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خالصه اجرایی
درخواست اضطراری  1122به علت رويارويی با بحران طوالنی مداوم در اراضی اشغالی فلسطین درصدد برآمد
نیازهای انساندوستانه اضطراری بیش از یک میلیون پناهنده آسیب پذیر فلسطین را تأ مین کند .انروا از مجموع
 973میلیون دالر آمریکا درخواستی در  21بخش کلیدی  259/3میلیون دالر به صورت تعهد و کمک های تأیید
شده دریافت کرد .در مجموع  12درصد درخواست تأمین اعتبار شد .به منظور کاهش تأثیر کسری ها ،انجام
اقدامات ویژه واقداماتی که بیشتر موردنیاز بودند در اولویت قرارداده شدند.

ایجاد شغل موقت
برنامه کارآفرینی انروا از طریق درخواست اضطراری  ،1122بیست و دو میلیون روز اشتغال در اراضی اشغالی
فلسطین به وجود آورد .این روزهای شغل برای  51،715پناهنده فرصت های درآمدی فراهم و به حمایت بیش از
 913،111نفر از بستگان آنان نیز کمک کرد .با یک اعتبار  21میلیون دالری اضافی مانده از قبل نسبت تأمین
اعتبار به حدود  19درصد نیازهای ساالنه رسید .اعتبارهای مانده از قبل ،تأثیر کامل کسری های اعتبار در 1122
را کاهش دادند.

کمک نقدی
از تمایل کمک دهندگان برای حمایت از برنامه های کمک نقدی مدام کاسته شده است .در نتیجه برنامه کمک
نقدی  1122انروا به حد چشمگیری از میزان مورد نظر آن کمتر شد و کمتر از یک درصد آن ،و تنها در کرانه
غربی ،تأمین شد.

کمک غذایی
انروا در  1122بیش از یک میلیون تن کمک غذایی به حدود  791/711فرد آسیب پذیر در کرانه غربی و غزه تحویل
وبه حدود  211،512خانواده فقیر خدمات ضروری ارائه داد .با استفاده از روشی تازه برای شناسایی نیازمندان
واقعی اطمینان حاصل شد فقط آسیب پذیر ترین خانواده ها کمک غذایی دریافت کنند .در طول سال بیش از
چهار بار بسته های کمک غذایی تحویل داده شد و معموال ً شامل آرد ،شکر ،برنج ،حبوبات و مواد ضروری دیگر
بود .بسته به دریافت کنندگان و نوبت توزیع مواد ،هدف از توزیع بسته ها تأمین بین  11و  71درصد کالری مورد
نیاز روزانه دریافت کنندگان بود.

آموزش
انروا هدف ساالنه خود را برای تحویل بسته لوازم تحریر شامل کتاب ،پاک کن ،خودکار و مداد بین تمامی
 122/377دانش آموز ثبت نام شده در  119مدرسه انروا محقق ساخت.

بهداشت
برنامه های بهداشت امکان بیش از  1میلیون مورد معاینه و مشاوره را در درمانگاه های اراضی اشغالی
فلسطین ،و اشتغال  721پرسنل پزشکی را فراهم ساخت .این برنامه ها همچنین ارائه مراقبت های تخصصی و
بیمارستانی را مشخص کردند .با وجود دشواری های چشمگیر ،ازجمله اعتصاب یک ماهه کارکنان انروا ،برنامه
ها پیشرفت مهمی در زمینه همه هدف ها داشتند.

بهداشت محیط زیست
برنامه های انروا در زمینه بهداشت محیط زیست از طریق ارائه کمک اضطراری به شهرداری ها و دیگر ارائه
دهندگان خدمات برای حدود  2/7میلیون نفر در اراضی فلسطین اشغالی مفید واقع شد تا از تداوم خدمات
بهداشت عمومی ،از جمله تصفیه آب ،فاضالب و جمع آوری فضوالت اطمینان حاصل شود.

بهداشت روانی جامعه
مجموعاً  917مشاور استخدام شدند و  217215پناهنده در اراضی اشغالی فلسطین خدمات بهداشت روانی
دریافت کردند .این خدمات شامل طیفی از ابتکارات مشورتی  ،همچنین در زمینه افزایش آگاهی از مسایل
بهداشت روانی جامعه بود .بیشتر برخوردار شوندگان از این خدمات ساکنان غزه بودند ودر مجموع بیشتر نتایج
حاصله همان هدف های ساالنه قید شده در درخواست اضطراری  1122بودند.

حمایت از سازمانهای جامعه محور
بازی های تابستانی از  22ژوئن تا  5اوت در سه مرحله هر یک به طول دو هفته ،برگزار شد .بیش از 111111
دانش آموز در  911مکان مختلف در بازی های تابستانی انروا شرکت کردند .کودکان پناهنده وغیر پناهنده (2تا 25
ساله)در فعالیت هایی مانند بازی های دسته جمعی ،هنرها ،شنا ،و ورزش های دیگر حضور یافتند .در بازی
های غزه چهار رکورد جهانی بهتر ش د :بیشترین تعداد مردم در حال بازی با چتر نجات ،بیشترین تعداد دریبل
همزمان توپ بسکتبال ،بزرگترین نقاشی چاپ دستی ،وبه پرواز در آوردن همزمان بیشترین تعداد کایت.

محافظت
انروا  222پرونده محافظت مربوط به پناهن دگان فلسطینی از جمله ویران کردن ساختمان ها ،تهدید های آوارگی،
خشونت شهرک نشین ها ،و جوامع تحت تأثیر مانع (دیوار حایل) و نقص های قانون انساندوستانه بین المللی
در اردوگاه های پناهندگان را مستند و مطرح کرد.انروا اقدامات و ابتکارهایی با وظیفه داران مربوطه انجام وجامعه
بین المللی را از طریق دادن اطالعات در محل ودر خارج بسیج کرد.

پناهگاه و مسکن موقت
تالش های انروادر زمینه مسکن موقت می کوشد مسکن امن را برای خانواده های پناهنده که خانه های آنها
ویران شده ،آسیب دیده یا بر اثر بحران طوالنی مدت در معرض خطر قرار دارد ،تضمین کند .این برنامه ها که
بیشتر آنها بر غزه متمرکز شده برای حدود  93111نفر در  9112خانواده مفید واقع شدند ،به آنها برای بازسازی
و تعمیر پیشنهاد ،همچنین کمک هدفدار مانند حمایت برای تغییر مکان و کمک های نقدی دادند .به عالوه تا
 9111خانواده در غزه اقالم غیر غذایی به عنوان بخشی از برنامه اسکان زمستانی ،تازه واردان و کسانی که
مسکن های آنان به علت عملیات نظامی آسیب دیده بود ،دریافت کردند.

کارکنان پشتیبانی عملیات
برنامه کارمندان پشتیبانی عملیات انروا با دنبال کردن تحوالت انساندوستانه ،رعایت بی طرفی این کارگزاری،
نظارت و پایش محدودیت های دسترسی ،وپشتیبانی از حمایت و دیگر برنامه های امداد رسانی ارائه کلی
خدمات انروا را بهتر کرد.

هماهنگی و مدیریت
انروا در تمامی  1122برای ارتقای ظرفیت خود جهت اداره موارد اضطراری و ترویج امنیت تالش کرد .دفاتر محلی
در کرانه غربی و غزه بر مبنای مبرم ترین نیازها در هر حوزه روش ها و رویکردهای متفاوتی درمورد ظرفیت،
مدیریت وامنیت اضطراری درپیش گرفتند.
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وضعیت
وضعیت کلی انسانی ،که با تلفات فزاینده ناشی از مناقشات ،محدودیت رفت و آمد افراد و نقل و انتقال کاالها،
و نابود کردن خانه ها و زیر بناها مشخص می شد ،در  1122با مناقشه و اشغالگری مستمر ،با تأثیری ویرانگر
بر جمعیت غیر نظامی در تمامی اراضی اشغالی فلسطین مشابه سال های قبل ادامه یافت .پناهندگان بخشی
قابل توجه از جمعیت اراضی اشغالی فلسطین را تشکیل می دهند :حدود 17درصد ساکنان کرانه غربی
( 271117پناهنده ثبت شده) و 71درصد ساکنان غزه ( 2127523پناهنده ثبت شده 2 .تعداد قابل توجهی از این
پناهندگان برای تأمی ن نیازهای اولیه خود به یاری انساندوستانه انروا وابسته اند .هدف درخواست اضطراری
 1122انروا رسیدگی به پیامدهای انساندوستانه منا قشه و اشغالگری روی پناهندگان بود که همچنان تغییر
ناپذیر و با خشونت تمام ادامه دارد.

بحران همه گیر محافظت
مشکل اصلی وضعیت انسانی در اراضی اشغالی فلسطین بحران محافظت طوالنی مدت است که نقض های
قانون انساندوستانه بین المللی ،حقوق بشر ،و حیثیت و شئون انسانی از ویژگی های آن است .در
1122مجموع تعداد تلفات و جراحات ایجاد شده به وسیله ارتش اسراییل افزایش یافت .در کرانه غربی تعداد
ساختمان های ویران شده و تعداد مردم آواره شده بیشترین میزانی است که تاکنون ثبت شده است 1.این
شامل تعداد چشمگیری از حوادث خشونت آمیز شهرک نشینان علیه اشخاص و اموال و امالک بود .شیوه
دسترسی و رفت و آمد ،از طریق ترکیبی از موانع فیزیکی و دشواری های بوروکراتیک مانع از دسترسی به
خدمات اساسی و محدود شدن دسترسی انروا و دیگر کارگزاری های کمک کننده به مردم شده است .این وضع
همچنین به هزینه مالی قابل توجهی برای مجموع عملیات انروا منجر شده است.
در  212 ،1122فلسطینی (ازجمله  25کودک) کشته و  1221نفر (ازجمله  115کودک) در مناقشات مستقیم
اکثر تلفات در نوار غزه
مجروح شدند که در مقایسه با مجموع تعداد تلفات در91،1121درصد افزایش یافت9.
( 212در مقابل  )29بود در حالی که بیشتر جراحات در کرانه غربی ( 2119در مقابل  )117رخ داد1 .
موانع استقالل اقتصادی و رشد پایدار
محاصره مستمر غزه ،همچنین خراب کردن خانه ها ،خشونت شهرک نشینان ،و محدودیت های رفت و آمد در
کرانه غربی همچنان مانع گذار کامل از کمک به توسعه است .پناهندگان تحت این شرایط به ویژه آسیب پذیر
هستند و از نسبت های فزاینده فقر و بیکاری رنج می برند.
اگر چه  1122شاهد رشد مداوم از حیث تولید و اشتغال بود ،نسبت بیکاری به شدت باال ماند .بخش خصوصی
رهبری رشد در تولید و اشتغال را در کرانه غربی و غزه داشت .اگر چه ،قدرت خرج کردن نیروهای کار نسبتاً
بزرگ بخش عمومی ،همچنین خرج کردن مستقیم بخش عمومی ،به رشد بخش خصوصی کمک کرد .فعالیت در
زمینه ساختمان سازی ،مانند  ،1121مهم ترین عنصر انفرادی در رشد بخش خصوصی در  1122بود .رشد
ساختمان سازی در غزه با کاهش اندک محدودیت های مرزی و افزایش در تجارت تونل در مصالح ساختمانی
میسر شد .با وجود رشد شدید تولید ناخالص داخلی در غزه ،شدید به نسبت کرانه باختری ،تفاوت شدید بین
اقتصاد های دو منطقه باقی ماند و میزان بسیار باالتر بیکاری در غزه ادامه یافت .محرک عمده رشد اقتصادی
هزینه های بخش های عمومی و خصوصی در  1122بود در حالی که سرمایه گذاری و صادرات بخش خصوصی –
شاخص های سالمت طوالنی مدت اقتصاد کالن -به میزان چشمگیری کاهش یافت .
با وجود کاهش اندک محدودیت های رفت و آمد ،اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین همچنان بر اثر سیاست های
یک قدرت اشغالگر محدود و تحت کنترل و در برابر هدف های سیاسی تاکتیکی و راهبردی اسراییل آسیب پذیر
است .ویژگی این وضعیت بازار کاری بوده که قادر نیست نیروی کاری را که به طور میانگین سریع تر از کل
جمعیت رشد می کند به قدر کافی جذب نماید .بیکاری بسیار زیاد ناشی از این وضع به حدی نامتناسب بر
جوانان ،زنان ،و پناهندگان ،با عواقب فاجعه بار برای سطوح زندگی و میزان و عمق فقر ،فشار آورده است.
آسیب پذیری جمعیت پناهنده به مسایل پایه ای و اساسی مربوط به بقا نیز گسترش می یابد .بررسی
اقتصادی-اجتماعی و امنیت غذایی 1122که به وسیله برنامه جهانی غذا ،سازمان خوارباروکشاورزی ملل
متحد(فائو) ،انروا ،و دفتر مرکزی آمار فلسطین انجام شد ،سطوح باالی مداوم ناامنی غذایی پس از کمک را بین
پناهندگان نشان داد11 :درصد در کرانه غربی (در مقایسه با 27درصد برای غیر پناهندگان )و 11درصد در غزه(در
مقایسه با  12درصد برای غیرپناهندگان) .این ارقام وضعیت مخاطره آمیزی را که خانواده های پناهنده در اراضی
اشغالی فلسطین با آن مواجه هستند نشان می دهد وبر ضرورت استمرار کمک انساندوستانه تأکید می کند.
سیاست های بی ثبات -هم در زمینه داخلی و هم در رابطه با راه حل وضعیت نهایی با دولت اسراییل –
همچنان مانع اصلی رهایی از بحران انسانی طوالنی مدت است که بیش از  25سال است اراضی اشغالی
فلسطین راگرفتار کرده است .توسعه راهبردی ،طوالنی مدت ،و پایدار اقتصاد فلسطین می تواند تحقق یابد اگر
راه حلی سیاسی به دست آید که امکان  :قاطعیت و اطمینان بیشتر؛ دسترسی بیشتر به زمین ،منابع آب و
بازارهای بومی؛ تحرک داخلی و خارجی بیشتر؛ وبنابراین سرمایه گذاری و برنامه ریزی منسجم تر از جانب بخش
های خصوصی و عمومی را بدهد .اشغالگری مداوم فشاری عظیم به مردم و منابع وارد می کند؛ پایان دادن به
اشغالگری مهم ترین کمک به توسعه پایدار در اراضی اشغالی فلسطین خواهد بود.

کرانه غربی
با وجود بهبودهای اقتصادی اخیر در اراضی اشغالی فلسطین نابرابری های گسترده ای در زمینه درآمد و قدرت
خرید در کرانه غربی ،از جمله بیت المقدس شرقی وجود دارد 5.در نتیجه مناقشه طوالنی ،اقتصاد منطقه با
کنترل های تحمیلی اسراییل بر نقل و انتقال کاالها ،خدمات و مردم؛ محدودیت هایی بر سرمایه گذاری زیر بنایی
و ساختمانی در کرانه غربی؛ گسترش شهرک های اسراییلی و خشونت های همراه با آن؛ ساختن دیوار حایل1
و از دست رفتن زمین های فلسطینی بر اثرآن ،نابودی سرمایه ها و دارایی های کلیدی کشاورزی ،و جدایی
کشاورزان از زمین و منابع ،محدودیت های دسترسی به زمین برای کشاورزی و چرا؛ و نابودی هدایت شده خانه
ها ،محصوالت کشاورزی ،حیوانات ،شبکه های آب و زیر ساخت فاضالب به وسیله نیروهای دفاعی اسراییل و
شهرک نشینان مواجه است .در تمامی  1122درخواست اضطراری و انروا برای کاهش این نابرابری ها فعالیت
کردند.
خشونت شهرک نشینان و آوارگی مداوم
امسال شاهد بیشترین تعداد آوارگی های اجباری و بیشترین تعداد ساختمان های ویران شده بود؛
مجموعاً 2131نفر آواره و 111ساختمان ویران شدند 7.ویران کردن خانه ها مستقیم ترین علت آوارگی ها را
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تشکیل می داد.
در تعداد حوادث خشونت آمیز شهرک نشینان در مقایسه با 1121نیز افزایش چشمگیری وجود داشت که عامل
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یک کشته و  213مجروح و  119حادثه علیه اموال و امالک فلسطینیان بود.
ناامنی غذایی
کنترل رفت و آمد ،دسترسی و زمین ،منابع ،و خدمات ضروری منجر به از دست رفتن سازوکارهای انجام کار و
میزان زیاد ناامنی غذایی برای جمعیتی شده که مدام به آسیب پذیری آن افزوده می شود .در نتیجه 27،درصد
جمعیت کرانه غربی از لحاظ غذایی ناامن است و29درصد دیگر به ناامنی غذایی آسیب پذیر است 21.نسبت
های ناامنی غذایی برای پناهندگان همواره بیشتر از غیر پناهندگان (تقریباً  5درصد بیشتر از  )1113بوده است.
وضعیت برای پناهندگان ساکن اردوگاه ها مخاطره آمیزتر است .نسبت ناامنی غذایی آنان از 15درصد در 1113
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به 13درصد در  1122افزایش یافت.
آسیب پذیری پناهندگان
در حالی که پناهندگان کرانه غربی با نگرانی ها و نقض های محافظتی مشابه غیر پناهندگان مواجه هستند،
معموالًساختارهای حمایتی جامعه و پایگا ه دارایی مشابه غیر پناهندگان را ندارند .آنان به دلیل وضعیت
پناهندگی خود به کمک و خدمات ارائه شده به وسیله نهاد خود گردان ،سازمان ملل متحد ،و سازمان های غیر
دولتی دسترسی ندارند .انروا به ویژه میزان کمتری کمک در مقایسه با نهاد خود گردان از طریق برنامه تور ایمنی
اجتماعی وزارت امور اجتماعی (برنامه انتقال نقد و بسته های مواد غذایی تأمین شده از سوی برنامه جهانی
غذا) ،ارائه می دهد که بیشتر برجمعیت غیرپناهتده متمرکز است .در نتیجه ،پناهندگان در کرانه غربی به حد
فزاینده ای آسیب پذیر هستند و نمی توانند با مناقشه طوالنی مدت به میزان مشابه غیرپناهندگان کنار بیایند.
این به ویژه در مورد حدود  213511پناهنده ساکن  23اردوگاه پناهندگان در کرانه غربی واقعیت دارد.
* در سه ماهه اول  ،1121میانگین نسبت بیکاری (تعریف محدود سازمان بین المللی کار) 12درصد برای
پناهندگان در برابر 22درصد برای غیر پناهندگان بود .بین پناهندگان ،میانگین نسبت بیکاری برای پناهندگان
ساکن اردوگاه ها  17/5درصد در برابر 11درصد برای کسانی که خارج از اردوگاه ها زندگی می کنند ،بود.
* میانگین مزد اسمی ماهانه در نیمه دوم  1122برای پناهندگان  1129ان آی اس (واحد جدید پول اسراییل،
شکل) دربرابر  1971برای غیرپناهندگان بود ،در حالی که معلوم شد در شرایط واقعی میانگین مزد ماهانه به
ترتیب  2512ان آی اس در برابر  2212ان آی اس برای پناهندگان و غیر پناهندگان بود( .ان آی اس = شکل
جدید اسراییل).
* 11درصد پناهندگان در برابر 27درصد غیر پناهندگان از نظر غذا ناامن هستند .بین پناهندگان  13درصد جمعیت
داخل اردوگاه ها در برابر 27درصد جمعیت بیرون اردوگاه ها از نظر غذا نا امن هستند.

