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املقدمة

في 27 كانون الثاني 2009، بدأت القوات اإلسرائيلية عملية عسكرية مكثفة في قطاع غزة )عملية الرصاص املسكوب(، باملدفعية الثقيلة 
والقصف اجلوي، وتوغل القوات البرية الحقا. وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل وقف إطالق النار من جانب واحد في 18 كانون الثاني 
وزارة الصحة  2009، فإن ما يقدر بحوالي 1,300 فلسطيني قد لقوا حتفهم فيما أصيب 5,015 شخص آخر بجراح وذلك وفقا لتقديرات 
وسيكون  آخر.  1855 طفال  فيما جرح  قتلى  أطفال   410 حوالي  فيهم  مبن  الضحايا،  بني  املدنيني  من  كبير  عدد  هناك  وكان  الفلسطينية. 
العديدون بحاجة إلى املساعدة والرعاية طوال حياتهم. وتسببت حملة القصف أيضا بحدوث نزوح داخلي على نطاق واسع للسكان املدنيني 
والبنى  للمنازل  النطاق  واسع  دمار  هناك  كان  وقد  األونروا.  مدارس  من  مدرسة   50 داخل  إلى  باللجوء  50,000 شخص  على  يزيد  ما  وقيام 

التحتية العامة والتجارية.

وقد أحلقت عملية اجليش اإلسرائيلي »الرصاص املسكوب« دمارا لم يسبق له مثيل وفرضت صعوبات غير مسبوقة على السكان الفقراء 
أوائل  إلى  تاريخها  يعود  احلركة  حرية  على  وقيود  محكم  إغالق  بنظام  مصحوبا  شهرا   18 دام  حصار  آثار  مضاعفة  على  عمل  مما  أصال، 

التسعينيات.

ومنذ بدء عملية القوات اإلسرائيلية، واصلت األونروا مساعدة وحماية الالجئني الفلسطينيني الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص 
من أصل سكان غزة البالغ عددهم مليونا ونصف، مبا في ذلك تقدمي املساعدات الغذائية وتوفير املأوى املؤقت. كما مت تقدمي املساعدة أيضا 
إلى احملتاجني من غير الالجئني، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء اآلخرين في تقدمي املساعدة. ومع دخول وقف إطالق النار حيز النفاذ، فإن 
ممكن،  وقت  أقرب  في  غزة  قطاع  في  الكاملة  اخلدمات  توفير  إعادة  بتكاليف  لإليفاء  التمويل  على  للحصول  عاجل  بشكل  تسعى  األونروا 
وللتصدي لالحتياجات العاجلة لألسر املتضررة في مرحلة ما بعد الصراع. وقد مت التخطيط للقيام مببادرات تدعم جهود إعادة اإلنعاش على 

املدى الطويل.
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استجابة »ما بعد الصراع«

إن هذه اخلطة املؤقتة تبني اخلطوط العريضة الحتياجات التمويل خالل األشهر التسعة املقبلة )كانون الثاني - أيلول 2009(، أي حتى بداية العام 
الدراسي 2009-2010. إن املتطلبات املالية أولية، ومبينة على أساس أفضل املعلومات املتاحة في هذا الوقت وعلى االفتراضات األساسية حول 
البيئة العاملة في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وحيث أنه سيتم إجراء تقييم أكثر تفصيال لالحتياجات خالل األسابيع واألشهر املقبلة، 

فإن األونروا سوف تعمل على حتديث خططها وفقا لذلك.

وتقدر الوكالة أن هذه االحتياجات املالية ال متثل سوى جزء من التكلفة اإلجمالية لإلغاثة وإعادة التأهيل واإلعمار التي ستكون هناك حاجة لها 
في قطاع غزة في أعقاب الصراع الذي دار مؤخرا. وباملثل، فإن االحتياجات املالية لإلنعاش املبكر من املرجح أن تزداد حاملا تكون األونروا قادرة على 
إكمال عملية تقييم االحتياجات واألضرار بعد انتهاء الصراع، والتي يتم القيام بها بتنسيق كامل مع سائر الشركاء في مجال اإلغاثة. وحيثما 
يكون مناسبا، فإن تقديرات امليزانية املبينة أدناه تعمل على إدماج االحتياجات التي مت بيانها سابقا في نداء األونروا العاجل. إن مجموع احتياجات 

التمويل املطلوبة خالل الفترة بني كانون الثاني وأيلول 2009 تقدر مبا قيمته 345,9 مليون دوالر أمريكي.

إن األولويات العملياتية مبينة أدناه. وهي تشمل االحتياجات اإلضافية الستئناف األنشطة العادية لألونروا باإلضافة إلى برامج الطوارئ املوسعة 
وغيرها من التداخالت التي ستمهد من أجل خطة االنتعاش طويلة األجل واملطلوبة من أجل إعادة بناء حياة ومنازل الفلسطينيني في غزة.

وتعمل خطة االستجابة العاجلة لألونروا على إدماج كافة احتياجات التمويل الطارئ للوكالة في غزة بني شهري كانون الثاني وأيلول من عام 
2009، وهي عمليا حتل محل خطة الطوارئ لعام 2009 والتي تغطي تلك الفترة، وأيضا مناشدة األونروا الطارئة لغزة التي مت إطالقها في بداية 
كانون الثاني. إن تداخالت الطوارئ اجلارية واخملطط لها، وكما هي مبينة في تلك اخلطط، قد مت تعديلها وتوسيع نطاقها لتلبية االحتياجات 
املتزايدة الناجمة عن الصراع الذي دار مؤخرا؛ وحيثما كان ذلك ضروريا، وفي قطاع التعليم على سبيل املثال، فقد مت تطوير تداخالت جديدة. إن 
املتطلبات املالية اإلضافية ألنشطة الطوارئ، والتي هي زيادة عن تلك اخملصصات التي مت رصدها في مناشدة الطوارئ لعام 2009 وملناشدة غزة 

الطارئة، تزيد في مجموعها عن 120 مليون دوالر.

وسيتم تنقيح هذه اخلطة في منتصف العام، وذلك كجزء من عملية مراجعة املناشدة العاجلة ملكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية. وستتضمن 
املوحدة لقطاع غزة  الطوارئ  األول 2009 ودمجها في مناشدة  األول وحتى كانون  للفترة من تشرين  البرامج  املراجعة تطوير خطط  عملية 

والضفة الغربية.

إن التمويل املبكر لهذه األنشطة أمر حيوي لضمان أن الوكالة قادرة على االضطالع 
لالجئني  إحلاحا  األكثر  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  وعلى  فعال  بشكل  بواليتها 
عالوة على احتياجات اإلنعاش املبكر. ويجري التخطيط من أجل جهود املساعدة 
على أساس متجدد في بيئة سلسة للغاية وتتطلب أن تكون الوكالة قادرة على 
فإن  ولذلك،  ظهورها.  وحال  حسب  امللحة  االحتياجات  لتلبية  مبرونة  االستجابة 

األونروا تأمل أن تقوم الدول املانحة مبنحها أقصى قدر من املرونة في هذا الصدد.

إن كافة التداخالت املبينة أدناه سوف تشكل جزءا من نداء مكتب تنسيق املساعدات 
اإلنسانية العاجل واألكثر اتساعا لقطاع غزة، والذي سيتم التنسيق بشأنه حتت 

قيادة منسق الشؤون اإلنسانية ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

االفتراضات وظروف التمكني

إن التنفيذ الناجح لكافة األنشطة في هذه اخلطة سيكون مرهونا إلى حد كبير بالظروف العاملة على أرض الواقع. وكجزء من عملية التخطيط، 
قامت األونروا بتحديد عدد من ظروف التمكني الرئيسة، وهي:

، مبا فيها معبر كارني  • عمل نقاط العبور احلدودية وفق املستويات املتفق عليها في اتفاقية التنقل والعبور املوقعة في تشرين الثاني 2005	
حلركة احلاويات ومعبر صوفا ملواد البناء؛

، مما يؤدي إلى استئناف نشاط  • عمل القطاع املصرفي في قطاع غزة بحيث ميكن لألموال النقدية دخول غزة وأيضا حتفيز االقتصاد احمللي	
القطاع اخلاص في قطاع غزة؛

 • حتسن الوضع األمني من خالل احلفاظ على االستقرار وعلى وقف إلطالق النار ميكن االعتماد عليه، وبحيث تكون احلركة السلسة للسكان	
اإلنسانية في حاالت  الوكالة على قدر كبير من اخلدمات  اإلنساني ممكنة. لقد حافظت  اجملال  الفاعلة في  الوصول للجهات  وإمكانية 

الطوارئ خالل الصراع، إال أنه ومن أجل أن يتم أي انتعاش مبكر ذو مصداقية، فإن حتسني البيئة األمنية أمر الزم.

