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تمهيد

في مواجهة أوضاع الطوارئ املمتدة في األرض الفلسطينية
احملتلة ،والتي تدخل عامها احلادي عشر ،تواصل األونروا االستجابة
لالحتياجات اإلنسانية امللحة ألكثر من مليون الجئ فلسطيني
يعانون من انكشاف شديد أمام الوضع .نحن نناشد اجملتمع الدولي
لتوفير  379مليون دوالر أمريكي لتغطية تكاليف املساعدات
اإلنسانية للعام .2011
لقد أظهر االقتصاد الفلسطيني مؤخرا ً عالمات متواضعة على
التحسن ،ومت اتخاذ خطوات صغيرة لتخفيف احلصار املدمر على غزة
في حزيران/يونيو من هذا العام .إال أن هذه التطورات لم تقلل من
احتياجات الالجئني الذين تتحمل األونروا مسؤولية مساعدتهم.
فالالجئون الذين يشكلون أكثر من  40باملائة من سكان الضفة
الغربية وقطاع غزة ،يعانون من مستويات من الفقر وانعدام األمن
الغذائي بقدر أعلى من سائر السكان الفلسطينيني .ويعتبر معدل
البطالة بينهم أحد أعلى املعدالت في العالم .وعلى الرغم من
هذا التعرض للخطر بشكل خاص ،يتلقى الالجئون في قطاع غزة
املعونات الغذائية لكل فرد بقدر أقل من املستوى املعقول الذي
يتلقاه غير الالجئني .يهدف نداؤنا للعام  2011إلى تقليص الفجوة
في أبسط أشكال احلماية التي تقدمها األمم املتحدة ،مع االستمرار
في تقدمي املساعدات اإلنسانية األخرى ،مبا يشمل فرص العمل
املؤقتة واملأوى والتعليم والصحة.
في خضم أوضاع الطوارئ الطويلة األجل في األرض الفلسطينية
احملتلة ،متكنت األونروا ،على الرغم من العبء التشغيلي الثقيل
املفروض عليها ،من حتديد أشد االحتياجات امللحة بقدر أكثر
انضباطاً ،وتقدمي املساعدات مبزيد من الدقة ،وتقييم األثر بيقني أكبر.
فضال ً عن ذلك ،يتم تخطيط وتقييم املساعدات الطارئة بتنسيق
وثيق مع املنظمات املشاركة في الفريق القطري للعمل اإلنساني،
مما يعظم من فعالية كل تدخل.

إزاء هذه اخللفية ،ال تزال األونروا تشعر بالقلق الشديد بشأن انخفاض
املساهمات التي جاءت استجابة لندائنا للعام  ،2010إذ لم متول
سوى أقل من نصف احتياجاتنا .وستكون العواقب على املستفيدين
وخيمة إذا عانى نداء األونروا للعام  2011من نقص التمويل بشكل
مماثل .لقد أثبتت اجلهات املانحة ،مرارا ً وتكراراً ،التزامها السخي برفاه
الالجئني .ومع إدراكي للضغط الذي تتعرض له اجلهات املانحة في
خضم االضطراب االقتصادي العاملي ،إال أن االحتياجات امللحة التي
ما زالت قائمة ،وتبعاتها التي جتلبها على األمن اإلقليمي ،تلزمني بأن
أحض جميع اجلهات املانحة على االستمرار في إميانها باألونروا ودعم
كامل نطاق االحتياجات اإلنسانية للعام  2011على النحو املبني في
ندائنا.
يعد الوضع اإلنساني املطول في األرض الفلسطينية احملتلة نتيجة
مباشرة للنزاع الذي يحتاج إلى حل سياسي بشكل ال يحتمل
التأخير .لذا فإن األونروا تدعو األطراف الفاعلة املعنية في اجملتمع
الدولي ،بأكبر قدر من اإلحلاح ،ألن تتخذ اخلطوات اجلريئة الالزمة
للمساعدة على حتقيق تسوية عادلة وشاملة على أساس حل
الدولتني وتلبية حقوق اإلنسان للفلسطينيني .وفي غياب مثل هذه
التسوية ،سيكون نداء األونروا العاجل للعام  2011هو األحدث في
سلسلة من نداءات ال تلوح لها نهاية في األفق ،وتعاني من شح في
موارد املانحني التي ستظل تكرس من جديد لالستجابة لالحتياجات
اإلنسانية الفورية على حساب التنمية البعيدة املدى التي ينبغي أن
ينبني عليها السالم في الشرق األوسط.

فيليبو جراندي
املفوض العام
األونروا

كانون األول/ديسمبر 2010
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أرشيف األونروا  /شريف سرحان

ملخص تنفيذي
مضى حتى اآلن أكثر من عشرة أعوام على بداية انتفاضة األقصى.
وخالل هذا العقد من املعاناة ،بقيت الضفة الغربية وقطاع غزة في
قبضة أزمة إنسانية مطولة ناجتة عن جوالت متوالية من النزاع
والعنف ،وقيود ثابتة على احلركة ،وتدمير متكرر للمنازل والبنية
التحتية .وكان وقع هذا الوضع على الالجئني الفلسطينيني أن
انزلقت مئات اآلالف من األسر نحو الفقر ،واستنفدت آليات التدبر
التي بحوزتهم ،في حني تقيدت قدرتهم على الوصول إلى اخلدمات
العامة األساسية ،وسلبت منهم حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية،
وأصبحوا معرضني للتأذي والصدمة على نطاق واسع.
شهد العام األخير بعض التحسينات الصغيرة في األوضاع في
الضفة الغربية وانخفاض رحيم في شدة العنف الذي واجهه أهالي
غزة باملقارنة مع العام  .2009وقد جاءت التحسينات احملدودة في
الضفة الغربية باألساس نتيجة تخفيف اإلغالقات التي تفصل ما
بني اجملتمعات الفلسطينية على اجلانب الشرقي من اجلدار وتدفق
املعونات للسلطة الفلسطينية بحجم كبير .كما أن الزيادة
الصغيرة في عدد الفلسطينيني القادرين على تأمني دخل لهم من
العمل في سوق العمل اإلسرائيلية قد أحدثت أثراً ،ولكن مصدر
الدخل هذا يظل رهنا ً بالتقلبات في أوضاع النزاع ونظام اإلغالق.
لقد استفاد الالجئون الفلسطينيون بقدر أقل من غير الالجئني من
مصادر التشغيل اجلديدة ،فبقيت معدالت البطالة بني الالجئني في
الضفة الغربية مرتفعة إلى حد بالغ ،مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات
الفقر وانعدام األمن الغذائي بني الالجئني عنها بني غير الالجئني.
وتظل اجملتمعات في املنطقة ج في الضفة الغربية وتلك الواقعة بني
اجلدار واخلط األخضر وفي القدس الشرقية تتعرض لقيود مشددة

على حرية احلركة ،وتعاني في حاالت عديدة من هدم املنازل وتزايد
حوادث العنف التي يتسبب بها املستوطنون اإلسرائيليون.
وفي غزة ،تعتمد غالبية السكان على األونروا للحصول على
املعونات الغذائية واخلدمات األساسية األخرى .يأتي ذلك نتيجة
الدمار االقتصادي الذي سببته سنوات من اإلغالق واحلصار املفروض
على غزة منذ حزيران/يونيو  ،2007وأزمة املساكن والبنية التحتية
الناشئة عن سلسلة من االجتياحات اإلسرائيلية ،والتي بلغت
1
ذروتها في احلرب على غزة التي انتهت في كانون الثاني/يناير .2009
وقد أعلنت حكومة إسرائيل في  20حزيران/يونيو ،في أعقاب واقعة
أسطول احلرية التي أودت بحياة تسعة مدنيني ،عن إجراء تعديل على
احلصار ،إال أن هذا التعديل لم يأت سوى بتحسن بسيط في توريد
اللوازم اإلنسانية ومواد البناء حتى اآلن ،ولم يكن له تأثير عام على
الصادرات أو على قدرة االقتصاد في غزة على التعافي تبعا ً لذلك.
لقد أثبت نظام التصاريح اجلديد ،الذي يشمل توريد مواد البناء ،أنه
ثقيل وبطيء احلركة وغير قادر على التعامل مع احتياجات اإلنعاش
امللحة في غزة في أعقاب الدمار الناجت منذ كانون الثاني/يناير .2009
يقدر مجلس الالجئني النرويجي أن  9275وحدة سكنية بحاجة إلى
بناء وأن  2886وحدة بحاجة إلى استكمال وأن هناك حاجة لتوفير
عشرات اآلالف من الوحدات السكنية من أجل تلبية احتياجات
2
النمو الطبيعي.
 1تشير احلرب على غزة إلى النزاع املسلح الذي استمر على مدى ثالثة أسابيع في
قطاع غزة وجنوب إسرائيل خالل شتاء .2009-2008
 2انظر :مجلس الالجئني النرويجي  -صفحة حقائق حول قطاع املساكن رقم.1
متوفرة على.www.sheltergaza.org :
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إن تطور منط األزمة في األرض الفلسطينية احملتلة قد ألزم األونروا بأن
تبني على التدابير التي أدخلتها على مدى السنتني املاضيتني حتى
حتسن توجيه مساعدات اإلغاثة التي تقدمها نحو األسر الالجئة
األكثر احتياجاً .وقد مت في كال اإلقليمني إدخال تقييمات لقياس
الفقر لضمان أن تكون املعونات الغذائية واملساعدات النقدية
وبرامج التشغيل الطارئ التي تقدمها األونروا موجهة لصالح
السكان الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي والفقراء املدقعني .ولقد
اتخذت الوكالة أيضا ً خطوات لضمان أن تصبح مساعدات اإلغاثة
التي تقدمها أكثر استجابة لالحتياجات احملددة لبعض الفئات،
مثل األسر التي تعيلها نساء ،والرعاة في الضفة الغربية ،والشباب
واألطفال .إن هذا الدعم املوجه واملتعدد املستويات ،على سبيل
املثال ،سيساعد حوالي  200ألف طفل الجئ في غزة على احلصول
على غذاء إضافي على شكل دعم لسبل املعيشة ومساعدة في
العودة إلى املدرسة .يعتبر هذا جزءا ً من جهود الوكالة لتخفيف األثر
السلبي لألزمة على قدرة الالجئني على الوصول إلى خدمات الصحة
والصرف الصحي األساسية في كال اإلقليمني ،ولتوفير املأوى ،مبا
في ذلك اإليواء املؤقت ،وكذلك املساعدات الطارئة ،للسكان الذين
تعرضت منازلهم للتدمير أو أصيبت بأضرار بسبب النزاع.

اجلودة والتغطية التي تنفذ بها برامجها احملورية في التنمية
اإلنسانية واملساعدات .ستسعى الوكالة لتحسني قدراتها في
تنسيق وإدارة استجاباتها الطارئة مع االستثمار في أدوات ونظم
تخطيط البرامج التي تتيح لها أن تتكيف مع الطبيعة املتغيرة
لألزمة اإلنسانية.

إن احلقوق التي يخول الالجئون الفلسطينيون باحلصول عليها
مبوجب القانون الدولي اإلنساني ال تزال تتعرض النتهاك أو جتاهل
منتظم دون محاسبة أو مساءلة .وتخطط األونروا ،ضمن عملياتها
الطارئة خالل سنة  ،2011لتحسني أنشطة الرصد والتبليغ
واملناصرة بخصوص حقوق الالجئني ،إلى جانب تقدمي خدمات
الصحة النفسية – على املستوى الفردي واجملتمعي على حد سواء
– لتخفيض الضائقة النفسية الناجتة عن العنف واإلغالقات
وامتهان الكرامة والصعوبة الشديدة .كما ستوفر خدمات
ميدانية متنقلة للوصول إلى اجملتمعات املعزولة أو املعرضة إلى
انعدام األمن بشكل خاص في املناطق حول اجلدار وفي املنطقة ج
وفي القدس الشرقية.
تسعى األونروا كذلك للحصول على التمويل الذي يتيح لها
احملافظة على الطاقم واملوارد اليسيرة على مستوى األقاليم
والرئاسة والالزمة لتنفيذ عملياتها الطارئة من دون اإلضرار مبستوى

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

ملخص ميزانية النداء العاجل لسنة 2011
برنامج التشغيل الطارئ
املساعدات النقدية
املعونات الغذائية
التعليم
الصحة
الصحة البيئية
الصحة النفسية اجملتمعية
دعم املنظمات اجملتمعية
احلماية
اإليواء املؤقت وإصالح املساكن
موظفو دعم العمليات
التنسيق واإلدارة
اجملموع

قطاع غزة
57,337,050
61,605,000
126,118,200
8,305,000
2,220,000
1,509,600
3,303,360
9,990,000
0
18,870,000
1,920,633
8,769,000
299,947,843$

الضفة الغربية
49,295,370
8,069,944
3,563,920
0
5,600,583
1,354,048
3,894,277
0
1,793,463
1,213,066
2,247,701
1,961,999
78,994,371$

رئاسة األونروا
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782,328
782,328$

اجملموع
106,632,420
69,674,944
129,682,120
8,305,000
7,820,583
2,863,648
7,197,637
9,990,000
1,793,463
20,083,066
4,168,334
11,513,327
379,724,542$
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السياق
يعتبر الالجئون الفلسطينيون ضمن األفراد األكثر عرضة للخطر من
السكان الذين يعانون من اإلفقار وانعدام األمان والضغوط بشكل
مزمن في الضفة الغربية وقطاع غزة .وقد أدت عشر سنوات من
القيود املشددة على حرياتهم وحقوقهم مبوجب القانون الدولي
إلى جعلهم معتمدين على املعونات الدولية ،وفاقدين للقدرة على
الوصول إلى اخلدمات األساسية وفرص العمل ،وضحايا للتشريد
املتواصل وانعدام األمن واإلذالل وامتهان الكرامة ،وانتهاك حقهم
األساسي في تقرير املصير.

الوصول
تعد حرية احلركة شرطا ً مسبقا ً لتوفر سبل املعيشة املستدامة
وللتفاعل االجتماعي والثقافي واالقتصادي الطبيعي .إن حرمان
الفلسطينيني من حرية احلركة يفضي إلى موجة من انتهاكات
حقوق اإلنسان األخرى التي ال تقل أهمية ،مبا في ذلك احلق في الرعاية
الصحية والتعليم والعمل ومقومات التنمية اإلنسانية .ويظل
اإلذالل الذي يتعرض له الفلسطينيون وهم يصطفون لعبور نقاط
التفتيش واحلواجز ميثل امتهانا ً لكرامتهم.

من القطاع التجاري في غزة ،وبالتالي القضاء على آفاق العمل
والتشغيل بالنسبة للفلسطينيني .كما يحد احلصار بشكل
شديد من تقدمي اخلدمات األساسية وصيانة البنية التحتية العامة
املتمثلة في الكهرباء واملياه وغير ذلك من املستلزمات اإلنسانية.
ومع أن التعديالت التي أجريت على احلصار في حزيران/يونيو – 2010
في أعقاب واقعة أسطول احلرية في غزة – خففت بعض القيود التي
تواجهها األونروا في توريد اللوازم اإلنسانية ،إال أنها لم تؤثر بشكل
ملموس بعد على اخلدمات العامة الرئيسية التي تعتمد غالبية
الالجئني عليها.
في أواخر سنة  ،2010وبسبب الكم احملدود من الوقود الصناعي
املتوفر حملطة الكهرباء في غزة ،ظل أمرا ً اعتياديا ً أن تنقطع الطاقة
الكهربائية مبعدل  6-4ساعات في اليوم .ويستمر االنقطاع اليومي
للتيار الكهربائي في التأثير على حياة السكان وتقدمي اخلدمات
األساسية ،مبا يشمل إمدادات املياه ومعاجلة مياه اجملاري والتخلص
منها وتشغيل اخلدمات الصحية .ومن ناحية أخرى ،يتمكن حوالي
 20باملائة من سكان مدينة غزة ورفح وجباليا من الوصول إلى املياه
اجلارية مرة واحدة فقط كل خمسة أيام (ملدة  8-6ساعات) ،ويتمكن
 50باملائة من الوصول إلى املياه مرة واحدة فقط كل أربعة أيام (6
ساعات) ،ويحصل  60باملائة على املياه اجلارية مرة كل يومني (8-6
3
ساعات).
ال يزال احلظر ساريا ً على إدخال أغلب مواد البناء إلى قطاع غزة،
وتستثنى من ذلك املواد التي تورد لصالح مشاريع حتت اإلشراف الدولي
تتم مبصادقة من السلطات اإلسرائيلية .ومنذ تخفيف احلصار الذي
مت اإلعالن عنه في  20حزيران/يونيو ،صادقت السلطات اإلسرائيلية
على  25مشروع بناء لألونروا (في الغالب مدارس وعيادات) ،وهي متثل
ما ال يزيد على  6.5باملائة من إجمالي احتياجات الوكالة للبناء في
غزة .وعلى الرغم من هذه املصادقة ،إال أن دخول املواد بشكل فعلي
لصالح هذه املشاريع قد عانى من تأخير كبير ،وهو ما يعود جزئيا ً إلى
محدودية الطاقة االستيعابية في نقاط العبور إلى غزة .وبالنتيجة،
أمكن حتى أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر إدخال  50باملائة فقط
من املواد التي طلبتها األونروا لصالح املشاريع املصادق عليها .كما
تتم إعاقة التوريد الفعال للمعونات من خالل القيود على الوصول
إلى املناطق التي متتد على مسار السياج احمليط بغزة .فمنذ أواخر
سنة  ،2008متنع السلطات العسكرية اإلسرائيلية الوصول الكلي
أو اجلزئي إلى مناطق تصل إلى  1500متر داخل السياج ،وتشكل هذه
املساحة  17باملائة من إجمالي مساحة قطاع غزة و 35باملائة من
أراضيه الزراعية.