* 13درصد خانوارهای پناهنده از منابع رسمی کمک می گیرند.
نوار غزه
رشداقتصادی تحت محاصره
اقتصاد و بازار کار نوار غزه سال گذشته با وجود کندتر شدن فعالیت اقتصادی در نیمه دوم 1122شاهد بهبودی
بود .از یک پایگاه اقتصادی بسیار کوچک شده و در حالت کمون ،اشتغال ،به ویژه در بخش خصوصی،افزایش،
وکاهشی برابر در بی کاری ،و پیشرفت در جهت بهبودی در میزان دستمزدها وجودداشت .بخش خصوصی منبع
حجم عظیم رشد اشتغال ،و بنیادی بود که به محصوالت تولیدی تر قابل توجهی دسترسی داشت .سقوط دولت
مبارک در مصر در ژانویه  1122نشانه تجارت با محدودیت بسیار کمتر از طریق تونل های قاچاقی رابط غزه با
سینا بود .در همان زمان ،کمتر شدن نسبی محدودیت های مرزی منجر به افزایشی چشمگیر در واردات
محصوالت تولیدی از طریق گذرگاه تحت کنترل اسراییل شد.
در نیمه دوم  1122دستاوردها در زمینه اشتغال بسیار کمتر شد ،بی کاری افزایش یافت و دستمزدهای واقعی
به شرایط بد گذشته بازگشت .با وجود دستاوردهای چشمگیر در امر اشتغال ،بیکاری در غزه از جمله باالترین ها
در جهان باقی ماند وبه ده برابر بیشتر از قبل از میزان 1111رسید .ناامید کننده تر این که با توجه به نسبت
کنونی رشد نیروی کار ،سط وح باالی کار آفرینی باید سال های بسیار حفظ شود تا سطح بی نهایت زیاد کنونی
بی کاری به سطوح عادی تر بازگردد .با این حال ،تجارت و به ویژه صادرات آزادتر -ارکان اساسی رشد اقتصادی و
توسعه پایدار در اقتصادغزه که از لحاظ منابع به شدت در مضیقه است -همچنان براثر محاصره تحمیلی اسراییل
کامال ً محدوداست.
بحران طوالنی محافظت
در ،1122چهار سال پس از «تحکیم» محاصره ودو سال پس از جنگ غزه ،جمعیت نوار غزه همچنان از اساسی
ترین حقوق انسانی خود ،که مهم ترین و نخستین آن امنیت است ،محروم است .در  1122تشدید حمالت
هوایی ،تهاجمات وعملیات ویران سازی نیروهای دفاعی اسراییل ،باعث دو برابرشدن تعداد مجروحان
فلسطینی ،بیشتر غیر نظامیان (117نفر) یا کشته ها ( 212نفر) در مقایسه با  1121شد .دسترسی به وسایل
امرار معاش از طریق کشاورزی یا صید ماهی نیز بی نهایت محدود بود به طوری که 95درصد زمین های قابل
کشت و 25درصد مناطق ماهیگیری هنوز جزء "نواحی با دسترسی محدود" هستند ،واصول اساسی محاصره
زمینی ،دریایی و هوایی همچنان بدون تغییر پابرجا است.
دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشت ،آب و دفع بهداشتی فاضالب ،که انروا برای آنها نقشی حیاتی ایفا
می کند ،به علت خراب شدن شرایط انساندوستانه و افزایش سریع جمعیت پناهندگان همچنان به شدت دشوار
بود .در  1122تعداد دانش آموزان شرکت کننده در مدرسه های انروا در غزه با افزایش بیش از  3111نفر به
مجموع 122/377نفر در سه ماهه آخر رسید.تا پایان سال 31درصد مدرسه های انروا در دو نوبت کار می کردند.
مراکز بهداشت انروا نیز در مقایسه با  1121در  1122صد هزار بیمار بیشتر را ویزیت کردند .بخشی از علت این
امر این واقعیت است که انروا به عنوان بهترین مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در محیطی شناخته می شود
که سرشار از کمبودهای مزمن دارو در بخش بهداشت عمومی است29 .
محدودیت های مداوم در زمینه دسترسی و رفت وآمد
اگرچه بهبودهای اندکی وجود داشت ،محدودیت های بنیادی در زمینه نقل و انتقال کاالها و مردم در  1122پابر
جا ماند .میانگین واردات ماهانه از طریق گذرگاه های رسمی ،پس از افزایشی جزیی در اواسط  1121پس از
حادثه گروه کشتی ها ،در 1122در حدود  1111کامیون در هر ماه ثابت ماند .این فقط  11درصد میزان پیش از
 1117بود .از سوی دیگر پس از بستن گذرگاه سوفا در 1112و ناهال اوز در  ،1121نظام واردات از شرایط موافقت
نامه مربوط به جابجایی و دسترسی با بستن تسمه نقاله کارین در مارس  1122دورتر شد .این اقدام همه
واردات رسمی را به ظرفیت غیر قابل پیش بینی و محدود نقطه گذرگاه کرم شالوم به عنوان تنها گذرگاه باقی
مانده وابسته کرد .نزدیکی زیاد کرم شالوم به مرز مصر/سینا که به شدت متغیر است،احتمال بستن کامل این
گذرگاه را افزایش داده است.
در حالی که بیشتر با ورود کاالهای فرآوری شده از طریق کرم شالوم موافقت می شد ،تجارت زیرزمینی
(تونلی) بیشتر به سمت واردات سوخت ،تولیدات کارخانه ای و مصالح ساختمانی سوق داده شد .این وضع

بهبود اقتصادی چشمگیر اما ناپایدار به وجود آورد که به بخش های غیر تجاری –بیشتر ساختمان سازی -محدود
بود و در وهله اول به بازارهای عرضه غیر رسمی وابستگی داشت .برای فوریه  ،1121واردات غیر رسمی مصالح
ساختمانی سه برابر بیشتر از واردات رسمی برای شن و ماسه ( 51111تن) 23 ،برابر بیشتر از سیمان(22111
تن) و  11برابر میله های فوالد ( 22111تن) برآورد شد.
با این حال ،غیر ممکن بودن اتکا به چنین ذخایر و رویه های دست و پا گیر و پر خرج تحمیلی مسووالن
اسراییلی در مورد واردات "اقالم دارای کاربرد دوگانه" توانایی انروا را برای ساختن  21111واحد مسکونی و211
مدرسه که مورد نیاز شدید پناهندگان است ،محدود کرد .تا دسامبر 1122دولت اسراییل فقط  12درصد طرح
بازپروری و باز سازی انروا را (که 21درصد موارد تصویب شده برای مسکن بود) تصویب کرده بود .با وجود این که
اعتبار این طرح ها کامال ً تأمین شده بود هنوز ساخت  22مدرسه و 2112واحد مسکونی منتظر تصویب بودند .در
حالی که اقلیتی از مردم استطاعت خرید موادی را که از طریق تونل ها وارد می شد داشتند ،پناهندگان فقیر
همچنان تحت فشار شدید ناشی از محدودیت های کنونی بر واردات قرار داشتند.
صادرات در 1122اوضاع نابسامان خود را حفظ کرد و هر روز فقط محتویات پنج کامیون صادر شد که به سختی به
دو درصد میزان پ یش از محاصره می رسید .تولید کنندگان محلی محصوالت کشاورزی ،کارخانه ای ،و وسایل
چوبی خانگی به کلی از بازار سنتی خود در اسرای یل و کرانه غربی جدا ماندند .ممنوعیت صادرات همچنان عامل
اصلی پیشگیری از بهبود پایدار اقتصاد محلی بود و مانع از آن شد که پناهندگان از وابستگی خود به کمک انروا
بکاهند.
تعمیق آسیب پذیری
مجموع تأثیرات بحران طوالنی محافظت ،محاصره مداوم ،و عدم وجود راه حل سیاسی برای مناقشه همچنان بر
توانایی پناهندگان غزه برای کنار آمدن با شوک های منفی مکرر تأثیر گذاشت .باوجود بعضی بهبودهای اقتصادی
در1122قدرت خرید پناهندگان محدود (دستمزدهای ماهانه واقعی  11درصد کمتر از میزان 1111آنها بود) ،بی
کاری پناهندگان باال (91درصد)  21ومشارکت نیروی کار پایین ( 92درصد) ماند.
بر اساس داده های هدف گیری داخلی انروا تا  ،1122حدود 17درصد جمعیت پناهنده در فقر شدید و19درصد
دیگر از آنان در فقر مطلق زندگی می کردند .بیشتر پناهندگان (11درصد) هنوز با ناامنی غذایی یا آسیب پذیری
دربرابر ناامنی غذایی (27درصد) پس از کمک مواجه بودند در حالی که 12درصد مخارج نقدی خانواده های غزه
صرف خرید غذا می شد 71 .درصد پناهندگان غزه برای تأمین نیازهای اساسی خود در  1122به کمک انروا
متکی بودند (رشدی فراوان از ده درصد در .)1111
خسارت های تأسیسات و هزینه های تعمیر
انروا شاهد کاهشی اندک در خسارات وارده به تأسیسات خود در  1122در مقایسه با  1121بود .به تأسیسات
انروا در پنج حادثه متفاوت به علت گلوله باران نیروهای اسراییلی و گروه های مبارز فلسطینی خسارات تصادفی
وارد شد .همه خسارات وارده در  1122بالفاصله باهزینه  1211دالر آمریکا تعمیر شد .نگران کننده ترین واقعیت
این است که همه مدرسه های آسیب دیده انروا در نزدی کی بخش حایل (خان یونس ،بیت لحیا و بیت هانون)
قرار داشتند و این امر باعث نگرانی های جدی درباره محافظت از کودکان در حال تحصیل در این ناحیه شد .این
نگرانی با این واقعیت که در سه موقعیت متفاوت ،گلوله ها از منابع ناشناس کودکان را در داخل یا در مقابل
مدرسه های انروا مجروح کردند.تشدید شد.
*تقریباً  71درصد جمعیت پناهنده هستند.
*یک سوم نیروی کار پناهنده غزه بیکار است.
*میانگین دستمزد واقعی برای پناهندگان در پنج سال گذشته  11درصد کاهش یافت.
* 11درصد پناهندگان غزه امنیت غذایی ندارند و 27درصد پس از دریافت کمک نسبت به ناامنی غذایی آسیب
پذیر هستند.
* 71درصد پناهندگان برای نیازهای اساسی خود به انروا متکی هستند.

*تمامی یا بخشی از  95درصد زمین های زراعی غزه و 25درصد آب های ماهیگیری آن به علت اقدامات نظامی
اسراییل از دسترس فلسطینیان خارج است.
* 51-21میلیون لیتر فاضالب که به طورکامل تصفیه نشده هرروز به دریاریخته می شود.
*بیش از 31درصد آب سفره آبی غزه غیرقابل شرب است.
*31درصد مدرسه های انروا در غزه دو وقته هستند.
*21درصد پناهند گان در غزه به خدمات بهداشتی انروا وابسته هستند .در  1122مشورت ها و ویزیت ها در
درمانگاه های انروا باحدود  211هزار مورد افزایش به  1712113مورد رسید.
کارآفرینی موقت
منظور
کاهش دشواری اقتصادی در سطح خانوار برای خانواده های پناهنده ازطریق تأمین فرصت های کار موقتی ،از
جمله فرصت ها برای گروه های ویژه آسیب پذیر ،همزمان با کمک به توسعه و محافظت از جوامع محلی ازطریق
کار اجتماعی.
هدف ها
ایجاد  1/ 2میلیون روز اشتغال که از 21219خانواده فقیر پناهنده حمایت خواهد کرد.
ایجاد 1139111روز شغل برای حدود  51111پناهنده که از 171111وابسته به خود حمایت می کنند.
ایجاد  1291111روزشغل برای  91219پناهنده که از  219719وابسته به خودحمایت می کنند.
تأمین اعتبار
برنامه کار آفرینی -تأمین اعتبار

درخواستی
دریافتی ()%

25

غزه

کرانه غربی

مجموع اراضی اشغالی

57997151

13135971

211191111

23399153

15217917

15711921

()%51/1

()%11/3

()%91/7
نتایج

برنامه کار آفرینی انروا بیش از 11میلیون روز اشتغال در اراضی اشغالی از طریق درخواست اضطراری  1122ایجاد
کرد .این روز  /شغل ها برای  51715پناهنده فرصت های در آمدی فراهم ساختند و به حمایت از بیش از
 913111نفر از وابستگان آنان کمک کردند .تأمین اعتبارمالی برنامه ها به حدود  19درصد نیازهای ساالنه رسید
که این به کمک  21میلیون دالر اعتبارمصرف نشده قبلی ممکن شد .پول های مانده از قبل از ثأثیر کامل کسری
اعتبارات در  1122کاست.
فرصت های برنامه کار آفرینی انروا امکان کار برای کارگران ماهر وغیر ماهر در سراسر اراضی اشغالی ،و
موقعیت های حرفه ای و دانشگاهی در غزه فراهم ساخت .بیشتر قرارداد ها سه ماهه بودند و برای پیشگیری
از جابه جایی در بازار کار عادی و به حداکثر رساندن توزیع یارانه ،حقوق های پرداختی کمتر از پرداختی های بازار
بودند .روش های هدف یابی طرفدار فقیران تضمین کرد به خانواده های فقیر و فاقد امنیت غذایی اولویت داده
شو د به طوری که به خانواده های واجد شرایط بر اساس درجه فقر و کمبود امنیت غذایی آنان کمک داده شد.
انروا ،به عنوان بخشی از این تالش ها ،کوشید اطمینان حاصل کند فعالیت های برنامه کار آفرینی آن به حال
زنان وسایر گروه های محروم ،از جمله جوانان و معلوالن مفید واقع شود .از همه افرادی که در  1122در کرانه

غربی به استخدام برنامه کار آفرینی انروا در آمدند حدود  12درصد زن بودند که از هدف  91تا  11درصد 1122
فراتر رفت .در غزه نسبت زنان  17درصد بود .علت این کاهش ،کسری بودجه بود که بر فرصت های اشتغال زنان
تأثیر منفی گذاشت .به عالوه  2911معلول ( 2917نفر در کرانه غربی و 99نفر در غزه) از طریق این برنامه
استخدام شدند.

استخدام از طریق برنامه کار آفرینی 1122

مجموع استخدام ها
قراردادهای فعال

21

27

وابستگان استخدامی ها

مرد

زن

مجموع

99912

27127

51715

-

-

-

-

-

913323

تعداد روزهای اشتغال کوتاه مدت(به نوع)
کرانه غربی

نوار غزه

مجموع اراضی اشغالی

نوع کار

2191121

2222293

1121523

ماهر

-

712117

712117

تخصصی

-

129175

129175

تجربه کار پس از تحصیالت
دانشگاهی

-

221591

221591

2191121

1919177

9791257

غیر ماهر

مجموع روزها

کرانه غربی
برنامه کارآفرینی انروا در1122بیش از 2/11میلیون روز /شغل در کرانه غربی ایجاد و مجموعاً  11213119دالر
آمریکا پول نقد به اقتصاد آن تزریق کرد.این روز /شغل ها باعث شد  17927نفر بر اساس قراردادهای کوتاه مدت
استخدام و 211177نفر از وابستگان آنان نیز منتفع شوند .حدود 12درصد از مجموع استخدام شدگان (22271
نفر) زن 23/5 ،درصد ( 5/995نفر) جوان9 ،درصد (219نفر) گله بان ،و5درصد ( 2917نفر) معلول بودند .شرکت
کنندگان از طریق برنامه دام (دی ای ای ام) که در حمایت از همه طرح های انروا داده ها را گردآوری می کند،
شناسایی شدند .دام ،برای برنامه کارآفرینی انروا خانواده های آسیب پذیر و ناامن غذایی را تأیید و فهرست
هایی از واجدان شرایط تهیه کرد که از آنها برای آماده کردن قراردادهای برنامه کار آفرینی استفاده شد.
در مجموع  51297شغل ایجاد شد که  51111مورد (33درصد) برای برای منتفع شوندگان ناامنی غذایی و799
مورد (2درصد) مخصوص کسانی بود که با تهدیدهای محافظتی مواجه بودند.

