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حول االونروا 

األونــروا هيئــة لألمــم المتحــدة أنشــأتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 1949، وهــي مفوضــة بتقديــم 
المســاعدة والحمايــة لحوالــي خمســة مالييــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين لديهــا. وتقتضــي مهمتهــا 
تقديــم المســاعدة لالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن ولبنــان وســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ليتمكنــوا مــن 
ــم.  ــادل لمحنته ــل ع ــى ح ــل إل ــم التوص ــى أن يت ــك إل ــانية وذل ــة اإلنس ــال التنمي ــي مج ــم ف ــل طاقاته ــق كام تحقي
ــين  ــة وتحس ــة التحتي ــة، والبني ــات االجتماعي ــة والخدم ــة، واإلغاث ــة الصحي ــم، والرعاي ــروا التعلي ــات األون ــمل خدم تش
 المخيمــات، واإلقــراض الصغيــر، والمســاعدات الطارئــة. وتمــول األونــروا بالكامــل تقريبــً مــن المســاهمات الطوعيــة. 

 عن النداءات الطارئة

يوضــح هــذا النــداء الطــارئ اســتجابة برامــج األونــروا لالحتياجــات اإلنســانية فــي االراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي 
ــة  ــات الوكال ــم خدم ــي تدع ــروا الت ــة لألون ــة االعتيادي ــات الميزاني ــن متطلب ــا ع ــج وميزانياته ــل البرام ــام 2015. وتنفص ع
األساســية. ويشــار إلــى أن تقريــر “اســتجابة اســتراتيجية لعواقــب القتــال فــي صيــف 2014 فــي غــزة”، والــذي صــدر فــي 
ــى  ــاملة عل ــة الش ــتجابة الوكال ــتعراض اس ــة الس ــي محاول ــمولية ف ــر ش ــً أكث ــذ نهج ــر 2014، يتخ ــرين األول/أكتوب تش
المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد لعواقــب القتــال الــذي شــهدته غــزة فــي تموز/يوليــو  _ آب/أغســطس 2014. وقــد 
ــداء  ــذا الن ــع ه ــا م ــض مكوناتهم ــل بع ــن تتداخ ــر )واللتي ــاش المبك ــة، واإلنع ــة الطارئ ــي: اإلغاث ــل، ه ــة مراح ــج ثالث دم
الطــارئ لعــام 2015(، إلــى جانــب إعــادة اإلعمــار مــن منطلــق تنمــوي علــى المــدى األبعــد )وهــو مــا يقــع خــارج نطــاق 

هــذا النــداء الطــارئ(.
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بوصفهــا معالــم رئيســة لقضايــا احلرمــان مــن الكرامــة 

لألراضــي  الطارئــة  األونــروا  مناشــدات  تقــف  واحلقــوق، 

الفلســطينية احملتلــة عنــد مســتوى منفصــل لوحدهــا. فعلــى 

ــد  ــا علــى حتدي مــدار الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة، عملن

ــدد  ــي تتح ــبل الت ــزاع والس ــال والن ــرية لاحت ــة البش الكلف

وتتأثــر مــن خالهــا حيــاة الجئــي فلســطني – الرجــال والنســاء 

ــابهة  ــم املش ــم وتطلعاته ــواء بآماله ــد س ــى ح ــال عل واألطف

ــراء  ــم – ج ــي العال ــن ف ــخاص اآلخري ــدى األش ــي ل ــك الت لتل

ــم. ــع واقعه ــي تصن ــة الت ــروف الصعب الظ

ــركاء  ــه لش ــة طي ــام 2015، واملقدم ــوارئ لع ــدة الط إن مناش

األونــروا، تبلــغ 414 مليــون دوالر؛ وهــي تركــز بشــكل رئيــس فــي 

ــزاع  ــر للن ــر املدم ــل األث ــة بتقلي ــراءات الكفيل ــى اإلج ــزة عل غ

ــكان  ــى س ــروض عل ــار املف ــى احلص ــام 2014 وعل ــرى ع ــذي ج ال

ــك  ــي ذل ــا ف ــة مب ــة الغربي ــي الضف ــز ف ــا ترك ــاع، فيم القط

القــدس الشــرقية علــى االســتجابة لعواقــب التقييــد الواســع 

املفــروض علــى احلركــة واملترافــق مــع أثــره بشــل حركــة 

االقتصــاد الفلســطيني والتوســع املســتمر للمســتوطنات 

ــى  ــر الســكان واالنتهــاكات األخــرى للحقــوق عــاوة عل وتهجي

ــطينيني. ــود الفلس ــة صم ــض درج تقوي

وقــد شــهدنا علــى مــدار األشــهر اإلثنــي عشــر املاضيــة أوقاتــا 

ــروج  ــبيل للخ ــود س ــة وج ــي بإمكاني ــل حقيق ــة بأم مفعم

ــى  ــه. وحت ــاة املرتبطــة ب ــأزق السياســي وأشــكال املعان مــن امل

ــإن  ــام 2014، ف ــن ع ــون األول م ــي كان ــطور ف ــذه الس ــة ه كتاب

هــذا األفــق يبــدو بعيــد املنــال فــي أفضــل حاالتــه. إن مســاحات 

شاســعة مــن غــزة تقبــع حتــت األنقــاض فــي أعقــاب العمليــة 

ــرة فــي الصيــف  العســكرية اإلســرائيلية ضــد املناطــق الفقي

املاضــي، وهنالــك أكثــر مــن 100,000 فلســطيني – غالبيتهــم 

مــن الاجئــني – قــد أصبحــوا مشــردين؛ فيمــا يســتمر احلصــار 

بخنــق االقتصــاد احمللــي. وفــي الضفــة الغربيــة والقــدس 

الشــرقية، فــإن التصاعــد فــي أعمــال العنــف فــي أواخــر عــام 

2014 قــد عمــل علــى زيــادة حــدة الضعــف الــذي يؤثــر بشــكل 

ــة علــى الجئــي فلســطني علــى وجــه اخلصــوص. عميــق للغاي

إن اســتجابة األونــروا لاحتياجــات القائمــة معروضــة فــي 
ــات  ــة املتطلب ــى تلبي ــنعمل عل ــزة، س ــي غ ــة. فف ــذه الوثيق ه
ــن  ــون م ــئ يعان ــن 800,000 الج ــر م ــية ألكث ــة األساس الغذائي
انعــدام األمــن الغذائــي. وســنقوم بتزويــد 245,000 طالــب 
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 
ــزال  ــن ال ي ــني متــوز وآب مــن عــام 2014، والذي ــا ب ــرة م ــي الفت ف

ــازل. ــا من ــم ب ــدون منه العدي

ومــع أخــذ مســألة املرونــة بعــني االعتبــار، ســيعمل 365 
مستشــارا فــي األونــروا مت تدريبهــم علــى املســاعدة فــي 
االســتجابة الحتياجــات األطفــال والبالغــني الذيــن يعانــون مــن 
ــات  ــئ جلس ــل الج ــي 18,700 طف ــيتلقى حوال ــة. وس الصدم
مبــادرات  هنالــك  وســيكون  فرديــة.  أو  جماعيــة  مشــورة 
ــي  ــا ف ــل، مب ــذا العم ــى ه ــاء عل ــة بن ــة طارئ ــة وصحي تعليمي
ــة  ــر محط ــع عب ــم اجلام ــول للتعلي ــبل الوص ــز س ــك تعزي ذل
التلفزيــون التابعــة لألونــروا. وخــال أســبوع املــرح الصيفــي فــي 
ــن  ــي م ــاة وصب ــاء 130,000 فت ــيتم إعط ــام 2015، س ــزة لع غ
ــة  ــة متنوع ــطة طفول ــي أنش ــراط ف ــة لانخ ــني الفرص الاجئ
ــود  ــذل جه ــا ب ــيتم أيض ــم. وس ــى التأقل ــم عل ــز قدراته وتعزي
ــكان  ــظ بالس ــزة املكت ــاع غ ــي قط ــي ف ــع الوع ــرة لرف متضاف
ــرة. ــر املنفج ــر غي ــه الذخائ ــذي متثل ــل ال ــد القات ــال التهدي حي

ــتواصل  ــة س ــا الطارئ ــإن مداخاتن ــة، ف ــة الغربي ــي الضف وف
تركيزهــا القــوي علــى احلمايــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص، 
ــازل  ــدم املن ــر ه ــون خملاط ــال، املعرض ــن األطف ــم م ــد منه العدي
والتشــريد القســري والعمليــات العســكرية والقيــود املفروضــة 
علــى ســبل الوصــول. وســتعمل ســت عيــادات متنقلــة وســتة 
ــر مــن  ــى مســاعدة أكث ــة عل ــة اجملتمعي ــرق للصحــة العقلي ف
50 مجتمعــا معرضــا للمخاطــر. وســنقوم أيضــا بتوفيــر 
ــه 35,000  ــا مجموع ــة مل ــة الغذائي ــة واملعون ــاعدة النقدي املس
أســرة معيشــية الجئــة غيــر آمنــة غذائيــا. وعــاوة علــى ذلــك، 



ــع  ــة توزي ــروا بتقــدمي الدعــم اللوجســتي لعملي فســتقوم األون
الغــذاء املشــتركة مــع برنامــج الغــذاء العاملي لألســر املعيشــية 
ــي  ــر ف ــة للمخاط ــة املعرض ــة والرعوي ــات البدوي ــي اجملتمع ف

ــة )ج(. املنطق

ولــدى القيــام بهــذه األنشــطة وســعيا وراء االســتجابة الفاعلة 
الحتياجــات الجئــي فلســطني، ســتقوم األونــروا وبنشــاط 
ــل  ــن أج ــني م ــة املعني ــاب املصلح ــة أصح ــع كاف ــراط م باالنخ
ــن  ــك أم ــي ذل ــا ف ــددة، مب ــا املتع ــة خملاطره ــان إدارة مائم ضم

ــة. ــة والنزاه ــك باحليادي ــامتهم أو التمس ــني وس املوظف

ــيء  ــك ش ــس هنال ــروا، فلي ــيس األون ــن تأس ــا م ــد 65 عام وبع
ــاء  ــى إنه ــؤدي إل ــي ي ــل سياس ــام بعم ــن القي ــة م ــر أهمي أكث
االحتــال والنــزاع والظلــم احلاليــني ويســمح بإيجــاد حــل عــادل 
ــروا فــي احلقيقــة تعــد  ــي فلســطني. إن األون ــة الجئ ــم حملن ودائ
تذكــرة ملــا ميكــن حتقيقــه ملســاعدة مجتمعــات الاجئــني وملــا 
ــراف  ــي واألط ــع الدول ــل اجملتم ــا يفش ــدث عندم ــن أن يح ميك

ــزاع. ــة وراء الن ــباب الكامن ــل األس ــي ح ــة ف املعني

وفــي غيــاب حــل، فإننــا ال نتمســك بشــيء أغلــى مــن حتقيــق 
ــا  ــام واليتن ــم مه ــي صمي ــع ف ــي تق ــة الت ــداف الرئيس األه

توفيــر  أساســي  وبشــكل  البشــرية،  التنميــة  بتحقيــق 
إن  االجتماعيــة.  واخلدمــات  واإلغاثــة  والصحــة  التعليــم 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــاعدة والت ــى املس ــة عل ــن االعتمادي ــاد ع االبتع
العديديــن مــن الجئــي فلســطني حتمــل أهميــة بالغــة. 
ــا  ــة وغيره ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــك، وف ــع ذل وم
ــول  ــاب احلل ــزاع وغي ــب الن ــإن عواق ــا، ف ــم عملياتن ــن أقالي م
ــل  ــدد هائ ــديدة لع ــات ش ــا احتياج ــج عنه ــية ينت السياس

ــخاص. ــن األش م

إن هــذا يفســر ســبب قيامنــا بالوصــول جملتمــع املانحــني مــرة 
أخــرى مــن أجــل احلصــول علــى متويــل طــارئ ضــروري. ونحــن 
ــام  ــي ع ــا ف ــه لن ــون بتقدمي ــام املانح ــذي ق ــم ال ــون للدع ممتن
ــن  ــم يك ــم ل ــذا الدع ــأن ه ــوح ب ــن بوض ــود أن نعل 2014 ون
ــر،  ــد آخ ــا بع ــروا، عام ــدرة األون ــه. إن مق ــا من ــرا مفروغ أم
علــى تلبيــة العديــد مــن االحتياجــات امللحــة واملتزايــدة 
ــم أخــذه  ــة ينبغــي أن ال يت ــي األراضــي الفلســطينية احملتل ف
ــام  ــاب الس ــي غي ــه. فف ــروغ من ــر مف ــه أم ــى أن ــا عل أيض
ــه، وفــي الوقــت الــذي نعمــل  الــذي هنالــك حاجــة ماســة ل
ــر انعدامــا  ــق األمــل فــي هــذه املنطقــة األكث ــى خل ــه عل في
ــروا  ــة باألون ــوارئ اخلاص ــدة الط ــم مناش ــإن دع ــتقرار، ف لاس

ــة. ــؤولية وكرام ــألة مس ــى مس ــة األول ــد بالدرج يع

بيير كرينبول
املفوض العام ,األونروا 
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فــي  الفلســطينيني  الاجئــني  محنــة  فــي   2014 العــام  زاد 

االراضــي الفلســطينية احملتلــة. ويعــد اســتمرار غيــاب حــل 

سياســي للنــزاع، واســتمرار االحتــال اإلســرائيلي، وتكــرار حــاالت 

ــد  ــية تول ــة رئيس ــل ضمني ــال عوام ــال القت ــي أعم ــد ف التصعي

االحتياجــات اإلنســانية لاجئــني الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. إن هــذه األوضــاع 

تتحــدى قــدرة الاجئــني الفلســطينيني علــى التمتــع بحقوقهــم 

اإلنســانية بالكامــل، ومنهــا حقهــم فــي احليــاة واحلريــة واألمــن 

ومســتوى معيشــي مائــم. لقــد أبــدى الاجئــون الفلســطينيون 

قــدرة هائلــة علــى الصمــود والتكافــل علــى مــدى الســنوات، إال أن 

القتــال الــذي شــهدته غــزة فــي صيــف 2014 قــد تســبب باليــأس 

حتــى لــدى أكثرهــم أمــاً. 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 

ــارئ ال  ــداء الط ــذا الن ــوب. إن ه ــم املطل ــة وباحلج ــة عاجل بطريق

ــي مت  ــار، والت ــادة اإلعم ــة إلع ــات الهائل ــى االحتياج ــتمل عل يش

ــب  ــتراتيجية لعواق ــتجابة اس ــروا “اس ــة األون ــي وثيق ــا ف عرضه

ــود  ــرض أن جه ــا تفت ــزة”. إال أنه ــي غ ــف 2014 ف ــي صي ــال ف القت

إعــادة اإلعمــار ســتكون قــد قطعــت شــوطاً ال بــأس بــه فــي عــام 

ــة ودائمــة للمــأوى. ــول انتقالي ــر حل ــا يشــمل توفي 2015، مب

إن النــداء الطــارئ لعــام 2015 يتنــاول االحتياجــات اإلنســانية ذات 

األولويــة لاجئــني الفلســطينيني في قطاع غــزة والضفــة الغربية، 

مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. وســتصيغ الوكالــة اســتجابتها مبــا 

يتوافــق مــع ثاثــة أهــداف اســتراتيجية مشــتركة عبــر اإلقليمــني: 

)1( منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لاجئــني األكثــر 

ــق تقــدمي املســاعدات  ــي عــن طري ضعفــاً وافتقــاراً لألمــن الغذائ

الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة 

لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة، )2( تعزيــز وحمايــة 

وصيانــة حقــوق الاجئــني 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 العاقــة.

ــذ  ــم بتنفي ــوم كل إقلي ــترك، يق ــج املش ــذا النه ــاق ه ــي نط ف

خطــط تدخــل خاصــة بــه اعترافــاً باختــاف ســياق العمــل فــي 

ــم  ــرقية. وتض ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــزة والضف غ

الرئيســية  القطاعــات  جميــع  املتكاملــة  التدخــل  خطــط 

للمعونــات الطارئــة فــي االراضــي الفلســطينية احملتلــة. وتنفصل 

املتطلبــات الطارئــة عــن خدمــات األونــروا األساســية وعــن جهــود 

ــاً. ــغ 414,435,436 دوالراً أمريكي ــة، وتبل ــار اإلمنائي ــادة اإلعم إع

ملخص تنفيذي

  © مدارس االونروا في غزة تأوي النازحين داخاليا نتيجة تصاعد  
      العنف 2014 . األونروا / شريف سرحان 
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] 1 [   يشمل هذا املبلغ حوالي 200 مليون دوالر مت تلقيها بالفعل من خال نداء األونروا العاجل لصالح عزة لاستجابة لاحتياجات 
الطارئة واإلنعاش املبكر في غزة..

