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تمهيد

في  العمل  من   ً عاما ستني  ذكرى   ٢٠١٠ سنة  في  األونروا  حتيي 
أقاليم عملياتها اخلمسة: األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية 
 ً وغزة. وتتعرض جهود األونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة حتديدا
الفلسطينية  األرض  تسود  التي  األزمة  بسبب  شديد  لضغط 
مدمرة  إنسانية  عواقب  مسببة  األخير،  العقد  مدى  على  احملتلة 
فالفلسطينيون  الفلسطينيني.  السكان  على  باهظة  وتكاليف 
عنوة،  املفروض  والفقر  األمن  وانعدام  النزاع  من   ً أوضاعا يواجهون 
حيث تتراجع قيم اإلنسانية والتعاطف والعدالة وتغيب املساءلة 
عن االنتهاكات. إن اآلالف يفقدون حياتهم ويتعرضون لإلصابة أو 
يفقدون منازلهم وسبل رزقهم وأراضيهم، فيما تصبح التنمية 
املستحيل  من   ً ضربا املستمرة  واالقتصادية  واإلنسانية  البشرية 

بسبب استمرار االحتالل العسكري وتفتيت األرض الفلسطينية 

واملوارد  األرض  إلى  الوصول  على  الشديدة  القيود  وفرض  احملتلة 
الطبيعية واألسواق اخلارجية.

ويتعمق  التراجع،  من  تعاني  للفلسطينيني  املعيشة  معايير  إن 

التنمية  مؤشرات  وتتهاوى  اإلنسانية،  املعونات  على  االعتماد 
األداء  هبوط  في  النزاع  وأوضاع  االحتالل  يساهم  كما  اإلنسانية. 
وخاصة  البطالة،  وانتشار  االقتصادية  الفرص  وضياع  التعليمي 

الشبابية  والقطاعات  والكليات  اجلامعات  خرجي  أوساط  في 
األخرى. ولكن األطفال والشباب ليسوا الضحايا الوحيدين للنزاع، 

ألنه يؤثر على كافة مناحي احلياة واتمع الفلسطيني.

النداءات  من  سلسلة  بإطالق   ،٢٠٠٠ سنة  منذ  األونروا،  تقوم 
الطارئة للمساعدة على تخفيف هذه األوضاع الصعبة، وحماية 

 ً انكشافا األكثر  الالجئني  وتزويد  ومساعدتهم،  فلسطني  الجئي 

ساعدت  اآلن،  وحتى  الكرامة.  من   ً وقدرا الئقة  معيشية  مبعايير 
الفلسطينية  األرض  لصالح  تعهدات  توفير  في  النداءات  هذه 

 ١٢ فترة  شهدت  وقد  أمريكي.  دوالر  مليار   ١,٣ عن  تزيد  احملتلة 

األونروا  ألنشطة  الدعم  من  مسبوق  غير  مستوى  املاضية   ً شهرا
اإلنسانية كرد فعل على النزاع في غزة خالل كانون األول/ديسمبر 
في  احليوية  التدخالت  ولدعم   ٢٠٠٩ الثاني/يناير  وكانون   ٢٠٠٨
تقدمي العون اإلنساني واحلماية في الضفة الغربية. ونحن نعبر عن 
بالغ امتناننا للجهات املانحة على سخائها ونناشدها أن تواصل 
 .ً دعمها من خالل املساهمة في تغطية النداء الطارئ ٢٠١٠ كليا

ستساهم برامج الطوارئ لألونروا، بدعم من اجلهات املانحة، في 
تزويد العائالت التي تعيش في حالة من أمس االحتياج باملعونات 
أننا  كما  النقدية.  واملساعدات  املؤقت  والتشغيل  الغذائية 
وخدمات  األساسي  التعليم  إلى  وصولهم  لتحسني  سنسعى 
وإصالح  السكن  في  والدعم  البيئية  والصحة  األولية  الصحة 

املساكن بالنسبة للعائالت التي أصيبت منازلها بأضرار أو دمرت 
.ً كليا

نناشد  فإننا  منها،  مطلوب  هو  مبا  القيام  األونروا  تواصل  وفيما 

املانحني واتمع الدولي بأن يقوموا مبا هو مطلوب منهم كذلك. 
يجب أن يترافق الدعم املالي املقدم لألونروا بتحقيق تقدم في حل 

النزاع األساسي بالوسائل السلمية، وإنهاء االحتالل، وإقامة دولة 
فلسطينية قادرة على احلياة، وتنفيذ حل عادل ودائم ملأساة الجئي 
الظروف  سيوجد  اجلوهرية  القضايا  لهذه  التصدي  إن  فلسطني. 