استخدام برنامه کار آفرینی انروا در کرانه غربی

مجموع1122
وابستگان1122
مجموع استخدام هابرای
22
همه درخواست ها

مرد

زن

مجموع

21125

22271

17927

-

-

211177

323915

31733

2121211

فرایند اجرای کار برای پول نقد انروا که در سطح جغرافیایی گسترده و با حضور افراد زیادی انجام می شود باعث
مشارکت های حیاتی در سراسر کرانه غربی از جمله بیت المقدس شرقی شده ،و روش و رویکردی مشارکتی
را در مرحله برنامه ریزی راهبردی برای تضمین نتایج موفقیت آمیز طرح نشان می دهد .تالش های اجرایی در
 1122بیشتر بر طرح های زیست محیطی و محافظتی متمرکز بودند که بر محور پایداری محیط زیست همزمان با
ایجاد فرصت ها برای گروه های هدف آسیب پذیر در حوزه سی و بخش های پرجمعیت استوار بودند.
*بین آوریل و دسامبر  1122برنامه کار آفرینی انروا  751کارگاه کمک رسانی در اردوگاه ها ،شهرداری ها و
شوراهای روستایی برای کمک به زوج ها ،نماین دگان جامعه ،و منتفع شوندگان برای بحث درباره نیازها ،پروژه
های برنامه ریزی شده ،طرز شرکت دادن گروه های آسیب پذیر در برنامه های آنها ،قوانین و مقررات برنامه کار
آفرینی انروا ،و معیارها و ضوابط انتخاب منتفع شوندگان برگزار شده؛
*بین آوریل و دسامبر  1122برنامه کارآفرینی انروا  171یادداشت تفاهم با شهرداری ها و شو راهای روستایی
امضاکرد؛
*بین آوریل و دسامبر  1122برنامه کار آفرینی انروا  2217طرح را اجرا کرد که شامل  917طرح بزرگ و  211طرح
کوچک بودکه  95مورد از آنها طرح های زیست محیطی و  23مورد طرح های ویژه حفاظتی بودند.
انروا در فرآیند انتخاب منتفع شوندگان در سال گزارش دادن با دشواری هایی مواجه شد .بعضی از کمیته های
اردوگاه ها با فهرست منتفع شوندگان انتخابی برنامه هدف یابی دام انروا موافق نبودند که این باعث تعطیلی
دفاتر این کارگزاری در شمال در موقعیت های گونان شد .انروا با تصویب توافق نامه گسترده تری در زمینه توزیع
با کمیته اردوگاه محلی ،از زمان قراردادها کم کرد و فرصت های اشتغال را بین تعداد بیشتری از منتفع شوندگان
توزیع و تقسیم کرد.
پایگاه داده های جدید دام تقریباً به طور کامل مشغول کار است (به استثنای گزارش دادن که به زودی فعال
خواهد شد) به طوری که همه تقاضا نامه ها (حدود  31127مورد) عالوه بر تقاضا نامه های اصالح و تجدید نظر
شده و گزارش های بازدید که پس از اظهار نظر نواحی قطعی شد ،به ثبت رسید .اصالحات فنی پایگاه داده
های دام و انتقال داده ها در  1122با خرابی های متعدد سیستم آنالین همراه بود که مانع از اپلود ثبت به
روشی به موقع و همچنین کمبود چشمگیر داده ها و تحمیل فشار اضافی کاری به کارکنان دام می شد.

برنامه  cfwانروا از جوامعی که درمعرض خطرجابه جایی اجباری دربیت اقصی هستند حمایت می
کند.
بیت اقصی ( ،)iksaروستای کوچک فلسطینی واقع در  1کیلومتری شمال غربی بیت المقدس ،با تهدیدهای
حفاظتی شدید مواجه است که توانایی جامعه آن را برای شکوفایی و توسعه تهدید و فشاری مداوم برای تغییر
مکان به جمعیت آن وارد می کند .این روستا با حدود  1111نفر جمعیت فقط از طریق مرکز کنترل بیت اقصی که
در سمت شمالی روستا قرار دارد ،قابل دسترسی است  .از  21111دو نم (هر دونم معادل هزار متر مربع) اولیه
(تقریباً تماماً در ناحیه  11 ،)cدرصد برای شهرک سازی (شهرک های راموت ،هارساموئل ،و گیوون هاهاداشا)

ضبط شد 11.درصد از  2511دونم باقیمانده ،شامل نواحی کشاورزی ،چراگاه و ساخته شده ،پشت مانع پیش
بینی شده قرار گرفته است.
برنامه کار آفرینی انروا در ژوییه  1122به عنوان بخشی از هدف خود برای رسیدگی به مسایل و نگرانی های
حفاظتی در جوامع آسیب پذیر ،کارگر،ابزار و مصالح در اختیار شورای روستای بیت اقصی قرار داد تا به ساختن
چهار گلخانه در دو دونم از زمین های روستا ،ویک مخزن 951متر مکعبی برای ذخیره آب باران به منظور آبیاری
گیاهان کمک کند .هدف از اجرای این طرح حمایت از فعالیت های معیشتی وایجاد منابع جدیددر آمد به امید
کاهش نسبت های تکاندهنده بی کاری در این جامعه است که علت اصلی ایجاد آن محاصره و بستن این
روستا است که مانع از دسترسی کارگران به بازارهای کار اسراییل می شود .آقای عمر حمدان رییس شورای
روستای بیت اقصی می گوید "این طرح به اشتغال  25-11کشاورز در روستای ما ،که از میزان باالی بی کاری که
تا  51درصد می رسد ،کمک می کند .عالوه براین ،به ما امکان خواهد داد از زمین هایی که در معرض خطر ضبط
شدن قرار دارند ،استفاده کنیم".
این طرح یکی از چند طرح ویژه محافظتی است که به وسیله برنامه کارآفرینی انروا اجرا شده که هدفش نه
فقط رسیدگی به پیامدهای اقتصادی سیاست های اشغالگری ،بلکه همچنین رسیدگی مستقیم به نگرانی
های ویژه محافظتی در تالش به منظور تقویت ظرفیت جوامع برای حفظ وسایل سنتی امرار معاش ،مقاومت در
برابر فشارهای منتهی به آوارگی اجباری ،و پیشگیری از وقوع نقض های بیشتر است .جامعه های مربوطه در
نواحی نزدیک شهرک ها ،دیوار مانع (ازجمله مناطق پرجمعیت) ،ناحیه ( cبه ویژه دره اردن و تپه های الخلیل
جنوبی)و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند .فعالیت های برنامه کارآفرینی انروا از طریق کمک های
سخاوتمندانه دولت ها ازجمله کانادا ،سوی یس ،بلژیک ،سوئد ،هلند و ایاالت متحده ،عالوه براعتبارات اداره کمک
انساندوستانه و محافظت غیر نظامیان کمیسیون اروپا ممکن می شود.
نوار غزه
انروا در نوار غزه برای  91371پناهنده بیکار فرصت های شغلی کوتاه مدت فراهم کرد که  19952نفر از آنان در
طول سال استخدام شدند .با تأمین مالی حدود 11درصد از فعالیت های برنامه کار آفرینی انروا در 97( 1122
درصد به طور مستقیم و باقی از طریق اعتبارات مانده از سال های قبل) ،تعداد مشاغل ایجاد شده به  57درصد
هدف اولیه که برای سال تعیین شده بود (51111شغل) رسید .در مجموع برنامه کارآفرینی انروا 1919177
کار/روزمعادل  7332شغل تمام وقت ایجاد و حدود 12میلیون دالر به اقتصاد محلی تزریق کرد .مجموع تعداد
مشاغل معادل کار تمام وقت بیشتر کارهای غیر حرفه ای ( 52درصد روزهای کار) اما کارهای ماهر ( 92درصد)،
تخصصی (3درصد) وکارهای فارغ التحصیالن جوان ( 2درصد) را نیز پوشش می داد .در طول سال  91درصد سود
برندگان از برنامه کار آفرینی انروا زن بودند که اندکی کمتر از  95درصد هدف اولیه تعیین شده برای  1122بود.
 99کارگر معلول نیز در طول سال استخدام شدند.
برنامه کارآفرینی انروا ،عالوه بر کمک مستقیم به کاهش دشواری اقتصادی برای پناهندگان بی کار ،از ارائه
خدمات اجتماعی و عمومی کلیدی در نوار غزه ،از جمله گماشتن هزاران کارگر نظافتچی در خدمات عمومی
محلی و کارکنان متخصص و حرفه ای در سازمان های محلی جامعه محور (کمک به جوانان ،زنان و پناهندگان
دارای نیازهای ویژه) حمایت کرد .به همین ترتیب کارهایی در بعضی از بخش های خصوصی که به شدت تحت
تأثیر ممنوعیت صادرات بوده اند ،ایجاد شد تا برای مثال محرکی ضروری برای بخش های کشاورزی و ماهیگیری
فراهم سازند.
انروا ،در تمام طول سال در داخل این کارگزاری نیز  3712پناهنده را بر اساس برنامه کار آفرینی کوتاه مدت و
قراردادهای برنامه آموزش فارغ التحصیالن استخدام کرد که به عنوان کارکنان تکمیلی و تأمین حمایت بسیار مورد
نیاز از گروه های اصلی انروا در ادارات آموزشی و بهداشتی این کارگزاری خدمت کنند.
با این حال برنامه کار آفرینی انروا در اواخر  1122با محدودیت های فزاینده در مورد تأمین اعتبار مواجه شد به
طوری که فقط برای مشاغل ضروری مانند نگهبانان انروا و کارگران یدی آن پول داده می شد .اجرای هشت طرح
در حمایت از بخش های ماهیگیری و کشاورزی وتأمین کار برای  2511پناهنده در طول سال متوقف شد .بیشتر
این طرح ها به سود جامعه های به شدت آسیب پذیری بودند که به امرار معاش در داخل نواحی ممنوع شده
برای فلسطینیان وابسته هستند .به همین ترتیب ،اجرای طرح هایی در حمایت از سرویس های بهداشتی
مربوط به خدمات عمومی در اوایل  1121به ناچار به تدریج متوقف شدند .تا دسامبر  1122مجموع تعداد

قراردادهای فعال با کاهش  71درصدی در مقایسه با شروع سال (که تعداد قراردادهای فعال 3311بود) به 9251
مورد کاهش یافته بود.
گروه برنامه کار آفرینی انروا به منظور بهبود کارآیی هدف یابی ،نظام اقتصادی موجود را – که از آغاز بر مبنای هر
کس زودتر مراجعه کند از خدمات درخواستی برخوردار می شود استوار بود ،تغییر داد تا امکان تعیین اولویت
فقیرترین متقاضیان تا  1121فراهم شود .این کار نیاز به ایجاد پیوندهایی با پایگاه داده های سنجش یکسان
شرایط داشت که انروا در آنجا وضعیت فقر پناهندگان غزه را بر مبنای ارزیابی های وکالتی اجتماعی ثبت می
کند.
به همین ترتیب ،انروا به عنوان رهبر بخش پول نقد برای کار و تأمین کننده عمده شغل های کوتاه مدت ،با کنترل
منظم فهرست های منتفع شوندگان خود با فهرست های دیگر اعضای بخش نقشی کلیدی از جهت هماهنگی
ایفا کرد و به این ترتیب از تداخل بین طرح های پول نقد برای کار اجتناب شد.

استخدام برنامه کارآفرینی انروا در نوار غزه
مرد

زن

مجموع

مجموع استخدام ها

27229

5126

19962

قرار دادهای فعال

12771

3111

91371

وابستگان استخدام
شدگان

216296

92277

229321

221272

65122

195351

مجموع استخدام شدگان
برای همه درخواست ها
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کمک نقدی اضطراری
منظور
کاهش تأثیر بحران طوالنی مدت بر آسیب پذیرترین پناهندگان و یاری به خانواده هایی که با شوک های غیر
منتظره مواجه هستند از طریق ارائه کمک های نقدی

تأمین اعتبار
تأمین اعتبار کمک اضطراری نقدی

درخواستی
دریافتی()%

12

غزه

کرانه غربی

مجموع اراضی اشغالی

52516111

2153322

51771111

1

(612261درصد)5

)%1(612261

هدف ها
* تأمین  62/25میلیون دالر کمک نقدی اضطراری برای 71111خانواده بی بضاعت و  129111دانش آموز پناهنده

*تامین کمک نقدی اضطراری به مبلغ 66/6میلیون دالر برای حدود 56111خانواده به شدت فقیر و حدود
21میلیون دالر برای کمک به بازگشت به مدرسه نزدیک به  129111دانش آموز پناهنده در مدرسه های انروا
* تأمین کمک های نقدی اضطراری به مبلغ  9/95میلیون دالر برای  7111خانواده ناامن غذایی و آسیب پذیر
غذایی که نمی توانند دربخش پول نقد برای کار ثبت نام شوند.
نتایج
کمک دهندگان دیگر تمایلی به حمایت از برنامه های کمک نقدی ندارند.در نتیجه کمک نقدی  1122انروا از هدف
های خود به شدت عقب ماند و کمتر از یک درصد آن تأمین شد.

کمک اضطراری نقدی – نتایج
خانواده ها

افراد

مبلغ

2112

7651

 612261دالر

غزه

-

-

-

آموزش غزه

-

-

-

2112

7651

 612261دالر

کرانه غربی

مجموع اراضی اشغالی

کرانه غربی
انروا در مجموع  612261دالر یارانه نقدی به  2122خانواده ( 7651نفر) در  1122دارد 191 .خانواده دیگر نیز از
طریق الگوی ابتکار بحران انروا برای خسارات وارده به اموال شخصی (تا  1611دالر) و /یا یارانه برای خسارات
وارده به اموال ( 2261دالر )دریافت کردند .اطالعات بیشتر درباره الگوی ابتکاربحران انروا در بخش محافظت این
گزارش وجود دارد.

نوار غزه
در غزه انروا برای کمک نقدی در  1122اعتباری دریافت نکرد و کمک غذایی و برنامه کار آفرینی را برای اختصاص
سایر اعتبارهای تصمیم گیری نشده اولویت بندی کرد .در نتیجه انروا نتوانست  66/6میلیون دالر کمک نقدی
برای تکمیل کمک غذایی و پر کردن شکاف فقر برای خانواده های بسیار فقیر ارائه دهد.
به همین ترتیب ،برای نخستین بار از  ،1115انروا نتوانست  211شکل (واحد پول اسراییل) کمک برای بازگشت
به مدرسه را بین دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی  1122-1121توزیع کند (چنین کمکی در1121به لطف
اعتبارهای مانده از  1113پرداخت شده بود) .این کار تأثیری مستقیم روی خانواده های دانش آموزان ،به ویژه
فقیر ترین آنها داشت و عمال ً هزینه آموزش را باال برد.

کمک غذایی اضطراری
منظور
تأمین نیازهای غذایی اساسی خانواده های پناهنده آسیب پذیر و کاهش تأثیر ناامنی غذایی مزمن.
تأمین اعتبار
کمک غذایی اضطراری-تأمین اعتبار
غزه

کرانه غربی()11

مجموع اراضی اشغالی
فلسطین

215222111

9659311

213521211

)%26/6( 67972221

)%95( 2156352

)%26( 62521212

درخواستی
دریافتی ()%

هدف ها
توزیع چهار نوبت کمک غذایی بین  711111فرد و تغذیه  129111دانش آموز در مدرسه.
توزیع چهار توبت کمک غذایی بین 561111پناهنده فقیر ( 291111خانواده) و به این ترتیب تأمین حدود  75درصد
کالری مورد نیاز روزانه آنان.
تأمین غذابرای  129111دانش آموزمدرسه های انروا ازطریق برنامه تغذیه در مدارس.
توزیع چهار نوبت کمک غذایی و مواد غیرخوراکی بین  71111نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان (از جمله 22111
خانواده).
نتایج
در 1122انروا بیش از یک میلیون تن کمک غذایی به حدود  791751فرد آسیب پذیر در کرانه غربی و غزه تحویل و
خدمات ضروری به حدود  222612خانواده فقیر ارائه داد .این نتایج با هدف های تعیین شده در درخواست
اضطراری  1122هماهنگ است .افراد و خانواده های واجد شرایط با استفاده از روشی موثر برای تشخیص و
حصول اطمینان از این که فقط نیازمند ترین خانواده ها کمک غذایی دریافت کنند ،شناسایی شدند .بسته های
کمک غذایی در چهار نوبت در طول سال تحویل داده شدند و معموال ً حاوی آرد ،شکر ،برنج ،حبوبات و دیگر مواد
ضروری بودند .بسته به دریافت کنندگان کمک و نوبت توزیع ،محتویات بسته ها چنان بود که بین  21و  75درصد
نیازهای روزانه آنان را به کالری تأمین کند.

کمک غذایی اضطراری
بسته های تحویل
شده

کمک غذایی(به تن)

خانواده ها(حدوداً)

افراد(حدوداً)

)15(23327

352/3

9123

22519

غزه

695597

57235

222261

722263

مجموع اراضی
12
اشغالی

555555

2119155

255512

261251

کرانه غربی

16

کرانه غربی
انروا در 1122در سه نوبت مواد غذایی را با بودجه درخواست اضطراری سازمان و مواد غذایی انروا به آسیب
پذیرترین پناهندگان تحویل داد .هر نوبت توزیع بین  2397و  9123خانواده ( 22725تا  22519فرد) رسید.