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

غزة
تفرض إسرائيل حصارا ً مشددا ً على قطاع غزة منذ أن بسطت
حماس سيطرتها هناك في حزيران/يونيو  .2007وكانت نتيجة ذلك
تعرض السكان لعقوبات جماعية تتمثل في تدمير كل ما تبقى

في أعقاب واقعة أسطول احلرية ،بدأت مصر بفتح معبر رفح بشكل
أكثر انتظاما ً أمام عدد محدود من رجال األعمال الفلسطينيني
واحلجاج وحوالي  400حالة طبية في الشهر يتم حتويلها لتلقي
العالج في املستشفيات املصرية .كما سمح ألعداد صغيرة من
احلاالت الطبية (حوالي  1000حالة في الشهر) مبغادرة قطاع غزة
لتلقي العالج في إسرائيل مرورا ً مبعبر إيرز .وال يزال يتم رفض إعطاء
تصاريح مغادرة عبر معبر إيرز للطلبة احلاصلني على منح دراسية
ومقاعد دراسية في جامعات أجنبية لكي يلتحقوا بالدراسة.
3 OCHA oPt – Protection of Civilians Weekly Report 2026- Oct 2010,
available at www.ochaopt.org
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على الرغم من التعديالت على نظام احلصار اإلسرائيلي ،ال تزال
األنفاق غير الشرعية حتت احلدود بني مصر وغزة و”اقتصاد األنفاق”
املرافق لها تشكل عجلة دافعة رئيسية للقطاع اخلاص في غزة.
فهي توفر العمل ومجموعة من السلع للسوق احمللية ،بأسعار
مضخمة .وقد ترافق استمرار أهميتها في أعقاب واقعة أسطول
احلرية في حزيران/يونيو  2010باستمرار إحصائيات الوفيات في
أوساط العاملني في األنفاق .ففي األشهر العشرة األولى من سنة
 ،2010قتل  43فلسطينيا ً وجرح  85آخرون في حوادث مختلفة
متعلقة باألنفاق 4.إن تأثير تعديل احلصار املعلن عنه في  20حزيران/
يونيو على القطاع اخلاص في غزة ال يزال محدوداً ،حيث ال يزال احلظر
على التصدير قائماً.

الضفة الغربية
ساهمت التدابير التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية منذ نيسان/
إبريل  2008إلزالة بعض نقاط التفتيش والعوائق وتغيير اإلجراءات
في بعض آخر منها في تقليل الوقت الذي يستغرقه السفر بني
العديد من املدن والبلدات في الضفة الغربية ،وكذلك في تخفيض
مستوى االحتكاك بني الفلسطينيني والقوات اإلسرائيلية على
نقاط التفتيش .نتيجة لذلك ،أصبحت قطاعات من السكان
الفلسطينيني متتع بقدرة أفضل على الوصول إلى اخلدمات وأماكن
العمل واألسواق .لقد انخفض العدد اإلجمالي للعوائق أمام احلركة
التي مت توثيقها في حزيران/يونيو  2010إلى  505بعد أن كان 626
في آذار/مارس  5.2009إال أنه لم يطرأ حتسن ملموس على وصول
الفلسطينيني إلى املناطق خلف اجلدار ،مبا في ذلك القدس الشرقية،
وإلى األراضي واجملتمعات الريفية في منطقة األغوار أو في مساحة
6
 60باملائة من الضفة الغربية التي تعرف باسم منطقة ج.

أدى إلى خسارة  1218ساعة من عمل الطاقم أو ما يعادل  162يوم
عمل .وقد وقعت  184من هذه احلوادث على نقاط تفتيش تقود إلى
القدس الشرقية ،وكانت هذه احلوادث حتديدا ً مسؤولة عن خسارة
كل أيام عمل الطاقم الضائعة ،باستثناء تسعة أيام.
خالل سنة  ،2011ستبدأ إدارة املعابر في وزارة الدفاع اإلسرائيلية
بتولي السيطرة على نقاط التفتيش املوجودة في اجلدار ،والتي
تتحكم بالدخول إلى القدس الشرقية واخلروج منها .وكما يحصل
في نقاط تفتيش أخرى تديرها إدارة املعابر ،يتوقع أن يجري إلزام
طاقم األمم املتحدة احمللي بالترجل من مركباتهم واخلضوع لتفتيش
جسدي وعبور نقطة التفتيش سيرا ً على األقدام ،ويتوقع أن يطلب
طاقم إدارة املعابر بأن يتم تفتيش مركبات األمم املتحدة (إال إذا كان
السائق عضوا ً في الطاقم الدولي ويحمل بطاقة من وزارة اخلارجية).
ويحتمل أيضا ً أن تؤثر إجراءات إدارة املعابر على أنشطة الشحن ،بأن
تفرض نظام التنزيل والتحميل ونظام تصاريح ملرور اللوازم اإلنسانية
دون أن تتوفر البنية التحتية الالزمة لتلبية االحتياجات التشغيلية
لألونروا .إن تطبيق هذا التغيير سيسبب تقويضا ً شديدا ً لقدرة
األونروا والهيئات اإلنسانية والتنموية األخرى على مواصلة العمل
في القدس الشرقية وانطالقا ً منها.

تشمل املنطقة ج أغلب األراضي الزراعية واملستودعات املائية
في الضفة الغربية وتعد ذات أهمية حيوية بالنسبة للتنمية
الفلسطينية .وبفعل سياسات التخطيط التقييدية والتمييزية
التي تنتهجها احلكومة اإلسرائيلية ،تواجه اجملتمعات في هذه
املنطقة أيضا ً خطر التهجير بشكل متصاعد .وعلى نحو مماثل،
كثيرا ً ما يعجز الفلسطينيون في القدس الشرقية عن احلصول على
التراخيص الالزمة ألي نوع من البناء أو أعمال الصيانة على املباني
ويواجهون تهديدات بالتهجير أو اإلخالء.
وفيما أن بناء إسرائيل للجدار في الضفة الغربية قد توقف إلى
حد كبير خالل سنة  ،2010فقد انتهى العمل على  60باملائة من
اجلدار ،والذي تقع نسبة  85باملائة من مساره داخل الضفة الغربية،
في معارضة للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية
سنة  .2004إن اجلدار ومئات العوائق املادية ونقاط التفتيش التي ال
تزال قائمة في الضفة الغربية تواصل التأثير بشكل بارز على قدرة
الوكالة على تقدمي اخلدمات اإلنسانية .فقد سجلت الوكالة ما بني
كانون الثاني/يناير ومتوز/يوليو  2020وقوع  217حادثة مت فيها تأخير
الطاقم أو منعه من املرور عبر نقاط التفتيش الثابتة أو الطيارة ،مما
4 OCHA oPt – Protection of Civilians Weekly Report 20-26 Oct 2010,
available at www.ochaopt.org
5 OCHA oPt – West Bank Movement and Access June 2010, available at
www.ochaopt.org
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املستوطنني املسجلة في الضفة الغربية ،والتي تؤدي إلى إصابات
احلماية
بني الفلسطينيني أو التسبب بأضرار ألراض وممتلكات فلسطينية.
كانت سنة  2009أسوأ السنوات التي مرت منذ بداية انتفاضة لقد مت تسجيل أكثر من  161حادثة كهذه ما بني كانون الثاني/يناير
األقصى من ناحية الوفيات واإلصابات الفلسطينية الناجمة عن ومتوز/يوليو  ،2010مما أدى إلى مقتل ثالثة فلسطينيني ،منهم طفل،
النزاع ،وذلك بشكل رئيسي بسبب النزاع في غزة في كانون الثاني /وإصابة حوالي  60فلسطينياً 8.وتتواصل أيضا ً عمليات التفتيش
يناير من تلك السنة .وقد شهدت سنة  2010انخفاضا ً شديدا ً واالعتقال على يد القوات العسكرية اإلسرائيلية عبر الضفة
في عدد الوفيات واإلصابات ،ولكن الفلسطينيني ظلوا يتعرضون الغربية .فقد وقعت  93حادثة كهذه كل أسبوع في املتوسط خالل
لتهديدات خطيرة على حياتهم وصحتهم وأمنهم بشكل منتظم األشهر العشرة األولى من سنة  9.2010وال تزال مخيمات الالجئني
نتيجة شتى أنواع العنف ،مبا في ذلك العنف املرتبط بالنزاع ،وعنف تتعرض ملثل هذه العمليات العسكرية ،وتشير التقارير امليدانية
املستوطنني ،والعنف الداخلي بني الفصائل الفلسطينية ،والذخائر لألونروا إلى أنه جرت  155عملية تفتيش واعتقال في مخيمات
غير املنفجرة .خالل األشهر العشرة األولى من سنة  ،2010قتل  54الضفة الغربية من كانون الثاني/يناير وحتى حزيران/يونيو .2010
فلسطينيا ً وأصيب  216فلسطينيا ً آخرين في حوادث متعلقة بالنزاع
في قطاع غزة .وما يستدعي القلق بشكل خاص فرض “منطقة إن السنة العاشرة من القيود على احلركة تقف شاهدة على اقتراب
عازلة” داخل السياج احمليط بغزة .ومبا أنه ال يتضح للسكان كم آليات التدبر لدى اجملتمعات احمللية من أن تنفد واستمرار انهيار
يبلغ عرض هذه املنطقة بدقة ،فقد تسببت مبقتل عدة فلسطينيني املعايير االجتماعية التي توفر احلماية للفئات املعرضة للخطر .وال
تزال األوضاع االقتصادية الصعبة تولد أشكاال ً من عمل األطفال،
وتهجير آخرين واستالب ممتلكاتهم.
مثل األطفال الذين يعملون في األنفاق ،وجمع اخمللفات في الشوارع،
أما في الضفة الغربية ،فقد قتل في الفترة ذاتها  14فلسطينيا ً وجمع اخلردة ،واألطفال الذين ينقبون في مكبات النفايات سعيا ً
وأصيب أكثر من  1000آخرين ،حيث وقع ربع هذه اإلصابات في منهم إلعالة أسرهم وتوفير دخل إضافي.
املظاهرات األسبوعية املناهضة للجدار والتوسع االستيطاني
والقيود على احلركة 7.كما طرأت زيادة ملموسة على حوادث عنف
7 OCHA oPt – Casualties Database, available at www.ochaopt.org
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االحتياجات اإلنسانية
الوضع االجتماعي-االقتصادي
إن االقتصاد الفلسطيني املنهار بفعل سنوات من النزاع وعمليات
اإلغالق واحلصار في غزة ،يظهر عالمات مهمة على االنتعاش ،مع
أن هذا االنتعاش ال يزال يعتمد بشكل كبير على املساعدات املالية
اخلارجية للمحافظة على بقائه .ويقدر البنك الدولي أن الناجت احمللي
اإلجمالي في األرض الفلسطينية احملتلة من املرجح أن ينمو بنسبة
 8باملائة خالل سنة  2010بفضل التدفقات الكبيرة للمساعدات
اإلنسانية بشكل رئيسي ،وبسبب انخفاض قاعدته نسبيا ً سنة
 ،2009عندما عانى النشاط االقتصادي كثيرا ً في غزة في الربع
األول من السنة بسبب احلرب على غزة 10.ومع ذلك ،فإن معدالت
نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي لسنة  ،2009وهي أحدث
البيانات املتاحة ،والتي يؤثر فيها ارتفاع معدالت النمو السكاني
الفلسطيني ،تبني أن هذه املعدالت في األرض الفلسطينية احملتلة
في سنة  2009بقيت أدنى بنسبة  25باملائة من املستويات التي
11
كانت سائدة قبل االنتفاضة.
إن منو القطاع اخلاص ،والذي يعد ضرورة ال بد منها من أجل حتقيق
انتعاش اقتصادي مستدام ،قد تضرر بفعل القيود اإلسرائيلية
على وصول وحركة الناس والسلع .فاحلظر املفروض على صادرات
غزة ،وتقييد الوصول إلى األراضي واملياه في الضفة الغربية ،وعزل
أسواق القدس الشرقية ذات القيمة الكبيرة ،والقيود على إدخال
املواد األساسية للتصنيع والبناء إلى غزة ،كل ذلك يواصل تقييد كل
محاولة إلحياء القطاع اخلاص الفلسطيني.

مقارنة مع نفس الفترة من سنة  .2009ووفقا ً ملعايير منظمة العمل
الدولية ،ارتفعت نسبة األفراد الذين ال يعملون ولكن يبحثون عن
12
عمل قليال ً أيضا ً إلى  22.9باملائة في الفترة ذاتها من سنة .2010
إن استمرار التأثير املدمر للحصار في غزة ،والعواقب الناجمة عن
احلرب على غزة ،يعني أنه على الرغم من جهود األونروا لتوفير فرص
العمل وتأثير “اقتصاد األنفاق” ،فإن التباين في معدل البطالة بني
الضفة الغربية وقطاع غزة قد واصل االزدياد سنة  2010أيضاً .فقد
ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى  39.3باملائة في الربع الثاني
من  ،2010بينما انخفض إلى  15.2باملائة في الضفة الغربية 13.وتوجد
ضمن تفاصيل أحدث أرقام البطالة بعض املعدالت املذهلة بالفعل؛
على سبيل املثال ،تبلغ نسبة البطالة  66.6باملائة في أوساط األفراد
14
الذين تتراوح أعمارهم بني  24-20سنة في قطاع غزة.
وما يؤكد انكشاف السكان الالجئني أمام تأثير األزمة االقتصادية-
االجتماعية بشكل خاص ذلك التفاوت في إحصاءات البطالة بني
الالجئني وغير الالجئني .فحسب تعريف منظمة العمل الدولية
الضيق ،بلغ معدل البطالة بني الالجئني عبر األرض الفلسطينية
احملتلة  29.4باملائة في منتصف سنة  ، 2010باملقارنة مع  19.1باملائة
لغير الالجئني .يفسر هذا جزئيا ً بارتفاع مستوى البطالة املزمنة في
قطاع غزة ،حيث يشكل الالجئون ثلثي السكان .كما أنه يعكس
الصعوبة اإلضافية التي يواجهها الالجئون في الضفة الغربية في
الوصول إلى سوق العمل ،وخاصة في ظل نظام التصاريح وبالنسبة
للعمل في املستوطنات وفي إسرائيل.

يتعلق أحد العناصر املهمة في النمو االقتصادي لسنة  2009بعدد
الفلسطينيني في الضفة الغربية الذين يعملون في سوق العمل
اإلسرائيلية .وقد قدر اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن هذا
العدد قد ارتفع من حوالي  70ألفا ً في الربع األول من سنة 2009
إلى ما يقرب من  83ألفا ً في الربع األول من سنة  ،2010ثم انخفض
بشكل طفيف خالل منتصف  .2010وقد وفر هذا العمل دفعة مهمة
القتصاد الضفة الغربية ،إذ أن األجور التي يحصل عليها العاملون
في إسرائيل تبلغ أكثر من ضعف تلك التي يحصل عليها العاملون
في القطاع اخلاص في الضفة الغربية .ومع ذلك ،فإن هذا املصدر
من مصادر الدخل ال يزال عرضة ألهواء نظام التصاريح اإلسرائيلي
والسياق السياسي األوسع.

البطالة
ال تزال تنتشر معدالت عالية جدا ً من البطالة ،باملقارنة مع املنطقة
والعالم ،في أوساط السكان في األرض الفلسطينية احملتلة،
وخاصة السكان الالجئني .وفقا ً للتعريف املوسع للبطالة ،إن
نسبة األشخاص الذين ال يعملون ،سوا ًء أكانوا يبحثون عن عمل
أم ال ،ارتفعت قليال ً إلى  28.6باملائة في الربع الثاني من سنة ،2010
10 World Bank - Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison
Committee September 21, 2010 available at www.worldbank.org/ps

 11املرجع السابق.

أرشيف األونروا  /شريف سرحان
 12انظر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني – مسح القوى العاملة (نيسان/
إبريل-حزيران/يونيو  ،)2020متاح على www.pcbs.gov.ps
 13املرجع السابق.
 14املرجع السابق.
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الفقر وانعدام األمن الغذائي
إن التحسن الطفيف في األداء االقتصادي في الضفة الغربية
خالل سنة  2009قد انعكس في أحدث بيانات متاحة عن الفقر.
فقد كشفت نتائج مسح الفقر الرسمي الذي أجراه اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني خالل سنة  2009وأصدره في تشرين األول/
أكتوبر  2010عن معدل فقر يبلغ  21.9باملائة في األرض الفلسطينية
احملتلة ،بواقع  15.5باملائة في الضفة الغربية و 33.2باملائة في قطاع
غزة .استخدم املسح منهجية جديدة إلعداد تقديرات الفقر،
وسجلت نتائجه الرئيسية انخفاضا ً في مستويات الفقر باملقارنة
مع املسح األخير الذي أجري سنة  .2007إال أنه سجل أيضا ً أن نسبة
 12باملائة إضافية يعانون من فقر مدقع ( 7.5باملائة في الضفة
الغربية و 20باملائة في قطاع غزة).
يعتمد انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية إلى حد كبير
على األوضاع االجتماعية-االقتصادية لألسر والعوائق البنيوية
واالقتصادية أمام إنتاج وجتارة الغذاء .وقد استنتج مسح األمن
االقتصادي-االجتماعي والغذائي لبرنامج الغذاء العاملي ومنظمة
األغذية والزراعة أنه فيما عانت  25باملائة من األسر الفلسطينية
من انعدام األمن الغذائي ،كان الالجئون أكثر معاناة ،حيث بلغت
املعدالت  29باملائة بني األسر التي تقيم في اخمليمات 15.وفي ،2010
أفادت ثلث األسر الالجئة ( 34.3باملائة) التي أجرت األونروا مقابالت
معها وحوالي نصف أسر الرعاة ( 46.8باملائة) بأنهم لم يكونوا
قادرين على تلبية احتياجات األسرة اآلنية للغذاء .كما شعرت نسبة
إضافية من األسر تبلغ  18.8باملائة بأن لديهم ما يكفل أمنهم املالي
لفترة تقل عن ستة أشهر.
في سنة  ،2010قامت األونروا بقياس مستويات األمن الغذائي
لدى قرابة  93ألف أسرة في الضفة الغربية ضمن عملية توجيه
املساعدات املبني على الفقر “دعم” .وتبني أن  21باملائة من األسر
( 18.989أسرة) كانت تعاني من انعدام األمن الغذائي وبالتالي غير
قادرة على شراء حتى أبسط احتياجاتها الغذائية .يضاف إلى ذلك أن
 27باملائة من األسر ( 24.501أسرة) كانت معرضة للخطر وتستطيع
بالكاد أن تشتري االحتياجات الغذائية األساسية ،ولكنها تتعرض
إلى مخاطرة عالية بأن تنضم إلى قائمة األسر التي تفتقر إلى األمن
الغذائي .وقد أبرزت بيانات “دعم” أن فئات الالجئني األكثر عرضة
للخطر هي في األساس األسر الكبيرة احلجم ،حيث أن نسبة انعدام
األمن الغذائي ترتفع إلى  53باملائة ونسبة املعرضني للخطر ترتفع
إلى  29باملائة بني األسر التي تتكون من  8أفراد فأكثر.
تبني أيضا ً ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي لدى األسر التي
تعيلها نساء (مبا في ذلك نساء متزوجات من غير الجئني) ،حيث بلغت
النسبة  33باملائة وكانت نسبة املعرضني للخطر  27باملائة .ومن
اجلدير بالذكر أن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يفيد بوجود
 23.711أسرة الجئة تعيلها نساء في الضفة الغربية .باإلجمال،
كان سكان التجمعات البدوية ومخيمات الالجئني والقرى معرضني
بشكل خاص خملاطرة انعدام األمن الغذائي.
15 WFP / FAO – Socio-Economic and Food Security Assessment in the
West Bank, August 2009

في غزة ،ومع تعميم نظام قياس الفقر على مدى السنتني املاضيتني،
أمكن لألونروا أن حتدد  200.000الجئ إضافي يعيشون حتت خط الفقر
املدقع من ناحية الغذاء في غزة ،مما رفع العدد اإلجمالي إلى ،300.000
باإلضافة إلى  450.000شخص يعيشون حتت خط الفقر املطلق أو
بدون مصدر دخل .إن تردي انعدام األمن الغذائي وتعميق الفقر يعني
املزيد من التدهور في مؤشرات الصحة والتغذية ،وخاصة بالنسبة
للنساء واألطفال ،والذين أصبح العديد منهم يعتمدون بشكل
كبير على املساعدات اإلنسانية .توجد في غزة  16.307أسر تعيلها
نساء معتمدة على املعونات الغذائية من األونروا ،ويقدر أن  35باملائة
من هذه األسر تعيش حتت خط الفقر املدقع .للمقارنة ،يقدر أن 25
باملائة من األسر التي يعيلها رجال تعيش حتت خط الفقر املدقع.

