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غزة: ملخص اإلنجازات العملياتية لعام 2016
عام2016  في  التحتية:  البنى  ومشاريع  املدارس  بناء 
وذلك  جديد  مدرسي  مبنى   24 بناء  األونروا  أكملت 
لطالب  واملستقبلية  احلالية  االحتياجات  ملعاجلة 
األونروا،باإلضافة إلى ذلك أكمل برنامج البنى التحتية 
وتطوير اخمليمات في العام املاضي بناء مركزين صحيني 
للنفايات  نقل  ومحطة  حتتية  بنى  مشاريع  وأربع 
املدارس  األمطار في عدد من  الصلبة ومكتبة عامة ومشاريع جتميع مياه 
لإليواء  مدرسة ستعمل كمالجيء   50 األونروا  غزة. كما حددت  قطاع  في 
ووحدات  ومولدات  الشمسية  الطاقة  بأنظمة  بتزويدهم  وبدأت  الطاريء 
إستحمام وأسقف ووحدات حتلية لتوفير مياه صاحلة للشرب. وفي نهاية 
بقيمة64.45  التنفيذ  قيد  حتتية  بنى  مشروع  هناك30  كان  نوفمبر  شهر 
املوافق عليها  األونروا  قيمة مشاريع  وبلغت مجموع  أمريكي.  دوالر  مليون 
من مكتب تنسيق أعمال حكومة إسرائيل في املناطق )COGAT( في نهاية 
عام 2016 ما قيمته 241.3 مليون دوالر أمريكي.وفي عام 2016 صرف مكتب 
عليها  املتعاقد  املشاريع  على  أمريكي  دوالر  مليون   121.8 اإلقليمي  غزة 
ومساعدة اإلصالح الذاتي للمساكن وهو ما ساهم في توفير8,923 وظيفة 

بدوام كامل ملدة عام.

في أغسطس بدء  التعليم لألطفال الالجئني: 
أكثر من 262,000 طفل الجئ عامهم الدراسي 
زيادة  اجلديد 2017/2016، حيث شهد هذا العام 
وتلقى  املاضي،  بالعام  مقارنًة  طالب  بـ12,000 
في  معلم   8,520 يد  على  تعليمهم  الطالب 
267 مدرسة تابعة لألونروا في قطاع غزة. وفي 
وفرت  وأغسطس،  يوليو  شهري  في  نُظمت  التي  الصيفية  املرح  أسابيع 
165,000طفل  من  ألكثر  وتعليمية  وترفيهية  رياضية  نشاطات  األونروا 
الصيفي  التعليم  ببرنامج  طالب   36,000 عن  مايزيد  التحق  كما  الجئ، 
الذي استمر لـ18 يوماً حيث متكنوا في نهايته من إعادة اإلمتحانات التي 
 300( 600 معلم مساند  الوكالة  بها. وفي ديسمبر 2016، وّظفت  رسبوا 
برنامج  ضمن  أشهر  ستة  ملدة  رياضيات(  معلم  و300  عربية  لغة  معلم 

.)GTP(تدريب اخلريجني

يناير  بني شهري  ما  العمل:  الوظائف/املال مقابل  توفير 
األونروا فرص عمل حلوالي 19,200  أوجدت  ونوفمبر 2016، 
)JCP(، وهو  مستفيد من خالل برنامج خلق فرص العمل 
اقتصاد غزة، ومن  أمريكي في  دوالر  13.86 مليون  ما ضخ 
مجموع هذه الوظائف مت منح حوالي الثلث للنساء وأكثر 

من 4,600  لفئة الشباب )من الفئة العمرية بني 18 و26 عام(. ونظراً للوضع 
العمل  األونروا من فرص  زادت  القطاع،  املتدهور في  االقتصادي-االجتماعي 
)JCP(، وذلك عبر توفير 17,060 فرصة  من خالل برنامج خلق فرص العمل 
عمل في عام 2013 إلى 20,550 فرصة عمل في عام 2014، و32,000 فرصة 
عمل في عام 2015، وبسبب النقص في التمويل، انخفض عدد فرص العمل 
بشكل كبير في عام 2016. كما تعالج األونروا حجم البطالة املرتفعة من 
للخريجني  عمل  فرص  بتوفير  وذلك   )GTP( اخلريجني  تدريب  برنامج  خالل 
اجلدد، وخالل 2016 استفاد 1,942 خريج من برنامج تدريب اخلريجني؛ وبشكل 
على  جديد  خريج   32,000 حوالي  حصل   ،2001 عام  في  نشأته  ومنذ  عام 

فرص عمل.