وعلى الرغم من أنها متطلبات أولية أساسية الستئناف اخلدمات العادية، ومن أنها عنصر حيوي في أي مبادرة لإلنعاش املبكر، فإن متطلبات 
التمويل إلزالة الركام والتخلص من الذخائر املتفجرة لم تدرج في هذه اخلطة. وفي هذه املرحلة، فإن األونروا ليست في وضع يسمح لها بتقدير، 



وبأية درجة من الدقة، حجم ذلك املشروع وال املتطلبات املالية له، وستقوم جهات أخرى عاملة في اجملال اإلنساني ممن لها خبرة ودراية بهذا اجملال 
بالقيام بذلك. إن دعم املوارد البشرية املنسق من أجل إزالة االنقاض سيتم توفيره من خالل برنامج خلق فرص العمل الذي تقوم الوكالة بإدارته؛ 

وحيثما أمكن، سيتم أيضا توفير املوارد لدعم أنشطة إزالة الذخائر التي لم تنفجر.

قضايا متداخلة

احلماية
سبل  إلى  يفتقرون  الفلسطينيني  من  العديد  حيث  غزة،  في  الوضع  إن 
البيئية،  الصحة  وخدمات  واملأوى  الصحية  والرعاية  الغذاء  إلى  الوصول 
فإن  اخلطة،  هذه  واملساعدة. ومبوجب  احلماية  بني  املتكاملة  العالقة  ميثل 
األساسية  االحتياجات  توفير  ضمان  على  سيعمل  األونروا  خدمات  تقدمي 
مع إعطاء األولوية للجماعات املستضعفة احملددة، مع إيالء أهمية خاصة 
لألطفال من بني تلك اجلماعات. وسيتم تزويد األطفال في مدارس األونروا 
تسهيل  بهدف  والعينية  النقدية  الدعم  وبوسائل  الغذائية  باملساعدات 
إعطاء  وسيتم  الغذائية.  احتياجاتهم  ولتلبية  املدرسة  إلى  حضورهم 
األولوية ألطفال العائالت الالجئة األشد فقرا وألولئك الذين يعيشون في 
املناطق األشد تضررا جراء الصراع الذي دار مؤخرا. كما أن برنامجا موسعا 
للصحة العقلية اجملتمعي سوف يعمل على معاجلة االحتياجات الناشئة 
عن الصدمة وعن االحتياجات االجتماعية النفسية. عالوة على ذلك، فإن 
ترملن  اللواتي  النساء  فيهن  مبا  النساء،  ترأسها  التي  املعيشية  األسر 
لتلقي ذلك الدعم.نتيجة الصراع، والالجئني املشردين وكبار السن سوف يتم استهدافهم 

إن بعض املبادرات املعينة مثل مباردة املدارس اخلالية من العنف والتي مت تطبيقها قبل بدء عملية الرصاص املسكوب سوف يتم استئنافها في 
أقرب وقت ممكن، وكذلك احلال بالنسبة إلدخال منهاج حقوق اإلنسان إلى مدارس األونروا. إن تلك املبادارات القائمة سيتم دعمها مبضامني عالجية 

مصصمة من أجل التخفيف من الضغط الذي عانى منه أطفال غزة.

وستستمر األونروا بإعطاء األولوية للنهج التشاركي مع األسر املعيشية لالجئني في عملية تقدمي كافة أشكال الدعم وذلك لضمان أن الالجئني 
يتمتعون بإمكانية الوصول إلى اخلدمات األساسية ولتسهيل عملية التقييم العادية وملراقبة االحتياجات. وحيثما كان ذلك ممكنا، فإنه سيتم 
االستماع آلراء ووجهات نظر الالجئني وإدماجها في عملية إعادة اإلنعاش وإعادة اإلعمار، ويتضمن ذلك املشاركة النظامية والتمثيلية في عملية 

التقييم.

إن تدخالت االونروا ستتماشي مع احليادية والنزاهة املطلوبة من مهمتنا االنسانية. هذا يتطلب االستمرار في ضمان أن املساعدات اإلنسانية 
التي تقدمها األونروا ال تذهب ألفراد منخرطني بانشطة عسكرية وأن موظفي ومنشآت االونروا ليسوا مرتبطني بأي من تلك األنشطة. ان عمل 

برنامج دعم العمليات سيكون محوريا في هذا اجملال.

النوع االجتماعي
إن مسألة النوع االجتماعي تؤثر على كل مجاالت احلياة لالجئني الفلسطينيني سواء في التعليم أو فرص العمل أو االحتياجات الصحية أو توفير 
األمن واحلماية. والصراع الذي دار مؤخرا ميكن أن يؤدي إلى حدوث تفاوت إضافي في قضايا النوع االجتماعي مثل زيادة عدد األسر املعيشية التي 
ترأسها نساء وزيادة أعداد الذكور املصابني بعجز دائم وزيادة في أمناط البطالة املشوهة وتعطل الروابط العائلية والفروق في التعامل مع التعرض 
االجتاهات  رصد  القضايا. وسيتم  من  وغيرها  احلوادث  لصدمات 
اجلديدة واالستجابة إليها عن طريق خدمات العمل االجتماعي 
لدى  بالفعل  القائمة  اجملتمعية  العقلية  الصحة  وخدمات 

الوكالة وبالتعاون مع الشركاء اآلخرين في تقدمي املساعدة.

كما أن املبادرات اجلارية حاليا، مثل مبادرة املساواة بني اجلنسني 
والتي تسعى إلى تعزيز خدمات احلماية االجتماعية املستهدفة 
وإلى االستجابة للقضايا ذات العالقة باملرأة والفتيات )والرجال 
والفتيان، مثل مشروع العنف املنزلي( سوف تستأنف في أقرب 

وقت ممكن.



مجاالت التدخل ذات األولوية

17,549,100  دوالر التعليم           

امليزانية

15,810,000النفقات التشغيلية

1,739,100كلفة دعم البرنامج )%11(

17,549,100اجملموع

حلقت أضرار جسيمة بنظام التعليم في غزة نتيجة للصراع. وتعتبر 
الرئيسية  األولويات  بني  من  النظام  ذلك  وإنعاش  تأهيل  إعادة  مهمة 
الالجئني  األطفال  ملساعدة  لألونروا، وذلك  العاجلة  االستجابة  خلطة 

في غزة وأسرهم على إعادة بناء حياتهم احملطمة.

في  الكاملة  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  استئناف  إلى  األونروا  وتهدف 
أقرب وقت ممكن. ومن أجل تلك الغاية، وبعد القيام بإجراء اإلصالحالت 
الطارئة للمدارس الست والثالثني التي دمرت خالل الصراع، ستكون 
األونروا قد أعادت فتح كامل مدارسها التي يبلغ عددها 221 مدرسة 

منتشرة في أنحاء قطاع غزة وذلك بحلول 24 كانون الثاني.

وتسعى الوكالة إلى ضمان توفير إمكانية الوصول الكاملة للتعليم 
للتالميذ الالجئني وستعمل على توفير بيئة آمنة وهيكلية لألطفال 
الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب. وسيتم حتقيق ذلك من خالل 
ترميم 36 مدرسة وكالة دمرت وجتديد 49 مبنى مدرسي مت استخدامها 
كمالجئ مؤقتة، عالوة على توفير برامج تعليم ومساندة تكميلية ملا 
مجموعه 200,000 طفل )تتراوح أعمارهم بني 5-14 سنة( في مدارس 
صعوبات  يواجهون  الذين  ألولئك  خاصة  برامج  عن  فضال  الوكالة، 
خاصة. ويشمل ذلك األطفال الذين هم بحاجة إلى املشورة والدعم 
وأولئك األطفال الذين هم أفراد في عائالت تعرضت سبل معيشتهم 
واحتياجات البقاء األساسية لهم إلى اخلطر بسبب انعدام املسكن 

والنزوح والفقر.

لقد توقفت الدراسة في كافة مدارس األونروا في غزة خالل الفترة بني 
التي  الدراسية  الساعات  إن  الثاني.  كانون   24 وحتى  األول  كانون   27
متت خسارتها سوف يتم استعادتها من خالل فرض ساعات تعليمية 
إضافية واستحداث برامج تعليمية عالجية بعد املدرسة عالوة على 

برنامج تعليم صيفي مكثف.