کمک غذایی -نعداد دفعات استاندارد توزیع انروا (کرانه غربی)
خانواده ها (حدوداً)

افراد (حدوداً)

بسته های
تحویل شده

کمک غذایی به
12
تن

اول (ژوییه)1122

9123

22519

7971

969/75

دوم (سپتامبرتا اکتبر)1122

1222

27662

7925

951/951

سوم (دسامبر)1122

2397

22725

6252

127/712

9123

22519

23327

352/261

نوبت توزیع

مجموع

13

انروا عالوه بر دفعات معمول ،با برنامه جهانی غذا برای توزیع  93227بسته مواد غذایی بین  2111خانواده گله
دار ( 16322نفر) که در ناحیه سی زندگی می کنند ،همکاری کرد.
بسته های مواد غذایی در کرانه غربی بر مبنای تأمین  61درصد نیازهای روزانه کالری هر عضو خانواده (یا2151
کیلوکالری/شخص/روز) استوار است .بسته مواد غذایی شامل آرد ،روغن،شکر،عدس ،ونمک بود.
کمک نقدی غیر غذایی
انروا به عنوان بخشی از برنامه کمک غذ ایی اضطراری در کرانه غربی ،یارانه های نقدی کوچک نیز  21-ان آی
اس (شکل جدید ،واحد پول اسراییل) برای هر بسته غذایی – برای کمک به خانواده های ناامن غذایی در تأمین
اساسی ترین نیازهای آنها برای اقالم غیر غذایی فراهم و ارائه داد .انروا مجموعاً  111269دالر از طریق این
برنامه در طول سال توزیع کرد ،که به علت کمبود اعتبار بسیار کمتر از میزان پیش بینی شده اولیه بود .این کمک
ها به حدود  9123خانواده در طول سال رسید91.
 39درصد خانواده هایی که با آنها مصاحبه شد مشابه دوره گزارش دهی گذشته گفتند جیره غذایی دریافتی از
برنامه جهانی غذا و انروا برای تکمیل درآمد خانوار آنها بسیار مهم بود.
نوار غزه
انروا در پاسخ به بحران نا امنی غذایی طوالنی مدت در نوار غزه ،به ارائه کمک غذایی به فقیر ترین پناهندگان،
یعنی خانواده های به شدت فقیر (که قادر به تأمین حداقل نیازهای غذایی یا دیگر نیازهای اساسی خود مانند
مسکن ،پوشاک ،آموزش و بهداشت نیستند) ادامه داد .تشخیص افراد و خانواده های واجد شرایط دریافت کمک
بر یک روش ارزیابی وکالتی مستحکم استوار است (که نخستین بار در 1113از آن استفاده شد) واساس آن را
دیدارهای مرتب از خانه ها تشکیل می دهد و با سازوکار جامع درخواست ،کامل می شود .با وجود رشد زیاد
جمعیت و ادامه نیازهای انسانی ،انروا کارآیی روش تشخیص خود را به حد چشمگیری بهبود داد و تعداد کسانی
را که در برنامه کمک غذایی اضطراری خود باید به آنان کمک می کرد در  1122اندکی کاهش داد (از
222261خانواده در نوبت اول  1122به  292115خانواده در نوبت آخر رساند).
با وجوداین که فقط 26درصد نیازهای اعتباری  1122و فقط 9درصد دیگر با استفاده از اعتبار های مانده سال
های قبل تامین شده انروا توانست توزیع مواد غذایی فصلی خود را در  1122ادامه دهد به استثنای نوبت چهارم
که سهمیه شیر را نتوانست تامین کند .سهمیه هاشامل شش ماده اولیه ضروری (آرد ،شکر ،برنج ،روغن،
کنسرو گوشت گاو ،و شیر کامل) بود که  75درصد نیازهای روزانه کالری خانواده های به شدت فقیر و  21درصد

خانواده های دچار فقر مطلق  92را تامین می کرد .نوبت های توزیع به بین 292115و  222261خانواده رسید و
کمک غذایی حیاتی برای بیش از 722263نفر فراهم شد .در مجموع  695597بسته در  1122توزیع گردید.
انروا به تهیه آرد از آسیاب های محلی ادامه داد ،اگرچه واردات گندم در اواسط  1122به دنبال بسته شدن
تسمه نقاله در گذرگاه کارنی و انتقال همه واردات رسمی از طریق پایانه کرم شالون به حد چشمگیری مختل
شد .در نتیجه گندم چند روز در غزه در دسترس نبود و زنجیره تامین آرد موقتاً در طول نوبت اول توزیع سال قطع
شد .با توجه به وابستگی همه واردات به غزه به غیر قابل پیش بینی بودن یک نقطه عبور واحد ،اختالل های
بیشتر در زنجیره های تامین انساندوستانه و بخش خصوصی را می توان در آینده انتظار داشت.
کمک غذایی-نوبت های توزیع(نوار غزه)
خانواده ها (حدوداً)

افراد(حدوداً)

بسته های تحویلی

کمک غذایی به
12
تن

اول (آوریل تاژوئن )1122

222261

722263

222261

27/126

دوم (ژوییه تا سپتامبر )1122

299221

536767

299221

25/617

سوم (اکتبر تا دسامبر )1122

292197

531977

292197

25/772

چهارم (ژانویه تا مارس)1121

292115

532255

292115

25/275

252551

225259

565562

52/295

نوبت توزیع

جمع

61

انروا عالوه بر کمک غذایی اضطراری در غزه برنامه بزرگ تغذیه مدارس را به اجرا درآورد که برای همه 122377
دانش آموز ثبت نام شده در مدارس انروا طی سال تحصیلی غذای روزانه فراهم و هدف ساالنه خود را تامین
کرد .این برنامه ساندویچ ،میوه ،بیسکوییت تقویت شده ،ماست ،پنیر ،کیک ،آب میوه و خوراکی های دیگر ارائه
می داد .تحت ابتکاری جداگانه ،حدود  111111کودک که در بازی های تابستانی بین  22ژوئن و  6اوت شرکت
کردند نیز  9/9میلیون واحد آب میوه و  9/9میلیون بیسکوییت دریافت کردند.
کمک غذایی -مقادیر اقالم غذایی تحویلی در هر نوبت توزیع ( نوار غزه)
نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

مجموع

آرد (کیلوگرم)

21996731

21223211

21252571

21192721

22222921

روغن (لیتر)

2257215

2269239

2263179

2255151

2525992

شیر (کیلوگرم)

623557

621626

622361

627732

1152335

کنسرو گوشت گاو (قوطی های 921
گرمی)

2121722

2152522

2197177

2172771

2157225

برنج (کیلوگرم)

2221711

2225232

2225216

2216291

6532222

شکر (کیلوگرم)

2221711

2225232

2225216

2216291

6532222

آموزش در غزه
مقصود و هدف ها
*تحویل لوازم آموزش و تحریر به  129111دانش آموز در شروع هر نیمسال.

* تعیین و فراهم کردن زمان و مکان اجرای برنامه های کمکی برای دانش آموزان مطابق با نیاز و ظرفیت تحصیلی
آنان.
*ایجاد محیط فراگیری مناسب در داخل مدرسه ها برای مشارکت همه.
تامین اعتبار
تامین اعتبار آموزش

درخواستی
دریافتی()%

غزه

کرانه غربی11

مجموع اراضی اشغالی

2916111

-

2916111

در دسترس نبود

)%29/5(2211763

)%29/6( 22111763
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نتایج
دانش آموزان در غزه در محاصره فقر و بی ثباتی شدید بزرگ می شوند .انروا به منظور کمک به آنان ،و با وجود
کمبود اعتبار ،هدف ساالنه خود را در زمینه تحویل یک بسته لوازم تحریر مناسب محتوی کتاب ،پاک کن ،مداد و
خودکار به تمامی  122377دانش آموز ثبت نام شده در  129مدرسه انروا محقق ساخت .انروا همچنین کوشید
با انجام طیفی از برنامه های حمایتی از دشواری های آموزشی در غزه کم کند .این تالش ها شامل فراهم
کردن مواد و مطالب آموزشی و حمایتی برای نیمسال اول  ،1122-1121از جمله کتاب های درسی علوم ،
عربی و ریاضیات و راهنما های مربوطه برای معلمان بود .این برنامه ها همچنین شامل برنامه آموزشی
تابستانی برای دانش آموزانی بود که عقب مانده بودند و  21273دانش آموز در  1122از آن استفاده کردند.
نسبت قبول شدگان برای دوره آموزشی تابستانی از 76درصد در  1113-1121به تقریبا 22درصد در 1121-1122
افزایش یافت .انروا همچنین برای همه دانش آموزان مطالب تقویتی متناسب با سطح موفقیت آنان فراهم کرد تا
به ایشان کمک شود به حد اکثر قابلیت خود برسند .

تاثیر فعالیت های آموزشی انروا
دانش آموزان استفاده کننده (حدودا)
بسته لوازم اساسی مدرسه(لوازم تحریر ،کتاب ،غیره)

122377

مواد و مطالب آموزشی و حمایتی

122377

برنامه آموزشی تابستانی

21273

مطالب تقویتی

122377

دانش آموزان با نیازهای ویژه
انروا در  1122برای سومین سال پیاپی به حمایت از دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ادامه داد .ابتکار " نیاز
های ویژه کودکان ویژه" در طول سال تحصیلی  1122-1121به کمک  21929دانش آموزی رفت که در هر شش
موضوع تحصیلی مردود شده یا گروه های مشترک پزشکی و آموزشی تشخیص داده بودند که با دشواری های
بهداشتی یا آموزشی مواجه هستند که مانع از موفقیت آنان در مدرسه می شود  .شش گروه از پزشکان
کودکان ،پرستاران و مشاوران  3233نفراز این دانش آموزان را که کمترین میزان موفقیت تحصیلی را داشتند
معاینه و امتحان کردند تا مشکالت بالقوه جسمی ،مسایل روانی -اجتماعی و دشواری های دیگری را که می
توانستند بر عملکرد آموزشی ،از جمله آنها که به فقر ،مناقشه و محیط اجتماعی مربوط می شدند شناسایی

کنند (برای جزییات بیشتر به بخش بهداشت نگاه کنید ) .پس از آن کودکان را با توجه به ماهیت نیازهای آنان به
خدمات گوناگون انروا یا خارج از این کارگزاری اعزام کردند تا از امکانات درمان دارویی ،سمعک ،گفتار درمانی،
مشاوره روانی -اجتماعی ،یاحم ایت اجتماعی اقتصادی برخوردار شوند .یک برنامه آموزشی تعاملی نیز ایجاد
شد تا به  1156دانش آموز در دستیابی به مهارت های اولیه خواندن و نوشتن و حساب کردن از طریق بازی های
تعاملی کمک شود.
رئوس ابتکارهای آموزشی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(سال تحصیلی)1122-1121
تعداد ( تقریبی ) دانش آموزان
دانش آموزان ثبت نام شده به عنوان بخشی از ابتکاز نیازهای ویژه کودکان ویژه

21929

برنامه آموزشی تعاملی

1156

ارزیابی های بهداشتی فراگیر

3233

ابتکار احترام وانضباط
ابتکار«احترام وانضباط» در 1117با هدف مهار مشکالت حاد رفتاری و ایجاد محیط های مدارس عاری از خشونت
که مناسب مشارکت و آموزش دانش آموزان باشد ،معرفی شد .این ابتکار با نتایج مثبتی که به بار آورده به
تدریج گسترش یافته و در 271مدرسه در سال تحصیلی  1122-21به اجرا درآمد (در مقایسه با  221مدرسه در
سال تحصیلی  .)1121-22هماهنگ کنندگان احترام و انضباط در هر مدرسه به وسیله همتایان آموزشی خود
انتخاب شده اند تا تضمین کنند مسایل رفتاری به موقع شناسایی ،ارزیابی ،نظارت و مهار شوند .این ابتکار
همچنین شامل سازمان دادن ساختارهای مشارکتی برای ایجاد ارتباط بین معلمان ،دانش آموزان و خانواده های
آنان؛ تعهد همه دانش آموزان به یک آیین نامه رفتاری دسته جمعی مدرسه؛ و اجرای طیفی از مقررات و فعالیت
های تفریحی به منظور بهتر کردن محیط مدرسه و تخلیه تنش ها (تضمین رفت و آمد منظم در داخل و بیرون
مدرسه ،درختکاری ،نقاشی ،جمع آوری زباله ها ،سفرهای بیرونی ،غیره) بود .بر پیشرفت از نزدیک از طریق
ثبت روز به روز مشکالت و مسایل رفتاری و جمع آوری اظهار نظر های معلمان ،دانش آموزان و خانواده های آنان
نظار ت می شد .ارزیابی در  1122کاهش چشمگیری را در تعداد رفتار و سخنان بی ادبانه ،غیبت ها و تاخیر
های گزارش داده شده ،و تعداد اقدامات خشن نشان می دهد.
با این حال کمبود اعتبار و بودجه مانع از این شد کهانروا بتواند برای هماهنگ کردن این ابتکاردر  51مدرسه جدید
که در  1122رسماً به این برنامه پیوستند افرادی را اختصاص دهد (از معلمان کاردستی و مشاوران مدرسه ها در
خواست شد این ابتکار را در صدر فعالیت های عادی خود اجرا کنند) ،انروا همچنین نتوانست آموزش های
فراگیری به کارکنان جدید ارائه دهد .در حالی که  221مدرسه که بخشی از این ابتکار در  1121بودند به کار کرد
خوب خود ادامه دادند در  51مدرسه جدید به علت ناممکن بودن اختصاص منابع کافی و ایجاد ظرفیت های
کارکنان ،پیشرفت کمتری حاصل شد.

بهداشت
منظور
حصول اطمینان از دسترسی به خدمات ضروری بهداشتی ،کاهش تاثیر محاصره و بستن ها و بحران طوالنی
مدت اقتصادی اجتماعی بر بهداشت پناهندگان .

تامین اعتبار
بهداشت  -تامین اعتبار
غزه
درخواستی
دریافتی ()%

کرانه غربی

111111
12

91

)%17(111 113

جمع اراضی اشغالی فلسطین

5111529

7211529

)%25(1711217

)%12( 5951192

هدف ها
خرید وسایل و تجهیزات اضافی برای اداره بهتر تقاضای فزاینده از  251/111پناهنده ای که از خدمات مراقبت
های بهداشتی اولیه انروادر غزه استفاده می کنند؛
بهبود خدمات بهداشتی مدرسه ها برای  129/111دانش آموز در پاسخ به شناسایی نیازهای شدیدتر؛
حمایت از دسترسی به خدمات بهداشتی تخصصی برای پناهندگان فقیر از طریق یارانه ها برای مراقبت در
بیمارستان و ارجاع به تسهیالت دوم و سوم.
کاهش تاثیر منفی محاصره ها و بحران اجتماعی -اقتصادی بر بهداشت پناهندگان از طریق دسترسی فیزیکی و
مالی به خدمات بهداشتی اول ،دوم و سوم در سراسر کرانه غربی؛
تامین خدمات بهداشتی درمانی و پیشگیرانه برای جوامع دورافتاده و منزوی فاقد دسترسی به خدمات
بهداشتی از طریق درمانگاه های سیار؛
کمک به دسترسی به خدمات بهداشتی تخصصی از طریق دادن یارانه برای مراقبت بهداشتی.

نتایج
انروا در  1122به تامین نیازهای بهداشتی پایه برای پناهندگان در اراضی اشغالی فلسطین ،به ویژه با کار برای
کاهش تاثیر بستن ها و محاصره ها و شرایط اجتماعی -اقتصادی ناگوار ادامه داد .برنامه های بهداشت امکان
بیش از  1میلیون بار معاینه و مشاوره در درمانگاه های اراضی اشغالی ،و اشتغال  721پرسنل حرفه ای پزشکی
را به وجود آورد .این برنامه ها همچنین ارائه مراقبت بیمارستانی و تخصصی را اولویت بندی کردند .با وجود
دشوار ی های قابل توجه ،ازجمله اعتصاب یک ماهه کارکنان انروا ،پیشرفت های مهمی در زمینه همه هدف
هابه دست آمد.
کرانه غربی
سه هدف عمده راهنمای برنامه های بهداشت انروا در کرانه غربی در  1122بود  :رسیدگی به تقاضاها در
درمانگاه های انروا ،تامین خدمات بهداشتی برای جوامع دور افتاده ،و حمایت از خدمات بیمارستانی و تخصصی .
با استفاده از اعتبار های اضطراری  111پرسنل حرفه ای پزشکی در  97درمانگاه در کرانه غربی استخدام
شدند ،انروا به پیشرفت چشمگیری در همه این هدف ها رسید.
رسیدگی به تقاضاهای روز افزون
تعداد مراجعه ها (از جمله اولین ویزیت و ویزیت های بعدی) بیماران به مراکز بهداشت در  1121به 2،291،129
مورد رسید که  25/5درصد افزایش از  2،523،232ویزیت در  1121را نشان می دهد .موارد درمان بیماری های
غیر مسری نیز  2/1درصد نسبت به  1121و  21/1درصد نسبت به  1113افزایش یافت.
انروا همچنین کوشید به تقاضای فراینده با حمایت از کارکنان متخصص ،و خرید وسایل و تجهیزات پزشکی جدید
رسیدگی کند .در مجموع  291پرسنل اصلی پزشکی با قرارداد های محدود زمانی در  1122استخدام شدند که

 22نفر از آنان زن بودند .این افراد در قسمت های کلیدی از جمله داروخانه  ،دندانپزشکی ،فیزیوتراپی ،و پزشکی
عمومی کار کردند .کارکنان پشتیبانی نیز استخدام شدند از جمله  11نفر ( 11زن) به عنوان کارمند ،راننده،
بهیار  ،و مشاغل دیگر .انروا همچنین وسایل و تجهیزات پزشکی به قیمت  2،172،929دالر در کرانه غربی تهیه
کرد که بیشتر برای مداوای بیماران دیالیزی ،خرید آنتی بیوتیک ،مسکن ،تب بر ،ضدآسم ،داروهای بیماری های
پوستی و وسایل آزمایشگاهی بود.
پرسنل استخدام شده از ژانویه تا دسامبر ( 1122قراردادهای با مدت محدود)
مرد