وسيستعيد  الكامل،  أثره  األونروا  عمل  يحقق  حتى  الالزمة 

واألمن  السالم  وسيجلب  الفلسطينيني،  حياة  في  اإلنسانية 

للشرق األوسط.

كارن كونينغ أبو زيد
املفوض العام، األونروا
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ملخص تنفيذي
من  عقد  مدار  على  تعاني،  احملتلة  الفلسطينية  األرض  تزال  ال 
الزمن تقريباً، من األزمة املطولة التي بدأت وتتواصل منذ انطالقة 
انتفاضة األقصى في أواخر سنة ٢٠٠٠. خالل هذه الفترة، انخفضت 
وقطاع  الغربية  الضفة  عبر  للفلسطينيني  املعيشة  مستويات 
غزة وأثقلتها القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول واحلركة 
من جهة، والنزاع املستمر الذي تتخلله فترات من العنف الشديد 

ضد املدنيني والتدمير املتكرر للممتلكات من اجلهة املقابلة.

األكثر  االعتداء  املاضية  عشر  االثني  األشهر  فترة  شهدت  وقد 

ً في تاريخ النزاع احلديث. إذ أدت عملية «الرصاص املصبوب»  تدميرا
األول/ كانون   ٢٧ من  الفترة  في  غزة  في  إسرائيل  نفذتها  التي 
ديسمبر ٢٠٠٨ وحتى ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ إلى مقتل حوالي 
١٤٠٠ فلسطيني، مبن فيهم ٣٤٧ امرأة و٢٠٩ أطفال، وإصابة أكثر 

من ٥٠٠٠ شخص. كما تسببت بدمار واسع النطاق للممتلكات 

أوجد  مما  اإلنتاجية،  والقدرات  التحتية  والبنية  واخلاصة  العامة 

حاجة ملحة جلهود اإلغاثة اإلنسانية على نطاق واسع.

 ً سبق احلرب فرض احلصار املشدد على حدود غزة، والذي ال يزال قائما
حتى اللحظة. هذا احلصار – الذي فرض في أعقاب بسط حماس 

عواقب  له  كانت   –  ٢٠٠٧ سنة  أواسط  في  غزة  على  لسيطرتها 

البالغ  غزة  لسكان  بالنسبة  احلياة  مناحي  كافة  على  وخيمة 
ضمن  ثلثيهم  من  أكثر  يندرج  والذين  نسمة،  مليون   ١,٤ عددهم 
الصادرات  على  احلظر  أدى  لقد  األونروا.  لدى  املسجلني  الالجئني 

الرسمي،  اخلاص  القطاع  تدمير  إلى  للواردات  الشديد  والتقييد 
منو  وتعزيز  والبطالة  الفقر  مستويات  في  حاد  ارتفاع  عنه  نتج  مما 

«اقتصاد األنفاق» غير الشرعي حتت احلدود مع مصر. ميتد احلصار 

ليشمل املواد واملعدات الالزمة إلعادة بناء املنازل والبنية التحتية 
التي دمرتها احلرب، مما يبطل مفعول اجلهود املبذولة إلعادة اإلعمار 

فلسطيني مسن يزرع قطعة من األرض في غزة في أعقاب عملية الرصاص املصبوب (جي سي تورداي)

االنكشاف  من  متصاعدة  درجة  في  السكان  ويترك  واإلنعاش 
مبجملهم  السكان  يزال  وال   املعونات.  على  املفرط  واالعتماد 
التي  االستثناءات  من  القليل  مع  غزة،  حدود  داخل  محصورين 
ً عن ذلك، ال يزال  ً صغيرة من املرضى والطلبة. فضال تتضمن أعدادا
تقدمي اخلدمات األساسية من صحة وتعليم وخدمات عامة يعاني 

من تراجع شديد بسبب النقص في املواد واملعدات واألموال.

وفي الضفة الغربية، ظهرت بعض عالمات التحسن في األوضاع 
على  القيود  لتخفيف  نتيجة  وذلك  الفائتة،  السنة  مدى  على 

شرقي  على  الرئيسية  الفلسطينية  املدن  بعض  بني  التنقل 
اإلسرائيلي-الفلسطيني،  العنف  مستويات  وانخفاض  اجلدار، 
في  األعمال  تصريف  حلكومة  امللموس  املالي  الدعم  وتقدمي 

احلركة  حرية  توسيع  فإن  ذلك،  ومع  الفلسطينية.  السلطة 

اإلسرائيلية  التدابير  بتعزيز   ً مصحوبا يجيء  للفلسطينيني 

واملوارد  األرض  إلى  الوصول  على  الفلسطينيني  بقدرة  للتحكم 
وعزل  الغربية  للضفة  التفتيت  من   ً مزيدا يسبب  مما  وتقييدها، 

يأخذ  اإلسرائيلية  اخلطوات  تأثير  إن  الفلسطينيني.  سكانها 
أن  دون  كذلك  يبقى  أن  املرجح  ومن  الغالب،  في   ً جتميليا  ً طابعا

الضفة  في  السائد  الوضع  في  جوهرية  تغييرات  أية  يحدث 
الغربية، وخاصة من ناحية استمرار احتالل األرض الفلسطينية 

وتوطيد املستوطنات غير الشرعية وتوسيعها.

