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من نحن وما الذي نفعله؟
عن األونروا: األونروا هي أكبر برنامج لألمم املتحدة في الشرق األوسط. وهي تعزز الرفاه والتنمية اإلنسانية 
واحلماية لالجئني الفلسطينيني في األردن ولبنان وسوريا واألرض الفلسطينية احملتلة. إن األونروا من خالل 
تفويضها تساعد نحو 5 ماليني الجئ مسجل، عن طريق تزويدهم بخدمات التنمية اإلنسانية في التعليم 
األساسي واملهني، والرعاية الصحية األولية، وشبكات األمان االجتماعي، والدعم اجملتمعي، وحتسني اخمليمات، 

والقروض البسيطة. كما يشمل دور األونروا احلماية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني.

عن النداء العاجل: ميثل النداء الطارئ استجابة األونروا البرامجية للعواقب اإلنسانية الناجمة عن اندالع 
البرامج  إن  الغربية.  والضفة  غزة  قطاع  في  الالحقة  والصراعات   ،2000 عام  أواخر  في  الثانية  االنتفاضة 
ومتطلبات امليزانية املرتبطة بها منفصلة عن متطلبات األونروا العادية أو متطلبات الصندوق العام، والتي 

توجه نحو توفير خدمات التنمية اإلنسانية املذكورة أعاله.

نطاق العمليات

الضفة الغربية

ً 19 مخيما
100 مدرسة ينتظم بها 53,196 تلميذاً وتلميذة

3 مراكز للتدريب املهني والتقني
42 مركزاً للرعاية الصحية األولية

قطاع غزة

8 مخيمات
243 مدرسة ينتظم بها 221,000 تلميذا وتلميذة 4

مركزان للتدريب املهني والتقني
20 مركزاً للرعاية الصحية األولية

12 مركز توزيع

عدد الطاقم

الطاقم احمللي
األراضي الفلسطينية احملتلة: 1,006

الضفة الغربية: 4,275
قطاع غزة: 11,731

الطاقم الدولي
األرض الفلسطينية احملتلة: 54

الضفة الغربية: 25
قطاع غزة: 29

حقائق أساسية

عدد املستفيدين املسجلني 
لتلقي خدمات األونروا

األراضي الفلسطينية احملتلة: 12,073,6921
الضفة الغربية: 868,842

قطاع غزة: 1,204,850

متطلبات التمويل التقديرية 
للميزانية العادية في األراضي 

الفلسطينية احملتلة لسنة 
22012

األراضي الفلسطينية احملتلة: 318,174,000 
دوالر

الضفة الغربية: 103,269,000 دوالر
قطاع غزة: 214,905,000 دوالر

متطلبات متويل برنامج الطوارئ 
في األراضي الفلسطينية احملتلة 

لسنة 2012

300,724,896 دوالراً
الضفة الغربية: 74,787,776 دوالراً

قطاع غزة: 225,086,910 دوالرات 
الرئاسة: 850,210 دوالرات

عدد املنشآت3
األراضي الفلسطينية احملتلة: 514

الضفة الغربية: 254
قطاع غزة: 260

اخلدمات األساسية

التعليم، والصحة، واإلغاثة واخلدمات 
االجتماعية، والبنية التحتية وحتسني 
اخمليمات، والقروض البسيطة، وبرامج 

الطوارئ
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2تمهيد

انتفاضة  اندلعت  أن  منذ  احملتلة  الفلسطينية  لألراضي  الطارئ  للتمويل  نداءات سنوية  األونروا  تصدر 
األقصى في أيلول/سبتمبر 2000 وحتى اآلن. وفي السنوات التي تلت ذلك، أصبحت الصراعات العنيفة 
املتكررة، والقيود املفروضة على حركة الناس والبضائع، وتدمير املنازل والبنية التحتية متثل صفة مالزمة 
لألزمة اإلنسانية املطولة في األراضي الفلسطينية احملتلة. نتيجة لهذه احلالة الطارئة املتواصلة، تسود 
أزمة حماية على نطاق واسع في األراضي الفلسطينية احملتلة، تتصف بتجاهل كرامة اإلنسان  أيضاً 

واالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.

الجزء األول: تمهيد من
المفوض العام

باألساس عن دعم املانحني لإلنفاق العام وتوسع  بالرغم من اإلفادة بحدوث منو اقتصادي متواضع في سنة 2011، إال أن هذا النمو كان ناجتاً 
اقتصاد األنفاق في قطاع غزة. لذلك فإن استدامة هذا النمو تظل غير أكيدة إلى درجة عالية، وتبني القرائن أن القطاع اخلاص ال يزال يكافح من 
أجل التغلب على القيود اإلسرائيلية التي حتد من الوصول إلى املوارد واألسواق في قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية. ووفقاً 
للسلطة الفلسطينية، بلغت تكلفة االحتالل اإلجمالية والتي ميكن قياسها على االقتصاد الفلسطيني بحوالي 6.9 مليار دوالر في سنة 2010. 
5 نتيجة لذلك، يظل قطاع غزة والضفة الغربية معرضني بشكل بالغ خلطر حدوث أي تقليصات في تدفق املعونات، مما يهدد بترك عشرات اآلالف 

من األسر في مواجهة انعدام األمن الغذائي وحتت تهديدات بالغة بشأن احلماية.

بالنظر إلى استمرار حالة االنكشاف االقتصادي، أصبحت قطاعات ملموسة من السكان تعتمد على املساعدات اإلنسانية في تلبية أبسط 
احتياجاتها. ويعتبر هذا صحيحاً بشكل خاص عندما يتعلق األمر بالالجئني الذين يعانون على الدوام من مستويات من البطالة أعلى من غير 
الالجئني، ويتمتعون بقدر أقل من منافع النمو. باإلضافة إلى ذلك، يعيش العديد من الالجئني في الضفة الغربية حتت التهديد باإلخالء باإلكراه، 
إذ تضاعفت أعمال هدم املنازل أربع مرات في سنة 2011 باملقارنة مع 2010، وارتفعت بنسبة 205 باملائة عما كانت عليه في سنة 2009. أما 
في قطاع غزة، فإن احلصار يحول املنطقة إلى حالة من الرعاية االجتماعية املمأسسة حيث يعتمد أكثر من نصف الالجئني على املساعدات 
الغذائية من األونروا. وما لم يتغير الوضع اإلنساني، وهو أمر غير متوقع احلدوث، فإن هذه احللقة املفرغة من البطالة وانعدام األمن الغذائي 

واالعتماد على املعونات ستتواصل في سنة 2012.

 في ضوء هذه االجتاهات املنذرة، تشعر األونروا بقلق شديد من االنخفاض في مستويات متويلها بالقياس إلى مجمل االحتياجات اإلنسانية. فحتى 
األول من تشرين الثاني/نوفمبر، لم يتم متويل سوى 44 باملائة من النداء الطارئ لسنة 2011. بناًء على نقص التمويل في السنوات األخيرة، اتخذت 
األونروا خطوات ملموسة لتشديد تركيزها على أبسط احتياجات الالجئني وأكثرها إحلاحاً، وترشيد برامجها، وتقليص املتطلبات من امليزانية، مع 

السعي لإلبقاء على أنشطتها األساسية.

في ضوء ما سبق، إن مجموع النداء الطارئ لألونروا لسنة 2012 يبلغ 300,724,896 دوالراً. ومع إدراكنا للكوارث اإلنسانية املتعددة التي يواجهها 
العالم اليوم – باإلضافة إلى األزمة املالية العاملية والتغير املتسارع في السياق السائد في الشرق األوسط – فنحن نحض املانحني على مواصلة 
دعمهم السريع واحلاسم. إن األونروا تؤدي دوراً رئيسياً في تلبية االحتياجات امللحة لالجئني الفلسطينيني، مما يساهم بدوره وبشكل ملموس في 
احلفاظ على االستقرار. هذه األهداف مهمة بشكل بالغ، وخاصة في ضوء التغيرات التي حتدث على مناذج العمل في املنطقة، وتتطلع األونروا 

قدماً للعمل مع املانحني في سبيل حتقيقها.

غني عن القول أن هذا النداء ميثل انعكاساً مباشراً للتبعات اإلنسانية الناجتة عن الصراع الذي لم يتم التوصل إلى حل له وعن االحتالل. يحتاج 
الصراع إلى حل سياسي بحيث يتم حتقيقه من خالل التقيد بالقانون الدولي وتطبيقه، مبا يشمل قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني. 
واإلخفاق في ذلك سيؤدي إلى أن يظل الوضع يتطلب تدخالت إنسانية مكلفة. إنني أحث جميع املانحني على دعم هذا النداء. وباملوازاة مع ذلك، 

ينبغي مضاعفة اجلهود حلل هذه األزمة، وإنهاء الشعور السائد بالظلم واملعاملة املهينة للفلسطينيني عبر األرض الفلسطينية احملتلة.

فيليبو جراندي
املفوض العام
األونروا
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الجزء الثاني: ملخص تنفيذي

األمن الغذائي وكسب الرزق
إن 40 باملائة من األسر في الضفة الغربية و63 باملائة في قطاع غزة 
تعاني من انعدام األمن الغذائي أو معرضة له. تسعى هذه األولوية 
تلبية  على  القادرة  غير  األسر  إلى  الغذائية  املساعدات  تقدمي  إلى 
احتياجاتها للغذاء، وكذلك إلى حتسني األمن الغذائي من خالل الدعم 
رئيسية  قطاعات  ثالثة  هناك  الرزق.  كسب  سبل  مجال  في  املوجه 
تدعم هذا الهدف، وهي معاً تتطلب 239.2 مليون دوالر أو حوالي 80 

باملائة من مجموع متطلبات هذا النداء.

المعونات الغذائية الطارئة
سيلبي هذا القطاع متطلبات الغذاء األساسية لدى األسر التي تعاني 
من انعدام األمن الغذائي أو املعرضة له من خالل توزيع املؤن الغذائية 
فصلياً على 667,500 الجئ من الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
أو املعرضني له، وغالبيتهم العظمى في قطاع غزة. وسيحتاج هذا 

القطاع إلى 81,975,851 دوالراً من أجل استكمال هذه األنشطة.

برنامج التشغيل المؤقت
الضائقة  تخفيف  إلى  األونروا  في  املؤقت  التشغيل  برنامج  يهدف 
توفير  فرد( من خالل  ألف   275( أسرة الجئة  االقتصادية عن 53,620 
اإلحساس  وتعيد  الفقر  تخفف  الفرص  هذه  مؤقت.  عمل  فرض 
بالكرامة لهؤالء األفراد إلى جانب أنها تساهم في التنمية واحلماية 

اجملتمعية. تبلغ املتطلبات املالية لهذه السنة 101,737,050 دوالراً.

المساعدات النقدية الطارئة
ستعمل األونروا على تخفيف أثر األزمة املطولة من خالل تقدمي منح 
نقدية صغيرة لالجئني األكثر ضعفاً. ستساعد هذه املنح بالتحديد 
72,500 أسرة تواجه صدمات غير متوقعة، إلى جانب دعم 221,000 
إلى  العودة  لوازم  تلبية  في  مساعدة  إلى  بحاجة  وتلميذة  تلميذ 

املدرسة. يحتاج هذا القطاع إلى 55,565,508 دوالرات.

يسعى النداء الطارئ لألونروا لسنة 2012 لتأمني التمويل الالزم لتلبية االحتياجات األساسية لالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة والضفة 
الغربية، مبا فيها القدس الشرقية. تطلب األونروا من خالل هذا النداء توفير مبلغ 300,724,896 دوالراً لتغطية تكاليف البرامج الطارئة في 11 
قطاعاً حساساً. وبسبب نقص التمويل في الفترة األخيرة والتزام األونروا املتواصل بالكفاءة، فإن النداء لهذه السنة ميثل األنشطة األكثر إحلاحاً 
فقط. لذا فإن مجموع املتطلبات ينخفض بنسبة تزيد عن 20 باملائة باملقارنة مع السنة املاضية. ما كان بإمكان األونروا القيام بأي جزء من عملها 

من دون الدعم السخي من املانحني، وال يسع األونروا إال أن تعبر عن امتنانها العميق لهذا الدعم.

سيتم تنظيم األنشطة في سنة 2012 حول ثالثة أهداف استراتيجية: تعزيز األمن الغذائي من خالل املساعدات الغذائية ودعم سبل كسب 
الرزق، وحماية حقوق الالجئني في احلصول على اخلدمات األساسية وقدرتهم على الوصول إليها، ومتتني قدرات االستجابة للطوارئ. وتتجمع 

القطاعات األحد عشر التي يستعرضها النداء حول هذه األولويات، وتسترشد بها جميع األنشطة املقترحة.

  الحماية والخدمات األساسية
هنالك أزمة حماية جتتاح األراضي الفلسطينية احملتلة، حيث يعيش 
املنازل،  وهدم  منازلهم،  باإلخالء من  التهديد  الناس حتت  العديد من 
والعنف، والتهجير القسري. إن هذه التهديدات تقوض حقوق اإلنسان 
األساسية وتؤثر في الالجئني بشكل أعلى من سواهم. وعلى النحو 
ذاته، تعيق القيود على احلركة والوصول قدرة الناس على الوصول إلى 
اخلدمات األساسية. تسعى هذه األولوية إلى احلد من هذه املشكالت 
من خالل أنشطة في سبعة قطاعات. وتتطلب هذه القطاعات معاً 

مبلغ 48.6 مليون دوالر أو حوالي 16 باملائة من مجموع النداء.

الحماية
ويعطي  حتديدها،  مت  التي  احلماية  احتياجات  القطاع  هذا  سيلبي 
عنها،  ويبلغ  احلماية  انتهاكات  ويرصد  الضعيفة،  للفئات  األولوية 
ستقدم  االنتهاكات.  من  وغيرها  والعنف  املنازل  هدم  ذلك  في  مبا 
األنشطة الدعم في مجال احلماية إلى قرابة 300 ألف شخص، كما 
إلى  القطاع  احلماية. وسيحتاج  املناصرة حول قضايا  ستقود جهود 

11,223,131 دوالراً ألداء هذه املهام.

موظفو دعم العمليات
خلدماتها  األونروا  تقدمي  تعزيز  على  العمليات  دعم  موظفو  يعمل 
االعتيادية والطارئة في ظل األزمة املتواصلة في األرض الفلسطينية 
أجل  من  اإلنسانية  التطورات  برصد  املوظفون  هؤالء  يقوم  احملتلة. 
مع  الربط  جانب  إلى  األونروا،  حيادية  وحماية  اخلدمات  تقدمي  حتسني 
اجملتمعات احمللية من أجل قياس احتياجاتها وتوضيح أنشطة األونروا 
في سنة  دوالراً   4,834,982 توفر  إلى  وسيحتاج عملهم  وتفويضها. 

.2012

خدمات الصحة الطارئة
األساسية،  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول  الصحة  برامج  ستكفل 
مما سيساهم في احلد من أثر اإلغالقات واستمرار األزمة االجتماعية-
من  شبكة  القطاع  هذا  سيتيح  الالجئني.  صحة  على  االقتصادية 
 1.2 لصالح  املتخصصة  الرعاية  إلى  والتحويالت  واملدارس  العيادات 
لهذه  املتطلبات  وتبلغ  املدارس.  في  طفل  ألف  و221  الجئ  مليون 

السنة 7,749,246 دوالراً.



4ملخص تنفيذي

الصحة النفسية المجتمعية
من  هائل  بكم  تتسبب  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  احلياة  إن 
التوتر النفسي الذي ميكن أن يؤدي إلى أمراض نفسية ويعرض استقرار 
األسر إلى اخلطر. سيدعم هذا القطاع آليات التدبر لدى الالجئني من 
 102,700 لدى  النفسية-االجتماعية  لالحتياجات  االستجابة  خالل 
الجئ، مع التركيز بشكل خاص على األطفال والشباب. باإلضافة إلى 
ذلك، سيتم تشكيل 10 جلان للصحة النفسية في الضفة الغربية. 
يتطلب تنفيذ هذه األنشطة أن يتوفر للقطاع مبلغ 3,882,400 دوالر.

خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة
املياه  مجال  في  نوعية  بخدمات  اإلمداد  في  نقص  يوجد  ما  غالباً 
بيئة  يخلق  مما  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  الصحي  والصرف 
مواتية النتشار األوبئة. ستكفل األونروا الوصول إلى خدمات كافية 
وآمنة في مجال املياه والصرف الصحي لالجئني في اخمليمات واملناطق 
احمليطة بها سعياً للحد من هذه اخملاطرة. وحتى يتمكن القطاع من 

القيام بذلك، سيحتاج إلى 3,047,428 دوالراً. 

التعليم الطارئ )قطاع غزة فقط)
تدير األونروا 243 مدرسة في قطاع غزة يلتحق فيها حوالي 221 ألف 
على  الطارئ  التعليم  قطاع  سيعمل  الالجئني.  من  وطالبة  طالب 
توفير بيئة متكافئة ومواتية لتعلم هؤالء الطلبة، مع التركيز على 
القطاع  االنضباط. ويحتاج  العالجي وحتسني  التعلم  وبرامج  اللوازم 

إلى 7,825,000 من أجل تلبية هذه االحتياجات.

اإليواء المؤقت )قطاع غزة فقط)
عندما تدمر الطوارئ منازل الناس في قطاع غزة أو تصيبها باألضرار، 
ميكن أن تكون إعادة البناء مهمة مرهقة، وخاصة في ضوء احلصار الذي 
يفرض قيوداً مشددة على دخول مواد البناء. ستكفل األونروا حتسني 
األوضاع املعيشية ملا يصل إلى 50 ألف شخص متضرر من النزاع أو 
احلصار أو الكوارث الطبيعية. وسيحتاج القطاع إلى 9,990,000 دوالر 

للمحافظة على استمرار هذه األنشطة.

التنسيق واإلدارة
اخلدمات  لتقدمي  احلاجة  ضغط  حتت  متصاعد  بشكل  األونروا  تقع 
لبرامج  فعالني  وتنسيقاً  إدارة  يتطلب  مما  طارئة،  سيناريوهات  في 
املساعدات اإلنسانية. لذلك ستعمل الوكالة على متتني قدراتها في 
تنفيذ برامج الطوارئ، مبا في ذلك من خالل حتسني التنسيق واإلدارة 
لبرامج  اإلجمالي  األثر  حتسني  إلى  األولوية  هذه  ستؤدي  واملراقبة. 
األونروا الطارئة وستتطلب 12,812,288 دوالراً، أو حوالي أربعة باملائة 

من قيمة هذا النداء.
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1-3: المؤشرات اإلنسانية الرئيسية 

الجزء الثالث: تحليل السياق-العواقب
اإلنسانية للنزاع

البيانات اجلغرافية والدميوغرافية

املساحة )كيلومتر مربع(6

األراضي 
الفلسطينية احملتلة

6,000

5,640الضفة الغربية

360قطاع غزة

الجئون السكان7
مسجلون

الجئون 
مسجلون 

في اخمليمات

اجملموعغير الجئني

األراضي 
الفلسطينية احملتلة

2,073,692724,2701,751,2713,824,963

868,842210,4061,502,0892,370,931الضفة الغربية

1,204,850523,111249,1821,454,032قطاع غزة

النمو 
السكاني8

الجئون 
مسجلون

اجملموع

األراضي 
الفلسطينية احملتلة

%3.6%3

2.5%2.4%الضفة الغربية

3.8%2.6%قطاع غزة

االقتصاد

3.8%الناجت احمللي اإلجمالي9
النمو في الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي )2010(10

10%األراضي الفلسطينية احملتلة

4%الضفة الغربية

28%قطاع غزة

الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي للفرد 2010 )تقديري(11

ًاألراضي الفلسطينية احملتلة 1987 دوالرا

ًالضفة الغربية حوالي 1950 دوالرا

حوالي 900 دوالرقطاع غزة

الجئون القوى العاملة12
مسجلون

اجملموعغير الجئني

401,520699,0951,100,615األراضي الفلسطينية احملتلة

182,734563,725746,459الضفة الغربية

218,786135,370156,354قطاع غزة

الجئون البطالة13
مسجلون

اجملموعغير الجئني

123,931160,072284,003األراضي الفلسطينية احملتلة

50,056117,267167,323الضفة الغربية

73,87542,805116,680قطاع غزة

الجئون معدالت البطالة14
مسجلون

اجملموعغير الجئني

27.74%26.25%30.61%األراضي الفلسطينية احملتلة

22.49%20.90%27.42%الضفة الغربية

32.98%31.6%33.8%قطاع غزة

إجمالي تكلفة االحتالل على االقتصاد 
الفلسطيني15

6.897 مليار دوالر

الفقر والتنمية اإلنسانية

السكان الذين 
يعيشون في فقر 
مدقع 2009 )%(16 

الجئون 
مسجلون

اجملموعغير الجئني

9.4%6.6%13.1%األراضي الفلسطينية احملتلة

3.7%3.6%4.2%الضفة الغربية

18.7%19%18.6%قطاع غزة

السكان الذين 
يعيشون في فقر 

مدقع 2009 )%(17

الجئون 
مسجلون

اجملموعغير الجئني

33.2%28.4%39.6%األراضي الفلسطينية احملتلة

23%22%25.9%الضفة الغربية

49.9%54.6%47.9%قطاع غزة

األمن الغذائي 

نسبة السكان الذين يفتقرون 
إلى األمن الغذائي أو املعرضني 

النعدام األمن الغذائي18

الجئون 
مسجلون )%(

غير الجئني )%(

34%40%الضفة الغربية

65%63%قطاع غزة



6تحليل السياق - العواقب اإلنسانية للنزاع

احلماية

2010
كانون ثاني/يناير – 

أيلول/سبتمبر 2011
3550الوفيات بني املدنيني الفلسطينيني19

15101612 اإلصابات بني املدنيني الفلسطينيني20
7992حوادث متعلقة باملستوطنني أدت إلى إصابات بني الفلسطينيني21

حوادث متعلقة باملستوطنني أدت إلى اإلضرار مبمتلكات/أراض 
219239فلسطينية22

210166عمليات تفتيش في مخيمات األونروا )الضفة الغربية فقط(23
285159احتجاز الجئني من مخيمات األونروا )الضفة الغربية فقط(24

عدد األشخاص املتضررين في املنطقة العازلة في غزة25
178,000178,000

الصحة26

عدد زيارات املرضى إلى العيادات التي تديرها األونروا 2010

6,281,576األراضي الفلسطينية احملتلة

1,694,115الضفة الغربية

4,587,461قطاع غزة

نسبة الالجئني املسجلني الذين يخدمهم برنامج الصحة في األونروا27

76%األراضي الفلسطينية احملتلة

70%الضفة الغربية

82%قطاع غزة

املياه والصرف الصحي والنظافة

السكان الذين يحصلون على أقل من 30 لتراً للفرد 
في اليوم )الضفة الغربية فقط(28

حوالي 50 ألفاً

السكان الذين يحصلون على أقل من 60 لتراً للفرد 
في اليوم )الضفة الغربية فقط(29

حوالي 1,000,000

السكان املتضررون في اجملتمعات التي حتصل على 
مياه سيئة النوعية من الباعة في القطاع اخلاص 

في قطاع غزة30
890,561 )434,484 منهم إناث(

سكان غزة غير املشمولني بشبكات املياه العادمة 
)قطاع غزة فقط(31

%31

عدد لترات مياه اجملاري غير املعاجلة أو املعاجلة جزئياً 
التي يتم تصريفها في البحر في اليوم )قطاع غزة 

فقط(32
89 مليون
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ال تزال األزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة تتسم مبوجات 
متقطعة من العنف وقيود على حركة الناس والبضائع وتدمير متكرر 
للمنازل والبنية التحتية. نتيجة الستمرار حالة الطوارئ هذه، نشأت 
أيضاً أزمة حماية واسعة النطاق تتصف بتجاهل الكرامة اإلنسانية 
وانتهاكات مستمرة لقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني 
الذين يشكلون ما يقدر بنسبة 37 باملائة من  الدولي. إن الالجئني – 
سكان الضفة الغربية )868,842 الجئاً مسجالً( و83 باملائة من سكان 
قطاع غزة )1,204,850 الجئاً مسجالً( – يتحملون أسوأ عواقب هذه 
من  الشأن  بالغة  نسبة  فإن  لذلك  األحيان.  من  الكثير  في  األزمة 
الالجئني تعتمد على معونات األونروا، إذ تبلغ نسبة هؤالء حوالي 70 

باملائة في قطاع غزة و50 باملائة في الضفة الغربية.