زن

جمع

دستیار دارو ساز

1

12

15

جراح دندان

3

1

22

تکنیسین آزمایشگاه

1

11

12

پزشک سازمانی -ارتشی

12

9

11

قابله

-

7

7

فیزیوتراپیست

5

1

7

دستیار فیزیوتراپی

2

1

9

مشاور روانی -اجتماعی

9

2

1

منشی /دستیار اداری

2

2

1

پرستار

-

21

21

پرستار دیالیز

-

1

1

متخصص تغذیه

-

1

1

چشم پزشک

2

-

2

کارشناس دیابت

1

-

1

36

22

261

مجموع

پرسنل پشتیبانی برنامه اضطراری (ژانویه تا دسامبر )1122
مرد

زن

جمع

کارمند

27

21

13

محافظ ،نگهبان ،نظافتچی

1

1

2

بهیار

2

11

15

راننده

1

-

1

11

11

66

مجموع

خرید وسایل و تجهیزات پزشکی (دالرآمریکا)
وسایل پزشکی

311،217

تجهیزات پزشکی

911،511
2،122،626

جمع

تامین نیازهای جوامع دورافتاده
انروا در  52محل دورافتاده برای پناهندگان و غیرپناهندگان خدمات مراقبت بهداشتی اولیه ضروری فراهم ساخت.
به یک محل ،یعنی ان -نب ی ساموئل به وسیله انجمن امداد پزشکی فلسطین خدمت خواهد شد .از نزدیک
به 211،211نفر  2،123ویزیت به عمل آمد .بسیاری از این افراد در جوامعی زندگی می کنند که فاقد دسترسی
به خدمات بهداشتی است ،به ویژه کسانی که تحت تاثیر وجود دیوار حایل ،شهرک ها ،منطقه های نظامی ،و
در ناحیه  cقرار دارند .درمانگاه های سیار عمدتا مراقبت بهداشتی اولیه پیشگیری و درمانی  ،و مداوای بهداشت
روانی ارائه می دهند  .بیمارانی که به این خدمات دسترسی یافته اند نشانه تحقق بیش از  211درصد هدف
ساالنه است و نیاز و تقاضای روز افزون برای این خدمات را نشان می دهد.
مشارکت با مدیکو اینتر نشنال/انجمن امداد پزشکی فلسطین برای خدمت به این جوامع دور افتاده در عرب
ابوفردا ،عرب الرمادین الجنوبی  ،و خیربت جبارا ،در  1122با موفقیت ایجاد شد تا از دوباره کاری خدمات اجتناب و
محدودیت های دسترسی بر طرف شود .برنامه درمانگاه های سیار  ،هماهنگ با راهبرد اداره بهداشت ،با
همکاری جوامع برای برخورد با بیماری های غیر مسری به طور کلی و دیابت به طور ویژه ،به گونه ای موثر برنامه
افزایش آگاهی را اجرا کردند.

حضور و فعالیت درمانگاه سیار در مناطق (کرانه غربی)
نواحی

مجموع ویزیت ها

شمالی( 2نابلس)

21

171

شمالی ( 1جنین)

22

131

جنوبی ( 2الخلیل)

21

131

جنوبی( 1بیت الحم)

21

133

مرکزی (بیت المقدس)

21

912

مجموع کرانه غربی

39

2،129

بیمارانی که درمانگاه های سیار در کرانه غربی سراغ آنان رفته اند
بیماران

پناهندگان ثبت شده ( درصد برنامه ریزی شده)

زن ()%

تا  6ساله ()%

فصل1122 2

93،111

)%211/1( 93،221

%12

%25

فصل1122 1

93،111

)%31/7( 97،721

%53

%27

فصل1122 9

93،111

)%33/7( 92،215

%11

%99

فصل1122 1

93،111

)%211( 11،157

%12

%19

مجموع

236،111

)%211/2( 261،216

%61

%11

بهداشت سیار در عمل:
تشخیص دیابت در بیابان
در سپتامبر  1122یک گروه بهداشت سیار انروا از جامعه بدوی دور افتاده دامدار الروایین در  11کیلومتری جنوب
بت ل حم ،که فاقد دسترسی مرتب به خدمات مراقبت بهداشتی است ،دیدن کرد .این گروه در جریان کار عادی
خود به زنی 92ساله به نام عبیر (نام مستعار) و غیر پناهنده بر خورد کردند که هنوز از پر فشاری خون ناشی از
حاملگی قبلی خود رنج می برد .آزمایش خون او نشان داد قند خونش خیلی زیاد است .او که تا آن زمان از وجود
دیابت خبر نداشت بالفاصله برای تکرار آزمایش به بیمارستان فرستاده شد.
پرسنل پزشکی انروا کار عبیر را پس از تشخیص دیابت دنبال کردند.
بیمار ابتدا قبول نمی کرد مشکلی داشته باشد و حاضر نبود دارو مصرف کند .بدون این خدمت حیاتی که جوامع
دور افتاده را هدف می گیرد ممکن بود عبیر هرگز ازاین مراقبت و حمایت روانی -اجتماعی نجات دهنده که به آنها
نیاز داشت ،برخوردار نمی شد.
بستری شدن و مراقبت بهداشتی تخصصی
تقاضا برای مراقبت در مراحل دوم و سوم در کرانه غربی همچنان افزایش یافت و تقاضا برای خدمات بیمارستانی
در  1122به  55/9درصد بیشتراز  1115رسید .علت اصلی این افزایش تقاضا محدودیت های دسترسی و شرایط
بد اجتماعی -اقتصادی بود که می توانست مانع دسترسی به مراقبت های اصلی و اولیه شود  .انروا قرار
دادهای هر  21بیمارستان کرانه غربی را در  1122تمدید کرد که بخشی از هزینه های مربوط به قرارداد 1
بیمارستان با اعتبار های اضطراری تامین شد و هزینه ها به  911،111دالر رسید .این هزینه ها به طور مستقیم
برای  1،111بیماری مفید واقع شد که طی حدود  1،211روز /بیمار مداوا شدند.
خدمات بهداشتی تخصصی بیشتر بر فیزیوتراپی -از جمله ورزش ،حرارت درمانی ،و الکترو درمانی -متمرکز بودند
که به  2،591بیمار رسید .برای ارائه این خدمات معموال دیدار بیماران در خانه الزم است و پرسنل انروا  1،123بار
در  1122به خانه های بیماران رفتند و  27،711جلسه نیز در درمانگاه ها از بیماران ویزیت کردند .انروا  7متخصص
فیزیوتراپی و  9دستیار فیزیوتراپی نیز در  1122استخدام کرد.
نوار غزه
فعالیت های درمانی اضطراری انروا در غزه در  1122بیشتر به رسیدگی به تقاضا های به سرعت در حال
افزایش برای خدمات در مراکز بهداشتی انروا  ،و حمایت از دسترسی به مراقبت تخصصی برای نیازمندترین
ساکنان متمرکز بود  .اگر چه فقدان اعتبارات اضطراری بر توانایی آن برای ادامه ارائه چنین خدماتی تاثیر گذاشت.
در حالی که فقط  17درصد بودجه بهداشت تضمین شده بود ،انروا به تامین پرسنل تکمیلی تاسیسات پزشکی،
و خدمات بهداشتی تخصصی برای دانش آموزان و کودکان دارای نیازهای ویژه اولویت داد .بودجه و اعتبار
درخواست اضطراری برای خرید وسایل و تجهیزات پزشکی یا تامین مراقبت های بیمارستانی برای پناهندگان
وجود نداشت.

رسیدگی به تقاضاهای فزاینده
مراکز بهداشتی انروا در غزه نسبت به  1121در  1122از  32،315بیمار بیشتر ویزیت کردند و مجموع معاینات و
مشاوره ها از  1111211مورد به به  1،712،113مورد رسید .علت اصلی این افزایش رشد سریع جمعیت بود اما
این واقعیت نیز تاثیر داشت که انروا در شرایط کمبود مزمن و همیشگی دارو در بخش بهداشت عمومی محلی
(یک سوم داروهای ضروری از دسامبر  1122در داروخانه های وزارت بهداشت پیدا نمی شد) به عنوان ارائه
دهنده اصلی خدمات بهداشتی شناخته می شود .این امر فشاری اضافی بر نظام مراقبت بهداشتی انروا که
بدون آن هم تحت فشار شدید قرار دارد ،وارد می کند.
پرسنل بهداشتی تحت حمایت انروا در غزه (ژانویه تا دسامبر )1122
برنامه کار
آفرینی

GTP

مجموع

51

22

12

دندانپزشک

5

5

21

پرستار بیمارستان

-

12

12

بهیار

21

11

51

قابله

1

2

21

11

21

91

3

-

3

کارمند

23

51

13

کارمند زایشگاه

91

51
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 521پرسنل تکمیلی برنامه کارآفرینی با بودجه درخواست اضطراری در  1122در تاسیسات پزشکی انروا خدمت
کردند .این مشاغل که معادل  255،111روزکاری اضافی بودند خدمات حمایتی تکمیلی با ارزشی در کنار گروه

های پزشکی و اداری اصلی انروا ،هم در زمینه وظایف غیر تخصصی ( 31مامور نظافت 21 ،کارگر)و هم در زمینه
کارهای تخصصی ( 51پزشک نظامی 13 ،کارمند 29 ،متخصص فیزیوتراپی 21 ،پرستار 21 ،داروساز) انجام دادند.
کارکنان تکمیلی شامل  129ف ارغ التحصیل جوان نیز بودند که فرصت یافتند نخستین تجربه حرفه ای خود را در
درمانگاه های بهداشت انروا به عنوان پرستار ،داروساز ،کارمند ،قابله یامتخصص فیزیوتراپی به دست آورند.
بااین حال انروا به دلیل کمی بودجه و اعتبار نتوانست مشاغل برنامه کارآفرینی برای حمایت از اداره بهداشت
غزه را در  1122تمدید کند .سهم پرسنل تکمیلی در برنامه بهداشت از  12درصد در اوایل  1122به  91درصد در
پایان سال کاهش یافت .فقط قسمتی از تاثیر این کاهش شدید در سال  1122احساس شد اما احتماال
پیامدهای بیشتری در  1121خواهدداشت چون بودجه تقریبا همه مشاغل باقی مانده برنامه کارآفرینی تا کنون
قطع شده است.
مراقبت بهداشتی تخصصی
انروا باوجود محدودیت های بودجه به ارائه ابتکار "نیازهای ویژه کودکان ویژه" برای سومین سال پیاپی در
چارچوب نظام های آموزشی و بهداشتی ادامه داد .مشکالت بودجه ای ،بیشتر بر توانایی انروا در تضمین بهینه
پیگیری درمان بیماران تاثیر گذاشت زیرا انروا نتوانست پزشکان عمومی را به عنوان بخشی از ابتکار فوق حفظ
کند.
از  21،929دانش آموزی که گروه های مشترک پزشکی و آموزشی آنان را دارای نیازهای ویژه تشخیص دادند
 3،233نفر در طول سال تحصیلی  1122-21به وسیله یکی از شش واحد بهداشتی تخصصی انروا تحت معاینات
کامل پزشکی قرار گرفتند .کودکان ،هر گاه الزم بود ،به خدمات یا بیمارستان های تخصصی انروا درداخل نوار غزه
یا خارج ( 2،152مورد) اعزام شدند و هزینه های مربوط به طور کامل از اعتبار اضطراری پرداخت شد .حدود یک
سوم کودکانی که در این ابتکار تحت نظر قرار گرفتند از بیش از یک مشکل پزشکی رنج می بردند که کم خونی،
ضعف های بینایی ،و شب ادراری از جمله بیشترین موارد بودند  .انروا لوازم پزشکی اضافی دیگری نیز برای بر
طرف کردن نیازهای کودکان ،از جمله اما نه محدود به عینک  ،سمعک  ،کفش های طبی  ،اندام های مصنوعی
نیز خریداری کرد  .عالوه بر این گروه های پزشکی  2،115دانش آموز مبتال به دشواری های گفتاری را گفتار
درمانی کردند که  521نفر از آنان کامال درمان شدند .بیش از  5،111کودک نیز برای مشکالت شنوایی معاینه
شدند .به همین ترتیب دانش آموزان دارای نشانه های بیش فعالی یا شتابزدگی ،و/یا کم توجهی ،رفتارهای
ضداجتماعی ،سرکشی ،یا خشونت آمیز نیز به برنامه بهداشت روانی جامعه انروا معرفی شدند .تقریبا 22،111
جلسه مشاوره فردی و گروهی برگزار و  311ویزیت خانگی 2،915 ،دیدار با معلمان ،و  2،225دیدار با خانواده ها
ترتیب داده شد .سرانجام ،نزدیک به  1،911کودک دارای نیازهای ویژه آموزشی (عمدتادشواری های خواندن و
نوشتن) تشخیص داده شدند.
برنامه بهداشت مدارس (ابتکار کودکان ویژه با نیازهای ویژه)
دانش آموزان

معاینات کلی

3،233

اعزام به بیمارستان

2،152

تهیه عینک

1،191

تهیه اندام مصنوعی

-

تهیه کفش طبی

91

تهیه سمعک

57

درمان مشکالت گفتاری
جلسات مشاوره گروهی و فردی
دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه

2157نفراعزام به مرکز 521 ،نفر مداوای کامل
21،773
1911

درخواست اضطراری به ادامه برنامه کلی بهداشت مدارس نیز کمک کرد  .پنج گروه پزشکی ،مستقر در درمانگاه
های منطقه ای انروا و متشکل از بهیاران و پزشکان ارتشی برای شناسایی و اعزام کودکان دارای نیازهای
پزشکی اقدام به معاینه مرتب آنان می کردند .بر خالف سال های قبل و به علت کمبود بودجه برنامه کارآفرینی،
پنج گروه بهداشت مدارس در سال  1122فاقد چشم پزشک بودند و معاینه چشم همه تازه واردان به وسیله
متخصصان گروه های نیاز های ویژه کودکان ویژه انجام شد .
برنامه بهداشت مدارس ( 1122کلی)
دانش آموزان
معاینات کلی

13،121

تهیه عینک

5،231
51

تهیه سمعک

12،772

واکسن ها -فلج اطفال (کالس )2

-

واکسن ها -سرخجه (کالس  1فقط دختران)
واکسن ها -کزاز/دیفتری (کالس )3

23،151

مبارزه با انگل (کالس های  2تا )9

29،322

تامین کمبود ویتامین آ (کالس های 2تا)1

111،117

بهداشت اضطراری محیط زیست
منظور
به حداقل رساندن تهدیدهای ناشی از مناقشه و محاصره برای بهداشت و حمایت از پناهندگان فلسطینی برای
بر خورداری از حق بشری اساسی خود در زمینه آب.
تامین اعتبار
بهداشت اضطراری محیط زیست -تامین اعتبار
غزه

درخواستی
دریافتی ()%

2513111
2171112 )%25(95

کرانه غربی

2513111
)%11(952199

مجموع اراضی اشغالی
91

121911
)%57(2191112

هدف ها
حصول اطمینان از تامین عرضه و تصفیه آب  ،دفع فاضالب و مواد زائد جامد از طریق تامین کمک و امداد اضطراری
برای تاسیسات عمومی به منظور کمک به پیشگیری از فاجعه های بهداشتی عمومی.
به حداقل رساندن خطر های بهداشتی و بهتر کردن کمیت و کیفیت آب برای حدود  237،211ساکن اردوگاه های
پناهندگان کرانه غربی از طریق ترمیم و نوسازی زیر ساختار آب ،بهبود شرایط بهداشتی و ترویج بهترین روش ها
و تجربه هادر زمینه تامین آب و بهداشت.

نتایج
برنامه های بهداشت محیط زیست انروا در  1122به شهرداری هایو سایر ارائه دهندگان خدمات ،کمک های
اضطراری داد تا از تداوم خدمات بهداشتی عمومی ،از جمله تصفیه آب  ،دفع بهداشتی فاضالب و جمع آوری
زباله اطمینان حاصل شود ،این برنامه ها به حدود  2/7میلیون نفر در سراسر اراضی اشغالی ارائه شد.
کرانه غربی
برنامه بهداشت محیط زیست در کرانه غربی در خدمت حدود  251،522پناهنده ثبت شده ساکن  21اردوگاه در
الخلیل ،نابلس ،و بیت المقدس بود .جدول زیر ساختار فیزیکی طرح تکمیل شده تا پایان سال را نشان می دهد
که منجر به بازسازی لوله ها و دریچه های فاضالب ،کانال های سیالبی و پیاده روهای بتونی شد.
بازسازی زیر ساختارهای آبی در کرانه غربی
مقدار

بودجه

 1واحد

 5،295دالر

 291دریچه

 21،512دالر

بازسازی پیاده روهای بتونی

 29متر مکعب

 3،311دالر

بازسازی لوله های فاضالب

 252مایل

 33،912دالر

بازسازی مجراهای سیالب ها

 119مایل

 15،121دالر

کارخانه تصفیه آب گری
بازسازی دریچه های بیرونی فاضالب

کمبود اعتبار بر مدیریت دفع مواد زائد جامد تاثیر گذاشت و بر موافقت نامه ها با شهرداری ها و شوراهای
خدمات مشترک اثر کرد .اجرای چند طرح زیر بنایی برنامه ریزی شده به دلیل نبودن اعتبار به تعویق افتاد که بر
بهداشت زیست محیطی کلی اردوگاه ها و توانایی کنترل و پیشگیری از بیماری ها تاثیر گذاشت.
بازسازی زیربنای هرز آب ها در اردوگاه شوفات
شرایط بد زیست محیطی در اردوگاه های کرانه غربی موجب نگرانی فراوان به ویژه در اردوگاه شوفات به دلیل
نزدیکی آن با دیوار حایل است  .اردوگاه شوفات در  2315در  1دهم کیلو متر مربع درست در شمال بیت المقدس
ساخته شد و تنها اردوگاهی است که در داخل محدوده و مرزهای شهرداری این شهر قرار دارد .در نتیجه
پناهندگان آن حق استفاده از کارت های شناسایی بیت المقدس را دارند ،که حقوق اقامت آنان رادر بیت
المقدس تضمین می کند و به ایشان استحقاق برخورداری از بعضی از خدمات اسراییل ،از جمله مراقبت
بهداشتی را می دهد .تعداد رسمی انروا از پناهندگان ثبت شده در این اردوگاه حدود  21،119نفر است اما
تعداد واقعی احتماال بیش از  91،111نفر است .مردم بسیاری طی سال های گذشته برای این که حقوق اقامت
خود در بیت المقدس را از دست ندهند در این اردوگاه ساکن شده اند .عالوه براین  71درصد ساکنان اردوگاه ،در
بخش خصوصی اسراییل کار می کنند.
در یک ناحیه ویژه از اردوگاه ،بعضی از پناهندگان لوله های فاضالب را به یک مجرای باز وصل کردند .تمامی مردم
ساکن حوالی این مجرای روباز در معرض خطر سیل ناشی از این هرز آب و شیوع بیماری ها ،به ویژه بین
کودکان ،قرار دارند ضمن این که تابستان ها بوی گندآن مایه آزاراست.
برنامه بهداشت زیست محیطی انروا با تکمیل ساخت این مجرای هرز آب برای پیشگیری از سیل مداوم هرز آب
واکنش نشان داد و به این ترتیب شرایط بهداشت زیست محیطی آنجا را بهتر کرد و در همان حال بازسازی زیر
ساختار نیز به پیشگیری از شیوع بیماری های همه گیر و آلودگی بیشتر کمک کرد.