األساسية،  واخلدمات  االقتصادية  املوارد  إلى  الوصول  يزال  ال 

 ً مقيدا الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني  من  للعديد  بالنسبة 
محدودة.  املستدام  والتطوير  النمو  فرص  تزال  وال  شديد،  بشكل 

كما لم حتدث أية حتسينات في القدرة على الوصول إلى القدس 

مما  األخضر،  واخلط  اجلدار  بني  احملصورة  واملناطق  واألغوار  الشرقية 
يترك السكان الفلسطينيني في هذه املناطق معرضني للمخاطر 
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بشكل خاص. وتتفاقم األوضاع املعيشية للعديد من التجمعات 

السكانية في القدس الشرقية واملنطقة ج بسبب خطر التهجير 

والتعرض املنتظم لعنف املستوطنني.

إن الجئي فلسطني، الذين يشكلون حوالي ٤٠ باملائة من مجموع 

السكان في األرض الفلسطينية احملتلة وأكثر من ثلثي السكان 

غرار  على  فهم،  األزمة.  آثار  أسوأ  من  يعانون  يزالون  ال  غزة،  في 

النزعات التي سادت في السنوات القليلة املاضية، عادة ما يعانون 

الغذائي  األمن  وانعدام  والبطالة  الفقر  من  أعلى  مستويات  من 

باملقارنة مع غير الالجئني.

وصون  وحمايتهم  الالجئني  مساعدة  في  لالستمرار   ً سعيا

حقوقهم وحرياتهم األساسية، تعلن األونروا عن إطالق نداء جديد 

للمساعدات الطارئة في سنة ٢٠١٠. سيخدم هذا النداء الالجئني 

ً في األرض الفلسطينية احملتلة، وخاصة سكان غزة  األكثر انكشافا

على  والقيود  اإلغالقات  من   ً تضررا األكثر  السكانية  والتجمعات 

الوصول في الضفة الغربية. كما ستدعم األونروا الفلسطينيني 
ً حادة تستدعي احلماية أو يعيشون  اآلخرين الذين يواجهون ظروفا
في مصاعب خاصة وأولئك الذين يواجهون خطر التهجير أو فقدان 
سبل رزقهم. يشمل ذلك التجمعات السكانية الريفية املهمشة 
في املنطقة ج والقريبة من اجلدار، وسكان ايمات والعائالت في 
القدس الشرقية، وكذلك الفئات السكانية احملتاجة األخرى، مثل 
اإلقليمني  كال  في  وسيتم  واملعاقني.  والشباب  واألطفال  النساء 
أن  لضمان  اإلغاثية  املساعدات  تقدمي  في  دقة  أكثر  نهج  تبني 

تستجيب تدخالت األونروا لألولويات اخلاصة بالعائالت واألفراد.

سبل  دعم   (١) شكل:  على  اإلغاثية  املساعدات  األونروا  ستقدم 
فرص  وتوفير  الغذائية،  املعونات  ذلك  في  مبا  الطارئة،  املعيشة 
العمل، واملساعدات النقدية للعائالت التي تعيش في فقر أو تواجه 
صدمات حادة، (٢) ودعم الوصول إلى اخلدمات األساسية احليوية، 

وخاصة التعليم األساسي وخدمات الصحة والصحة البيئية، (٣) 
أو  منازلها  تضررت  التي  لألسر  الطارئة  األوضاع  في  املأوى  وتوفير 

دمرت أثناء النزاع أو بسبب األزمات الطبيعية.