في واقع األمر، أوقعت األزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة 
لديهم،  التدبر  آليات  واستنزفت  الفقر  قبضة  في  األسر  آالف  مئات 
العامة األساسية. وفي  إلى اخلدمات  إلى تقييد وصولهم  أدت  فيما 
األثناء، يتواصل احلصار على قطاع غزة، وتستمر القيود املفروضة على 
الوصول والتنقل في إعاقة فرص االنتقال من اإلغاثة إلى املساعدات 
التنموية. لقد ساهمت هذه التحديات في نشأة أزمة احلماية الراهنة، 
والتي تفاقمت بسبب تزايد أعمال الهدم واإلخالء من املنازل باإلكراه 
والتهجير، فضالً عن عنف املستوطنني في الضفة الغربية والعقاب 

اجلماعي املفروض كأمر واقع على سكان قطاع غزة.

%50%70
نسبة زيادة االعتماد على 

مساعدات اآلونروا في الضفة 
الغربية 2011

نسبة زيادة االعتماد على 
مساعدات اآلونروا في غزة 2011

10% قبل 3.52002% قبل 2002

2-3: تعمق حالة االنكشاف االقتصادي في األراضي الفلسطينية المحتلة

حق  في  اإلسرائيليون  املستوطنون  يرتكبه  الذي  العنف  إن 

رزق  لسبل  متصاعد  بتهديد  يتسبب  وممتلكاتهم  الفلسطينيني 

القدس  ذلك  في  مبا  الغربية،  الضفة  في  وأمنهم  الفلسطينيني 

الشرقية. لقد سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية زيادة ثابتة 

نهاية  بداية سنة 2011 وحتى  التصرفات. فمنذ  ومقلقة في هذه 

املستوطنون،  ارتكبها  أيلول/سبتمبر، مت تسجيل 355 حادثة عنف 

وميثل هذا الرقم زيادة بنسبة 63 باملائة على مستويات هذا العنف 
في سنة 2010 وزيادة بنسبة 205 باملائة منذ سنة 2009. 38

اجملتمعات  واستهداف  البدني  العنف  احلوادث  هذه  تتضمن 

بالذخيرة احلية، إلى جانب منع الوصول إلى املمتلكات أو تدميرها، 

ها  وغير  احلجارة،  وقذف  واألشجار،  األراضي  في  النيران  وإشعال 

يدعى  ما  تقع حوادث عديدة ضمن  األخرى.  املضايقات  أشكال  من 

باستراتيجية “بطاقة الثمن”، حيث يقوم املستوطنون بالهجوم على 

الفلسطينيني وقوات األمن اإلسرائيلية بقصد معاقبة السلطات 

هذا  إن  االستيطانية.  البؤر  تفكيك  محاولتها  على  اإلسرائيلية 

العنف يثير املزيد من القلق من تهجير اجملتمعات املعرضة للخطر. 

فعلى سبيل املثال، مت عنوة تهجير مجتمع رعوي بأكمله من البقعة 

في محافظة رام اهلل في متوز/يوليو 2011 بسبب االعتداءات املتكررة 

جملتمع  األونروا  دعم  عن  املزيد  على  )تعرفوا  املستوطنني  جانب  من 

البقعة.

يحدث عنف املستوطنني في بيئة من التمرد على القانون واإلفالت 

منع  في  اإلسرائيلية  السلطات  بإخفاق  تتصف  العقاب  من 

وال  أو مساءلة مرتكبيها.  الواقع،  أرض  تقليلها على  أو  االعتداءات 

تفتح الشرطة اإلسرائيلية حتقيقات في هذه األحداث إال إذا مت تقدمي 

شكوى، ولكن الفلسطينيني كثيراً ما يحجمون عن تقدمي شكاوى 

العتبارات السالمة والفتقادهم للثقة في اآلليات اإلسرائيلية إلنفاذ 

القانون. فقد تبني في دراسة أجرتها املؤسسة األهلية اإلسرائيلية 

التي رفعها فلسطينيون ضد  القضايا  باملائة من  أن 90  “يش دين” 

أو “نقص  “الفاعل مجهول”  أن  املستوطنني مت إغالقها على أرضية 

األدلة”.

االرتفاع في عنف املستوطنني

 عائلة فلسطينية تطرد من مكان إقامتها واملستوطنني يستعدون ليسكنوا مكانها
في حي الشيخ جراح في القدس 2011
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تهديدات  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  عبر  الفلسطينيون  يواجه 
خطيرة متعلقة باحلماية بسبب الصراع واالحتالل. إذ يتسبب إطالق 
وإصابات بني  بوفيات  للقوة  املفرط  واالجتياحات واالستعمال  النيران 
املدنيني، فيما أن القيود املرهقة على احلركة – مبا يشمل اجلدار، ونقاط 
العسكرية  واملناطق  الطرق،  على  واحلواجز  غزة،  وحصار  التفتيش، 
املغلقة، وضم مدينة القدس – تقوض قدرة الناس على الوصول إلى 

اخلدمات وسبل كسب الرزق والتشغيل والتواصل بني أفراد األسرة.

1-2-3: أزمة الحماية الممتدة

مينع  والبحر  البر  في  عازلة  منطقة  إسرائيل  تفرض  غزة،  قطاع  في 
السكان من الوصول إليها، وتتراوح مساحتها من 300 إلى 1500 متر، 
تزيد  أنها  إلى جانب  العديدين  وتتسبب هذه املنطقة مبقتل وإصابة 
الرزق واخلدمات.  إلى سبل كسب  الوصول  التهجير وتقيد  من خطر 
33يقدر أن 178 ألف شخص – أي حوالي 12 باملائة من مجموع السكان 

في قطاع غزة – يتضررون منها.34 كما أن الغارات اجلوية واالجتياحات 
تشكل  اإلسرائيلية  األمن  قوات  بها  تقوم  التي  التجريف  وعمليات 
تهديداً خطيراً للسكان املدنيني. في سنة 2011، قتلت هذه األعمال 
50 مدنياً فلسطينياً – باملقارنة مع 35 وفاة في سنة 2010. وارتفعت 
اإلصابات أيضاً خالل السنة، من 1549 في سنة 2010 إلى 1612 في 

سنة 2011. 35

امللكية  من  التجريد  عمليات  شدة  تتصاعد  الغربية،  الضفة  وفي 
والسياسات  املنازل،  هدم  تزايد  نتيجة  وغالباً  القسري،  والتهجير 
التقييدية والتمييزية في املنطقة املصنفة »ج« والقدس الشرقية، 
والقيود على التنقل والوصول، والعنف واملضايقات العسكرية، وإلغاء 
حقوق اإلقامة واحلرمان منها، واعتداءات املستوطنني. وقد مت حتى 30 
أو  إصابة  أو  قتل  إلى  أدت  حادثة   331 تسجيل   2011 أيلول/سبتمبر 
إضرار باملمتلكات. وهو ما ميثل زيادة ملموسة عن سنة 2010، والتي 
ذاته،  النحو  وعلى  القبيل.36  هذا  من  حادثة   298 وقوع  فيها  سجل 
ارتفعت وتيرة التهجير في الضفة الغربية بشكل حاد – فحتى نهاية 
بالقوة:  شخصاً   957 عن  يقل  ال  ما  تهجير  مت   ،2011 أيلول/سبتمبر 
منهم 818 بسبب هدم املنازل و139 بسبب عنف املستوطنني.37 هذا 
الرقم يبلغ أربعة أضعاف الرقم الذي سجل في الفترة ذاتها في سنة 
الرعوية  اجملتمعات  في  الغالب  في  الهدم  أعمال  وقعت  وقد   .2010
والبدوية في املنطقة جيم املعرضة للخطر في األصل. باإلضافة إلى 
ذلك، استلم آالف السكان في املنطقة جيم والقدس الشرقية أوامر 
هدم ملنازلهم وإخالء منها واستيالء عليها. تعتمد هذه األوامر على 
قاعدة أن هؤالء الفلسطينيني يستخدمون ويقيمون في منازل مبنية 
بشكل »غير قانوني«، وهي بالتالي تضاعف من حالة االنكشاف لدى 

السكان املتضررين.

عملية هدم في إحدى اجملتمعات البدوية في جبع بالقرب من رام اهلل 2011
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أكدت اإلدارة املدنية اإلسرائيلية لألونروا ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عزمها على ترحيل جميع اجملتمعات الرعوية الفلسطينية التي تعيش حالياً في املنطقة »ج«. 

إذا مت تنفيذ هذا القرار فسيبدأ مفعوله قريباً في وقت ال يتجاوز كانون الثاني/يناير 2012 وسيؤدي حتماً إلى تهجير 27,500 شخص، يشكل الالجئون الفلسطينيون أكثر 

من نصفهم. وفقاً خملططات اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، ستبدأ السلطات اإلسرائيلية بترحيل 20 مجتمعاً بدوياً )2300 شخص، يشكل الالجئون أكثر من 80 باملائة منهم( 

يعيشون في منطقة احلدود البلدية ملستوطنة معاليه أدوميم بالقرب من القدس، وهي منطقة مت تخصيصها للتوسع االستيطاني في املستقبل، مبا في ذلك من خالل 

خطة االستيطان إي-1. يشكل مخطط اإلدارة املدنية اإلسرائيلية تهديداً بالترحيل القسري الذي سيتسبب بتهجير آخر لالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية، إلى 

جانب أنه يتماشى مع سياسة إعاقة التنمية الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية التي يتسبب بها االستمرار في بناء اجلدار.

تصر سلطات اإلدارة املدنية اإلسرائيلية على أن الفلسطينيني املتضررين قد بنوا هذه اجملتمعات دون احلصول على تراخيص في منطقة غير مخصصة للبناء حسب التنظيم 

العمراني. إال أن هذه السلطات ذاتها تخفق في تزويد اجملتمعات في املنطقة »ج« مبخططات الستخدام األراضي، مما يجعل من املستحيل عليهم احلصول على تراخيص بناء. 

كما أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية قد أكدت لوكاالت األمم املتحدة شفهياً أن اجملتمعات التي ترفض »االنتقال« سيتم ترحيلها بالقوة.

إن اخليارات املتاحة للمجتمعات الرعوية الفلسطينية في املنطقة »ج« محدودة، وبالتالي فهم يتطلعون إلى املساعدة الدولية. ويجادل ممثلو اجملتمعات في أن عمليات اإلدارة 

املدنية اإلسرائيلية تستثنيهم وأنها غير شفافة. فضالً عن ذلك، فإن إجبارهم على احلياة احلضرية سيقضي على منط حياتهم التقليدي، ويفيد أفراد هذه اجملتمعات بأن 

السلطات اإلسرائيلية قد تعمدت احلط من أوضاعهم املعيشية في املنطقة »ج« سعياً إلجبارهم على القبول »باالنتقال« من مساكنهم. ويعتبر البدو هذا اخملطط على أنه 

محاولة للترحيل القسري املرتبط بالتوسع االستيطاني، فيما تعتبر األمم املتحدة أن أي ترحيل قسري يعد غير قانوني مبوجب القانون الدولي.

الترحيل القسري للمجتمعات الرعوية في املنطقة املصنفة “ج” من الضفة الغربية

4002
التزام اسرائيل بإتفاقية 2005 

واملتعلقة بعدد الشاحنات احململة 
بالبضائع الصادرة يومياً من غزة

العدد التقريبي للشاحنات 
احمللمة بالبضائع الصادرة من 

غزة يومياً في 2011
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المصدر: أوتشا، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية43
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تترك  املعقدة  التصاريح  ونظم  الوصول  على  املتواصلة  القيود  إن 
في  واالنشغال  بحرية  احلركة  في  الناس  حق  على  مباشرة  تأثيرات 
التجارة في األرض الفلسطينية احملتلة، كما أنها تقوض قدرة األونروا 
على أداء عملياتها. إن الغالبية العظمى من التقييدات على الوصول 

واحلركة ناجتة عن القيود التي تفرضها إسرائيل.

نسبة الواردات التجارية
قبل املساعدات االنسانية

الواردة إلى غزة.

الصادرات من غزة قبل وبعد فرض احلصار
عدد الشاحنات

صوفا
إيرز

كارني
كارم أبو سالم

قبل احلصار

2-2-3: القيود المتواصلة على الوصول والتنقل

قطاع غزة
لقد دخل  واحلركة.  الوصول  قيود شديدة على  يعاني قطاع غزة من 
احلصار اآلن عامه اخلامس وال يزال يتسبب »بأزمة ممتدة في الكرامة 
اإلنسانية ذات عواقب إنسانية خطيرة«، مبا في ذلك الفقر والبطالة، 
وتدني الظروف املعيشية، وتآكل آليات التدبر لدى األسر واجملتمعات. 
كما أن احلصار يقوض بشكل منهجي تقدمي اخلدمات األساسية من 
الصراع  ويساهم  األساسية.39  السلع  دخول  على  قيود  فرض  خالل 

السياسي الداخلي في مفاقمة هذا الوضع.

حركة  على  القيود  تخفيف  مع  التحسينات  بعض  مؤخراً  أجريت 
البضائع والناس، وخاصة توسيع املعابر التجارية وإعادة افتتاح معبر 
سوى  هناك  ليس  أنه  إال  جزئي.40  بشكل  رفح  في  املصري  احلدود 
والذي  سالم،  كرم  معبر  هو  التجار،  أمام  مفتوح  واحد  جتاري  معبر 
يعمل حسب ساعات غير خاضعة للتنبؤ.41 وال يزال إجمالي الواردات 
قبل سنة 2007،  ما  كبير عن مستويات  ينخفض بشكل  الشهري 
فيما تظل الصادرات تعاني من قيود مشددة. ومع أنه أصبح بإمكان 
املزيد من الناس أن يسافروا إلى خارج قطاع غزة من خالل معبر رفح، 

إال أن حركة السفر ال تزال تنخفض عن مستويات ما قبل احلصار.42

بخالف األثر املباشر على الناس في غزة، تترك هذه القيود تأثيراً بالغ 
األونروا  على  يفرض  املثال،  سبيل  على  األونروا.  عمليات  على  الشأن 
إلى غزة على منصة نقالة، مما يتسبب  الداخلة  تنزل كل السلع  أن 
بتكاليف إضافية بلغت 2.8 مليون دوالر هذه السنة مبفردها، باستثناء 
مواد البناء.44 وفي الوقت ذاته، أضاف إغالق معبر املنطار في آذار/مارس 
2011 تكاليف تقارب 200,000 دوالر في الشهر على ما تتكبده األونروا 

من نفقات.

الواردات الشهرية الرسمية للشاحنات احململة )2011-2005(

1,2248251,0363321214187للخارج
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مواد البناء املسموحة من خالل معبر كارم ابو سالم )الستخدام
مشاريع االمم املتحدة(.

مواد البناء التي متر من خالل االنفاق غير الشرعية )ليست الستخدام 
االمم املتحدة(.

الضفة الغربية
 542 إلى  يصل  ما  وجود  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  الحظ 
حاجزاً )طرق مغلقة، نقاط تفتيش، الخ( تعيق حركة الفلسطينيني 
داخل الضفة الغربية في سنة 2011، وهذا الرقم ميثل زيادة عن سنة 
2010. 47 وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية 
في نيسان/إبريل 2008 إلزالة بعض نقاط التفتيش والعوائق وتغيير 
عكسي  ميل  السنة48  هذه  لوحظ  اآلخر،  بعضها  على  اإلجراءات 
نحو تزايد وقت السفر إلى البلدات واملدن الرئيسية ومنها )باستثناء 
القدس الشرقية(. ولم يلحظ حدوث أية حتسينات بخصوص وصول 
الفلسطينيني إلى املناطق خلف اجلدار )مبا في ذلك القدس الشرقية( 
وإلى األراضي واجملتمعات الريفية في األغوار أو في املنطقة جيم التي 

تشغل مساحة 60 باملائة من الضفة الغربية.49

من  باملائة   62 حوالي  بناء  من  االنتهاء  مت   ،2011 حزيران/يونيو  حتى 
اجلدار، وغالبية هذا اجلزء تقع داخل الضفة الغربية. إن 78.3 باملائة من 
للتدرب على  األغوار مصنفة على شكل »مناطق  مساحة منطقة 
للمستوطنات،  مخصصة  أو  طبيعية«  و«محميات  النيران«  إطالق 
أصبح  لقد  أراضيهم.  على  احملليني  للسكان  احلركة  حرية  يعيق  مما 
التسييج  فأعمال  متصاعد.  قلق  مصدر  ميثل  األراضي  إلى  الوصول 
بالقرب  املوجودة  األراضي  إلى  الوصول  على  تؤثر  املستوطنني  وعنف 

من املستوطنات.

أن  التماس  منطقة  في  أرض  قطع  ميلكون  الذين  املزارعني  وعلى 
أراضيهم  إلى  بالوصول  لهم  تسمح  خاصة  تصاريح  على  يحصلوا 
من خالل 66 بوابة زراعية، وتكون غالبية هذه البوابات مفتوحة في 
في  النهار  أثناء  زمنية محدودة  ولفترة  فقط  الزيتون  موسم قطف 
العادة. نتيجة لذلك، يخسر املزارعون مساحات ملموسة من األراضي 
التي كانت تزرع في السابق أو يضطرون إلهمالها أو يضع املستوطنون 
أيديهم عليها. وال يزال وصول حملة هوية الضفة الغربية إلى القدس 
الشرقية مقيداً، وال يسمح بعبور من يحمل تصريح عبور سوى من 

خالل أربع نقاط تفتيش من أصل 16 موجودة على طول اجلدار.50 المصدر: االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 2011

كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة عن طريق معبر
كرم أبو سالم مقابل االنفاق في أيلول 2011
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تنحصر مواد البناء املتاحة عبر املعابر القانونية باملشاريع الدولية التي 
يوافق عليها املنسق اإلسرائيلي لألنشطة احلكومية في املناطق. ويتم 
احلصول على هذه املوافقة قبل بدء املشروع من خالل عملية تستهلك 
الكثير من الوقت. ثم يتم نقل اللوازم مباشرة إلى املشاريع احملددة وال 
األول/أكتوبر  األونروا، حتى تشرين  وقد حصلت  اخلاص.  للقطاع  تتاح 
وهو  دوالر،  بقيمة 187 مليون  2011، على موافقة على 73 مشروعاً 
ما يشكل حوالي 46 باملائة من القيمة الكلية للمشاريع املقدمة. إن 
على األونروا أن جتلب املواد من خالل إسرائيل من أجل تأمني حياديتها، 
إلى  بالنظر  وخاصة  الغالب،  في  أعلى  تكاليف  تكبد  يعني  ما  وهو 
انخفض سعر  االنخفاض، فقد  آخذة في  األسعار في قطاع غزة  أن 
اإلسمنت، على سبيل املثال، من 340 دوالراً للطن الواحد في كانون 
الثاني/يناير إلى 135 دوالراً اليوم.45 وال تزال األنفاق التي تربط قطاع غزة 
مبصر تغرق السوق مبواد البناء، ولكن على األونروا ووكاالت األمم املتحدة 
االستيعابية عند  واحد محدود في طاقته  تتشارك مبعبر  أن  األخرى 

قيامها بتوريد هذه املواد ذاتها.

مصانع غزة املغلقة أو التي تعمل بنصف طاقتها أو أقل

%83
 المصدر: أوتشا
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المصدر: أخبار أوتشا، 12 أكتوبر 2011



من الواقع: وصول الطاقم إلى القدس الشرقية

يتعرض لها طاقم  التي  الوصول  العظمى من حوادث  الغالبية  تقع 
األونروا أثناء دخولهم القدس الشرقية. فكما تشير اللوحات، تعلقت 
80 باملائة من احلوادث التي وقعت حتى أيلول/سبتمبر 2011 بالدخول 
األونروا.  من طاقم  وموظفة  موظفاً   1921 منها  وتضرر  القدس  إلى 

وبالنتيجة ضاع ما يصل إلى 879 ساعة عمل.
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ونتيجة كل أنواع القيود على احلركة، يضطر سكان حوالي 70 قرية 
وجتمعاً سكانياً، أي ما يقارب 200 ألف شخص الستخدام طرق جانبية 
الوقت  إلى خمسة أضعاف  يتراوح من ضعفني  تأخذ من وقتهم ما 

الذي يتطلبه خط السير املباشر إلى أقرب مدينة لهم.51

إجراءات جديدة على نقطة التفتيش تخنق جتمع الرماضني اجلنوبي

 نزحت قبيلة الرماضني من النقب في سنة 1948 واستقرت في ما يعرف اآلن بقرية الرماضني. وفي أعقاب ذلك انسلخت عشائر رعوية صغيرة عن القرية وانتقل جتمع 

الرماضني اجلنوبي إلى موقعه احلالي جنوب قلقيلية في اخلمسينيات من القرن املاضي. وفي سنة 1983، أقيمت املستوطنة اإلسرائيلية ألفي منشيه على أراضي الرعي التي 

يستخدمها هذا التجمع، واستلم الرماضني اجلنوبي أول أمر بوقف البناء في سنة 1995. لقد أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر هدم في حق حوالي 30 مبنًى عبر السنوات، 

مع أنه لم يجر هدم أي منزل. وفي آب/أغسطس 2003، بني اجلدار بحيث يشمل ألفي مناشيه على اجلانب »اإلسرائيلي«، مشكالً حلقة مغلقة حول خمسة جتمعات سكانية 

فلسطينية مجاورة مبا فيها الرماضني اجلنوبي.

في سنة 2004، قدمت هذه التجمعات السكانية التماساً لتغيير مسار اجلدار إلى محكمة العدل العليا، والتي أصدرت حكمها لصاحلهم. وبعد سنتني، أصدرت وزارة الدفاع 

خطتها للمسار اجلديد، والذي يبقي ثالث قرى على جانب الضفة الغربية من اجلدار. إال أن جتمع الرماضني اجلنوبي وجتمعاً بدوياً آخر بقيا محصورين داخل معزل ألفي مناشيه. 