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية: في 2016، وزعت األونروا 
مستفيدفي   960,000 عن  يزيد  ملا  غذائية  مساعدات 
جوالت التوزيع األربعة. وفي الربع الثاني من العام 2016، 
احملسنة  الغذائية  السلة  األولى  للمرة  الوكالة  وزعت 

اجلديدة والتي تضمنت العدس واحلمص والسردين املعلب حلصة املستفيدين 
التي تعيش  املدقع: األسر  الفقر  األمان اإلجتماعي )مستفيدي  من شبكة 
دون 1.72 دوالر للفرد في اليوم الواحد(.ومن أجل حتديد الالجئ الفلسطيني 
املستحق للحصول على اخلدمات)برنامج تقييم الفقر(، أجرى األخصائيون 
اإلجتماعيون من برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية )RSSP( حوالي 10,000 
زيارة منزلية شهرياً. كما قدم برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية مساعدة 
شهرية حلوالي 700 إمرأة و1,000 شخص من ذوي اإلعاقات – مبا في ذلك تقدمي 
أجهزة مساعدة حلوالي 80 شخص – و1,800 طفل وشاب أيضاً. إضافة إلى 
 7,900 برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية أيضاً كفاالت حلوالي  ذلك، وفر 
يتيم، ودعم بشكل مباشر 132 طفل من ذوي اإلعاقات البصرية من خالل 

مركز إعادة تأهيل املعاقني بصرياً التابع لألونروا في مدينة غزة.
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العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فلسطني  تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية  تأسست األونروا كوكالة 
مسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال 
التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية 

وحتسني اخمليمات واحلماية واإلقراض الصغير.
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توفير املسكن: أكملت األونروا دفع جميع الدفعات النقدية 
املستحقني  لالجئني   2016 للعام  الربع سنوية  اإليجار  بدل 
ديسمبر  نهاية  وفي  غزة.  قطاع  في  نازحني  مازالوا  الذين 
أكملت أكثر من1,300 عائلةأو كانت ما تزال في طور عملية 
إعادة إعمار منازلهم املدمرة كلياً بدعم من األونروا، إضافة 
إلى ذلك،أكملت أكثر من81,000 عائلةأو ما كانت ما تزال في 
طور إكمال إصالح منازلهم املتضررة )جميع مستويات الضرر(. ولدى األونروا 
التمويل إلعادة اإلعمارحوالي 1,900 منزل والتي أمتت إعادة اإلعمار أو ما زال 
فإن400  األونروا،  من  لعدةتدخالت  ونتيجة   2016 نهاية  وفي  جارياً.  العمل 
إعمار  إعادة  في  للبدء  اإلسرائيلية  احلكومة  موافقة  بإنتظار  كانت  عائلة 
مساكنهم حصلت على املوافقة من خالل آلية إعادة إعمار غزة. وباجململ، 
في نهاية 2016 وزعت األونروا أكثر229.6 مليون دوالر أمريكيعلى مساعدة 
في  األونروا  وأكملت  اإلعمار.  إعادة  وبرنامج  للمساكن  الذاتي  اإلصالح 
2016 املرحلة الثالثة من مشروع إعادة اإلسكان في رفح والذي وفر منذ 

بدايته 1,700 وحدة سكنية حلوالي 10,000 عائلة الجئة.

الدورات  في  طالب  2016،التحق3,520  في  الشباب:  دعم 
احلرفي  التدريب  مبادرة  وفي  واحلرفية  التقنية  التدريبية 
التابعتني  احلرفي  التدريب  كليتي  في  الفقراء  للشباب 
وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع  غزة  لألونروا في مدينة 
 1,230 عن  يزيد  وما  سبتمبر  في  تدريبهم  بدأوا  طالب   1,110 منهم  غزة، 
طالب أمتوا دراستهم وإحتفلوا بتخرجهم في 2016،إضافة إلى ذلك،حصل 
فترة تدريب عملي في  التدريب احلرفي على  من مبادرة  حوالي 735 شاب 
على  املصنفة  مناألسر  الطالب  مجموع  ويعتبر57%من  احمللي.  السوق 
بأقل من 1.74  فيها  الفرد  يعيش  التي  األسر  أي  اإلجتماعي  األمان  شبكة 
التدريب ضمن  أكثر من 22,000 طالب  اليوم، أكمل  اليوم. وحتى  دوالر في 
لإلحتفال  األونروا.  في   )TVET( واحلرفي  التقني  والتعليم  التدريب  برنامج 
اإلجتماعي  النوع  مبادرة  قامت  أغسطس   12 في  الدولي  الشباب  بيوم 
في األونروا بتنظيم تدريب ملدة يومني وجلسات توعية وحملة مناصرة 
حول أعادة التدوير وكفاية املوارد ملا يزيد عن 400 شاب)200 شابة و200 
واخلدمات  اإلغاثة  برنامج  ويقدم  غزة.  قطاع  أنحاء  مختلف  من  شاب( 
اإلجتماعية أيضاً نشاطات رياضية دورية ألكثر من3,000 شاب شهرياً من 

خالل مراكز األنشطة الشبابية في مخيمات الالجئني.