ملخص ميزانية النداء العاجل

اموع رئاسة األونرواالضفة الغربيةقطاع غزة 

٥٧,٣٣٧,٠٥٠٤٨,١٣٩,٣٤٨٠١٠٥,٤٧٦,٣٩٨برنامج التشغيل الطارئ

٦١,٦٠٥,٠٠٠٣,٧٤٨,٠٢٦٠٦٥,٣٥٣,٠٢٦املساعدات النقدية

٨٦,٨٥٧,٥٠٠٦,٢٦٥,٠٢٥٠٩٣,١٢٢,٥٢٥املعونات الغذائية

٨,٣٠٥,٠٠٠٠٠٨,٣٠٥,٠٠٠التعليم

٢,٢٢٠,٠٠٠٥,٥٦٤,٨٤١٠٧,٧٨٤,٨٤١اخلدمات الصحية الطارئة

١,٥٠٩,٦٠٠٧٩٢,٥٦٩٠٢,٣٠٢,١٦٩خدمات الصحة البيئية الطارئة

٣,٣٠٣,٣٦٠١,٩٤٣,٧٢١٠٥,٢٤٧,٠٨١الصحة النفسية اتمعية

٩,٩٩٠,٠٠٠٠٠٩,٩٩٠,٠٠٠دعم املنظمات اتمعية 

٠١,٣٧١,٧١٢٠١,٣٧١,٧١٢احلماية

٧,٧٧٠,٠٠٠١,٣١٠,٢٣٨٠٩,٠٨٠,٢٣٨اإليواء املؤقت وإصالح املساكن

١,٩٢٠,٦٣٣٢,٠١٤,١٠٩٠٣,٩٣٤,٧٤٢موظفو دعم العمليات

٨,٧٦٩,٠٠٠١,٩٠٠,٠٠٠٦٨٢,٦٤٠١١,٣٥١,٦٤٠التنسيق واإلدارة

٣٢٣,٣١٩,٣٧٢$٦٨٢,٦٤٠$٧٣,٠٤٩,٥٨٩ $٢٤٩,٥٨٧,١٤٣$اموع

اجلدار مير عبر أبو ديس (جي سي تورداي)

خالل  من  فلسطني  الجئي  حماية  على  الوكالة  ستعمل  كما 

حقوق  احترام  تعزز  التي  االستراتيجيات  من  واسعة  مجموعة 

ً ألحكام القانون الدولي اإلنساني. يتضمن ذلك: (١)  اإلنسان وفقا

واملناصرة  عنها  والتبليغ  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  رصد  حتسني 

ملعاجلة  اتمعية  النفسية  الصحة  خدمات  وتقدمي   (٢) بشأنها، 

الضيق النفسي-االجتماعي الناجم عن العنف واإلغالق والضائقة 

للتجمعات  واملتنقلة  امليدانية  اخلدمات  وتقدمي   (٣) املعيشية، 

السكانية املعزولة والسكان املعرضني خلطر التهجير في الضفة 

حالة  في  العاجلة  االستجابة  آلية  على  واحملافظة   (٤) الغربية، 

حدوث أية أزمة حادة تؤثر في مجتمعات الالجئني.

ً عن ذلك، تسعى األونروا ملواصلة حتسني قدراتها في مجال  فضال

التنسيق واإلدارة والتخطيط لعمليات الطوارئ من خالل االستثمار 
ومواصلة  والرئاسة،  األقاليم  مستوى  على  املكرسة  املوارد  في 

ً ألساليب العمل التي  تطوير أدوات ونظم التخطيط للبرامج وفقا

يجري تبنيها ضمن خطة التطوير التنظيمي للوكالة.
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السياق
والضفة  غزة  قطاع  أنحاء  مختلف  في  الفلسطينيون  يعيش 

تزال  وال  األمن.  وانعدام  االنكشاف  من  مزمنة  أوضاع  في  الغربية 

القانون  لها  يخولهم  التي  وحرياتهم  حقوقهم  رادع  دون  تنتهك 

الدولي – مبا في ذلك احلق في حرية احلركة، واحلياة واألمن، والوصول 

من  مناسب  مستوى  وبلوغ  والتشغيل،  األساسية،  اخلدمات  إلى 

في  احلق  شيء  كل  وقبل   ً وأوال التهجير،  من  واحلماية  املعيشة، 

تقرير املصير. 

القيود على الوصول واحلركة

إن األزمة االجتماعية-االقتصادية املطولة في األرض الفلسطينية 

إسرائيل  حكومة  تفرضها  التي  للقيود  نتيجة  إال  ليست  احملتلة 

والسلع  للفلسطينيني  بالنسبة  واحلركة  الوصول  على 

الضفة  في  احلركة  أمام  البنيوية  العوائق  وتعد  الفلسطينية. 
الغربية وغزة أوضح جتليات هذا النظام املركب واملتعدد الطبقات 
كافة  على  ثقيلة  أعباء  فرض  يواصل  الذي  العسكري،  لالحتالل 

مناحي احلياة في األرض الفلسطينية احملتلة.