وقدم التجمعان البدويان التماساً آخر إلى محكمة العدل العليا، ولكن احملكمة ردت االلتماس وأقرت مسار اجلدار اجلديد. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت اإلدارة املدنية تعرض 

على األهالي صفقات لنقل مساكنهم، ولكنهم رفضوها.

أصدرت السلطات اإلسرائيلية أربعة أوامر هدم نهائية في أيلول/سبتمبر 2010 وأبلغت أهالي التجمع أن عملية نقلهم أصبحت وشيكة. إن أهالي التجمع يواجهون عوائق 

متصاعدة منذ سنة 2009 في الوصول إلى سائر مناطق الضفة الغربية، وكذلك في جلب السلع – وخاصة الغذائية – عبر احلاجز. فقد جرى حظر إدخال اللحوم ومنتجات 

األلبان والبيض لبعض الوقت. وقد جنحت جهود التجمع املتواصلة بدعم من السلطة الفلسطينية واألونروا ووكاالت األمم املتحدة األخرى في حتسني الوضع بعض الشيء، 

إال أن القيود ال تزال سارية.

في أيلول/سبتمبر 2011، حول اجليش اإلسرائيلي السيطرة على حاجز جلجولية الذي يتحكم بالعبور إلى املنطقة إلى إدارة املعابر. ومنذ ذلك احلني، أصبح على أهالي التجمع 

أن يترجلوا من مركباتهم على بعد 400 متر من احلاجز ويخرجوا كل أغراضهم، ثم يسيروا إلى احلاجز وميروا عبر عدة مراحل من الفحص والتفتيش األمني. وحسب ما يفيد 

به أهالي التجمع، أصبح املرور الذي كان في السابق ال يأخذ أكثر من عشر دقائق يتطلب اآلن عدة ساعات بشكل روتيني.
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حوادث العبور لألونروا في 2010 و2011
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من قيود العبور 
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سكان من مجتمع الرماضني اجلنوبي

باإلضافة إلى هذه املضايقات، تتسبب اإلجراءات اجلديدة على احلاجز في تقويض سالمة التجمع السكاني. ففي إحدى احلادثات، اشتعل حريق ولم تصل سيارة اإلطفائية – 

التي يجب أن تنطلق من قلقيلية بالنظر إلى أن إسرائيل تعتبر التجمع خاضعاً للسلطة الفلسطينية – إال بعد أن أطفأ أهالي التجمع ألسنة اللهب بأنفسهم. وحسب 

ما يقوله أهالي القرية، وصلت سيارة إطفائية إسرائيلية على الفور، ولكنها لم تفعل شيئاً سوى أن تتأكد من أن ال متتد النيران إلى املناطق اإلسرائيلية.

إن هذه اإلجراءات اجلديدة قد تسببت بقيود إضافية على قدرة األمم املتحدة على الوصول إلى التجمع، حيث لم تعد األونروا والوكاالت األخرى قادرة على عبور حاجز جلجولية. 

ففي املمارسة العملية، ال متيز سلطات إدارة املعابر بني األطراف العاملة في اجملال اإلنساني وتصر على إجراء تفتيشات على املركبات في تعارض مع مزايا وحصانات األمم 

املتحدة املصادق عليها. بالنتيجة، يكون على طاقم األمم املتحدة أن يعبر إلى التجمع من خالل إسرائيل، مما يشكل تعقيداً بالغاً لزيارات أفراد الطاقم الذين يحملون بطاقات 

هوية الضفة الغربية. ومن العواقب األخرى التي يتسبب بها ذلك أن العديد من أفراد الطاقم – مبن فيهم طاقم العيادات الصحية املتنقلة التي متولها األونروا – أصبحوا 

غير قادرين على الوصول إلى املنطقة بشكل فعلي.

كما أن القيود على الوصول واحلركة تترك تأثيرات بالغة على عمليات األونروا. فحتى 31 أيلول/سبتمبر 2011، أفيد بوقوع 226 حادثة تتعلق بحركة طاقم األونروا في الضفة 

الغربية )224 حادثة بسبب القيود اإلسرائيلية وحادثتان بسبب مدنيني فلسطينيني(. وبالنتيجة ضاع ما يصل في مجموعه إلى 1042 ساعة من ساعات عمل الطاقم، أو 

ما يعادل 138 يوم عمل.



املنازل وعنف املستوطنني والقيود الشديدة  إن استمرار أعمال هدم 
متنع  جميعاً  العالقة  ذات  والقضايا  غزة  قطاع  وحصار  التنقل  على 
األرض  في  التنمية  إلى  اإلغاثة  أي حتول حقيقي من جهود  إمكانية 
الفلسطينية احملتلة. وبالنتيجة، يواجه سكان األراضي الفلسطينية 
الناس  احملتلة أزمة إنسانية متواصلة ذات عواقب خطيرة على قدرة 
على تلبية احتياجاتهم األساسية. ويتعرض الالجئون للخطر بشكل 
خاص في هذا الوضع، إذ يعانون من معدالت أعلى من الفقر والبطالة 

على الرغم من وجود بعض العالمات على النمو االقتصادي.

النمو االقتصادي واالعتماد على المعونات
احمللي  الناجت  في  سنوياً  منواً  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  سجلت 
اإلجمالي الفعلي مبقدار 10 باملائة في النصف األول لسنة 2011، وهو 
ودعم  الفلسطينية،  السلطة  في  اإلصالحات  باألساس عن  نتج  ما 
املانحني لإلنفاق العام، وتنامي اقتصاد األنفاق في غزة.52 وعلى الرغم 
من هذه املعطيات، كان النمو أبطأ مما كان في السنوات السابقة وال 
يزال ينحصر في القطاعات غير التجارية، مثل القطاع العام. بالنتيجة، 
النمو مستداماً،53 واعتماده على القطاعات غير  ال ميكن اعتبار هذا 
التجارية يبرز االعتماد الشديد على املعونات من املانحني، والتي كانت 
أقل مما هو متوقع في سنة 2011. 54  أما القطاع اخلاص فيبقى مخنوقاً 
بالقيود اإلسرائيلية التي حتد من الوصول إلى املوارد واألسواق.55 ووفقاً 
للبنك الدولي، فلن ترى األراضي الفلسطينية احملتلة إحياًء للقطاع 
اخلاص إال بعد أن ترفع هذه القيود، وحينها فقط ميكن أن يحدث منو 
في القاعدة الضريبية مما سيقلل االعتماد على املساعدات اخلارجية.56 
للضرر  معرضتني  وغزة  الغربية  الضفة  ستظل  ذلك،  يحني  أن  وإلى 

بشكل بالغ عند انخفاض تدفق املساعدات.57

استمرار انعدام األمن الغذائي
البطالة  املزمن في مستويات  واالرتفاع  الشرائية  القوة  انخفاض  إن 
وضعف معدالت املشاركة في القوى العاملة تترك تأثيراً مباشراً على 
قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم األساسية – مبا في ذلك حتقيق 
االقتصادية  القدرة  نقص  عن  باألساس  ذلك  ينتج  الغذائي.  األمن 
على الوصول إلى الغذاء وسبل كسب الرزق. فحسب مسح األوضاع 
االجتماعية-االقتصادية واألمن الغذائي لسنة 2010، اعتبر 33 باملائة 
أو 1.43 مليون نسمة،  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  السكان في  من 

أنهم يفتقرون إلى األمن الغذائي.58
كما أن العوامل االجتماعية-االقتصادية حتض على ارتفاع مستويات 
العمل.  فرص  في  نقص  من  بذلك  يرتبط  وما  الغذائي  األمن  انعدام 
التنقل، وتخفيض إصدار تصاريح  القيود على  العوامل  تشمل هذه 
أو  تتطلب  التي  تلك  احملدودة سواًء  الوظائف  على  والتنافس  العمل، 
ال تتطلب مهارات خاصة، ونقص فرص التشغيل )وخاصة للخريجني 
اجلدد والشباب(، ونظام اإلغالق. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع 
تكاليف اإلنفاق على املواد الغذائية وغير الغذائية مما زاد في استنزاف 
آليات التدبر لدى األسر املهددة. ففي الضفة الغربية، تخصص األسرة 
العادية التي تفتقر إلى األمن الغذائي 52 باملائة من مجموع إنفاقها 

للغذاء. وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة إلى 63 باملائة.59

انخفاض التمويل اإلنساني
على الرغم من الوضع احملفوف بأشد اخملاطر الذي يواجه الالجئني في 
األراضي الفلسطينية احملتلة، إال أن متويل برامج األونروا الطارئة آخذ 
في التقلص بثبات باملقارنة مع ارتفاع امليزانيات املطلوبة من أجل تلبية 
االحتياجات اإلنسانية. في سنة 2010، متكنت األونروا من تخفيف أثر 
النقص في التمويل من خالل حمل مبالغ مالية ملموسة مت تلقيها 
نتيجة متويل استجابة األونروا »لعملية الرصاص املصبوب«. ولكن هذا 
األمر ال ينطبق على سنة 2011. فحتى األول من تشرين الثاني/نوفمبر 
باملائة   44 أو تعهدات مبا يقارب  التزامات  األونروا على  2011، حصلت 
من مجموع متويل ندائها الطارئ، مما أدى إلى تقليصات ذات شأن في 
برامج طارئة أساسية. إن انخفاض الدعم املقدم لألونروا يثير القلق 
بشكل خاص بالنظر إلى أن اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة يعتمد 
بشكل بالغ على القطاع العام ومخصصات املعونات. فضالً عن ذلك، 
الفلسطينية  تواجه فيه السلطة  التقليصات في وقت  حتدث هذه 
وسلطات األمر الواقع أوضاعاً مالية متزايدة الصعوبة. إن النقص في 
التمويل يتسبب بعواقب شديدة جداً. فحسب التنبؤات الراهنة، على 
سبيل املثال، سيتم تعليق برنامج األونروا للمساعدات الغذائية في 
قطاع غزة أو سيلزم تخفيض كمية املؤن الغذائية املقدمة إذا لم يتم 
تأمني متويل كاٍف، مما يعني أن األونروا لن تكون قادرة على توزيع الغذاء 

أو ستقدم كميات مخفضة من املؤن للمرة األولى منذ سنة 2007.

في ضوء انخفاض التمويل وااللتزام بالكفاءة، اتخذت األونروا خطوات 
لبرامج  اإلجمالية  للميزانية  موسع  تقييم  إجراء  ضمنها  من   –
الطوارئ – للتأكد من أن تعمل برامج الطوارئ لسنة 2012 على تلبية 
أبسط االحتياجات اإلنسانية وأكثرها حدة لدى الالجئني. بالنتيجة، 
يبلغ  الطوارئ لسنة 2012  برامج  لتمويل  اإلجمالي  األونروا  إن طلب 

300,724,896 دوالراً، أي أقل من السنة املاضية بنسبة 21 باملائة.

التمويل املطلوب حلاالت الطواريء مقابل التبرعات
والتعهدات املقدمة.

3-2-3: العواقب اإلنسانية
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في العام 2011، تلقت األونروا 151 مليون دوالر أميركي من خالل برنامج الطوارئ، ما يشكل
40٪ من متطلبات العام.
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ذلك  في  مبا   – اإلسرائيلي-الفلسطيني  الصراع  ملعاجلة  احلاجة  تظل 
االحتالل واحلصار – متثل أولوية قصوى من أجل االنتقال بشكل ناجح 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  التنمية  إلى  اإلغاثة  جهود  من 
فإن  ولألسف،  واضح.  بشكل  احلماية  اعتبارات  تبرز  حيثما  وخاصة 
انخفاض الدعم املالي الدولي للعمل اإلنساني لم يقابله تقدم في 
اإلنسانية.  االحتياجات  خلف  تكمن  التي  السياسية  القضايا  حل 
يجب أن تسير هاتان املسألتان – التقدم السياسي ومساعدة احملتاجني 
– إلى األمام في خطني متوازيني، للتأكد من أن ال تستخدم احلماية 
سياسي.  حل  إلى  السعي  مجرى  في  مساومة  كورقة  واملساعدات 
فحسب املادة 1 املشتركة في اتفاقيات جنيف، تتعهد الدول األطراف 
السامية املتعاقدة بأن حتترم القانون اإلنساني الدولي “وتكفل احترامه 
التصدي  التعهد سيساعد على  إن حتقيق هذا  األحوال”.  في جميع 
الفلسطينية  األرض  في  اإلنسانية  لالحتياجات  اجلذرية  لألسباب 
احملتلة، مما سيحسن الوضع اإلنساني العام واآلفاق املتاحة للمستقبل.

4-2-3: عدم حل األزمة السياسية واستمرار االحتياجات اإلنساني
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في العام 2011، تلقت األونروا 151 مليون دوالر أميركي من خالل برنامج الطوارئ، ما يشكل
40٪ من متطلبات العام.
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الغايةالوضع الراهنمصادر التحققاألولويات االستراتيجية

منع التدهور في مستوى األمن الغذائي من خالل شبكات 
من  األكثر ضعفاً  الالجئني  إلى  املوجهة  االجتماعي  األمان 
ودعم سبل كسب  الطارئة  الغذائية  املعونات  تقدمي  خالل 
الرزق لألسر التي تفتقر إلى األمن الغذائي أو تواجه صدمة 

حادة. 

    عدد املستفيدين الذين يتلقون الدعم الطارئ لشبكة األمان االجتماعي 
واملساعدات  املؤقت،  والتشغيل  الغذائية،  املعونات  خالل  من  األونروا  من 

النقدية، واملسكن املؤقت وإصالح املساكن.

الغربية  الضفة  في  الالجئني  من   %40   
معرضون  أو  الغذائي  األمن  إلى  يفتقرون 

خلطر انعدام األمن الغذائي.

    63% من الالجئني في غزة يفتقرون إلى 
انعدام  خلطر  معرضون  أو  الغذائي  األمن 

األمن الغذائي.

  توزيع معونات غذائية على 667,500 الجئ يفتقرون إلى األمن الغذائي.
  تزويد 221 ألف طفل الجئ في سن املدرسة في غزة بوجبة تكميلية مغذية في املدرسة.

  تزويد 53,620 أسرة بفرص عمل مؤقت.
  تزويد 75,200 أسرة مبنح نقدية طارئة.

  تزويد 221 ألف طالب وطالبة في غزة باملساعدة في لوازم العودة إلى املدرسة.

صيانة وحماية حقوق الالجئني من خالل مجموعة واسعة 
والقانون  التي تعزز احترام حقوق اإلنسان  من االستراجتيات 
اخلدمات  إلى  الوصول  ضمان  خالل  ومن  الدولي  اإلنساني 

األساسية.

مبا  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بشان  واملناصرة  والتبليغ  الرصد  مستوى     
في ذلك تلك املتعلقة بحصار غزة واجلدار والقيود املرتبطة باإلغالق واإلخالء 

والتهجير القسري في الضفة الغربية.

   مستوى الوصول إلى اخلدمات األساسية، مبا يشمل التعليم األساسي، 
والصحة )مبا في ذلك اخلدمات الصحية املتنقلة(، والصحة النفسية اجملتمعية، 
وخدمات صحة البيئة من أجل تخفيف أثر القيود امليدانية واالقتصادية على 

الوصول وخطر حدوث طوارئ في صحة البيئة.

حركة  على  تؤثر  حاجزاً   542  
الفلسطينيني في الضفة الغربية.60

غزة  قطاع  في  العازلة  املنطقة  حتتل   
وتواصل  1500 متر  إلى   300 يتراوح من  ما 
وتقييد  واإلصابات،  بالقتل  التسبب 
الوصول إلى مصادر كسب الرزق واخلدمات 

األساسية، وتصاعد خطر التهجير.61

في  و%50  غزة  في  الالجئني  من   %70  
الضفة الغربية يعتمدون على شكل أو آخر 
من أشكال املساعدات الطارئة من األونروا.

  تقدمي الدعم املتعلق باحلماية إلى حوالي 300 ألف مستفيد.
  تسيير جميع مكونات اخلدمات اإلنسانية لألونروا بكفاءة وفاعلية.

  تقدمي دعم العمليات إلى 16,060 فرداً في طواقم األونروا للمحافظة على إجمالي الوصول واحليادية.
احملافظة على نزاهة منشآت األونروا.

  تزويد 1.2 مليون مريض من الالجئني و221 ألف طفل في مدارس غزة باخلدمات الصحية األولية األساسية.
  تزويد 102,700 الجئ والجئة بشكل أو آخر من الدعم النفسي-االجتماعي في األرض الفلسطينية احملتلة، 

وتأسيس 10 جلان للصحة النفسية في الضفة الغربية.
  احلد من التهديدات على الصحة التي يسببها الصراع واإلغالقات وحماية حق اإلنسان األساسي لالجئني في 

خدمات املياه والصرف الصحي.
  تزويد 221 ألف طالب وطالبة من الالجئني بخدمات التعليم الطارئ في غزة.

  تقدمي دعم اإلسكان الطارئ إلى ما ال يقل عن 5000 أسرة الجئة واملواد غير الغذائية إلى ما يصل إلى 50 ألف 
الجئ والجئة.

تعزيز قوة وفعالية القدرات والتنسيق في العمل اإلنساني 
من أجل االستجابة للطوارئ احلادة بفاعلية.

 عدد الطاقم الداعم لبرامج األونروا الطارئة.
 مدى التنسيق بني الوكاالت.

الطارئ  النداء  أموال  من   %3 كرست   
في  والتنسيق  القدرات  لبناء  لسنة 2011 

مجال العمل اإلنساني.
املصممة  الطوارئ  إدارة  أدلة  حتديث   

حسب كل إقليم.
اجملموعات  جميع  في  عضو  األونروا   
املشتركة بني القطاعات املتعلقة بعملها، 
وهي  الوكاالت،  بني  املشتركة  واملنتديات 
تقود قطاع العمل مقابل املال وتشارك في 

قيادة قطاع املعونات الغذائية في غزة.
األرض  في  العمليات  أكبر  األونروا  تدير   
من   %58 ومثلت  احملتلة  الفلسطينية 
متطلبات التمويل األصلية لعملية النداء 

املوحد لسنة 2011.

  تعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة والتقييم ألنشطة الطوارئ من خالل تخصيص موارد على مستوى األقاليم 
والرئاسة.

  حتقيق الثبات في تخطيط وتنفيذ البرامج الطارئة وفقاً الستراتيجيات وأهداف األونروا.
التنسيق الفعال مع األطراف األخرى الفاعلة في العمل اإلنساني.

األولويات االستراتيجية للنداء الطارئ لسنة 2012
للتأكد من أن تصب جميع األنشطة في خدمة التفويض الرئيسي لألونروا في مساعدة الالجئني الفلسطينيني، أعدت الوكالة ثالث أولويات 
استراتيجية تسترشد بها برامج النداء الطارئ في سنة 2012. ترتبط كل أولوية بغايات ومؤشرات قابلة للقياس مما يتيح تتبع التقدم املتحقق 

طيلة السنة.
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الغايةالوضع الراهنمصادر التحققاألولويات االستراتيجية

منع التدهور في مستوى األمن الغذائي من خالل شبكات 
من  األكثر ضعفاً  الالجئني  إلى  املوجهة  االجتماعي  األمان 
ودعم سبل كسب  الطارئة  الغذائية  املعونات  تقدمي  خالل 
الرزق لألسر التي تفتقر إلى األمن الغذائي أو تواجه صدمة 

حادة. 

    عدد املستفيدين الذين يتلقون الدعم الطارئ لشبكة األمان االجتماعي 
واملساعدات  املؤقت،  والتشغيل  الغذائية،  املعونات  خالل  من  األونروا  من 

النقدية، واملسكن املؤقت وإصالح املساكن.

الغربية  الضفة  في  الالجئني  من   %40   
معرضون  أو  الغذائي  األمن  إلى  يفتقرون 

خلطر انعدام األمن الغذائي.

    63% من الالجئني في غزة يفتقرون إلى 
انعدام  خلطر  معرضون  أو  الغذائي  األمن 

األمن الغذائي.

  توزيع معونات غذائية على 667,500 الجئ يفتقرون إلى األمن الغذائي.
  تزويد 221 ألف طفل الجئ في سن املدرسة في غزة بوجبة تكميلية مغذية في املدرسة.

  تزويد 53,620 أسرة بفرص عمل مؤقت.
  تزويد 75,200 أسرة مبنح نقدية طارئة.

  تزويد 221 ألف طالب وطالبة في غزة باملساعدة في لوازم العودة إلى املدرسة.

صيانة وحماية حقوق الالجئني من خالل مجموعة واسعة 
والقانون  التي تعزز احترام حقوق اإلنسان  من االستراجتيات 
اخلدمات  إلى  الوصول  ضمان  خالل  ومن  الدولي  اإلنساني 

األساسية.

مبا  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بشان  واملناصرة  والتبليغ  الرصد  مستوى     
في ذلك تلك املتعلقة بحصار غزة واجلدار والقيود املرتبطة باإلغالق واإلخالء 

والتهجير القسري في الضفة الغربية.

   مستوى الوصول إلى اخلدمات األساسية، مبا يشمل التعليم األساسي، 
والصحة )مبا في ذلك اخلدمات الصحية املتنقلة(، والصحة النفسية اجملتمعية، 
وخدمات صحة البيئة من أجل تخفيف أثر القيود امليدانية واالقتصادية على 

الوصول وخطر حدوث طوارئ في صحة البيئة.

حركة  على  تؤثر  حاجزاً   542  
الفلسطينيني في الضفة الغربية.60

غزة  قطاع  في  العازلة  املنطقة  حتتل   
وتواصل  1500 متر  إلى   300 يتراوح من  ما 
وتقييد  واإلصابات،  بالقتل  التسبب 
الوصول إلى مصادر كسب الرزق واخلدمات 

األساسية، وتصاعد خطر التهجير.61

في  و%50  غزة  في  الالجئني  من   %70  
الضفة الغربية يعتمدون على شكل أو آخر 
من أشكال املساعدات الطارئة من األونروا.

  تقدمي الدعم املتعلق باحلماية إلى حوالي 300 ألف مستفيد.
  تسيير جميع مكونات اخلدمات اإلنسانية لألونروا بكفاءة وفاعلية.

  تقدمي دعم العمليات إلى 16,060 فرداً في طواقم األونروا للمحافظة على إجمالي الوصول واحليادية.
احملافظة على نزاهة منشآت األونروا.

  تزويد 1.2 مليون مريض من الالجئني و221 ألف طفل في مدارس غزة باخلدمات الصحية األولية األساسية.
  تزويد 102,700 الجئ والجئة بشكل أو آخر من الدعم النفسي-االجتماعي في األرض الفلسطينية احملتلة، 

وتأسيس 10 جلان للصحة النفسية في الضفة الغربية.
  احلد من التهديدات على الصحة التي يسببها الصراع واإلغالقات وحماية حق اإلنسان األساسي لالجئني في 

خدمات املياه والصرف الصحي.
  تزويد 221 ألف طالب وطالبة من الالجئني بخدمات التعليم الطارئ في غزة.

  تقدمي دعم اإلسكان الطارئ إلى ما ال يقل عن 5000 أسرة الجئة واملواد غير الغذائية إلى ما يصل إلى 50 ألف 
الجئ والجئة.