متطلبات الميزانية
المجموعالرئاسةالضفة الغربيةغزةتدخالت البرنامج

129,103,593 105,635,49323,468,100المساعدات الغذائية الطارئة

19,500,000  19,500,000المساعدات النقدية الطارئة

84,455,969 68,613,36015,842,609المال مقابل العمل الطارئ

7,803,900 7,400,800403,100الصحة النفسية المجتمعية

4,822,739 3,776,0001,046,739الصحة الطارئة / العيادات الصحية المتنقلة

5,058,855 2,348,0002,710,855موظفو دعم العمليات

2,075,783 1,575,783 500,000 الحماية

8,067,800  8,067,800التعليم الطارئ

950,000  950,000التوعية حول مخلفات الحرب المتفجرة

5,000,000  5,000,000أسابيع المرح الصيفية في غزة

5,796,800  5,796,800الصحة البيئية الطارئة

اإلصــالح الطــارئ للمســاكن وإدارة مراكــز اإليــواء 

الجماعــي

127,000,000  127,000,000

12,000,0001,942,350857,64714,799,997التنسيق والسالمة واألمن واإلدارة

366,588,25346,989,536857,647414,435,436 المجموع ) دوالر أمريكي (

 © طلبة مدارس االونروا في غزة  2014 / األونروا / شريف سرحان 
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فــي متوز/يوليــو 2014، حتــول الوضــع اإلنســاني الصعــب والطويــل 

ــاجت باألســاس عــن  األمــد لاجئــني الفلســطينيني فــي غــزة، والن

ــانية  ــاة إنس ــى مأس ــول إل ــرائيل، حت ــه إس ــذي تفرض ــار ال احلص

ــاً  ــي 50 يوم ــار”.1  فف ــة والع ــاعر الصدم ــم مبش ــت العال “أصاب

مــن أعمــال القتــال، أفيــد مبقتــل 1,564 مدنيــاً، مبــن فيهــم 

ــة  ــي 11,000 إصاب ــن حوال ــغ ع ــاً. ومت التبلي ــاء و538 طف 306 نس

ــة2.   ــل أو دائم ــة األج ــة طويل ــا 1,000 إعاق ــج عنه ــأن ينت ــدر ب يق

وتســبب القتــال مبســتوى غيــر مســبوق مــن التهجيــر فــي غــزة، 

حيــث اضطــر مــا يصــل إلــى نصــف مليــون فلســطيني للنــزوح 

ــال  ــاء وأطف ــم نس ــن فيه ــراع، مب ــي ذروة الص ــاكنهم ف ــن مس ع

ــات. ــخاص ذوو إعاق ــنون وأش ومس

ــي  ــوارئ ف ــة ط ــو حال ــن متوز/يولي ــن م ــي الثام ــروا ف ــت األون أعلن

ــرف  ــأت غ ــزة، وأنش ــاع غ ــي قط ــا ف ــس جميعه ــق اخلم املناط

عمليــات طارئــة مركزيــة وعلــى مســتوى املناطــق لكــي تتمكــن 

ــا  ــى عملياته ــة عل ــع احملافظ ــريعة م ــتجابة س ــدمي اس ــن تق م

ــي ذروة  ــة. وف ــروف األمني ــه الظ ــمح ب ــا تس ــاً مل ــة، وفق االعتيادي

ــى 300,000  ــل إل ــا يص ــروا م ــتضافت األون ــال، اس ــال القت أعم

شــخاص مــن النازحــني عــن مســاكنهم فــي 85 مبنــًى مدرســياً مت 

حتويلهــا إلــى مراكــز مخصصــة لإليــواء الطــارئ. وقدمــت الوكالــة 

ــرف  ــى الص ــة إل ــاه، باإلضاف ــة واملي ــر الغذائي ــة وغي ــواد الغذائي امل

ــم  ــقة أن يت ــود املتس ــت اجله ــة. وكفل ــات الطبي ــي واخلدم الصح

تفــادي حــدوث أيــة حالــة خطــرة مــن تفشــي األمــراض احملمولــة 

ــارية. ــاه والس باملي

تعرضــت مــدارس األونــروا للقصــف في ســبع مناســبات منفصلة 

ــز  ــارئ ومرك ــواء الط ــة لإلي ــز مخصص ــتة مراك ــل )س ــى األق عل

طــوارئ مت إخــاؤه(، ســواء بصــورة مباشــرة أو فــي اجلــوار املباشــر، 

ــة العشــرات مــن النازحــني امللتمســني  ممــا تســبب مبقتــل وإصاب

للمــأوى فــي مــدارس األمم املتحــدة. مثلــت هــذه االعتــداءات خرقــاً 

حلرمــة مقــرات األمم املتحــدة وعــززت التصــور العــام بأنــه مــا مــن 

مــكان آمــن ميكــن الذهــاب إليــه3.  وقــد فقــدت الوكالــة 11 زميــاً 

ــة  ــروا كنتيج ــأة لألون ــرر 118 منش ــد تض ــال، وتأك ــة القت نتيج

مباشــرة للصــراع، مبــا يشــمل 84 مدرســة لألونــروا وعشــرة مراكــز 

صحيــة.

ــال فــي غــزة فــي صيــف 2014 وفــي  ــرة الســابقة للقت فــي الفت

ــي  ــد ف ــي التصاع ــذة ف ــرات آخ ــت التوت ــا، كان ــا وبعده أثنائه

الضفــة الغربيــة. ففــي الفتــرة بــني حزيران/يونيــو وآب/أغســطس 

2014، أفيــد بحــدوث زيــادة فــي املواجهــات فــي مخيمــات الاجئني 

تصــل إلــى ثمانيــة أضعــاف إذا قورنــت بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

ــرائيلية 1,470  ــوات اإلس ــرت الق ــا، أج ــرة ذاته ــي الفت 2013. 4  وف

عمليــة تفتيــش واعتقــال، وقعــت 284 منهــا فــي مخيمــات 

الاجئــني.  كمــا انعكــس تصاعــد التوتــر فــي انتشــار املظاهــرات 

واالحتجاجــات عبــر الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القدس الشــرقية. 

ــات بــني  ــا واإلصاب وأدى مزيــج األحــداث إلــى ارتفــاع عــدد الضحاي

ــام 2014، مت  ــن الع ــى م ــرة األول ــهر العش ــي األش ــني5. فف الاجئ

ــة  ــة 668 شــخصاً، باملقارن ــاً وإصاب ــغ عــن ســقوط 11 قتي التبلي

ــام2013،  ــن الع ــا م ــرة ذاته ــي الفت ــة ف ــى و439 إصاب ــع 9 قتل م

فيمــا لــم تشــهد الفتــرة املرجعيــة ذاتهــا مــن العــام 2012 مقتــل 
ــة. 6 ــوع 12 إصاب ــغ عــن وق أي شــخص ومت التبلي

إن نظــام التخطيــط الهيكلــي اإلســرائيلي التمييــزي يقيــد 

ــى األراضــي فــي الضفــة  قــدرة الفلســطينيني علــى الوصــول إل

الغربيــة، ويهــدد مبصــادرة األراضــي وهــدم املســاكن واملبانــي. ففــي 

أول تســعة أشــهر مــن العــام 2014، مت تنفيــذ أعمــال هــدم إداري 

ــم  ــة جي ــي املنطق ــط ف ــهر باملتوس ــي الش ــًى ف ــدل 50 مبن مبع

والقــدس الشــرقية.7  ونتيجــة ألعمــال الهــدم هــذه، مت تهجير 958 

فلســطينياً، مــن بينهــم أكثــر مــن 500 طفــل، يشــكل الاجئــون 

الفلســطينيون 33 باملائــة منهــم.8  ومــن بــني املبانــي املتضــررة في 

ــع  ــا مجتم ــرع به ــد تب ــاٍن كان ق ــدة مب ــاك ع ــم هن ــة جي املنطق

العمــل اإلنســاني. باإلضافــة إلــى ذلــك، عــاد اجليــش اإلســرائيلي 

ــام  ــث ق ــة، حي ــدم العقابي ــال اله ــة أعم ــى ممارس ــد إل ــن جدي م

ــام  ــل القي ــم قب ــتبه به ــخاص مش ــات أش ــاكن عائ ــدم مس به

بأيــة إجــراءات قضائيــة، وهــي ممارســة لــم يتــم اســتخدامها منــذ 
ــام 2005. 9 الع

ــط  ــام 2014 التخطي ــي الع ــرائيلية ف ــلطات اإلس ــت الس واصل

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 وتفصيــاً مــع الســعي نحــو حــل الدولتــني”.10  وفــي الوقت 

ذاتــه، يخصــص اجليــش اإلســرائيلي مســاحات واســعة مــن 

الضفــة الغربيــة علــى شــكل “مناطــق رمــي محظــورة”، ممــا يقــود 

ــا”.  ــات بأكمله ــت جملتمع ــر مؤق ــى “تهجي ــان إل ــب األحي ــي أغل ف

11وقــد أعلنــت اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية فــي مناســبتني أراٍض في 

الضفــة الغربيــة علــى أنهــا “أراضــي دولــة”، كمــا طرحــت “خطــة 

ــة الريفيــة التــي تقيــم فــي مختلــف  إخــاء” للتجمعــات البدوي

ــررة  ــات املتض ــوة اجملتمع ــا بق ــة، عارضته ــة الغربي ــاء الضف أنح

منهــا.12  وقــد أشــار املفــوض العــام لألونــروا بييــر كراينبــول إلــى 

أنــه: “إذا مت تنفيــذ هــذه اخلطــة، فمــن شــأن ذلــك ليــس فقــط أن 

ــر  ــتوى “التهجي ــى مس ــي إل ــن أن يرتق ــاوف م ــد اخمل يتســبب بتزاي

القســري” مبــا يتعــارض مــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، بــل وميكــن 

أن يقــود أيضــاً إلــى مزيــد مــن التوســع االســتيطاني اإلســرائيلي 

ــل  ــى ح ــل إل ــة التوص ــد إمكاني ــل تهدي ــا يواص ــروع، مم ــر املش غي
لدولتــني”. 13

سياق التخطيط
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منــذ بــدء االنتفاضــة الثانيــة فــي أيلول/ســبتمبر 2000، وبحجــة 

االعتبــارات األمنيــة، “فرضــت إســرائيل قيــوداً علــى حركــة 

الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة غيــر مســبوقة فــي 

ــة  ــق الفيزيائي ــال العوائ ــن خ ــواًء م ــا”، س ــها ومدته مقاييس

أو اإلداريــة. 14 فاجلــدار ونظــام التصاريــح والبوابــات املرتبــط 

ــدة،  ــة الواح ــراد العائل ــني أف ــرق ب ــال، يف ــبيل املث ــى س ــه، عل ب

ويفصــل املزارعــني 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 

ــية. األساس

ــة  ــكيل حكوم ــف 2014، مت تش ــي صي ــذي دار ف ــال ال ــل القت قب

ــم  ــى أن يت ــراط إل ــة مــن مســتقلني وتكنوق ــي مكون ــاق وطن وف

إجــراء انتخابــات جديــدة. ومــع أن حكومــة الوفــاق الوطنــي تولــت 

ــة ألن  ــزال بحاج ــا ال ت ــار، إال أنه ــادة اإلعم ــط إلع ــادة التخطي قي

ترســخ ســلطتها بالكامــل فــي قطــاع غــزة. وعلــى األرجــح أن 

ــاً  ــا إيجابي ــي وتفعليه ــاق الوطن ــة الوف ــكيل حكوم ــون تش يك

ــام 2014،  ــن الع ــع األول م ــي الرب ــزة. فف ــاد غ ــبة القتص بالنس

دخــل االقتصــاد الفلســطيني فــي مرحلــة ركــود، وأظهــر تقلصــاً 

بنســبة واحــد باملائــة وتراجعــاً فــي الدخــل الوطنــي ومتوســط 

دخــل األســرة.15  وأدى احلصــار املفــروض علــى غــزة، وهــو اآلن فــي 

ــم  ــذي كان يتس ــي ال ــاد احملل ــر االقتص ــى تدمي ــن، إل ــه الثام عام

ــر  ــاق غي ــاق األنف ــى إغ ــارة. وأفض ــى التج ــز إل ــة ويرتك باحليوي

القانونيــة بــني قطــاع غــزة ومصــر فــي أواســط العــام 2013 إلــى 

انهيــار قطــاع اإلنشــاءات، والــذي يعــد محــركاً مهمــاً للنشــاط 

االقتصــادي فــي غــزة بعــد أعــوام مــن احلصــار.16  نتيجــة لذلــك، 

ــة فــي  ــني الاجئــني فــي غــزة 45.5 باملائ ــة ب ــغ معــدل البطال بل

ــه  ــي مــن العــام 2014، وهــو أعلــى مســتوى تفيــد ب ــع الثان الرب

ســجات األونــروا فــي تاريخها .17 ويشــار إلى أن النســاء والشــباب 

ــة  ــدل البطال ــع مع ــاص، إذ يرتف ــكل خ ــررون بش ــني يتض الاجئ
إلــى 60.9 باملائــة بــني النســاء وإلــى 69.7 باملائــة بــني الشــباب. 18

فــي أيلول/ســبتمبر 2014، مت التوصــل إلــى اتفاقيــة مؤقتــة 

إلدخــال اآلالت وكميــات كبيــرة مــن مــواد البنــاء األساســية إلــى 

ــة  ــني احلكوم ــى متك ــزة إل ــار غ ــادة إعم ــة إع ــدف آلي ــزة. وته غ

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 

ــاح  ــي إص ــة ف ــاعدة الذاتي ــطة املس ــم أنش ــن دع ــة م الوكال

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 

ــار. ــاء احلص ــا بإنه ــي مطالبتهم ــع الدول واجملتم

يســود فهم عــام أن القيــود اإلســرائيلية علــى التنقــل والوصول 

عبــر االراضــي الفلســطينية احملتلــة تعــد مــن العوامــل البــارزة 

ــود  ــك جه ــل كذل ــل، وتعرق ــرص العم ــو وف ــق النم ــي تعي الت

ــاس  ــة الن ــن حرك ــد م ــود حت ــار. فالقي ــادة اإلعم ــاش وإع اإلنع

والبضائــع داخــل الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، 

وبــني غــزة والضفــة الغربيــة، وبــني غــزة وإســرائيل، ومــع ســائر 

ــال  ــة االحت ــي تفرضهــا دول ــود الت ــع القي ــم. إن رف ــدان العال بل

ــق منــو اقتصــادي مســتدام، وهــو  يعــد شــرطاً مســبقاً لتحقي

مــا ســيؤدي إلــى تقليــص ثابــت فــي معــدالت الفقــر وانعــدام 

األمــن الغذائــي.
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ــي 26 آب/ ــن ف ــار املعل ــاق الن ــف إط ــت وق ــي أعقب ــابيع الت ــي األس ف

أغســطس، متكنــت العديــد مــن األســر النازحــة فــي غزة مــن العــودة إلى 

بيوتهــا، وإن كان إلى مســاكنها املتضررة فــي الغالب. يقــدر أن 14,000 وحدة 

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 25 تشــرين 

األول/أكتوبــر، 32,973 شــخصاً نازحــاً فــي 18 مركــزاً جماعيــاً، مــن بينهــم 

17,182 شــخصاً دون الثامنــة عشــرة من العمــر. ويتوقــع أن ينخفض عدد 

النازحــني امللتمســني 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 النازحــني فــي الوقــت 

ذاتــه علــى العــودة إلــى املراكــز اجلماعيــة. إن حســابات الوكالــة بخصوص 

النازحــني مبنيــة على أســاس وجــود 30,000 شــخص في املراكــز اجلماعية 

فــي األول مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 وافتــراض حدوث انخفــاض تدريجي 

فــي هــذا العــدد خــال النصــف األخيــر مــن العام.

كشــف تقييــم لاســتحقاق أجــراه الباحثــون االجتماعيــون فــي األونــروا 

أن حوالــي 90,000 مســكن لاجئــني قــد تضــررت أو دمــرت فــي الصــراع. 

ــوا  ــد أكمل ــروا ق ــو األون ــر، كان مهندس ــرين الثاني/نوفمب ــب 3 تش وحس

63,472 تقييمــاً فنيــاً، حــددوا مــن خالهــا 57,371 وحــدة ســكنية بحاجة 

ــة  ــدة مبثاب ــروا 6,101 وح ــا اعتب ــرة، فيم ــيطة أو كبي ــات بس ــى إصاح إل

املتضــررة كليــاً. إن التقييمــات املبنيــة علــى هــذه النتائــج األوليــة تشــير 

ــد تكــون مدمــرة بالكامــل،  ــني ق ــي 10,000 مســكن لاجئ ــى أن حوال إل

وأن 7,000 مســكن آخــر ســتحتاج إلــى إصاحــات موســعة وتعــد غيــر 

صاحلة للســكنى. 19تواصــل 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 2014 ليفاقــم هذا 

الوضــع، حيــث تضــرر أفــراد اجملتمــع األشــد ضعفــاً بقــدر أكبــر، ســواءً 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 باليقــني إزاء املســتقبل. وقــد شــهد أطفال عديــدون القــدر ذاته 

مــن الدمــار الشــديد واملوت كما شــهده الكبــار، وتعــرض لإلصابــة حوالي 

3,300 طفــل.20  وفيمــا يتعلــق بالنزاع املســتمر، يفيــد املرشــدون التربويون 

فــي األونــروا بــأن أطفــال الاجئــني 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 النازحــني، أصبحــت ظــروف املعيشــة املزدحمــة بشــدة 

وغيــاب اخلصوصيــة واقعــاً يوميــاً متواصــاً 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 

ــكان،  ــوم الس ــني عم ــد ب ــذا التصاع ــات به ــدد القطاع ــريع واملتع الس

باإلضافــة إلــى حــدوث ارتفــاع بنســبة 44 باملائــة فــي النزاعــات العائليــة، 

فيمــا “تفيد النســاء بوجــود حاجــة ملحة للدعــم النفســي-االجتماعي 
لهــن وألطفالهــن”. 21

ــروا بنظــام مناوبتــني  ــة مــن مــدارس األون ــر مــن 85 باملائ تعمــل اآلن أكث

)213 مدرســة( أو ثــاث مناوبــات )6 مــدارس(، 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 العاجــي واألنشــطة الاصفية مثل 

الرياضــة أو الدرامــا أو الفنــون اإلبداعيــة.