غزة

ً غير مسبوقة على مرور السكان والبضائع  تفرض إسرائيل قيودا

في  هناك  سيطرتها  حماس  بسطت  أن  منذ  غزة  حدود  عبر 

من   ً جدا القليل  مع  الصادرات  خروج  نع  ميُ إذ   .٢٠٠٧ حزيران/يونيو 

االستثناءات، ويُقيَّد دخول الواردات بشدة، مبا يشمل السلع واملواد 

غزة  في  التجاري  القطاع  لبقاء  تلزم  التي  األساسية  واملعدات 

على قيد احلياة وصيانة البنية التحتية العامة األساسية وتقدمي 

املواد  دخول  منع  روتيني  بشكل  يجري  كما  احليوية١.  اخلدمات 

وتعليق  تأخير  يسبب  مما  والتنموية،  اإلنسانية  للتدخالت  الالزمة 

منذ  املنهجي  التخفيض  جانب  إلى  هذا  احليوية.  البرامج  تنفيذ 

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٧ في إمدادات احملروقات الصناعية حملطة 

الكهرباء في غزة وغاز الطهي والنفط والسوالر، وذلك في أعقاب 

إعالن إسرائيل لغزة على أنها "أرض معادية". يؤدي ذلك إلى حدوث 

املياه  وإمدادات  الكهرباء  في  النطاق  وواسعة  متكررة  انقطاعات 

األساسية وخدمات الصرف الصحي.

املسافرين  مرور  أمام  مغلقة  غزة  معابر  بقيت  أخرى،  ناحية  ومن 
منذ أن بسطت حماس سيطرتها على غزة، مع وجود القليل من 
ً من املرضى في أوضاع حرجة  ً صغيرا االستثناءات التي تخص عددا
أثناء  مغلقة  احلدود  بقيت  وقد  وآخرين.  األعمال  ورجال  والطلبة 
سكان  من  نسمة  مليون   ١,٤ منع  مما  املصبوب،  الرصاص  عملية 

ً من القصف املكثف. غزة من النزوح عن غزة هربا

عملية  انتهاء  منذ  احلصار  على  ملموس  تخفيف  أي  يطرأ  لم 
الرصاص املصبوب، مما يشكل إعاقة كبيرة جلهود اإلنعاش وإعادة 
اإلعمار، ويحول دون إعادة بناء عدة آالف من املنازل والبنية التحتية 

العامة احليوية، ويعمق االعتماد على املعونات.

يتسبب احلصار بانهيار القطاع اخلاص الرسمي في غزة، ذلك ألنه 
موجه بشكل تقليدي نحو الصادرات ويعتمد إلى حد كبير على 
اقتصاد  احلصار  ظل  في  ينشأ  املقابل،  وفي  اخلام.  املواد  استيراد 

حماس  به  تتحكم  الذي  األنفاق  اقتصاد  شكل  على  قانوني  غير 

مع  غزة  حدود  حتت  املمتدة  األنفاق  من  مئات  عدة  من  ويستفيد 

مما  غزة،  لسكان  عمل  مجاالت  يوجد  األنفاق  اقتصاد  إن  مصر. 
أثر  من  ويلطف  األنفاس  اللتقاط  فرصة  اخلاص  القطاع  يعطي 
كانت  ما  التي  البضائع  من  أنواع  توفير  إمكانية  يتيح  إذ  احلصار، 

ً ما تعرض بأسعار مضخمة  لتتوفر بطريقة أخرى، وإن كانت كثيرا

ً يغني عن  ً حيويا للغاية. ولكن ال ميكن بأي شكل اعتبار ذلك بديال

عودة نقاط العبور في غزة للعمل السليم على املستويات التي 
وردت في اتفاقية احلركة والوصول في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.

١ في أعقاب اإلغالق املفروض على معبر كارني - املعبر التجاري الرئيسي لغزة، انخفض متوسط 
عدد  حموالت شحن البضائع الداخلة إلى غزة بشكل حاد. فقد انخفض خالل األشهر العشرة 

بخمس  للحصار  السابقة  األشهر  في  كان  مما  أقل  أي  شاحنة،   ٢٧٠٠ إلى   ٢٠٠٩ سنة  من  األولى 
مرات، إذ كان عدد احلموالت الداخلة إلى غزة في تلك الفترة يبلغ في املتوسط ١٢٣٠٠ شاحنة في 

الشهر. انظر: 
OCHA Humanitarian Monitor September and October 2009; OCHA Special Focus, Au-

 gust 2009 – Locked In: The Humanitarian Impact of Two Years of Blockade on the Gaza

Strip. Available at www.ochaopt.org
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ً للقيود على  شهدت فترة األشهر الثمانية عشر األخيرة تخفيفا

وذلك  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  املدن  أغلب  بني  احلركة 

التفتيش  نقاط  بعض  من  الثابت  األمني  الطاقم  إزالة  خالل  من 

التفتيش  نقاط  من  عدد  في  الفحص  إجراءات  وتخفيف  البارزة 

األخرى٢. وفيما ساهم ذلك في تقليص وقت السفر بني هذه املدن 

اإلسرائيلي  اجليش  بني  الصدامات  فتيل  وإطفاء  ملموس،  بشكل 

وحتفيز  البارزة،  املواجهات  نقاط  من  عدد  في  والفلسطينيني 

النشاط التجاري احمللي، فإن التحسينات في حرية احلركة ال متثل 

حركة  على  للسيطرة  اإلسرائيلي  النظام  في   ً جوهريا  ً تغييرا

الفلسطينيني واحلد منها. بل هي على العكس من ذلك تعطي 

ً على ترسيخ هذا النظام ومتتينه، ومتثل خطوة إضافية من  مؤشرا

جانب إسرائيل لتعزيز البنية التحتية ملستوطناتها غير الشرعية، 

والتي ال تزال مستمرة في التوسع٣.