تعزيز قوة وفعالية القدرات والتنسيق في العمل اإلنساني 
من أجل االستجابة للطوارئ احلادة بفاعلية.

 عدد الطاقم الداعم لبرامج األونروا الطارئة.
 مدى التنسيق بني الوكاالت.

الطارئ  النداء  أموال  من   %3 كرست   
في  والتنسيق  القدرات  لبناء  لسنة 2011 

مجال العمل اإلنساني.
املصممة  الطوارئ  إدارة  أدلة  حتديث   

حسب كل إقليم.
اجملموعات  جميع  في  عضو  األونروا   
املشتركة بني القطاعات املتعلقة بعملها، 
وهي  الوكاالت،  بني  املشتركة  واملنتديات 
تقود قطاع العمل مقابل املال وتشارك في 

قيادة قطاع املعونات الغذائية في غزة.
األرض  في  العمليات  أكبر  األونروا  تدير   
من   %58 ومثلت  احملتلة  الفلسطينية 
متطلبات التمويل األصلية لعملية النداء 

املوحد لسنة 2011.

  تعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة والتقييم ألنشطة الطوارئ من خالل تخصيص موارد على مستوى األقاليم 
والرئاسة.

  حتقيق الثبات في تخطيط وتنفيذ البرامج الطارئة وفقاً الستراتيجيات وأهداف األونروا.
التنسيق الفعال مع األطراف األخرى الفاعلة في العمل اإلنساني.
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والتخطيط  واإلدارة  التنسيق  في  قدراتها  بتحسني  األونروا  تلتزم 
املوارد  في  لالستثمار  الوكالة  ستسعى  بالتالي،  الطوارئ.  لعمليات 
املكرسة لذلك على مستوى األقاليم والرئاسة، إلى جانب مواصلة 

تطوير أدوات ونظم التخطيط للبرامج.

في  العاملة  األخرى  األطراف  مع  قرب  عن  العمل  الوكالة  ستواصل 
للمساعدات  للتخطيط  آليات  تأسيس  خالل  من  اإلنساني  اجملال 
التنسيق  هذا  سيمتد  وتنسيقها.  ومراقبتها  وتنفيذها  اإلنسانية 
ليشمل حتليل االحتياجات في األرض الفلسطينية احملتلة، إلى جانب 
مناصرة القضايا اإلنسانية وقضايا احلماية الرئيسية. كما ستستمر 
العمل  املال مقابل  رئاسة قطاعي  ريادي في  بدور  القيام  األونروا في 
واملساعدات النقدية، إلى جانب التشارك في رئاسة قطاع املساعدات 

الغذائية في قطاع غزة.

في سنة 2012، ستجدد األونروا تعاونها مع منظمة األغذية والزراعة 

وبرنامج الغذاء العاملي واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في إجراء 
املسح السنوي لألوضاع االجتماعية-االقتصادية واألمن الغذائي. كما 
ستواصل األونروا دعم أدوات التنسيق واملراقبة مما سيحسن مراقبة 
والنزعات  الرئيسية  املؤشرات  بخصوص  والكمية  النوعية  البيانات 
السائدة في الوضع اإلنساني. عالوة على ذلك، ستجري الوكالة املزيد 
من التحليل للتأثيرات االقتصادية الكلية الناجتة عن األزمة احلالية، 
التي  والبطالة  الفقر  وبيانات  الوطنية  احلسابات  من  باالستفادة 

يجمعها اجلهاز املركزي لإلحصاء.

ستتتبع األونروا التقدم في النداء الطارئ من خالل تقدمي تقارير فصلية 
عن املستجدات في سير العمل وتقرير موحد في نهاية السنة حول 
مصممة  تقارير  تقدمي  جانب  إلى  هذا  ونتائجها.  األنشطة  تنفيذ 
خصيصاً لألطراف املانحة وفقاً لالتفاقيات الثنائية. كما سيتم إعداد 
تقارير عن األنشطة ضمن املراجعة التي ستجري على عملية النداء 

املوحد في منتصف العام ونهايته. 
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متطلبات الميزانية لبرامج النداء الطارئ

متطلبات التمويل لعملية النداء الموحد مقابل النداء الطارئ

       اجملموعاآلونروا الرئاسةالضفة الغربيةقطاع غزة
مبررات أية خالفات النداء 
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أرقام النداء الطارئ تغطي االحتياجات الفعلية وليس التمويل املتوقع.
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بسبب نقص التمويل، أزيلت املساعدات النقدية الطارئة في غزة من النداء املوحد. ومع 
ذلك، تظل االحتياجات ذات شأن ولذا فقد بقيت ممثلة في النداء الطارئ.  
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تتضمن أرقام النداء املوحد للصحة في الضفة الغربية أيضاً أنشطة الصحة النفسية 
اجملتمعية، والتي دمجت في صحيفة مشروع واحدة بطلب من مجموعة قطاع الصحة.  
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أزيل مشروع األلعاب الصيفية لألونروا من النداء املوحد ولكنه يظل ميثل تدخالً رئيسياً 
في مجال احلماية، ولذلك فهو باق في النداء الطارئ.
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األونروا هي أكبر وكالة لألمم املتحدة في األراضي الفلسطينية احملتلة وهي مكلفة بتقدمي املساعدات املباشرة إلى الالجئني الفلسطينيني. ولذا 
فهي شريك رئيسي في عملية النداء املوحد لسنة 2012. لقد عمل الشركاء في عملية النداء املوحد على تركيز نداء سنة 2012 على محورين: 
األمن الغذائي واحلماية )مبا في ذلك الوصول إلى اخلدمات، مثل الصحة والتعليم واملأوى املؤقت واملياه والصرف الصحي(. نتيجة لذلك، فإن النداء 
املوحد ال يتصدى بشكل كامل جلميع االحتياجات اإلنسانية التي تواجه الالجئني الفلسطينيني. وحتى تضمن األونروا أن تتم تلبية االحتياجات 
األساسية جلميع الالجئني، فقد أدرجت في ندائها الطارئ طيفاً أوسع من البرامج واحتياجات موسعة من امليزانية، لذلك فهي بحاجة إلى 

متطلبات مالية أعلى مما ينعكس في عملية النداء املوحد.
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لتلبية االحتياجات األكثر إحلاحاً لسنة 2012، وضعت األونروا  سعياً 
خطط عمل في اجملال اإلنساني محددة حسب القطاعات. مت جتميع 
هذه اخلطط في ثالثة محاور ترتبط باألولويات االستراتيجية لألونروا، 
وهي: األمن الغذائي وسبل كسب الرزق، واحلماية، والتنسيق واإلدارة. 
ثم مت تقسيم كل محور إلى قطاعات محددة، حيث يعرض كل قطاع 
أهدافاً إجمالية لألرض الفلسطينية احملتلة وغايات محددة للضفة 

الغربية وقطاع غزة.

1-5: األمن الغذائي وسبل كسب الرزق

الهدف االستراتيجي 1: منع التدهور في مستوى األمن الغذائي من 
خالل شبكات األمان االجتماعي املوجهة إلى الالجئني األكثر ضعفاً 
الرزق  ودعم سبل كسب  الطارئة  الغذائية  املعونات  تقدمي  من خالل 

لألسر التي تفتقر إلى األمن الغذائي أو تواجه صدمة حادة.

والتشغيل  الرزق  كسب  سبل  إلى  والوصول  الفقر  مستويات  إن 
العوامل  وثيق. وهذه  الغذائي بشكل  األمن  بانعدام  ترتبط  جميعها 
بحد ذاتها تنتج باألساس عن الصراع والقيود على احلركة. إن 40 باملائة 
من األسر الالجئة في الضفة الغربية و63 باملائة في قطاع غزة تعاني 

من انعدام األمن الغذائي أو معرضة خلطر انعدامه.

وهذه األسر تنفق على الغذاء 52 باملائة من مجموع إنفاقها في الضفة 
الرئيسي  التحدي  فإن  وبالتالي  غزة.62  في قطاع  باملائة  و63  الغربية 
إلى  االقتصادي  الوصول  ضمان  في  يتمثل  الغذائي  األمن  بخصوص 
والفقر  البطالة  ارتفاع مستويات  بسبب  احمللية  األسواق  في  الغذاء 
والقيود على احلركة. ملعالة هذه القضية، ستتبع األونروا نهجاً متعدد 
الطارئ  والتشغيل  الطارئة  الغذائية  املعونات  على  يركز  املسارات 

واملساعدات النقدية الطارئة.

الالجئون في قطاع غزةالالجئون في الضفة الغربية

انعدام األمن الغذائي
40% من الالجئني في الضفة الغربية يفتقرون إلى األمن الغذائي 

أو معرضون خلطر انعدام األمن الغذائي.
63% من الالجئني في غزة يفتقرون إلى األمن الغذائي أو معرضون 

خلطر انعدام األمن الغذائي.

ارتفاع مستويات 

البطالة63

27.4% من الجئي الضفة الغربية متعطلون عن العمل، باملقارنة 
مع 20.9% من غير الالجئني.

33.8% من الالجئني متعطلون عن العمل، باملقارنة مع 31.6% من غير 
الالجئني.

املشاركة في القوى 
العاملة )النصف األول من 

سنة 2011(

تبلغ مشاركة الالجئني في القوى العاملة 40.5% باملقارنة مع 
50.7% لغير الالجئني.

تبلغ مشاركة الالجئني في القوى العاملة 37% باملقارنة مع %46 
لغير الالجئني.

االنكشاف خلطر
الصدمات 

أفادت 34.3% من األسر الالجئة في الضفة الغربية الذين أجرت 
األونروا مقابالت معهم بأنهم لم ينجحوا في تلبية احتياجاتهم 

اآلنية. وشعر 18.8% بأنهم مؤمنون مالياً لفترة تقل عن ستة 
أشهر.

تخصص األسرة العادية التي تفتقر إلى األمن الغذائي في غزة 63 
باملائة من مجموع إنفاقها لشراء الغذاء.64

لمحة خاطفة عن حالة الضعف لدى الالجئين

ان
ح

سر
ف 

ري
ش

ا/ 
رو

ون
اال

ف 
شي

أر

تحليل السياق - خطط العمل اإلنساني لألونروا حسب القطاعات 21

الجزء الخامس:  خطط العمل اإلنساني 
لألونروا حسب القطاعات



قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد الطرود الغذائية املوزعة في 
الوقت السليم

عدد األطفال الذين يتلقون التغذية 
التكميلية في الوقت السليم

تزويد 600 ألف الجئ يعيشون في فقر مبا يعادل 40 إلى 70 باملائة من 
احتياجاتهم اليومية للطاقة من خالل أربع جوالت من توزيع املؤن الغذائية 

العام

يتلقى 221 ألف طفل الجئ في عمر املدرسة وجبات تكميلية مغذية 
في املدارس

حتليل االحتياجات
بعد بدء األونروا بالعمل بنظام حتديد عالمات قياس الفقر على مدى 
السنتني املاضيتني، متكنت من حتديد 200,000 الجئ إضافي يعيشون 
حتت خط الفقر املدقع الذي يساوي 1.60 دوالر في اليوم. وهذا العدد 
اجلديد من احلاالت رفع العدد الكلي إلى 300,000، إلى جانب 300,000 
شخص آخر يعيشون حتت خط الفقر املطلق البالغ 4 دوالرات في اليوم. 
انعدام  معدل  ارتفع  باألساس،  للفقر  الواسع  االنتشار  لهذا  نتيجة 
معتمدين  الالجئني  من  العديد  جاعالً  باملائة،   63 إلى  الغذائي  األمن 

غلى املساعدات اخلارجية في تلبية احتياجاتهم األساسية.

النتائجاخملرجاتالهدف
تلبية املتطلبات الغذائية األساسية لألسر 

التي تفتقر إلى األمن الغذائي واملعرضة 

للخطر.

توزيع معونات غذائية موجهة على 667,500 

الجئ والجئة يفتقرون إلى األمن الغذائي 

ومعرضني للخطر.

توزيع املساعدات الغذائية يخفف من أثر انعدام األمن الغذائي املزمن في األراضي الفلسطينية احملتلة، 

ويحسن استراتيجيات التدبر لدى األسر األكثر عرضة للخطر، مبا ميكنها من إنفاق مواردها الشحيحة على 

ضروريات أخرى. تعتمد األهلية على نظم استهداف مقرة مبنية على أساس الفقر تساهم في حتسني 

الكفاءة والفعالية مقابل التكلفة. وأخيراً، تتصدى برامج التغذية املدرسية في قطاع غزة إلى اجلوع على 

املدى القصير في أوساط التالميذ وتساهم في حتسني الرفاه العام وقدرات التعلم.

متطلبات متويل املساعدات الغذائية الطارئة لسنة 2012
ً الضفة الغربية: 7,161,851 دوالراًغزة: 74,814,000 دوالرباإلجمال: 81,975,851 دوالرا

التدخالت األساسية
رئيسيتني  األونروا إستراتيجيتني  بناًء على حتليل االحتياجات، حددت 
للعمل من خاللهما على تقليل انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة، 

هما: املعونات الغذائية الطارئة والتغذية املدرسية التكميلية.

املعونات الغذائية الطارئة
مجموع  على  جوالت  أربع  في  الغذائية  املؤن  بتوزيع  األونروا  ستقوم 
تقديري يبلغ 600 ألف الجئ، منهم 300 ألف الجئ يعيشون في فقر 
للطاقة،  اليومية  احتياجاتهم  من  باملائة   76 مدقع حيث سيتلقون 
باإلضافة إلى 300 ألف الجئ يعيشون في فقر مطلق حيث سيتلقون 
أسرة  كل  وستحصل  للطاقة.  اليومية  احتياجاتهم  من  باملائة   40
مؤهلة يتم حتديدها من خالل آليات االستهداف املعتمدة على الفقر 
على طرد يحتوي على كميات تعتمد على حجم األسرة من الدقيق 
املعلب.  واللحم  الكامل  واحلليب  الشمس  عباد  وزيت  والسكر  واألرز 
وحتى يتم احلد من خطر التأخر في التوزيع بسبب محدودية القدرة 
األونروا  ستواصل  احمللية،  الصناعات  لدعم  وسعياً  الوصول،  على 

التعاقد مع مطاحن الدقيق احمللية في قطاع غزة حيثما أمكن.

التغذية املدرسية التكميلية
األونروا  مدارس  في  التكميلية  املغذية  الوجبات  برنامج  سيستمر 
من  متنوع  عدد  على  حتتوي  يوماً   12 ملدة  وجبات  قائمة  تقدمي  في 
الساندويتشات واللنب والفواكه والعصير أو احلليب إلى ما يقرب من 
221 ألف طالب وطالبة على مدى السنة الدراسية املكونة من 180 

يوماً.
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600.000 الجئ يعيشون تحت خط 
الفقر، 300.000 منهم يعيشون 

على 1.60 دوالر لليوم الواحد أو 
أقل.
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 املستفيدون من املعونات الغذائية اعتماداً على الفقر في قطاع غزة
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قيد الدخل

من 3.2 دوالر إلى 4 دوالر

للشخص الواحد

من 205 دوالر إلى 302 دوالر

للشخص الواحد

من 106 دوالر إلى 204 دوالر 

للشخص الواحد

من 1 دوالر إلى 106 دوالر

للشخص الواحد

من 0.5 دوالر إلى دوالر

للشخص الواحد

أقل من 0.5 دوالر

للشخص الواحد

الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

عدد الالجئني وغبر الالجئني الذين 
يفتقرون إلى األمن الغذائي أو 

املعرضني للخطر في اجملتمعات 
الرعوية في املنطقة جيم وفي 
اجملتمعات التي تعاني من قيود 

فيزيائية على الوصول

تزويد ما مجموعه 67,500 شخص باملعونات الغذائية، مبا يشمل:
تزويد 7,500 الجئ يعيشون في منطقة التماس بنسبة 60 	 

باملائة من متطلباتهم للطاقة

تزويد 30,000 الجئ وغير الجئ في اجملتمعات البدوية والرعوية 	 
في املنطقة جيم بنسبة 60 باملائة من متطلباتهم للطاقة

تزويد 30,000 الجئ يفتقرون إلى األمن الغذائي بطرود مؤن 	 
غذائية تكميلية تكافئ 25 باملائة من متطلباتهم للطاقة

حتليل االحتياجات
كثيراً ما يفتقر الالجئون في الضفة الغربية إلى قاعدة األصول 
وأطر الدعم اجملتمعي ذاتها املتاحة لغير الالجئني، كما يعانون من 
األساسية.  اخلدمات  إلى  الوصول  على  القدرة  في  التكافؤ  عدم 
من  ويعانون  متزايد  بشكل  للخطر  عرضة  يصبحون  بالنتيجة، 
مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي، وخاصة الالجئون الذين 
يعيشون في اخمليمات ويقدر عددهم بحوالي 210,406. عالوة على 
ذلك، تواجه مجتمعات الالجئني احملاطة باجلدار أو املستوطنات أو 
الواقعة حول القدس الشرقية قيوداً على كمية ونوعية الغذاء 
الذي ميكنهم حمله إلى منازلهم عبر نقاط التفتيش. وفي األثناء، 
كثيراً ما تعاني اجملتمعات الرعوية في املنطقة جيم من مستويات 
القيود على استخدام  الغذائي بسبب  انعدام األمن  عالية66 من 
الالجئني  من  العديد  ويعتمد  املياه.  وموارد  البناء  وعلى  األراضي 
على املساعدات اخلارجية بالنظر إلى ارتفاع مستوى انكشافهم 
السلطة  من  املساعدات  إلى  الوصول  على  قدرتهم  ومحدودية 
انعدام  من  نسبياً  أعلى  مستوى  من  ومعاناتهم  الفلسطينية 

األمن الغذائي.

التدخالت األساسية
ستقدم األونروا، في الضفة الغربية، مساعدات غذائية موجهة 
األولوية  البرامج  ستعطي   .2012 سنة  في  الجئ   67,500 إلى 
انعدام  باملائة من خط  أقل من 60  الذين يعيشون على  لالجئني 
األمن الغذائي )1.74 دوالر للشخص في اليوم(، 67 وكذلك الالجئني 
الذين يواجهون عوائق في الوصول امليداني، أو الذين ينتمون إلى 
التهجير  من  عانوا  الذين  أو  خاص،68  بشكل  مهددة  مجموعة 
على  العمليات  تركيز  إلى  املمارسة  في  ذلك  سيؤدي  القسري. 
واجملتمعات  املنطقة جيم،70  اخمليمات،69 ومجتمعات  الالجئني في 
القدس  من  بالقرب  يعيشون  الذين  والناس  اجلدار،  من  املتضررة 
يقصد  فصلية  طرود  على  املستفيدون  سيحصل  الشرقية. 
منها أن تغطي 60 باملائة من احتياجاتهم اليومية للطاقة. أما 
بالنسبة لالجئني الذين يعيشون على أقل من 60 باملائة من خط 
شخص،  ألف   30 بحوالي  عددهم  يقدر  والذين  الغذائي،  األمن 
فستزودهم األونروا أيضاً بطرود تكميلية غنية بالبروتني تشكل 
ما يتراوح من 25 إلى 45 باملائة من احتياجاتهم اليومية للطاقة. 
وستسعى األونروا في جميع أنشطة البرنامج إلى االعتماد على 

األسواق احمللية حيثما يكون ممكناً.

خطة املراقبة
ستجري األونروا مراقبة للتوزيع تشمل 5 باملائة من األسر في كل 
نقطة توزيع. وستجري املراقبة بعد التوزيع بعد مرور شهر لتحديد 
األثر وتقييم كيفية استخدام الطرود بحيث تشمل 2.5 باملائة من 

مجموع املتلقني للمساعدات.

خطة املراقبة
ستقوم وحدة مكرسة للمراقبة والتقييم داخل األونروا مبراقبة وتقييم 
الوحدة  هذه  جتري  املدرسية.  والتغذية  للغذاء  العام  التوزيع  برامج 
زيارات يومية إلى املستودعات ومراكز التوزيع والتعبئة واملدارس للتأكد 
من التقيد بتعليمات ضبط اجلودة وغيرها من التعليمات. كما حتدد 
هذه الزيارات املشاكل في التنفيذ واالستهداف، وتقيس مدى الرضا 
عن البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، تراقب الوحدة أسعار األغذية وجتري 
املراقبة بعد التوزيع لتقييم قضايا االستخدام وغيرها من القضايا، 
املتلقية للمساعدات من  أهلية األسر  بالتحقق من  أنها تقوم  كما 

خالل إجراء زيارات غير معلن عنها.
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قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد فرص العمل املكافئة 
للوظائف التي يتم توفيرها

عدد األشخاص الذين يوظفهم 
برنامج التشغيل املؤقت مقابل 

عدد األشخاص املتعطلني عن 
العمل )مصنفني حسب حالة 

اللجوء(

نسبة مساهمة األونروا في القطاع 
اخلاص في غزة

توفير فرص عمل مؤقت حلوالي 27,620 أسرة الجئة معرضة للخطر، مبا 
يفيد حوالي 145 ألف فرد )مبن فيهم املعالون(

حتليل االحتياجات
على الرغم من الكساد الشديد الذي عانى منه االقتصاد في قطاع 
غزة طيلة القسم األعظم من العقد املاضي، حدث منو في معدالت 
يزال وضع  ال  ذلك،  ومع  األول من سنة 2011.  النصف  التشغيل في 
التشغيل صعباً، حيث بلغ معدل البطالة 33 باملائة في النصف األول 
بدون  غزة  في  شخص  ألف   116 من  أكثر  أن  يعني  مما  السنة،71  من 
عمل، ومن بينهم حوالي 73,875 الجئاً. نتيجة لذلك، تظل معدالت 
البطالة والفقر في قطاع غزة ضمن األسوأ في العالم. وفي األثناء، 
يواصل احلصار إعاقة الواردات والصادرات، مما يخنق أية محاولة لتنمية 
القطاع اخلاص بشكل مستدام. وال شك أن املساعدات اخلارجية تلزم 
من أجل تخفيف تأثيرات هذه األزمة من خالل توفير التشغيل املؤقت 

للفئات األكثر عرضة للخطر.

التدخالت األساسية
ستقدم األونروا فرص التشغيل املؤقت حلوالي 60 باملائة من الالجئني 
املتعطلني عن العمل. سيعطي البرنامج األولوية لألسر الالجئة التي 
تعيش حتت خط الفقر،72وكذلك الفئات املهمشة – وخاصة النساء 
اللواتي سيحصلن على ما ال يقل عن 35 باملائة من مجموع الوظائف. 