الصحة والبيئة
ال تزال اآلثار املترتبة على احلصار املفروض على غزة منذ سنة 2007
والنزاع في كانون الثاني/يناير  2009تتسبب بعواقب خطيرة على
وصول الالجئني إلى خدمات الصحة العامة والبيئية .وفي الضفة
الغربية ،ال يزال الوصول إلى اخلدمات الصحية مقيدا ً بالنسبة
للمجتمعات املعرضة للخطر في املنطقة ج وبني اجلدار واخلط
األخضر .في غزة ،لم يطرأ حتسن ملموس على إمدادات الكهرباء
والوقود واملواد االستهالكية األخرى لصيانة البنية التحتية األساسية
للصحة بعد التعديالت على احلصار التي أعلن عنها في حزيران/
يونيو  .2010وتتزايد العوائق أمام تقدمي العالج في املستشفيات،
وخاصة ملرضى غسيل الكلى وغيرهم ممن يعانون من أمراض مزمنة،
بسبب عدم قدرة املستشفيات على صيانة املعدات وإجراء العمليات
الطبية في ظل القدرة احملدودة على الوصول إلى إمدادات الكهرباء
وقطع الغيار واملعدات .وال يزال منح التصاريح للوصول إلى العالج
املتخصص خارج غزة يدار بشكل بيروقراطي وعشوائي في الغالب،
على الرغم من التحسن في إمكانية خروج املرضى عن طريق مصر.
إن األزمة االجتماعية-االقتصادية اجلارية تترك العديد من الالجئني
غير قادرين على دفع تكاليف العالج وبالتالي تزيد من العبء على
اخلدمات الصحية لألونروا.

أرشيف األونروا  /عالء غوشة

في الضفة الغربية ،أظهر تقييم احتياجات أجرته األونروا في سنة
 2010أن  18باملائة من الالجئني أفادوا بأنهم اضطروا خلفض إنفاقهم
على الصحة وكانوا يواجهون صعوبة بالغة من الناحية املالية في
الوصول إلى العالجات املتخصصة .ويشار إلى أن اجملتمعات املعرضة
للخطر في املنطقة ج ،وفي محيط مدينة القدس ،وإلى الغرب من
اجلدار ،وجتمعات الرعاة ،واألسر التي مت تهجيرها نتيجة هدم منازلها،
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كل أولئك يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى اخلدمات
الصحية ،سوا ًء من الناحية الفعلية نتيجة القيود املفروضة على
الوصول وضعف البنية التحتية ،أو من الناحية املالية بسبب
تكاليف املواصالت.
فيما يتعلق بالصحة البيئية ،فإن احلظر على استيراد مواد البناء
في غزة منذ فرض احلصار قد خلق تراكما ً من االحتياجات املاسة إلى
مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي التي لم تستفد،
حتى وقت كتابة هذا التقرير ،من التعديالت التي أدخلت على نظام
احلصار في حزيران/يونيو  ،2010وقد زاد نقص املعدات والوقود الالزم
للمولدات الكهربائية في تردي أوضاع املياه والصرف الصحي .إن
حوالي  90باملائة من املياه اجلوفية في غزة لم تعد صاحلة للشرب،
وترتفع فيها نسبة الكلوريد والنترات عدة مرات عن احلد الذي توصي
به منظمة الصحة العاملية .ويتم توفير إمدادات املياه املنزلية بشكل
متقطع وتنخفض مستويات االستهالك بقدر كبير عن املعايير
الدولية .وتعمل احملطات الثالث ملعاجلة مياه الصرف الصحي في غزة
بشكل متقطع ،حيث تتم معاجلة القليل من مياه الصرف الصحي
بالشكل السليم ،فيما يتم إرجاع غالبيتها إلى البرك والوديان
والبحر .فعلى طول قطاع غزة ،يقوم  16مصبا ً بتفريغ املياه العادمة
مباشرة في البحر ،مبا في ذلك وادي غزة .وتصرّف هذه املصبات ما
يصل إلى  80.000متر مكعب من مياه اجملاري اخلام في اليوم.

يدفع النقص احلاد في الغرف الصفية مدارس األونروا واملدارس
احلكومية للعمل بنظام املناوبتني .ومع ذلك ،لن يتمكن حوالي 40
ألف طالب وطالبة من الالجئني من االلتحاق مبدارس األونروا خالل سنة
 2011بسبب نقص البنية التحتية املدرسية .إن القيود على دخول
مواد البناء إلى غزة منذ سنة  2007حتول دون إمكانية بناء مدارس
جديدة .وفي هذه األثناء ،يتسبب كل من أثر النزاع والوضع االجتماعي-
االقتصادي املزمن بتأثير مستمر على التحصيل التعليمي لألطفال
الالجئني .فقد تبني من حتليل االحتياجات الذي أجرته األونروا أن 108
من أصل  228مدرسة يبلغ فيها معدل الفقر املدقع بني الطلبة أكثر
من  30باملائة وأن  19مدرسة يبلغ فيها معدل الفقر املدقع  40باملائة أو
أكثر .وبالتالي ،كانت معدالت الرسوب في اختبارات اللغة العربية و/أو
الرياضيات في  2010/2009ترتفع عن  30باملائة.

الوضع النفسي-االجتماعي

أدت مستويات العنف القصوى التي شهدها قطاع غزة خالل احلرب
األخيرة والعديد من النزاعات السابقة في غزة ،باإلضافة إلى الشعور
بالعزلة واملعاناة االقتصادية الناجمة عن احلصار اإلسرائيلي ،إلى
تأثيرات كبيرة على الرفاه النفسي-االجتماعي جملتمع غزة بأكمله.
وتشير الدراسات التي أجريت خالل سنة  2010إلى أن  56.6باملائة
من األطفال ال يزالون يفيدون بردود فعل متوسطة على الصدمة وأن
 10.6باملائة يفيدون برود فعل شديدة 16.وأفاد الفتيان بنسبة أعلى
في الضفة الغربية ،مت حتديد الالجئني واجملتمعات في املنطقة ج وغرب من النشاط املفرط باملقارنة مع الفتيات .وأظهرت النتائج أن معدل
اجلدار من قبل مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة في اللجنة انتشار توتر ما بعد الصدمة بني العائالت في غزة ال يزال مرتفعا ً عند
الدائمة املشتركة بني الوكاالت على أنها “مجتمعات معرضة خلطر  45باملائة ،وأنه باإلضافة إلى األطفال ،يعتبر املسنون واألشخاص ذوو
ً
نقص املياه” ألن الكميات املتاحة للسكان الالجئني تقل عن  60لترا اإلعاقة معرضني بشكل خاص ملشاكل الصحة العقلية.
للفرد في اليوم وتكلف أكثر من  20شيكال ً للمتر املكعب .وقد مت
حتديد مخيمات الالجئني في املنطقة الشمالية والوسطى ،إلى أما في الضفة الغربية ،فإن التعرض للعنف من القوات اإلسرائيلية
جانب املنطقة ج واجملتمعات احمللية القريبة من املستوطنات على واملستوطنني ،وكذلك خطر التهجير وهدم املنازل وغيرها من
ً
أنها األكثر تضررا من نقص فرص احلصول على املياه .وباإلضافة إلى انتهاكات حقوق اإلنسان ،تضاف إلها فترات العزلة الطويلة
ذلك ،أثرت القيود املفروضة على الوصول وضم األراضي على قدرة والصعوبات االقتصادية الناجمة عن القيود املفروضة على احلركة،
السلطات احمللية على جمع النفايات الصلبة ومعاجلتها والتخلص كل ذلك يعمل معا ً على رفع مستويات القلق وانعدام األمن والتوتر.
منها في الضفة الغربية ،في حني أن قدرة األونروا على املساعدة في ويفيد طاقم التعليم في األونروا ،بشكل خاص ،بأن حوادث العنف
اخمليمات قد تأثرت باألضرار التي حلقت ببنيتها التحتية ومعداتها وعالمات الصدمة النفسية بني الطلبة ترتفع في املدارس داخل
اخلاصة بالصحة البيئية أثناء العمليات العسكرية.
اخمليمات عما هي في املدارس خارج اخمليمات.

التعليم

املساكن
يعاني قطاع غزة من أزمة سكن موسعة ومؤملة ناجتة عن العدد
الكبير من عمليات هدم املنازل التي يقوم بها اجليش اإلسرائيلي
منذ بداية انتفاضة األقصى .فقد أزيلت شوارع ومجتمعات بأكملها
في أجزاء من مدينة رفح وحول املستوطنات السابقة وبالقرب من
السياج احمليط بغزة حتى قبل احلرب على غزة .ونتيجة ذلك ،يضطر
اآلالف من الالجئني لإلقامة في مساكن مؤقتة ومكتظة .وقد
جاءت احلرب على غزة لتفاقم هذا الوضع الصعب ،حيث تضررت
منها مباشرة مساكن تأوي أكثر من  300ألف من سكان غزة،
وهدمت آالف املنازل وتعرض أكثر من  50ألف مسكن لالجئني إلى
درجات مختلفة من الضرر .ويقدر قطاع املساكن الذي يقوده اجمللس

أرشيف األونروا  /عالء غوشة

16 GCMHP - Trauma, mental health, and coping of Palestinian children
after one year of Gaza War. May 2010 available at www.gcmhp.net
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النرويجي لالجئني أن  86.000منزل في غزة بحاجة إلى بناء اآلن .إن
القرار الذي اتخذته إسرائيل لتخفيف بعض عناصر احلصار ال يعالج
جذريا ً أزمة املساكن ألنه ال يسمح بأية استجابة مهمة وسريعة
الحتياجات إعادة اإلعمار الشاملة لدى ما يقرب من  90ألف أسرة.
وبالنظر إلى احلالة الهشة للظروف االجتماعية-االقتصادية في غزة،
تظل األسر املهجرة بحاجة إلى املساعدات اإلنسانية حتى تتمكن
من تلبية احلد األدنى من حاجتها للمأوى.
في الضفة الغربية ،ال تزال األسر الفلسطينية ،الالجئة وغير
الالجئة على حد سواء ،تواجه خطر االستالب والتشرد والتهجير
القسري بسبب مجموعة من العوامل ،مبا في ذلك هدم املنازل
واإلخالء وسياسات التخطيط والتنظيم املقيدة التي تفرضها
السلطات اإلسرائيلية في املنطقة ج والقدس الشرقية .فمن كانون
الثاني/يناير إلى تشرين األول/أكتوبر  ،2010مت هدم  261مبنى ميلكه
فلسطينيون في املنطقة ج من الضفة الغربية و 39في القدس

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

الشرقية .وتعرض للتهجير ما مجموعه  402فلسطينياً ،من بينهم
 203أطفال 17.كما يقدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا ً
أن حوالي  60ألف فلسطيني في القدس يواجهون خطر التهجير
بسبب احتمال هدم منازلهم من جانب السلطات أو إخالئهم من
منازلهم من قبل جماعات املستوطنني .وقد تسببت معدالت الفقر
والبطالة املرتفعة بني السكان الالجئني في الضفة الغربية بتآكل
قدرة العديد منهم على تلبية احتياجاتهم األساسية للمأوى .إذ
تقدر األونروا أن ما يقرب من  831أسرة الجئة في حاجة ماسة إلى
املساعدة في مجال املأوى كونهم يعيشون في مساكن مكتظة
ومفتقرة للظروف الصحية ومتداعية ورطبة وخطرة بشكل خاص.

17 OCHA – Humanitarian Monitor - Protection of Civilians Weekly
Report, 20 - 26 October 2010 available at www.ochaopt.org
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األهداف االستراتيجية لنداء األونروا العاجل
لسنة 2011
تلتزم األونروا بتحسني قدرتها على اإلدارة والتنسيق والتخطيط
لعمليات الطوارئ من خالل االستثمار في املوارد اخملصصة على
مستوى األقاليم والرئاسة ومواصلة تطوير أدوات ونظم تخطيط
البرامج .وستواصل الوكالة أيضا ً التنسيق بشكل وثيق مع الهيئات
اإلنسانية األخرى لضمان التغطية املالئمة والعادلة لالحتياجات.
لقد أطلقت األونروا عملياتها الطارئة في الضفة الغربية وقطاع
غزة في أواخر سنة  2000في أعقاب اندالع انتفاضة األقصى
والتدهور السريع في مستويات املعيشة لالجئني الفلسطينيني.
ومنذ ذلك احلني ،عملت األونروا باستمرار على تكييف استجابتها
للنزاع في ظل التصاعد والتحول في محنة الالجئني .وقد مت تطوير
مجموعة واسعة من التدخالت الستهداف الصعوبات احملددة
وحماية الفئات الضعيفة بشكل خاص .في بعض األحيان ،وفي
أثناء حدوث فترات قصيرة من االستقرار على أرض الواقع ،قامت
الوكالة حتى بالتخطيط لتحويل بعض مجاالت استجابتها
للطوارئ نحو بناء إطار أبعد مدى ً لإلنعاش والتنمية ،ولكن األزمات
السياسية والعسكرية املتكررة ،والشديدة في بعض األحيان ،كانت
تخلق احتياجات طارئة جديدة .وعلى مدى هذه السنوات من النزاع
واملعاناة ،وفي مواجهة حالة طوارئ معقدة ومتعددة املستويات ،بقي
هدف األونروا دائما ً هو التخفيف من أسوأ آثار الضائقة على الالجئني
األكثر ضعفاً.
تعد عمليات األونروا الطارئة استجابة استراتيجية من حيث أنها
تسعى إلى معاجلة كل من اآلثار املباشرة والطويلة األجل للنزاع،
وألنها تدخل في إطار دور األونروا األوسع كتعبير عن االهتمام
اإلنساني للمجتمع الدولي مبحنة الالجئني .وتتمثل رسالة األونروا،
من ناحية التنمية اإلنسانية واالستجابة للطوارئ على حد سواء،
في أن يكون وجودها مدعاة لالستقرار في منطقة غير مستقرة
للغاية.
ستسعى عمليات الطوارئ في سنة  2011ملواجهة األزمة
االجتماعية-االقتصادية املستمرة التي تتسم بارتفاع معدالت
البطالة وثبات معدالت الفقر على مستويات عالية في صفوف
الالجئني .إن القيود العقابية على حركة الناس والبضائع ال تزال
متواصلة وتعيق التنقل في نطاق األرض الفلسطينية احملتلة ودخوال ً
إليها وخروجا ً منها .ونتيجة لذلك ،سنظل نشهد انتهاكات واسعة
النطاق حلقوق اإلنسان األساسية في احلياة ،وحرية التنقل ،واملأوى،
والتشغيل ،واخلدمات األساسية ،وحقوق األطفال .وسيواصل العنف
الدائر وانعدام األمن تأثيره على املدنيني والفئات املعرضة للخطر،
مبن فيهم األطفال والشباب والنساء واجملتمعات املتضررة من اجلدار.
ستعمل األونروا في عام  2011على حتقيق األهداف التالية:
 .1تقدمي مساعدات شبكة األمان االجتماعي الطارئة املوجهة ألسر
الالجئني األكثر عرضة للخطر من خالل املعونات الغذائية والتشغيل
املؤقت واملساعدات النقدية .وتقدمي املساعدات في املأوى وفي توفير

فرض إيواء انتقالي لالجئني الذين يتعرضون للتهجير أو يتضررون من
النزاع والعنف.
 .2ضمان الوصول إلى اخلدمات الصحية األساسية لتخفيف
تأثير اإلغالقات والقيود على الوصول على الوضع الصحي لالجئني
واالستجابة للطلب املتزايد على اخلدمات .سيتم حتقيق ذلك من
خالل تقدمي لوازم وجتهيزات إضافية لشبكة املراكز الصحية التابعة
للوكالة ومواصلة تشغيل العيادات املتنقلة التي تخدم املناطق
املعزولة في الضفة الغربية .وسيتم أيضا ً تخفيف اخملاطر على
الصحة البيئية العامة من خالل توفير الدعم الطارئ للهيئات التي
تقدم اخلدمات العامة ذات األهمية احلاسمة للصحة العامة.
 .3حماية حقوق الالجئني الفلسطينيني باستخدام مجال واسع من
االستراتيجيات التي تركز على التأثيرات اآلنية واألبعد مدى ً للنزاع،
مبا في ذلك ما يلي:
•تقدمي خدمات الصحة النفسية اجملتمعية والدعم للمنظمات
اجملتمعية القاعدية للمساهمة في دعم تطوير استراتيجيات
التدبر من خالل معاجلة الضائقة النفسية-االجتماعية الناجتة
عن العنف الدائر ونظام اإلغالق والصعوبات االقتصادية.
•دمج اعتبارات احلماية في مجمل برامج الطوارئ من خالل
تدخالت موجهة تلبي االحتياجات اخلاصة للفئات املعرضة
للخطر ،والتي تشمل الشباب والنساء واألطفال واملعاقني
ومجتمعات البدو ومجتمعات الرعاة في الضفة الغربية ،إلى
جانب الفئات األكثر عرضة خملاطر العنف أو التهجير.
•حتسني رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتبليغ عنها ،وخاصة
فيما يتعلق باجلدار والقيود الناجمة عن اإلغالق واستالب
املمتلكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أرشيف األونروا  /عالء غوشة
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افتراضات التخطيط
تقوم عمليات الطوارئ الواردة في هذا النداء على عدد من افتراضات
التخطيط الرئيسية التي اتفقت عليها األطراف الفاعلة الرئيسية
في مجال العمل اإلنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن
عملية التخطيط للنداء املوحد لألرض الفلسطينية احملتلة لسنة
 .2011وهي على النحو اآلتي:
•عدم تخفيف احلصار على غزة بالقدر الكافي للسماح ببذل
جهود ملموسة وسريعة في اإلنعاش وإعادة اإلعمار أو السماح
بإدخال حتسينات بارزة على تقدمي اخلدمات العامة ،مبا فيها املياه
والكهرباء .واستمرار معدالت الفقر والبطالة على مستويات
عالية ،مع تضرر الشباب من البطالة بأكبر قدر.