تم رکز بر حق کودکان در مورد برخورداری از آب و دفع بهداشتی فاضالب
کودکان در اراضی اشغالی فلسطین غالبا از محیط زیست ایمن و بهداشتی محروم هستند .جریان فاضالب آلوده
در کرانه غربی بسیاری از محل های تفریحی را برای کودکان غیر قابل استفاده می کند .برای مثال در روستایی
مانند سالفیت ،هرز آب از شهرک مجاور ،محل بازی بچه ها را آلوده می سازد.
دسترسی ناکافی به آب و امکانات دفع فاضالب در مدارس دسترسی به آموزش را ،به ویژه برای دختران (در
طول دوره عادت ماهانه) ،محدود می کند .طبق اطالعات گروه ویژه حمایت ) (EWASHنزدیک به  17درصد
مدرسه های کرانه غربی فاقد معیار های ملی برای تاسیسات آب ،دفع فاضالب ،و بهداشت در  1121بودند .این
امر بر تحصیل  27/1111دانش آموز ،که نیمی از آنان دختر هستند تاثیر گذاشته است .بررسی در  1121نشان
داد بعضی از مدرسه های کرانه غربی توالت کافی نداشتند یااصال توالت نداشتند.
سالمتی کودکان فلسطینی را ناکافی و نا امن بودن آب و تاسیسات دفع فاضالب ،که مشکالت بهداشتی موجود
را تشدید می کنند ،به خطر می اندازند .ناکافی بودن آب و تاسیسات دفع فاضالب به سوء تغذیه و ضعف کودکان
کمک کرده و جلوی رشد آنان را می گیرند .جذب مواد مغذی کافی برای کودک مبتال به اسهال دشوارتر است.
بررسی  1121انروا ،یونیسف و برنامه جهانی غذا از خانواده های جوامع دامدار در ناحیه  cنشان داد  11درصد
کودکان بین  1ماهه و  5ساله طی دو هفته قبل از انجام بررسی اسهال داشتند.
براساس قانون انساندوستانه بین المللی و حقوق بشر ،کودکان از محافظت برابر با بزرگساالن برخوردارند و
مطابق قطعنامه های گوناگون شورای امنیت سازمان ملل متحد ،اعالمیه جهانی حقوق بشر ،و کنوانسیون
حقوق کودکان به آنان توجه ویژه معطوف شده است .ماده های  11و  17کنوانسیون حقوق کودکان به ویژه به
حق برخورداری از آب سالم ،دفع درست فاضالب و آب سالم و کافی اختصاص داده شده اند.
نوار غزه
تالش های اضطراری انروا در زمینه بهداشت محیط زیست در غزه بر کاهش خطر وضعیت های اضطراری
بهداشت عمومی ،در درجه اول با حمایت از تاسیسات عمومی محلی در اداره خدمات آب و دفع فاضالب خود ،با
وجود عرضه ناکافی سوخت و برق ،استوار بود .انروا در  1122مقدار  2/11میلیون لیتر سوخت برای کمک به
شهرداری ها ،شورا های مدیریت زباله مواد زاید جامد ،و تاسیسات آب شهرداری ساحلی توزیع کرد تا از انجام
وظیفه تجهیزات شبکه آب و فاضالب ،ادامه جمع آوری زباله و مواد زائد جامد ،و اجرای برنامه کنترل پشه اطمینان
حاصل کند .انروا همچنین درمجموع  91511لیتر سوخت برای حمایت از سازمان های غیر دولتی محلی تامین
کننده خدمات اجتماعی اساسی ،جهت مصرف ژنراتورها و وسایل نقلیه آنها ،توزیع کرد .بخش کوچکی از
اعتبارات ( 11/111دالر) نیز برای تهیه ابزارهای دفع فاضالب و قطعات یدکی تاسیسات عمومی محلی مصرف
شد.
انروا در هفت فرصت مختلف با شرکت های محلی برای تخلیه سریع محل های غیر رسمی زباله که در حال
انباشت در داخل نواحی شهری بودند و تهدیدی جدی برای مردم به شمار می آمدند قرارداد بست.
برنامه انروا در زمینه بهبود وضعیت اردوگاه ها و زیر بناها همچنین مجموعه ای از اقدامات به شدت مورد نیاز در
مورد شبکه های آب و دفع فاضالب انجام داد که کل هزینه آن  911،111دالر بود .این اقدامات بیشتر شامل
بازسازی شبکه های آب و فاضالب بود .باوجوداین در پایان  1122مبلغ  911،111دالر دیگر برای انجام تعمیرات
اضطراری در شبکه های آب و فاضالب اردوگاه ها ،عمدتا در دیرالبالح و خان یونس الزم بود.
در نهایت ،تعدادی از طرح های بازسازی اضطراری تاسیسات زیر بنایی که در  1121تامین اعتبار و اجرای آنها
شروع شده بود ،در  1122به شرح جدول زیر تکمیل شدند.
در مجموع ،انجام فعالیت های اضطراری مربوط به بهداشت محیط زیست نه فقط به سود ساکنان اردوگاه ها
بلکه به سود بقیه جمعیت نوارغزه نیز بود و به این ترتیب هدف درخواست ساالنه را هم تامین کردند.

بازسازی تاسیسات زیر بنایی مربوط به بهداشت محیط زیست
ساخت چاه آب شماره  1در اردوگاه خان یونس
ساخت چاه آب شماره  1در اردوگاه جبالیا
بازسازی شبکه آب و فاضالب در اردوگاه های ناحیه میانی
بازسازی شبکه آب و فاضالب در اردوگاه خان یونس
بازسازی شبکه آب و فاضالب در رفح  ،مرحله 2
بازسازی شبکه آب و فاضالب در اردوگاه های جبالیا و ساحلی
بازسازی شبکه آب و فاضالب در اردوگاه خان یونس ،مرحله 1
ساخت شبکه های فاضالب دراردوگاه های نصیرات وبوریج
بهسازی شبکه برق برای چاه آب شماره1دراردوگاه جبالیا
بهسازی شبکه برق برای چاه آب شماره  9دراردوگاه جبالیا
کار برقی و تابلواصلی توزیع برق برای چاه های آب شماره  2و  5اردوگاه جبالیا
کار برقی برای چاه آب شماره  1در اردوگاه جبالیا
بهبود شبکه برق برای چاه آب شماره  5در اردوگاه جبالیا
بهبود شبکه برق برای چاه آب شماره  2در اردوگاه جبالیا
بهبود شبکه برق برای چاه آب شماره  1در اردوگاه جبالیا

بهداشت روانی جامعه
منظور
کمک به پناهندگان در زمینه سازوکارهای برخورد با مشکالت از طریق رسیدگی به نیازهای روانی -اجتماعی و
فشارهای ناشی از خشونت ها ،دشواری ها ،و نا امنی موجود ،با تمرکز ویژه برکودکان و جوانان.

تامین اعتبار
بهداشت روانی جامعه -تامین اعتبار
11

مجموع اراضی اشغالی

غزه

کرانه غربی

درخواستی

9،919،911

9،231،177

7،237،197

دریافتی()%

)%52/7(2،392،191

)%92(2،173،191

)%17(9،127،112

97

هدف ها
ارائه مشاوره فردی به حدود  7/111دانش آموز پناهنده ،مشاوره گروهی به حدود  15/111دانش آموز و فعالیت
ها در زمینه دادن آگاهی عمومی به حدود  11/111پناهنده؛

تقویت فعالیت های مربوط به حمایت از بهداشت روانی خانواده و جامعه در  93مدرسه انروا ،در  91درمانگاه و با
مشارکت  23سازمان جامعه محور اردوگاه ها ،از طریق مشاوره فردی و گروهی ،آموزش ،افزایش آگاهی ،و ارائه
فعالیت های تفریحی شنبه ها برای حدود 21هزار پسر و دختر.
نتایج
برنامه های انروا در زمینه بهداشت روانی جامعه در  1122در مجموع  917مشاور استخدام کرد و به 217/215
پناهنده در سراسر اراضی اشغالی فلسطین خدمات بهداشت روانی ارائه داد .این خدمات شامل طیفی از ابتکار
های مشورتی و افز ایش آگاهی جامعه از مسایل مربوط به بهداشت روانی بود .بیشتر استفاده کنندگان ساکن
غزه بودند و بیشتر نتایج کلی با هدف های ذکر شده در درخواست اضطراری  1122هماهنگ بود .
رئوس کلی بهداشت روانی جامعه
کرانه غربی

غزه

مجموع اراضی اشغالی

تعداد استفاده کنندگان

91،311

221،225

217،215

تعداد مشاوران

225

191

917

کرانه غربی
هدف برنامه های بهداشت روانی جامعه در کرانه غربی حفظ و بهبود سالمت و بهداشت روانی خانواده ،به ویژه
با تمرکز بر جوامع پرت و دور افتاده ،بهبود خدمات بهداشت روانی در مدرسه های انروا ،و ترویج و حمایت از
سازوکارهای برخورد با مشکالت برای پناهندگان تحت تاثیر مناقشه بود .هدف تالش ها کودکان ،جوانان ،والدین،
سالخوردگان ،معلوالن ،جامعه های محلی ،سازمان های محلی ،حرفه ای ها ،و دانش آموزان بودند .درمجموع
 91/311نفر از برنامه های بهداشت روانی جامعه انروا ،شامل خدمات مشاوره فردی ،گروهی و خانوادگی و
ویزیت های خانوادگی برخوردار شدند .مجموعا  225مشاور در درمانگاه ها ،مدرسه ها ،و مراکز اجتماعی انروا
برای حمایت از این تالش ها استخدام شدند.
انروا کوشیداز آموزش درست دست اندرکاران بهداشت روانی جامعه ،و توانمند سازی اعضای جامعه برای
مقابله با چالش ها و دشواری های بهداشت روانی جامعه اطمینان حاصل کند .مشاوران انروا در کرانه غربی در
طول سال  1/971نفر را آموزش دادند ،و هر  225مشاور از موسسات خارجی آموزش گرفتند .آموزش بر مهارت
های ارتباطی ،مراحل نو جوانی ،جنسیت و خشونت ،و محافظت متمرکز بود.
بهداشت روانی جامعه (کرانه غربی)
تعداد جلسات

شرکت کنندگان

مشاوره گروهی

1،111

21،191

مشاوره فردی

23،917

23،917

مشاوره خانوادگی

2،129

221

55

55

1،527

15،111

آگاهی درباره بهداشت روانی -جلسات گروهی پشتیبانی

752

7،259

آگاهی درباره بهداشت روانی -فعالیت های روزهای آزاد

972

11،211

دیدارهای خانوادگی
آگاهی درباره بهداشت روانی-یک بار ابتکار گروهی

کنار آمدن با دیابت کودکان
لینا (نام مستعار) دختر  21ساله مبتال به دیابت (مرض قند) همیشه وقتی برای سنجش میزان قند خون خود به
مرکز بهداشت تولکرم برده می شد به شدت اضطراب داشت .او نمی دانست چرا تنها کودک در میان انبوه

بیماران بزرگسال است و این باعث می شد به شدت احساس تنهایی کند و چند بار کارش را به بستری شدن
در بیمارستان کشاند .لینا از این که باعث رنج مادرش می شد احساس مسوولیت و گناه می کرد .ازاین که
نمی بایست دسر و شیرینی بخورد احساس تبعیض و محرومیت می کرد و مخفیانه سراغ آنها می رفت .دریکی
از مراجعات لینا به مرکز بهداشت فوق یکی از مشاوران روانی-اجتماعی انروا متوجه دشواری این تجربه برای او
شد و ترتیبی داد همه کودکان دیابتی در روز ویژه ای برای آزمایش خون بیایند و در ژوئن  1122گروهی حمایتی
برای آنان تشکیل داد .دانستن این که او تنها نیست و کودکان دیگری هم وضعی مشابه او دارند ،لینا را آرام کرد.
والدین نیز دراین جلسات شرکت کردند تا تجربه های خود را با دیگران در میان بگذارند و یاد بگیرند چگونه بهتر از
فرزندان خود حمایت کنند .لینا حاال منتظر روزهای مراجعه به مرکز است تا بتواند دوستان خود و کارکنان
بیمارستان را ببیند .او وضع خودرا می فهمد و دیگربا خوردن پنهانی شیرینی سالمت خودرا به خطر نمی اندازد.
نوار غزه
برنامه های بهداشت روانی جامعه در نوار غزه ،مانند کرانه غربی ،درصدد بود بهداشت و سالمت روانی خانواده
ها را حفظ و بهتر کند و خدمات بهداشت روانی را در مدرسه های انروا بهبود بخشد و سازوکارهای مقابله را
برای پناهندگان آسیب دیده از مناقشه ترویج کند .این روش به سمت ادغام بهتر فعالیت های بهداشت روانی در
فعالیت های روزمره سایر کارکنان حرفه ای خط مقدم انروا ،مانند گروه های پزشکی در درمانگاه ها ،آموزگاران در
مدرسه ها ،و مددکاران اجتماعی در مراکز خدمات اجتماعی و امداد سوق داده شد .عالوه براین ،برنامه
بهداشت روانی جامعه رویکرد و روشی حقوق محور برای تمامی قربانیان ،ازجمله بازماندگان خشونت های
مبتنی برجنسیت و دانش آموزان دارای نیازهای ویژه آموزشی درپیش گرفت .درمجموع  221،225نفر از ساکنان
غزه در  1122از برن امه های بهداشت روانی انروا از طریق خدمات  191مشاور که به وسیله هشت سرپرست و
شش کارمند اداری هماهنگ می شدند ،سود بردند.
ظرفیت سازی
برنامه بهداشت روانی جامعه در تمام طول سال جلسات آموزش برای مشاوران بهداشت روانی و کارکنان این
رشته از دیگر ادارات و بخش های انروا که مستقیما با مراجعه کنندگان بهداشت روانی کار می کنند ،تشکیل
داد .در مجموع  2،119کار آموز در  15دوره و کارگاه آموزشی مختلف شرکت کردند .مشاوران بهداشت روانی در
طول سال در  25دوره آموزشی با تمرکز بر طیفی از موضوعات مشاوره ای اصلی (ارزیابی نیازها ،مدیریت فشار،
مهارت های مشاوره ،و برنامه های مداخله وابتکار) ،مهارت های متکی برجنسیت (آگاهی از خشونت متکی بر
جنسیت ،ارجاع واعزام) و توانایی های اداری شرکت کردند .عالوه براین ،آموزگاران ،مسووالن و مشاوران مدرسه
ها ،مددکاران اجتماعی ،پرستاران ،و پرسنل پزشکی نیز به وسیله گروه بهداشت روانی جامعه انروا ،ازجمله
سه گروه آموزشی در زمینه مسایل جنسیتی ( 132شرکت کننده) آموزش دیدند.

بهداشت روانی جامعه (غزه)
تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

مشاوره گروهی

21،227

11،259

مشاوره فردی

91،111

15،719

ویزیت در خانه ها

1،151

1،132

راهنمایی شغلی (حرفه ای)

1،522

1،319

جلسات آگاهی از بهداشت روانی (مرکز بهداشت)

2،219

97،311

دیدارهای خانوادگی

21،121

15،219

حمایت از سازمان های جامعه محور در غزه
منظور
تامین حمایت اضطراری از سازمان های جامعه محور برای ایجاد امکان تداوم فعالیت ها و خدمات ضروری
هدف ها
افزایش دسترسی قربانیان خشونت های مربوط به مناقشه به سازوکارها ،مواد و مطالب محافظتی ،بهداشت
اجتماعی-روحی ،روانی و/یا خدمات حقوقی و/یا حمایت از امرار معاش.
تامین اعتبار
حمایت از سازمان های جامعه محور -تامین اعتبار
غزه

کرانه غربی

مجموع اراضی اشغالی

درخواستی

3،331،111

-

3،331،111

دریافتی()%

)%211( 21،112،232

-

)%211(21،112،232

نتایج
انروا در  1122از سازمان های جامعه محور در غزه حمایت کرد تا تداوم بازی های تابستانی انروا ،برنامه ای
ساالنه برای کودکان و جوانان ،امکان پذیر شود .هزینه بازی های تابستانی به علت افزایش هزینه های تجهیزات
و کارکنان از میزان پیش بینی شده ،اندکی از مقدار پیش بینی شده بیشتر شد .بازی های تابستانی از 22
ژوئن تا  5اوت در سه مرحله ،که هر کدام دو هفته طول کشید ،انجام شد .بیش از  111/111دانش آموز در 911
محل متفاوت در بازی های تابستانی انروا شرکت کردند .بیش از  21/111کارگر موقت برای انجام فعالیت های
بازی های تابستانی استخدام شدند که  2/211نفر از آنان (25درصد) تحت قراردادهای برنامه کارآفرینی بودند.
کودکان پناهنده و غیرپناهنده ( 2تا  25ساله) در فعالیت هایی مانند بازی های مردمی ،هنرها ،شنا ،و دیگر
ورزش ها شرکت کردند .در بازی های کودکان غزه در  1122چهار رکورد جهانی شکسته شد :بیشترین تعداد
مردم درحال بازی با چتر نجات ،بیشترین تعداد دریبل همزمان توپ بسکتبال ،بزرگ ترین نقاشی چاپ دستی ،و
به پرواز درآوردن همزمان بیشترین تعداد کایت.