الالجئني  لغير  عمل  فرص  استثنائي  بشكل  األونروا  تقدم  أن  وميكن 
املعرضني للخطر بشدة. سيتم توفير فرص العمل في مرافق األونروا 
ومرافق اخلدمات العامة واملستشفيات واملراكز اجملتمعية واملنظمات 
األهلية وفي القطاع اخلاص. وحتى يتم التأكد من وجود توافق وثيق 
بني احلاصلني على فرص العمل واالحتياجات الفعلية، قامت األونروا 
فرص  حتديد  املمكن  من  يكون  بحيث  برنامجها  تصميم  بتبسيط 
العمل مبزيد من التركيز والتعاون، مبا يشمل املشاريع الصغيرة احلجم 
التي تعنى بصيانة البنية التحتية العامة وتستهدف املناطق احملرومة 
والسكان احملرومني. وبالنظر إلى احلاجة الكبيرة للعمل، ستوزع األونروا 

الفرص بأوسع قدر ممكن مبوجب الشروط التالية:

األجر )أسبوع عمل من فرص العمل
ستة أيام(

مدة التشغيل

10 دوالرات في اليوم )75% من األجر عمال غير مهرة
اليومي(

3 أشهر

6 إلى 9 أشهر14 دوالراً في اليومعمال مهرة

6-12 شهرا19ً دوالراً في اليوممهنيون

6-12 شهرا9.5ً إلى 12 دوالراً في اليومخريجون جدد

خطة املراقبة
ملراقبة  اإلدارة  ملعلومات  محوسباً  نظاماً  البرنامج  سيستخدم 
املراجعات  وستتيح  واجلودة.  والكفاءة  واألداء  اخملططة  األنشطة 
الدورية ملعلومات اإلدارة للطاقم أن يستجيب في الوقت املناسب ألية 
يتم  أن  املؤقت  التشغيل  برنامج  مراقبة  فريق  وسيكفل  مشكالت. 
التعيني في املكان املناسب وسيقوم مبراقبة الدوام واألداء في العمل 

ومالءمة العاملني بشكل ناجح.

النتائجاخملرجاتالهدف
تخفيف الضائقة االقتصادية عن األسر 

الالجئة على مستوى األسرة من خالل تقدمي 

فرص تشغيل مؤقت تستهدف اجملموعات 

املعرضة للخطر، مع املساهمة في الوقت ذاته 

في تنمية وحماية اجملتمعات احمللية من خالل 

العمل اجملتمعي.

ستستفيد 53,620 أسرة )275 ألف شخص، 

مبن فيهم األشخاص املعالون( من التشغيل 

املؤقت الذي يخفف الضائقة االقتصادية. 

يساهم التشغيل املؤقت في تخفيف مستويات الفقر والبطالة بني الالجئني. وتتيح برامج املال مقابل العمل 

لألسر أن جتني بعض الدخل وتخصص املوارد الشحيحة لألولويات األساسية، فيما حتافظ على اإلحساس 

بالكرامة لدى الفئات األكثر عرضة للخطر. كما أن اخلبرات العملية وتطوير املهارات سيدعم اإلنعاش 

االقتصادي. وينتج عن ضخ املال في االقتصاد فوائد ثانوية لتجار املفرق ومقدمي اخلدمات، فيما أن تطوير 

وتأهيل البنية التحتية يحسن األوضاع املعيشية في اجملتمع عموماً.

متطلبات متويل املساعدات الغذائية الطارئة لسنة 2012
ً الضفة الغربية: 44,400,000  دوالراًغزة: 57,337,050 دوالرباإلجمال: 101,737,050 دوالرا

1-1-5: المساعدات الغذائية الطارئة
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الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

عدد فرص العمل التي يتم توفيرها

نسبة املال مقابل العمل الذي 
ينفق على الغذاء

مدى توفير البنية التحتية 
األساسية وحماية األصول 

اجملتمعية

تزويد 26,000 أسرة الجئة )حوالي 130 ألف فرد( مبساعدات في التشغيل 
املؤقت

حتليل االحتياجات
غالباً ما يواجه الالجئون في الضفة الغربية مستويات بطالة أعلى 
مما هي لدى غير الالجئني، مما يفاقم وضعهم املعرض للخطر. ومن بني 
حوالي 60 ألف الجئ يفتقرون إلى األمن الغذائي أو معرضني للخطر 
في مخيمات الضفة الغربية، يكسب حوالي 60 باملائة منهم دخلهم 
احلركة  على  القيود  بسبب  غالباً  وذلك   – حصراً  املؤقت  العمل  من 
والوصول. تبني تقييمات األونروا أن هذه األسر حتتاج إلى مساعدات في 
توفير دخل مؤقت من أجل تلبية احتياجاتها األساسية. في الوقت ذاته، 
تتضرر سبل كسب الرزق لدى األسر الالجئة التي تعيش في مجتمعات 
بجوار املستوطنات أو اجلدار أو القدس الشرقية أو في املنطقة جيم، 
ويواجهون تهديدات بالتهجير. بالنتيجة، يحتاج الالجئون إلى برامج 
التدبر لديهم وقدرتهم على مقاومة تهديدات احلماية.  آليات  تقوي 

ويشكل إدرار الدخل جزءاً حاسماً من هذه االستراتيجية.74

التدخالت األساسية
تهدف األونروا إلى توفير 78 ألف فرصة عمل للعمال املهرة وغير املهرة، 
سيعطي  باإلجمال.  الجئة  أسرة  ألف   26 ذلك  من  تستفيد  بحيث 
البرنامج األولوية لألسر التي تواجه انعدام األمن الغذائي واملعرضة 
خلطر انعدام األمن الغذائي أو لتهديدات احلماية. وستوفر األونروا من 
خالل هذه الفرص حوالي 2.3 مليون يوم عمل وتضيف أكثر من 33 
مليون دوالر إلى االقتصاد احمللي. سيتم تثبيت األجور عند 420 دوالراً 
العمل  سوق  في  تشوهات  أية  حدوث  من  احلد  أجل  من  الشهر  في 

احمللية، بحيث تقتصر غالبية العقود على فترة ثالثة أشهر.76
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عمليات بناء املنازل في رفح

محمد العثامنة، 19 سنة، يعاني من صعوبة تعلم ورسب في املدرسة 

ألكثر من سنتني. تعتبر أسرته من بني األكثر فقراً في قطاع غزة، وبالنظر 

باملائة، فإن مستقبل  إلى 75  الشباب  البطالة بني  ارتفاع معدالت  إلى 

إلى مجموعة  انضم  ولكن محمد، في سنة 2011،  بدا كئيباً.  محمد 

من الشباب املشاركني في برنامج للتلمذة احلرفية بتمويل من األونروا 

لكي يتعلم أعمال البناء. لقد تعلم كل من محمد واملشاركني اآلخرين 

والقصارة  الطوبار  هي  حرف،  خمس  بني  من  حرفة  في  العمل  مهارات 

والبناء والتبليط وحديد التسليح.

شركة  مع  املوقع  في  يعمل  ذلك  بعد  أشهر  ستة  محمد  قضى  ثم 

االعتدال، وهي شركة تدير أعمال البناء، حيث عمل إلى جانب حرفيني 

ذوي خبرة وحسن مهاراته. وقد حتولت التلمذة احلرفية إلى وظيفة بدوام 

كامل بالنسبة حملمد وعدد من املتتلمذين اآلخرين.

يقول محمد: »لم يكن يوجد أي دخل لدى أسرتي املكونة من 11 فرداً. 

لقد شعرت بالسعادة واالعتزاز حلصولي على فرصة التلمذة احلرفية ومن 

ثم احلصول على عمل، وخاصة أن أحداً في أسرتي لم يتمكن من العثور 

على عمل. لم أكن أشعر أن بإمكاني أن أفعل الكثير ملساعدة أسرتي، 

ولكني أفعل ذلك اآلن. من اللطيف أن يشعر املرء بأنه قادر على املساعدة 

وأنه يتقن عمل شيء ما«.

 املتمرنون الشباب يكتسبون 
املهارات وفرصة للعمل في غزة

أكثر من 60٪ من األسر في مخيمات 
الالجئين تعتمد على االشغال المؤقتة 

والمحددة الوقت كمصدر وحيد 
للدخل.75كما تقدم مساعدات االنروا 

لحوالي نصف الالجئين.
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فرص العمل – نوع العمل بناًء على املوقع

مخيمات 
الالجئني

خارج مخيمات 
الالجئني

اجملموع

عمال غير مهرة 
أو مهرة

29,600--29,600

برنامج اخلريجني 
اجلدد

400--400

36,00036,000--دعم كسب الرزق

األسر املهددة من 
ناحية احلماية

--12,00012,000

30,00048,00078,000اجملموع

الذين  اخمليمات  في  لالجئني  عمل  فرصة   29,600 األونروا  ستوجد 
يفتقرون إلى األمن الغذائي أو املعرضني للخطر. سيتم حتديد هؤالء 
لألونروا،  الفقر  على  القائم  االستهداف  نظام  خالل  من  املشاركني 
وسيعملون في مجموعة واسعة من املشاريع اجملتمعية. فضالً عن 
العمل  فرص  من  اخمليمات  من  جديد  خريج   400 سيستفيد  ذلك، 
املؤقت، مبا في ذلك في مشاريع صغيرة. أما خارج اخمليمات، فستوجد 
تهديدات  يواجهون  الجئ   12,000 لصالح  مؤقت  عمل  فرص  األونروا 
حادة للحماية في املنطقة جيم والقدس الشرقية ومنطقة التماس. 
سيدعم هؤالء املشاركون مشاريع مصممة للحد من خطر التهجير، 
إلى جانب العمل مع املنظمات األهلية احمللية على قضايا اجتماعية 

الهذالني عبارة عن واحد من بني أربعة جتمعات بدوية تقع على بعد 15 كم شمال بلدة يطا في جنوب الضفة الغربية. يبعد هذا التجمع السكاني بضعة 

أمتار فقط عن املستوطنة اإلسرائيلية كارمئي تصور، وقد أوجد السياج الذي بني بني املستوطنة والهذالني مصاعب اقتصادية شديدة بالنسبة للسكان 

البدو.

سعياً للحد من مضايقات املستوطنني واحليلولة دون استخدام األطفال ملنطقة تدريب عسكري كساحة للعب، طلب جتمع الهذالني بناء روضة أطفال 

جديدة. ومن شأن هذه الروضة أن حتل محل الغرفة املفردة احلالية التي تستوعب 35 طفالً دون أن تتوفر فيها أية أدوات تعليمية. وقد وضح املهندس احمللي 

السيد عزيز قائالً: »كانت املعلمة ترسل األطفال الذين يزيد عمرهم عن الرابعة إلى البيت بسبب اكتظاظ املكان«. وقد قدم إلى األونروا مقترحاً لبناء ثالث 

غرف صفية وغرفة لإلدارة ومطبخ ومرحاض. وبدأ 15 إلى 20 مشاركاً في برنامج التشغيل املؤقت بالقدوم إلى املوقع كل شهر منذ شهر شباط/فبراير 2011 

لبناء الغرف اإلضافية.

كما مت توظيف املعلمة أيضاً من خالل عقد تشغيل مؤقت مدته ثالثة أشهر، ثم بقيت في العمل كمتطوعة. يتوقع أن تفتتح روضة األطفال اجلديدة في 

الفصل املقبل وستقوم بدور مركز تعليمي وترفيهي لألطفال احملليني.

الهذالني

لدى  القائمة  الرزق  كسب  سبل  األونروا  ستدعم  وأخيراً،  وثقافية. 
36,000 عامل وعاملة في املناطق التي توجد فيها نسبة عالية من 
الالجئني ولكنها ال تصل سوى إلى مساعدات محدودة من السلطة 

الفلسطينية.

خطة املراقبة
سيجري مراقبو البرنامج زيارات ميدانية منتظمة إلى مواقع العمل 
من أجل التأكد من تنفيذ األنشطة بالشكل السليم. كما سيقوم 
املراقبون بإجراء تقييم يقيس مدى النجاح من ناحية اإلجنازات واألثر 

على املستفيدين واجملتمعات والفعالية اإلجمالية.
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قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد األسر الالجئة التي تتلقى 
مساعدات نقدية

عدد األطفال الذين يتلقون 
املساعدات في لوازم العودة إلى 

املدرسة

تزويد 65,000 أسرة الجئة تفتقر إلى األمن الغذائي أو معرضة للخطر 
)حوالي 325 ألف شخص( مبساعدات نقدية طارئة

تزويد 221 ألف طفل باملساعدة في لوازم العودة إلى املدرسة

الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

عدد األسر الالجئة التي تتلقى 
مساعدات نقدية

عدد األطفال الذين يتلقون 
املساعدات في لوازم العودة إلى 

املدرسة

تزويد 65,000 أسرة الجئة تفتقر إلى األمن الغذائي أو معرضة للخطر 
)حوالي 325 ألف شخص( مبساعدات نقدية طارئة

تزويد 221 ألف طفل باملساعدة في لوازم العودة إلى املدرسة

حتليل االحتياجات
فقدان سبل  بسبب  حادة  غزة ضائقة  في قطاع  أسر عديدة  تواجه 
كسب الرزق، وخاصة األسر التي تعيلها نساء. ستساهم املساعدات 
النقدية في االستجابة الحتياجات هذه األسر امللحة ومتكن الالجئني 

األكثر عرضة للخطر من تلبية احتياجاتهم األساسية.

التدخالت األساسية
املدقع  الفقر  خط  حتت  تعيش  الجئة  أسرة   65,000 تتلقى  أن  يقدر 
منحاً نقدية استكماالً للمساعدات الغذائية التي يتم توزيعها حتت 

برنامج املعونات الغذائية الطارئة.
األسر  لدى  الغذائي  األمن  انعدام  املنح جلسر فجوة  سيتم تصميم 
األشد فقراً وستبلغ 700 دوالر لألسرة في السنة باملتوسط، بحيث 

يتم حتديد املبلغ الدقيق حسب عمق انعدام األمن الغذائي.
كما ميكن أن حتصل على املنح األسر التي تعاني من فقدان سبل رزقها 

أو منازلها.77
طفل  لكل  شيكل   100 تقارب  صغيرة  منح  تقدمي  سيتم  وأخيراً، 
ملساعدة تالمذة املدارس في تغطية التكاليف املرتبطة ببدء السنة 

الدراسية اجلديدة.
الجئة  غير  مهددة  أسر  إلى  مساعدات  تقدمي  األونروا  جتيز  أن  وميكن 
في احلاالت االستثنائية فقط، كما ستكون جميع األسر املستفيدة 
مؤهلة أيضاً لتلقي الدعم من خالل برنامج التشغيل املؤقت وبرنامج 

املعونات الغذائية.

خطة املراقبة
ستحدد األونروا األهلية من خالل تقييم الفقر الذي يجريه األخصائيون 
االختبار  صيغة  باستخدام  لألونروا  امليداني  والطاقم  االجتماعيون 

بوسائل بديلة.
كما سيجري تنفيذ زيارات ميدانية متواصلة إلى متلقي املنح طوال 

فترة املشروع.

حتليل االحتياجات
يتسم الوضع االقتصادي والغذائي في الضفة الغربية بانعدام األمن 
الغذائي الذي ميثل باألساس انعكاساً لنقص القدرة االقتصادية على 
األخرى. متثل  القيود  أو  الفقر  أو  البطالة  الغذاء بسبب  إلى  الوصول 
اخملصصات النقدية منوذجاً كرمياً وعالي اجلدوى لتقدمي املساعدات، إلى 
فإن  لذا  احمللية.  واألسواق  للمجتمعات  ثانوية  فوائد  يقدم  أنه  جانب 
األونروا تسعى إلى التصدي النعدام األمن الغذائي واعتبارات احلماية 
في أوساط بعض الالجئني الذين يعيشون على أقل من 60 باملائة من 
خط انعدام األمن الغذائي )1.74 دوالر للشخص في اليوم( من خالل 
تقدمي منح نقدية – وخاصة للذين ال يستطيعون املشاركة في برنامج 

التشغيل املؤقت.

التدخالت األساسية
ستسعى األونروا إلى توجيه املساعدات النقدية نحو الالجئني املؤهلني 
يستطيعون  ال  ولكنهم  املؤقت  التشغيل  برنامج  في  للمشاركة 
املشاركة فيه بسبب العمر أو اإلعاقة أو نتيجة قيود أخرى. بدالً من 
ذلك، سيتلقى هؤالء األشخاص منحاً نقدية فصلية بقيمة 50 دوالراً 
للشخص )حوالي 400 دوالر لألسرة(، بحيث يستفيد من ذلك حوالي 
37,500 الجئ ممن يعتبرون معرضني خملاطر عالية وينتمون إلى الفئات 
املهمشة مثل املسنني أو املعاقني أو األسر التي تعيلها نساء. ستركز 
اجلهود على الالجئني الذين يعيشون في اخمليمات، وكذلك اجملتمعات 
التي تواجه تهديدات خطيرة بشأن احلماية، وخاصة في املنطقة جيم 

وبالقرب من اجلدار وحول القدس الشرقية.

خطة املراقبة
سيجري املراقبون زيارات لكل أسرة مرشحة لالستفادة من البرنامج 
من أجل التحقق من أهليتها وفقاً آللية استهداف الفقر. وبعد توزيع 
لتقييم  التوزيع  بعد  زيارات  املراقبون  سيجري  النقدية،  املساعدات 
الوضع االقتصادي لألسرة وتوثيق كيفية استخدامها للمساعدات، 

وكذلك لقياس مدى رضاها عن البرنامج.

3-1-5: المساعدات النقدية الطارئة

النتائجاخملرجاتالهدف
تقدمي منح نقدية لالجئني األكثر عرضة 

للخطر من أجل تخفيف أثر األزمة املمتدة 

ومساعدة األسر التي تواجه صدمات غير 

متوقعة.

تزويد 72,500 أسرة مبنح نقدية طارئة وتزويد 

حوالي 221 ألف طالب وطالبة في مدارس 

األونروا باملساعدة في لوازم العودة إلى املدرسة.

تساهم املساعدات النقدية الطارئة في تخفيف أثر األزمة املتواصلة على الالجئني األكثر عرضة للخطر، 

وخاصة الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي أو لديهم احتياجات خاصة أو بحاجة إلى العمل. وتستجيب 

األونروا مبرونة إلى االحتياجات احلادة في األوضاع الشديدة التقلب، مما يتيح لالجئني أن يحددوا نطاق أولوياتهم 

ويستجيبوا لها.

متطلبات متويل املساعدات النقدية الطارئة لسنة 2012
الضفة الغربية: 8,945,508 دوالراتغزة: 46,620,000 دوالرباإلجمال: 55,565,508 دوالرات
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السيد أحمد مجمد يوسف صالح رب أسرة مكونة من سبعة أفراد في مخيم عقبة جبر بالقرب من أريحا. جميع أطفاله في سن املدرسة، وتقيم أسرته في 

منزل مكون من غرفتني ومرحاض ومطبخ ويفتقر إلى التهوية. يعاني السيد أحمد من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأحد أشكال املرض النفسي، وهو فوق 

ذلك تعرض العتداء من اجلنود اإلسرائيليني تسبب بإعاقة دائمة في قدمه.

كما أن ابنه البكر يعاني أيضاً من إعاقة منذ الوالدة. ال يستطيع السيد أحمد العمل، ومع أن أحد أبنائه قد ترك املدرسة من أجل البحث عن دخل لصالح 

األسرة، إال أنه اآلن متعطل عن العمل. في سنة 2011، قدمت األونروا مبلغ 319 دوالراً )1187 شيكالً( للسيد أحمد، وهو ما مثل مصدراً مهماً لألمل بالنسبة 

لألسرة التي استخدمت املال لشراء الغذاء واللوازم املدرسية واملالبس واألدوية األساسية.

املنح النقدية تساعد أسرة تعاني من إعاقات
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مقابل كل زيادة بنسبة ٪1 في معدل انعدام األمن الغذائي بين 
الالجئين في الضفة الغربية، يقدر أن يترك حوالي 135 طفاًل 

إضافيًا المدرسة مبكرًا للبحث عن عمل.
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2-5: الحماية والخدمات األساسية

الهدف االستراتيجي 2: صيانة وحماية حقوق الالجئني من خالل مجموعة واسعة من االستراجتيات التي تعزز احترام حقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني الدولي ومن خالل ضمان الوصول إلى اخلدمات األساسية.

1-2-5: الحماية

قطاع غزة – األلعاب الصيفية
الغاياتاملؤشرات

عدد األنشطة املقدمة لألطفال 

عدد األطفال املشاركني في 
األنشطة

الدعم الطارئ لتمكني استمرار اخلدمات واألنشطة األساسية لصالح 250 
ألف طفل مشاركني في األلعاب الصيفية

حتليل االحتياجات
املاضية  األربع  السنوات  في  احملليني  الشركاء  مع  األونروا  عملت 
إلنشاء برنامج لأللعاب الصيفية السنوية، وهو برنامج واسع النطاق 
وترفيهية حلوالي 250 ألف طفل. يلعب  رياضية  يتكون من أنشطة 
في  النفسي-االجتماعي  الرفاه  تعزيز  في  مهماً  دوراً  البرنامج  هذا 
أوساط األطفال ويوفر الفرص للخروج من قبضة املصاعب اليومية 
تنظيم أنشطة  التي تواكب احلياة في غزة. فمن غير املمكن فعلياً 
ألن  األكادميية  السنة  خالل  غزة  قطاع  في  املدارس  في  المنهجية 
أكثر من 90 باملائة من مدارس األونروا تضطر للعمل في فترتني. كما 
تؤكد املشاورات اجلارية مع األهل وجود حاجة قوية لتوفير فرص ترفيه 

لألطفال خالل أشهر الصيف.

التدخالت األساسية
 .2012 سنة  في  الصيفية  األلعاب  وتقدمي  تنظيم  األونروا  ستواصل 
يستهدف البرنامج األوالد والبنات بالتكافؤ، وهو بالتالي يوفر فرصة 
فريدة للفتيات الصغيرات في السن للوصول إلى األنشطة الترفيهية 
والثقافية والتعليمية، وهو أمر يصبح أكثر فأكثر صعوبة في البيئة 
الراهنة. سيتم تزويد األوالد والبنات ببرنامج ملدة أسبوعني من الرياضة 
اإلجنليزية  اللغة  ودروس  والدراما  واحلرف  والفنون  والسباحة  واأللعاب 
خالل أشهر الصيف، وستنفذ هذه األنشطة في أكثر من 1200 موقع 
أماكن  بعض  املشروع  سيقدم  كما  غزة.  قطاع  أنحاء  مختلف  في 
الترفيه املنفصلة للفتيات، حيث يتم تنفيذ أنشطة مكيفة حسب 

النوع االجتماعي، مما يساهم في تأمني ثقة األهالي والبنات واألوالد.

خطة املراقبة
واخلدمات  اإلغاثة  وقسم  التعليم  قسم  من  األونروا  طاقم  سيقوم 
األلعاب  مبراقبة  العمليات،  دعم  طاقم  من  وكذلك  االجتماعية، 
الصيفية في سنة 2012 لضمان تنفيذها بالشكل السليم. وسيتم 
حتديد طبيعة ونطاق األنشطة الفردية بالتشاور مع ممثلني وممثالت من 
اجملتمعات والقطاعات اخملتلفة، وكذلك مع األوالد والبنات املشاركات 

في األلعاب.

النتائجاخملرجاتالهدف
تعزيز االعتماد على الذات والقدرة على 

التحمل، مبا في ذلك السالمة النفسية-

االجتماعية، من خالل التصدي الحتياجات 

احلماية التي يتم حتديدها، وإعطاء األولوية 

للفئات املعرضة للخطر التي يتم حتديدها، 

واملراقبة والتبليغ عن انتهاكات احلماية.

تقدمي الدعم املتعلق باحلماية إلى حوالي 

300,000 مستفيد.