•استمرار معاناة الضفة الغربية وقطاع غزة من موجات من
ارتفاع وتيرة العنف ،مبا في ذلك العنف الناجت عن النزاع الداخلي،
والناجت عن أنشطة املستوطنني في الضفة الغربية.

•إمكانية اتخاذ حكومة إسرائيل لبعض اخلطوات في الضفة
الغربية ملواصلة تخفيف القيود على احلركة بني مدن الضفة
الغربية ،ولكن مع بقاء األسس التي يقوم عليها نظام اإلغالق

في حال أن طغت أحداث غير متوقعة على هذه االفتراضات ،ستقوم
األونروا بتعديل استجابتها وفقا ً لذلك .وستجري مراجعة شاملة
متوسطة املدة في إطار املراجعة نصف السنوية لعملية النداء املوحد.

خطط االستجابة

المساعدات الغذائية
الغاية :تلبية االحتياجات الغذائية األساسية لألسر الالجئة
املنكشفة وتخفيف وطأة االنعدام املزمن لألمن الغذائي.

األهداف:
غزة:

والقيود دون تغيير ،مبا في ذلك مواصلة توسيع املستوطنات
والبنية التحتية املتعلقة بها .يعني ذلك عدم حدوث حتسينات
ذات شأن في األوضاع املعيشية للتجمعات السكانية في
املنطقة ج والقدس الشرقية وتلك التي تتضرر من اجلدار .وعلى
الرغم من حتقيق بعض النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل
في أجزاء من الضفة الغربية ،يكون الالجئون أقل قدرة على
االستفادة من فرص العمل اجلديدة.

•توزيع أربع جوالت من املعونات الغذائية على  650ألف شخص
من الالجئني الفقراء ( 130ألف أسرة) مبا يغطي حوالي 76
باملائة من احتياجاتهم اليومية للطاقة.
•تقدمي الغذاء لكل التالميذ في مدارس األونروا ( 213ألف طالب
وطالبة) من خالل برنامج التغذية املدرسية.

الضفة الغربية:
•توفير من  50باملائة إلى  65باملائة من االحتياجات اليومية الدنيا
(معايير  )SPHEREلصالح  32.700الجئ يعانون من انعدام
األمن الغذائي أو عرضة لهذا اخلطر ( 5.700أسرة) ويواجهون
عوائق فعلية أمام الوصول إلى الغذاء .ستتضمن الطرود 20
شيكال ً للفرد لتغطية املواد غير الغذائية األساسية.

األنشطة:
تسعى األونروا للحصول على التمويل الالزم لتوزيع الغذاء على
 650.000الجئ في غزة و 32.700الجئ في الضفة الغربية ،مبا يغطي
ما بني  65-50باملائة من االحتياجات اليومية للطاقة .يعني ذلك إجراء
تخفيض على برنامج املعونات الغذائية في الضفة الغربية باملقارنة

مع سنة  2010وتوسيع التوزيع في غزة .تأتي هذه التغييرات في كال
اإلقليمني في سياق تنفيذ نظم لتوجيه املساعدات باالستناد إلى
الفقر على مدى السنتني املاضيتني ،وهي في الضفة الغربية تعبر
عن نقلة استراتيجية في الدعم الطارئ مت تنفيذها خالل السنة
املاضية .إذ سيتم تقدمي املعونات الغذائية في الضفة الغربية
باألساس لألسر التي تفتقد القدرة الفعلية ،وليس االقتصادية ،على
الوصول إلى الغذاء وللمجتمعات املهمشة التي تعاني من أعلى
مستويات انعدام األمن الغذائي.
غزة:
في سنة  ،2011ستوفر األونروا باملتوسط  76باملائة من احتياجات
الطاقة اليومية حلوالي  650.000الجئ يعيشون حتت خط الفقر
املدقع واملطلق .ستتلقى كل أسرة ،حسب حجمها ،طردا ً منفردا ً
يحتوي على الطحني واألرز والسكر وزيت عباد الشمس واحلليب
الكامل واللحم .وسيعتمد حساب احلصص على أساس متوسط
األسرة لكل من هذه املواد .وفي حالة األسر التي تعيش في فقر
مدقع ،سيضاف إلى الطرود الغذائية مساعدة نقدية لتغطية
االحتياجات اإلضافية لألسر التي تتلقى املساعدة.
ستستمر األسر التي تعيلها نساء في احلصول على األولوية ضمن
البرنامج .وسيكون مبستطاع النساء املنفصالت (غير املطلقات رسمياً)
وأطفالهن استالم املعونات الغذائية بدال ً من رب األسرة الرسمي.
كما تسعى األونروا لتأمني  14.500.000دوالر أمريكي لتوسيع برنامج
التغذية املدرسية املبني على قائمة أطعمة ملدة  12يوما ً تتضمن
مجموعة من الساندويتشات واللنب والفواكه والعصير أو احلليب ملا
يصل إلى  213ألف طالب وطالبة ( 50باملائة ذكور و 50باملائة إناث)
في مدارس األونروا على مدى حوالي  180يوماً.
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ال تزال القيود على الوصول واحلركة جتعل من غير املمكن التنبؤ
والثقة بإمكانية توريد املواد الغذائية الالزمة لتوزيع املؤن الغذائية
حسب اجلدول .وستواصل األونروا التعاقد مع املطاحن احمللية إلنتاج
الطحني بدال ً من االعتماد احلصري على مصادر التوريد الدولية.
الضفة الغربية:
سيتم في الضفة الغربية توزيع الطرود على أساس ربعي على 32.700
الجئ يعانون من انعدام األمن الغذائي أو عرضة لهذا اخلطر (5.700
أسرة) مبا يغطي  50باملائة باملتوسط من احتياجاتهم اليومية للطاقة
( 65باملائة في مجتمعات البدو) .ستقتصر األهلية للحصول على
املعونات الغذائية على األسر الالجئة التي تواجه عوائق في الوصول
فعليا ً إلى الغذاء ،وخاصة في املنطقة ج ومناطق التماس .يتضمن
عدد احلاالت حوالي  4200أسرة في املنطقة ج من مجتمعات البدو
والرعاة التي مت حتديدها على أنها األكثر عرضة للخطر في الضفة
الغربية – وحوالي  50باملائة من هؤالء ليسوا الجئني.
سيجري التوزيع بشكل مباشر في اجملتمعات املعزولة واملهمشة
املستهدفة .وسيتضمن الطرد مساعدة نقدية بقيمة 40
شيكال ً لشراء املواد غير الغذائية لشخصني ،مثل الصابون ومواد
التنظيف ،وغاز الطهي وأعواد الثقاب .ستعطى األولوية لألسواق
احمللية عند توريد الطرود الغذائية بنا ًء على االحتياجات الغذائية
لألسر املستفيدة واختياراتها .وستكون الطرود منسجمة مع
تلك التي يقدمها برنامج الغذاء العاملي لغير الالجئني ،وستحتوي
على الطحني والسكر والزيت وامللح والفاصوليا اجلافة .وستكون
مصممة لشخصني ،بحيث حتصل األسر األكبر حجما ً على عدة
طرود .وفي حال أن بقيت األسر تفتقر إلى األمن الغذائي أو عرضة
له بعد تلقيها للمعونات الغذائية ،فستظل مؤهلة للحصول على
املساعدات النقدية من خالل املال مقابل العمل بهدف مساعدتها
على الوصول إلى الهدف املتمثل بتحقيق  90باملائة من األمن الغذائي
الذي مت حتديده على مستوى  5دوالرات لكل شخص بالغ في اليوم.

األهلية:
سيتم في كال اإلقليمني حتديد األهلية بنا ًء على نظم توجيه
املساعدات باالستناد إلى الفقر ،والتي يجري تبنيها على مدى

السنتني املاضيتني في كافة تدخالت الدعم الطارئ لسبل املعيشة
(املعونات الغذائية وخلق فرص عمل واملال مقابل العمل واملساعدات
النقدية) لالستجابة للفئات املعرضة للخطر بسبب نظام اإلغالق
والتي ال تستفيد من شبكة األمان االجتماعي للوكالة .يتم تقدير
الفقر وانعدام األمن الغذائي من خالل معادلة اختبار بأدوات بديلة
بنا ًء على استهالك األسرة وإنفاقها باملقارنة مع خطوط الفقر
وانعدام األمن الغذائي حسب تعريف اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني لها في كل إقليم وانسجاما ً مع استراتيجية وزارة
الشؤون االجتماعية .سيستمر العمل في غزة بنظام مزدوج
يستخدم معادلة االختبار بأدوات بديلة ونظام أهلية معتمد على
الدخل خالل سنة  .2011وسيكون املستفيدون من املعونات الغذائية
في غزة مؤهلني للحصول على دعم ضمن برنامج خلق فرص
عمل ،فيما سيحصل أفقر الفقراء على مساعدات نقدية مكملة
للمعونات الغذائية .أما في الضفة الغربية ،فستنحصر األهلية في
األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أو املعرضة له التي تواجه
قيودا ً فعلية على الوصول إلى الغذاء ،وخاصة جتمعات البدو والرعاة،
والتي تعاني من أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي ( 79باملائة) مبا
يحمله ذلك من تبعات طويلة األجل على التغذية وصحة األطفال.

األثر:
سيساعد توزيع املساعدات الغذائية ،بالترابط مع برامج األونروا
للتشغيل الطارئ واملساعدات النقدية ،على تخفيف آثار االنعدام
املزمن لألمن الغذائي والناجت عن استمرار األزمة وسيعزز استراتيجيات
التدبر لدى الفئات األكثر عرضة للخطر .وسيساهم توفير ما بني
 76-50باملائة من متطلبات الطاقة في متكني الالجئني األكثر فقرا ً
وافتقارا ً لألمن الغذائي من تخصيص مواردهم الشحيحة ألولويات
أخرى غير الغذاء .كما سيساعد توظيف نظم توجيه املساعدات
باالستناد إلى الفقر على حتسني الكفاءة والشفافية لتدخالت
األونروا .أما االستمرار في البرنامج الغذائي املدرسي في غزة
فسيعالج مشكلة اجلوع على املدى القريب في أوساط التالميذ ،مما
يساهم في حتسني سالمتهم وقدرتهم على التعلم .وفي الضفة
الغربية ،يتوقع أن يساعد الدعم الطارئ لسبل املعيشة (الغذاء
واملال أو املال مقابل العمل) في الوصول باألسر املعرضة للخطر إلى
هامش األمن الغذائي ( 90باملائة).

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
113,620,000
12,498,200
126,118,200$

الضفة الغربية
3,210,739
353,181
3,563,920$

اجملموع
116,830,739
12,851,381
129,682,120$
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خطط االستجابة

برنامج خلق فرص عمل
الغاية :تخفيف الضائقة االقتصادية على مستوى األسرة بالنسبة
لألسر الالجئة من خالل توفير فرص عمل مؤقت ،مبا في ذلك فرص
موجهة نحو بعض الفئات املنكشفة احملددة ،مع املساهمة في
تطوير وحماية اجملتمعات احمللية من خالل العمل اجملتمعي.

األهداف:
•غزة :توفير  4.693.000يوم عمل لصالح ما يقارب  54.000الجئ
يعيلون  270.000فرد إضافي.
•الضفة الغربية :توفير  2.136.264يوم عمل لصالح 32.823
الجئا ً يعيلون  147.703أفراد إضافيني.
•ضمان أن يخصص حوالي  35باملائة من كافة الوظائف للنساء.

األنشطة:
تسعى األونروا في سنة  2011لتوفير دعم مالي لصالح 86.823
أسرة الجئة فقيرة في غزة والضفة الغربية من خالل توفير أكثر من
 6.8مليون يوم عمل.
سيتم توفير مجموعة من الفرص التي تتطلب مهارات وتلك التي ال
تتطلب مهارات خاصة في كال اإلقليمني ،فيما ستقتصر مواقع العمل
املهنية ومواقع التدريب للخريجني على غزة فقط .وستستخدم في
كال اإلقليمني أساليب اختبار بأدوات بديلة لتحديد الفئات التي تعيش
حتت خط الفقر ،وستعطى األولوية لألسر األكثر فقراً.
ستكون مدة عقد العمل قصيرة على شكل جوالت ملدة ثالثة أشهر أو
أقل في أغلب احلاالت لضمان أقصى قدر من التوزيع للمساعدات التي
يقدمها البرنامج .وستكون الرواتب أدنى من معدالت الرواتب السائدة
في السوق لضمان عدم التنحي عن مواقع التشغيل االعتيادية.

سيساهم العمل اجملتمعي الذي سيولده البرنامج في حماية
األصول احمللية واخلدمات في املناطق املعرضة للخطر .وستكون
خطط العمل في الضفة الغربية مصممة لكي تساهم في حتقيق
أهداف الشركاء احملليني (جلان اخمليمات ،أو اجملالس القروية ،أو البلديات،
أو أنشطة اإلنعاش لوزارات السلطة الفلسطينية).
ستسعى األونروا إلى تخصيص أقصى قدر من فرص العمل للنساء
والفئات املهمشة األخرى ،مبا فيها الشباب واملعاقني والرعاة ،ويشمل
ذلك في الضفة الغربية األسر التي تعيش في مناطق اخملاطرة
العالية مثل املنطقة ج ومناطق التماس .وستسعى الوكالة لضمان
أن يخصص ما بني  40-30باملائة من كافة فرص العمل التي يتم
توفيرها للنساء ،وذلك من خالل خلق فرص عمل موجهة للنساء
بشكل خاص.
غزة:
سيوفر البرنامج ما يعادل  13ألف وظيفة كاملة لصالح  54ألف
الجئ وسيضخ أكثر من  51مليون دوالر أمريكي في االقتصاد على
شكل أجور .سيساعد ذلك في تخفيف األثر االقتصادي القاسي
لنظام اإلغالق والنزاع وعزل قطاع غزة ،وسيدعم اخلدمات العامة
األساسية الهشة ،وسيساعد في إنعاش القطاع اخلاص الشرعي.
لقد طورت األونروا قدرات برنامجها في غزة ومت حتقيق االنسيابية في
اإلجراءات لتلبية االحتياجات الفعلية لكل محافظة في غزة .يتضمن
ذلك اتباع نهج أكثر تركيزا ً في حتديد فرص العمل اجلديدة ،مبا في ذلك
املشاريع الصغيرة لصيانة وتأهيل البنية التحتية العامة واملرافق
املوجهة نحو فئات اقتصادية محددة واملناطق احملرومة اقتصادياً.
ستسعى ثالثة أرباع فرص العمل لتوفير عقود مدتها ثالثة أشهر
بواقع ستة أيام عمل في األسبوع .ستتكون هذه الفرص من وظائف
لعاملني غير مهرة بأجر يومي بقيمة  9دوالرات أمريكية ،ولعمال
مهرة ( 14دوالرا ً في اليوم) ،وملهنيني ( 19دوالرا ً في اليوم) ،وخلريجني
( 12-9.5دوالرا ً في اليوم) .وستكون ربع الوظائف ملدة  12-6شهراً،
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بحيث توجه نحو األسر الالجئة التي يتم حتديدها على أنها تعاني
من البطالة ،مع إعطاء األولوية للفئات األكثر فقراً .وستستمر
األونروا في حتديد فرص عمل جديدة للشباب والنساء واألشخاص
ذوي اإلعاقات ،وستدعو بنشاط لتشغليهم مع السعي لتخصيص
 35باملائة من كافة الوظائف للنساء .كما ميكن أن يتم توفير فرص
عمل مؤقتة لألسر غير املسجلة كالجئني بشكل استثنائي.
وسيستمر التنسيق بنشاط مع األطراف الفاعلة األخرى في أنشطة
املال مقابل العمل ،وخاصة للتدقيق املتبادل لقوائم املستفيدين
بهدف جتنب االزدواجية.
الضفة الغربية:
سيكون برنامج املال مقابل العمل مبثابة التدخل الرئيسي لألونروا
في مجال األمن الغذائي في الضفة الغربية .يوفر البرنامج وظائف
ملدة شهر براتب يبلغ  420دوالرا ً أمريكيا ً في الشهر لألسر الالجئة
التي تعاني من انعدام األمن الغذائي (فقر شديد) واملعرضة للخطر
(فقر مدقع) .وتخطط األونروا ألن تقدم خالل سنة  2011ما يصل إلى
 82.164وظيفة لصالح حوالي  32.823أسرة الجئة .سيتضمن ذلك
تنفيذ أعمال مجتمعية في  185قرية وبلدية وفي  34منشأة لألونروا
واملنظمات اجملتمعية في مخيمات الالجئني التسعة عشر.
ستخصص حوالي  1260فرصة عمل من أعمال احلماية اخلاصة
لصالح  420أسرة مستهدفة بشكل خاص في اجملتمعات التي
توجد فيها اعتبارات محددة متعلقة باحلماية .يشمل ذلك الفئات
املعرضة بشكل خاص خلطر فقدان سبل العيش بسبب القيود
املفروضة على منح التصاريح ،والتهجير القسري أو املضايقات في
املنطقة ج ومنطقة التماس ،أو بسبب وضعهم بوصفهم أعضاء
في مجتمعات الرعاة.