تفرضه  الذي  اإلغالق  نظام  في   ً جتليا األكثر  الشكل  اجلدار  يعد 
الهدنة  خد  عن  ينحرف  مساره  من  باملائة   ٨٥ أن  ويقدر  إسرائيل. 
(اخلط األخضر) من سنة ١٩٤٨ في انتهاك للقانون الدولي، حسب 
الدولية  العدل  محكمة  عن  الصادر  االستشاري  الرأي  أكده  ما 
سنة ٢٠٠٤٤. وعلى الرغم من إزالة بعض نقاط التفتيش الرئيسية 
شديدة  قيود  توجد  تزال  فال  األخيرة،  األشهر  في  اجلدار  شرقي 
إلى  وصولهم  يشمل  مبا  مساره،  عبر  الفلسطينيني  حركة  على 
القدس الشرقية واملناطق الواقعة بني اجلدار واخلط األخضر٥. لقد 
تواصل العمل على بناء اجلدار في سنة ٢٠٠٩، كما مت اإلعالن عن 
محافظات  خمس  في  األخضر  واخلط  اجلدار  بني  جديدة  مناطق 
عسكرية  مناطق  أنها  على  وجنوبها  الغربية  الضفة  وسط  في 
تلك  في  يعيشون  الذين  السكان  كل  أصبح  وبالتالي  مغلقة. 
تصاريح  إلى  بحاجة  إليها  الدخول  يودون  الذين  واآلخرون  املعازل 
في  إسرائيل  اتخذتها  أن  سبق  مماثلة  خطوات  يعكس  مما  للمرور، 

حلركة  بالغ  تقييد  إلى  وأدت   ٢٠٠٣ سنة  الغربية  الضفة  شمال 
الفلسطينيني.

الطرق  شبكة  في  التوسع  استمرار   ً أيضا  ٢٠٠٩ سنة  شهدت 

الضفة  في  للفلسطينيني  بالنسبة  احلياة")  ("نسيج  البديلة 
السكانية  التجمعات  ربط  إعادة  حتاول  الطرق  هذه  الغربية. 

الفلسطينية التي تقطعت السبل بينها بسبب اجلدار أو نقاط 

الفلسطينيني  استخدام  على  املفروضة  القيود  أو  التفتيش 
الالزم  الوقت  تقليص  على  تساعد  بالتالي  وهي  املعتادة،  للطرق 

تعميق  شكل  على  يأتي  ذلك  ثمن  أن  إال  كبير.  بشكل  للسفر 
الضفة  في  الرئيسية  النقل  شبكات  عن  الفلسطينيني  إقصاء 

الغربية ويؤدي إلى املزيد من التفتيت في األرض الفلسطينية، إلى 

٢ OCHA oPt  - West Bank Movement and Access Update, November 2009, available at 
www.ochaopt.org

٣ A Palestinian State in Two Years: Institutions for Economic Revival, Economic Moni-
toring Report to the AHLC, World Bank September 2009.
٤ OCHA oPt: Five Years After the International Court of Justice Advisory Opinion: A 

Summary of the Humanitarian Impact of the Barrier, August 2009, available at www.
ochaopt.org.

٥ يقدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن حوالي ١٠ باملائة من مساحة الضفة الغربية ستقع 

غربي اجلدار عند االنتهاء من بنائه.

جانب استمرار مصادرة األراضي الفلسطينية واالستيالء عليها.

وال تزال القيود مفروضة على وصول الفلسطينيني إلى املنطقة 

الغربية  الضفة  مساحة  من   ٪٦٠ من  أكثر  تشكل  والتي  ج٦، 

املياه  وأحواض  واملراعي  الزراعية  األراضي  أخصب  على  وحتتوي 

على  تؤثر  القيود  هذه  الغربية.  الضفة  في  الرئيسية  اجلوفية 

حوالي ١٥٠ ألف فلسطيني، واضعة العراقيل أمام وصولهم إلى 

إياهم  ومعرضة  والبناء  والتنمية  الرزق  وسبل  واألرض  اخلدمات 

خلطر التهجير. وعلى نحو مماثل، يعجز الفلسطينيون في القدس 

البناء  من  نوع  ألي  الالزمة  التراخيص  على  احلصول  عن  الشرقية 

أو أعمال الصيانة ويواجهون تهديدات مماثلة بالتهجير أو اإلبعاد.