كما أنه سيكون هناك حاجة ملوارد تعليمية إضافية من أجل معاجلة 
جودة  ضمان  أجل  ومن  التعليم  نظام  تواجه  التي  اجلديدة  التحديات 
القيام  إلى  األونروا  وتخطط  احلرج.  الوقت  هذا  في  اخلدمات  تقدمي 
وإلى  نظاميني  موظفني  إلى  النظامية  غير  التدريس  هيئة  بتحويل 
إضافيني  معلمني  توظيف  وإلى  ومساعديهم  املدارس  مدراء  ترفيع 
سيتم  اإلضافية  البشرية  املوارد  دعم  إن  اخلاصة.  االحتياجات  لذوي 
األولوية  وستعطى  العمل.  فرص  خلق  برنامج  خالل  من  توفيره 
لضمان أن يكون عدد الطالب في كل فصل يبلغ 30 طالبا في كافة 
األكادميي  التحصيل  حتسني  أجل  من  وذلك  االبتدائية  الذكور  مدارس 
شكل  إعطاء  أجل  ومن  التعليم.  برنامج  موارد  إدارة  ولتعزيز  لألوالد، 
أيضا  التخطيط  مت  التعليم، فقد  قطاع  في  املدى  طويل  للتخطيط 
إلجراء اختبارات موحدة في نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية 

.2009-2008

ذلك  في  مبا  التعليمية،  واملعدات  املواد  لشراء  األموال  وستستخدم 
استبدال أو استكمال املواد التعليمية والقرطاسية واللوازم املدرسية 
 200,000 تعدادهم  يبلغ  والذين  غزة  في  الالجئني  التالميذ  لكافة 
التالفة  املدرسية  املعدات  كلفة  تغطية  إلى  إضافة  وطالبة،  طالب 

واملفقودة.

وتتوقع األونروا زيادة كبيرة في عدد األطفال الذين يعانون من صدمات 
عاطفية وما ينجم عنها من صعوبات في املدرسة وذلك بعد تعرض 
بالفعل  ظهرت  وقد  الشديدة؛  النفسية  للصدمات  الزائد  الطالب 
بوادر مبكرة لهذا خالل فترة الصراع. وباملثل، فإنه من املرجح أن يعاني 
يكونون  وسوف  نفسية  مشاكل  من  الطالب  أسر  وأفراد  املعلمون 
بحاجة إلى دعم األونروا من خالل برنامج الصحة العقلية اجملتمعي. 
البرنامج. وقد  لهذا  كبيرة  توسعة  لعمل  التخطيط  مت  ولذلك، فقد 
متت تغطية االحتياجات التمويلية والنشاطات ذات الصلة حتت البنود 

ذات العالقة أدناه.

إعالم  بهدف  الوعي  لرفع  بأنشطة  القيام  سيتم  ذلك،  على  وعالوة 
تنفجر، وسيتم  لم  التي  الذخائر  مبخاطر  واجملتمع  والوالدين  األطفال 

متويل تلك األنشطة من خالل املوارد املتاحة وعبر قنوات االتصال.

في  التربوي  النظام  منه  عانى  الذي  الضرر  مدى  بعد  يتضح  ولم 
الالجئني  األطفال  حتويل  سيتم  كان  إذا  وعما  والتعليم  التربية  وزارة 
مدارس  إلى  الفلسطينية  السلطة  مدارس  في  حاليا  املسجلني 

األونروا بشكل بارز، إال أن ذلك ليس جزءا من هذه اخلطة.
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األثر
النظام  على  األزمة  أثر  تخفيف  على  ستعمل  األنشطة  تلك  إن 
وطالبة  طالب   200,000 مجموعه  ملا  التعلم  عملية  وعلى  التربوي 
من الالجئني، وذلك من خالل توفير بيئة تعليمية آمنة ودعم اجلهود 

طويلة املدى إلعادة التأهيل واإلنعاش في هذا القطاع.



U
N

RW
A

 a
rc

hi
ve

املعونة الغذائية                          58,724,550  دوالر

إن برنامج املعونة الغذائية احلالي لألونروا يصل إلى حوالي 650,000 
الجئ في قطاع غزة وذلك من خالل برنامجي املناشدة الطارئة وحاالت 
العسر الشديد، فيما يستفيد 200,000 طالب في مدارس األونروا من 
برنامج التغذية املدرسية املمول أيضا في إطار مناشدة الطوارئ. إن 
هذه البرامج ال تزال على رأس األولويات وذلك ألن األسر التي مت حتديدها 
األزمة األخيرة قد أصبحت  بدء  أنها أسر ضعيفة قبل  بالفعل على 
عرضة لالنحدار أكثر عمقا نحو انعدام األمن الغذائي. وعليه، وكجزء 
من االستجابة الفورية، فقد قررت األونروا بالفعل الستكمال تداخالت 
املمولة في  الدعم  واجلارية بجرعة إضافية من  الطوارئ اخملطط لها 

إطار النداء العاجل.

واستجابة للصراع الذي دار مؤخرا، قامت األونروا مبراجعة مخططاتها 
أيلول  الثاني وحتى  الطارئة للفترة من كانون  الغذائية  للمساعدات 
2009. وتسعى األونروا للحصول على متويل ألربع جوالت من املساعدات 
الغذائية. وهذا يشمل جولتني لتوزيع الغذاء بشكل عام ملا مجموعه 
وسيكون  شخص.   550,000 مجموعه  ملا  وجولتني  شخص  مليون 
حجم الطرد مستندا إلى املعايير الواردة في املناشدة الطارئة لعام 
2009 والتي تضمن ما معدله 60٪ من االحتياجات اليومية للشخص 
الواحد. إن التكلفة اإلجمالية لهذه اجلوالت الغذائية تبلغ حوالي 50 
مليون دوالر، وذلك استنادا إلى أحدث أسعار السلع األساسية. وتسعى 
األونروا أيضا للحصول على 6,3 مليون دوالر من أجل برنامج التغذية 
والسندويشات  الساخنة  الوجبات  ذلك  في  مبا  املوسع،  املدرسية 
والعصير أو احلليب جلميع التالميذ في مدارس األونروا وللطلبة الذين 

يتدربون في مراكز التدريب املهنية في غزة وفي خان يونس.

األغذية  منظمة  من  كل  أجرتها  مشتركة  تقييمية  دراسة  وفي 
والزراعة الدولية واألونروا وبرنامج الغذاء العاملي في نيسان من عام 
الالجئني وغير  أن نحو 56٪ من األسر في قطاع غزة )من  2008، قدر 
أن حوالي 20 في  إلى  باإلضافة  آمنة غذائيا،  أسر غير  الالجئني( هي 

امليزانية

10,010,000النداء الطارئ

42,895,000كلفة تشغيلية إضافية

5,819,000كلفة دعم البرنامج )%11(

58,724,550اجملموع

املئة من األسر عرضة النعدام األمن الغذائي أو آمنة بشكل هامشي 
فقط، وذلك بالرغم من برنامج املساعدة الغذائية واسع النطاق. وقد 
عملت األزمة احلالية بشكل واضح على تفاقم حالة األمن الغذائي 
كسب  سبل  تعرض  مع  وذلك  غزة،  سكان  جلميع  بالفعل  القائمة 
العيش للعديد من الضغوط املتزايدة ومع ترجيح هبوط قدرة اإلنتاج 

احمللي أكثر.

وقد بنيت خطط األونروا على أساس افتراض أن النظام املصرفي في 
العاملني  وبأن  بصورة طبيعية  بالعمل  له  يسمح  غزة سوف  قطاع 
الفلسطينية(،  والسلطة  األونروا  موظفي  األول  املقام  )وفي  بأجور 
الغذائية،  الوكالة  قوائم  على  مدرجني  غير  العادة  في  هم  الذين 
غاز  توفر  أيضا  تفترض  أنها  كما  كاملة.  رواتبهم  على  سيحصلون 
الطهي في غزة الذي بدونه سيكون هناك حاجة لتوزيع وجبات جاهزة 

لألكل.

إن القرارات بشأن إدراج أي تغييرات إضافية على عدد احلاالت أو على 
مستوى التغطية للبرنامج سيتم إدخالها من خالل تقييم مفصل 
حلرية الوصول املادية واالقتصادية لسكان غزة من أجل احلصول على 

الغذاء، واخملطط إجراؤه في شباط 2009.

األثر
إن القيام بتوزيع املساعدات الغذائية إلى الفئات الضعيفة من عائالت 
الالجئني في غزة سوف يعمل على تخفيف أثر األمن الغذائي املتزايد 
تقدمي  أن  كما  أمده.  طال  الذي  واحلصار  األخيرة  األزمة  عن  والناجم 
املعونة الغذائية جلميع الالجئني في أعقاب احلرب سوف يدعم جهود 
اإلنعاش ويسمح لعائالت الالجئني الضعيفة بإنفاق املوارد الشحيحة 
املدرسية  التغذية  برنامج  نطاق  توسيع  أن  كما  أخرى.  أولويات  على 
التعليمية  املبادرات  ودعم  التعليمي  األداء  سوف يسهم في حتسني 

األخرى املبينة أعاله.



استنادا إلى النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان 2007 الذي أجراه 
أن نحو 85,000  الوكالة  تقدر  الفلسطيني،  املركزي لإلحصاء  اجلهاز 
الجئ كانوا عاطلني عن العمل في قطاع غزة خالل النصف األول من 

عام 2008.