باملائة من فرص العمل املتبقية والبالغ عددها  80.904فرص عمل.
وسيحصل الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة على  0.5باملائة من فرص
العمل ،وستحصل جتمعات البدو والرعاة على  3باملائة من الوظائف.

األهلية:
تبنّى كال اإلقليمني معادالت اختبار بأدوات بديلة لقياس دخل األسر
ومستويات الفقر ،ومن ثم استخدام النتائج كأساس لتحديد
أولويات املساعدة.
وفقا ً ملستوى انعدام األمن الغذائي ،ستكون األسر في الضفة
الغربية ،حيث يعد البرنامج جزءا ً من مبادرة «دعم» األكبر حجماً،
مؤهلة للحصول على  6-1وظائف مؤقتة في السنة .واستنادا ً إلى
تقييم االحتياجات ،يقدر أنه ستكون هناك حاجة لفرصة واحدة
لصالح  13.414أسرة  ،وفرصتان لصالح  6.475أسرة ،وثالث فرص
لصالح  4.232أسرة ،وأربع فرص لصالح  2.964أسرة ،وخمس فرص
لصالح  1.932أسرة ،وست فرص لصالح  3.388أسرة ،وهذه األخيرة
هي األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ألقصى حد.
في غزة ،ستكون فرص العمل متاحة في العادة مرة واحدة خالل
السنة ،ولن يسمح بالتحاق أكثر من فرد واحد من األسرة في
البرنامج في الوقت ذاته .ولن يكون أقرباء موظفي األونروا مؤهلني
لاللتحاق بالبرنامج ،ما عدا اجلزء اخلاص بتدريب اخلريجني ،حيث
سيتاح ألقرباء أفراد الطاقم التقدم إلى عدد صغير من املواقع .وميكن
أيضا ً منح فرص التشغيل املؤقت لغير الالجئني بشكل استثنائي.
كما سيكون املستفيدون من البرنامج مؤهلني لتلقي املعونات
الغذائية واملساعدات النقدية.

األثر:

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

وسيتم تصميم فرص عمل مؤقتة أخرى وفقا ً لالحتياجات واملهارات
احملددة للفئات الضعيفة مثل النساء ،اللواتي سيحصلن على 35

سيساعد هذا البرنامج على تخفيف وطأة ارتفاع معدالت الفقر
والبطالة واإلعالة بني الالجئني بشكل مؤقت .وستتمكن العائالت
من كسب املال مقابل العمل وتخصيص املوارد املالية الشحيحة
ألولويات األسرة الغذائية وغير الغذائية .إن توفير العمل كأداة لتوزيع
املال سيساهم في صيانة الشعور بالكرامة في أوساط الفئات
األكثر انكشافاً ،مع حتسني خبراتهم العملية ومهاراتهم ،وخاصة
بالنسبة للشباب .كما أن ضخ  92مليون دوالر أمريكي في اقتصاد
األرض الفلسطينية احملتلة سيجلب منافع غير مباشرة لتجار املفرق
ومقدمي اخلدمات احملليني ،فيما سيساعد تطوير البنية التحتية
وتأهيلها في حتسني األوضاع املعيشية جملتمعات الالجئني .وفي
الضفة الغربية ،سيساهم املشروع في حماية اجملتمعات التي تتعرض
لتهديدات التهجير سوا ًء من خالل الدخل أو العمل الذي يتم تنفيذه.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
51,655,000
5,682,050
$57,337,050

الضفة الغربية
44,410,243
4,885,127
$49,295,370

اجملموع
96,065,243
10,567,177
$106,632,420
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المساعدات النقدية
الغاية :تخفيف أثر األزمة املمتدة على الالجئني األكثر انكشافا ً
ومساعدة العائالت التي تواجه صدمات غير متوقعة من خالل تقدمي
منح املساعدات النقدية.

األهداف:
•غزة :تقدمي مساعدات نقدية طارئة بقيمة  55.500.000دوالر
أمريكي لصالح حوالي  65ألف أسرة تعيش في فقر مدقع،
ومساعدات العودة إلى املدارس بقيمة تقارب  10.000.000دوالر
أمريكي لصالح حوالي  213ألف تلميذ وتلميذة من الالجئني
في مدارس األونروا.
•الضفة الغربية :تقدمي منح نقدية طارئة بقيمة  3.360.000دوالر
أمريكي لصالح  7.000أسرة الجئة تعاني من انعدام األمن الغذائي
أو معرضة له وال ميكنها االلتحاق بقطاع املال مقابل العمل.

األنشطة:
تسعى األونروا ،خالل سنة  ،2011إلى تقدمي منح نقدية ملا يصل إلى 72
ألف أسرة من أفقر األسر الالجئة في قطاع غزة والضفة الغربية يتم
حتديدها من خالل نظم االستهداف املستند إلى الفقر .سيتم توفير
الدعم النقدي لتمكني األسر الالجئة من تلبية احتياجاتها األساسية،
مبا في ذلك حماية قدرتها على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم،
أو تزويد األطفال بتغذية صحية ،أو شراء املواد املنزلية األساسية ،أو
تغطية تكاليف املواصالت ،أو سداد تكاليف اخلدمات العامة.
غزة:
في غزة ،ستقدم األونروا املنح النقدية حلوالي  65ألف أسرة الجئة
تعيش حتت خط الفقر املدقع ( 325ألف شخص) الستكمال املعونات
الغذائية التي يتم توزيعها ضمن برنامج املعونات الغذائية الطارئة
(انظر أعاله) .ستبلغ قيمة املنح في املتوسط  700دوالر أمريكي
لألسرة الواحدة في السنة .إن تصميم املنح النقدية ينسجم مع
النهج السابق في مساعدات اإلغاثة التي يتم تقدميها ضمن برنامج
األونروا االعتيادي ،إذ يتم تصميمها جلسر فجوة الفقر لدى األسر
التي تعيش في فقر شديد.
كما ميكن أن تقدم املساعدات النقدية لالستجابة إلى االحتياجات
الطارئة لألسر التي تعيش في حالة ضيق حادة نتيجة فقدان منزلها
أو سبل معيشتها .وإلى جانب تقدمي املنح استجابة لطلبات فردية،
يتم التخطيط أيضا ً لتبني مبادرات ذات قاعدة أوسع ،مثل تقدمي
منح صغيرة ألطفال املدارس ( 100شيكل للطفل) مبناسبة بدء
السنة الدراسية اجلديدة.
الضفة الغربية:
سيتم تقدمي املساعدات النقدية الطارئة في الضفة الغربية ملا يقدر
بسبعة آالف أسرة فقيرة .وسيكون البرنامج جزءا ً من برنامج أشمل

لدعم سبل املعيشة الطارئة («دعم») ،يتم مبوجبه إعطاء أولوية
الدعم النقدي لألسر التي تفتقر إلى األمن الغذائي التي ال ميكنها
االلتحاق ببرنامج املال مقابل العمل ألنها تفتقر إلى معيل قادر
على العمل أو ألنه لن يكون من املمكن تنفيذ برنامج املال مقابل
العمل في مكان سكناهم .ستحصل األسر التي مت اختيارها من
خالل معادلة اختبار باألدوات البديلة على دعم نقدي بقيمة  50دوالرا ً
للفرد في كل ربع سنة .وقد مت حساب كمية اخملصصات النقدية
بحيث تغطي شراء املواد الغذائية األساسية ودعم النفقات املنزلية
األساسية (املواصالت ،والصحة ،والتعليم).
ستتضمن احلاالت األسر التي لها احتياجات خاصة ،مبا يشمل
األشخاص ذوي اإلعاقة أو ذوي األمراض املزمنة ،واجملتمعات التي
تقيم في مناطق متضررة من اجلدار أو في مناطق التماس أو في
املنطقة ج ،والذين يتعرضون إلى درجة متزايدة من االنكشاف بسبب
نقص قدرتهم على الوصول إلى اخلدمات العامة وانخفاض فرص
التشغيل أمامهم .كما ستقدم منح خاصة ملساعدة األسر التي
تواجه صدمات حادة ،مثل فقدان املنزل أو سبل املعيشة.

األهلية:
سيتم حتديد األهلية لتلقي املساعدات النقدية على أساس تقييمات
للفقر يجريها الباحثون االجتماعيون والطاقم امليداني لألونروا .يتم
استخدام معادالت اختبار بأدوات بديلة لتحديد مدى األمن الغذائي
ومستويات الفقر.
في غزة ،سيتم تقدمي املساعدات ألولئك الذين يقعون حتت خط
الفقر الشديد ( 325ألف شخص من أصل  675ألف الجئ يقدر
بأنهم يعيشون في فقر) وغيرهم ممن يعانون من ضائقة حادة .وميكن
أن تقدم منح لغير الالجئني على أسس استثنائية ،حينما ال يتوفر
مصدر بديل للمساعدة .وستكون كل األسر التي تتلقى املساعدات
النقدية في غزة مؤهلة للحصول على دعم ضمن برنامجي خلق
فرص عمل واملعونات الغذائية.
أما في الضفة الغربية ،ستقتصر األسر املؤهلة على تلك التي
تعاني من انعدام األمن الغذائي أو املعرضة له ،كما يحددها مشروع
«دعم» لتوجيه املساعدات ،والتي ال تستطيع االلتحاق ببرنامج خلق
فرص عمل .ويقدر أن سبعة آالف أسرة ستكون مؤهلة في ضوء عدم
مقدرة األشخاص ذوي اإلعاقة أو النساء ذوات االحتياجات اخلاصة
أو أرباب األسر املسنني على االلتحاق ببرنامج املال مقابل العمل ،أو
في حال عدم متكن األونروا وشركائها احملليني من توفيروظائف كافية
في املوقع (في املنطقة ج مثال ً) .ويتوقع أن تكون  60باملائة من األسر
املستفيدة أسرا ً تعيلها نساء.

األثر:
ستساهم املساعدات النقدية في تخفيف أثر األزمة املتواصلة على
الالجئني األكثر انكشافا ً في األرض الفلسطينية احملتلة ،وخاصة
أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع وذوي االحتياجات اخلاصة وأولئك
الذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى فرص العمل .وفي
الضفة الغربية ،يتوقع أن يساعد الدعم الطارئ لسبل املعيشة
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(الغذاء أو املال أو املال مقابل العمل) في الوصول باألسر املعرضة
للخطر إلى هامش األمن الغذائي ( 90باملائة) .هذا التدخل يزود
األونروا بآلية لالستجابة املرنة لالحتياجات احلادة في بيئة سريعة

التغير وميكّن الالجئني من حتديد أولوياتهم األساسية وتلبيتها.
ويعتبر هذا البرنامج مكمال ً للتدخالت األخرى لدعم سبل املعيشة
الطارئة ضمن هذا النداء.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
55,500,000
6,105,000
$61,605,000

الضفة الغربية
7,270,220
799,724
$8,069,944

اجملموع
62,770,220
6,904,724
$69,674,944

أرشيف األونروا  /عالء غوشة

خطط االستجابة

التعليم – غزة فقط
الغاية:
•توفير قرطاسية تعليمية لصالح  213ألف طالب وطالبة في
بداية كل فصل دراسي.
•تقدمي الوقت واملتسع لتنفيذ برامج تعليم عالجي للطلبة وفقا ً
لقدراتهم واحتياجاتهم األكادميية.
•بناء بيئة تعلم مدرسي مواتية ملشاركة اجلميع.

وستقوم األونروا بتنفيذ مجموعة من برامج التعليم العالجي التي
تركز على موضوعات املنهاج األساسية ،أثناء ساعات الدوام املدرسي
وخارجه ،لتمكني الطلبة من حتقيق إمكاناتهم ،وخصوصا ً أولئك
الذين يخفقون في تلبية احلد األدنى من املعايير في اللغة العربية
والرياضيات .وسيشمل البرنامج توزيع مواد مناسبة لكل صف
لدعم التعلم والتعليم العالجي ،وأدلة للتدريس في اللغة العربية
والرياضيات واللغة اإلجنليزية والعلوم ،وتنظيم حلقات بعد ساعات
املدرسة أو في املساء حلل الوظائف املنزلية؛ واختبارات موحدة في
كل فصل دراسي ،وتنفيذ برنامج صيفي للتعلم لصالح الطلبة
الذين يخفقون في اجتياز اختبارات نهاية الفصل الدراسي في أيار/
مايو  -حزيران/يونيو .2011

ستواصل األونروا تعزيز وتطوير بيئة داخل مدارسها مواتية ملشاركة
األنشطة:
الطلبة والتعلم من قبل اجلميع ،وذلك من خالل التوسع في مبادرة
“االحترام واالنضباط في مدارس خالية من العنف” لتشمل 112
إن انتشار الفقر املدقع بني الطلبة الالجئني ميثل حتديا ً كبيرا ً مدرسة ،معظمها من املدارس االبتدائية واإلعدادية للبنني حيث
لتطورهم من الناحية التعليمية .فقد تبني من حتليل أجرته األونروا تعتبر القضايا السلوكية أكثر حدة مما هي في املدارس األخرى.
سنة  2010أن  108من أصل  228مدرسة يبلغ فيها معدل الفقر ستركز املبادرة على مبادئ لقواعد السلوك حتدد حقوق ومسؤوليات
املدقع بني الطلبة أكثر من  30باملائة وأن  19مدرسة يبلغ فيها الطلبة واملعلمني وأولياء األمور ،لتشجيع السلوك اجليد وتثبيط
معدل الفقر املدقع  40باملائة أو أكثر .وكانت هناك نسبة كبيرة السلوك السيئ.
من األطفال الذين يكافحون لتلبية احلد األدنى من املعايير بنا ًء على
املنهاج الفلسطيني ،حيث أن  39.100من طلبة الصفوف الرابع األثر:
حتى التاسع رسبوا في اللغة العربية و/أو الرياضيات في امتحانات
الفصل الدراسي الثاني لسنة .2010/2009
ستتمكن األونروا من دعم الوصول املتكافئ إلى التعليم عموما ً وتوفير
املعايير الدنيا من معرفة القراءة والكتابة واحلساب بشكل خاص.
ستقدم األونروا في بداية كل فصل مدرسي مجموعة من الدفاتر سيتم حتقيق ذلك من خالل توفير القرطاسية للطلبة وتوزيع مواد
وأقالم احلبر والرصاص واملماحي لكل طالب وطالبة ،نظرا ً لتزايد دعم التعلم واألدلة التدريسية التي تكون حساسة للنوع االجتماعي
عجز األسر عن توفير هذه املستلزمات ،وذلك لتمكني الطلبة من ومالئمة ملستوى الصفوف ومستوى التحصيل في موضوعات املنهاج
األساسية .كما سيتم تخصيص املزيد من الوقت للتعليم والتعلم.
املشاركة الكاملة في البرنامج املدرسي االعتيادي.
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وستواصل األونروا ،من خالل توسيع مبادرتها حول “االحترام
واالنضباط” ،تعزيز وتطوير بيئة في مدارسها حتترم وتدعم مشاركة

كافة فئات الطلبة ،بغض النظر عن اجلنس أو اإلعاقة أو مستوى
التحصيل األكادميي أو الوضع االجتماعي-االقتصادي.

امليزانية:
قطاع غزة
7,481,982
823,018
8,305,000$

التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

أرشيف األونروا  /عالء غوشة

خطط االستجابة

الصحة

الغاية :ضمان الوصول إلى اخلدمات الصحية احليوية ،وتخفيف
أثر اإلغالقات واألزمة االجتماعية-االقتصادية املمتدة على الوضع
الصحي لالجئني.

األهداف:
غزة:

•شراء لوازم ومعدات إضافية لتحسني القدرة على التعامل
مع الزيادة في الطلب على اخلدمات من جانب  850ألف الجئ
يستخدمون مرافق الرعاية الصحية األولية لألونروا في غزة.
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•حتسني خدمات الصحة املدرسية لصالح  213ألف طالب
وطالبة استجابة إلى االحتياجات األكثر حدة التي يتم حتديدها.
•دعم الوصول إلى خدمات االختصاص الصحية لالجئني املعوزين
من خالل املساعدة في تكاليف الرعاية في املستشفيات
والتحويالت إلى مرافق الرعاية الثانوية والتخصصية.
الضفة الغربية:
•تخفيف األثر السلبي لإلغالق والوضع االجتماعي-االقتصادي
على صحة الالجئني من خالل تيسير القدرة الفعلية
واملالية على الوصول إلى الرعاية الصحية األولية والثانوية
والتخصصية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
•تقدمي خدمات صحية عالجية ووقائية للمجتمعات املعزولة
والنائية التي تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى اخلدمات
الصحية ،وذلك من خالل تشغيل عيادات متنقلة.
•دعم الوصول إلى خدمات االختصاص الصحية لالجئني
املنكشفني واملعزولني واملعوزين من خالل املساعدة في تكاليف
الرعاية في املستشفيات.