تساهم أنشطة احلماية في حتسني وصول ضحايا العنف املتعلق بالصراع إلى آليات احلماية، مبا في ذلك 

الدعم املادي والنفسي-االجتماعي والصحة النفسية واخلدمات القانونية ودعم سبل كسب الرزق. في 

الضفة الغربية، يحسن البرنامج ويطور أنشطة املناصرة من أجل متتني املساءلة عن انتهاكات احلقوق، إلى 

جانب تطوير العمل امليداني الذي يساهم في تعزيز القدرة على التحمل يخفف عواقب االنتهاكات، مما يؤدي 

في نهاية املطاف إلى انخفاض عدد احلوادث املتعلقة باحلماية.

متطلبات متويل اخلدمات الصحية الطارئة لسنة 2012
ً الضفة الغربية: 1,233,131 دوالراً )حماية الالجئني املعرضني للخطر في الضفة الغربية(غزة: 9,990,000 دوالر )األلعاب الصيفية(باإلجمال: 11,223,131 دوالرا

250.000 طفل سيستفيد من برنامج ألعاب الصيف 2012
الذي تقدمه االونروا.
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يعيش حوالي 800 ألف طفل في قطاع غزة، والعديد منهم يعانون من الفقر 

احلادية عشرة،  ابن  دردونة،  يحيى  بالصراع.  دائم  تهديد  في وسط  ويعيشون 

أحد هؤالء األطفال. وقع يحيى ضحية هجوم من طائرة استطالع إسرائيلية 

في آذار/مارس 2008 أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه. قتل الهجوم ثالثة من 

أشقائه وشقيقاته وتركه مثخناً بجروح خطيرة.

تقدم األلعاب الصيفية الدعم النفسي-االجتماعي احلاسم لألطفال من أمثال 

يحيى. في سنة 2011، شارك أكثر من 200 ألف طفل واستمتع كل منهم 

بأسبوعني من األلعاب الصيفية. حضر يحيى خالل األسبوعني األخيرين وكان 

ضمن 15 أالف طفل قاموا بتطيير طياراتهم الورقية في اليوم األخير، عندما 

سجلوا رقماً قياسياً في كتاب جينيس لألرقام القياسية للسنة الثالثة على 

وكأني  أحس  أنا  مذهلة؟  الورقية  الطيارات  “أليست  يحيى:  تساءل  التوالي. 

أستطيع أن أطير بنفسي، إنها حتبس أنفاسي. إن األلعاب الصيفية ممتعة جداً 

وأنا أحب أن آتي إليها كل سنة”.

خالل السنة املدرسية، يقضي األطفال الالجئون في مدارس األونروا أيامهم 

في غرف صفية مكتظة. وعندما يكونون في اخلارج، يجدون أن سنوات الدمار 

األطفال في  إن  للترفيه.  اآلمنة  األماكن  القليل من  تترك سوى  لم  واحلرمان 

األلعاب الصيفية يستعيدون اكتساب حقهم في اللعب في أمان، من خالل 

الوقت  في  يتعلمون  فيما  واملوسيقى،  الشاطئية  واأللعاب  واملسرح  الفن 

ذاته مهارات حياتية مثل التشارك والعمل بروح الفريق واالحترام. وهم أيضاً 

يجدون املتعة ويبنون صداقات جديدة ويحصلون على فرصة للخروج من الواقع 

الكئيب الذي تتصف به حياتهم اليومية.

 األلعاب الصيفية

الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

نسبة مراقبة انتهاكات مختارة 
للقانون اإلنساني/حقوق اإلنسان

عدد التدخالت الشفهية واخلطية 
لدى السلطات حول التزاماتها 

القانونية

عدد األنشطة املوجهة للمناصرة 
والتوعية

األعداد التي تتلقى مساعدات 
التدخل في األزمات )مبا في ذلك 

املساعدات النقدية، واإلرشاد، 
والتحويل إلى خدمات متخصصة 

أخرى(

حماية 57,500 الجئ والجئة من التأثيرات املباشرة للصراع واالحتالل

اجلمع املنهجي للمعلومات عن انتهاكات مختارة للقانون اإلنساني الدولي 
وقانون حقوق اإلنسان الدولي تؤثر في الالجئني والعمل عليها

ان
ح

سر
ف 

ري
ش

ا/ 
رو

ون
اال

ف 
شي

أر

حتليل االحتياجات
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تهديدات خطيرة بخصوص 
احلماية  تهديدات  تناول  مت  وقد  واالحتالل.  الصراع  بسبب  احلماية 
الرئيسية – وخاصة مصادرة األراضي وإحلاقها، وهدم املنازل، واإلخالء 
 – املستوطنني  واعتداءات  العسكري،  والعنف  باإلكراه،  املنازل  من 
مبزيد من التفصيل في اجلزء املتعلق بتحليل السياق. في سياق هذه 
بسبب  مضاعف  خطر  إلى  الالجئون  يتعرض  ما  كثيراً  التهديدات، 
العادة ميلكون موارد أقل  ارتفاع حالة االنكشاف لديهم، وألنهم في 
القلق  مناطق  تتضمن  األزمات.  أوقات  في  عليها  االعتماد  ميكنهم 
اخلاص القدس الشرقية واملنطقة جيم، وقد حددت األونروا وجود 3120 
أسرة في القدس الشرقية و2670 أسرة في املنطقة جيم بحاجة إلى 
احتياجات حرجة  إلى جانب  الالجئني،  حتديث تسجيلهم في سجل 

أخرى..

التدخالت األساسية
تتبنى األونروا نهجاً مكوناً من ثالثة مسارات في أنشطة احلماية في 
الضفة الغربية في سنة 2012: الرصد والتبليغ، واملناصرة والتعبئة، 

وتخفيف األثر.
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الرصد والتبليغ
ستقوم األونروا برصد منهجي النتهاكات مختارة للقانون اإلنساني 
املرتكبة ضد  الدولي لتوثيق اإلساءات  الدولي وقانون حقوق اإلنسان 
الالجئني الذين يقيمون في اخمليمات، والالجئني املتضررين من العمليات 
العسكرية، واجملتمعات املتضررة من اجلدار. ستمتد هذه اجلهود أيضاً 
لتشمل الالجئني والبدو والرعاة الذين يخلون من منازلهم باإلكراه في 
التهجير. سيساهم  املعرضني خلطر  القدس  وسكان  املنطقة جيم 
الرصد والتبليغ الفعاالن في دعم التدخالت لدى السلطات ذات الصلة 
– شفهياً وخطياً – بقصد تذكيرها بالتزاماتها مبوجب القانون الدولي.

املناصرة والتعبئة
قضايا  حول  الدولية  املعنية  األطراف  تعبئة  على  األونروا  ستعمل 
اإلنساني  القانون  النتهاكات  حد  لوضع  املناصرة  أجل  من  احلماية 
الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي. سيقوم مسؤول املناصرة بتطوير 
حيث  القسري  واإلخالء  التهجير  على  تركز  عام  إعالم  استراتيجية 
منها  كل  من  املستهدف  اجلمهور  حسب  الرسائل  تفصيل  سيتم 
الدعم الحترام احلقوق األساسية لالجئني.  املزيد من  بناء  في سبيل 
سيجري تنفيذ هذه احلمالت من خالل مختلف وسائل اإلعالم، وفي 
موازاة مع ذلك من خالل التفاعل مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

من أجل التصدي لالنتهاكات.

تخفيف األثر
اإلنسان،  حقوق  احترام  ومناصرة  االنتهاكات  رصد  إلى  باإلضافة 
ستعمل األونروا على تخفيف تأثيرات هذه االنتهاكات على الالجئني. 
للتدخل  منوذجها  لتنفيذ  الشركاء  مع  العمل  األونروا  فستواصل 
الذين  للضحايا  النقدية  املساعدات  تقدمي  خالل  من  األزمات  وقت 
أو التدمير نتيجة االحتالل وضحايا عنف  تتعرض ممتلكاتهم للضرر 
غير  املباني  املساعدات  لتلقي  األهلية  ستشمل  املستوطنني.79 
السكنية كذلك. عالوة على ما سبق، ستتواصل خدمات اإلسعاف 
لتحديد  األونروا  وستجهد  والتحويل،  النفسي-االجتماعي  األولي 
مقاومة  أجل  من  محلياً  تطويرها  يتم  التي  اآلمنة  املبادرات  ودعم 
انتهاك احلقوق، مبا في ذلك استكشاف السبل لتقدمي الدعم اآلمن 

للحماية الذاتية واإلنذار املبكر من عنف املستوطنني.

الرماضني اجلنوبي، الضفة الغربية

خطة املراقبة
بيانات  سيقوم الطاقم بتوثيق احلوادث املتعلقة باحلماية في قاعدة 
كل  بشأن  الوضع  عن  تقارير  إصدار  مع  املتابعة،  أنشطة  ورصد 
حادثة. ستعمل األونروا أيضاً مع الشركاء في التنفيذ إلصدار تقارير 
تقيس أثر أنشطة احلماية، وتقوم بتتبع عدد ونتائج اجلهود الساعية 
لتعبئة األطراف املعنية الدولية. كما أن جميع اجملتمعات التي تتلقى 

املساعدات النقدية أو التحويل ستخضع لزيارات متابعة منهجية.

النقدية  املساعدات  توفير  يتيح  األزمات  وقت  للتدخل  األونروا  منوذج  إن 

هذا  جنح  وقد  املسلح.  الصراع  حوادث  من  املتضررة  لألسر  والتحويل 

النموذج في الفترة من متوز/يوليو 2010 إلى حزيران/يونيو 2011 في متكني 

153 أسرة متضررة من هدم املنازل وتخريب املمتلكات وغيرها من القضايا 

من احلصول على دعم لالستئجار أو التصليح.

من بني هذا اجملموع، تعرضت 107 أسر للضرر في أعقاب عمليات عسكرية، 

وخضعت 37 أسرة ألوامر هدم إدارية، وتعرضت تسع منها العتداءات من 

مستوطنني. وفي إطار منوذج التدخل وقت األزمات، حصلت 17 أسرة على 

حتويل إلى الدعم النفسي-االجتماعي، ومت حتويل 14 أسرة إلى مجموعة 

قطاع املياه والصرف الصحي من أجل تأهيل خزانات املياه واآلبار، وتلقت 57 

أسرة فرص عمل من خالل برنامج التشغيل املؤقت.

وأخيراً، مت حتويل 40 أسرة إلى منظمات متخصصة خارجية مثل اجمللس 

النرويجي لالجئني، والضمير، واحلركة العاملية للدفاع عن األطفال.

يواجه مجتمع البقعة البدوي املوجود في املنطقة املصنفة »ج« مضايقات 

متصاعدة من املستوطنني في اجلوار، مبا يشمل التسبب بإصابات لألطفال 

أدت  وقد  القاصرين.  من  منهم  اثنان  اجملتمع،  من  أفراد  ثالثة  واحتجاز 

أنه  من  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  أطلقتها  التي  الشفهية  التحذيرات 

أفراد  لدى  إلى سيادة شعور  التوترات  تصاعد  بسبب  البدو  إخالء  سيتم 

التجمع بأنهم مجردون من احلماية.

التجمع  أخلى  املستوطنني،  عنف  من  املزيد  بحدوث  التهديد  ظل  وفي 

ذلك  وبعد  متوز/يوليو 2011.  في  البقعة  في  بأكمله مساكنه  السكاني 

اجملتمع  رصد  األزمات:  وقت  التدخل  منوذج  األونروا  طبقت  قصير،  بوقت 

البدوي وإبالغ السلطات اإلسرائيلية حول التزاماتها،

العام  وتنفيذ حملة في وسائل اإلعالم  الدولية،  املعنية  وتعبئة األطراف 

الدعم  إلى  احملتاجة  األسر  بتحويل  األونروا  قامت  وأخيراً،  القضية.  حول 

إلى  واملواصالت،  املدرسي  التعليم  في  واملساعدة  النفسي-االجتماعي 

جانب تقدمي املنح النقدية من األونروا.-

منوذج التدخل في وقت األزمات

“ج” – مجتمع البقعة البدوي 
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2-2-5: موظفو دعم العمليات

الضفة الغربية وقطاع غزة 
الغاياتاملؤشرات

عدد التفتيشات التي يتم إجراؤها

مدى التوثيق والتبليغ عن قضايا 
الوصول واحليادية

جميع مكونات اخلدمات اإلنسانية لألونروا تعمل بكفاءة وفاعلية

تقدمي الدعم التشغيلي إلى 16,060 عضواً في طواقم األونروا لصيانة 
الوصول العام واحليادية

صيانة نزاهة منشآت األونروا

حتليل االحتياجات
تعد األونروا أكبر وكالة لألمم املتحدة في األرض الفلسطينية احملتلة، 
ويعمل فيها طاقم يبلغ عدده حوالي 16,060 فرداً )11,760 في قطاع 
غزة و4,300 في الضفة الغربية( يعملون انطالقاً من 514 منشأة )250 
في قطاع غزة و254 في الضفة الغربية( ويسافرون في 810 مركبات 
)480 في قطاع غزة و330 في الضفة الغربية(. وبسبب هذا التواجد 
املوسع، يكون لزاماً على األونروا أن تراقب وتبلغ عن الوضع األمني املتغير 
من أجل التأكد من سالمة وحماية طاقمها ومنشآتها واملستفيدين 
من خدماتها. إن اقتحامات القوات اإلسرائيلية والفلسطينية ملرافق 
األونروا ال تقوض نزاهة الوكالة فحسب، بل وتهدد أيضاً قدرتها على 
تقدمي اخلدمات متاشياً مع تفويضها. إن جميع اخلروقات تتطلب توثيقاً 
املتواصلة  القيود  كذلك  تتطلبه  ما  وهو  وحيادية،  سريعة  ومتابعة 
على احلركة والوصول والتي تهدد عمليات األونروا في الضفة الغربية 
مكرس  طاقم  بتوظيف  األونروا  تقوم  األسباب،  لهذه  غزة.  وقطاع 

للتعامل مع هذه القضايا، هم موظفو دعم العمليات.

حتليل االحتياجات
ستقوم فرق من موظفي دعم العمليات الدوليني واملساعدين احملليني 
أجل  الغربية بشكل منتظم من  والضفة  بالتجوال عبر قطاع غزة 
في  تؤثر  التي  املشكالت  عن  واإلبالغ  بسرعة  املتغيرة  األوضاع  رصد 
السكان. ستمكن هذه املعلومات األونروا من االستجابة لالحتياجات 
موظفو  سيجري  ذلك،  عن  فضالً  وفعالة.  آنية  بطريقة  الناشئة 
دعم العمليات أيضاً إجراءات تفتيش منتظمة على منشآت األونروا 
وأصولها لتحديد أية أضرار ميكن أن تكون قد تعرضت لها ولضمان 
بتوضيح  املقصودة منها. وسيقومون  للغايات  باستخدامها  التقيد 
رسالة األونروا وأنشطتها وحياديتها من خالل قيادة عملية التفاعل 
مع مجتمعات الالجئني. ومن خالل العمل مع مقدمي اخلدمات اآلخرين 
وجمع  املشترك  الرصد  دعم  على  العمليات  دعم  موظفو  سيعمل 
البيانات حول املؤشرات الرئيسية، وخاصة حول القضايا ذات التبعات 
اإلنسانية، مثل قضايا الوصول. وفي قطاع غزة، سيركز موظفو دعم 
العمليات على احلماية واملساواة بني اجلنسني فيما سيعطون األولوية 
في الضفة الغربية الستراتيجيات تيسير الوصول بني مختلف أنحاء 

الضفة الغربية املنطقة ودعم أنشطة احلماية.

خطة املراقبة
يومي وشهري من  الصلة بشكل  ذات  اإلحصائيات  األونروا  ستجمع 

خالل قواعد البيانات املوجودة في كال املكتبني اإلقليميني.

تسعى األونروا جاهدة لضمان احليادية في أوساط طاقمها، سواًء بخصوص منشآت الوكالة وخدماتها أو أنشطة الطاقم خارج املكتب. لتحقيق هذا الهدف، ينهمك 

مكتب دعم العمليات في نشاطني منفصلني:

التفتيش على املنشآت – في كل شهر، تقوم فرق مكتب دعم العمليات مبا يعادل 85 نشاطاً باملتوسط للتفتيش على منشآت األونروا. تعمل الفرق خالل التفتيش 

مع رؤساء املنشآت للتأكد من أن املباني وممتلكات األمم املتحدة األخرى حتمل بوضوح الفتات األمم املتحدة وأعالمها، وأنه ال توجد عالمات ألنشطة غير مرخص بها أو 

دعايات سياسية.

ورش عمل للتوعية حول احليادية – جتري فرق مكتب دعم العمليات 6-8 ورش عمل حول احليادية في كل شهر، يحضرها باملتوسط 25 عضواً من الطاقم من مختلف 

أنحاء الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية. تهدف ورش العمل إلى ضمان أن يكون الطاقم متفهماً ومحترماً ملبادئ احليادية لألونروا، إلى جانب تزويد الطاقم 

باملهارات الالزمة التخاذ قرارات مستنيرة.

ضمان احليادية في الضفة الغربية

النتائجاخملرجاتالهدف
تعزيز تقدمي خدمات األونروا االعتيادية 

والطارئة في سياق األزمة املتواصلة في األرض 

الفلسطينية احملتلة.

حتسني تقدمي اخلدمات لالجئني من خالل 	 

رصد األوضاع اإلنسانية التي تؤثر في الرفاه 

العام للسكان، ومن خالل تقدمي الدعم 

اللوجستي لقوافل املعونات اإلنسانية 

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.

تستجيب األونروا بفاعلية إلى األوضاع اإلنسانية السريعة التغير في قطاع غزة والضفة الغربية. ومتنع 

الوكالة تعطيل خدماتها اإلنسانية وحتسن كفاءة وفاعلية مساعداتها اإلنسانية ودورها في توفير احلماية. 

وتواصل الوكالة االستجابة بفاعلية إلى التحديات التشغيلية مع توفير دالئل مرئية لطمأنة الالجئني من أن 

األونروا ستظل مصدراً للقوة واالستقرار.

متطلبات متويل موظفي دعم العمليات لسنة 2012
ً الضفة الغربية: 2,836,982 دوالراًغزة: 1,998,000 دوالرباإلجمال: 4,834,982 دوالرا
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3-2-5: الخدمات الصحية الطارئة

قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد اللوازم واملعدات الطبية

عدد الالجئني املهددين واملعدمني 
الذين يتلقون الدعم للوصول إلى 

اخلدمات الصحية املتخصصة

عدد االحتياجات الصحية الطارئة 
التي يتم حتديدها لدى الطلبة

تزويد 850,000 الجئ و221,000 طفل في املدرسة بخدمات الصحة األولية

حتليل االحتياجات
لألونروا  األولية  الصحة  عيادات  في  الطبية  االستشارات  واصلت 
االرتفاع في سنة 2011. ويرجح أن يكون هذا االرتفاع ناجتاً عن تدني 
البنية التحتية للصحة منذ بداية احلصار، وكذلك انخفاض معايير 
صحة  رعاية  على  خاص  بشكل  التدني  هذا  أثر  البيئية.  الصحة 
األمومة والطفولة. كما أن الطلب تنامى بسبب عدم قدرة السلطة 
اللوازم الطبية في العيادات  الفلسطينية على جتديد مخزونها من 
وعدم قدرة العديد من الالجئني على دفع حتى الرسوم الرمزية مقابل 
الوصفات الدوائية. في سنة 2010، ارتفعت االستشارات في عيادات 
وبلغت   ،2009 سنة  في  عليه  كانت  عما  باملائة   9 بنسبة  األونروا 
مستوى تغطية يعادل 86 باملائة من اجملموع الكلي لسكان قطاع غزة. 
األونروا  تديرها  التي  والعشرين80  اإلحدى  العيادات  أن  إلى  هذا  يشير 
الصحية  للرعاية  األخير  املالذ  بدور  متزايد  بشكل  تقوم  أصبحت 
إمكانية  وأخيراً، هناك  قوياً.  دعماً  تتطلب  وبالتالي أصبحت  األولية، 
املياه  إلى  الوصول  القدرة على  السكانية وضعف  الكثافة  أن تكون 
النوعية والصرف الصحي عوامل مواتية النتشار األمراض السارية، مما 

يتطلب بذل اجلهود في مجال الوقاية.

التدخالت األساسية
ستعطي األونروا األولوية في أنشطتها الصحية في قطاع غزة إلى 
أربعة مجاالت أساسية: اللوازم الطبية، وصحة الطفل، والرعاية في 

املستشفيات، واالستعداد للطوارئ.

اللوازم الطبية
ستقوم األونروا بشراء لوازم طبية إضافية من أجل تصليح أو استبدال 
معدات العيادات الطبية وعيادات األسنان واخملتبرات والعالج الطبيعي 
عمل  سالسة  على  حتافظ  لكي  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 
العيادات وتيسر وصول الالجئني إلى الرعاية الصحية األولية. سيتم 
توزيعها على  إلجراءات معيارية وسيتم  وفقاً  واللوازم  املعدات  توريد 

املراكز الصحية بناًء على االحتياج.

صحة الطفل
تعتبر صحة األطفال معرضة للخطر بشكل خاص في ظل األوضاع 
الراهنة في قطاع غزة، وتبني األبحاث أن األمراض الشائعة – مبا فيها 
لذا  احمليطة.  بالبيئة  ترتبط  ما  كثيراً   – النفسية  الصحة  قضايا 
استهداف  أجل  من  املدرسية  للصحة  برنامجها  األونروا  فستوسع 
15 ألف طفل يوجدون في وضع مخاطرة في مدارس األونروا. ستعمل 
هذه اجلهود على حتديد التحديات االجتماعية-االقتصادية والتحديات 
أمام الصحة البدنية والنفسية لألطفال، إلى جانب تزويدهم برعاية 
البصريات  وأخصائيي  األطفال  أطباء  من  فرق  بواسطة  املتابعة 

وأخصائيي العيون وطاقم الدعم الطبي.

رعاية املستشفيات
ستقدم األونروا دعماً إضافياً لتغطية تكاليف الرعاية على املستوى 
الثاني والثالث للمرضى الذين يتطلبون العالج ولكن ال يستطيعون 
على  الرعاية  إلى  التحويل  عند  األولوية  ستعطى  تكاليفه.  حتمل 
املستوى الثاني أو الثالث لألسر التي تعيش في فقر مدقع واألسر التي 

تعيلها نساء.

االستعداد للطوارئ
ستقوي األونروا استعدادها للطوارئ في قطاع غزة عن طريق تدريب 
الطواقم الصحية وشراء لوازم الطوارئ وتوفيرها مسبقاً. ستعطي 
تقدمي  تيسر  التي  األساسية  الطبية  للمواد  األولوية  اجلهود  هذه 
الرعاية الصحية األولية في املالجئ الطارئة، وخاصة للنساء احلوامل 

واألمهات املرضعات واملسنني.

خطة املراقبة
على  قائم  مراقبة  نظام  خالل  من  النتائج  مبراقبة  الطاقم  سيقوم 
مؤشرات  ويدمج  والبرامج  املنشآت  مستوى  على  يعمل  النتائج 
الوكالة ومنظمة الصحة العاملية معاً. كما ستقوم األونروا بإدخال 
من  مبزيد  املراقبة  يتيح   2012 سنة  في  اإللكترونية  للصحة  نظام 

الفاعلية.