وال تزال املنظمات اإلنسانية تواجه مصاعب في الوصول، وخاصة 
إلى القدس الشرقية واتمعات التي يعزلها اجلدار، مما يؤدي إلى 

خفض الكفاءة التشغيلية وارتفاع التكاليف. وتقدر األونروا أنه، 

خالل األشهر العشر األولى من سنة ٢٠٠٩، بلغ عدد أيام العمل  
هذه  وأغلبية   ً يوما  ٣،٨٧٠ الوصول  على  القيود  بسبب  املفقودة 

االيام املفقودة تهدر في محاوالت الدخول الى القدس حيث تصر 
لألمم  التابعة  املركبات  تفتيش  على  االسرائيلية  العبور  سلطات 

سياسة  ومتارس  واالمتيازات  احلقوق  اتفاقية  منتهكة  املتحدة 
اعتماد  رافضة  املتحدة  األمم  موظفي  حركة  بخصوص  متييزية 

البطاقات التعريفية اخلاصة بهم. وحتي شهر كانون األول ٢٠٠٩ 

يتمكن\ لم  االونروا  لدي  عاملني  أربعة  كل  من  واحد  موظف  فان 
القدس  في  الدولية  املؤسسة  مكاتب  الى  الوصول  من  تتمكن 

الشرقية لرفض السلطات االسرائيلية السماح بدخولهم. 

ً لالتفاقية املرحلية اإلسرائيلية-الفلسطينية لسنة ١٩٩٥، حتتفظ إسرائيل بالسيطرة  ٦ وفقا
األمنية والوالية الكاملة على التخطيط والبناء في املنطقة ج.
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امرأة في حالة ضيق شديد بعد أن أجبر أفراد أسرتها على إخالء منزلهم في الشيخ جراح (جي سي تورداي)

النقص املزمن في احلماية للمدنيني الفلسطينيني

نتيجة  الفلسطينيني  بني  واإلصابات  الوفيات  تتواصل  تزال  ال 

السنة  شهدت  وقد  الداخلي.  والعنف  بالنزاع  املتعلق  العنف 

 ً شهرا عشر  اثني  خالل  تقع  التي  اإلصابات  من  عدد  أكبر  الفائتة 

وجاءت   ،٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر  في  األقصى  انتفاضة  بدء  منذ 

الغالبية العظمى من الوفيات – ١٣٩٣ فلسطينياً، مبا يشمل ٣٤٧ 

ً و٢٠٩ نساء، حسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  طفال

من  أكثر   ً أيضا خلفت  والتي  املصبوب،  الرصاص  عملية  خالل   –

٥٣٠٠ إصابة بني الفلسطينيني٧. وتضمنت قائمة املصابني ١٦٠٠ 

طفل و٨٠٠ امرأة. ويقدر أن ما يصل إلى نصف املصابني قد يعانون 

من  للوقاية  بدني  تأهيل  إلى  وسيحتاجون  احلياة  ملدى  عجز  من 

حدوث إعاقات دائمة لديهم٨.

مبا  احلرب،  أعقاب  في  ساد  الذي  النسبي  الهدوء  من  الرغم  وعلى 

حاالت  وفي  اإلصابات  مستويات  في  امللموس  االنخفاض  ذلك  في 

إسرائيل،  جنوب  على  الفلسطينية  والصواريخ  القذائف  إطالق 

ً ويهدد بتجدد النزاع في أي وقت. يظل التوتر كامنا

مصدر  التفاصيل.  من  للمزيد   ٢٠١٠ احملتلة  الفلسطينية  لألرض  املوحد  النداء  عملية  انظر   ٧

البيانات عن اإلصابات: وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

٨ تقرير الصحة السنوي لألونروا ٢٠٠٨.

العنف  مستوى  على  انخفاض  طرأ  فقد  الغربية  الضفة  في  أما 

املسلحة  وغير  املسلحة  املواجهات  أن  مع   ،٢٠٠٩ سنة  خالل 

وبني  اإلسرائيليني  واجلنود  الفلسطينيني  بني  تواصلت  قد 

الرئيسية  التجليات  أحد  ميثل  مما  واملستوطنني،  الفلسطينيني 

من  األولى  التسعة  األشهر  فخالل  السائدة.  األمن  انعدام  حلالة 

سنة ٢٠٠٩، قتل ٢٤ فلسطينياً، مبن فيهم تسعة أطفال، وأصيب 

يثير  وما  األونروا.  بيانات  حسب  الغربية  الضفة  في  آخرون   ١١٧٣

القلق بشكل خاص ارتفاع معدالت عنف املستوطنني ضد السكان 

املستوطنون  بها  تورط  حادثة   ٢٩٠ تسجيل  مت  إذ  الفلسطينيني، 

العشرة  األشهر  خالل  وممتلكاتهم  الفلسطينيني  السكان  ضد 

الذين  الفلسطينيني  عدد  بلغ  وقد  فقط٩.   ٢٠٠٩ سنة  من  األولى 

في   ً فلسطينيا  ١٣ مستوطنون  بها  تورط  حوادث  في  أصيبوا 

الشهر باملتوسط في الفترة بني كانون الثاني/يناير وتشرين األول/

اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  بيانات  حسب   ٢٠٠٩ أكتوبر 