وعلى مدار السنوات العديدة املاضية، فإن معدالت البطالة في قطاع 
غزة ما زالت من بني أعلى املعدالت في العالم. وباستخدام التعريف 
النصف  خالل   ٪42.3 بلغت  قد  املعدالت  تلك  فإن  للبطالة،  الواسع 
األول من عام 2008، واستمرت في االرتفاع على أساس سنوي وذلك 
مع منو قوة العمل ومنو السكان ممن هم في سن العمل مبعدل معدل 
يفوق بكثير معدل منو العمالة وذلك بسبب استمرار عزل قطاع غزة 
وبسبب الشلل الفعلي لشريحة كبيرة من القطاع اخلاص. ومتاشيا 
معدالت  فإن  املاضية،  العديدة  السنوات  مدى  على  االجتاهات  مع 
التي بني من هم من  تزال أعلى من تلك املعدالت  الالجئني ال  بطالة 
غير الالجئني، في حني أن فوج الشباب ال يزال يعاني من أعلى معدالت 

للبطالة.

وطوال عام 2008، عملت مبادرات األونروا على خلق فرص عمل مؤقتة 
األوقات.  وقت من  أي  في  غزة  في قطاع  10,000 الجئ معدم  حلوالي 
واستفاد العمال العاطلون عن العمل من العمالة املؤقتة داخل وخارج 
والوظائف  املهارية  وغير  املهارية  الوظائف  من  في مجموعة  األونروا 
بإيصال  يقوم  املنفصل  احلرفي  التدريبي  البرنامج  كان  فيما  الفنية، 
املهارة لنحو 1,500 شاب من العاطلني عن العمل شهريا. وقد أثبت 
الكلفة لدعم  أثر عال وفعالة من حيث  ذات  آلية  أنه  البرنامج على 
األسر احملتاجة وذلك خالل السنوات الثماني املاضية، وذلك من خالل 
املساعدة في تخفيف أسوأ آثار األزمة على الفئات األكثر ضعفا. وال 
يزال الطلب مرتفعا، مع وجود أكثر من 10,000 طالب وظيفة مؤهل 

على قائمة االنتظار لدى األونروا.

 ،2009 لعام  الطوارئ  مناشدة  من  املكون  لهذا  الكامل  التمويل  إن 
والذي يقدر مببلغ 43 مليون دوالر على مدار تسعة أشهر، من شأنه 
أن يسمح للوكالة بتوسيع نطاق هذا اإلجراء ألكثر من 18,000 الجئ 
في أي وقت من األوقات، وليصل إلى ما ال يقل عن 40,500 الجئ. ومبا 
فيهم عائالتهم، فإن البرنامج سوف يعمل على إفادة حوالي ربع كافة 
الالجئني املسجلني في قطاع غزة وبالتالي سيؤدي إلى إنشاء ما يقدر 

بحوالي 3,5 مليون يوم عمل.

البرنامج  نطاق  توسيع  سيتم  فإنه  املبكر،  اإلنعاش  مرحلة  وخالل 
ليشمل عمليات التنظيف وعمليات اإلصالح/إعادة التأهيل البسيطة 
اجملتمعية،  واملناطق  الطرق  ذلك  في  مبا  بالصراع،  املتأثرة  اخمليمات  في 
وبالتالي املساهمة في عملية اإلنعاش على املدى الطويل بعد انتهاء 
لعملية  مقاولني  استئجار  أجل  من  اخملصصات  رصد  مت  وقد  الصراع. 
لها، مع  والتي ستكون هناك حاجة  النطاق  الواسعة  األنقاض  إزالة 
تقدمي املزيد من الدعم من خالل عمال برنامج خلق فرص العمل املؤقتة، 
وكذلك لشراء أو استئجار املعدات الالزمة، مبا فيها اجلرافات واحلفارات 

خلق فرص العمل الطارئة                                              55,833,000   دوالر

امليزانية

50,300,000النفقات التشغيلية

5,533,000كلفة دعم البرنامج )%11(

55,833,000اجملموع

عمليات  لدعم  أيضا  البرنامج  استخدام  سيتم  كما  والضاغطات. 
تقييم القطاعات املتعددة التي مت التخطيط لها واجلارية بالفعل.
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الوظائف  املزيد من  إلى خلق  البرنامج سيؤدي  نطاق هذا  توسيع  إن 
غير املاهرة والقصيرة األجل )أي ثالثة أشهر(، وبشكل رئيسي للذكور 
األدوار اإلضافية ملوظفي برنامج خلق فرص  إن  العاطلني عن العمل. 
االجتماعيني  العاملني  أن تشمل  املتعاقد معهم ميكن  عمل مؤقتة 
عانى  الذين  لألطفال  العالجي  الدعم  من  املزيد  )لتقدمي  واملعلمني 
ذلك  في  )مبا  الصحة  وموظفي  للنزاع(  نتيجة  التعليمي  حتصيلهم 
موظفي العالج الطبيعي( وذلك لالستجابة للطلبات املتزايدة احملتملة 
الضغط. وسيتم  زيادة  تعاني أصال من  التي  الصحية  اخلدمات  على 
إدماج منهجيات كثافة العمل في عمليات إزالة األنقاض والتنظيف 
خلق  برنامج  إطار  وفي  ممكنا.  ذلك  كان  كلما  البناء  إعادة  وأنشطة 
فرص العمل احلالي، تسعى الوكالة لضمان أن 35٪ من العقود سوف 
متنح للنساء. وستعمل الوكالة جاهدة للحفاظ على هذا الهدف في 

إطار هذه اخلطة.

الشركات  حتفيز  خالل  من  غزة  القتصاد  األجل  طويل  اإلنعاش  إن 
دعم  والتي ميكن مساعدتها من خالل  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة 
برنامج خلق فرص العمل املؤقتة في قطاع الزراعة وقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وغيرها من القطاعات التجارية ال تشكل جزءا 
من هذه اخلطة. وباملثل، فإن توفير املزيد من القروض من خالل برنامج 
التمويل الصغير لألونروا ليس متوقعا في بداية مرحلة اإلنعاش، إال 

أنه سيتم وضعها في مرحلة الحقة.

األثر
سوف  مؤقتة  عمل  فرص  خللق  األونروا  لبرنامج  الكامل  التمويل  إن 
الالجئني  السكان  ربع  لنحو  املالي  الدعم  بتوفير  لألونروا  يسمح 
أنشطة  دعم  على  أيضا  سيعمل  كما  غزة.  في  شخص(   250,000(
لظروف  السريع  التحسن  ضمان  وعلى  االنقاض  ورفع  التنظيف 
املعيشة والتقليل من مخاطر حاالت الصحة العامة الطارئة وغيرها 
من اخملاطر. إن ضخ السيولة النقدية إلى اقتصاد غزة اجلائع سيكون 
له أيضا تأثيرات ثانية على جتار التجزئة احملليني ومقدمي اخلدمات في 

األوقات احلرجة.
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في فترة ما بعد الصراع مباشرة، فإن أسر الالجئني املتضررة من الصراع 
سوف تكون بحاجة فورية للحصول على دعم مالي ملساعدتهم في 
تشمل  أن  املرجح  ومن  األساسية.  االحتياجات  من  مجموعة  تلبية 
تلك االحتياجات استبدال اللوازم املنزلية األساسية وتغطية تكاليف 
جنازة األقارب الذين قتلوا خالل الصراع وتقدمي الدعم للتعويض عن 

فقدان الدخل.

كجزء من مناشدتها الطارئة، سعت األونروا بالفعل للحصول على 
وذلك  النقدية  املعونة  أجل  دوالر من  قدره 10,000,000  إضافي  مبلغ 
لتلبية مجموعة من االحتياجات املشار إليها أعاله. وتتوقع الوكالة 
احلرب،  أعقاب  في  مباشرة  تزداد  املساعدة سوف  إلى هذه  احلاجة  أن 
وذلك بسبب املزيد من األضرار التي حدثت ملنازلهم ولسبل عيشهم، 
واخلسائر في األرواح واملمتلكات، ولتغطية تكاليف الرعاية في مرحلة 
ما بعد اإلصابة. وبناء على ذلك، فقد قامت األونروا مبراجعة وتوسيع 
في  وبيانها  عرضها  مت  والتي  الطارئة  النقدية  للمساعدة  برامجها 

مناشدة الطوارئ لعام 2009.

وخالل األشهر التسعة املقبلة، تخطط الوكالة لتقدمي منح نقدية 
من   ٪10 نحو  أو  الصراع،  جراء  تضررت  ممن  الجئة  أسرة   20,000 إلى 
وسيختلف  غزة.  قطاع  في  املسجلة  الالجئة  األسر  كافة  مجموع 
حجم املنحة تبعا للحاجة النوعية، إال أنها من املرجح أن تكون في 
على  بناء  املوافقة  وستمنح  أسرة.  لكل  دوالر   500 حوالي  املتوسط 
التقييمات التي يقوم بها العاملون االجتماعيون واملوظفون الطبيون 

في الوكالة.