تركــت أعمــال القتــال الكثير من مخلفــات احلــرب املتفجــرة. “وتقــدر دائرة 

تحليل االحتياجات
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األمم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام أنــه ال يــزال يلزم تأمــني أو تدمير 

مــا ال يقــل عــن 7,000 مــادة متفجــرة”.  22إن مخلفــات احلــرب املتفجــرة 

تشــكل تهديــداً فورياً جلميع الفلســطينيني، وخاصــة األطفــال والنازحني 

العائديــن إلــى مســاكنهم واملزارعــني العائديــن إلــى حقولهــم والعاملني 

اإلنســانيني الذيــن يقومــون بتقييــم األضــرار وتقــدمي اإلغاثــة. وقــد فقــد 

تســعة مدنيــني حياتهــم وأصيــب 18 آخــرون فــي آب/أغســطس وأيلــول/
ســبتمبر فقط نتيجــة ذخائــر غير منفجــرة. 23

أثــرت أعمــال القتال في صيــف 2014 على 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 

ــاء  ــوم.  25وتســبب تفاقــم النقــص فــي الكهرب ــى 18 ســاعة فــي الي إل

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 

ــة  ــاه العادم ــرك املي ــن ب ــاه وم ــب املي ــى أنابي ــاري إل ــاه اجمل ــول مي ــن دخ م

الراكــدة. 26 كمــا أن اســتخدام مواقــع مؤقتــة لطــرح النفايات داخــل وجوار 

مخيمــات الاجئــني واجملتمعــات ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مــن 

الاجئــني يتطلــب نقلهــا بالشــكل املائــم 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 معرضــني إلمكانيــة عدم توفــر العاج 

الــازم لهــم فــي غــزة.

في الضفــة الغربيــة، تعتبر السياســات واملمارســات املرتبطــة باالحتال 

اإلســرائيلي الســبب اجلذري لانتهاكات املنهجية حلقوق الفلســطينيني، 

ــي  ــى احلركــة والوصــول ف ــود عل ــني. وتســاهم القي مبــن فيهــم الاجئ

تعاظــم املصاعــب االقتصاديــة التــي تواجــه الاجئــني الفلســطينيني 

الباحثــني 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 

ــني النســاء والرجــال واألطفــال،  حاجــة للدعــم النفســي-االجتماعي ب

ســواءً بصــورة فردية أو على املســتوى األســري واجملتمعــي. إن أزمــة احلماية 

املســتمرة فــي الضفــة الغربيــة تؤثــر علــى الاجئــني 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 

ــكرية  ــات العس ــة باملمارس ــف املتعلق ــكال العن ــن أش ــك م ــر ذل وغي

اإلسرائيلية.

إن األوضــاع اإلنســانية املتنوعــة واملترابطــة واحملفوفــة باخلطر في مختلف 

أنحــاء االراضــي الفلســطينية احملتلــة تعــزز احلاجــة لرصــد انتهــاكات 

ــون اإلنســاني  ــي والقان ــون حقــوق اإلنســان الدول ــني وقان حقــوق الاجئ

الدولــي، والتدخــل والتصدي لهــذه االنتهــاكات، وتزويد الضحايــا والناجني 

ــتجابات املائمة. باالس

يشــير مســح الوضــع االجتماعي-االقتصــادي واألمــن الغذائــي فــي العام 

2013 إلــى أن معــدل انعــدام األمــن الغذائــي بــني الاجئــني يبلــغ 20 باملائة 

فــي الضفــة الغربيــة ويظــل أعلــى ممــا هــو بــني غيــر الاجئــني. وعلــى 

غــرار العــام الســابق، كان انعــدام األمــن الغذائــي بــني الاجئــني فــي عــام 

2013 أعلــى بــني املقيمــني فــي اخمليمــات )29 باملائــة( ممــا هــو في األوســاط 

احلضريــة والريفيــة األخــرى.28  وفــي غــزة، كان انعــدام األمــن الغذائي أعلى 

بقــدر ملمــوس، إذ بلــغ 57 باملائــة فــي عــام 2013. ميلــك الفلســطينيون 

ــن  ــدر كاف م ــر ق ــث يتوف ــواق حي ــى األس ــول إل ــة الوص ــاً إمكاني عموم

ــاق أو  ــديد اإلغ ــرات تش ــتثناء فت ــة )باس ــد النوعي ــوع واجلي ــذاء املتن الغ

النــزاع املســلح(، إال أنهــم يفتقــرون إلــى الوســائل االقتصاديــة. فغالبيــة 

األســر الفلســطينية تنفــق على الغــذاء أكثــر مــن 50 باملائة 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 2014 في 

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 

ــر  ــن العم ــة م ــال دون اخلامس ــني األطف ــة ب ــة، وخاص ــة واملتنوع املغذي
والنســاء احلوامــل واألمهــات املرضعــات. 29

ــزة  ــي غ ــطيني ف ــئ فلس ــي 800,000 الج ــاك حوال ــك، هن ــة لذل نتيج

ومثلهــم 94,000 فــي الضفــة الغربيــة يحتاجــون إلــى مســاعدة مــن 

األونــروا فــي تلبيــة احتياجاتهــم الغذائية األساســية فــي عــام 2015. ولن 

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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تعتمــد االفتراضــات حــول بيئــة العمــل خــال فتــرة النــداء علــى 

النزعــات السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة واالجتماعيــة واألخرى 

الســائدة. وترتكــز التدخــات إلــى الســيناريو الــذي يعتبــر األكثــر 

ــار  ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــة، م ــرة املقبل ــدار الفت ــى م ــاالً عل احتم

ــاني  ــون اإلنس ــدمي الع ــل تق ــن أج ــة م ــة الازم ــدرات العام الق

ــة،  ــتوى املنطق ــى مس ــروا، عل ــل األون ــم عم ــة. إن أقالي بفاعلي

واقتصاديــة  واجتماعيــة  تغيــرات سياســية  تعيــش مرحلــة 

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 الاجئــني الذيــن يعيشــون 

فــي فقــر، وفــي غيــاب حــل ملســألة الاجئــني.

فــي غــزة، ال تــزال األولويــة احلاســمة تتمثــل فــي احلاجــة امللحــة 

ــار  ــاس وانتش ــن الن ــرة م ــداد كبي ــبة ألع ــار بالنس ــادة اإلعم إلع

ســقف عــاٍل مــن التوقعــات لــدى آالف األســر التــي تواجــه 

ــر  ــة توف ــم للغاي ــن امله ــك، م ــة لذل ــة. نتيج ــات حرج احتياج

إمكانيــة الوصــول إلــى مــواد البنــاء، ويلــزم أن تتوفــر بيئــة مواتيــة 

جلميــع األطــراف الفاعلــة علــى االراضــي لتنفيــذ أنشــطة إعــادة 

ــي  ــة لك ــروط التالي ــر الش ــن توف ــد م ــاش. وال ب ــار واإلنع اإلعم

ــداء  ــذا الن ــي ه ــواردة ف ــداف ال ــق األه ــي حتقي ــة ف ــح الوكال تنج

ــة: ــورة كامل بص

ــال 	  ــي اجمل ــني ف ــول العامل ــح وص ــزة تتي ــي غ ــل ف ــة العم بيئ

ــات. ــة للخدم ــكانية احملتاج ــات الس ــى الفئ ــاني إل اإلنس

ورقابتهــا 	  ســلطاتها  الفلســطينية  احلكومــة  متــارس 

احلكوميــة فــي غــزة، مبــا يشــمل أنشــطة التأهيــل والتطويــر 

ــة  ــة املقدم ــات العام ــل اخلدم ــراع وتفعي ــاب الص ــي أعق ف

ــاً. ــكان عموم للس

حتصــل األونــروا علــى مصادقــة ســريعة علــى مشــاريع 	 

تنســيق  “مكتــب  مــن  واملقترحــة  العالقــة  اإلنشــاءات 

ــكان  ــون باإلم ــى يك ــق”، حت ــي املناط ــة ف ــطة احلكوم أنش

ــازم  ــت ال ــي الوق ــزة ف ــى غ ــة إل ــاء الازم ــواد البن ــال م إدخ

ــه. ــؤ ب ــن التنب ــكل ميك وبش

حتصــل األونــروا علــى املســاهمات املاليــة الازمــة والتفهــم 	 

والدعــم املســتمر للقضايــا الرئيســية التــي متــس الاجئــني 

الفلســطينيني فــي غــزة.

يتوقــع خــال أفــق التخطيــط أن تظــل الضفــة الغربيــة واقعــة 

حتــت االحتــال اإلســرائيلي. وســيظل العديــد مــن الاجئــني 

ــم  ــى الرغ ــروا، عل ــات األون ــى خدم ــن عل ــطينيني معتمدي الفلس

ــها  ــيخ نفس ــطني لترس ــة فلس ــن دول ــة م ــود املتواصل ــن اجله م

ــع أن  ــذات. ويتوق ــى ال ــدة عل ــل ومعتم ــة بالكام ــة مفعل كدول

تســتمر حتديــات احلمايــة الناجتــة عــن االحتــال فــي تأثيرهــا علــى 

ــني،  ــم الاجئ ــن فيه ــطينيني، مب ــع الفلس ــة جلمي ــاة اليومي احلي

ويتوقــع أن يظــل االقتصــاد يعانــي مــن تأثيــرات القيــود املنهجيــة 

علــى احلركــة والتنقــل التــي تعرقــل كاً مــن النشــاط االقتصــادي 

والعاقــات االجتماعيــة، وتســاهم فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة 

والفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي. ســيفرض ذلــك حتديــاً ثابتــاً أمــام 

قــدرة األونــروا علــى االســتثمار فــي التنميــة اإلنســانية لاجئــني. 

إن قابليــة الاجئــني فــي الضفــة الغربيــة للتعــرض لهــذه النزعات 

تتضــح بشــكل خــاص فــي ارتفــاع معــدالت انعــدام األمــن 

ــي  ــاركتهم ف ــدالت مش ــاض مع ــي انخف ــم، وف ــي بينه الغذائ

القــوى العاملــة. لذلــك، ســتظل احلمايــة تشــكل عنصــراً حيويــاً 

ــروا ضمــن هــذا الســياق. ــي اســتجابات األون ف

افتراضات التخطيط
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 خطة التدخل في غزة

ــواد  ــع امل ــة توزي ــة الطارئ ــاعدات الغذائي ــار املس ــي إط ــيتم ف س
ــرة،  ــم األس ــب حج ــة حس ــاً، مصمم ــة فصلي ــة العيني الغذائي
لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة األساســية لــدى أكثــر مــن 800,000 
ــاول األطفــال  ــي. ولتحســني تن ــى األمــن الغذائ الجــئ يفتقــرون إل
ــرة  ــة صغي ــة بوجب ــب وطالب ــد 245,000 طال ــيتم تزوي ــذاء، س للغ
ــاء  ــة النس ــني تغذي ــيتم حتس ــي. وس ــوم دراس ــي كل ي ــدة ف واح
احلوامــل واألطفــال الرضــع دون ســن الثانيــة بتوفيــر األغذيــة 

ــة. التكميلي

املشــروطة  غيــر  الطارئــة  النقديــة  املســاعدات  صممــت 
ــى املســاعدة”  ــة “بعــد احلصــول عل بهــدف ســد الثغــرة املتبقي
ــذه  ــه ه ــيتم توجي ــية. وس ــة األساس ــات الغذائي ــي االحتياج ف
ــع  ــر مدق ــي فق ــون ف ــئ يعيش ــو 370,000 الج ــاعدات نح املس

ــوم. ــي الي ــرد ف ــي للف ــن 1.5 دوالر أمريك ــل م ــى أق عل
ــل  ــال مقاب ــة للم ــه 52.983 فرص ــا مجموع ــة م ــتوفر الوكال س
العمــل الطــارئ لتحســني القــدرة االقتصاديــة علــى الوصــول إلــى 
ــع  ــر املدق ــات الفق ــن فئ ــني م ــة لاجئ ــاء األولوي ــع إعط ــذاء، م الغ
ــل  ــاً، مث ــد ضعف ــات األش ــاط إلدراج الفئ ــعي بنش ــق، والس واملطل

ــباب. ــرهن( والش ــن أس ــي يعل ــة اللوات ــاث )وخاص ــات اإلن الاجئ

مــن خــال برنامــج الصحــة النفســية اجملتمعيــة، ســيهتم 
ــة  ــات الصح ــروا باحتياج ــن األون ــة م ــدة مدرب ــداً ومرش 365 مرش
ــدارس  ــي امل ــني ف ــة لاجئ ــرية واجملتمعي ــة واألس ــية الفردي النفس
والعيــادات. وســيحصل 18,700 طفــل مــن األطفــال الاجئــني علــى 
ــي  ــاد اجلمع ــن 21,000 اإلرش ــر م ــيتلقى أكث ــردي، وس ــاد الف اإلرش
ــات  ــني والناجي ــي للناج ــاد املهن ــدمي اإلرش ــيم تق ــص، وس املتخص
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، مبــا فــي ذلــك العنــف 
ــام  ــاً لنظ ــة وفق ــم إضافي ــات دع ــر خدم ــيتم توفي ــي، وس اجلنس

ــم غــزة. ــب إقلي ــة فــي مكت اإلحال

ضمــن الصحــة الطارئــة، ســتحتفظ الوكالــة مبســتويات كافيــة 
مــن املعــدات واملســتلزمات الطبيــة ملواصلــة تقــدمي الرعايــة 
ــد  ــب وتزاي ــد الطل ــدي لتزاي ــودة، للتص ــة ذات اجل ــة األولي الصحي
ــة  ــزة نتيج ــي غ ــة ف ــاع الصح ــي قط ــات ف ــي اخلدم ــص ف النق
أعــوام احلصــار والصــراع. وســيتم تزويــد 11,000 طفــل بتقييمــات 
مريــض   3,200 ســيحصل  فيمــا  معمقــة،  طبيــة  وعاجــات 
ــة أو  ــة الثانوي ــى الرعاي ــول إل ــة الوص ــى إمكاني ــراء عل ــن الفق م

ــم. ــاذ حياته ــة إلنق ــة الازم التخصصي

ســتتم صيانــة املبــادئ اإلنســانية، وخاصــة حياديــة الوكالــة، مــن 
خــال زيــارات منتظمــة ومفاجئــة يقــوم بهــا فريــق مــن موظفــي 
ــن  ــلة م ــروا وسلس ــآت األون ــع منش ــى جمي ــات إل ــم العملي دع
فعاليــات رفــع الوعــي. يســاهم هــذا الفريــق املتكــون مــن خمســة 
ــة  ــز حماي ــي تعزي ــق ف ــد للفري ــات وقائ ــم العملي ــني لدع موظف
ــل  ــات، ويكف ــى اخلدم ــول إل ــمل الوص ــا يش ــني، مب ــوق الاجئ حق

ــاع  ــب األوض ــة حس ــة ومفصل ــتجابات متنوع ــدمي اس ــم تق أن يت
ــر  ــي والعم ــوع االجتماع ــة بالن ــادئ املتعلق ــاً للمب ــة وفق اخملتلف
واإلعاقــة. فضــاً 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 

ــني. ــوق الاجئ حق

ــة اإلرشــاد  ــروا، ســتقدم الوكال ضمــن التعليــم الطــارئ فــي األون
والدعــم للمعلمــني واألهالــي والطلبــة فــي أعقــاب أعمــال القتــال 
فــي صيــف 2014. وســتحرص الوكالــة علــى توفــر احلــد األدنــى مــن 
الوصــول املتكافــئ إلــى مــواد التعلــم األساســية، وكذلــك املــواد 
ــال  ــي انتق ــي ف ــم الصيف ــاهم التعل ــة. وسيس ــة الازم التكميلي
الطلبــة ذوي األداء املنخفــض إلــى الصــف الدراســي التالــي، فيمــا 

ســيكفل تلفزيــون األونــروا اســتمرار الوصــول إلــى التعليــم.

ــذل جهــد متســق للتثقيــف والتوعيــة حــول مخلفــات  ســيتم ب
ــاص  ــكل خ ــني بش ــة واملوظف ــتهداف الطلب احلــرب املتفجــرة باس
مــن أجــل منــع وقــوع اإلصابــات والوفيــات. وســيتم تدريــب موظفي 
ــرة  ــواد متفج ــاف م ــد اكتش ــم عن ــرف املائ ــى التص ــة عل الوكال
متخلفــة عــن احلــرب أثنــاء أدائهــم لعملهــم فــي اجملتمــع احمللــي.