تخلیه فشار روانی تحت محاصره
یونیسف در نوامبر  1122با انتشار یک ارزشیابی ،آثار اجتماعی -روانی بازی های تابستانی روی کودکان را
ارزیابی ،اقدامات آینده را برای رسیدگی به مسایل مطرح شده از سوی سازندگان فیلم های کارتون ،مراقبت
کنندگان و کارکنان انروا توصیه کرد .یافته ها نشان می دهند بازی های تابستانی آثار متعدد و اساسا مثبتی بر
اکثریت عظیم  111،111کودک شرکت کننده داشت .بیشتر کودکان عالقه فراوانی به فعالیت های پیشنهادی به
عنوان بخشی از بازی های تابستانی ،ازجمله شنا ،ترامپولین (ژیمناستیک) ،و ورقص فلسطینی نشان دادند.
هشتاد و پنج درصد دانش آموزان دوره راهنمایی (29تا 25ساله) گفتند بازی های تابستانی تاثیر مثبتی برزندگی
آنان داشت ،و  21درصد سازندگان فیلم های کارتون و 21درصد مراقبت کنندگان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار
کودکان را در نتیجه بازی های تابستانی گزارش دادند.

محافظت از پناهندگان کرانه غربی
منظور
محافظت از پناهندگان فلسطینی در کرانه غربی از تاثیر های آنی مناقشه واشغالگری ،ترویج احترام به قانون
انساندوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر همچنین کاهش پیامدهای انساندوستانه بدرفتاری ها در کرانه
غربی.
هدف ها




تامین محافظت و کمک برای  11/111فرد آسیب دیده ا ز عملیات نظامی ،ویران کردن خانه ها ،اخراج
های غیر قانونی و آوارگی و جابه جایی ،ازجمله خانواده های دامدار و بدوی در ناحیه سی و ساکنان
بیت المقدس شرقی ،و جوامع تحت تاثیر دیوار حایل.
افزایش پاسخگویی وظیفه داران مسوول نقض های حقوق بشر از طریق پایش ،گزارش دهی و
طرفداری و جلب حمایت عمومی.

تامین اعتبار
محافظت از پناهندگان کرانه غربی -تامین اعتبار

غزه

درخواستی
دریافتی ()%

11

کرانه غربی

11

مجموع اراضی اشغالی

--

2739119

2739119

--

)%11/5( 711721

)%11/5( 711721

نتایج
انروا در  1122تعداد  222پرونده محافظتی مرتبط با پناهندگان فلسطینی را تنظیم و مطرح کرد ،ازجمله پرونده
های مربوط به ویران کردن خانه ها ،تهدیدهای آوارگی ،خشونت شهرک نشینان ،و جوامع آسیب دیده از دیوار
حایل و تقض های حقوق بشر بین المللی در ارد وگاه های پناهندگان .انروا اقداماتی در رابطه با وظیفه داران
انجام داد و جامعه بین المللی رااز طریق اطالع رسانی در داخل و خارج بسیج کرد.

انتقال اجباری احتمالی جامعه های بدوی
انروا درباره انتقال اجباری احتمالی جامعه های بدوی و دامدار ساکن ناحیه
المقدس ،به وظیفه داران

 E1/Maale Adumimدر حومه بیت

(یعنی اسرای یل) و دست اندرکاران بین المللی ابراز نگرانی کرد .اداره مدنی اسراییل در ژوییه  1122قصد خود را
برای شروع انتقال جامعه های چوپانی ساکن ناحیه  ،cبا حدود  11جامعه ،واقع در ناحیه "ای ا /معله ادومیم" با
مجموع  1911نفر جمعیت ،که  21درصد آنان پناهنده فلسطینی هستند ،نشان داد .نزدیک به  211خانواده از
هشت تا  11جامعه ساکن این ناحیه در معرض خطر آنی قراردارند .این جوامع درخطر آلودگی دوم و سوم
هستند .تا امروز به نظر می رسد بسیج بین المللی تا حدی بر پیشگیری یا تعویق جابه جایی اجباری تاثیر
داشته است .بااین حال ،جوامع فوق به علت دستورهای درشرف تحقق ویرانی ،دیدارهای مکرر ماموران اداره
مدنی اسراییل و موارد فراوان خشونت شهرک نشینان همچنان تحت فشار شدید قراردارند.

دسترسی به وسایل امرارمعاش
کشاورزان در اراضی تحت تاثیر دیوار حایل همچنان با موانع شدید برای دسترسی به زمین های خود مواجه
بودند .مثال در منطقه بیدو ،در طول سال فقط  97روز به مزرعه های خود دسترسی داشتند .عدم وجود روشی
قابل اعتماد و قابل پیش بینی برای دسترسی به زمین ها همچنان بر تولید و معاش جوامع تحت تاثیر آثار منفی
باقی می گذارد .انروا به نظارت بر امر دسترسی ادامه داد و برای تسهیل روش دسترسی در دروازه ها مرتبا با
مقامات اسراییلی تماس گرفت.
برنامه انروا در زمینه مداخله در بحران ها ،دسترسی به کمک های اولیه و خدمات مشاوره روانی -اجتماعی پایه
ای را برای پناهندگان در معرض خطر جابه جایی اجباری ،قربانیان اشغالگری یا نقض های قانون انساندوستانه
بین المللی تضمین می کند؛ این برنامه به قربانیان ویران سازی ها/اخراج ها و زیان دیدگان مالی اشغالگری
کمک نقدی می دهد و آنان را برای استفاده از خدمات پزشکی ،امدادی ،اجتماعی و حقوقی به مراکز مناسب
داخلی و خارجی ارجاع می دهد.
انروا از ژانویه تا دسامبر  1122براساس این برنامه به  191خانواده آسیب دیده از ویرانی خانه ها ،خسارت اموال
و مسایل دیگر،کمک نقدی داد .از این تعداد به 121خانواده یارانه آسیب به اموال ،به  21خانواده سه ماه یارانه
اجاره و به  7خانواده خسارت اموال خصوصی و یارانه خسارت به اموال پرداخت شد .از مجموع افرادی که از
برنامه مداخله در بحران انروا یاری گرفتند 212 ،پناهنده برای حمایت بهداشتی -روانی ،به درمانگاه های انروا،
کمک حقوقی و مشاوره اجتماعی -روانی اعزام شدند.

مسکن موقت
منظور
تضمین ضابطه های امن ،محترمانه و کافی مسکن برای خانواده هایی که خانه های ایشان در اثر عملیات
نظامی یا بالیای طبیعی آسیب دیده یا ویران شده ،یا در نتیجه وضعیت اضطراری به شدت آسیب پذیر شده اند.

تامین اعتبار
مسکن موقت -تامین اعتبار
غزه

درخواستی
دریافتی()%

22271111
12

11)%11(1317191

کرانه غربی

11

2129111
)%93(173211

مجموع اراضی اشغالی

11129111
19

)%11/2( 5921531

هدف ها
حمایت از مسکن موقت برای  251خانواده پناهنده ساکن پناهگاه های موقت؛ تعمیر مسکن  2/111خانواده که
مسکن های آنها در عملیات نظامی آسیب دیده؛
کمک نقدی مسکن موقت برای تا  5/111خانواده پناهنده جابه جا شده؛ خرید بسته های اقالم اضطراری
غیرغذایی برای حمایت از خانواده های پناهنده در طول وضعیت های اضطراری؛
نوسازی  251مسکن خطرناک پناهگاه ها برای خانواده های پناهنده که به علت شرایط اضطراری به ِویژه آسیب
پذیر هستند.

نتایج
هدف تالش های انروا درزمینه مسکن موقت تضمین مسکن امن برای خانواده های پناهنده ای است که خانه
های آنها ویران شده وآسیب دیده یا به علت بحران طوالنی خطرناک است .این برنامه ها که بیشتر بر غزه
متمرکز است برای حدود  93/111نفر در  9/112خانواده مفید واقع شدند وامکان بازسازی و تعمیر مسکن و
تامین کمک های هدفمند مانند حمایت برای نقل مکان و کمک های نقدی فراهم کردند  .همچنین تا 9/111
خانواده در غزه اقالم غیرغذایی به عنوان بخشی از برنامه تجهیز زمستانی ،تازه واردان و کسانی که مسکن
های آنان به علت عملیات نظامی آسیب دیده دریافت کردند.

کرانه غربی
انروا با برنامه های مسکن موقت در کرانه غربی کوشید پناهگاه های خطرناک اردوگاه ها را نوسازی ،تعمیر یا
بازسازی کند .انروا با تامین  93درصد اعتبارات مورد نیاز توانست  221مسکن را تعمیر و بازسازی و  227مسکن
در طول سال بسازد و به این ترتیب به  111خانواده (2/199نفر) کمک کند.

نوار غزه
انروا در  1122برای تعمیر مسکن  1/791خانواده پناهنده ( 27/111نفر) که خانه های ایشان در جریان یا پس از
جنگ  1112-1113غزه ویران شده بود ،کمک کرد .این تقریبا سه برابر هدف اولیه درخواست اضطراری برای
تعمیر  2/111خانه بود .تا پایان سال 35درصد از  15/111مورد تعمیر جزیی و کلی مربوط به جنگ غزه تکمیل
شده بود.
مددکاران اجتماعی و مهندسان انروا در جریان همه تعمیرات ،چه در مرحله ارزیابی اولیه خسارات و چه برای
کنترل و تایید کارها حضور و شرکت داشتند .خانواده هایی که هزینه خسارات آنها کمتراز2،111دالر برآورد شد آن
را در یک قسط دریافت کردند در حالی که خسارت های بیشتراز  2،111و 1،511دالر در دو یاسه قسط پرداخت
شد .حدودیک میلیون دالر در  1122برای تعمیر مسکن اختصاص داده شد.
انروا در تالش برای ارائه راه حل های مربوط به مسکن با وجود ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی 99 ،مسکن
ساخته شده از بلوک های خاک فشرده را نیز در نواحی مختلف نوار غزه کامل کرد .اگر چه این روش ساختمان
سازی بعد در طول سال کنار گذاشته شد چون انروا به تدریج توانست مصالح ساختمانی ،سیمان و میله های
فوالدی مورد نیاز برای شروع دوباره بعضی از طرح های در دست ساخت مسکن خود در رفح و خان یونس را وارد
کند.
به  9/112خانواده پناهن ده که خانه های ایشان قبل یا در طول جنگ غزه به کلی ویران شده بود نیز یارانه های
موقت برای اجاره داده شد  .این یارانه ها برمبنای تعداد اعضای خانواده ها تعدیل شد و میانگین آن  2/511دالر
برای هر خانواده در هر سال بود .مجموع کمک نقدی موقتی پرداختی در طول سال به  1/7میلیون دالر رسید.
تا پایان سال72 ،درصد از  5/911خانواده پناهنده جابه جا شده از انتفاضه دوم هنوز صاحب مسکن نشده بودند،
و  5،111خانواده پناهنده فقیر نیز همچنان در شرایط نا مساعد زندگی می کردند .پیشرفت در بازسازی هنوز با
مانع روش های کند و دست و پا گیر تصویب طرح ها  ،تحمیلی مسووالن اسراییلی  ،مواجه بود و طرح 2/112
واحد مسکونی هنوز در انتظار تصویب بود اگر چه اعتبار کامل ساخت آنها تامین شده بود و این انروا را مجبور کرد
به پرداخت یارانه های اجاره قابل توجه به خانواده های بی مسکن ادامه دهد.
انروا در چنین شرایطی اقالم غیر غذایی برای بیش از  9/111خانوار ،چه به عنوان بخشی از فعالیت های
ساالنه زمستانی  ،کمک فوری به خانواده ها ی پناهنده فلسطینی در حال بازگشت از لیبی و سوریه
(حدود 211خانواده) و چه خانواده های دیگری که مسکن آنها به علت عملیات نظامی خسارت دید ،نیز توزیع
کرد .بااین حال کسری اعتبارات تضمین شده به انروا اجازه نداد ذخیره اقالم غیرغذایی احتیاطی خود را به
سطحی باز گرداند که در صورت بروز وضعیت های اضطراری شدید بتواند پاسخ کافی را تضمین کند.

ا قالم غیرغذایی داده شده به خانواده های غزه از طریق برنامه های مسکن انروا:
تعداد واحدها

خانواده های دریافت کننده

افراد دریافت کننده

پتو و تشک

2،115

117

2،115

بسته های پوشاک

2،121

213

2،121

وسایل آشپزخانه

259

259

325

بسته های بهداشتی

217

217

312

فرش

511

511

9،211

برزنت

1،511

9،111

25،111

251

9،111

25،111

صفحات نایلونی

برنامه کارمندان پشتیبانی عملیات
منظور
حمایت از عملیات برنامه های انروا درشرایط مناقشه مستمر در اراضی اشغالی فلسطین با کمک به نقل و
انتقال کارکنان انروا و پناهندگان ،نظارت و دادن گزارش درباره شرایط انسانی و حمایت از بی طرفی این کارگزاری
و تاسیسات آن.

تامین اعتبار
برنامه کارمندان پشتیبانی عملیات -تامین اعتبار
غزه

کرانه غربی

مجموع اراضی اشغالی

درخواستی

2311199

1117712

1219991

دریافتی()%

)%33(2235211

)%11(2932151

)%72/2(9121121

هدف ها
* کمک به ارائه خدمات انروا از طریق:
نظارت و پایش مداوم و دادن گزارش تغییرات در شرایط انساندوستانه محلی و مسایل موثر بر رفاه عمومی
جمعیت اراضی اشغالی فلسطین؛
تامین حمایت تدارکاتی و تسهیل دسترسی به کاروان های کمک ،وسایل نقلیه کارکنان و گروه های بهداشت؛
حمایت از بی طرفی و یکپارچگی برنامه ها و تاسیسات انروا؛
* پایش و نظارت بر مسایلی که بر شئون انسانی ،ایمنی ،رفاه ،و حقوق اساسی پناهندگان فلسطینی و
اشخاص دیگر مربوط و مورد نظر انروا تاثیر می گذارند ،به منظور حمایت و ترویج این حقوق.

نتایج
برنامه کارمندان حمایت عملیات انروا ،در  1122ارائه کلی خدمات انروا را با پیگیری تحوالت انساندوستانه،
حمایت از بی طرفی این کارگزاری ،پایش محدودیت های دسترسی و پشتیبانی از حمایت عمومی و سایر امداد
و فعالیت ها بهبود بخشید  .شرایط ویزه در کرانه غربی و غزه در هر موقعیت اتخاذ روش ها و رویکردهای
متفاوتی را ایجاب می کرد.
کرانه غربی
برنامه کارمندان حمایت عملیات انروا در کرانه غربی برچهار حوزه متمرکز بود :بی طرفی ،دسترسی ،محافظت ،و
حمایت از ایمنی کارکنان از طریق گردآوری و انتشاراطالعات مربوط به امنیت .کارمندان حمایت عملیات در جلب
حمایت عمومی و پژوهش شرکت داشتند.
کرانه غربی ،مجموعا هفت کارمند بین المللی و  21کارمند ناحیه ای استخدام کرد که در مجموع  2،115مورد
بازرسی بی طرفی در  1122انجام دادند و از هر یک از  159تاسیسات در کرانه غربی به طور رسمی حداقل
چهار بار (یک بار در هرفصل) بازرسی شد .کارمندان حمایت عملیات به موضوعات گزارش شده مربوط به بی
طرفی پاسخ دادند و از تاسیسات دیدارهای اضافی به عمل آوردند،از کارکنان دیدن کردند و درباره بی طرفی و
سایر موضوعات به عنوان بخشی از کار روزانه خودبحث کردند.
برنامه کارمندان حمایت عملیات در  11 ،1122کارگاه آموزشی تدوین و اجرا کرد که  715کارمند عضو درآنها
درجریان موضوعات بی طرفی ،دسترسی ،و محافظت قرارگرفتند.
در  1122مزاحمت دو نیروی امنیتی اسراییل در محوطه (امانه در ساختمان های) تاسیسات انروا ،به ثبت
رسید ،همچنین در چهار مورد نیز یا به یکی از تاسیسات انروا خسارت وارد شد یا شلیک سالح اسراییل
(نارنجک اشک آور) به داخل مجموعه فوق گزارش شد.
در یک مورد نیز نیروهای نهادخودگردان فلسطین سرزده وارد محوطه یکی از تاسیسات انروا شدند.
گروه کارمندان حمایت عملیات عالوه بر پایش و دادن گزارش درباره موضوعات مربوط به محافظت که در باال ذکر
شد ،به طور مرتب با مسووالن مربوطه در تماس بودند و در  215مورد به طرف های ذینفع از جمله کمک
دهندگان اطالع رسانی کردند .برنامه کارمندان حمایت عملیات در ایجاد ظرفیت پاسخ اضطراری حوزه کرانه غربی
با سازمان دادن و تسهیل عملیات ظرفیت سازی با کارکنان و دست اندرکاران داخلی شرکت داشت.