املعونة النقدية الطارئة                          31,990,200  دوالر

امليزانية

10,000,000النداء الطارئ

18,820,000نفقات تشغيلية إضافية

3,170,000كلفة دعم البرنامج )%11(

31,990,000اجملموع

وميكن أن تكون املساعدة النقدية املقدمة للمستفيدين من برنامج 
على  مؤقتا  نطاقها،  توسعة  يتم  ألن  أيضا  بحاجة  الشديد  العسر 
ملستويات  املتوقع  ومن  أعاله.  املبينة  للطريقة  وفقا  وذلك  األقل، 
املعيشة ملا مجموعه 94,000 شخص يشكلون أشد الالجئني فقرا 
في قطاع غزة أن تزداد انخفاضا بسبب األزمة املستمرة وبسبب عدم 
الثاني  تشرين  منذ  نقدية  مبالغ  بدفع  القيام  على  األونروا  مقدرة 
2008، وذلك بسبب القيود املفروضة على دخول النقد إلى قطاع غزة. 
أقرب  العمل على إعداد تقييم أكثر تفصيال لهذا األمر في  وسيتم 

وقت تسمح به الظروف.

ترتيبات من أجل مبادرات أكثر  األونروا تعمل على تخصيص  أن  كما 
مثل   ، الالجئني  مجتمع  داخل  معينة  قطاعات  تستهدف  وضوحا 

مبادرات العودة إلى املدرسة لألعوام 2008-2006.

أما اخملصصات لتقدمي إعانات اإليجار لألسر التي ليس لها مأوى بسبب 
الصراع فقد أدرجت حتت بند إعادة تأهيل/إصالح املساكن أدناه.

األثر
األزمة  آثار  من  التخفيف  على  النقدية  املساعدة  برنامج  سيعمل 
األخيرة على الفئات األكثر ضعفا بني الالجئني في قطاع غزة، مبا فيها 
تأثرت سبل معيشتها على وجه  التي  حاالت العسر الشديد، وتلك 
اخلصوص بسبب احلرب. وهي متنح األونروا سهولة االستجابة مبرونة 
لالحتياجات الناشئة في الظروف املتفجرة للغاية ومتكن لالجئني من 

حتديد وتلبية مجموعة من األولويات األساسية.
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املساكن                         97,461,330 دوالر

يشير التقييم األولي لألونروا إلى أن عشرات اآلالف من املنازل ومساكن 
الالجئني قد دمرت أو حلقت بها أضرار بسبب الضربات اجلوية والقصف 
الذي قام به اجليش اإلسرائيلي منذ 27 كانون األول. وإلى أن أكثر من 
50,000 الجئ قد فروا من منازلهم والتجأوا إلى منشآت األونروا بحثا 
أن عشرات اآلالف من اآلخرين يقيمون مع  املالذ، في حني يعتقد  عن 
األقارب واألصدقاء في املناطق البعيدة عن القتال. ويقدر أن إجمالي 
عدد املشردين يصل إلى 100,000 شخص. وعلى الرغم من أن العديد 
من األسر املشردة قد عادت اآلن إلى بيوتها، إال أن آالفا عديدة ال تزال 

في مدارس األونروا ومع عائالت أخرى تقوم باستضافتها.

لألمم  الصناعي  القمر  التقطها  الذي  الصناعية  األقمار  صور  وتشير 
 10 في  والبحث،  للتدريب  املتحدة  األمم  وهو جزء من معهد  املتحدة، 
ثالثة  دام  الذي  الصراع  من  أسبوعني  بعد  أي   ،2009 الثاني  كانون 
أسابيع، إلى أن 400 مبنى من مباني قطاع غزة قد تضررت أو دمرت، 
اعتبار  يتم  أن  وينبغي  )300( في مدينة غزة.  املباني  تلك  وأن غالبية 
هذه األرقام على أنها تقديرات أولية فحسب، حيث أن القمر الصناعي 
لألمم املتحدة يشير إلى أنه من املرجح أن تكون األضرار أعلى من ذلك 
بكثير. وحيث أن كل مبنى يضم ثماني شقق في املتوسط، يقدر أن 
وفي  الثاني.  10 كانون  بحلول  دمرت  أو  قد تضررت  2,400 منزل  نحو 
نفس الوقت، فإن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني قدر بتاريخ 18 
وأن حوالي 14٪ من  أكثر من 22,000 منزل في غزة  أن  الثاني  كانون 

كافة املباني واملؤسسات قد مت تدميرها إما كليا أو جزئيا.

اعادة تأهيل املباني واصالحها

وكجزء من أنشطة اإلنعاش املبكر، وبناء على تقارير موظفي الوكالة 
فإن  مؤقتة،  مالجئ  في  تعيش  التي  األسر  من  املقدمة  واملعلومات 
األونروا تسعى للحصول على 60,000,000 دوالر بشكل أولي من أجل 
أكثر اإلصالحات إحلاحا ملا يصل إلى حوالي 15,000 مسكن من مساكن 

النظر فيها  إعادة  أولية فحسب، وسيتم  إن هذه تقديرات  الالجئني. 
حاملا يكتمل العمل على إجراء تقييم أكثر تفصيال. إن كلفة تقييم 
مخصصات  إدراج  مع  وذلك  اخلطة  هذه  مبوجب  مغطاة  االحتياجات 
لتعيني 300 مهندس للعمل على تقييم األضرار التي حلقت باملساكن 
ومبنشآت األونروا عالوة على االحتياجات املائية والتصحاحية. وسيتم 
تطبيق منهجية معايير األونروا القياسية لتقييم األضرار، وذلك مع 
قيام مهندسي الوكالة بتقييم مدى الضرر احلاصل )ثانوي، متوسط، 
بها  قام  التي  الدراسات  استخدام  ومع  إصالحه(  ميكن  ال  أو  شديد 

العاملون االجتماعيون لتقييم مستويات دخل األسرة.

واستنادا إلى التجربة األكثر حداثة، فإن األونروا تقدر متوسط تكلفة 
إصالح كل مأوى مبا قيمته 4,000 دوالر، وهذه القيمة تغطي األضرار 
وفقا  الدفعات  تلك  إجازة  وسيتم  واخلطيرة.  واملتوسطة  الطفيفة 
لتقييم املهندسني وستكون على شكل منح نقدية أو عقود مبرمة 
احلاصل.  الضرر  مدى  على  ذلك  ويتوقف  احمللية،  البناء  شركات  مع 
وبالنسبة لإلصالحات التي تقل عن 5,000 دوالر، فإن األونروا في العادة 
تقدم منحا نقدية )منح الفردية أو سلسلة من األقساط(، في حني أنه 
بالنسبة لألضرار اجلسيمة أكثر )والتي عادة ما تكون فوق 5,000 دوالر(، 

فإن أعمال الترميم عادة ما تنفذ عن طريق طرف ثالث من املقاولني.

إن قدرة الوكالة على إصالح وعلى إعادة تأهيل املساكن التالفة سوف 
البناء في قطاع غزة وعلى نظام احلدود  تعتمد على مدى توافر مواد 
التوصل  يتم  حاملا  املفعول  سارية  ستكون  التي  القائمة  التجارة   /
إلى اتفاق لوقف إطالق النار. ومن دون إزالة القيود التي كانت سارية 
منذ حزيران 2007، والتي شهدت انهيار قطاعات اإلنشاءات وقطاعات 
الصناعات التحويلية املهمة استراتيجيا، فإن األونروا لن تكون قادرة 
على تنفيذ األنشطة املبينة طيه. ويقدر أن شركات املقاوالت احمللية 
وإصالح  تأهيل  إعادة  أعمال  جميع  لتنفيذ  الكافية  القدرة  لديها 

املساكن.



امليزانية

10,500,000النداء الطارئ

52,203,000احتياجات إضافية إلعادة تأهيل املباني وإصالحها

5,100,000توفير مواد غير غذائية

20,000,000بدل إيجار

9,658,330كلفة دعم البرنامج )%11(

97,461,330اجملموع

كما أن وتيرة اإلصالح وإعادة التأهيل ستكون رهنا بحجم الضرر الذي 
سببته الذخائر التي لم تنفجر في غزة وفيما إن كانت هنالك حاجة 

للبدء بعمليات إزالة األلغام قبل املضي قدما بأعمال البناء.