دائرة  خالل  من  األونروا  تساعد  العمل:  مشاريع  دعم 
القطاع  إحتياجات  معاجلة  على  الصغير  التمويل 
ذوي  فلسطني  الجئي  فيهم  مبا  اجملتمع  في  الريادي 
التمويل  دائرة  وزعت   2016 عام  في  املنخفض.  الدخل 
قدمت  كما  أمريكي.  دوالر  مليون   7.3 بقيمة  قرض  الصغيرحوالي5,000 
اخملتلف،وركز  التقني  بالتدريب  واملهنيني  اجلامعات  وطالب  اجلدد  للخريجني 
»والتوعية  العمل«  مشاريع  »إدارة  العمل«  عن  »البحث  على  بعضها 
دورة   86 الصغير  التمويل  دائرة  عقدت   2016 في  اإلجتماعي«.  النوع  حول 
التمويل  برنامج  زبائن  من   %43 اإلناث  وتشكل  مشارك.  لـ1,700  تدريب 
عاماً.   30 من  األقل  العمرية  الفئة  من  منهم   %32 من  الصغير،وأكثر 

أطلقت األونروا مبادرة التمويل الصغير في األرض الفلسطينية احملتلة في 
عام  في  وسوريا  األردن  إلى  املبادرة  عمليات  وتوسعت  التسعينيات،  بداية 
2003، ومنذ عام 1991، وزعت دائرة التمويل الصغير في غزة حوالي120,000 
قرض بقيمة 153 مليون دوالر. في شهر يوليو، نظمت دائرة التمويل الصغير 
في غزة معرضها التجاري األول لعرض منتجات وخدمات 41 مشروع صغير 
التمويل  دائرة  قروض  من  مستفيدين  فلسطينيني  يديرها  والتي  متنوع 

الصغير في األونروا.

وظفت  واإلجتماعي:  النفسي  والدعم  الصحية  الرعاية 
األونروا 166 طبيب وطبيية و328 ممرض وممرضةحيث قدموا 
تابع  21 مركز صحي  النوعية في  األولية  الصحية  الرعاية 
لألونروا في قطاع غزة يخدمون ما يزيد عن مليون مريضعلى 

أربعة شهور(. ولتحسني اإلدارة والتحكم في األمراض  أساس فصلي )كل 
ملرضي  للحياة  منقذاً  دواًء   2016 عام  في  الصحة  برنامج  املعدية،قدم 
السكري وضغط الدم يسمي ستاتني )من األدوية اخلافضة للكولسترول(. 
العائلة و الذي نفذته األونروا  الدبلوم العالي في صحة  كما أمت 15 طبيب 
بالتعاون مع جامعة وستمنيستر وجامعة األزهر. وفي بداية  للمرة األولى 
في  الصحي  الصفطاوي  مركز  في  جتريبياً  مشروع  الوكالة  أطلقت   2016
الرعاية  ضمن خدمات  النفسية بشكل كامل  الرعاية  شمال غزة لدمج 
 4,700 أكثر  الصحي  املركز  املاضي فحص  العام  وفي  األولية،  الصحية 
النفسي- والدعم  النفسية  الرعاية  آخر  شخص   500 وتلقى  شخص 

ذلك،لدى  إلى  إضافة  الصحي.  املركز  عمل  فريق  يد  على  اإلجتماعي 
برنامج الصحة النفسية اجملتمعية )CMHP( التابع لألونروا شبكة تضم 
أكثر من 250 مرشد نفسي مدرسي وداعمني نفسني في مدارس األونروا، 
و23 مرشد نفسي و5 مستشارين قانونيني في مراكزها الصحية يقدمون 

إستشارات فردية وجماعية.

اإلجتماعي  النوع  مبادرة  نفذت   2016 في  النساء:  متكني 
في األونروا مشروع »برنامج متكني النساء املعيالت ألسرهن 
)FHH(، حيث استفادت أكثرمن 650 سيدة معيلة ألسرتها 
من 18 جلسة تدريبية في تطوير الذات،اإلدارة املالية وإدارة 
األسرة. كما أمتت950 خريجة برنامج القيادات الشابة ملدة 

واللغة  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلدارة  جوانب  على  ركز  والذي  أشهر  ثالثة 
اإلجنليزية املتقدمة، وحصلت 621 خريجة على عمل ملدة ثالثة أشهر كجزء 
من مشروع القيادات الشابة. وخالل حملة الـ16 يوم ضد العنف املبني على 
األونروا  نوفمبر وديسمبر قدمت  تُطلق في شهري  والتي  اإلجتماعي  النوع 
النوع  ومباردة  التعليم  وبرنامج  اإلجتماعية  واخلدمات  اإلغاثة  برنامج  عبر 
ما  تتراوح  األنشطة  من  مجموعة  والتواصل  اإلتصال  ومكتب  اإلجتماعي 
بني جلسات التوعية والتدريب حول حقوق اإلنسان للمعلمني والطالب الذي 
املبني  والعنف  املراهقة  مرحلة  في  والصحة  املبكر  الزواج  مواضيع  غطى 
على النوع اإلجتماعي وحقوق املرأة،وكذلك مت إطالق برنامج إذاعي بالشراكة 
أسباب  حول  مفتوح  نقاش  ملتقيات  محلية،وتنظيم  إذاعية  محطة  مع 
احمللي  اجملتمع  منظمات  في  اإلجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  وعواقب 

ومراكز برامج املرأة في مختلف أنحاء قطاع غزة.