األنشطة:

سيتم كذلك توزيع مواد التثقيف الصحي على املرضى في الضفة
الغربية لتحسني االلتزام بالعالجات الطبية.
سيتم في الضفة الغربية متديد عقود طاقم دعم الطوارئ ملدة
محدودة في  37مرفقا ً صحياً ،للمساعدة في احلفاظ على مستوى
مقبول من عدد احلاالت التي يستقبلها األطباء ،وهو  85مريضا ً في
اليوم .كما سيقدم هذا الطاقم الرعاية املتخصصة لكل من:
.1
.2
.3
.4

1النساء ،مبا في ذلك إجراء  4.484زيارة لرعاية احلوامل والواضعات
وإجراء فحوص تقصي سرطان الثدي ورعاية التغذية.
2األطفال دون اخلامسة ،فيما يتعلق باملغذيات الدقيقة والتغذية.
3املسنني ،من خالل معاجلة مرض ارتفاع الضغط.
4حوالي  9200مريض يعانون من أمراض مزمنة.

سيسعى برنامج الصحة أيضا ً لالستعداد للطوارئ ،مبا يشمل تقدمي
التدريب للطواقم الصحية ،وشراء وجتهيز املواد الطبية الضرورية
لالستجابة للطوارئ والتي ستلزم لتشغيل خدمات الرعاية
الصحية األولية في أماكن اإليواء الطارئ ،مع التركيز بشكل خاص
على احتياجات األمهات احلوامل واملرضعات واملسنني.

أ .الرعاية الطبية العامة

ب .العالج في املستشفيات

نتيجة لألزمة االجتماعية-االقتصادية املطولة ،يواجه الالجئون
صعوبات متزايدة في دفع املساهمة الرمزية التي تتقاضاها العيادات
احلكومية واألهلية ،فيلجئون إلى عيادات األونروا بأعداد تتزايد
باستمرار .إن الطلب على اخلدمات في مرافق الرعاية الصحية األولية
لألونروا في كل من غزة والضفة الغربية يتزايد بقدر يفوق معدالت
النمو السكاني .فقد استمر عدد استشارات الرعاية الصحية
األولية في عيادات األونروا في االرتفاع سنة بعد سنة ،حيث كان
الطلب في سنة  2009أعلى بنسبة  28باملائة مما كان عليه سنة
 .2006وفي الضفة الغربية ،يصل االرتفاع في عدد االستشارات اآلن
إلى أكثر من  85باملائة باملقارنة مع مستويات ما قبل االنتفاضة.
وأظهر تقدير االحتياجات الذي أجرته األونروا سنة  2010أن  18باملائة
من الالجئني يفيدون بأنهم خفضوا إنفاقهم على الصحة ويواجهون
صعوبة بالغة في تغطية تكاليف العالجات املتخصصة.

تعمل األونروا ضمن برنامجها الصحي االعتيادي على دعم تكاليف
املستشفى والرعاية اخملتصة لالجئني غير القادرين على دفع
التكاليف .وبسبب الزيادة امللموسة في الطلب على هذه اخلدمات
نتيجة انخفاض قدرة املرضى الالجئني على الدفع ،فإن األونروا تسعى
لتأمني دعم مالي إضافي ضمن هذا النداء لالستجابة لهذه احلاجة
في كل من غزة والضفة الغربية.

في غزة ،تفاقم الوضع بسبب استمرار عجز السلطة الفلسطينية
عن إعادة تزويد عياداتها مبا ينفد من لوازم حيوية بسبب احلصار .أما
في الضفة الغربية ،فإن تقييد الوصول الفعلي إلى العيادات التي
تديرها األطراف األخرى املقدمة للخدمات ميثل عامال ً مساهما ً في
زيادة الطلب على خدمات األونروا الصحية.
في كال اإلقليمني ،ستقوم األونروا بشراء كميات إضافية من اللوازم
واملعدات ملرافقها الصحية للمساعدة على تدبر الطلب املتزايد من
الالجئني املسجلني على اخلدمات الصحية األساسية .يشمل ذلك
معدات ولوازم لعيادات الطب العام ،وكذلك لوازم لعيادات األسنان
واخملتبرات والعالج الطبيعي ،وشراء أجهزة وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .كما سيتم استخدام األموال لشراء وسائط
النقل األساسية وغيرها من األصول الداعمة للخدمات الصحية
للوكالة ولدعم تقدمي أدوية االختصاص للفئات األكثر انكشافاً.

إن نظام اإلغالق املطبق في الضفة الغربية منذ أواخر سنة  2000يحد
بشكل خطير من قدرة املرضى الفعلية على الوصول إلى املستشفيات
التي تتعاقد معها األونروا ضمن برنامج الصحة االعتيادي .وحتى
حتافظ األونروا على القدرة على الوصول إلى الرعاية في املستشفيات
وخدمات اجلراحة لصالح  5000الجئ من الالجئني املعرضني للخطر،
تسعى ضمن هذا النداء للتعاقد مع ستة مستشفيات أهلية
في املراكز السكنية الرئيسية ،وهي مستشفى الرازي في جنني،
ومستشفى الزكاة في طولكرم ،ومستشفى الهالل في رام اهلل،
ومستشفى األهلي في اخلليل ،وجمعية بيت حلم العربية للتأهيل
في بيت حلم ،ومستشفى نابلس التخصصي .ستغطي األونروا ما بني
 90-70باملائة من تكاليف العالج في املستشفيات بالنسبة للرعاية
التخصصية ،وكذلك  90-75باملائة من تكاليف الرعاية الثانوية
لالجئني املؤهلني وحاالت الفقر املدقع على النحو الذي حتدده معايير
األهلية حلاالت الصعوبة اخلاصة في األونروا.
كما تنوي األونروا توفير دعم إضافي في غزة لتغطية تكاليف
الرعاية في املستشفيات والتحويالت إلى مرافق الرعاية الثانوية
والتخصصية بسبب انخفاض قدرة الالجئني املرضى على دفع
تكاليف العالج .وسيتم استهداف األسر التي تعيش في فقر
مدقع واألسر التي تعيلها نساء بشكل خاص لالستفادة من هذه
املساعدات.
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ج .العيادات املتنقلة (الضفة الغربية فقط)
ستستمر األونروا في توفير خدمات صحية متنقلة بشكل
شهري بهدف تخفيف أثر اإلغالق والفقر على الوضع الصحي
حلوالي  157.617مريضا ً من الالجئني وغير الالجئني يعيشون في
 59منطقة معزولة أو نائية في الضفة الغربية .تدير األونروا ست
عيادات متنقلة – تضم عيادة جديدة تخدم محيط مدينة القدس –
وثالثة محاور ثابتة في حبلة في الشمال وبدرس في الوسط وبيت
عوا في اجلنوب .توفر األونروا اخلدمات الصحية استكماال ً خلدمات
وزارة الصحة الفلسطينية بنا ًء على تنسيق مسبق معها في
املناطق النائية التي ال توفر الوزارة اخلدمات لها أو توفر خدمات غير
كافية .سيتم في املتوسط زيارة كل موقع مرتني في الشهر إلجراء
متابعة وثيقة للمرضى الذين يعانون من أمراض سارية ومزمنة،
إلى جانب مراقبة سوء التغذية والتعزيز الصحي الوقائي مبا
يغطي  13.000مريض في الشهر باملتوسط .وفي املواقع التي متلك
مؤسسات أخرى أفضلية نسبية فيها (وخاصة من ناحية القدرة
على الوصول) ،ستبني األونروا شراكة مع هذه املؤسسات لكي
تغطي الالجئني بخدماتها .وقد مت التوصل إلى اتفاقات شراكة
مع جمعية اإلصالح خلدمة مجتمع البدو في املنطقة احمليطة
بأريحا واخلان األحمر والنبي موسى ،ومع مؤسسة كير وشريكتيها
في التنفيذ جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية وجلان العمل
الصحي في منطقة برطعة املعزولة.

ستضم طواقم العيادات املتنقلة في الضفة الغربية أيضا ً مرشدين
نفسيني لكي يقدموا الدعم لصالح  7800شخص إضافي من
الالجئني وغير الالجئني في اجملتمعات املهمشة التي تواجه اعتبارات
خاصة باحلماية .سيتباين تكرار الزيارات حسب االحتياجات (حجم
السكان ،مدى العزلة ،حجم الصدمة اجلماعية/الفردية التي
يعاني منها السكان) ،مبتوسط ست زيارات لكل موقع في الشهر.
وسيوجه دعم نفسي خاص للشباب الذين يواجهون أكبر احتمال
للتعرض للعنف واملضايقات من جانب القوات األمنية.
د .برنامج الصحة املدرسية املوسع (غزة فقط)
سيتم خالل سنة  2011أيضا ً دعم صحة األطفال من خالل توسيع
برنامج الصحة املدرسية حتى يقوم بإجراء فحوص التقصي الطبي
واملتابعة مبزيد من العمق لألطفال في مدارس األونروا الذين يتم
حتديدهم على أنهم األكثر عرضة للمخاطرة .يأتي هذا التدخل تبعا ً
لبحث في أثر األوضاع الصحية الكامنة على أداء الطلبة .سيوظف
البرنامج فرقا ً مختصة من أطباء األطفال وأخصائيي البصريات
وأطباء العيون والطواقم الطبية املساندة في عيادات األونروا في
ست مناطق تعليمية لتجري التقييمات وفحوص التقصي الطبية
واملتابعة/التحويل لألطفال األدنى حتصيال ً في مدارس األونروا .وسيركز
هذا التدخل على قرابة  15ألف طفل في مجرى السنة الدراسية.

األهلية:
ستقدم العيادات املتنقلة خدماتها لكل من يقيمون في اجملتمعات
املعزولة واملهمشة التي ستتم زيارتها – سوا ًء الالجئني وغير الالجئني
– بالنظر إلى عدم توفر خيارات بديلة .وسيتم توفير جميع اخلدمات
األخرى ضمن هذا التدخل لالجئني فقط وفقا ً لإلجراءات املعيارية
لدى األونروا.

األثر:

أرشيف األونروا  /عالء غوشة

إن برنامج الطوارئ الصحية في األونروا يدعم توفير خدمات الرعاية
الصحية األولية بجودة عالية لالجئني في غزة والضفة الغربية من
خالل توفير لوازم ومعدات إضافية لضمان استمرار الرعاية الصحية
النوعية ودعم العالجات اخملتصة .وسيكفل استمرار عمل العيادات
املتنقلة في الضفة الغربية الوصول إلى اخلدمات العالجية والوقائية
ودعم الصحة النفسية بالنسبة لسكان املناطق املعزولة أو النائية.
كما أن توسيع تدخالت صحة الطفل في غزة بالتركيز على الطلبة
األدنى أدا ًء في املدرسة سيساهم في تعزيز جهود الوكالة األعم
لكبح انخفاض املعايير في مدارسها .وسيساعد حتسني االستعداد
للطوارئ على تلبية احتياجات الالجئني املعرضني للخطر بشكل
خاص خالل أوضاع الطوارئ.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
2,000,000
220,000
2,220,000$

الضفة الغربية
5,045,570
555,013
5,600,583$

اجملموع
7,045,570
775,013
7,820,583$
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الصحة البيئية
الغاية :احلد من اخملاطر الصحية التي يتسبب بها النزاع واإلغالق
وحماية حق الالجئني الفلسطينيني األساسي في املياه.

الهدف:
•غزة :ضمان استمرار إمدادات املياه وخدمات معاجلتها وخدمات
اجملاري والنفايات الصلبة من خالل تقدمي املساعدة الطارئة
واإلغاثة ملقدمي اخلدمات العامة للمساعدة على الوقاية من
وقوع كوارث في الصحة العامة.
•الضفة الغربية :تقليص اخملاطر الصحية وحتسني كمية ونوعية
املياه املتاحة لسكان مخيمات الالجئني في الضفة الغربية
البالغ عددهم حوالي  197.800نسمة ،وذلك من خالل تأهيل
البنية التحتية للمياه ،وحتسني أوضاع الصرف الصحي ،وتعزيز
أفضل املمارسات في مجال املياه والنظافة.

األنشطة:
غزة:
إن القيود على دخول احملروقات واللوازم األساسية إلى غزة منذ
 2006قد جعلت العديد من مقدمي اخلدمات عاجزين عن تعويض
مخزونهم من الوقود واللوازم األخرى التي ال غنى عنها .وقد تفاقمت
هذه املشكالت بسبب تأثير النزاع في كانون الثاني/يناير  2009على
البنية التحتية املتداعية للصحة البيئية.
خالل سنة  ،2011ستقدم األونروا احملروقات وقطع الغيار ملقدمي
اخلدمات العامة وإدارة النفايات الصلبة للمساعدة في تشغيل
محطات ضخ املياه ومحطات معاجلة املياه العادمة ومعدات إدارة
النفايات الصلبة عبر قطاع غزة .وستتولى إجراء التصليحات
الطارئة للبنية التحتية للمياه واملياه العادمة داخل اخمليمات الثمانية
لالجئني ،وستتعاقد مع مقاولني إلزالة النفايات من مكبات النفايات
غير الرسمية ونقلها إلى مواقع الطمر الرسمية وذلك بسبب
استخدام مكبات غير رسمية عندما تكون الطرق غير ميسرة أثناء
العمليات العسكرية للجيش اإلسرائيلي أو عندما تتعطل حركة
شاحنات نقل النفايات بسبب نقص الوقود.
ستزود األونروا مقدمي اخلدمات العامة أيضا ً بالكيماويات والسوالر
واألدوات الالزمة لتنفيذ حمالت القضاء على أماكن توالد البعوض،
وستوفر عبوات مياه بالستيكية ووحدات مراحيض ووحدات

استحمام ومرافق للنفايات الصلبة وإمدادات املياه عندما يتم
تهجير العائالت مؤقتا ً نتيجة العمليات العسكرية.
ستساهم هذه التدخالت في حتسني الوصول إلى خدمات املياه
والصرف الصحي بالنسبة لسكان غزة بأكملهم.
الضفة الغربية:
تسعى األونروا لتوفير األموال الالزمة لتأهيل البنية التحتية للمياه في
 17مخيما ً لالجئني في الضفة الغربية – مبا في ذلك اخمليمات التسعة
(العروب والدهيشة والفوار وشعفاط وقلنديا واجللزون واألمعري
وطولكرم والفارعة) التي تتعرض بشكل خاص الجتياحات عسكرية
منتظمة – وحتسني إزالة وتصريف النفايات الصلبة في  10مخيمات
من خالل توريد معدات الصرف الصحي ودعم البلديات احمللية.
وستسعى أيضا ً إلى حتسني رصد نوعية املياه للمخيم في منطقة
أريحا الذي يعتمد على آبار وادي القلط .وسوف يتحقق ذلك من
خالل إعادة تأهيل بنية محطة املعاجلة في عقبة جبر وشراء معدات
مراقبة اجلودة.
تقترح األونروا أيضا ً إجراء حمالت لرفع الوعي العام بهدف تشجيع
أفضل املمارسات من حيث النظافة واستهالك املياه بني سكان
مخيمات الالجئني التسعة عشر في الضفة الغربية .وسوف يتحقق
ذلك من خالل تنظيم ورش عمل ومحاضرات وأنشطة ترفيهية
تستهدف األسر واجملموعات احمللية وممثلي السلطات احمللية.
وستقوم الوكالة أيضا ً بتحسني خدمات النفايات الصلبة غير
الكافية من خالل استبدال احلاويات التي تضررت خالل االجتياحات
العسكرية في اخمليمات ،بحيث ميكن جمع ونقل وتصريف ما يقرب
من  71.470طنا ً من النفايات الصلبة سنوياً .وستقوم ضمن هذا
النداء أيضا ً بشراء ما يقرب من  300جهاز لرص النفايات ودفع
الرسوم للبلديات مقابل تصريف النفايات واستخدام مواقع الطمر.
في كال اإلقليمني ،ستنسق األونروا مع الهيئات األخرى ومع البلديات
املعنية خالل كل مرحلة من مراحل تنفيذ األنشطة بهدف جتنب
االزدواجية وحتقيق أقصى قدر من التأثير.

األثر:
ستساعد أنشطة األونروا الطارئة في مجال الصحة البيئية في سنة
 2011على احلد من اخملاطر على الصحة العامة ،وخاصة مخاطر االنتشار
الوبائي اللتهاب الكبد أ والعدوى اجللدية وأمراض العيون املعدية وذات
الرئة واإلسهال .كما أنها ستقلل التهديدات للبيئة وتساهم في
حتسني الوصول إلى املياه واخلدمات العامة ذات العالقة وضمان توفر
إمدادات مأمونة وكافية من املياه للعائالت في حال وقوع أي طارئ.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
1,360,000
149,600
$1,509,600

الضفة الغربية
1,219,863
134,185
$ 1,354,048

اجملموع
2,579,863
283,785
$2,863,648
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الصحة النفسية المجتمعية
الغاية :دعم آليات التكيف لدى الالجئني من خالل معاجلة الضائقة
النفسية-االجتماعية التي يسببها العنف السائد واملصاعب
االقتصادية وانعدام األمن على األطفال والشباب الالجئني في األرض
الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية.

الهدف:
غزة :تقدمي العالج حلوالي  7.000طالب وطالبة من الالجئني من خالل
اإلرشاد الفردي ومساعدة ما يصل إلى  25.000طالب وطالبة من
الالجئني من خالل اإلرشاد اجلمعي ،وحوالي  40.000الجئ من خالل
أنشطة التوعية العامة األخرى.
الضفة الغربية :متتني األنشطة اجملتمعية واألسرية لدعم الصحة
النفسية في  93مدرسة لألونروا وفي  32عيادة وفي شراكة مع
املنظمات اجملتمعية في اخمليمات التسعة عشر ،من خالل اإلرشاد
اجلمعي والفردي والتدريب وبرامج التوعية ،وتقدمي أنشطة ترفيهية
أيام السبت حلوالي  10آالف فتى وفتاة.

