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 عائلة نازحة يف غزة  ٦٠٬٨٦٠بيان لألونروا تؤكد فيه أن أكثر من 

 مل تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصالح 

1TP0Fخفيفة ملساكنها بسبب النقص يف التمويل

∗ 

]مقتطفات. [٢٠١٦/  ٣/  ٤غزة،   

 

[.......] 

أسبوع إعداد التقرير، قام رئيس دائرة املوارد البشرية يف األونروا السيد برايان غليسون خالل 

 ١فبراير إىل / شباط  ٢٨بأول زيارة ميدانية له إىل قطاع غزة، وخالل هذه الزيارة التي امتدت من 

اع مع ، تواصل السيد برايان مع فرق عمل ممثلي برامج األونروا، كما شارك يف اجتم]آذار[مارس 

إدارة األونروا امليدانية يف غزة، ويف اجتماع جمعه مع ممثلي احتاد املوظفين العرب يف األونروا يف 

وخالل تواصله مع فرق العمل لدى األونروا، حتدث املدير حول أهمية رفاهية فريق العمل ووجود . غزة

عن إطالق نشرة أخبار شهرية على وأعلن أيضاً . الثقة والتطوير املهني وتوازن ذلك مع احلياة األُسرية

مستوى األونروا حول القضايا واألمور املتعلقة باملوارد البشرية من أجل أن يكون لدى املوظفين 

 .وفرق العمل املعلومات احملدّثة

[.......] 

مسكناً متضرراً لالجئين الفلسطينيين جرّاء الصراع  ١٤٢٬٠٧١وثّق تقييم األونروا للمساكن 

 ٣٧٠٠منزالً بأضرار بالغة، و ٥٤١٧مدمرة كلياً، و ٩١١٧حيث صنّف منهم حوايل  ،٢٠١٤يف عام 

 .بأضرار خفيفة ١٢٣٬٨٣٧منزل صنُفت كضرر بالغ جداً، و

                                                           

∗
، يف الرابط ")األونروا("وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى  :املصدر 

 :اإللكتروين التايل
http://tinyurl.com/gpm76dk  

http://tinyurl.com/gpm76dk
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، قامت األونروا بتوزيع مساعدات ٢٠١٤ومنذ البدء يف استجابتها الطارئة حلاجة اإليواء لعام 

ألُسر الالجئين ) ل نفقات دعم البرامجوذلك ال يشم(مليون دوالر  ١٥٣٬٢مالية جتاوزت قيمة 

 .٢٠١٤الفلسطينيين والذين تعرضت مساكنهم للهدم والدمار خالل صراع صيف عام 

عائلة فلسطينية الجئة ـ وهو أكثر من نصف  ٦٦٬٣٠٠أنهت األونروا الدفعات املالية ألكثر من 

كنهم، كما قدمت دفعات لـ عدد احلاالت املسجلة ـ وذلك من أجل إجراء أعمال إصالحات خفيفة ملسا

عائلة من فئة أصحاب املساكن املدمرة بشكل بالغ، كما قدمت دفعات للقيام بأعمال  ١٥٤٠

عائلة إلعادة بناء مساكنها  ٦٠عائلة من املدمرة مساكنهم بشكل بالغ جداً، ولـ  ١٣إصالحات لـ 

جئة من أجل أن يقوموا بعملية عائلة ال ١٢٬٤٠٠ويستمر حتويل دفعات مالية ألكثر من . املدمرة كلياً

 .عائلة من أجل مواصلة إعادة إعمار بيوتهم ٥٤٣اإلصالح ملساكنهم، وكذلك تقديم دفعات لـ 

[.......] 

عائلة الجئة  ٦٠٬٨٦٠، فإن أكثر من ٢٠١٦مارس / آذار  ١بسبب النقص يف التمويل، وحتى 

التكلفة التقديرية اإلجمالية (ملساكنهم مل تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصالح خفيفة 

عائلة مل تتسلم الدفعات املالية من أجل  ٣١٩٤إضافة إىل ذلك، فإن ). مليون دوالر ٦٨٬٧لإلصالحات 

التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات (إجراء اإلصالحات ملساكنها املتضررة بأضرار بالغة جداً 

تتسلّم أيضاً الدفعات املالية من أجل القيام بإصالحات  عائلة مل ١٨٨٠، وأن )مليون دوالر ٢٨٬٧

ومن ). مليون دوالر ١٦٬٩التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات (ملساكنها املتضررة بشكل بالغ 

عائلة تعرضت منازلها لألضرار، ومن املمكن أن  ٤٥٬٦٠٠ذلك، قامت األونروا بتجهيز أوراق أكثر من 

 .عات الالزمة لإلصالح يف حال توفر األموالتستلم تلك العائالت الدف

عائلة الجئة مل تستلم دفعات مالية  ٦٧٩٧، فإن أكثر من ٢٠١٦مارس / آذار  ١حتى تاريخ 

للبدء يف إعمار مساكنهم املدمرة بشكل كلي، وتبلغ التكلفة اإلجمالية إلعادة إعمار منازلهم حوايل 

 .ماليين دوالر ٣٠٥٬٨

عائلة الجئة نازحة ـ بسبب صراع عام  ٨٠٠٠وبسبب النقص يف التمويل الكايف، فإن حوايل 

، وقد اشتملت ٢٠١٦يف عام  (TSCA) مل تستلم املساعدات النقدية، بدل اإليجار املؤقتة ـ ٢٠١٤
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مليون دوالر لبرنامج  ٢٣٬٣على مبلغ  ٢٠١٦خطة النداء الطارئ يف األراضي الفلسطينية لعام 

 .٢٠١٤دات النقدية، بدل اإليجار املؤقتة لتغطية قضايا الطوارئ من صراع املساع