بدالت إيجار

إن متطلبات التمويل في إطار هذه اخلطة تغطي أيضا رسوم اعادة 
تضررت.  أو  منازلها  تدمرت  ممن  عائلة   20,000 بنحو  يقدر  ما  متوضع 
شهريا،  دوالر   150 مبلغ  املتوسط  في  التموضع  اعادة  رسوم  وتبلغ 
وسيتم منحها على أساس تقديرات مهندسي األونروا. وستنخفض 
االحتياجات الشهرية واملقدرة مببلغ 3,000,000 دوالر مع تقدم خطة 
اإلنعاش ومع قيام األونروا باستكمال إصالحات املنازل املتضررة. وعلى 
بأن 20,000,000 دوالر ستكون  الوكالة تقدر  مدار تسعة أشهر، فإن 

مطلوبة كرسوم إعادة متوضع.

توفير مواد أساسية غير غذائية

 20,000 يقارب  ملا  غذائية  غير  أساسية  مواد  لشراء  األونروا  تسعى 
االضرار  حلقت  الذين  أولئك  تشمل  شخص(،   100,000( عائلة 
أو مت تدميرها وفقدوا احتياجاتهم األساسية وفقدوا أيضا  مبنازلهم 
األسباب الستبدالها. وهذه تشمل البطانيات والفرش وأدوات املطبخ 
اسرة  لكل  التقديري  )املبلغ  املياه  وخزانات  الصحية  واملستلزمات 
220 دوالر(. وستعمل األونروا كذلك على توفير مواد غير موجودة في 
أسواق غزة وخصوصا حليب األطفال. سيتم تقدمي الدعم للعائالت 
املقيمة في مراكز اإليواء التابعة لألونروا والعائالت املقيمة مع عائالت 
ممكنة.  فرصة  بأسرع  بيوتهم  إلى  عودتهم  تسهيل  بهدف  مضيفة 

وقد مت اتخاذ اإلجراءات املطلوبة إلعادة بناء االحتياطي من املواد التي مت 
استفاذها بسبب الصراع. وحيثما أمكن، فإن األونروا ستسعى لشراء 
تتعدى  أو  مع  متطابقة  تكون  بحيث  احمللي  السوق  من  احتياجاتها 

املقاييس الدولية في حال وجودها.

إطار  في  املنازل  بناء  إلعادة  أموال  على  للحصول  األونروا  تسعى  وال 
هذه اخلطة، وذلك استنادا إلى افتراض أن مواد البناء لن تكون متاحة 
بالكمية املطلوبة فور بداية وقف إطالق النار، وفي غياب أية تقديرات 
سوف  اإلنعاش  عملية  من  الالحقة  املراحل  إن  لألضرار.  بها  موثوق 
تشمل إعادة بناء املنازل التي هدمت، وهو األمر الذي سيتطلب توافر 
مواد البناء في قطاع غزة وبكميات زيادة عما كانت عليه قبل حزيران 

.2007

األثر
إن أنشطة إصالح وإعادة تأهيل املساكن وتوفير بدالت إيجار ألولئك 
الذين أصبحوا بال مأوى سيكفل توفير معايير آمنة وكرمية ومالئمة 
دمرت  أو  بأضرار  منازلها  أصيبت  التي  الالجئني  لعائالت  السكن  من 
خالل األزمة األخيرة، ويدعم عودة الالجئني إلى ديارهم في أقرب وقت 

ممكن.

مت  التي  للعائالت  األخرى  واملواد  الغذائية  غير  املواد  توفير  أن  كما 
تشريدها سيعزز من عملية التأهيل واالنعاش طويلة املدى ويضمن 
مستوى الئق من الكرامة ملا يقارب من 20,000 عائلة متضررة. إن املوارد 
املالية املطلوبة لرفد احتياطي األونروا من املواد غير الغذائية سيمكن 

األونروا من التجاوب الفعال مع أية أزمات قد تندلع في املستقبل.
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تشير التقديرات األولية التي أجراها موظفوا األونروا إلى أن 53 منشأة 
تابعة لألونروا قد تضررت في الصراع الذي جرى مؤخرا.  وتشمل هذه 
التوزيع  ومراكز  صحية  مراكز   7 و  مدرسيا  مبنى   36 على  املنشآت 
ومجمع  الصغيرة  املشاريع  ومكاتب  واخملازن  البيئة  صحة  ومكاتب 
غزة.  في  له  اجملاور  املهني  التدريب  ومركز  اإلقليمي  الوكالة  مكتب 
حلقت  التي  تلك  مثل  بسيطة  أضرار  من  األضرار  حجم  ويتراوح 
إلى أضرار أكثر خطورة حلقت  و غيرها  اخلارجية  بالشبابيك واجلدران 
الوكالة  إعادة إعمار اخملازن في مكتب  املباني. وتقدر تكلفة  بهياكل 
ال  ذلك  أن  دوالر، علما  بحوالي 2,700,000  لوحدها  اإلقليمي في غزة 

يشمل قيمة املواد واللوازم التي متت خسارتها.

متويل  على  للحصول  تسعى  الوكالة  فإن  اخلطة،  هذه  من  وكجزء 
التقديرات  اعتبار  وينبغي  املتضررة.  املنشآت  تأهيل  وإعادة  إلصالح 

20,035,500 دوالر إعادة تأهيل وإصالح منشآت األونروا        

امليزانية

18,050,000النفقات التشغيلية

1,985,500كلفة دعم البرنامج )%11(

20,035,500اجملموع

في  اخرى  مرة  اولية وسيتم حتديثها  تقديرات  أنها  أدناه على  الواردة 
حال متكننا من إجراء تقييم أكثر دقة للوضع. كما أن التمويل مطلوب 
إلزالة الركام وإصالح 49 مدرسة يتم استخدامها حاليا كمراكز إيواء 

للعائالت املشردة. 

األثر
التي  واخلمسني  الثالث  االونروا  ملنشآت  سريعة  بإصالحات  القيام  إن 
تضررت خالل الصراع األخير سيعمل على تسهيل استئناف الوكالة 
وتعتبر هذه اإلصالحات متطلبا  الكاملة لالجئني في غزة.  خلدماتها 
مسبقا من أجل النجاح في عملية تنفيذ العديد من إجراءات التدخل 

املذكورة في هذه الوثيقة.



22,311,000 دوالر الصحة            

لقد كان للصراع تأثيرا هائال على الوضع الصحي لكافة سكان غزة.

التسعة  الصحية  األونروا  مراكز  من   7 بأن  األولية  التقارير  وتشير 
أنها  حد  إلى  كبير  بشكل  تضررت  منها  ثالثة  وأن  تضررت  قد  عشر 
ترزح حتت ضغوطات  الصحية فهي  املراكز  باقي  أما  تعمل حاليا.  ال 
كبيرة نتيجة ألعداد املرضى املتزايدة. أما خدمات الرعاية األولية فقد 
تعطلت من خالل خسارة أيام من االستشارات الطبية، مما أدى إلى تأثر 
النساء احلوامل واملرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما مت تعليق 
به بشكل  العمل  إعادة  ويجب  الصراع  فترة  التطعيم خالل  برنامج 
شديد  لضغط  الدوائي  اخملزون  يتعرض  ذلك،  إلى  باإلضافة  عاجل. 
نتيجة للحاجة املتزايدة وخلسارة ما قيمته 4.5 مليون دوالر من املواد 
الغذائية بعد تدمير مخازن األونروا في أعقاب الهجوم الذي استهدف 

مبنى مجمع رئاسة الوكالة ومكتبها اإلقليمي في غزة.

املراكز  كافة  لفتح  األونروا  تخطط  املتزايدة  للحاجات  ولالستجابة 
بذلك  األمني  الوضع  يسمح  عندما  الفترتني  نظام  وفق  الصحية 
العمل  فرص  برنامج خلق  للدخول، وسيغطي  اإلمكانية  توفر  وعند 
تكاليف تعيني الكادر. وستقوم الوكالة بشراء معدات طبية إضافية 
العالج  ومعدات  الصناعية  األطراف  ذلك  في  مبا  ومستلزمات،  وأثاث 
الطبيعي، وستقوم بدعم تكلفة التكيف املنزلي للمعاقني. وتشير 
بيانات وزارة الصحة في السادس عشر من كانون الثاني بأن أكثر من 
وبالرغم  1,855 طفال.   بينهم حوالي  من  قد جرحوا  5,000 شخص 
من أن األعداد الدقيقة غير متوفرة حاليا إال أنه من اجللي أنه سيكون 
هناك طلب متزايد على الدعم للمعاقني وإعادة تأهيل اجلرحى على 
املدى املتوسط والبعيد. لذا ستحتاج مراكز األونروا للعالج الطبيعي 
ومراكز إعادة التأهيل اجملتمعية إلى موارد إضافية للتعامل مع ازدياد 

أعداد املعاقني.