ســتجري األونــروا، ضمــن دورهــا فــي مجــال احلمايــة، حتليــاً 
للقــدرات وآليــات االســتجابة القائمــة بخصــوص حمايــة الطفــل 
ــذا  ــيقدم ه ــزة. س ــي غ ــروا ف ــج األون ــن برام ــج م ــل كل برنام داخ
التحليــل املعلومــات الازمــة لتطويــر اســتجابة برامجيــة منســقة 

ــل. ــة الطف ــارات حماي ــة العتب ومنهجي

ــم  ــي ه ــة الت ــني بالفرص ــال الاجئ ــد أطف ــة لتزوي ــعى الوكال تس
ــرور  ــد م ــوط، بع ــن الضغ ــس ع ــا للتنفي ــة له ــد حاج ــي أش ف
عــام علــى احلــرب التــي تواصلــت علــى مــدار 50 يومــاً، وذلــك عــن 
ــة  ــدأ عطل ــا تب ــة عندم ــة منتظم ــة حامي ــم ببيئ ــق تزويده طري
ــزة  ــي غ ــة ف ــرح الصيفي ــابيع امل ــال أس ــة. فخ ــدارس الصيفي امل
ــني  ــن الاجئ ــاة م ــى وفت ــيحصل 130,000 فت ــام 2015، س ــي ع ف
علــى الفرصــة لتمتــني قدراتهــم علــى التدبــر مــن خــال أنشــطة 

ــي-االجتماعي. ــم النفس ــح والدع التروي

ســعياً لتجنــب حــدوث تدهــور حــاد فــي الصحــة العامــة لاجئــني، 
ــرف  ــاه والص ــال املي ــي مج ــة ف ــتجابة طارئ ــة اس ــذ الوكال تنف
الصحــي، مبــا فــي ذلــك مــن خــال مراقبــة الصحــة العامــة، وتوفير 
ــق  ــتمر املراف ــى تس ــرات حت ــد الثغ ــة لس ــود الطارئ ــدادات الوق إم
ــبكات  ــارئ لش ــاح الط ــا، واإلص ــي عمله ــية ف ــات األساس واخلدم
امليــاه والصــرف الصحــي، وتنظيــف املواقــع غيــر الرســمية لطــرح 

ــات الصلبــة، والســيطرة علــى نواقــل األمــراض. النفاي

املراكــز  وإدارة  املســاكن  وإصــاح  الطــارئ  املــأوى  بنــد  حتــت 
اجلماعيــة، ســتدعم الوكالــة األســر الاجئــة النازحــة عــن 
مســاكنها للحفــاظ علــى حقهــم فــي مــأوى مائــم، وذلــك مــن 
خــال تقــدمي املســاعدات النقديــة للســكن االنتقالــي إلــى 17,000 

النهج االستراتيجي واألولويات
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ــح  ــاكن، واملن ــة للمس ــات الطارئ ــم اإلصاح ــة، ودع ــرة الجئ أس
ــن  ــني الذي ــد النازح ــتمر تزوي ــاج. وسيس ــادة االندم ــة إلع النقدي
ــرب  ــاه الش ــة مبي ــروا اجلماعي ــز األون ــي مراك ــة ف ــون اإلقام يواصل
وامليــاه لاســتعماالت األخــرى وبالغــذاء واملــواد غيــر الغذائيــة، إلــى 

ــرى. ــية األخ ــات األساس ــي واخلدم ــرف الصح ــب الص جان

خطة التدخل في الضفة الغربية

ــتقدم  ــة، س ــة اإللكتروني ــائم الغذائي ــج القس ــال برنام ــن خ م
الوكالــة املســاعدات الغذائيــة الطارئــة إلــى 25,000 أســرة الجئــة 
ــل  ــا داخ ــات. أم ــارج اخمليم ــم خ ــي وتقي ــن الغذائ ــى األم ــر إل تفتق
مخيمــات الاجئــني، فســيتم تقــدمي فــرص للمــال مقابــل العمــل 
ــن  ــى األم ــر إل ــة تفتق ــرة الجئ ــى 10,000 أس ــة إل ــارئ موجه الط
الغذائــي. ســيتم توجيــه األعمــال نحــو حتســني بيئــة اخمليمــات، مــع 
الســعي بنشــاط لتعزيــز مشــاركة اإلنــاث والشــباب. وإلــى جانــب 
هذيــن التدخلــني الرئيســيني، ســتقدم األونــروا الدعــم اللوجســتي 
ــج  ــني برنام ــتركة ب ــة املش ــاعدات الغذائي ــع املس ــات توزي لعملي
األغذيــة العاملــي واألونــروا علــى األســر البدويــة والرعويــة املهــددة 

فــي املنطقــة جيــم.

ــم  ــو دع ــري موظف ــا، يج ــة وحياده ــة الوكال ــان نزاه ــعياً لضم س
ــآت  ــع منش ــة جلمي ــة فصلي ــية ميداني ــارات تفتيش ــات زي العملي
ــول  ــق ح ــاوض الفري ــني. ويتف ــب املوظف ــون بتدري ــروا ويقوم األون
ــا الوصــول املتعلقــة بكــوادر الوكالــة ومركباتهــا ولوازمهــا،  قضاي
ويحتفظــون بســجل لــكل احلــوادث املتعلقــة بالوصــول ويبّلغــون 
ــاكات  ــول وانته ــة بالوص ــوادث املتعلق ــة احل ــري معاجل ــا. وجت عنه
احلياديــة مــع اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية. إن احلضــور امليدانــي 
ملوظفــي دعــم العمليــات يعــزز األثــر احلامــي الــذي توفــره عمليــات 

ــة. الوكال
ستســتهدف الوكالــة مــا ال يقــل عــن 56 مجتمعــاً محليــاً تواجــه 
ــن  ــك م ــة، وذل ــات الصحي ــى اخلدم ــول إل ــي الوص ــة ف ــق بالغ عوائ
ــة  ــدم الرعاي ــة تق ــة متنقل ــادات صحي ــت عي ــغيل س ــال تش خ
ــة  ــرق متنقل ــتة ف ــروا س ــر األون ــا ستنش ــة. كم ــة واألولي الوقائي
ــاً  ــاً بدوي ــتهدف 49 مجتمع ــة تس ــية اجملتمعي ــة النفس للصح
ــك  ــاس، وذل ــة التم ــم ومنطق ــة جي ــي املنطق ــر ف ــاً للخط معرض
لاســتجابة إلــى مشــكات الصحــة النفســية، ودعــم الســامة 
ــيتم  ــر. وس ــود والتدب ــدرات الصم ــني ق ــية-االجتماعية، ومتت النفس
ــع  ــة ملن ــة بدوي ــة مجتمعي ــن 14 جلن ــل ع ــا ال يق ــم م ــك دع كذل

ــا. ــتجابة له ــوارئ واالس ــات والط ــدوث األزم ح

ــة.  ــة باحلماي ــوادث اخلاص ــن احل ــغ ع ــق وتبل ــة وتوث ــترصد الوكال س
وســيتم تقــدمي التدخــل فــي األزمــات )مبــا يشــمل املســاعدة املاديــة 
واإلحالــة إلــى الدعــم النفســي-االجتماعي والقانونــي( لاســتجابة 
إلــى حــوادث هــدم املســاكن، وكذلــك اعتبــارات احلمايــة الناشــئة 
عــن عمليــات القــوات األمنيــة اإلســرائيلية. وباإلضافــة إلــى هــذه 
ــكل  ــة بش ــة الضعيف ــات احمللي ــم اجملتمع ــم دع ــتجابة، يت االس
خــاص، وال ســيما النســاء واألطفــال، مــن خــال مشــاريع الشــراكة 

ــى  ــدرة عل ــز الق ــة، وتعزي ــدات احلماي ــدي لتهدي ــة للتص اجملتمعي
الصمــود مــن خــال تتبــع احلــاالت وإحالــة احلــاالت الفرديــة. وتتــم 
ــد  ــة لتسترش ــة امليداني ــد واملعرف ــات الرص ــن بيان ــتفادة م االس
ــى  ــادرات املناصــرة اخلاصــة والعامــة، وتقــدمي اإلحاطــات إل بهــا مب
الدبلوماســيني واألعضــاء اآلخريــن فــي اجملتمــع الدولــي، مــع حثهــم 
ــه،  ــي الوقــت ذات ــن. وف ــى التمــاس املســاءلة وإنصــاف املتضرري عل
ــون  ــب القان ــا مبوج ــة بواجباته ــلطات ذات العاق ــر الس ــم تذكي يت
اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان املنطبــق، ويتــم الســعي 
إلقناعهــا بضــرورة اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة. ســتحرص األونــروا 
أيضــاً علــى أن يتــم تعميــم احلمايــة فــي كافــة خدمــات برنامــج 

ــوارئ. الط

االراضي الفلسطينية احملتلة والرئاسة

إن مقيــاس هــذه االســتجابة الطارئــة ونطاقهــا يتطلبــان توفــر أطر 
ــال  ــي اجمل ــنة ف ــوارد محس ــم، وم ــإلدارة والدع ــة ل ــدة ومكرس فري
ــة  ــراف املعني ــع األط ــيق م ــن، والتنس ــامة واألم ــي والس القانون
األخــرى. وباإلضافــة إلــى دعــم أنشــطة التأهــب للطــوارئ، والتــي 
ــانية  ــتجابة اإلنس ــوارد االس ــتمر مل ــدرات املس ــاء الق ــن بن تتضم
املشــتريات  مجــاالت  فــي  الدعــم  الرئاســة  تقــدم  لألونــروا، 
ــم  ــب النظ ــى جان ــة، إل ــؤون القانوني ــل والش ــتيات والنق واللوجس
والعمليــات ملراقبــة أنشــطة التنفيــذ علــى أســاس النتائــج 
املتوقعــة، مثــل نظــام املراقبــة املســتندة إلــى النتائــج. ســيتضمن 
ــدر  ــان ق ــروا لضم ــة األون ــا رئاس ــي تبذله ــود الت ــاً اجله ــك أيض ذل
ــوارئ،  ــطة الط ــذ أنش ــي تنفي ــم ف ــني األقالي ــات ب ــن الثب ــر م أكب
ــدروس  ــن ال ــم م ــى التعل ــة عل ــدرة الوكال ــي ق ــينات ف والتحس

ــوارئ. ــاع ط ــش أوض ــي تعي ــم الت ــني األقالي ــا ب ــتفادة م املس

 © غزة 2014 / األونرروا / شريف سرحان.
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متطلبات البرنامج

غزةاألهداف والمخرجات
الضفة 
الغربية

رئاسة 
األونروا

المجموع 
الفرعي

المواءمة بين النداء الطارئ ودورة 
البرامج اإلنسانية

الهــدف االســتراتيجي األول : منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لاجئــن األكثــر ضعفــاً وافتقــاراً 
لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش لألســر املفتقــرة 

لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.

املساعدات 
الغذائية الطارئة

دورة البرامج 

اإلنسانية
105,635,4936,524,302112,159,795

ــة  ــت ميزاني ــة – كان ــة الغربي الضف

مقيــدة  اإلنســانية  البرامــج  دورة 

بشــكل ال يســمح بــإدراج جميــع 

املفتقريــن لألمــن الغذائــي احملتاجــني 

إلــى مســاعدات القســائم الغذائيــة 

ــات. ــارج اخمليم خ
105,635,49323,468,100129,103,593النداء الطارئ

املساعدات 
النقدية الطارئة

دورة البرامج 

اإلنسانية
 0 0

البرامــج  دورة  ميزانيــة  كانــت   

اإلنســانية مقيدة بشــكل ال يســمح 

لألمــن  املفتقريــن  جميــع  بــإدراج 

ــاعدات  ــى مس ــني إل ــي احملتاج الغذائ

القســائم الغذائيــة خــارج اخمليمــات.
19,500,000 19,500,000النداء الطارئ

املال مقابل 
العمل الطارئ

دورة البرامج 

اإلنسانية
 66,178,96613,045,40979,224,375

كانــت   - الغربيــة  الضفــة   

اإلنســانية  البرامــج  دورة  ميزانيــة 

ــإدراج  ــمح ب ــكل ال يس ــدة بش مقي

ــي  ــن الغذائ ــن لألم ــع املفتقري جمي

فــي  مســاعدات  إلــى  احملتاجــني 

ــي اخمليمــات. ــل العمــل ف ــال مقاب  امل

التمويــل  يلــزم   – غــزة  قطــاع 

ــن  ــارئ م ــداء الط ــي الن ــي ف اإلضاف

تصنيــف  إعــادة  اســتيعاب  أجــل 

الفئــات وتوفيــر فــرص عمــل إضافية 

للعمــال املهــرة واملهنيــني.

68,613,36015,842,60984,455,969النداء الطارئ

اجملموع الفرعي

دورة البرامج 

اإلنسانية
 171,814,459  19,569,711 -191,384,170

 233,059,562 - 193,748,85339,310,709النداء الطارئ

ــادة  ــات ح ــون أزم ــن يواجه ــن الذي ــوق الاجئ ــة حق ــة وصيان ــز وحماي الهــدف االســتراتيجي الثانــي : تعزي
ــى اخلدمــات. ــق أمــام الوصــول إل ــي وعوائ وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدول

الصحة 
النفسية 
اجملتمعية

دورة البرامج 

اإلنسانية
7,400,800403,100 7,803,900

 ال يوجد اختاف.

7,803,900 7,400,800403,100النداء الطارئ

الصحة الطارئة/
العيادات 
الصحية 

املتنقلة

دورة البرامج 

اإلنسانية
ــادة 3,321,739 2,275,0001,046,739  ــو زي ــه نح ــي موج ــل إضاف متوي

االستشــفاء  خدمــات  تغطيــة 

األدويــة. وشــراء  4,822,739 3,776,0001,046,739النداء الطارئ
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غزةاألهداف والمخرجات
الضفة 
الغربية

رئاسة 
األونروا

المجموع 
الفرعي

المواءمة بين النداء الطارئ ودورة 
البرامج اإلنسانية

موظفو دعم 
العمليات

دورة البرامج 

اإلنسانية
 2,348,0002,710,855 5,058,855

 ال يوجد اختاف.

5,058,855 2,348,0002,710,855النداء الطارئ

احلماية

دورة البرامج 

اإلنسانية
 500,0001,575,783 2,075,783

اجملــال  يوفــر  اإلضافــي  التمويــل   

الــازم بشــدة لتوفيــر مــوارد إضافيــة 

مــن أجــل إعــداد وإنتــاج البرامــج 

التعليميــة لتلفزيــون األونــروا. 2,075,783 500,0001,575,783 النداء الطارئ

التعليم الطارئ

دورة البرامج 

اإلنسانية
2,553,000  2,553,000

 ال يوجد اختاف.

8,067,800  8,067,800النداء الطارئ

التوعية مبخاطر 
مخلفات احلرب 

املتفجرة

دورة البرامج 

اإلنسانية
 950,000  950,000

 ال يوجد اختاف.

950,000  950,000 النداء الطارئ

أسابيع املرح 
الصيفية في غزة

دورة البرامج 

اإلنسانية
متويــل إضافــي يقــارب 1.3 مليــون 5,000,000  5,000,000

دوالر ملســاعدة مكتــب إقليــم غزة 
فــي احتياجــات الوقــود اإلضافيــة 
بالنظــر إلــى االنقطاعــات الراهنــة 

فــي الكهربــاء.
5,000,000  5,000,000النداء الطارئ

الصحة البيئية 
الطارئة

دورة البرامج 

اإلنسانية
 4,500,000  4,500,000

 ال يوجد اختاف.

5,796,800  5,796,800النداء الطارئ

املأوى الطارئ 
وإصاح املساكن 

وإدارة املراكز 
اجلماعية

دورة البرامج 

اإلنسانية
127,000,000  127,000,000

127,000,000  127,000,000النداء الطارئ

اجملموع الفرعي

دورة البرامج 

اإلنسانية
152,526,8005,736,477 -158,263,277

 166,575,877- 160,839,4005,736,477النداء الطارئ

الهــدف االســتراتيجي الثالــث : تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي تعــاون مــع األطــراف 
املعنيــة ذات العاقــة.

التنسيق 
والسامة واألمن 

واإلدارة

دورة البرامج 

اإلنسانية
 12,000,0001,942,350857,64714,799,997

 ال يوجد اختاف.

12,000,0001,942,350857,64714,799,997 النداء الطارئ

اجملموع الكلي

دورة البرامج 

اإلنسانية
336,341,25927,248,538 857,647 364,447,444

414,435,436 857,647 366,588,25346,989,536النداء الطارئ
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يعيش ٤٫٤ مليون شخص في األرض 
الفلسطينية احملتلة

يعيش ١٫٧ مليون فلسطيني في غزة 

           النمو السكاني

٪٣٫٤٤

٢٠٠٥

US $ ١,٣٧٤

٢٠١٣

US $ ١,١٨٧

- ٪١٤
٪٥٤

من الالجئني يفتقرون إلى 
األمن الغذائي

 ٪٤٥٫٥
من الالجئني يعانون 

من البطالة

الناجت احمللي اإلجمالي 
الفعلي للفرد

االقتصاد

 ،املصدر: تقديرات جهاز اإلحصاء املركزي على اإلنترنت للحسابات القومية
الناجت احمللي اإلجمالي للفرد باألسعار الثابتة، خط األساس ٢٠٠٤

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة،
 الربع الثاني ٢٠١٤

في منتصف سنة ٢٠١٣، كان ٧٣,٠٠٠ الجئ 

يعانون من البطالة.

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة،
 الربع الثاني ٢٠١٣ والربع الثاني ٢٠١٤

 بناًء ع� تعداد سنة ٢٠٠٧
المصدر: تقديرات الجهاز المركزي ل��حصاء الفلسطي��

حتى منتصف سنة ٢٠١٤،  أصبح عدد من يعانون

من البطالة أكثر من ١٣٦,٠٠٠ الجئ.