األنشطة:
يتسبب العنف الدائر واإلغالقات واستالب املمتلكات وهدم املنازل
وانتهاكات حقوق اإلنسان وفرض العزلة عن اجملتمعات واخلدمات
بتأثير مدمر على الصحة النفسية للسكان الالجئني في غزة
والضفة الغربية وخاصة األطفال والشباب .وما يزيد الوضع صعوبة
الضائقة االقتصادية التي يعاني منها العديد من الالجئني ،وخاصة
في غزة ،إلى جانب سكان املناطق املعزولة في الضفة الغربية.
تشمل األعراض التي يفاد بها بني مجتمعات الالجئني في مدارس
األونروا اخلوف الشديد ،والتبول الالإرادي ،وصعوبة التركيز ،واضطرابات
األكل والنوم ،والتهيج ،وفرط النشاط ،وعلى املدى الطويل :زيادة
السلوك املعادي للمجتمع خالل فترة املراهقة واملشاكل العصبية
خالل مرحلة البلوغ .كما أن العنف ضد النساء والفتيات أيضا ً
يشهد ازدياداً ،مما يزيد من تعميق مشاكل الصحة النفسية.
منذ سنة  ،2002عمل برنامج األونروا للصحة النفسية اجملتمعية على
متكني الالجئني الفلسطينيني – وخاصة النساء واألطفال والشباب -
للتعامل بإيجابية مع البيئة غير الطبيعية التي يعيشون فيها من خالل
تعبئة املوارد اجملتمعية الداعمة في املدارس والعيادات واملراكز اجملتمعية
داخل وخارج مخيمات الالجئني .وعملت األونروا ،على وجه اخلصوص،
على تقدمي اإلرشاد الفردي واجلمعي ،والتحويالت الطبية ،وحمالت
التوعية ،وتوفير فرص ترفيهية واسعة النطاق لألطفال والشباب.

في سنة  ،2011ستنفذ األونروا برنامج الصحة النفسية اجملتمعية
من خالل العامالت والعاملني اجملتمعيني واملرشدات واملرشدين الذين
يتم توظيفهم خصيصا ً لهذا الغرض وتدريبهم على يد مؤسسات
أهلية مختصة تتعاقد معها األونروا .في قطاع غزة ،يعمل لدى
األونروا  233مرشدا ً ومرشدة في مراكزها الصحية ومدارسها داخل
اخمليمات وخارجها ،وفي مراكز اخلدمات االجتماعية واملراكز اجملتمعية.
يضم هذا العدد  133امرأة .وهم يسعون في عملهم للتصدي
لالحتياجات النفسية-االجتماعية لألسر في حياتها اليومية
ومتكني األسر الالجئة للتعامل بإيجابية مع البيئة التي يحيون
فيها ،مع إيالء اهتمام خاص للكشف عن حاالت العنف القائم على
النوع االجتماعي ومعاجلتها .يتم تنفيذ األنشطة من خالل اجلمع
بني اإلرشاد اجلمعي واإلرشاد الفردي والتحويالت الطبية والزيارات
املنزلية.
في الضفة الغربية ،ستقدم األونروا التدريب لطاقم املنظمات
اجملتمعية وموظفي األونروا ( 21مرشدا ً ومرشدة في العيادات و77
في املدارس) على تقدمي خدمات الصحة النفسية-االجتماعية
والنفسية ،مع التركيز بشكل خاص على الصحة اجملتمعية
الوقائية ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،والتعامل مع تبعات
انتهاكات حقوق اإلنسان .وستقوم الوكالة أيضا ً بتنظيم أنشطة
ترفيهية في املدارس أيام السبت لصالح  20باملائة من مجموع
الطلبة في الضفة الغربية (حوالي  10آالف فتى وفتاة) ،وأنشطة
ترفيهية ،ومخيمات صيفية وشتوية لألطفال ،وفعاليات رياضية
وترفيهية ،وبرامج للتعليم غير النظامي في املراكز اجملتمعية
مثل نوادي ما بعد ساعات املدرسة واألنشطة الفنية واملوسيقية
والرياضية في أيام العطل األسبوعية .وسيقوم املرشدون في عيادات
األونروا ومدارسها واملنظمات اجملتمعية في اخمليمات بتقدمي اإلرشاد
املباشر للطلبة واألفراد واألسر واجلماعات.
سيستخدم التمويل لتوظيف واستبقاء املرشدين وتوفير املواد
واملعدات الضرورية ،وكذلك لدعم برامج التدريب للمستشارين
الفنيني واملرشدين والعاملني في اخمليمات واملنظمات اجملتمعية.

األثر:
سيستمر نهج األونروا الشمولي والفعال واملتعدد املستويات في
تقدمي الصحة النفسية اجملتمعية في املساعدة على تخفيف اآلثار
السلبية للعنف املتواصل والضائقة االقتصادية على السكان
الالجئني في األرض الفلسطينية احملتلة ،وخاصة األطفال والشباب
واإلناث ضحايا العنف .وستعمل التدخالت املتنوعة للوكالة ،من
اإلرشاد املهني الفردي وإلى تقدمي األنشطة الترفيهية لآلالف من
طلبة املدارس ،على مساعدة الالجئني املعرضني للخطر في تنفيذ
استراتيجيات إيجابية للتدبر مع أوضاعهم واملساهمة في تنمية
مجتمعاتهم.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
2,976,000
327,360
3,303,360$

الضفة الغربية
3,508,358
385,919
3,894,277$

اجملموع
6,484,358
713,279
7,197,637$
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دعم المنظمات المجتمعية – غزة فقط
الغاية:
تقدمي الدعم الطارئ للمنظمات اجملتمعية مبا يكفل استمرارها في
تقدمي اخلدمات واألنشطة احليوية.

األهداف:
زيادة قدرة ضحايا العنف املرتبط بالنزاع على الوصول إلى آليات
احلماية الطارئة والدعم املادي و/أو الدعم النفسي-االجتماعي
والصحة النفسية و/أو اخلدمات القانونية و/أو دعم سبل املعيشة.

األنشطة:
عملت األونروا منذ ثالث سنوات مع منظمات مجتمعية شريكة ،مثل
منتدى شارك الشبابي ومركز كنعان ومؤسسة أيام املسرح وست
مراكز للتأهيل اجملتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقات ،لتنفيذ مبادرة
“األلعاب الصيفية” ،وهي عبارة عن برنامج واسع النطاق من األنشطة
الرياضية والترفيهية حلوالي  250ألف طفل (نصفهم من الذكور
ونصفهم من اإلناث) .يلعب هذا البرنامج دورا ُ مهما ً في حتسني السالمة
النفسية-االجتماعية بني الصغار في غزة ،ويوفر فرصا ً ضرورية للغاية
للتخلص من املصاعب والصدمات اليومية .فبالنظر إلى واقع أن أكثر
من  90باملائة من مدارس األونروا تعمل بنظام املناوبتني ،فإنه ال يتوفر
الوقت أو املتسع خالل السنة الدراسية االعتيادية إلجراء أي شكل من
األنشطة الالصفية مع الطلبة بعد ساعات الدوام املدرسي.
أرشيف األونروا  /شريف سرحان

في سنة  ،2011تسعى األونروا للحصول على متويل يتيح لها
االستمرار في برنامج األلعاب الصيفية ،والذي يتم تنفيذه بدعم من
عدد من املنظمات اجملتمعية .وفيما أن البرنامج يستهدف الفتيان
والفتيات بأعداد متساوية ،فسيعمل على توفير فرصة فريدة
للفتيات للوصول إلى األنشطة الترفيهية والثقافية والتربوية في
بيئة تصعد في فرض القيود عليهن .يتوقع ضمن هذا املشروع أن
يعمل أكثر من  1200مركز في مختلف أنحاء غزة على تزويد الفتيان
والفتيات ببرنامج ملدة أسبوعني من الرياضة واأللعاب والسباحة
والفنون واحلرف والدراما واللغة اإلجنليزية خالل فترة الصيف.
سيستخدم التمويل كذلك لدعم املنظمات اجملتمعية التي تقدم
خدمات وأنشطة حيوية للفئات املنكشفة األخرى ،مبن فيهم النساء
واملعاقني ،والتي تتعرض استدامتها املالية لتهديد شديد بفعل
النزاع األخير واحلصار املتواصل منذ أكثر من سنتني على قطاع غزة.

األثر:
ستساعد األلعاب الصيفية واخلدمات واألنشطة األخرى التي
تقدمها املنظمات اجملتمعية للفئات املعرضة للخطر في حتسني
الصحة اجلسدية والنفسية لألطفال في قطاع غزة وتساهم في
منائهم التعليمي والشخصي .وستحصل الفتيات والشابات على
وجه اخلصوص على الفرص للمشاركة في أنشطة كثيرا ً ما يتم
حرمانهن منها.
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امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
9,000,000
990,000
9,990,000$

أرشيف األونروا  /إيزابيل دي ال كروز

خطط االستجابة

حماية الالجئين المنكشفين في
الضفة الغربية
الغاية:
حماية الالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية من التأثيرات
العاجلة للنزاع واالحتالل ،وتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي
وقانون حقوق اإلنسان ،واحلد من اآلثار اإلنسانية لالنتهاكات في
الضفة الغربية.

األهداف:
•توفير احلماية لصالح ما يقارب  46ألف الجئ متضررين من
العمليات العسكرية ومعرضني خلطر هدم املنازل والتهجير،
مبا يشمل أسر البدو والرعاة في املنطقة ج وسكان القدس
الشرقية واجملتمعات املتضررة من اجلدار.
•حتسني مساءلة أصحاب املسؤولية للمساهمة في احلد من
العواقب اإلنسانية النتهاكات حقوق اإلنسان من خالل الرصد
والتبليغ واملناصرة.

األنشطة:
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية حتديات بخصوص احلماية
تنبع من تأثيرات النزاع املسلح والعنف الداخلي ،وكذلك من سياسات
االحتالل ،مثل مصادرة األراضي ،وهدم املنازل ،وإخالء السكان من
منازلهم ،وبناء اجلدار واملستوطنات .إن النشاط العسكري املتواصل
واملواجهات املتكررة ،سوا ًء مع القوات األمنية أو املستوطنني ،تشكل

تهديدا ً دائما ً للسالمة الشخصية للفلسطينيني وملمتلكاتهم.
وترتفع مخاطر التهجير وفقدان سبل الرزق واملمتلكات في اجملتمعات
التي تعيش في محاذاة املستوطنات أو اجلدار ،ومجتمعات البدو
والرعاة في املنطقة ج ،وسكان اخمليمات ،وسكان القدس الشرقية
الذين يقيمون في منازل تعتبرها السلطات اإلسرائيلية غير قانونية.
تخطط األونروا لتنفيذ عدد من األنشطة في سنة  ،2011منها:
•الرصد املنهجي لبعض االنتهاكات اخملتارة للقانون اإلنساني
الدولي بحق الالجئني الذين يعيشون في اخمليمات ويتأثرون
بالعمليات العسكرية ،وبعض اجملتمعات اخملتارة التي تتضرر
من اجلدار و/أو الالجئني الذين يتعرضون للتهجير القسري،
ومجتمعات البدو والرعاة في املنطقة ج ،وكذلك سكان
القدس املعرضني خلطر التهجير .سيتم جتميع البيانات مع
إعطاء تفاصيل عن جنس الالجئني وأعمارهم.
•تدخالت منهجية لدى السلطات املعنية ،شفهيا ً أو كتابة،
إلبراز التزاماتها مبوجب القوانني ذات العالقة.
•تعبئة وتعريف األطراف املعنية الدولية بأثر االنتهاكات من
أجل ممارسة الضغط واملناصرة بهدف احترام القانون اإلنساني
الدولي وقانون حقوق اإلنسان من جانب أصحاب املسؤولية.
•بناء الوعي بني اجلمهور العام من خالل توفير املعلومات لوسائط
اإلعالم أو على الصفحة اإللكترونية لألونروا حول التهجير
القسري ومجتمعات الالجئني املتضررين من اجلدار وأثر النزاع
على مخيمات الالجئني.
•حتسني وعي الالجئني وآليات التدبر لديهم من خالل تنظيم
أنشطة مجتمعية ميدانية ،مثل األنشطة االجتماعية
والترفيهية في مدارس األونروا ،وحمالت التوعية اجملتمعية،
وورش عمل التوعية القانونية واحلقوقية ،وكذلك من خالل
حتويل اجملتمعات املهددة أو املتضررة إلى منظمات املساعدة
القانونية والدعم النفسي-االجتماعي.
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•حماية الوثائق املهمة (مثال ً من خالل حتديث ملفات الالجئني و /األثر:
أو التصوير الضوئي للوثائق) اخلاصة باألسر الالجئة املعرضة
للخطر للمحافظة على القدرة على الوصول إلى خدمات
األونروا وضمان أن تكون األسر قادرة على إقامة حمالت قانونية
ودعائية فعالة قبل تنفيذ الهدم أو اإلخالء من املساكن.
•تقدمي املساعدات النقدية الطارئة والدعم النفسي-االجتماعي
األولي لضحايا هدم املنازل ،واإلخالء ،والذين تتعرض ممتلكاتهم
ألضرار نتيجة النزاع.
سيتم تنسيق أنشطة األونروا في هذا اجملال مع مجموعة العمل
حول احلماية ومجموعة العمل حول التهجير في عملية النداء
املوحد ،إلى جانب األطراف األخرى املعنية مبجال احلماية ،مثل اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،واملنظمات األهلية الفلسطينية والدولية
األخرى العاملة في مجال حقوق اإلنسان واحلماية.

سيتم جمع البيانات حول انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات
القانون اإلنساني الدولي بحق الالجئني والتصدي لها بشكل
منهجي ،مما يؤدي إلى حتسني مساءلة املنتهكني .وسيتم تخفيض
خطر تهجير مجتمعات الرعاة في املنطقة ج وسكان القدس
الشرقية من خالل املناصرة وتوفير اخلدمات امليدانية .كما سيتم
حتسني احلركة والوصول بالنسبة للمجتمعات املتضررة من اجلدار من
خالل املناصرة وتوفير اخلدمات امليدانية .وسيكفل تقدمي املساعدات
النقدية وحتسني الوصول إلى اإلرشاد والرعاية الصحية أن تتم
معاجلة االحتياجات اإلنسانية العاجلة لالجئني الذين يواجهون خطر
هدم املنازل أو اإلخالء القسري أو تدمير املمتلكات .وستتم حماية
مكانة الالجئني وسيتمكن الالجئون املعرضون خلطر التهجير من
احملافظة على إمكانية الوصول إلى خدمات األونروا.

امليزانية:
الضفة الغربية
1,615,732
177,731
1,793,463$

التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

خطط االستجابة

اإليواء المؤقت وإصالح
المساكن
الغاية :ضمان توفير معايير إسكان آمنة والئقة ومناسبة لألسر التي
تتضرر مساكنها أو تدمر نتيجة العمليات العسكرية أو الكوارث
الطبيعية ،أو األسر التي تعتبر معرضة للخطر بشكل بالغ بسبب
أوضاع الطوارئ.

األهداف:
غزة:

•دعم اإليواء االنتقالي ملا يصل إلى  150أسرة الجئة تقيم في
أماكن إيواء مؤقتة.
•إصالح حوالي  1000مسكن متضرر نتيجة العمليات
العسكرية.
•تقدمي املساعدات النقدية لإليواء االنتقالي ملا يصل إلى 5000
أسرة الجئة مهجرة من مساكنها.
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•شراء مخزون من املواد غير الغذائية الطارئة لدعم األسر
الالجئة أثناء الطوارئ.
الضفة الغربية:
•تأهيل  150مسكنا ً في وضع محفوف باخلطر في اخمليمات
لصالح األسر الالجئة التي تعتبر منكشفة بشكل خاص أمام
أوضاع الطوارئ.

األنشطة:
غزة:
يقدر اآلن أنه يلزم بناء  86.000منزل جديد في قطاع غزة الستيعاب
األسر التي فقدت مساكنها نتيجة ملا يصل إلى عشر سنوات من
النزاع واالجتياحات وعمليات الهدم من قبل اجليش اإلسرائيلي .ويأتي
هذا في وقت تفرض فيه قيود صارمة على الوصول متنع استيراد مواد
البناء ،مما يجبر اآلالف من األسر املهجرة على العيش في ظروف
محفوفة باخملاطر واالعتماد على املساعدات اإلنسانية لتلبية احلد
األدنى من احتياجاتهم للمأوى .تقترح الوكالة أن يتم تقدمي الدعم
لفترة انتقالية إلى  30ألف أسرة مهجرة ،إلى جانب تقدمي رزمة
أساسية من مواد اإلغاثة واملساعدات النقدية إلجراء التصليحات
البسيطة على منازلهم ،على النحو اآلتي:
 .1إصالح املساكن وتأهيلها
ضمن هذا النداء ،تسعى الوكالة لتأمني التمويل الالزم لتغطية
تكلفة إصالح  1000مسكن لالجئني تضررت خالل العمليات
العسكرية أو الكوارث الطبيعية .وسيتم حتديد التكلفة التقديرية
للتصليحات بعد إجراء مسح من جانب مهندسي الوكالة .وستتم
إجازة الدفعات على أساس تقييمات املهندسات واملهندسني
والباحثات والباحثني االجتماعيني ،وستكون الدفعات على شكل