في  متنقلة  صحية  عيادات  خمسة  وتشغيل  إنشاء  األونروا  وتنوي 
إمكانية  بإعاقة  التفتيش  ونقاط  اإلسرائيلية  القوات  قامت  حال 
من  كبيرة  أعداد  بقاء  حالة  في  أو  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول 
لبرنامج  حاجة  هناك  سيكون  كما  مؤقته.  مأوى  أماكن  في  األسر 
والظروف  البيئة  بتناقص صحة  )مرتبط  صحة مجتمعية موسعة 
ميكنه  املتوقفة(  التحصني  وبرامج  األولية  واإلسعافات  املعيشية 
باملعلومات  إلمدادهم   وذلك  الناس،  من  عدد  أكبر  إلى  الوصول 
تفادي  بهدف  املواضيع  من  عدد  حول  والنصح  األساسية  الصحية 

التدهور في وضعهم الصحي.

وستتزايد احلاجة إلى دعم تكلفة الرعاية في املستشفيات والتحويل 
ذات  اإلصابات  بسبب  الثلثية  والرعاية  الثانوية  الرعاية  مرافق  إلى 
كما  الدفع.  على  الالجئني  املرضى  مقدرة  وتناقص  بالصراع  العالقة 
سيكون من الضروري القيام بنشاطات إضافية للتعويض عن انقطاع 
البرنامج املوسع للتطعيم وبرنامج مراقبة األمراض غير املعدية وذلك 

نتيجة الزدياد مخاطر تفشي األمراض.

العيادات املتضررة وتوسيع  الالزمة إلصالح  التمويلية  إن االحتياجات 
أجزاء  في  تغطيتها  متت  قد  اجملتمعية  النفسية  الصحة  برنامج 
مختلفة من هذه اخلطة. فيما مت إدراج التكلفة اإلضافية لالحتياجات 
الفترتني  العيادات وفق نظام  اإلضافية من املوظفني املطلوبني إلدارة 
ولتوسيع خدمات وصول العالج الطبيعي اجملتمعي حتت بند برنامج 

خلق الوظائف الذي مت التعرض إليه سابقا. 

الصحي  اجملال  في  الكامل  عملها  ملتابعة  املقدرة  لديها  االونروا  إن 
في  صعوبات  ستواجه  لكنها  الصراع،  قبل  ما  مستوى  إلى  وصوال 
نظام  يكن  لم  إذا  املتوقعة  اإلضافية  الصحية  باالحتياجات  اإليفاء 
بعمله  القيام  على  قادر  الصحة  وزارة  في  األولية  الصحية  الرعاية 

على أكمل وجه.

األثر
الكاملة خلدمات  املبادرات سوف تعمل على دعم االستعادة  تلك  إن 
الصحة الوقائية والعالجية في غزة، وذلك مع دعم مستهدف لتلبية 
إلى  الوصول  إن  األزمة.  عن  الناجمة  اجلديدة  الصحية  االحتياجات 
الرعاية الصحية األساسية والثانوية والثلثية سوف تكون مضمونة 
الطبية  اخلدمات  توفر  ضمان  خالل  من  وذلك  الالجئني  من  للمرضى 
من  التخفيف  على  عالوة  األخصائيني،  دعم  وتوفير  واملستلزمات 

مخاطر تفشي األمراض السارية.

امليزانية

20,100,000النفقات التشغيلية

2,211,000كلفة دعم البرنامج )%11(

22,311,000اجملموع
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دوالر  7,530,000 برنامج الصحة النفسية اجملتمعي         

لقد عمل حجم الصراع األخير على تعريض كامل السكان املدنيني 
مثيل  لها  يسبق  لم  ومبستويات  مروعة  أحداث  إلى  غزة  قطاع  في 
انعدام  وارتفاع مستويات  أفراد األسرة  واملوت وفقدان  الدمار  شملت 
األمن والتشريد اجلماعي. إن تلك املستويات غير العادية من اإلجهاد 
البدني والنفسي لن تؤدي إال إلى تعقيد التوتر املزمن الذي تعرض له 

سكان قطاع غزة لعدة سنوات.

النفسي  للدعم  برنامج  استحداث  على  الوكالة  عملت  وقد 
لتقدمي  احملتلة في عام 2002  الفلسطينية  األراضي  واالجتماعي في 
الذين  وعائالتهم  الفلسطينيني  الالجئني  وشباب  ألطفال  املساعدة 
هو  البرنامج  وذلك  واإلجهاد.  العنف  في  غاية  ظروف  في  يعيشون 
جزء من املناشدة الطارئة للوكالة لعام 2009 والوكالة حاليا لديها 
نحو 200 من املستشارين يعملون في مدارسها ومراكزها الصحية 
الوكالة  تسعى  اخلطة،  هذه  ومبوجب  االجتماعية.  اخلدمة  ومراكز 
لتوسيع نطاق برنامجها للدعم النفسي واالجتماعي، مع التخطيط 
ملضاعفة عدد املستشارين بهدف مساعدة عدد أكبر بكثير من عائالت 
التخطيط  فيه  مت  الذي  الوقت  ذلك  في  متصورا  كان  عما  الالجئني 
نفسية  احتياجات  هناك  وسيكون   .2009 لعام  الطارئة  للمناشدة 
واجتماعية فورية بحاجة إلى املعاجلة أثناء وفور انتهاء النزاع، فضال 
قد  النفسية  املشاكل  أن  حيث  الطويل  املدى  على  االحتياجات  عن 

تظهر في وقت الحق.

إن أثر هذه األحداث على األطفال والشباب تثير القلق بشكل خاص، 
الوكالة  تخطط  التدخل،  هذا  خالل  ومن  فورية.  معاجلة  وتتطلب 
ملساعدة جميع األطفال في مدارس األونروا، أي نحو 200,000 شخص 
وسيقدم  غزة.  قطاع  في  الشبان  الالجئني  مجموع  ثلث  حوالي  أو 
توفير  على  سيعملون  إضافيني  مستشارين  تعيني  خالل  من  الدعم 
الفردية  املشورة  إسداء  فيها  مبا  اخلدمات  من  واسعة  مجموعة 
املستشارين  توزيع  وسيتم  واإلحاالت.  املنزلية  والزيارات  واجلماعية 

بشكل  التنسيق  الوكالة  وستواصل  الوكالة.  مدارس  جميع  على 
أو  الثغرات  وثيق مع غيرها من مزودي اخلدمات في هذا اجملال لتفادي 
اخلاصة  واملعدات  املواد  لشراء  األموال  ستستخدم  كما  االزدواجية. 
باملشورة، مبا في ذلك إمكانية إنشاء غرفة مشورة مؤقتة في كل من 
مجمعات مدارس األونروا والبالغ عددها 147 مدرسة في قطاع غزة. 
وسيتم إيالء اهتمام خاص بأبعاد النوع االجتماعي للصراع، وذلك مع 
وجود تداخالت خاصة مت إنشاؤها من أجل الفئات اخملتلفة، مبا في ذلك 

الشباب والنساء واآلباء.

األثر
العقلية سيساعد  األونروا اجملتمعي للصحة  برنامج  التوسع في  إن 
على تخفيف اآلثار الفورية والطويلة املدى للصراع األخير على عدد 
واجملتمعات  تأهيل األسر  إعادة  الالجئني في غزة، وسيساهم في  من 

احمللية املتضررة.

امليزانية

6,783,800النفقات التشغيلية

746,200كلفة دعم البرنامج )%11(

7,530,000اجملموع



U
N

RW
A

 a
rc

hi
ve

لأللعاب  برنامجها  ملواصلة  أموال  على  للحصول  األونروا  تسعى 
دوالر.  مليون   6,4 بحوالي  تقدر  بتكلفة  وذلك   2009 عام  الصيفية 
الصيفية  األلعاب  نشاطات  لعبت  املاضيني،  العامني  مدار  وعلى 
الرفاه النفسي االجتماعي بني الشباب في غزة  دورا هاما في تعزيز 
للهروب  ملحة  إليها  احلاجة  كانت  التي  الفرص  توفير  على  وعملت 
في  شارك  املاضي،  العام  وفي  والصدمات.  اليومية  الصعوبات  من 
هذه األنشطة 250,000 شاب من غزة؛ وعملت الوكالة مع عدد كبير 
الشريكة في قطاع غزة على مجموعة  من منظمات اجملتمع احمللي 
قد  الدعم  هذا  مثل  توفير  إن  والترفيهية.  التعليمية  البرامج  من 
وجود  ومع  األخيرة؛  القتال  ألعمال  نتيجة  إضافية  أهمية  اكتسب 
الذين يشكلون أكثر من 50٪ من مجموع سكان غزة، فإن  األطفال 
وتنفيذها  يتم وضعها  ألن  بحاجة  املساعدة  لتقدمي  برامج مكرسة 

باعتبارها مسألة ملحة.