املصدر: األونروا، النشرة اإلحصائية الفصلية، أيلول/سبتمبر ٢٠١٤

املصدر: بيانات الوضع االجتماعي-االقتصادي
واألمن الغذائي، ٢٠١٣ 

الخصائص السكانية
٪٤٩
 إناث

٪٢٢
ذكور

(15-24)

١ 
وع

سب
اال

٢ 
وع

سب
اال

٣ 
وع

سب
اال

٤ 
وع

سب
اال

١٩,١٣٨

١١٧,٤٦٨

متوز ٢٠١٤

٢٠٤,١٦٦

١٨٧,١٠٩

٢٠٧,٢٢١

٢٣٨,٥٦٤

٥٨,٢١٧
٦٦,٥٧٦

٥٢,٢٩٩
٥٧,٤٩٦ ٥٣,٨٦٩

٤٢,٥٠٦ ٣٨,٣٤٦
٣٣,٦٨٤

اب ٢٠١٤ ايلول ٢٠١٤ تشرين االول  ٢٠١٤

١ 
وع

سب
اال

٢ 
وع

سب
اال

٣ 
وع

سب
اال

٤ 
وع

سب
اال

١ 
وع

سب
اال

٢ 
وع

سب
اال

٣ 
وع

سب
اال

٤ 
وع

سب
اال

٢ 
وع

سب
اال

٣ 
وع

سب
اال

٤ 
وع

سب
اال

٢٩٢,٩٥٩

٥٠ يوماً من القتال
عدد النازحني من ١٣ متوز/يوليو إلى ٣٠ تشرين األول/أكتوبر

 قتال ٢٠٠٩/٢٠٠٨
�� �  عدد النازح�

وقتال ٢٠١٤

٥٥٧,٨٧٠ الجئ فلسطيني مسجل 
يعيش في اخمليمات

المؤشرات الرئيسية لغزة

يشكل الالجئون املسجلون ٧٢٪ من السكان في غزة

يواء لدى ا��ونروا من ١٣  الو�دات الجديدة داخل مراكز ا��

تموز/يوليو إ¥ ٢ أيلول/سبتم¢¡

املنطقة الوسطى

رفح

غزة

شمال غزة

خان يونس

٨٥ boys ٧٩ بنتا

 ١١١ بنتا

٨٥ صبيا

١٤٣ صبيا

٥٦ بنتا

 ٣٥ بنتا

٢٦ بنتا

٨٧ صبيا

٤٣ صبيا

١٧ صبيا

٢٩٢,٩٥٩
شخصاً نازحاً

أكثر من ٥٠,٠٠٠
شخصا نازحا  قتال٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

 قتال صيف ٢٠١٤

املصدر: حسابات سنة ٢٠١٤ بناءً على بيانات جهاز اإلحصاء املركزي



     النداء العاجل 2015 | األراضي الفلسطينية المحتلة |15

غزة: التدخالت الخاصة بكل قطاع

الهــدف االســتراتيجي األول: منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لاجئــني األكثــر ضعفــاً 
وافتقــاراً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش 

لألســر املفتقــرة لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

ــي  ــن الغذائ ــى األم ــرة إل ــر املفتق األس

تلبــي أبســط متطلباتهــا الغذائيــة 

ــة. ــاعدات الغذائي ــال املس ــن خ م

يتم تخفيف حدة 

افتقار الاجئني لألمن 

الغذائي.

ــع  % 76 ــر املدق ــات الفق ــدى فئ ــة ل ــات الطاق ــبة احتياج نس

التــي تتــم تلبيتهــا مــن خــال توزيــع املســاعدات 

الغذائيــة )املتوســط للفصــل الواحــد(.

ــق  % 40 ــر املطل ــات الفق ــدى فئ ــة ل ــات الطاق ــبة احتياج نس

التــي تتــم تلبيتهــا مــن خــال توزيــع املســاعدات 

الغذائيــة )املتوســط للفصــل الواحــد(.

عــدد الاجئــني املفتقريــن لألمــن الغذائــي الذيــن يتلقــون  800,000

مســاعدات غذائيــة )مصنفــاً حســب اجلنــس(.

ــي  100% ــي الت ــة املفتقــرة لألمــن الغذائ نســبة األســر الاجئ

ــة. ــة عيني ــات غذائي تتلقــى معون

يتحسن تناول أطفال 

املدارس للغذاء.

نســبة طلبــة األونــروا الذيــن يكفــل لهــم احلصــول علــى  100%

وجبــة صغيــرة واحــدة علــى األقــل فــي اليــوم.

عدد الوجبات الصغيرة املوزعة على الطلبة. 49,525,000

تتوفر التغذية األمثل 

ألطفال الاجئني 

في عمر أقل من 24 

شهراً.

الغذائيــة 100% املعونــات  النســاء املســتفيدات مــن  نســبة 

التغذيــة  حــول  اإلرشــاد  يتلقــني  اللواتــي  اإلضافيــة 

التكميليــة املناســبة للرضــع وصغــار األطفــال 24-6 شــهراً.

ــني 100% ــي يتلق ــات اللوات ــل واملرضع ــات احلوام ــبة الاجئ نس

ــبة. ــة مناس ــة إضافي ــات غذائي معون

ــن يتلقــون 100% نســبة األطفــال فــي عمــر 24-6 شــهراً الذي

ــة. ــة تكميلي أغذي

المساعدات الغذائية الطارئة

ســيصل توزيــع املســاعدات الغذائيــة العينيــة إلــى 370,000 الجــئ 

يعيشــون حتــت خــط الفقــر املدقــع علــى أقــل مــن 1.5 دوالر أمريكــي 

ــتكمال  ــة الس ــائل املالي ــون الوس ــن ال ميلك ــوم، والذي ــي الي ــرد ف للف

ــدر أن 430,000  ــك، يق ــب ذل ــى جان ــة. إل ــة العيني ــات الغذائي املعون

الجــئ يعيشــون فــي فقــر مطلــق علــى أقــل مــن 3.63 دوالر أمريكــي 

ــك  ــى، وكذل ــي 390,000 أنث ــك حوال ــمل ذل ــوم. يش ــي الي ــرد ف للف

14,400 أســرة 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 

ــع  ــيتم توزي ــي، س ــذاء الكاف ــن الغ ــي م ــول يوم ــى مدخ ــروا عل األون

ــام املدرســية  ــع األي ــة فــي جمي ــع الطلب ــى جمي ــة طازجــة عل أغذي

)مجمــوع الطلبــة 245,000، يشــكل الفتيــان 52 باملائــة منهــم 

والفتيــات 48 باملائــة(، 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 

ــث  ــع، حي ــال الرض ــدى األطف ــدى ل ــل امل ــي الطوي ــي والعقل البدن

ــودة  ــة اجل ــبة وعالي ــة املناس ــة التكميلي ــة األغذي ــتقدم الوكال س

لــكل مــن النســاء احلوامــل واألطفــال دون ســن الثانيــة مــن العمــر.
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غزة: التدخالت الخاصة بكل قطاع

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

ــد  ــن س ــع م ــر املدق ــر الفق ــني أس متك

فجــوة الفقــر املتبقيــة بعد املســاعدات 

ــة  ــات نقدي ــال حتوي ــن خ ــة م الغذائي

ــروطة. ــر مش ــة غي تكميلي

يتم سد فجوة 

الفقر املتبقية بعد 

املساعدات الغذائية 

لدى األسر التي 

تعيش في فقر مدقع.

املســاعدات  % 100 بعــد  املتبقيــة  الفقــر  فجــوة  نســبة 

ســدها. يتــم  التــي  الغذائيــة 

ــي  % 100 ــع الت ــر املدق ــة الفق ــن فئ ــة م ــر املؤهل ــبة األس نس

ــا. ــة لدخله ــاعدة مكمل ــى مس تتلق

المساعدات النقدية الطارئة

ال ميلــك حوالــي 370,000 شــخص مــن فئــة الفقــر املدقــع الوســائل 

ــة.  ــة العيني ــات الغذائي ــم املعون ــره له ــا توف ــتكمال م ــة الس املالي

وســتزود األونــروا هــذه الفئــة االســتثنائية مبســاعدات نقديــة 

ــرة،  ــم األس ــب حج ــة حس ــم ومعدل ــة احتياجاته ــة لتلبي مصمم

ــام. ــي الع ــرة ف ــاً لألس ــغ 350 دوالراً أمريكي ــط يبل مبتوس

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

الاجئــة  األســر  قــدرة  تــزداد 

الغذائــي  األمــن  إلــى  املفتقــرة 

علــى الوصــول االقتصــادي للغــذاء 

لتغطيــة احتياجاتهــم األساســية، 

وذلــك مــن خــال املــال مقابــل 

العمــل.

الاجئون املفتقرون إلى 

األمن الغذائي املقيمون 

في اخمليمات أو خارجها 

يكسبون األجور على 

املدى القصير لتغطية 

احتياجاتهم األساسية 

للغذاء واستعادة 

قدراتهم على التدبر.

ــل 79% ــل العم ــال مقاب ــج امل ــن برنام ــتفيدين م ــبة املس نس

الذيــن يســتخدمون مــا يكســبونه لتلبيــة احتياجاتهــم 

األساســية للغــذاء.

ــل 38% ــل العم ــال مقاب ــج امل ــن برنام ــتفيدين م ــبة املس نس

ــم. ــداد ديونه ــبونه لس ــا يكس ــتخدمون م ــن يس الذي

ــل 52,983 ــال مقاب ــن امل ــتفيدون م ــن يس ــني الذي ــدد الاجئ ع

العمــل علــى املــدى القصيــر )مصنفــاً حســب اجلنــس(.

61,813,837

ً دوالراً أمريكيا

القيمــة اإلجماليــة املقدمــة للمســتفيدين مــن برنامــج 

املــال مقابــل العمــل )فصليــاً(.

المال مقابل العمل الطارئ

ــا  ــاً، مب ــد ضعف ــني األش ــل لاجئ ــة عم ــة 52,983 فرص ــتوفر الوكال س

يصــل إلــى 5,419,856 يــوم عمــل أو مــا يعــادل 18,819 وظيفــة بــدوام 

كامــل، ممــا سيســاهم فــي ضــخ أكثــر مــن 60 مليــون دوالر أمريكــي 

علــى املســتوى األســري وفــي االقتصــاد احمللــي.31  ســتعطى األولويــة 

ــيتم  ــق، وس ــع أو مطل ــر مدق ــي فق ــش ف ــي تعي ــة الت ــر الاجئ لألس

ــبة  ــباب بنس ــة والش ــبة 35 باملائ ــاث بنس ــاركة اإلن ــتهداف مش اس

ــة. حتــدد األجــور اليوميــة دون مســتوى متوســط األجــور فــي  25 باملائ

القطــاع اخلــاص حتــى ال يتــم تشــويه الســوق احمللــي.32  سيســتفيد 

بشــكل غيــر مباشــر مــا يصــل إلــى 344,387 فــرداً مــن األســر الاجئة. 

ــق  ــا املراف ــة، منه ــع متنوع ــي مواق ــاركني ف ــيب املش ــيجري تنس وس

الصحيــة واملنظمــات احملليــة واملؤسســات األهليــة ومنشــآت األونــروا، 

مبــا يشــمل مراكــز األونــروا اجلماعية، حيــث ســيدعمون تقــدمي اخلدمات 

األساســية للنازحــني. وســيتم حيثمــا أمكــن توجيــه فــرص العمــل 

نحــو جهــود التأهيــل وإعــادة اإلعمــار واســتعادة ســبل كســب العيش.

ــا  ــش، مب ــب العي ــبل كس ــر لس ــاش املبك ــم اإلنع ــروا دع ــى األون تتوخ

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 

ــل  ــني، مث ــرص التحس ــا لف ــال إدراكه ــن خ ــاع – م ــي القط ــار ف اإلعم

إعــادة تدويــر املصنوعات الباســتيكية مــن األدوات املنزلية الســتعمالها 

فــي إعــادة إعمــار املســاكن، وتســخير األطــر اجملتمعيــة لاجئــني 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 الاجئــني الذيــن يواجهــون أزمــات 
حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.

الصحة النفسية المجتمعية

ــاد  ــوادر اإلرش ــن ك ــدة م ــداً ومرش ــن 365 مرش ــبكة م ــتعمل ش س

ــدرات  ــاء ق ــادة( بن ــة و)إع ــى تقوي ــة عل ــي-االجتماعي املهني النفس

التدبــر والصمــود الفرديــة واألســرية واجملتمعيــة. ســيتوفر مرشــدون 

ــا 252  ــروا، وعدده ــدارس األون ــع م ــي جمي ــيون-اجتماعيون ف نفس

مدرســة، لدعــم حوالــي 18,700 طفــل مــن أطفــال الاجئــني مــن 

ــة  ــار لإلحال ــر مس ــيتم توفي ــي. وس ــردي واجلمع ــاد الف ــال اإلرش خ

ــني  ــة لتحس ــز الصحي ــي املراك ــات« ف ــع للخدم ــز جام ــى »مرك إل

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مــن  الناجيــات  عــن  الكشــف 

ــة  ــدم خمس ــا يق ــة. كم ــاد واإلحال ــن باإلرش ــي وتزويده االجتماع

مرشــدين قانونيــني املشــورة القانونيــة للناجيــات مــن هــذا العنــف، 

والتثقيــف حــول احلقــوق القانونيــة األساســية، واإلحالــة إلــى 

التمثيــل القانونــي حيثمــا يكــون الزمــاً. ســيحصل فريــق املرشــدين 

النفســيني-االجتماعيني املهنيــني علــى الدعــم والتوجيــه والتدريــب 

ــية،  ــة النفس ــال الصح ــي مج ــؤولني ف ــني مس ــة مهني ــن ثماني م

وسيســاهم هــؤالء أيضــاً فــي تقــدمي مســاعدة خاصــة فــي 

ــدة. ــاالت املعق ــع احل ــل م التعام

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

والصحــة  الصمــود  قــدرة  تعزيــز 

واألســر  الاجئــني  لــدى  النفســية 

الضعيفــة وفــي التجمعات الســكانية 

املهــددة.

تتم زيادة قدرات 

الصمود والتدبر 

والصحة النفسية 

والسامة النفسية-

االجتماعية 

في التجمعات 

السكانية املهددة 

املستهدفة.

نســبة احلــاالت التــي يبــدو عليهــا حتســن فــي األداء مــن 60%

مجمــوع حــاالت اإلرشــاد الفــردي.

ــم العمــل معهــا مــن 1,330 ــي يت عــدد احلــاالت النشــطة الت

خــال اإلرشــاد الفــردي )متوســط عــدد احلــاالت املفتوحــة 

فــي نهايــة الشــهر(.

ــن 11,330 ــا م ــل معه ــم العم ــي يت ــدة الت ــاالت اجلدي ــدد احل ع

ــردي. ــاد الف ــال اإلرش خ

عدد جلسات اإلرشاد اجلمعي.9,888

ــز 17,312 ــدارس واملراك ــي امل ــة ف ــة العام ــات التوعي ــدد جلس ع

ــرى. ــق األخ ــة واملراف الصحي

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

علــى  األزمــة  أثــر  تخفيــف 

املقدمــة  الصحيــة  اخلدمــات 

. جئــني لا

يكون الاجئون املتضررون 

من األزمة قادرين على 

الوصول إلى الرعاية 

الصحية األولية، ويحصل 

أفقر الفقراء على احلد 

األدنى من الدعم املالي 

للوصول إلى الرعاية 

الصحية الثانوية أو 

التخصصية.

ــة 100% ــة الصحي ــق الرعاي ــى مراف ــني إل ــى احملال ــبة املرض نس

الثانويــة والتخصصيــة املتعاقــد معهــا الذيــن يتمكنــون 

مــن الوصــول إلــى هــذه اخلدمــات.

ــن 100% ــض ع ــى للتعوي ــات املرض ــتجابة لطلب ــبة االس نس

ــة  ــة الثانوي ــة الصحي ــات الرعاي ــل خدم ــات مقاب النفق

ــا. ــد معه ــر متعاق ــق غي ــي مراف ــة ف والتخصصي

نســبة املراكــز الصحيــة التــي ال تعانــي مــن نفــاد 100%

مخزونهــا مــن 12 مــادة خاضعــة للتتبــع.

نســبة الاجئــني الفقــراء مــن مجمــوع املســتفيدين مــن 100%

دعــم تكاليــف الرعايــة الصحيــة الثانويــة والتخصصيــة.

يتم حتديد الطلبة ذوي 

االحتياجات اخلاصة 

لتزويدهم باملساعدة 

املصممة لهم مبا يسمح 

لهم باملشاركة الكاملة 

في األنشطة التعليمية.

ــزون، 100% ــال ممي ــج "أطف ــى برنام ــني إل ــة احملال ــبة الطلب نس

احتياجــات خاصــة" الذيــن يحصلــون علــى فحــص طبــي 

شــامل.

نســبة األطفــال الذيــن يتــم حتديــد أنهــم ذوو احتياجــات 100%

خاصــة ويتلقــون الدعــم املناســب.

الصحة الطارئة
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ــزون،  ــال ممي ــة »أطف ــخة والناجح ــروا الراس ــادرة األون ــيكون ملب س

ــة  ــاش املتعلق ــود اإلنع ــي جه ــم ف ــة« دور حاس ــات خاص احتياج

ــن  ــم م ــم إحالته ــئ تت ــل الج ــيحصل 11,000 طف ــل. وس بالطف

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 3,200 مريــض مــن الفقــراء املســتحقني الذيــن 

لديهــم حــاالت عاليــة اخملاطــرة أو أمــراض تهــدد احليــاة علــى الدعم 

ــة.  ــة أو التخصصي ــة الثانوي ــة الصحي ــف الرعاي ــة تكالي لتغطي

ــاء  ــا نس ــي تعيله ــر الت ــة لألس ــاء األولوي ــروا إعط ــتواصل األون وس

وحــاالت احلمــل اخلطــر واألطفــال.