نوار غزه
هفت کارمند فلسطینی و نه کارمند بین المللی در  1122در غزه برای اداره حمایت عملیات ،با تمرکز فعالیت
های خود بر پایش ،جلب حمایت عمومی ،بی طرفی ،و دسترسی انساندوستانه فعالیت کردند.
کارمندان حمایت عملیات به پشتیبانی از تالش های بین کارگزاری با پایش و دادن گزارش درباره دگرگونی های
شرایط انساندوستانه برای فلسطینیان و با گرد آوری داده ها درباره مسایل انساندوستانه ،که به انروا امکان می
دهد به روشی به موقع به نیاز های شدید و در حال پدیدار شدن پاسخ دهد ،همچنین از تالش هابرای جلب
حمایت عمومی در زمینه شرایط و خیم در نوار غزه حمایت کند ،ادامه دادند.
کارمندان حمایت عملیات دراطالع دادن به جامعه بین المللی درباره وضعیت پناهندگان فلسطینی در غزه با
برنامه ریزی و تدارک دیدارها برای تعدادی از هیات ها و روزنامه نگاران خارجی که اطالعاتی از پناهندگان،
نمایندگان جامعه مدنی و تجاری و کارکنان انروا دریافت کردند ،شرکت نمودند.
کارمندان حمایت عملیات  121بار از تاسیسات انروا بازرسی کردند که تعدادی از دیدارهای انجام شده در
چارچوب ابتکارهای جاری را نیز باید به آنها افزود .دراین بازرسی ها و دیدارها هیچ استفاده نابجایی از ساختمان
های انروا مشاهده نشد.

کارمندان حمایت عملیات به حمایت از ادارات و برنامه ها در زمینه تدوین بیشتر تعدادی از ابتکارها با کمک در
سازگاری ابتکارها بر اساس نیازهای اضافی ناشی از وخامت وضعیت انسانی حاصل از جنگ غزه ،و تداوم
بستن مرزها ،ادامه می دهند .تاکید ویژه بر ابتکار "مدرسه های کماالت" (ابتکارهای احترام و انضباط ،کودکان
ویژه نیازهای ویژه ،و بازی های تابستانی) ،ابتکار "خدمات بهداشتی عالی" و ابتکار جنسیتی" ،برابری در عمل"
است.
کارمندان حمایت عملیات از 11گردهمایی مربوط به فعالیت های اجتماعی ،با 91تا 21شرکت کننده درهر جلسه
حمایت کردند .به جمعیت پناهندگان از طریق ارتباطات دو جانبه با آنان ازجمله بارهبران جامعه ،نمایندگان جامعه
مدنی ،وافراد حرفه ای ایشان ،امکان داده شد تا تصمیم های کلیدی درطرح ها و ابتکارهای موثر بر معاش خود
را درک کنند و برآنها تاثیر بگذارند و همچنین مسایل ویژه مورد عالقه جامعه پناهندگان را مطرح کنند.
ماموران محافظت از شناسایی و اجرای ابتکارها برای بهبود ارائه مراقبت های بهداشتی به پناهندگان با
دسترسی ضعیف به آنها ،و همچنین مشارکت فزاینده جامعه های آسیب پذیر در شناسایی نیازهای مربوط به
مراقبت های بهداشتی تامین نشده ،و نهایی کردن روش ها برای حصول اطمینان از امکان دسترسی پناهندگان
معلول به اشتغال کوتاه مدت بر اساس برنامه کار آفرینی حمایت کردند .گام های اولیه برای ایجاد یک پایگاه داده
ها درباره حوادث خشونت بار با تمرکز ویژه برحوادث مرتبط با مناقشه برداشته شد .این پایگاه داده ها درباره
خشونت علیه مردم و علیه تاسیسات اطالعات گردآوری خواهد کرد.

ظرفیت اضطراری ،مدیریت و امنیت
منظور
تقویت ظرفیت انروا برای انجام عملیات اضطراری ،از جمله شرایط ،مدیریت و پایش بهتر ،همچنین آمادگی
اضطراری و برنامه ریزی احتیاطی.

هدف ها
*تامین ظرفیت مدیریت اضافی در سطوح محل و مقر (دفترمرکزی) به منظور تقویت برنامه ریزی ،مدیریت و
ارزشیابی فعالیت های اضطراری و تامین افزایش در تقاضای خدمات برنامه اضطراری.
*تضمین اجرای مداوم برنامه های اضطراری و تضمین این که انسجام این فرآیند یعنی کمک به پناهندگان واجد
شرایط دریافت کمک با افزایش فشار کار به خطر انداخته نشود.
*تضمین هماهنگی موثر با دیگر شرکای انساندوستانه و حصول اطمینان ازاین که این مداخالت و ابتکارها،
نیازهای ویژه گروه های آسیب پذیر متمایز ،ازجمله زنان ،جوانان و کودکان را تامین کنند.
تامین اعتبار
ظرفیت ،مدیریت و امنیت اضطراری -تامین اعتبار

درخواستی
دریافتی ()%

غزه

کرانه غربی

مقر(دفترمرکزی)

مجموع

2713111

2312333

721912

22529917

) %32(2321515

721912

)%39(21157995

)%32(7311111
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نتایج
انروا در سراسر  1122برای افزایش ظرفیت خود در زمینه اداره وضعیت های اضطراری و ترویج امنیت فعالیت کرد.
ادارات میدانی در کرانه غربی و غزه روش های مختلفی را برای تامین ظرفیت ،مدیریت و امنیت اضطراری
برمبنای نیازهای مبرم در هر ناحیه در پیش گرفتند.
کرانه غربی
انروا در  1122با بهتر کردن و اجرای سازوکارهای پاسخ اضطراری خود در سطوح محل و ناحیه به اتکا و استفاده
از ظرفیت پاسخ اضطراری خودادامه داد .فعالیت هاو تمرین های ظرفیت سازی برای کارمندان نیز به وسیله یک
مشاور متخصص برای کارکنان دفاتر محلی و ناحیه ای انجام شد .انروا برای شناسایی سازوکارهای بهتر در
زمینه پاسخ اض طراری با دیگر کارگزاری های سازمان ملل متحد همکاری کرد ،و همچنین به اتفاق انجمن هالل
احمر فلسطین و دفاع مدنی نهادخود گردان فلسطین از آزمایش و فعالیت برای انجام تحلیلی از کمبودهای نقش
هاو مسوولیت ها ،پیوندهای سازمانی و فرآیندهای ارتباطی حمایت مالی به عمل آورد .کارگزاری های مهم
سازمان ملل متحد مانند دفتر هماهنگی امورانساندوستانه ،برنامه جهانی غذا ،یونیسف وکمیته بین المللی
صلیب سرخ نیز در این فعالیت ها شرکت کردند .در طول سال ،تفاهم نامه های امنیتی برای رفت و آمد در جریان
دوره های سخت امنیتی نیز تدوین و بررسی شد.
نوار غزه
انروا در  1122ظرفیت خود را برای شرکت در فعالیت های هماهنگی انساندوستانه افزایش داد و حضور خود را در
هر گروه و بخش انساندوستانه با پیشنهاد یا انتصاب گروه هایی متشکل از یک پرسنل تخصصی از ناحیه و یک
پرسنل بین المللی به منظور بهبود هماهنگی با دفتر هماهنگی امور انساندوستانه و دیگر نهادهای سازمان
ملل متحدو سازمان های غیر دولتی تقویت کرد .انروا همچنین بخش پول نقد برای کار را به تنهایی و بخش غذا
را در غزه به اتفاق سازمان های دیگر هدایت کرد و در غزه اقداماتی برای اصالح روش های بررسی و کنترل همه
جانبه فهرست دریافت کنندگان کمک و حرکت به سمت یکنواخت سازی روش های شناسایی ویافتن افراد واجد
شرایط دریافت کمک و بسته های کمک انجام شد.
پس از جنگ غزه ،انروا نیز به بررسی کامل " درس های فرا گرفته شده " پرداخت و فعالیت های خود را در
زمینه آمادگی اضطراری افزایش داد  .ش غلی با عنوان مامور آمادگی اضطراری ،با هدف کلی افزایش آمادگی انروا
برای مقابله با هر گونه بالیای طبیعی یا مولود دست انسان که موجب آوارگی ها و جابه جایی های عظیم
داخلی شود  ،ایجاد شد .برمبنای برنامه پاسخ اضطراری انروا ،کارهای انجام شده در  1122شامل بازگرداندن
ذخیره های اقالم غیرغذایی به وضعیت قبل ،ایجاد نظام پایش اضطراری مسکن ،تعیین کارکنان منصوب شده
برای انجام وظایف مربوط به پاسخ اضطراری و آماده کردن جزوه های آموزشی پاسخ اضطراری برای اجرا در
 1121بود .نمودار زیر معادل -فرد عملی ذخایر اقالم غیرغذایی را در انبارهای انروا تا پایان سال (با توجه به این
که  51/111فرد جابه جا شده فرض برنامه پاسخ برمبنای تجربه جنگ غزه است) نشان می دهد.

ذخایر اضطراری اقالم غیرغذایی انروا (معادل های فردی؛ دسامبر .)1122

اداره مرکزی
ظرفیت پشتیبانی اضطراری در سطح اداره مرکزی از طریق استخدام کارکنان کلیدی برای پشتیبانی از فعالیت
های اضطراری انروا ،ازجمله ظرفیت کلی پاسخ وآمادگی اضطراری ،مشاوره حقوقی ،روابط کمک دهندگان،
وظرفیت تهیه حفظ شد .یک کارشناس اقتصاد نیز برای کمک به شناخت انروا ازوضعیت اجتماعی-اقتصادی کلی
پناهندگان ازطریق تحلیل قابل اعتماد داده های مربوط به فقر که ازدفتر مرکزی آمارفلسطین می آمد،استخدام
شد.

زیرنویس ها

 -2بولتن آمار پناهندگان ثبت شده انروا ،فصل .1122 ،2
" -1زندگی های خرد شده :رئوس کلی مسایل انساندوستانه  "1122دفتر هماهنگی امور انساندوستانه؛
می 1121
 -9همان منبع.
 -2همان منبع.
" -6ایجاد کشور فلسطین :دستاوردی در معرض خطر" (گزارش یونسکو به کمیته رابط ویژه (22 ،)AHLC
سپتامبر .)1122
 -5دیوار حایل از داخل  2فرمانداری از  22فرمانداری کرانه غربی می گذرد و هزاران کشاورز را از دسترسی
به مزارع ،گلخانه ها ،چراگاه ها و منابع آب محروم می کند .وقتی ساختن دیوارحایل کامل شود تقریبا
 26درصد زمین های کشاورزی کرانه غربی از دست (کشاورزان فلسطینی) خواهد رفت.
" -7زندگی های خرد شده :رئوس کلی مسایل انساندوستانه  "1122دفتر هماهنگی امور انساندوستانه؛
می 1121
 -2همان منبع.
 -3همان منبع.
 -21بررسی اجتماعی-اقتصادی و امنیت غذایی .دفتر آمار فلسطین ،انروا ،برنامه جهانی غذا ،فائو؛ ژوئن
1121
 -22همان منبع.
 -21این ،کمک تامین شده از سوی دوستان و اقوام را به حساب نمی آورد.
 -29یک سوم داروهای اساسی از دسامبر  1122در داروخانه های وزارت بهداشت وجود نداشت.
 -22تعریف محدود سازمان بین المللی کار.
 -26برای اجرای برنامه های  1122از  22169522دالر باقیمانده ازسال های قبل در غزه و از  2772121دالر
در کرانه غربی استفاده شد.
 -25منظور از مجموع استخدامی ها تعداد اشخاصی است که قرارداد برنامه کارآفرینی آنان در طول دوره
گزارش دهی شروع شد.
 -27تعداد کل قراردادهای فعال به تعداد کل اشخاص استخدام شده از طریق برنامه کارآفرینی در طول دوره
گزارش دهی ،بدون درنظرگرفتن تاریخ شروع قرارداد آنان ،اشاره دارد (یعنی تاریخ شروع قرارداد می
تواند قبل از شروع دوره گ زارش دهی باشد) .در کرانه غربی ،این رقم همیشه با رقم مجموع استخدام
ها برابر است.
 -22منظور از "مجموع استخدام ها برای همه درخواست ها" تعداد منتفع شوندگان در کرانه غربی است که
از قراردادهای برنامه کارآفرینی از طریق همه درخواست های اضطراری انروا سود برده اند .فردی که
چند قرارداد می بندد فقط یک قراردادش به حساب آورده می شود تا از شمارش دوباره اجتناب شود.
 -23تعداد پناهندگان بی کار  52221نفر برمبنای بررسی های نیروی کار  1122دفترآمارفلسطین است.
 -11منظور از "مجموع قراردادها برای همه درخواست ها" همه قراردادهای کارآفرینی است که در همه
سال ها با بودجه درخواست اضطراری صادر شده است .بعضی از افراد ممکن است بیش از یک قرارداد
برنامه کارآفرینی دریافت کرده باشند ،و این رقم را نباید به عنوان مجموع تعداد استخدام شدگان از
طریق برنامه کارآفرینی تعبیر کرد.
 -12از  2212215دالر اضافی باقیمانده از اعتبارات  1113نیز برای حمایت از فعالیت های کمک نقدی در غزه
در  1121استفاده شد.
 -11اعتبارات دریافتی در کرانه غربی شامل سهم ها برای اقالم غیرغذایی و غذایی است.
 2261126 -19دالر اضافی باقیمانده از سال های قبل به توزیع مواد غذایی  1122کمک کرد.
 -12نیازمندگان در چند نوبت در طول سال کمک غذایی دریافت کردند .به منظور اجتناب از شمارش دوباره
هنگام محاسبه تعداد خانواده ها و افرادی که کمک غذایی دریافت کردند ،از بزرگ ترین تعداد خانواده ها
و افراد درحال دریافت کمک در جریان یک نوبت توزیع به عنوان برآوردی از مجموع استفاده شد .محدوده
های دقیق در بخش های کرانه غربی و غزه ظاهر می شوند.
 -16ارقام کرانه غربی بدون مواد توزیع شده از سوی برنامه جهانی غذا است ،که انروا فقط هزینه های
حمل و نقل آنها را پرداخت.

 115 -15بسته دیگر بین خانواده های نیازمند از فهرست هدف یابی  Daamبرای موارد استثنایی (مثال
سیل ،آتش سوزی ،غیره) توزیع شد.
 -17مجموع خانواده ها و افراد ،نمایشگر برآوردها برمبنای بیشترین تعداد خانواده ها و افرادی است که در
طول یک نوبت توزیع رسید .در زیر نویس های بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.
" -12چند تن کمک غذایی" به تعداد بسته های تحویلی ضرب در وزن هربسته اشاره دارد.
 -13نیازمندان بسیاری واجد دریافت کمک غذایی در جریان بیش از یک نوبت توزیع تشخیص داده شدند .به
منظور اجتناب از شمارش دوباره ،این گزارش از بیشترین تعداد خانواده ها و افراد کمک گرفته در جریان
یک نوبت به عنوان مجموع برآورد ش ده دریافت کننده در طول سال استفاده می کند .جمع ها برای
بسته ها و مقدار تن کمک غذایی مرکب هستند.
 -91به زیرنویس قبلی نگاه کنید.
 -92میانگین کالری مورد نیاز برای هر نفر در هر روز  1211کیلو کالری برآورد می شود.
 -91نیازمندان بسیاری واجد دریافت کمک غذایی در جریان بیش از یک نوبت توزیع تشخیص داده شدند .به
منظور اجتناب از شمارش دوباره ،این گزارش از بیشترین تعداد خانواده ها و افراد کمک گرفته در جریان
یک نوبت به عنوان مجموع برآورد شده دریافت کننده در طول سال استفاده می کند .جمع ها برای
بسته ها و مقدار تن کمک غذایی مرکب هستند.
 -99در مجموع  516219دالر باقیمانده از سال های قبل صرف حمایت از فعالیت های آموزشی در 1122
شد.
 912332 -92دالر دیگر باقیمانده از سال های قبل صرف حمایت از انجام فعالیت های بهداشتی در غزه در
 1122شد.
 -96در غزه در  1122در مجموع  25757دالر باقیمانده از سال های قبل صرف حمایت از فعالیت های مربوط
به سالمت محیط زیست شد.
 -95در کرانه غربی در  1122در مجموع  175292دالر باقیمانده از سال های قبل صرف حمایت از فعالیت
های مربوط به سالمت محیط زیست شد.
 2337961 -97دالر باقیمانده از سال های قبل در  1122برای حمایت از فعالیت های مربوط به سالمت
محیط زیست در غزه به مصرف رسید.
 22295 -92دالر باقیمانده از سال های قبل در  1122برای حمایت از فعالیت های مربوط به بازی های
تابستانی به مصرف رسید.
 -93انروا -ارزشیابی بازی های تابستانی غزه ،یونیسف ،نوامبر .1122
 236316 -21دالر باقیمانده از  1121برای حمایت از فعالیت های محافظتی درخواست اضطراری  1122در
کرانه غربی به مصرف رسید.
 -22لطفا به مقدار باقیمانده  1121در زیرنویس توجه کنید.
 -21از  2912727دالر باقیمانده از سال های قبل ،در  1122برای حمایت از فعالیت های مربوط به پناهگاه
موقت در غزه استفاده شد.
 -29از  911296دالر باقیمانده از سال های قبل( ،در )1122برای حمایت از فعالیت های مربوط به پناهگاه
موقت در کرانه غربی استفاده شد.
 -22از مجموع  513251دالر باقیمانده از سال های قبل ،در  1122برای حمایت از فعالیت های اضطراری
مربوط به ظرفیت سازی در غزه استفاده شد.