منح نقدية أو عقود مع شركات إعمار محلية ،اعتمادا ً على حجم
الضرر .وسيتم تقدمي مساعدة فنية لألسر التي تعيلها نساء
والتي بحاجة إلى هذا الدعم لتمكينها من االستفادة من مكونات
املساعدة الذاتية في البرنامج.
 .2املساعدات النقدية في تكاليف اإليواء االنتقالي
تغطي متطلبات التمويل لسنة  2011أيضا ً تقدمي مساعدات نقدية
في تكاليف اإليواء االنتقالي ملا يقدر بأربعة آالف أسرة ممن تعرضت
منازلهم للتدمير أو أصيبت بأضرار .وستبلغ املساعدة النقدية
املقدمة  150دوالرا ً في الشهر في املتوسط لكل أسرة ،وسيتم
منحها على أساس التقييمات التي سيجريها املهندسون والباحثون
االجتماعيون في الوكالة .أو ميكن بدال ً من ذلك أن متنح األسر املهجرة
مبلغا ً مقطوعا ً بقيمة  5آالف دوالر أمريكي لتغطية تكاليف اإليجار
وغيره من نفقات اإليواء األساسية .وستعطى األولوية لألسر التي
تعيلها نساء.
 .3توفير املأوى لفترة انتقالية
في ظل اكتظاظ سوق اإليجارات وعدم القدرة على إعادة بناء
مساكن دائمة إلى أن يتم رفع القيود على الوصول ،ستسعى
األونروا للحصول على متويل لبناء  150مأوى مؤقتا ً لألسر الالجئة
التي فقدت منازلها باستخدام تكنولوجيا الطوب املضغوط
املالئمة للبيئة واملواد املتوفرة محلياً .ستوفر أماكن اإليواء املؤقت
مكانا ً تلجأ إليه األسر املهجرة التي تعيش في مساكن مؤقتة أو
خيام إلى أن يحني الوقت الذي تسمح فيه ظروف الوصول واحلركة
بالبدء بإعادة البناء.
 .4توفير املواد غير الغذائية
سيتم الترتيب إلعادة تعبئة مخزون الوكالة من املواد غير الغذائية،
مثل الفرشات والبطانيات وأدوات املطبخ ومواد النظافة األسرية
وصهاريج املياه ،والتي ميكن أن تلزم في حال حدوث أوضاع طارئة ذات
شأن .وتسعى األونروا لتوفير اللوازم التي متكنها من تقدمي املواد غير
الغذائية إلى  50ألف الجئ في أوضاع الطوارئ وإعادة تعبئة اخملزون
الذي نفد أثناء استجابتها للحرب على غزة.
الضفة الغربية:
يتأثر الالجئون بشكل خاص من جراء األزمة املمتدة التي تؤثر على
وصول الفلسطينيني إلى اخلدمات وسبل العيش .ويعتبر الفقر
والبطالة وانعدام األمن الغذائي األعلى في صفوف السكان الالجئني،
وال سيما في اخمليمات واملنطقة ج .إن مخيمات الضفة الغربية
تعكس هذا الواقع .فاآلالف من املساكن غير مكتملة ،ومكتظة،
وراشحة ،وسيئة التهوية ،ومتداعية ،ورطبة .ويفتقر ساكنوها إلى
املوارد الالزمة إلصالحها وترميمها حتى تصل إلى احلد األدنى من
معايير السكن حسب .SPHERE

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

ضمن التمويل الذي سيوفره هذا النداء ،سيتم حتديد احلاالت املائة
واخلمسني ذات احلاجة األكثر إحلاحا إلعادة تأهيل املأوى ،حيث تشكل
املساكن خطرا ً جوهرياً ،وسيتم اختيارها إما من حاالت الصعوبة
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اخلاصة في األونروا (حتدد حاالت الصعوبة اخلاصة على أنها حاالت
الفقر املدقع) أو حاالت الطوارئ (حسب تقييم مبادرة “دعم” النعدام
األمن الغذائي) .سوف تستخدم أساليب تشاركية لتحديد احتياجات
املستفيدين ،وسبل حماية الفئات الضعيفة بشكل خاص ،مثل
املعاقني واملسنني واألسر التي تعيلها نساء واألطفال .وفي كل حالة،
سيتم حتديد نوع التدخل سوا ًء ما إذا كان على شكل تصليح أو
ترميم كبير احلجم ،وما إذا كان على شكل مساعدة ذاتية أو من خالل
التعاقد .مبوجب نظام املساعدة الذاتية ،توفر األونروا ثالث دفعات من
املنح وفقا ً للعمل الذي تقوم به األسرة املستفيدة .أما في إطار نهج
التعاقد ،ستوفر الوكالة املواد املشتراة محليا ً والعمل ،وتتعاقد مع
شريك معتمد للتنفيذ من القطاع اخلاص .وفي كلتا احلالتني ،سوف
يتم اإلشراف على األشغال وفقا ً ملواصفات ومعايير األونروا.

األثر:
حتسني األوضاع املعيشية وحماية احلق في مأوى آمن والئق ومناسب
لالجئني الذين فقدوا منازلهم بسبب النزاع وحظر إدخال مواد البناء
إلى غزة ،وكذلك لألسر املائة واخلمسني األكثر انكشافا ً التي تقيم
في مساكن محفوفة باخلطر في مخيمات الضفة الغربية .وفي غزة،
ستساعد تعبئة مخزون املواد غير الغذائية على تلبية احتياجات
األسر املهجرة خالل أوضاع الطوارئ.

أرشيف األونروا  /شريف سرحان

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

خطط االستجابة

موظفو دعم العمليات
الغاية :دعم تشغيل برامج األونروا في سياق من األزمة املتواصلة
في األرض الفلسطينية احملتلة من خالل املساعدة في تيسير تنقل
طاقم الوكالة والالجئني ،ورصد األوضاع اإلنسانية والتبليغ عنها،
وحماية حياد الوكالة ومنشآتها.

األهداف:
•املساعدة في تقدمي خدمات األونروا من خالل:
 °الرصد املتواصل والتبليغ حول التغييرات في األوضاع
اإلنسانية احمللية والقضايا التي تؤثر في الرفاه العام لسكان
األرض الفلسطينية احملتلة.
 °تقدمي الدعم اللوجستي لقوافل املعونات اإلنسانية
ومركبات الطاقم والفرق الصحية وتيسير وصولها.
•احلفاظ على حيادية ونزاهة برامج األونروا ومنشآتها.
•رصد القضايا التي تؤثر بالكرامة اإلنسانية والسالمة والرفاه
واحلقوق األساسية لالجئني الفلسطينيني واألشخاص اآلخرين
الذين تهتم الوكالة بهم ،مع السعي لتعزيز وحماية هذه احلقوق.

قطاع غزة
17,000,000
1,870,000
18,870,000$

الضفة الغربية
1,092,852
120,214
1,213,066$

اجملموع
18,092,852
1,990,214
20,083,066$

األنشطة:
منذ بداية انتفاضة األقصى ،أصبحت األونروا بحاجة إلى قدرات في
دعم العليات لتعزيز تقدمي خدماتها في مواجهة أوضاع سريعة
التغير من الناحية اإلنسانية واألمنية ومن ناحية إمكانيات الوصول
في الضفة الغربية وقطاع غزة .وفي استمرار لهذا البرنامج في سنة
 ،2011ستقوم فرق من مسؤولي دعم العمليات الدوليني (موظفو
دعم العمليات) ومساعدين محليني بالرصد والتبليغ عن األوضاع
اإلنسانية واملشاكل التي تؤثر على رفاه السكان الالجئني في األرض
الفلسطينية احملتلة وعلى تقدمي اخلدمات من قبل األونروا وغيرها من
اجلهات الفاعلة .بهذه الطريقة ،ميكن للوكالة أن تتكيف بسرعة مع
األوضاع املتغيرة على أرض الواقع وتلبي االحتياجات الناشئة على
نحو فعال.
سيساهم موظفو دعم العمليات ،من خالل جمع البيانات واإلبالغ عن
املؤشرات الرئيسية ،بالتنسيق الوثيق مع مقدمي اخلدمات األخرى،
في حتسني توقيت وفعالية االستجابة اإلنسانية لألونروا وللمجتمع
اإلنساني األوسع .سيحدد موظفو دعم العمليات اجلوانب التي
تتطلب دعما ً إضافيا ً أو التي تشح فيها املوارد األساسية .كما سيتم
حتديد القضايا ذات االهتمام ،سوا ًء املتعلقة باخلدمات أو احتياجات
احلماية ،حتى يقوم طاقم برامج األونروا مبتابعتها.
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في الضفة الغربية ،سيولى اهتمام خاص للمجتمعات التي تتضرر
من اجلدار مباشرة وتلك املعرضة خلطر التهجير ،مبا في ذلك القدس
الشرقية ومجتمعات الرعاة وغيرها من اجملتمعات املعرضة للخطر.
وحيثما تستمر القيود على التنقل الداخلي ،سيواصل موظفو دعم
العمليات تيسير مرور طواقم الوكالة ومركباتها وموادها عبر نقاط
التفتيش ،مبا في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية .كما سيعمل
موظفو دعم العمليات في الضفة الغربية كذلك في دور محاور
االرتكاز في األونروا من خالل تقدمي التقارير إلى نظام األمم املتحدة
األعم لرصد قضايا الوصول ،وذلك من خالل التنسيق مع وحدة
تنسيق الوصول في مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
وفي غزة ،سيستمر تركيز موظفي دعم العمليات على احلماية
واملساواة بني اجلنسني بشكل أفضل من خالل إضافة مسؤول
للحماية والنوع االجتماعي إلى الفريق احلالي.
سيجري موظفو دعم العمليات أيضا ً إجراءات تفتيش منتظمة
على منشآت األونروا وأصولها لتقييم أية أضرار تتعرض لها نتيجة
األعمال العدائية ولضمان أن هذه األصول ال تستخدم إال للغايات
املقصودة منها .وسيقومون بتوضيح رسالة األونروا وأهمية حياديتها
من خالل تفاعلهم املتواصل مع مجتمعات الالجئني .وسيتدخل
موظفو دعم العمليات لدى السلطات ،عند احلاجة ،حلماية املزايا
واحلصانات التي تتمتع بها األونروا مبوجب القانون الدولي ،وسيتولون

التواصل مع املسؤولني املدنيني والعسكريني لضمان املرور والوصول
اآلمن بالنسبة لطاقم األونروا وموادها وخدماتها.
وفي حال حدوث طوارئ حادة ،سيقدم موظفو دعم العمليات الدعم
لفرق االستجابة للطوارئ في األونروا وسينسقون تقدمي الدعم
واملساعدات للعائالت املتضررة في تنسيق وثيق مع األطراف الفاعلة
األخرى.

األثر:
سيتم تنبيه األونروا إلى أي تعطل محتمل في خدماتها وإلى التغيرات
في األوضاع اإلنسانية على أرض الواقع في األرض الفلسطينية
احملتلة ،بحيث يكون بإمكانها أن تعدل في أنشطتها وفي تنفيذ
برامجها واحلماية التي تقدمها بسرعة وكفاءة .سيوفر برنامج
موظفي دعم العمليات لالجئني إحساسا ً ملموسا ً بالطمأنينة
من أن األونروا تعمل على رصد رفاههم وحقوقهم واإلبالغ عنها.
وستتيح لألونروا أن تصون حيادية ونزاهة منشآتها.
هذا التدخل ممول بالكامل حتى آب/أغسطس  .2011إذ أن منط متويل
هذا البرنامج يجري من أيلول/سبتمبر إلى آب/أغسطس وليس حسب
السنة التقوميية العادية ،وذلك بهدف ضمان استمرارية األنشطة.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

أرشيف األونروا  /ج .أ .تورداي

قطاع غزة
1,730,300
190,333
1,920,633$

الضفة الغربية
2,024,956
222,745
2,247,701$

اجملموع
3,755,256
413,078
4,168,334$
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أرشيف األونروا  /تانيا حبجوقة بشارة

خطط االستجابة

التنسيق واإلدارة
الغاية:
تدعيم قدرات األونروا في مجال تنفيذ برنامج الطوارئ ،مبا يشمل حتسني
التنسيق واإلدارة واملراقبة ،إلى جانب التخطيط واالستعداد للطوارئ.

األهداف:
•توفير قدرات إضافية في اإلدارة على مستوى األقاليم والرئاسة
بهدف تعزيز التخطيط واإلدارة والتقييم ألنشطة الطوارئ
وتلبية الطلب املتزايد على خدمات برنامج الطوارئ.
•ضمان التنفيذ الثابت لبرامج الطوارئ والتأكد من أن ال تتأثر
نزاهة العملية ،أي مساعدة الالجئني املؤهلني احملتاجني ،سلبا ً
بارتفاع أعباء العمل.
•ضمان التنسيق الفعال مع املنظمات اإلنسانية الشريكة
األخرى والتأكد من أن التدخالت تلبي االحتياجات احملددة للفئات
املعرضة للخطر ،مبا يشمل النساء والشباب واألطفال.

األنشطة:
ستواصل األونروا توظيف الطواقم امليدانية األساسية الالزمة
للتعامل بفعالية مع الزيادة في عبء العمل نتيجة تنفيذ برامج

طوارئ واسعة النطاق ،ولضمان أن يتم التخطيط لهذه البرامج
وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها وفقا ً لالحتياجات التي يتم تقديرها
ومعايير الطوارئ لدى الوكالة .سوف يتضمن الطاقم وظيفة لتنسيق
برامج الطوارئ على مستوى األقاليم ومستوى الرئاسة (وهذا األخير
سيكون هو أيضا ً محور االرتكاز بخصوص النوع االجتماعي بالنسبة
جلميع برامج الطوارئ) لدعم عمليات الطوارئ (محام دولي واحد
ومسؤول واحد للعالقات اخلارجية) ،وضمان التنسيق الفعال مع
اجلهات الفاعلة األخرى في مجال العمل اإلنساني.
باإلضافة إلى املوظفني اإلضافيني ،ستواصل الوكالة شراء السلع
والتعاقد على اخلدمات الالزمة لدعم أنشطة الطوارئ ،وكذلك إنشاء
أعمال البنية التحتية األساسية أو املرافق املكتبية لتيسير تنفيذ
برامج الطوارئ .وستواصل الوكالة ،في إطار هذا البرنامج ،الرصد
واإلبالغ عن الظروف االجتماعية-االقتصادية لالجئني الفلسطينيني
في األرض الفلسطينية احملتلة ،من خالل رزم البيانات اخلاصة التي
يقدمها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،والتي تتضمن بيانات
مصنفة حسب اجلنس.

األثر:
ستتوفر لدى األونروا املوارد التي حتتاجها إلدارة أوضاع الطوارئ
اإلنسانية املعقدة ومراقبتها وتنسيقها ،مع االستمرار في الوقت
ذاته في تنفيذ برنامجها األكبر للتنمية اإلنسانية في األرض
الفلسطينية احملتلة.

امليزانية:
التكاليف التشغيلية
تكاليف إدارية ()%11
اجملموع

قطاع غزة
7,900,000
869,000
8,769,000$

الضفة الغربية
1,767,567
194,432
1,961,999$

رئاسة األونروا
704,800
77,528
782,328$

اجملموع
10,372,367
1,140,960
11,513,327$
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التنسيق والمراقبة والتقارير
ال تزال األونروا شريكا ً كامال ً ونشطا ً في اآلليات املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة للتنسيق والتخطيط
واملراقبة في األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا في ذلك فريق العمل اإلنساني القطري وعملية النداء
املوحد وإطار حتليل االحتياجات ومجموعات العمل القطاعية ذات العالقة .وهي تقوم برئاسة/قيادة
اجملموعة القطاعية للمال مقابل العمل واملساعدات النقدية وتشارك في رئاسة قطاع املساعدات
الغذائية (في غزة) .كما قدمت األونروا الدعم جلهود املناصرة املشتركة التي تنظمها مجموعة العمل
املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة حول املناصرة ،وخاصة في مجاالت احلماية والوصول.
خالل سنة  ،2010عملت األونروا مع برنامج الغذاء العاملي واليونيسف لتنفيذ مسح عن األمن الغذائي
جملتمعات الرعاة في املنطقة ج ،وعملت مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لدراسة أوضاع مجتمعات
أخرى في املنطقة ج .وقد مت استخدام كال الوثيقتني بشكل موسع لدعم حتديد االحتياجات واألولويات.
وكانت هذه اخلطوة جزءا ً من جهد أعم بدأ في سنة  2010وسيتواصل في سنة  2011من جانب
أعضاء اجملموعات القطاعية لزيادة جهودهم من أجل االتفاق على مؤشرات مشتركة لألداء ،وحتديد
معلومات مناسبة عن خط األساس ،وضمان اإلبالغ املنهجي عن األوضاع في قطاعاتهم باملقارنة مع
هذه املؤشرات.
وحتى تواصل الوكالة جهودها في حتسني توجيه مساعداتها نحو الالجئني األكثر عرضة للخطر،
تشاورت مع وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية حول اجلهود الالزمة لتمتني اجلزء اخلاص باألمن
الغذائي الطارئ في اإلصالح املتعلق بشبكة األمان االجتماعي في الوزارة ،لتحسني االنسجام في
معايير اختيار املستفيدين وأساليب/حزم املعونات .وستواصل الوكالة حتليل تأثيرات األزمة الراهنة
على االقتصاد الكلي ،باستخدام بيانات احلسابات الوطنية والفقر والبطالة التي تتوفر لها من خالل
شراكتها النشطة مع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
ستقدم األونروا تقارير كل ستة أشهر عن سير العمل في تنفيذ األنشطة ضمن هذا النداء ،إلى جانب
تقدمي تقارير مصممة خصيصا ً لألطراف املانحة وفقا ً لالتفاقيات الثنائية .كما سيتم إعداد تقارير عن
األنشطة ضمن املراجعة التي ستجري على عملية النداء املوحد في منتصف العام ونهايته.

ملخص ميزانية النداء العاجل لسنة 2011

برنامج التشغيل الطارئ

املساعدات النقدية

املعونات الغذائية

التعليم

الصحة

الصحة البيئية

الصحة النفسية اجملتمعية

دعم املنظمات اجملتمعية

قطاع غزة
57,337,050
61,605,000
126,118,200
8,305,000
2,220,000
1,509,600
3,303,360
9,990,000

اإليواء املؤقت وإصالح املساكن

موظفو دعم العمليات

التنسيق واإلدارة

الضفة الغربية
49,295,370
8,069,944
3,563,920
0
5,600,583
1,354,048
3,894,277
0

0
18,870,000
1,920,633
8,769,000
299,947,843$

رئاسة األونروا
0
0
0
0
0
0
0
0
1,793,463
1,213,066
2,247,701
1,961,999
78,994,371$

اجملموع
106,632,420
69,674,944
129,682,120
8,305,000
7,820,583
2,863,648
7,197,637
9,990,000
0
0
0
782,328
782,328$

اجملموع

احلماية

1,793,463
20,083,066
4,168,334
11,513,327
379,724,542$
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الخرائط

مكتب اإلعالم  -الرئاسة
األونروا  -القدس
العنوان البريدي :ص.ب 97200 ،19149 :القدس الشرقية
هاتف القدس ،)+972 2( 5890224 :فاكس القدس)+972 2( 5890274 :
هاتف غزة ،)+972 8( 6777533/7527:فاكس غزة)+972 8( 6777697 :
www.unrwa.org
www.peacestartshere.org