دعم العمليات

ــة  ــش مفاجئ ــارات تفتي ــع زي ــات أرب ــم العملي ــو دع ــيجري موظف س

ــام  ــي ع ــروا ف ــآت األون ــن منش ــدة م ــكل واح ــة ل ــوص احليادي بخص

ــم  ــني فه ــي حتس ــة ف ــات التوعي ــات وجلس ــاعد التدريب 2015. وستس

ــكل  ــة بش ــى احليادي ــز عل ــع التركي ــانية، م ــادئ اإلنس ــني للمب املوظف

خــاص. ســيراقب موظفو دعــم العمليــات الوضع اإلنســاني واســتجابة 

ــم  ــى أن يت ــيحرصون عل ــص، وس ــن النواق ــيبلغون ع ــه، وس ــة ل الوكال

ــة.  ــر املعني ــطة الدوائ ــة بواس ــراءات تصحيحي ــاذ إج اتخ

ــني  ــوق الاجئ ــز حق ــة وتعزي ــى حماي ــزة إل ــي غ ــق ف ــعى الفري يس

ــاص.  ــكل خ ــاء بش ــال والنس ــام باألطف ــع االهتم ــطينيني، م الفلس

ــات  ــى بيان ــتناد إل ــاني باالس ــياق اإلنس ــل للس ــراء حتلي ــيتم إج وس

الرصــد امليدانــي لاسترشــاد بــه فــي بنــاء البرامــج )احلساســة للنــوع 

االجتماعــي(. فضــاً 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 

ــر فــي الاجئــني الفلســطينيني فــي غــزة. التــي تؤث

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

علــى  الوكالــة  قــدرة  صيانــة 

وتعزيــز  وحيادهــا،  الوصــول 

احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون 

اإلنســاني الدولــي، مــع توثيــق 

ــاهمة  ــارزة واملس ــاكات الب االنته

مــن  الاجئــني  حمايــة  فــي 

للنــزاع/ املباشــرة  التأثيــرات 

ــال. االحت

صيانة حيادية الوكالة 

ونزاهتها.

نســبة املوظفــني العاملــني فــي املرافــق املبحوثــة الذيــن 100%

يثبتــون أنهــم ميتلكــون فهمــاً عمليــاً مناســباً ملــا 

ــة. ــة والنزاه ــه احليادي تعني

ــارات 100% ــع زي ــع ألرب ــي تخض ــروا الت ــآت األون ــبة منش نس

ــة. ــرض احليادي ــر بغ ــش أو أكث تفتي

عــدد املوظفــني الذيــن يتــم تدريبهــم علــى احتــرام مبادئ 1,500

احلياديــة اخلاصــة بــاألمم املتحدة.

حتسن قدرة الوفود على 

املناصرة بشأن األزمة 

املمتدة التي يعاني منها 

الاجئون في غزة.

نســبة الوفــود التــي تغــادر غــزة وهــي حتمــل معلومــات 

إضافيــة حــول القضايــا التــي تؤثــر فــي الاجئــني.

ــة  ــراف املعني ــة األط ــرى لتوعي ــي جت ــادرات الت ــدد املب ع

حــول قضايــا التركيــز )زيــارات ميدانية/إحاطــات للجهات 

ــني(. ــني، والصحفي ــيني، والباحث ــة، والسياس املانح

نســبة احلــاالت التــي يحــدث فيهــا انتهــاك حلقــوق 100%

الوصــول إلــى اخلدمــات والتــي يتــم حلهــا.

عــدد االدعــاءات بانتهــاك حقــوق الوصــول التــي يرفعهــا 50

ــات  ــم العملي ــي دع ــق موظف ــة فري ــى عناي ــون إل الجئ

ــا. ــق مبتابعته ــوم الفري ويق
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ضمــن واجــب الوكالــة املتعلــق باحلمايــة، تكتســب حماية األطفــال في 

غــزة مــن العنــف واإلهمــال واإلســاءة واالســتغال أهميــة قصــوى، مــع 

ــات  ــان والفتي ــني الفتي ــار الكامــل الختــاف االحتياجــات ب ــاء االعتب إي

.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 

ــة الطفــل،  اســتجابة برامجيــة منســقة ومنهجيــة العتبــارات حماي

ــي  ــف الت ــكال العن ــع أش ــى جمي ــاص عل ــكل خ ــز بش ــث ترك بحي

يتعــرض لهــا األطفــال.

حماية الطفل

التعليم الطارئ

ــي  ــني واألهال ــم للمعلم ــاد والدع ــدمي اإلرش ــة تق ــتواصل الوكال س

والطلبــة علــى مــدار العــام 2015 فــي التعامــل مــع األحــداث 

ــعى  ــف 2014. وتس ــي صي ــال ف ــال القت ــة بأعم ــة املرتبط الصادم

الوكالــة، مــن خــال عقــد معتكفــات للمعلمــني، إلــى تقويــة 

ــم  ــي دع ــم ف ــهم ومهاراته ــني أنفس ــدى املعلم ــر ل ــارات التدب مه

الطلبــة، حيــث أن أعــراض توتــر مــا بعــد الصدمــة كثيــراً مــا تطفــو 

ــيحصل  ــهور. وس ــادم بش ــدث الص ــوع احل ــد وق ــطح بع ــى الس عل

ــى  ــروا، عل ــم الصيفــي فــي األون األطفــال، مــن خــال برنامــج التعل

ــي  ــام الدراس ــي الع ــي ف ــف التال ــى الص ــال إل ــة لانتق ــة ثاني فرص

املقبــل. كمــا أن األطفــال الذيــن يتخلفــون عــن أقرانهــم فــي الصــف 

ــال  ــج »أطف ــى برنام ــم إل ــم وإحالته ــاً حتديده ــم أيض ــن أن يت ميك

مميــزون، احتياجــات خاصــة«. وســتزود الوكالــة جميــع الطلبــة مبــواد 

ــي  ــية ف ــة األساس ــية التكميلي ــواد املدرس ــية وامل ــم األساس التعل

بدايــة كل فصــل دراســي، ممــا ســيكفل التمســك باحلــد األدنــى مــن 

املعاييــر اإلنســانية فــي التعليــم. وســتتمكن الوكالــة كذلــك مــن 

ــة. ــروا الفضائي ــاة األون ــال قن ــن خ ــارئ م ــم الط ــدمي التعلي تق

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

مواجهــة تأثيــرات العنــف والفقــر 

احتياجــات  تلبيــة  عــن طريــق 

ــم  ــة تعل ــار بيئ ــي إط ــة ف الطلب

ــة. داعم

توفر املواد األساسية 

للطلبة للمشاركة في 

التعلم إلى أقصى حد 

ممكن.

نســبة الطلبــة اجملهزيــن للمشــاركة بنشــاط فــي 70%

التعلــم، حســب إفــادات املعلمــني.

نســبة الطلبــة فــي مــدارس األونــروا الذيــن يتــم تزويدهم 100%

ــية باملواد األساس

يتمكن الطلبة الذين 

تتضرر قدرات التعلم 

لديهم بسبب البيئة التي 

يعيشون فيها من حتقيق 

طاقاتهم التعليمية.

نســبة الطلبــة فــي التعلــم الصيفــي الذيــن ينجحــون 80%

فــي امتحانــات نهايــة الصيــف.

ــن 100% ــية الذي ــواد األساس ــي امل ــبني ف ــة الراس ــبة الطلب نس

ــي. ــم الصيف ــون بالتعل يلتحق

 © طلبة مدارس االونروا في غزة  2014 / األونروا / شريف سرحان 
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المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

مخاطــر  حــول  التثقيــف  تقــدمي 

مخلفــات احلــرب املتفجــرة فــي جميــع 

ــي  ــزة وملوظف ــي غ ــروا ف ــدارس األون م

ــوادث  ــدد احل ــن ع ــل م ــا يقل ــروا، مم األون

الوفيــات  وأعــداد  بهــا  املتعلقــة 

ــني. ــال واملوظف ــني األطف ــات ب واإلصاب

يكتسب أطفال 

املدارس في غزة مزيداً 

من املعرفة التي 

حتميهم من مخلفات 

احلرب املتفجرة.

ــن 80% ــروا املســتهدفني الذي نســبة األطفــال وموظفــي األون

ــات  ــر مخلف ــن مخاط ــة ع ــي املعرف ــناً ف ــرون حتس يظه

ــرة. ــرب املتفج احل

يتلقــون 100% الذيــن  األونــروا  الطلبــة وموظفــي  نســبة 

املتفجــرة. احلــرب  مخلفــات  مبخاطــر  التوعيــة 

ــكل 13,000 ــم بش ــم تدريبه ــن يت ــروا الذي ــي األون ــدد موظف ع

ــر. ــر مباش ــر وغي مباش

مخلفات الحرب المتفجرة

ــب  ــى برنامــج جتريبــي ناجــح، ســيتم تعميــم دورات تدري اســتناداً إل

ــرب  ــات احل ــر مخلف ــة مبخاط ــول التوعي ــروا ح ــي األون ــني ملعلم مدرب

ــا  ــغ عدده ــزة، والبال ــي غ ــروا ف ــدارس األون ــع م ــى جمي ــرة عل املتفج

ــية  ــوف الدراس ــع الصف ــة جمي ــتهدف التوعي ــة. ستس 252 مدرس

ــدى 245,000 طالــب وطالبــة علــى مــدار  ــادة الوعــي ل التســعة، لزي

العــام الدراســي. وســيتم توســيع التدريــب علــى مخاطــر مخلفــات 

ــال دورة  ــن خ ــروا م ــي األون ــع موظف ــمل جمي ــرة ليش ــرب املتفج احل

لتدريــب املدربــني وإعــداد دليــل تدريبــي بهــذا اخلصــوص. ســيتم فــي 

ــكل  ــة بش ــف وموظف ــى 100 موظ ــل إل ــا يص ــب م ــام 2015 تدري ع

ــتقوم  ــي س ــوارد الت ــدة امل ــكلون قاع ــني ويش ــوا مدرب ــر ليكون مباش

بتدريــب مــا يصــل إلــى 13,000 موظــف وموظفــة. وســيجري نشــر 

ــاق  ــى نط ــرة عل ــرب املتفج ــات احل ــول مخلف ــف ح ــائل التثقي رس

مجتمعــي واســع مــن خــال تلفزيــون األونــروا وامللصقات واملنشــورات 

والبــث اإلذاعــي.

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

ــدى  ــر ل ــود والتدب ــدرات الصم ــة ق تقوي

الصــراع  مــن  املتضرريــن  األطفــال 

ــال  ــن خ ــك م ــي، وذل ــف املتفش والعن

ــنة. ــة محس ــة حامي ــر بيئ توفي

تتحسن الصحة 

البدنية والنفسية 

لألطفال، ذكوراً وإناثاً.

نســبة األطفــال الذيــن يظهــر عليهــم تأثيــر إيجابــي في 85%

رفاههــم مــن املشــاركة فــي أســابيع املــرح الصيفية.

عــدد األطفــال املشــاركني فــي أســابيع املــرح الصيفيــة 130,000

)مصنفــاً حســب اجلنــس(.

أسابيع المرح الصيفية

إن األطفــال الذيــن يدرســون اآلن فــي الصــف األول فــي مــدارس 

األونــروا فــي غــزة قــد عايشــوا ثاثــة حــروب، فيمــا أن هنــاك القليــل 

ــا  ــدوا فيه ــال أن يج ــتطيع األطف ــي يس ــة الت ــاحات اآلمن ــن املس م

ــة مــن البيئــة القاســية التــي حتيــط بهــم.  فرصــة للراحــة واحلماي

ــات  ــان والفتي ــزة للفتي ــي غ ــة ف ــرح الصيفي ــابيع امل ــتتيح أس س

ــة،  ــة حامي ــي بيئ ــة ف ــاءة ومرح ــطة بنّ ــي أنش ــاركة ف ــة املش فرص

إيجابيــة،  قيــم  واكتســاب  ملموســة  حياتيــة  مهــارات  وبنــاء 

ــة  ــية والبدني ــامتهم النفس ــم س ــي دع ــك ف ــاهم ذل ــا سيس فيم

ــاً  ــن غالب ــاص، إذ أنه ــكل خ ــات بش ــتفيد الفتي ــة. ستس واالنفعالي

مــا يواجهــن قيــوداً إضافيــة علــى احلركــة فــي اجملتمعــات احملافظــة. 

ســيرتاد مــا يصــل إلــى 130,000 طفــل أكثــر مــن 100 موقــع تنظــم 

ــروا. ــدارس األون ــمل م ــا يش ــطة، مب ــذه األنش ــا ه فيه
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المياه والصرف الصحي والنظافة

ــن  ــزة ع ــي غ ــي ف ــرف الصح ــاه والص ــع املي ــروا وض ــب األون تراق

ــة  ــى الصح ــر عل ــي اخملاط ــد ف ــى أي تصاع ــيطرة عل ــب، للس كث

ــة منتظمــة يقــوم بهــا  ــارات موقعي ــك مــن خــال زي العامــة، وذل

ــروا.  مهندســو الصــرف الصحــي وطاقــم دائــرة الصحــة فــي األون

ــل  ــن أج ــة م ــات العام ــق اخلدم ــود ملراف ــروا الوق ــتقدم األون وس

ــاه  ــة املي ــات معاجل ــاه وخدم ــدادات املي ــتمرار إم ــن اس ــد م التأك

العادمــة وإدارة النفايــات. يتوقــع أن يصــل معــدل إمــدادات الوقــود 

الشــهري إلــى 270,000 لتــر فــي عــام 2015. كمــا ســتعمل 

والصــرف  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  مراقبــة  علــى  الوكالــة 

الصحــي داخــل اخمليمــات وإجــراء اإلصاحــات الطارئــة علــى نظــم 

اجملــاري وتصريــف ميــاه األمطــار، وكذلــك علــى األنابيــب املتضــررة 

واآلبــار املتعطلــة عــن العمــل، حســب االقتضــاء. عــاوة علــى ذلك، 

ــروا مــع حمــات الســيطرة علــى نواقــل األمــراض،  ســتتعاون األون

وســتدعم إزالــة النفايــات مــن مواقــع الطــرح غيــر الرســمية فــي 

ــة الســكانية  ــي األماكــن ذات الكثاف اخمليمــات وفــي محيطهــا وف

ــني. ــن الاجئ ــة م العالي

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

ــي  تفــادي حــدوث تدهــور حــرج ف

ــني  ــني الاجئ ــة ب ــة العام الصح

مــن خــال التدخــات الطارئــة 

والصــرف  امليــاه  مجــال  فــي 

الصحــي.

تتم الوقاية من تفشي 

األمراض املنقولة باملياه 

والناشئة عن تعطل 

عمل نظم املياه والصرف 

الصحي.

عــدد حــاالت تفشــي األمــراض املنقولــة باملياه والناشــئة 0

عــن تعطــل عمــل نظــم امليــاه والصــرف الصحــي.

ــود 100% ــات الوق ــن متطلب ــى م ــد األدن ــة احل ــبة تغطي نس

الازمــة ملرافــق اخلدمــات احملليــة لتشــغيل مرافــق امليــاه 

ــة. ــي والنظاف ــرف الصح والص

ــة 100% ــة الازم ــود اإلضافي ــات الوق ــة متطلب ــبة تغطي نس

ــة  ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــق املي ــغيل مراف لتش

ــاء. ــص الكهرب ــة نق ــروا نتيج ــي األون ف

نســبة اإلصاحــات الطارئــة الازمــة علــى شــبكات امليــاه 100%

والصــرف الصحــي فــي اخمليمــات التــي يتــم دعمهــا.

ينخفض تعرض الاجئني 

لنواقل األمراض وأوساط 

تكاثر احلشرات.

ــل 0 ــة بنواق ــة املتعلق ــكات الصحي ــاالت املش ــدد ح ع

األمــراض.

ــم 2 ــي يت ــفة الت ــوض املكتش ــر البع ــع تكاث ــدد مواق ع

تطهيرهــا.

أطنــان النفايــات التــي تتــم إزالتهــا مــن مواقــع الطــرح 12,500

غيــر الرســمية.
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غزة: التدخالت الخاصة بكل قطاع
المأوى الطارئ وإصالح المساكن وإدارة المراكز الجماعية

ســتدعم الوكالــة األســر الاجئــة التــي نزحــت عــن مســاكنها مــن 

أجــل صيانــة حقهــا فــي املــأوى املائــم. فــي عــام 2015، ســيتم دعــم 

مــا يصــل إلــى 17,000 أســرة الجئــة مــن خــال تزويدهــا مبســاعدات 

نقديــة لتأمــني مــأوى انتقالــي إلــى أن تنجــز اإلصاحــات علــى 

مســكنها أو يعــاد بنــاؤه. يتــم البــت فــي قيمــة املســاعدات النقديــة 

للمــأوى االنتقالــي بالتنســيق مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ووزارة 

ــن 200  ــراوح م ــأوى، وتت ــة امل ــة ومجموع ــغال العام ــكان واألش اإلس

إلــى 250 دوالراً أمريكيــاً فــي الشــهر، اعتمــاداً علــى حجــم األســرة.

ــة  ــة ومســاعدة فني ــة منحــاً نقدي ــة املؤهل ســتتلقى األســر الاجئ

ــركة  ــع ش ــد م ــم التعاق ــن أن يت ــم، أو ميك ــال الترمي ــذ أعم لتنفي

محليــة، اعتمــاداً علــى مــدى الضــرر الــذي يقّيمــه مهندســو األونروا. 