النتائجاخملرجاتالهدف
ضمان الوصول إلى اخلدمات الصحية احليوية، 

وتخفيف أثر اإلغالقات واألزمة االجتماعية-

االقتصادية املمتدة على الوضع الصحي 

لالجئني.

1.2 مليون مريض الجئ إضافة إلى 221 ألف 

طفل في مدارس غزة يتلقون خدمات الصحة 

األولية األساسية.

التدخالت الصحية حتسن وصول الالجئني إلى خدمات الصحة األولية والتغذية األساسية. وتكفل العيادات 

املتنقلة في الضفة الغربية الوصول إلى اخلدمات العالجية والوقائية حتى ألولئك الذين يعيشون في مناطق 

معزولة أو نائية. وتساهم مبادرات صحة الطفل املوسعة في قطاع غزة في حتسني التعلم في املدارس من 

خالل اكتشاف االحتياجات الطبية لألطفال ومعاجلتها.

متطلبات متويل اخلدمات الصحية الطارئة لسنة 2012
ً الضفة الغربية: 1,233,131 دوالراً )حماية الالجئني املعرضني للخطر في الضفة الغربية(غزة: 9,990,000 دوالر )األلعاب الصيفية(باإلجمال: 11,223,131 دوالرا

٪82 من الالجئين في قطاع 
غزة يعتمدون على الخدمات 
الصحية التي تقدمها اآلونروا.
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الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

مستوى تخفيف األثر لزيادة 
القدرة الفيزيائية واملالية على 
الوصول إلى اخلدمات الصحية

عدد خدمات العيادات املتنقلة 
التي تقدم إلى مجتمعات 
الالجئني النائية واملعزولة

عدد الالجئني املهددين واملعدمني 
الذين يتلقون الدعم للوصول إلى 

اخلدمات الصحية املتخصصة

ميلك 360,000 مريض81 القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية

حتليل االحتياجات
الغربية،  الضفة  في  محدوداً  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  يزال  ال 
العسكرية  واملناطق  جيم  واملنطقة  الشرقية  القدس  في  وخاصة 
حدث  وقد  الالجئني.  مخيمات  بعض  وفي  التماس  ومنطقة  املغلقة 
ارتفاع سريع في الطلب على املراكز الصحية التي تديرها األونروا وعددها 
42 مركزاً، حيث حتول العديد من الفلسطينيني إلى اخلدمات الصحية 
لألونروا واملنظمات األهلية بعد االنتفاضة الثانية. كما ساهم في زيادة 
الطلب ارتفاع معدالت األمراض املزمنة – بنسبة 37 باملائة منذ سنة 
2000 – إلى جانب النمو السكاني وانخفاض تكلفة الرعاية في عيادات 
األونروا باملقارنة مع غيرها. في سنة 2011، استقبلت عيادات األونروا 
150 استشارة باملتوسط لكل طبيب في اليوم، أي 70 استشارة أعلى 
مما في عيادات السلطة الفلسطينية وأعلى من املعايير الدولية مبقدار 
ضعفني إلى ثالثة أضعاف. فضالً عن ذلك، ال تزال القيود على احلركة 
إذ تقيد وصول الفلسطينيني  تعيق تقدمي اخلدمات الصحية بكفاءة، 
الطاقم  إيصال  على  الصحية  الهيئات  قدرة  من  وحتد  الرعاية  إلى 
واملستلزمات إلى مراكزها. وقد تكون هذه املشكلة بارزة بأوضح صورة 
في القدس الشرقية، والتي تستضيف 12.4 باملائة من مجموع أسرّة 
الرعاية  مركز  وتعتبر  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  املستشفيات 
يستطيعون  ال  القدس  خارج  من  الفلسطينيني  ولكن  املتخصصة، 

الوصول إليها إال من خالل املرور عبر نظام التصاريح املعقد.

التدخالت األساسية
األونروا جودة اخلدمات الصحية في 37 من أصل 42 مرفقاً  ستضمن 
صحياً في الضفة الغربية عن طريق إعطاء األولوية للتدخالت األربعة 
ورعاية  واملعدات،  واألدوية  املتنقلة،  والعيادات  الطاقم،  عقود  التالية: 

املستشفيات.

عقود الطاقم
حتى  املساند  الطوارئ  طاقم  في  عضواً   243 عقود  األونروا  ستمدد 
تتمكن من التدبر مع الطلب املتزايد على اخلدمات الصحية. يستفيد 
سنوياً من خدمات هذا الطاقم باملتوسط 7,800 امرأة حامل ومولود 
جديد، و52,000 طفل دون سن اخلامسة، و4,200 مريض مسن، و18,800 

مريض يعانون من أمراض مزمنة غير سارية.

العيادات املتنقلة
سعياً لتخفيف تأثير القيود على الوصول إلى اخلدمات الصحية في 
اجملتمعات املعرضة للخطر بشكل خاص أو املعزولة، ستواصل األونروا 
عيادات  ست  بواسطة  اجملتمعات  هذه  إلى  منتظمة  زيارات  إجراء 
صحية متنقلة. ستزور العيادات املتنقلة كل موقع مرتني في الشهر83 
لالحتياجات  وفقاً  الدقيق  الزيارات  عدد  سيتفاوت  حيث  باملتوسط، 
اخلاصة باملوقع. سيستفيد من هذه الزيارات حوالي 12,000 مريض في 
الشهر في 59 موقعاً، كما أنها ستقدم خدمات الصحة النفسية إلى 
الشمال  )حبلة في  ثابتة  نقاط مركزية  ثالثة  7,800 مريض من خالل 

وبدرس في الوسط وبيت عوا في اجلنوب(.

األدوية واملعدات
سيقوم طاقم الصحة بتوريد وتوزيع األدوية األساسية واللوازم الطبية 
والنقاط  املتنقلة  والعيادات  الصحية  املراكز  شبكة  خالل  من  مجاناً 
مسكنات  واللوازم  األدوية  هذه  تتضمن  تديرها.  التي  الثابتة  املركزية 
غير  األمراض  وأدوية  االلتهاب،  ومضادات  احلرارة،  ومخفضات  األلم، 
السارية مثل ارتفاع الضغط والسكري، وأدوية األمراض املعدية، وغيرها 
من اللوازم، وسيستفيد منها قرابة 360 ألف شخص تشكل النساء 

أكثر من نصفهم.

رعاية املستشفيات
أخيراً، ستعزز األونروا وتدعم رعاية املستشفيات لصالح 6,300 الجئ 
مع  التعاقد  خالل  من  للخطر  املعرضني  الفلسطينيني  الالجئني  من 
ستة مستشفيات أهلية للحصول على خدمات اجلراحة وغيرها من 
اخلدمات احلرجة األخرى. سيقتصر هذا البرنامج على الالجئني املؤهلني 
الذين ال يستطيعون تغطية تكاليف املستشفيات بأية وسيلة أخرى. 
في  الرعاية  تكاليف  من  باملائة   90 إلى   70 من  األونروا  ستغطي  لذا 
تكاليف  من  باملائة   90 إلى   75 من  يتراوح  ما  جانب  إلى  املستشفى، 

الرعاية الثانوية.

خطة املراقبة:
ستعد تقارير منتظمة ملراقبة املؤشرات الصحية، مبا في ذلك تقارير 
زيارات شهرية من كل موقع تخدمه العيادات املتنقلة. ستتتبع هذه 
سيتم  فيما  الصحية،  باخلدمات  املعزولني  السكان  تغطية  التقارير 
إعداد تقرير نصف سنوي لتتبع عدد االستشارات في املراكز الصحية 
واألعباء  اخلدمات  على  الطلب  في  السائدة  النزعات  عن  للكشف 
على الطاقم. فضالً عن ذلك، سيتم إعداد تقرير سنوي عن سجالت 
االستشارات في املراكز الصحية والعيادات املتنقلة بحيث يوثق الوضع 
في  الرعاية  عن  سنوي  نصف  تقرير  وسيعد  للمستفيدين،  الصحي 

املستشفيات ملراقبة الرعاية املقدمة على املستويني الثاني والثالث.

عيادة االونروا الطبية املتنقلة، الضفة الغربية
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مقابل كل زيادة بنسبة ٪1 في معدل انعدام األمن 

الغذائي بين الالجئين في الضفة الغربية، يرتفع 

عدد االستشارات الصحية السنوية بحوالي 67,000 

استشارة.
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)المصدر : اليونسكو، التقييم النفسي واالجتماعي للتعليم في قطاع غزة وتوصيات االستجابة)

4-2-5: الصحة النفسية المجتمعية

النتائجاخملرجاتالهدف
دعم آليات التكيف لدى الالجئني من خالل 

تلبية االحتياجات النفسية-االجتماعية التي 

يسببها العنف السائد واملصاعب االقتصادية 

وانعدام األمن، مع التركيز بشكل خاص على 

األطفال والشباب.

102,700 الجئ يتلقون شكالً أو آخر من 

أشكال الدعم النفسي-االجتماعي ويتم 

تأسيس عشر جلان للصحة النفسية في 

الضفة الغربية.

برامج الصحة النفسية اجملتمعية تخفف التأثيرات السلبية للعنف الدائر واملصاعب االقتصادية وانتهاكات 

احلقوق على الالجئني. وتطور األسر، وخاصة األطفال والشباب، استراتيجيات تدبر إيجابية، مبا في ذلك من 

خالل شبكات الدعم املتبادل واجملتمعي التي تتعامل مع ظروفهم وتساهم في التنمية اجملتمعية.

متطلبات متويل اخلدمات الصحية الطارئة لسنة 2012
ً ًباإلجمال: 3,963,912 دوالرا الضفة الغربية: 660,552 دوالراًغزة: 3,303,360 دوالرا

قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد األطفال الذين يقدم لهم 
اإلرشاد الفردي

عدد األطفال الذين يقدم لهم 
اإلرشاد اجلمعي

عدد الالجئني الذين يحصلون على 
اإلرشاد من خالل خدمات التحويل

تزويد ما يصل إلى 11 ألف طفل الجئ في املدارس باإلرشاد الفردي

تزويد ما يصل إلى 30 ألف طفل الجئ في املدارس باإلرشاد اجلمعي

تزويد 50 ألف الجئ باإلرشاد من خالل خدمات التحويل

حتليل االحتياجات
االقتصادي  واالنهيار  احلصار  فيه  مبا  غزة،  السائد في قطاع  املناخ  إن 
السكان  على  هائالً  نفسياً  ضغطاً  يسبب  العسكرية،  والعمليات 
بشكل  للمخاطرة  الشباب  ويتعرض  الهشاشة،  من  يعانون  الذين 
أن يتسبب  القريب،  املدى  النفسي، على  الضغط  خاص. ميكن لهذا 
التركيز،  وضعف  الالإرادي،  والتبول  باخلوف،  الشديد  باإلحساس 
والنشاط  التهيج،  وسرعة  النوم،  واضطرابات  األكل،  واضطرابات 
املفرط. وإذا تركت هذه احلاالت بدون عالج، فيمكن أن تتضمن تأثيراتها 
مرحلة  في  للمجتمع  معادية  سلوكيات  ظهور  البعيد  املدى  على 
الرشد. ويساهم في  املراهقة ومشاكل عصبية خطيرة في مرحلة 
تفاقم هذه القضايا الفقر والبطالة وتزايد التأثيرات احملافظة واالرتفاع 
في العنف القائم على النوع االجتماعي. إن حتسني الصحة النفسية 
سيقوي مهارات التدبر لدى الناس في اجملاالت األخرى، مما سيساهم 
تقدمي  تواصل  أن  األونروا  الغاية، على  لتحقيق هذه  العام.  الرفاه  في 
الدعم النفسي-االجتماعي حتى تساعد على تقريب حياة الناس إلى 
»طبيعتها« بأكبر قدر ممكن في ظل الظروف غير الطبيعية السائدة، 

وذلك من خالل تقدمي اإلرشاد والتحويل وغير ذلك من اخلدمات.

التدخالت األساسية
مدارسها  في  للعمل  ومرشدة  مرشداً   233 مع  األونروا  ستتعاقد 
اجملتمعية  واملراكز  االجتماعية  اخلدمات  ومراكز  الصحية  ومراكزها 
االستجابة  على  املرشدون  سيعمل  وخارجها.84  اخمليمات  داخل 
االهتمام بشكل خاص  النفسية-االجتماعية مع  الناس  الحتياجات 
له.  والتصدي  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  عن  بالكشف 
إلى  التحويل  الفردي واجلمعي، وكذلك  اإلرشاد  ستتضمن األنشطة 
الدعم املتخصص. ستحمي هذه البرامج الصحة النفسية لالجئني، 
كما ستتعزز قدرتهم على التدبر مع األوضاع الصعبة وتساهم في 
التنمية اجملتمعية. سيتلقى املرشدون تدريباً مستمراً طوال البرنامج، 
وستكون مراكز اإليواء الطارئ لدى األونروا على استعداد لتقدمي دعم 
الصحة النفسية الفوري واحلساس للنوع االجتماعي في أعقاب أية 

كوارث طبيعية أو من صنع اإلنسان.

خطة املراقبة
النظراء  التدريب املستمر واإلشراف ما بني  سيكفل املشرفون إجراء 
مع  شراكة  األونروا  أسست  كما  اإلرشاد.  برامج  في  اجلودة  وضمان 
مهارات  تطوير  على  العمل  أجل  من   GTZ األملانية  التعاون  منظمة 
الفني  الدعم   GTZ ستقدم  املدرسي.  اإلرشاد  وحتسني  املرشدين 

الدولي الالزم عن طريق إحضار مهنيني ذوي خبرة.

٪80 من األطفال في غزة يشعرون أحيانًا بالتوتر
أو في أغلب األوقات و ٪80 يشعرون بالحزن أحيانًا أو 

أغلب األوقات.

تحليل السياق - خطط العمل اإلنساني لألونروا حسب القطاعات
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الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

عدد الفرق النفسية-االجتماعية 
املتنقلة التي تقيم وضع الالجئني

عدد الالجئني الذين يتلقون 
خدمات الفرق النفسية-

االجتماعية املتنقلة

نوع اخلدمات املقدمة

عدد األطفال وأفراد أسرهم 
احلاصلني على دعم في املهارات 

احلياتية

عدد الالجئني الذين يحصلون على 
خدمات التحويل

عدد التدريبات املقدمة

عدد جلان الصحة النفسية 
املتشكلة

نوع التدريب وتطوير املهارات الذي 
يتم تقدميه

متتني آليات التدبر مع األزمات الفردية والعائلية واجملتمعية لدى 11,700 الجئ

تزويد 1,180 طفالً وأفراد أسرهم باملهارات احلياتية/الدعم النفسي-
 H2 االجتماعي في 13 مدرسة لألونروا في القدس الشرقية ومنطقة

ومنطقة الشمال

96 الجئاً يتلقون خدمات التحويل إلى الطب النفسي

تقدمي خمسة تدريبات إلى 14 مرشداً من العاملني في العيادات النفسية-
االجتماعية واملرشدين اجملتمعيني و10 جلان مجتمعية في ثالث مناطق

تشكيل 10 جلان للصحة النفسية متلك القدرات واملهارات الالزمة للتدخل 
في أوقات األزمات واألوضاع الطارئة

حتليل االحتياجات
التي  النفسية  الصحة  خلدمات  خارطة  بوضع  مؤخراً  األونروا  قامت 
تقدمها مختلف املؤسسات في الضفة الغربية، حيث اتضح من ذلك 
أن اجملتمعات املهددة غالباً ما ال حتصل على خدمات الصحة النفسية 
املالئمة، وخاصة في املناطق املعزولة أو التي يصعب الوصول إليها. 
كما أن تقييمات الفئات املعرضة للخطر في املنطقة جيم ومنطقة 
التماس ومحيط القدس الشرقية والتجمعات البدوية والرعوية تبني 
متتني  أجل  من  والعقلية  النفسية  الصحة  خلدمات  حاجة  هناك  أن 
آليات التدبر والتعامل مع املشكالت النفسية املتفاقمة، مبا في ذالك 
العنف. كما أن هناك حاجة خاصة خلدمات الصحة النفسية الطارئة 
واإلسعاف األولي النفسي-االجتماعي بعد حاالت الطوارئ واألزمات، 
املستوطنني،  واعتداءات  املساكن،  من  واإلخالء  املنازل،  هدم  مثل 

واالجتياحات العسكرية، واالعتقاالت، والصراعات املسلحة.

التدخالت األساسية
النفسية  الصحة  حماية  على  األونروا  في  اإلرشاد  برامج  ستعمل 
كل  الحتياجات  حساسة  بطريقة  للخطر  املعرضني  لألشخاص 
املعاقني.  واألشخاص  واملسنني  والبنات  واألوالد  والرجال  النساء  من 
باإلضافة  واألسري،  واجلمعي  الفردي  اإلرشاد  تقدمي  ذلك  وسيتضمن 
وأنشطة  واملوسيقى(  الفن  )مثل  املتخصصة  العالجات  توفير  إلى 
املعزولة،  للمجتمعات  األولوية  البرامج  هذه  ستعطي  الوعي.  رفع 

ولألطفال، وخدمات التحويل، وخدمات التدريب واالستدامة.

اجملتمعات املعزولة والتي يصعب الوصول إليه
في سنة 2012، ستعمل ستة فرق متنقلة من املرشدين النفسيني-

االجتماعيني في األونروا على تقدمي خدمات الصحة النفسية النوعية 
إلى 11,700 فرد في 48 مجتمعاً في املنطقة جيم ومنطقة التماس 
وداخل القدس الشرقية وحولها.85 ستقدم هذه الفرق اإلرشاد واإلسعاف 
لألفراد  احلياتية  اإلغاثة/املهارات  وأنشطة  النفسي-االجتماعي  األولي 
واألسر واجملموعات في أعقاب الصدمة النفسية أو الصدمات اخلارجية. 
خالل  من  النفسية  الصحة  تدهور  من  الوقاية  على  العمل  وسيتم 
أربع  إلى  ثالث  بواقع   – املستمرة  اجملتمعية  والتوعية  اإلرشاد  أنشطة 

زيارات في الشهر لكل مجتمع باملتوسط.

الصحة النفسية لألطفال
نفسية- بأنشطة  املدرسة  في  طفالً   1,180 حوالي  األونروا  ستزود 
احتياجاتهم  حسب  مصممة  حياتية  مهارات  وأنشطة  اجتماعية 
التوعية  تقدمي  وسيتم  والشمال.   H2 ومنطقة  الشرقية  القدس  في 
اجملتمعية والتدريب على اإلرشاد ثالث مرات في السنة، مع التركيز على 
املرأة، وكذلك  الفردي وحقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق  اإلرشاد 

القانون الدولي في اجلوانب ذات العالقة.

خدمات التحويل
في احلاالت التي يتطلب فيها املستفيدون املزيد من الرعاية، ستقدم 
أعراض  من  يعانون  الذين  واألفراد  لألسر  التحويل  خدمات  األونروا 
تقدمي  سيتم  كما  نفسية.  وأمراض  إكلينيكية  نفسية-اجتماعية 
أجل  من  التكاليف  من  وغيرها  املواصالت  تكلفة  لتغطية  الدعم 

مجابهة الصعوبات املالية التي قد ترتبط بالتحويل.

التدريب واالستدامة
ستستفيد فرق اإلرشاد النفسي-االجتماعي من ثالث حلقات تدريبية 
النفسية  الصدمة  عن  الكشف  على  لتدريبهم  منطقة  كل  في 
واالضطرابات بني األطفال والشباب والراشدين. ستتناول هذه التدريبات 
األزمات.  أثناء  واجملتمعات  واألسر  األفراد  مع  التعامل  كيفية  كذلك 
وحتى يتم ضمان استدامة البرنامج، ستشكل األونروا أيضاً عشر جلان 
للصحة النفسية تتولى تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي األساسي 
لكل  تدريبيني  برنامجني  اللجان  هذه  ستتلقى  الطوارئ.  أوضاع  في 
الوقائية  اجملتمعية  الصحة  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  منطقة، 

والعنف القائم على النوع االجتماعي.

خطة املراقبة
بشكل  مراقبة  زيارات  املتنقلة  النفسية-االجتماعية  الفرق  ستجري 
وأنشطة  النفسية-االجتماعية  التدخالت  أثر  حتديد  أجل  من  فصلي 

الصحة النفسية.
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5-2-5: خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة

النتائجاخملرجاتالهدف
ضمان الوصول إلى املياه والصرف الصحي 

بصورة كافية وآمنة لالجئني في اخمليمات 

واملناطق احمليطة وتخفيض خطر األمراض 

املنقولة باملياه والطوارئ املتعلقة بالصحة 

العامة.

احلد من التهديدات الصحية التي يتسبب 

بها الصراع واإلغالقات، وصيانة حق الالجئني 

األساسي في املياه والصرف الصحي.

تنخفض مخاطر الصحة العامة، مبا في ذلك التهديدات التي تطال البيئة وخطر األمراض السارية. ويتحسن 

الوصول إلى املياه واخلدمات العامة ذات العالقة، مع ضمان توفر إمدادات كافية وآمنة من املياه لألسر في حال 

حدوث طارئ.

متطلبات متويل خدمات املياه والصرف الصحي الطارئة لسنة 2012
ً الضفة الغربية: 827,428 دوالراًغزة: 2,220,000 دوالرباإلجمال: 3,047,428 دوالرا

قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

مدى التخفيض في مخاطر 
الصحة البيئية

مستوى الوصول إلى املياه واملواد 
غير الغذائية لألشخاص املهجرين

تقدمي املساعدات الطارئة واإلغاثة إلى مرافق اخلدمات العامة ملساعدتها في 
منع حدوث كوارث في الصحة العامة

تخفيف أثر التهجير القسري من خالل وصول األشخاص املهجرين إلى املياه 
واملواد غير الغذائية

حتليل االحتياجات
ومقدمي  العامة  اخلدمات  مرافق  من  العديد  تعجز  غزة،  قطاع  في 
خدمات معاجلة املياه ومياه اجملاري والتخلص من النفايات وأبار املياه 
ومكافحة اآلفات عن جتديد مخزونها من الوقود واللوازم احليوية األخرى 
يعود  عملياتهم.  استمرار  على  احملافظة  أجل  من  يحتاجونها  التي 
تاريخ هذه الصعوبة إلى وقت األزمة املالية للسلطة الفلسطينية 
االنقسامات  نتيجة  تفاقمت  والتي   ،2006 سنة  في  نشأت  التي 
الثاني/ كانون  وصراع  واحلصار،  الداخلية،  الفلسطينية  السياسية 
الفنية،  والقدرات  التمويل  توفر  بسبب  قادرة،  األونروا  إن   .2009 يناير 
على االستجابة إلى هذا الوضع وتطوراته مبرونة، مبا في ذلك من خالل 
تقدمي املساعدة إلى مرافق اخلدمات العامة ومقدمي اخلدمات، وضمان 

استمرار خدمات الصحة البيئية األساسية.

