكن ،والتوسع العمراني
العشوائي ،وسوء تخطيط استخدام األراضي ،وضيق الطرقات واألزقة،
وتردي معايير املساكن.

الطرق ومنازل السكان في مخيم الشاطئ معرضة للخطر بسبب
التآكل الطبيعي للشاطئ.

عمليات االستجابة الطارئة واإلنعاش املبكر حتتاج إلى قوى عاملة
إضافية ،فيما أن العائالت بحاجة لتحسني آليات التدبر املالي لديها.

تطوير البنية التحتية
والمخيمات

الصحة البيئية

المال مقابل العمل

538,000,000

3,000,000
17,400,000

دعم سبل كسب
العيش

9,900,000

أدى توقف النشاط االقتصادي خالل الوضع الطارئ وتدمير جزء ملموس
من البنية التحتية االقتصادية في غزة إلى تقليص إمكانات كسب
األجور احملدودة أصالً.

دعم القطاع اخلاص من خالل تكليف أنشطة األعمال املنشأة حديثا ً
بتنفيذ أعمال األونروا .زيادة قدرات األونروا األمنية في غزة.

دعم التعليم والتدريب التقني واملهني وفرص التلمذة احلرفية
للشباب ،مبا يشمل دمج التكنولوجيا اخلضراء وتقدمي التدريب
للنساء الشابات.

المجموع الكلي

1,676,000,000
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