ــى دعــم فــي  ــة ســتحصل عل ــي 23,000 أســرة الجئ ويقــدر أن حوال

ــي العــام 2015. اإلصــاح الطــارئ ملســاكنها ف

ســتواصل املراكــز اجلماعيــة للوكالــة اســتضافة النازحــني الذيــن ال 

ميلكــون حلــوالً انتقاليــة أو دائمــة للســكن. وســيتم تزويــد النازحــني 

ــرود  ــني، بط ــر الاجئ ــني أو غي ــواًء الاجئ ــة، س ــز اجلماعي ــي املراك ف

ــبوع،  ــي األس ــاخنة ف ــات س ــاث وجب ــألكل« وث ــزة ل ــة »جاه غذائي

ــاه  ــرب واملي ــة للش ــاه الصاحل ــة واملي ــر الغذائي ــواد غي ــب امل ــى جان إل

لاســتعماالت األخــرى. تشــتمل اخلدمــات املقدمــة فــي املراكــز 

والتخلــص مــن  الصحــي  والصــرف  النظافــة  اجلماعيــة علــى 

النفايــات، ولــوازم التهيــؤ للشــتاء، مبــا فــي ذلــك الكهربــاء والتدفئــة، 

ــب اإلدارة  ــى جان ــي-االجتماعي، إل ــم النفس ــة والدع ــة األولي والصح

ــي  ــتضيف حوال ــة ستس ــز اجلماعي ــدر أن املراك ــن. ويق ــة واألم العام

ــم  ــذا الرق ــض ه ــع أن ينخف ــام 2015، ويتوق ــي ع ــخص ف 30,000 ش

ــه. ــي نهايت ــر ف ــى صف ــام وإل ــف الع ــي منتص ــى 20,000 ف إل

ــر  ــة لألس ــتعطى األولوي ــل، س ــي التموي ــص ف ــدوث نق ــال ح ــي ح ف

التــي تعيلهــا نســاء واألســر التــي يوجــد فيهــا أفــراد ذوو إعاقــة فــي 

جميــع مكونــات االســتجابة اخلاصــة باملــأوى الطــارئ.

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

الاجئــة  األســر  حــق  صيانــة 

ــاط  ــن النش ــررة م ــرة أو املتض املهج

ــة  ــوارث الطبيعي ــكري أو الك العس

ــم. ــأوى املائ ــي امل ف

متلك األسر الاجئة 

املهجرة سباً متزايدة 

للوصول إلى حل مؤقت 

للسكن.

ــا 70% ــم تغطيته ــي تت ــت الت ــكن املؤق ــة الس ــبة تكلف نس

بواســطة املســاعدات النقديــة فــي الســكن االنتقالــي، 

ــط. باملتوس

ــى 100% ــي تتلق ــة الت ــة املؤهل ــة النازح ــر الاجئ ــبة األس نس

ــي. ــكن االنتقال ــي الس ــة ف ــاعدات النقدي املس

ــز 30,000 ــي املراك ــتضافتهم ف ــم اس ــن تت ــراد الذي ــدد األف ع

اجلماعيــة.

حتصل األسر الاجئة 

املتضررة من العمليات 

العسكرية أو الكوارث 

الطبيعية على إمكانية 

استرجاع مساكنهم 

كسابق عهدها كما 

كانت قبل الضرر.

نســبة املســاكن املتضــررة التــي يتــم إصاحهــا لتعــود 80%

كســابق عهدهــا.

نســبة التكلفــة التــي تتــم تغطيتهــا إلصــاح املســاكن 100%

املتضررة.

نســبة األســر الاجئــة احملتاجــة إلــى تهيئــة مســكنها 100%

للشــتاء التــي يتــم تزويدهــا باملــواد الازمــة.

حتصل األسر الاجئة 

املهجرة أو املتضررة 

على املواد غير الغذائية 

لضمان راحتهم 

الشخصية األساسية 

وكرامتهم.

نســبة األســر الاجئــة املهجــرة أو املتضــررة املتلقيــة 100%

ــا  ــى أن احتياجاته ــير إل ــي تش ــة الت ــر الغذائي ــواد غي للم

ــا. ــت تلبيته ــد مت ــة ق اآلني

ــة 100% ــررة واملؤهل ــرة أو املتض ــة املهج ــر الاجئ ــبة األس نس

التــي تلجــأ لطلــب املســاعدة مــن األونــروا ويتــم 

تزويدهــا مبســاعدات غيــر غذائيــة طارئــة.

تتم حماية قدرات التدبر 

لدى األسر التي تعاني 

من خسائر مادية نتيجة 

العمليات العسكرية.

نســبة األســر احلاصلــة علــى مســاعدات نقديــة التــي ال 100%

تلجــأ إلــى آليــات تدبر ســلبية فــي أعقــاب اخلســائر املادية.

نســبة األســر املؤهلــة التــي تعانــي مــن الصدمة بســبب 100%

ــم  ــي تت ــكرية والت ــات العس ــط بالعملي ــر املرتب التدمي

ــوازم األساســية. مســاعدتها مــن خــال تزويدهــا بالل
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النمو السكاني

٪٢٫٥٩

١١   الجئاً قتلوا في اخمليمات على يد قوات األمن اإلسرائيلية. 

١٦١ حادثة تتعلق 
باملستوطنني نتج عنها أضرار 

مبمتلكات أو أراض فلسطينية 
في سنة ٢٠١٤.

٢٢٥,٠٠٠ الجئ مسجل 
يعيشون في اخمليمات

الخصائص السكانية

٪٤٩
إناث

٪١٤
شباب

.ً ٦٥٠ مصاباً على يد قوات األمن اإلسرائيلية، منهم ٥٤ قاصرا

٩٥٨ فلسطينياً مت تهجيرهم 
نتيجة هدم املساكن في الضفة 

الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، 
خالل كانون الثاني/يناير – 

أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، يشكل 
الالجئون الفلسطينيون ٣٣٪ منهم.

حوالي ٧,٠٠٠ فلسطيني من 
البدو، يشكل الالجئون أكثر من ٧٠٪ 

منهم، معرضون خلطر التهجير 
القسري من جتمعاتهم في املنطقة 

جيم.

٦ عيادات صحية متنقلة لألونروا مع 
الشركاء تقدم خدمات الصحة األولية 

ألكثر من ٥٦ جتمعاً سكانياً.

املؤشرات الرئيسية للضفة الغربية

G a za

G a za  N o r t h

M id d le  A r e a

جنني

 نور شمس

طولكرم

عسكر

بالطة

دير عمار
اجللزون

االمعري
قلنديا

عايده

العروب

الفوار

الدهيشة
بيت جبرين

شعفاط

Aqbat Jabr
عني السلطان

مخيم رقم واحد

الفارعة

املنطقة الف واملنطقة باء

املنطقة جيم :

اتفاقية اوسلو

املنطقة ألف: سيطرة مدنية وأمنية 
فلسطينية كاملة.

املنطقة باء: سيطرة مدنية فلسطينية 
كاملة، وسيطرة أمنية إسرائيلية-فلسطينية 

مشتركة.

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

الغربية

مخيمات الالجئني

أكثر  من ٨٠,٠٠٠ الجئ 
يعيشون في املنطقة جيم

املصدر: تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بناءً على تعداد سنة ٢٠٠٧               

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

٥٩ نقطة تفتيش ثابتة و٢٥ نقطة تفتيش جزئية داخل 
الضفة الغربية تعترض الوصول والتنقل.

املصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، حياة مجزأة: نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية في عام ٢٠١٣، آذار/مارس ٢٠١٤

١٨٪ من الضفة الغربية مخصصة كمناطق عسكرية 
مغلقة أو "مناطق رمي محظورة".‘

١٩٩٩

US $ ١٫٨٧٥ 

٢٠١٢

US $ ٢٫٩٣ 

+ ٪١١٫٦

٣٫٢٣٪  البطالة في مخيمات 
الالجئني

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء،
مسح القوى العاملة، التقرير السنوي ٢٠١٣

٢٠
١٣

ي 
ف

١٠٥ حوادث وصول مت تبليغ األونروا عنها خالل كانون الثاني/يناير – أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، أدت إلى خسارة ما يعادل ١٩٩ يوم عمل.
ً على احلركة والوصول.  ١١,٠٠٠ فلسطيني يعيشون في املنطقة املغلقة بني اجلدار واخلط األخضر – "منطقة التماس" – ويواجهون قيودا

١٩
 c

am
ps

 

املصدر: بيانات موظفي دعم العمليات في األونروا 

.ً ً، منهم ٧٢ قاصرا ٤٧٧ الجئاً محتجزا

٥٦٨ عملية تفتيش بواسطة قوات األمن اإلسرائيلية في مخيمات 
الضفة الغربية خالل كانون الثاني/يناير – أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.

يعيش ٤٫٤ مليون شخص في األرض 
الفلسطينية احملتلة

يعيش ٢٫٧ مليون فلسطيني في الضفة الغربية 

عدد الالجئون املسجلون في الضفة ٧٦٥,٠٠٠ الجئ

االقتصاد

١٨٫٦٪  البطالة في املناطق 
احلضرية االخرى .

املصدر: بيانات الوضع االجتماعي-االقتصادي
واألمن الغذائي، غير منشورة

٢٩٪  انعدام األمن الغذائي في 
مخيمات الالجئني

١٩٪  انعدام األمن الغذائي في 
املناطق احلضرية االخرى

الناجت احمللي اإلجمالي 
الفعلي للفرد

االقتصاد

تهديدات الحماية

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

املصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
مراقب الشؤون اإلنسانية، أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
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المساعدات الغذائية الطارئة

الضفة الغربية: التدخالت الخاصة بكل قطاع
الهــدف االســتراتيجي األول: منــع املزيــد مــن التدهــور فــي األمــن الغذائــي لاجئــني األكثــر ضعفــاً 
وافتقــاراً لألمــن الغذائــي عــن طريــق تقــدمي املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ودعــم ســبل كســب العيــش 

لألســر املفتقــرة لألمــن الغذائــي أو التــي تواجــه صدمــات حــادة.

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

ــي  ــن الغذائ ــى األم ــرة إل ــر املفتق األس

تلبــي أبســط متطلباتهــا الغذائيــة 

ــة. ــاعدات الغذائي ــال املس ــن خ م

يتم تخفيف حدة 

افتقار الاجئني لألمن 

الغذائي.

ــي 25,000 ــي الت ــن الغذائ ــرة لألم ــة املفتق ــر الاجئ ــدد األس ع

ــة. ــائم األغذي ــاعدات بقس ــى مس تتلق

عــدد الاجئــني املفتقريــن لألمــن الغذائــي الذيــن يتلقــون 160,000

مســاعدات غذائيــة )مصنفــاً حســب اجلنــس(.

19,200,000

ً دوالراً أمريكيا

إجمالــي قيمــة القســائم اإللكترونيــة املقدمــة لاجئــني 

املفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي.

إلــى  اســتناداً  الفلســطينيني  الاجئــني  أســر  تقييــم  يتــم 

اخلصائــص األساســية لألســرة، باســتخدام صيغــة بديلــة الختبــار 

اإلمكانــات، مــن أجــل حتديــد املفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي 

ــى  ــرة إل ــر املفتق ــتهداف األس ــيتم اس ــة. س ــم األولوي وإعطائه

ــل  ــال مقاب ــال امل ــن خ ــات م ــي اخمليم ــة ف ــي واملقيم ــن الغذائ األم

العمــل الطــارئ، فيمــا ســيتم دعــم أولئــك الذيــن يقيمــون خــارج 

ــة. ــة الطارئ ــاعدات الغذائي ــال املس ــن خ ــات م اخمليم

ستســتمر الوكالــة فــي تطبيــق برنامــج القســائم الغذائيــة 

اإللكترونيــة الــذي تنفــذه فــي شــراكة مــع برنامــج األغذيــة 

ــى 25,000  ــل إل ــا يص ــم م ــام 2015 دع ــي ع ــيتم ف ــي. وس العامل

ــرى  ــواد أخ ــية وم ــة أساس ــة وأغذي ــات طازج ــراء منتج ــرة لش أس

ــغ قيمــة  ــم توفيرهــا باألســاس مــن منتجــني فلســطينيني. تبل يت

ــهر.  ــي الش ــرد ف ــة للف ــط 10 دوالرات أمريكي ــائم باملتوس القس

فــي  املهــددة  والرعويــة  البدويــة  باجملتمعــات  يتعلــق  وفيمــا 

املنطقــة جيــم، فسيســتمر التعــاون احلالــي بــني األونــروا وبرنامــج 

األغذيــة العاملــي فــي تزويــد أســر الاجئــني وغيــر الاجئــني بطــرود 
ــرة. 33 ــم األس ــب حج ــا حس ــم تصميمه ــاً، يت ــة فصلي غذائي

المال مقابل العمل الطارئ
النتاجاتالهدف االستراتيجي

الغاية 
المستهدفة

المؤشر

الاجئــة  األســر  قــدرة  تــزداد 

ــي  ــن الغذائ ــى األم ــرة إل املفتق

االقتصــادي  الوصــول  علــى 

ــم  ــة احتياجاته ــذاء لتغطي للغ

ــال  ــن خ ــك م ــية، وذل األساس

املــال مقابــل العمــل.

الاجئون املفتقرون إلى األمن 

الغذائي املقيمون في اخمليمات 

أو خارجها يكسبون األجور 

على املدى القصير لتغطية 

احتياجاتهم األساسية للغذاء 

واستعادة قدراتهم على التدبر.

ــي 10,000 ــي الت ــن الغذائ ــرة لألم ــة املفتق ــر الاجئ ــدد األس ع

ــة. ــائم األغذي ــاعدات بقس ــى مس تتلق

12,600,000

ً دوالراً أمريكيا

عــدد الاجئــني املفتقريــن لألمــن الغذائــي الذيــن يتلقــون 

مســاعدات غذائيــة )مصنفــاً حســب اجلنــس(.

إجمالــي قيمــة القســائم اإللكترونيــة املقدمــة لاجئــني 19

املفتقريــن إلــى األمــن الغذائــي.

ســيحصل مــا مجموعــه 10,0000 أســرة الجئــة علــى عقــد 

للمــال مقابــل العمــل فــي عــام 2015. تقــدر قيمــة العقــد 

ــة  ــرة ثاث ــهر لفت ــي الش ــاً ف ــدود 420 دوالراً أمريكي ــة بح املعياري

أشــهر، ممــا ســيتيح لألســر أن تلبــي أبســط احتياجاتهــا الغذائيــة 

ــة  ــة التحتي ــني البني ــي حتس ــل ف ــاهم العم ــة. يس ــر الغذائي وغي

اجملتمعيــة  املنظمــات  ودعــم  الصحــي  والصــرف  للمجتمــع 

القاعديــة. ستســعى األونــروا بنشــاط لضمــان مشــاركة النســاء 

بنســبة 35 باملائــة والشــباب بنســبة 25 باملائــة.
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تعزيــز وحمايــة وصيانــة حقــوق الاجئــن الذيــن يواجهــون أزمــات 
حــادة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان/القانون اإلنســاني الدولــي وعوائــق أمــام الوصــول إلــى اخلدمــات.

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 

ــك  ــروا كذل ــعى األون ــات. تس ــاء األزم ــل أثن ــوذج التدخ ــال من ــن خ م

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 الاجئــني الفلســطينيني، ويتــم 

حثهــم علــى التمــاس املســاءلة. وفــي الوقــت ذاتــه، تتدخــل الوكالــة 

لــدى الســلطات املعنيــة لطــرح بواعــث القلــق اســتناداً إلــى الواجبــات 

التــي ينــص عليهــا القانــون اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان املنطبق، 

وملناصــرة اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة، واللتمــاس املســاءلة.

الضفة الغربية: التدخالت الخاصة بكل قطاع

الحماية

النتاجاتالهدف االستراتيجي
الغاية 

المستهدفة
المؤشر

الاجئــون  يحصــل 

ــة  ــى احلماي ــطينيون عل الفلس

املباشــرة  التأثيــرات  مــن 

ويتعــزز  للصراع/االحتــال، 

اإلنســاني  القانــون  احتــرام 

حقــوق  وقانــون  الدولــي 

ويتــم  الدولــي،  اإلنســان 

ــانية  ــب اإلنس ــف العواق تخفي

. ت كا نتهــا لا

تتحسن املتابعة املنهجية 

للسلطات املسؤولة عن 

انتهاكات القانون اإلنساني 

الدولي.

ــتجابات 20% ــاذ اس ــتحث اتخ ــي تس ــروا الت ــات األون ــبة تدخ نس

ــلطات. ــب الس ــن جان ــة م إيجابي

ــى 80% ــا إل ــم رفعه ــي يت ــة الت ــا املوثق ــبة احلوادث/القضاي نس

الســلطات املعنيــة.

تكون الوفود أكثر جاهزية 

وأفضل معرفة للمناصرة بشأن 

اآلزمة املمتدة التي تؤثر على 

الاجئني في الضفة الغربية. 

نســبة مبــادرات توعيــة األطــراف املعنيــة )اإلحاطــات، الزيارات 20%

ــر ملموســة مــن  ــخ( التــي يتبعهــا اتخــاذ تدابي ــة، ال امليداني

هــذه األطــراف.

ــول 65 ــة ح ــة األطــراف املعني ــي جتــرى لتوعي ــادرات الت عــدد املب

قضايــا التركيــز )زيــارات ميدانية/إحاطــات للجهــات املانحــة، 

ــني(. ــني، والصحفي ــيني، والباحث والسياس

يتم التصدي لاحتياجات 

العاجلة لاجئني، نساًء ورجاالً 

وأطفاالً، الذين يواجهون هدم 

املنازل أو اإلخاء القسري 

من مساكنهم أو اإلضرار 

مبمتلكاتهم.