كما ستستخدم االموال لتوفير الدعم املالي ملنظمات اجملتمع احمللي 
التي توفر اخلدمات واألنشطة األساسية للفئات املستضعفة األخرى، 
استدامتهم  تعرضت  الذين  وأولئك  واملعوقني،  النساء  ذلك  في  مبا 

إلى  البيئة  صحة  مهندسو  أجراها  التي  األولية  التقديرات  تشير 
بعض  داخل  البيئة  لصحة  التحتية  بالُبنية  حلقت  كبيرة  أضرارا  أن 
وهذا يشمل  ورفح.  جباليا  في  وبخاصة  غزة،  في  الالجئني  مخيمات 
دمار شبكات املياه واجملاري والصرف الصحي إضافة إلى األضرار التي 
األونروا  وتسعى  الالجئني.  بيوت  في  املياه  وخزانات  باألنابيب  حلقت 
املياه واجملاري  للحصول على متويل إلجراء إصالحات عاجلة لشبكات 
داخل اخمليمات ودرء خطر األوبئة ولضمان االستئناف السريع للخدمات 
العادية لبيوت الالجئني. وقد تكون هناك هناك حاجة إلستئجار مواقع 
بديلة وإضافية لتجميع الركام واخملّلفات األخرى الناجمة عن الدمار. 
إدراجها ضمن  البشرية فقد مت  القوى  املتعلق باحتياجات  أما اجلانب 

برنامج خلق فرص العمل أعاله.

وخدمات  البيئية  الصحة  خدمات  أجل  من  الوقود  األونروا   قدمت 
املرافق في قطاع غزة منذ عام 2007، وذلك عندما أدى احلظر املفروض 
بإنفاذه  إسرائيل  قامت  الذي  واحلصار  الفلسطينية  السلطة  على 
املزيد  إن  املساعدة.  هذه  على  الطلب  في  كبيرة  قفزة  إحداث  إلى 

دوالر  5,371,050 خدمات صحة البيئة         

امليزانية

500,000نداء االستغاثة

4,338,750الكلفة التشغيلية االضافية

532,300كلفة دعم البرنامج )%11(

5,371,050اجملموع

من األضرار بالبنية التحتية للكهرباء واملياه خالل األزمة احلالية من 
املرجح أن يؤدي إلى املزيد من تعطيل اخلدمات وإلى زيادة الطلب على 
من  الطوارئ  مناشدة  في  املرصود  املبلغ  من  أكثر  وذلك  املساعدة، 
أجل غزة. وميكن أن تكون هنالك حاجة إلمدادات وقود طارئة من أجل 
املولدات الكهربائية في املستشفيات وفي العيادات الصحية التابعة 
إلى االستئناف  أن مقدمي اخلدمات الصحية يسعون  لألونروا، حيث 
الفوري للخدمات. وسيتم توفير الوقود على أساس التقييمات التي 
يراقب  والتي  الوكالة  في  اخلاصة  البيئية  الصحة  دائرة  بها  قامت 

عليها مهندسو الوكالة.

األثر
الصحة  اخملاطر على  من  التخفيف  األنشطة ستعمل على  إن هذه 
العامة في حاالت الطوارئ ومن انقطاع املياه احليوية وخدمات تصريف 
الصرف  وخلدمات  للمياه  الكاملة  االستعادة  ودعم  العادمة،  املياه 

الصحي للمجتمعات احمللية املتضررة في جميع أنحاء قطاع غزة.

دوالر  8,400,000 تقدمي الدعم ملنظمات اجملتمع احمللي         

امليزانية

7,567,600النفقات التشغيلية

832,400كلفة دعم البرنامج )%11(

8,400,000اجملموع

من  الثماني عشرة  األشهر  وجراء  األخير  الصراع  املالية بشدة جراء 
احلصار على قطاع غزة.

األثر
إن توفير الدعم املالي ملنظمات اجملتمع احمللي سوف يدعم استئناف 
اخلدمات احليوية للمجتمعات األشد عرضة للخطر في غزة، مبا في 

ذلك األطفال والشباب والنساء واملعوقني.
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كامل  متويل  على  للحصول  األونروا  تسعى  اخلطة  هذه  من  كجزء 
تعزيز  على  يعمل  الذي  املساندة  العمليات  دعم  موظفي  لبرنامج 
البرنامج  العادية والطارئة في قطاع غزة. ويعمل هذا  برامج األونروا 
الذي جرى تنفيذه في قطاع غزة منذ عام 2003 على ضمان املراقبة 
من  بسرعة  تتغير  التي  للفلسطينيني  اإلنسانية  للظروف  الفّعالة 
حني آلخر، األمر الذي ميكن األونروا من االستجابة الفورية لالحتياجات 
أن  املهم جداً  من  فإنه  ولذلك  في حينها.  تطرأ  قد  التي  أو  القائمة 

يستمر هذا البرنامج في ضوء األوضاع احلالية.

وفيما كان ذلك ممكنا، فإن موظفي البرنامج سيعملون على تسهيل 
العسكرية  التفتيش  نقاط  عبر  وأفرادها  الوكالة  بضائع  عبور 

وتنسيق  إدارة  أجل  من  املوارد  من  للمزيد  حاجة  هنالك  ستكون 
العمليات، مبا في ذلك املوارد البشرية والبضائع واخلدمات ذات العالقة، 
وذلك بصفة عاجلة لدعم اإلنعاش ولدعم عملية إعادة اإلعمار على 
املدى الطويل في غزة. وهذا يشمل األموال من أجل فريق إدارة مشروع 
املبكر  اإلنعاش  جهود  جميع  بتنسيق  سيقوم  الذي  املبكر  اإلنعاش 
من  أكثر  استبدال  أيضا  يشمل  االحتياجات  نطاق  إن  األونروا.  داخل 
في  التوسع  وكذلك  األزمة،  أثناء  واخلراب  للدمار  تعرضت  سيارة   30
أسطول الوكالة من املركبات املدرعة لضمان سالمة حركة موظفي 

األونروا في جميع أنحاء قطاع غزة في فترة ما بعد الصراع.

سالمة  لتعزيز  وأمنية  تكميلية  لترتيبات  أيضا  التخطيط  ويجري 
10,000 موظف فلسطيني يعملون في الوكالة. وسيتحقق ذلك من 

دوالر  1,448,200 موظفو دعم العمليات         

امليزانية

1,304,692الكلفة التشغيلية

143,516كلفة دعم البرنامج )%11(

1,448,208اجملموع

وسيواصلون القيام بجوالت تفتيشية منتظمة على منشآت الوكالة 
وممتلكاتها لتقييم األضرار الناجمة عن األعمال العدائية والتأكد من 

أن منشآت الوكالة تستخدم للغايات التي أقيمت أصالً من أجلها.

األثر
متابعة  على  قادرة  األونروا  أن  سيضمن  العمليات  دعم  برنامج  إن 
واالستجابة بفعالية ملا يحدث على األرض وألية احتياجات انسانية 
قد تطرأ بني صفوف الالجئني. كما سيوفر البرنامج أيضا الضمانات 
لالستقرار  أساسيا  مصدرا  ستبقى  االونروا  بأن  لالجئني  األساسية 

والعون في مرحلة ما بعد الصراع.

19,250,175 دوالر اإلدارة، القدرات واألمن         

امليزانية

17,342,500الكلفة التشغيلية

1,907,675كلفة دعم البرنامج )%11(

19,250,175اجملموع

خالل وضع نظام أمني متكامل للموظفني الفلسطينيني. وتتضمن 
عناصر هذه اخلطة إنشاء نظام للمراقبة والعمل على خلق مالذ آمن 
مغطى ومضمون عالوة على توفير تدريب أمني. إن التكاليف األولية 
مدرجة في امليزانية أدناه. وقد يتم تكبد نفقات أمنية إضافية سيجري 

العمل على تقييمها في الوقت املناسب.

األثر
اخلطة  هذه  في  واألمن  والقدرات  اإلدارة  مكونات  أجل  من  املوارد  إن 
وعلى  املساعدة  على  املتزايد  الطلب  تلبية  من  الوكالة  متكن  سوف 
ضمان التخطيط الفعال للبرامج اإلنسانية وجهود اإلنعاش املبكرة 

وطويلة األجل.



ملخص االحتياجات املالية

17,549,100التعليم

58,724,550املعونة الغذائية

55,833,000خلق فرص العمل الطارئة

31,990,200املعونة النقدية الطارئة

97,461,330املساكن

20,035,500إعادة تأهيل وإصالح منشآت األونروا

22,311,000الصحة

7,530,000برنامج الصحة النفسية اجملتمعي

8,400,000تقدمي الدعم ملنظمات اجملتمع احمللي

5,371,050خدمات صحة البيئة

1,448,208موظفو برنامج دعم العمليات

19,250,175اإلدارة، القدرات واألمن

345،904،113اجملموع

ملحوظة: كافة النفقات أعاله تشمل 11% كلفة نفقات دعم املشروع
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