التدخالت األساسية
ذات  العامة  اخلدمات  لهيئات  الطارئ  الدعم  تقدمي  األونروا  ستواصل 
هذه  ستشمل  غزة.  قطاع  في  العامة  للصحة  احلاسمة  األهمية 

األنشطة: 

قطاع غزة: نسبة 90 بالمائة من الحوض المائي الجوفي في غزة ال تلبي اإلرشادات المقبولة دوليًا، مما يعرض 1.5 

مليون نسمة يسكنون غزة إلى مخاطر صحية غير مقبولة.

الضفة الغربية: يستهلك مليون شخص في 492 مجتمعًا 60 لترًا من المياه أو أقل للفرد في اليوم. ومن بين هؤالء 

السكان، يصل 51,510 أشخاص في 151 مجتمعًا إلى 30 لترًا من المياه أو أقل للفرد في اليوم. فيما يبلغ المعيار 

الموصى به من منظمة الصحة العالمية 100 لتر للفرد في اليوم.

املياه 	  محطات  تشغل  لكي  العامة  اخلدمات  ملرافق  الوقود  توفير 
وتعالج املياه العادمة.

اإلصالح العاجل للبنية التحتية للمياه واملياه العادمة التي تخدم 	 
الالجئني في ثمانية مخيمات.

النفايات الصلبة 	  إدارة  الغيار ملقدمي خدمات  الوقود وقطع  توفير 
لكي يتمكنوا من تشغيل آالتهم ومعداتهم خارج اخمليمات.

غير 	  النفايات  مكبات  من  النفايات  إلزالة  مقاولني  مع  التعاقد 
الرسمية.

توفير الكيماويات والسوالر واألدوات لتمكني مرافق اخلدمات العامة 	 
من إجراء احلمالت للقضاء على مواقع تكاثر البعوض.

ووحدات 	  املياه  دورات  ووحدات  البالستيكية  املياه  صهاريج  تقدمي 
بشكل  املياه  وإمدادات  الصلبة  النفايات  ومرافق  االستحمام 
نتيجة  مؤقتة  لفترة  املهجرة  لألسر  االجتماعي  للنوع  حساس 

عمليات اجليش اإلسرائيلي.

خطة املراقبة
ستراقب األونروا وتتحكم بأنشطة املشروع من خالل زيارات منتظمة 
إلى املواقع يجريها مهندسو الصرف الصحي. كما سيراقب البرنامج 
معدالت اإلصابة باألمراض املنقولة باملياه من خالل دائرة الصحة في 

األونروا.
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الضفة الغربية
الغاياتاملؤشرات

عدد منشآت البنية التحتية 
العامة للمياه التي يتم تأهيلها

مدى حتسني الصرف الصحي

مستوى جودة املياه

عدد حمالت النظافة التي يتم 
تنظيمها

تأهيل البنية التحتية العامة للمياه في 10 مخيمات، مبا يشمل البنية 
التحتية املتضررة مباشرة أثناء توغالت اجليش اإلسرائيلي

حتسني إزالة النفايات الصلبة والتخلص منها في 9 مخيمات من خالل 
توريد معدات الصرف الصحي وتقدمي الدعم لبلديات اخلليل وأريحا ورام اهلل

حتسني عملية رصد جودة املياه في مخيمني في منطقة أريحا وخمسة 
مخيمات في منطقة اخلليل وتأهيل محطة املعاجلة

رفع الوعي حول النظافة والقضايا املتعلقة باملياه في كل من مخيمات 
الضفة الغربية التسعة عشر

حتليل االحتياجات
انخفض إجمالي إمدادات املياه في الضفة الغربية منذ سنة 2006، 
مشكالً عقبة إضافية أمام الوصول إلى املياه والصرف الصحي. عالوة 
على ذلك، حتتاج البنية التحتية في مخيمات الالجئني ألن تتدبر مع 
األشخاص  تدفق  جانب  إلى  باملائة،   3 بنسبة  السنوي  النمو  معدل 
املتضررين من نظام اإلغالق وبناء اجلدار والعمليات العسكرية. هناك 
إفادات بزيادة تسريب املياه في مختلف الشبكات، فيما تظل خدمات 
اجملتمعات  بعض  وتضطر  الكافي،  املستوى  دون  الصحي  الصرف 
التي  املياه  إمدادات  تؤثر على  التي  املستوطنني  نفايات  مع  للتعامل 
تصلها. إن هذه األوضاع تهدد صحة الالجئني الفلسطينيني، مبا في 
ذلك من خالل األمراض املنقولة باملياه. وفي الوقت ذاته، إن األزمة املالية 
التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حتد من إتاحة املوارد ألنشطة 
حاسمة مثل إزالة النفايات، ومعاجلة املياه ومياه اجملاري، والتي تتفاقم 

بقدر أكبر بسبب القيود على احلركة.

التدخالت األساسية
ستقوم األونروا باألنشطة التالية من أجل احلد من اخملاطر التي تهدد 
الصحة العامة في مخيمات الضفة الغربية وحتقيق الغايات التي مت 

حتديدها:
التحتية للمياه والصرف الصحي )نظم 	  البنية  حتديد واستهداف 

من  تتضرر  التي  األمطار(  مياه  وتصريف  العادمة،  واملياه  املياه، 
التوغالت اإلسرائيلية والعمليات العسكرية في 10 مخيمات.

تأهيل شبكات املياه في 10 مخيمات.	 
دعمها 	  خالل  من  التحتية  البنية  على  صغيرة  مشاريع  تنفيذ 

بالعمال واملواد.
رصد جودة املياه في مخيمات منطقة أريحا التي تعتمد على قناة 	 

وادي القلط.
الترويج ألفضل املمارسات ورفع الوعي حول استهالك املياه وإدارتها 	 

واحملاضرات  العمل  ورش  خالل  من  الالجئني  مخيمات  جميع  في 
واألنشطة الترفيهية.

حتسني خدمات النفايات الصلبة في 9 مخيمات عن طريق استبدال 	 
البلدية  أثناء التوغالت العسكرية ودفع الرسوم  احلاويات املتضررة 

مقابل التخلص من النفايات واستخدام مكبات النفايات.

خطة املراقبة
الطارئة من  الصحي  والصرف  املياه  أنشطة  تنفيذ  األونروا  ستراقب 
خالل تقارير شهرية وفصلية ونهائية. ستأتي املعلومات التي ستغذي 
هذه التقارير من الزيارات اليومية للمواقع التي سيجريها املهندسون.

1 مليون شخص في 492 مجتمع محلي 
يستهلك 60 لترا من الماء أو أقل وذلك للفرد 

الواحد في اليوم. من نسبة السكان هذه، 51.510 
شخص في 151 مجتمع يصلهم 30 لترا من الماء 

أو أقل للفرد الواحد في اليوم. بناًء على توصية 
منظمة الصحة العالمية فإن المعدل الطبيعي 

هو  100 لترًا للشخص الواحد. 87
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6-2-5: خدمات التعليم الطارئة )قطاع غزة فقط)

النتائجالهدف

يتحسن الوصول املتكافئ إلى التعليم، وترتفع معايير معرفة إتقان القراءة والكتابة واحلساب، تطوير بيئة تعلم تشاركية ومتكافئة ومواتية في مدارس األونروا من أجل تخفيف أثر احلصار.

ويتحسن االحترام واالنضباط في مدارس األونروا.

متطلبات متويل خدمات التعليم الطارئة لسنة 2012
الضفة الغربية: ال ينطبقغزة: 7,825,500 دوالرباإلجمال: 7,825,500 دوالر
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قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد مواد القرطاسية التي يتم 
تقدميها

توزيع مواد مناسبة حسب الصف 
ومستوى اإلجناز

كمية املواد الداعمة للمعلمني 
التي يتم توفيرها ويجري 

استخدامها

الزيادة في وقت التعلم والتعليم

مستوى التوسع في مبادرة 
االحترام واالنضباط

تزويد 221 ألف طالب وطالبة من الالجئني بخدمات التعليم الطارئة

حتليل االحتياجات
والبيئة  الفقر  مستويات  ارتفاع  ناحية  من  وتأثيراته  احلصار  إن 
لدى  التعليمي  التطور  أمام  كبيراً  حتدياً  ميثل  الضاغطة  املعيشية 
221 ألف طالب وطالبة من الالجئني امللتحقني مبدارس األونروا. ففي 
فترة السنتني 2010-2011، بلغ معدل الفقر املدقع في 108 مدارس 
وكانت  أكثر.  أو  باملائة   40 مدرسة   19 في  وبلغ  باملائة،   30 من  أكثر 
هناك نسبة كبيرة من الطلبة في الصف األول وحتى التاسع الذين 
يكافحون لتلبية احلد األدنى من املعايير، فيما يتأخر الطلبة الذكور 
عن اإلناث بنسبة 10 باملائة في مستويات التحصيل. كما توجد لدى 
واحد  يساوي  بتناسب  املدرسية،  اإلصابات  من  أعلى  معدالت  األوالد 
إلى عشرة باملقارنة مع الفتيات. إن جميع هذه القضايا، يضاف إليها 
واضحة  حاجة  هناك  أن  تؤكد  املقلقة،  املدرسي  التسرب  معدالت 

لتقدمي املزيد من الدعم املركز في مجال التعليم.

التدخالت األساسية
في ضوء التحديات املتنوعة التي تواجه الطلبة في قطاع غزة وأسرهم، 
ستعطي األونروا األولوية لألنشطة التالية: اللوازم املدرسية، وبرامج 

التعليم العالجي، واالنضباط.

اللوازم املدرسية
املدرسية  اللوازم  توفير  من  التمكن  أجل  من  عديدة  أسر  تكافح 
الكتب  من  مجموعة  األونروا  ستقدم  السنة.  بدء  قبل  األساسية 
املدرسية وأقالم احلبر والرصاص واملماحي لكل طالب وطالبة من أجل 
متكينهما من املشاركة الكاملة في البرنامج املدرسي االعتيادي دون 

التسبب بصعوبات مالية على األسرة.

برامج التعليم العالجي
التي  العالجي  التعليم  برامج  من  مجموعة  بتنفيذ  األونروا  ستقوم 
حتقيق  من  الطلبة  لتمكني  األساسية  املنهاج  موضوعات  على  تركز 
الصف  حسب  مناسبة  مواد  توزيع  البرنامج  سيشمل  إمكاناتهم. 
جانب  إلى  للتدريس،  وأدلة  العالجي،  للتعليم  ومواد  التعلم،  لدعم 
تنظيم حلقات بعد ساعات املدرسة أو في املساء حلل الوظائف املنزلية 
لكل من البنات واألوالد. كما سيتم توفير برنامج تعلم صيفي للطلبة 

الذين يخفقون في اجتياز اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

حتسني االنضباط
تسعى مدارس األونروا لتوفير بيئة مواتية للتعلم وملشاركة الطلبة. 
في  واالنضباط  »االحترام  مبادرة  األونروا  ستوسع  املنطلق،  هذا  من 
مدارس خالية من العنف« لتشمل 160 مدرسة، مع التركيز بشكل 
خاص على مدارس البنني التي تواجه مشكالت سلوكية حادة. تعتمد 
الطلبة  املبادرة على مبادئ لقواعد السلوك حتدد حقوق ومسؤوليات 
أخرى.  وقضايا  اجليد  السلوك  تشجيع  في  األمور  وأولياء  واملعلمني 
ستدعم املبادرة خلق بيئة تعلم إيجابية للجميع وتعزز املشاركة في 

املدرسة وبقاء الطلبة على مقاعد الدراسة.

خطة املراقبة
يتتبع نظام املراقبة والتقييم في األونروا جميع األنشطة التعليمية 
التعليم  حول  مؤشرات  تشمل  موحدة  بيانات  قاعدة  خالل  من 
الدالئل  على  بناًء  البرمجة  املؤشرات  هذه  تتيح  واحلماية.  والسلوك 

وحتليل األثر بناًء على الوقائع.

تحليل السياق - خطط العمل اإلنساني لألونروا حسب القطاعات



40

7-2-5: اإليواء المؤقت )قطاع غزة فقط)

النتائجالهدف

تزويد الالجئني بظروف معيشية محسنة وحماية حقهم اإلنساني في املأوى اآلمن والكرمي واملناسب، 

وخاصة أولئك الذين تضرروا مباشرة بالصراع أو احلصار أو الكوارث الطبيعية.

يتاح إسكان آمن وحساس للنوع االجتماعي ومناسب لألسر التي تضررت منازلها أو دمرت نتيجة 

العمليات العسكرية أو الكوارث الطبيعية.

متطلبات متويل اإليواء املؤقت وإصالح املساكن لسنة 2012
الضفة الغربية: ال ينطبقغزة: 9,990,000 دوالرباإلجمال: 9,990,000 دوالر

قطاع غزة
الغاياتاملؤشرات

عدد فرص اإليواء املقدمة

عدد الالجئني الذين يتلقون شكالً 
أو آخر من دعم اإليواء

عدد املواد غير الغذائية املقدمة

1000 أسرة الجئة تضررت مساكنها نتيجة العمليات العسكرية أو 
الكوارث الطبيعية تتلقى الدعم الطارئ إلصالح املساكن

4000 أسرة الجئة مهجرة تتلقى مساعدات نقدية لإليواء االنتقالي )دعم 
تكاليف االستئجار(

ما يصل إلى 50 ألف الجئ يتلقون املواد غير الغذائية أثناء الطوارئ

حتليل االحتياجات
مت تهجير آالف الالجئني من مساكنهم نتيجة العمليات العسكرية 
للجيش اإلسرائيلي أو الكوارث الطبيعية بني سنة 2002 وسنة 2008، 
فاقمت  وقد  نساء.  تعيلها  أسر  من  والجئة  الجئاً   2,356 يشمل  مبا 
العملية العسكرية اإلسرائيلية في غزة في كانون الثاني/يناير 2009 
هذا الوضع وزادته صعوبة، حيث تضررت منها مساكن أكثر من 300 
وتعرض  املنازل  آالف  غزة. فقد هدمت  ألف ساكن من سكان قطاع 
أكثر من 50 ألف مسكن لدرجات متفاوتة من الضرر. ويقدر أن هناك 
حاجة لبناء 86,000 منزل في قطاع غزة، ولكن القيود املشددة على 
توريد مواد البناء تعقد هذا اجلهد، مما يجبر آالف األسرة املهجرة على 

السكن في أوضاع محفوفة باخملاطر.

التدخالت األساسية
غزة،  قطاع  في  للمساكن  امللحة  االحتياجات  استمرار  إلى  بالنظر 
الالجئني  إلى  االجتماعي  للنوع  احلساس  الدعم  األونروا  ستقدم 
املهجرين من مساكنهم. سيأخذ هذا الدعم شكل اإليواء االنتقالي، 
إلى جانب توفير رزمة أساسية من مواد اإلغاثة واملساعدات النقدية 
وبالتحديد،  املساكن.  على  البسيطة  اإلصالحات  تكلفة  لتغطية 

ستنجز األونروا األنشطة التالية:
تصليح 1000 مسكن لالجئني تضررت نتيجة العمليات العسكرية 	 

املهندسني  بواسطة  تقييمات  إجراء  بعد  الطبيعية،  الكوارث  أو 
منح  تقدمي  على  إما  الذين سيصادقون  االجتماعيني  واألخصائيني 

نقدية أو إبرام عقود مع شركات بناء محلية.
تقدمي 150 دوالراً في الشهر أو دفعة واحدة بقيمة تصل إلى 5000 	 

إلى حوالي 4000 أسرة  االنتقال من املسكن  دوالر لتغطية رسوم 
دمرت منازلها أو تضررت.

توفير وجتهيز مخزون احتياطي من املواد حلاالت الطوارئ، بغية تلبية 	 
مبا  تهجيرهم،  يتم  شخص  ألف   50 لصالح  الطارئة  االحتياجات 

يشمل الرجال والنساء واألوالد والبنات.
مواصلة التشاور املتكافئ، مبا في ذلك عقد مجموعات بؤرية، مع 	 

تلبي  التدخالت  أن  من  التأكد  أجل  من  ونساًء  رجاالً  املستفيدين 
احتياجات الرجال والنساء بأكبر قدر ممكن.
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خطة املراقبة
مبراقبة عمل  األونروا  في  والتقييم  املراقبة  وحدة  سيقوم طاقم من 
وحدة املساكن من خالل زيارات غير معلن عنها إلى املساكن املتضررة. 
ستتحقق هذه الزيارات من أهلية املستفيدين وتتثبت من التقييمات 

الفنية لألضرار التي قام بها األخصائيون االجتماعيون واملهندسون.

تحليل السياق - خطط العمل اإلنساني لألونروا حسب القطاعات
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3-5: التعاون واإلدارة

الهدف االستراتيجي 3: تعزيز قوة وفعالية القدرات والتنسيق في العمل اإلنساني من أجل االستجابة للطوارئ احلادة بفاعلية.

النتائجالهدف

األونروا قادرة على تلبية الطلب املرتفع على خدمات برنامج الطوارئ بفاعلية وفي توافق مع املعايير تدعيم قدرات األونروا في مجال تنفيذ برنامج الطوارئ، مبا يشمل حتسني التنسيق واإلدارة واملراقبة. 

املقرة.

متطلبات متويل التنسيق واإلدارة لسنة 2012
باإلجمال: 

ً 12,812,299 دوالرا

غزة: 

8,769,000 دوالر

الضفة الغربية: 

ً 3,193,079 دوالرا

الرئاسة: 

850,210 دوالرات

قطاع غزة والضفة الغربية والرئاسة
الغاياتاملؤشرات

عدد الطاقم الداعم لبرنامج 
الطوارئ في األونروا

مدى التنسيق بني الوكاالت

تعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة والتقييم ألنشطة الطوارئ من خالل موارد 
مكرسة لذلك على مستوى األقاليم والرئاسة

اتباع نهج ثابت في التخطيط لبرامج الطوارئ وتنفيذها في قطاع غزة 
والضفة الغربية في توافق مع االستراجتيات واألهداف العامة للوكالة 

التنسيق الفعال مع املنظمات اإلنسانية األخرى 

حتليل االحتياجات
األقاليم  مستوى  على  اإلدارة  في  إضافية  قدرات  إلى  األونروا  حتتاج 
والرئاسة من أجل تعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة والتقييم ألنشطة 
الطوارئ، وكذلك لتلبية الطلب املتزايد على خدمات الطوارئ. ويلزم 
طاقم إضافي لتنفيذ برامج الطوارئ والتأكد من نزاهتها دون أن تتأثر 
املوارد  من  املزيد  إلى  األونروا  حتتاج  كما  العمل.  أعباء  بارتفاع  سلباً 
لضمان التنسيق الفعال مع املنظمات اإلنسانية الشريكة والتأكد 
املعرضة  للفئات  احملددة  االحتياجات  تلبي  األنشطة  جميع  أن  من 

للخطر.

التدخالت األساسية
في نطاق املقاييس املوضحة أعاله، سيشمل مجال األنشطة التي 	 

سيجري القيام بها التدخالت التالية:
الالزم في األقاليم للتدبر بفاعلية مع 	  توظيف الطاقم األساسي 

زيادة أعباء العمل الناجتة عن تنفيذ برامج طوارئ واسعة النطاق.
أنشطة 	  في  التوسع  لدعم  الالزمة  اخلدمات  وعقود  السلع  توريد 

برامج الطوارئ.
والتوزيع 	  األساسية  التحتية  البنية  أشغال  مرافق  مع  التعاقد 

واملرافق املكتبية لتيسير تقدمي خدمات الطوارئ.
الرئاسة وفي 	  الطوارئ على مستوى  برامج  االستمرار في تنسيق 

األقاليم، ودعم وظائف الرئاسة في إسناد عمليات الطوارئ )محام 
دولي واحد وموظف عالقات خارجية واحد( مبا يساهم في حتسني 

التنسيق مع األطراف الفاعلة األخرى.
االجتماعية-االقتصادية 	  األوضاع  عن  واإلبالغ  الرصد  مواصلة 

خالل  من  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيني  لالجئني 
حزم البيانات التي يوفرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

خطة املراقبة
يجري  أن  يكفل  أن  الضروري  امليداني  الطاقم  توظيف  شأن  من 
التخطيط خلدمات الطوارئ التي تقدمها األونروا لالجئني املستفيدين 
امللموسة  االحتياجات  توافق مع  وتقييمها في  ومراقبتها  وتنفيذها 

ومعايير الطوارئ لدى األونروا وخطوطها الزمنية.

فلسطينيون يساعدون فلسطينيين:
٪99.7 من موظفي االونروا في االراضي

الفلسطينية المحتلة 16.060 هم فلسطينيون.

تحليل السياق - خطط العمل اإلنساني لألونروا حسب القطاعات
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جميع األرقام تتضمن نسبة ٪11 وهي تكاليف دعم برامج االونروا. *

الجزء السادس: متطلبات الميزانية للنداء الطارئ 
لسنة 2012*

اجملموعالرئاسةالضفة الغربيةغزةالتدخالت البرنامجية

101,737,050-57,337,05044,400,000برنامج التشغيل الطارئ

55,565,508-46,620,0008,945,508املساعدات النقدية الطارئة

81,975,851-74,814,0007,161,851املساعدات الغذائية

7,825,500--7,825,500التعليم الطارئ

7,749,246-2,220,0005,529,246خدمات الصحة الطارئة

3,047,428-2,220,000827,428املياه والصرف الصحي

3,963,912-3,303,360660,552الصحة النفسية اجملتمعية

11,223,131-9,990,0001,233,131احلماية

4,834,982-1,998,0002,836,982مكتب دعم العمليات

9,990,000--9,990,000املأوى الطارئ وإصالح املساكن

8,769,0003,193,078850,21012,812,288التنسيق واإلدارة

225,086,91074,787,776850,210300,724,896اجملموع

متطلبات الميزانية للنداء الطارئ لسنة 2012



 ARAالوصول إلى منطقة محظورة ، 300 - 1500 متر، منطقة معزولة في قطاع غزة

CAPعملية النداء املوحد

COGAT)منسق األنشطة احلكومية في أراضي )السلطات االسرائيلية

 CPA)إدارة نقاط العبور )السلطات االسرائيلية

 EAالنداء الطارىء لالونروا

FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

GDPالناجت احمللي اإلجمالي

GIZالوكالة األملانية للتنمية الدولية

H2جزء من مدينة اخلليل اخلاضعة للسيطرة العسكرية اإلسرائيلية املباشرة

 HCJ)محكمة العدل العليا )اسرائيل

HDIمؤشر التنمية البشرية

 ICA)اإلدارة املدنية اإلسرائيلية )السلطات االسرائيلية

IDF)قوة الدفاع االسرائيلي )اجليش االسرائيلي

 IHLالقانون اإلنساني الدولي

 JCPبرنامج األونروا خلق فرص العمل

 LPCPDقياس املياه والصرف الصحي

 M&Eالرصد والتقييم

NFIsاملواد غير الغذائية

OCHAمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

oPtاألراضي الفلسطينية احملتلة

OSOمكتب عمليات االونروا

PAالسلطة الفلسطينية

PCBS)مكتب اإلحصاء الفلسطيني املركزي )السلطة الفلسطينية

PMTFاختبار الصيغة

UNاالمم املتحدة

UNRWAوكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

WASHاملياه والصرف الصحي والنظافة

WBالضفة الغربية

WFP)برنامج الغذاء العاملي )وكالة االمم املتحدة
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