ــرار 100% ــر أو اإلض ــن التهجي ــي م ــي تعان ــة الت ــر الاجئ ــبة األس نس

مبمتلكاتهــا اخلاصــة والتــي تتلقــى املســاعدات النقديــة الطارئــة 

وفقــاً لنمــوذج التدخــل أثنــاء األزمــات.

نســبة األســر الاجئــة التــي تعانــي مــن العنــف و/أو اإلضــرار 50%

مبمتلكاتهــا اخلاصــة والتــي تتلقــى مســاعدات طارئــة وفقــاً 

لنمــوذج التدخــل أثنــاء األزمــات.

يتم تخفيض خطر التهجير 

القسري للتجمعات السكانية 

املهددة وتعزيز قدراتهم على التدبر.

عــدد اجملتمعــات احملليــة املهــددة التــي يتــم دعمهــا مــن خــال 19

مشــاريع حمايــة يســّيرها اجملتمــع احمللــي.
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دعم العمليات

ــم  ــو دع ــري موظف ــا، يج ــة وحياده ــة الوكال ــان نزاه ــعياً لضم س

ــآت  ــع منش ــى جمي ــاً إل ــي فصلي ــش موقع ــارات تفتي ــات زي العملي

ــى أن تســتخدم حصــراً لألغــراض اإلنســانية.  ــد عل ــروا، للتأكي األون

ويتــم إشــراك موظفــي الوكالــة فــي تدريبــات علــى قضايــا 

ــل  ــوادث مث ــروا. إن ح ــة األون ــى والي ــك عل ــول، وكذل ــاد والوص احلي

ــن  ــد م ــش حت ــاط التفتي ــى نق ــني عل ــور املوظف ــع عب ــر أو من تأخي

ــغ  ــن يبل ــروا الذي ــي األون ــانية وموظف ــلع اإلنس ــة الس ــة حرك حري

عددهــم 4,500 فــي الضفــة الغربيــة، ممــا يقيــد املســاحة املتاحــة 

ــات  ــم العملي ــي دع ــق موظف ــتجيب فري ــاني. يس ــل اإلنس للعم

حلــوادث الوصــول ويتفــاوض حــول إمكانيــة وصــول كــوادر الوكالــة 

ومركباتهــا ولوازمهــا حيثمــا يكــون الزمــاً، مــع االحتفــاظ بســجل 

ــوادث  ــاول ح ــم تن ــا. ويت ــغ عنه ــول والتبلي ــوادث الوص ــع ح بجمي

الوصــول وانتهــاكات احلياديــة فــي اجتماعــات منتظمــة مــع اإلدارة 

ــج  ــو برنام ــوم موظف ــك، يق ــى ذل ــاوة عل ــرائيلية. ع ــة اإلس املدني

ــا  ــم وتوثيقه ــي اإلقلي ــة ف ــوادث احلماي ــد ح ــات برص ــم العملي دع

ــتجابات  ــدمي اس ــة لتق ــات حيوي ــح معلوم ــا يتي ــا، مم ــغ عنه والتبلي

ــر  احلمايــة. إن احلضــور امليدانــي ملوظفــي دعــم العمليــات يعــزز األث

ــة. ــات الوكال ــي لعملي احلام

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

علــى  الوكالــة  قــدرة  صيانــة 

وتعزيــز  وحيادهــا،  الوصــول 

احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون 

اإلنســاني الدولــي، مــع توثيــق 

فــي  واملســاهمة  االنتهــاكات 

وموظفــي  الاجئــني  حمايــة 

ــرة  ــرات املباش ــن التأثي ــروا م األون

للنزاع/االحتــال.

صيانة حيادية الوكالة 

ونزاهتها.

ــا 80% ــدي له ــم التص ــي يت ــجلة الت ــا املس ــبة القضاي نس

ــة  ــارة التالي ــراء الزي ــل إج ــة قب ــرة املعني ــطة الدائ بواس

ــة. ــى احليادي ــش عل للتفتي

ــارات 100% ــع زي ــع ألرب ــي تخض ــروا الت ــآت األون ــبة منش نس

ــة. ــرض احليادي ــر بغ ــش أو أكث تفتي

عــدد املوظفــني الذيــن يتــم تدريبهــم علــى احتــرام مبادئ 600

احلياديــة اخلاصــة بــاألمم املتحدة.

تيسير قدرة الوكالة على 

الوصول ومواجهة خروقات 

مساحة العمل اإلنساني.

نســبة احلــاالت التــي يــؤدي فيهــا تدخــل موظفــي دعــم 50%

ــروا  ــي األون ــن ملوظف ــرور اآلم ــان امل ــى ضم ــات إل العملي

ــا. ــلعها وخدماته وس

نســبة احلــوادث املتعلقــة بالوصــول املبلــغ عنهــا التــي 100%

تتــم إثارتهــا أمــام الســلطات املعنيــة.

العيادات الصحية المتنقلة

تكفــل عيــادات األونــروا الصحيــة املتنقلــة الوصــول إلــى خدمــات 

ــن 56  ــل ع ــا ال يق ــي م ــة ف ــة والعاجي ــة الوقائي ــة الصحي الرعاي

موقعــاً فــي الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. 

ويشــار إلــى أن اجملتمعــات احملليــة اخملتــارة تواجــه عوائــق شــديدة 

تعمــل  األساســية.  الصحيــة  اخلدمــات  إلــى  الوصــول  أمــام 

ــة،  ــة متنقل ــة ســتة فــرق صحي ــى تقــدمي االستشــارات الطبي عل

ــدون  ــاعد املرش ــا يس ــات. كم ــات وقاب ــاء وممرض ــن أطب ــون م تتك

األفــراد  الكشــف عــن  فــي  للعيــادات  املرافقــون  النفســيون 

ــاد  ــية أو اإلرش ــة النفس ــات الصح ــى خدم ــة إل ــي حاج ــن ف الذي

النفســي-االجتماعي. يتــم تنســيق هــذا التدخــل مــع املنظمــات 

الشــريكة لضمــان التوافــق فــي اخلدمــات وتفــادي التداخــل فــي 

تغطيــة اجملتمعــات. ويولــى اهتمــام خــاص للنســاء اللواتــي 

ــى  ــال املرض ــة لألطف ــاس الرعاي ــبء التم ــن ع ــب أن يتحمل يغل

يعانــني هــن  املزمنــة، فيمــا  األمــراض  أو مرضــى  املســنني  أو 

ــة  ــل والصح ــة احلم ــات رعاي ــي خدم ــص ف ــن النق ــهن م بأنفس

 61 والفتيــات حوالــي  النســاء  تشــكل  املائمــة.34   اإلجنابيــة 

ــة  ــال دون اخلامس ــكل األطف ــا يش ــارات، فيم ــن االستش ــة م باملائ

ــا. ــة منه ــي 24 باملائ ــر حوال ــن العم م

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

األزمــة  أثــر  تخفيــف 

ــة  ــى اخلدمــات الصحي عل

لاجئــني.

يكون الاجئون الفلسطينيون 

الذين يواجهون قيوداً على الوصول 

واحلركة أو الذين يوجدون في 

جتمعات سكانية معزولة قادرين 

على الوصول إلى خدمات وقائية 

وعاجية ذات جودة.

ــع 100% ــكل مجتم ــرى ل ــي جت ــة الت ــارات املنتظم ــبة الزي نس

ــي. ــا الزمن ــب برنامجه حس

ــل 122,256 ــدرة أفض ــم بق ــم تزويده ــن يت ــخاص الذي ــدد األش ع

علــى الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة مــن خــال 

العيــادات الصحيــة املتنقلــة.

العيــادات 108,000 فــي  املقدمــة  املرضــى  استشــارات  عــدد 

اجلنــس(. حســب  )مصنفــاً  املتنقلــة  الصحيــة 
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تعمــل األونــروا فــي 49 مجتمعــاً بدويــاً فــي املنطقــة جيــم ومنطقــة 

التمــاس، مبــا يشــمل محيــط القــدس، حيــث تقــدم خدمــات الصحــة 

ــذه  ــار ه ــي-االجتماعي. مت اختي ــم النفس ــة والدع ــية اجملتمعي النفس

اجملتمعــات احملليــة بســبب تعرضهــا للخطــر والتهديــد بتهجيــر 

ســكانها، ومــا يرافــق ذلــك مــن ضغــوط نفســية. تعمــل ســتة فــرق 

ــا  ــة مــن القضاي ــى الوقاي ــة عل ــة للصحــة النفســية اجملتمعي متنقل

النفســية-االجتماعية وقضايــا الصحــة النفســية فــي هــذه اجملتمعات 

الضفة الغربية: التدخالت الخاصة بكل قطاع
الصحة النفسية المجتمعية

النتاجاتالهدف االستراتيجي
الغاية 

المستهدفة
المؤشر

الصمــود  قــدرة  تعزيــز 

لــدى  النفســية  والصحــة 

الاجئــني واألســر الضعيفــة 

وفــي التجمعــات الســكانية 

املهــددة.

تتم زيادة قدرات الصمود والتدبر 

والصحة النفسية والسامة 

النفسية-االجتماعية في 

التجمعات السكانية املهددة 

املستهدفة.

عدد األنشطة/اجللسات النفسية-االجتماعية اجلماعية.416

عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري.600

عــدد األفــراد الذيــن ميكنهــم الوصــول إلــى خدمــات الصحــة 10,528

ــة  ــية املتنقل ــة النفس ــدات الصح ــال وح ــن خ ــية م النفس

)مجمــوع ســكان املناطــق اخملدومــة(.

ــة 400 ــى الوقاي ــم عل ــم تدريبه ــن يت ــع الذي ــراد اجملتم ــدد أف ع

النفســية-االجتماعية. والطــوارئ  لألزمــات  واالســتجابة 

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 14 جلنــة مجتمعيــة للبــدو، مبــا 

يشــمل تزويدهــا بالتدريبــات علــى مهــارات القيــادة، ومهــارات االتصــال، 

والوقايــة واالســتجابة للقضايــا النفســية-االجتماعية وقضايا الصحة 

النفســية، وأســس اإلســعاف األولــي.
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الهــدف االســتراتيجي الثالث:تنفيــذ اســتجابة الوكالــة اإلنســانية بفاعليــة وفــي تعــاون مــع 
األطــراف املعنيــة ذات العاقــة.

ــان  ــا يتطلب ــروا ونطاقه ــة لألون ــتجابة الطارئ ــذه االس ــاس ه إن مقي

ــال  ــي مج ــنة ف ــوارد محس ــة، وم ــدة ومكرس ــر إدارة فري ــر أط توف

الســامة واألمــن، والتنســيق داخليــاً ومــع األطــراف املعنيــة األخــرى. 

ــذ  ــي تنفي ــم ف ــب األقالي ــم مكات ــة دع ــة الوكال ــتواصل رئاس س

ــر  ــب توفي ــى جان ــة، إل ــرق مختلف ــة بط ــا الطارئ ــف برامجه مختل

ــية. ــوارد الرئيس امل

شــاركت الوكالــة بنشــاط فــي تنســيق العمــل اإلنســاني، مبــا فــي 

ــاركة  ــاني، واملش ــل اإلنس ــري للعم ــق القط ــال الفري ــن خ ــك م ذل

فــي اجملموعــات القطاعيــة، ومجموعــة عمــل املناصــرة فــي الفريــق 

القطــري للعمــل اإلنســاني. وتتعــاون األونــروا فــي وحــدة حتليــل األمن 

ــي  ــن الغذائ ــادي واألم ــع االجتماعي-االقتص ــح الوض ــي ومس الغذائ

مــن أجــل التعــرف علــى احتياجــات الاجئــني بشــكل أفضــل. 

ــاعدات  ــة للمس ــية املقدم ــات الرئيس ــدى اجله ــا إح ــي بصفته وه

اإلنســانية فــي فلســطني تنســق مــع اجلهــات األخــرى فــي تدقيــق 

ــا. ــا بينه ــات فيم ــزم املعون ــة ح ــتفيدين ومواءم ــم املس قوائ

أثنــاء الطــوارئ، تقــوم األونــروا بتفعيــل غــرف عمليــات مركزيــة وعلى 

مســتوى املناطــق لكــي تتمكــن مــن تقــدمي اســتجابة ســريعة، مــع 

ــيق.  ــى التنس ــة وعل ــا االعتيادي ــتمرار عملياته ــى اس ــة عل احملافظ

ــر  ــى توف ــرص عل ــوارئ وحت ــا للط ــني تأهبه ــة لتمت ــعى الوكال وتس

ــات  ــال لعملي ــذ الفع ــتودعات. إن التنفي ــي املس ــب ف ــزون مناس مخ

الطــوارئ يســتدعي توفــر الطواقــم واملــوارد األساســية فــي اإلقليــم، 

مبــا فــي ذلــك املرافــق املكتبيــة والبنيــة التحتيــة، مثــل تلــك الازمــة 

لتوريــد املــواد إلــى غــزة فــي ظــل احلصــار.

تســعى الوكالــة لتنفيــذ نظــام نشــط إلدارة األمــن املؤسســي فــي 

غــزة يتيــح حتديــد مســتوى اخملاطــرة املقبــول، ويقــدم مــوارد مائمــة 

ــراءات  ــات وإج ــب سياس ــى جان ــرة، إل ــذه اخملاط ــتدامة إلدارة ه ومس

التنسيق والسالمة واإلدارة

المؤشرالغاية المستهدفةالنتاجاتالهدف االستراتيجي

قــدرة  الوكالــة  متلــك 

لاســتجابة  كافيــة 

ــدة والطوارئ  ــة املمت لألزم

ملفاجئــة. ا

يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها 

بفاعلية، بقدر التمويل املتاح.

نســبة مؤشــرات النتائــج التــي علــى املســار الصحيــح* 80%

نحــو حتقيــق الغايــة، معدلــة حســب التمويــل املتــاح.

نســبة مؤشــرات اخملرجــات التــي علــى املســار الصحيــح* 100%

نحــو حتقيــق الغايــة، معدلــة حســب التمويــل املتــاح.

نســبة التقاريــر املوحــدة التــي تعــد بشــكل دقيــق وفــي 100%

التوقيــت الســليم.

* تعتبــر املؤشــرات علــى املســار الصحيــح عندمــا يكــون قــد مت حتقيــق 70 باملائــة أو 

أكثــر مــن الغايــة بالنســبة لتلــك الفتــرة.

ــات  ــدمي اخلدم ــة لتق ــة مواتي ــر بيئ ــأنها أن توف ــن ش ــي م ــن الت األم

ــة. ــورة فعال ــة بص الطارئ

وتكفــل األونــروا التكافــؤ فــي االســتهداف مــن خــال حتديــد 

خصائــص الضعــف باالســتناد إلــى صيغــة بديلــة الختبــار اإلمكانات. 

ــاملة  ــات ش ــدة بيان ــاظ بقاع ــم االحتف ــة، يت ــذه الغاي ــاً له حتقيق

لألســر الاجئــة، ويتــم حتديثهــا مــن خــال زيــارات منتظمــة لألســر. 

كمــا حتتفــظ الوكالــة بنظــام عبــر اإلنترنــت للمراقبــة القائمــة على 

النتائــج، ييســر إعــداد التقاريــر املنتظمــة ويبّلــغ عــن التقــدم احملــرز 

ــانية. ــج اإلنس ــن دورة البرام ضم

ــة إلدارة  ــاق املؤسس ــى نط ــدة عل ــة موح ــة منهجي ــتخدم الوكال تس

ــق  ــي تتعل ــر الت ــم اخملاط ــرض أله ــد التع ــى حتدي ــاعد عل ــر، تس اخملاط

بــكل مــن العوامــل الداخليــة واخلارجيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتعرض 

ــة  ــدة خاص ــر ع ــة خملاط ــة الغربي ــزة والضف ــي غ ــل ف ــا العم إقليم

ــح  ــم دمجهــا فــي نظــام رصــد اخملاطــر. ويتي بســياق كل منهمــا، يت

ســجل اخملاطــر حتديــد اخملاطــر املرتفعــة )أي التــي جتمــع بــني الشــدة 

واالحتماليــة العاليــة( وعواقبهــا املتوقعــة. وحيثمــا ال تســتطيع 

الوكالــة جتنــب التعــرض للمخاطــرة، يتــم تطبيــق آليــات لتخفيــف 

ــى.  ــد أدن ــهر كح ــتة أش ــا كل س ــري مراقبته ــا، وجت ــر وتدبيره اخملاط

مــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن اخملاطــر التــي تتــم مراقبتهــا بشــكل 

يومــي، وخاصــة تلــك املتعلقــة بالســامة واألمــن. يــرد ســجل اخملاطــر 

فــي امللحــق ويســتعرض كاً مــن اخملاطــر الفعليــة واملتصــورة. وينبغــي 

اإلقــرار بــأن األحــداث التــي حتققــت فــي مجــرى العــام 2014 وعواقبهــا 

قــد مت بالفعــل تخفيــف حدتهــا. وســيعمل مكتبــا اإلقليمــني بدعــم 

مــن الرئاســة علــى دمــج الــدروس املســتفادة ذات العاقــة التــي يتــم 

ــل  ــد أن مت تفعي ــة بع ــر املتبقي ــرض للمخاط ــن التع ــتخاصها م اس

آليــات التدبــر. بعــض هــذه التدابيــر يتعلــق مبجــاالت التأهــب للطــوارئ 

ــط الطــوارئ. ــي خط ــات ف ــث الســيناريوهات والتدخ وحتدي
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