ً من  واخلشية أن يكون التصعيد األخير في عنف املستوطنني جزءا

استراتيجية متعمدة لثني السلطات اإلسرائيلية عن إخالء البؤر 
االستيطانية١٠.

٩  OCHA Humanitarian Monitor, October 2009, available at www.ochaopt.org

١٠  OCHA Israeli Settler Violence and the Evacuation of Outposts, November 2009.
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االحتياجات ا�نسانية
األزمة االجتماعية-االقتصادية املطولة

احلصار  بسبب  الركود  من  يعاني  الفلسطيني  االقتصاد  يزال  ال 

املشدد املفروض على غزة واستمرار العوائق أمام احلركة والنشاط 

االقتصادي الطبيعي في الضفة الغربية. وتبقى معدالت البطالة 

والفقر مرتفعة، فيما أن القطاع اخلاص – الذي يعد احملرك الفعلي 

.ً الوحيد لإلنعاش والنمو االقتصادي الثابت – ال يزال أداؤه ضعيفا

بقيت األرض الفلسطينية احملتلة، خالل سنة ٢٠٠٨، تتسم بأسوأ 

ومع  إفريقيا١١.  وشمال  األوسط  الشرق  إقليم  في  اقتصادي  أداء 

 ٢,٢ بحدود   ً متواضعا  ً منوا شهد  الفعلي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  أن 

باملائة، إال أن الناجت احمللي للفرد قد واصل االنخفاض بسبب ارتفاع 

معدالت النمو السكاني، إذ راوح على مستوى أخفض بنسبة ٣٠ 

ً باملقارنة مع سنة ١٩٩٩. باملائة تقريبا

منو  بإمكانية  الدولي  النقد  لصندوق  السابقة  التنبؤات  أن  ويبدو 
 ٢٠٠٩ سنة  في  باملائة   ٥,٥ بقرابة  الفعلي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
النمو،  لهذا  الالزمة  الشروط  أن  مبا  وتخفيض  تعديل  إلى  بحاجة 
الضفة  في  والوصول  احلركة  أمام  الرئيسية  العوائق  إزالة  أي 
الغربية وتخفيف احلصار على غزة، لم تتحقق بعد١٢. وفي الواقع، 
 (UNCTAD) والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  منظمة  حذرت  فقد 
ً من أن سنة ٢٠٠٩ رمبا تكون أسوأ سنة متر على االقتصاد  مؤخرا

الفلسطيني عبر تاريخه١٣.

إسرائيل  تفرضها  التي  واملقاطعة  املتواصل  للحصار  كان  لقد 
واحلكومات املانحة والدعم الذي قدمته هذه اجلهات إلى حكومة 
اجتماعية- نتائج  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  السلطة 

االثني  األشهر  شهدت  فقد  املنطقتني.  بني  متباينة  اقتصادية 

عشر املاضية بعض التحسن في األوضاع في الضفة الغربية، مع 
أن مصدر هذا النمو – وهو الدعم غير املسبوق من جانب املانحني 
أمام  العوائق  بعض  وإزالة  الفلسطينية،  السلطة  حلكومة 
احلركة، وزيادة عدد التصاريح الصادرة عن حكومة إسرائيل إلتاحة 

اال لسكان الضفة الغربية للعمل في إسرائيل واملستوطنات 

ً ألهواء السياسة اإلسرائيلية.  ً في أساسه وخاضعا – ال يزال هشا
بشكل  "تخفق  الغربية  الضفة  أن  إلى  الدولي  البنك  نبه  وقد 
في  النسبي  االستقرار  أوقات  في  حتى  طاقتها،  حتقيق  في  حاد 
الوضع األمني"١٤. أما في غزة، فقد أدى الدمار العام الذي نتج عن 
مزيد  إلى  احلصار،  استمرار  جانب  إلى  املصبوب،  الرصاص  عملية 

من التدهور في األوضاع املعيشية الصعبة.

١١ Socio-economic developments in the oPt, 2008, UNRWA.
١٢ Macroeconomic and Fiscal Framework for the West Bank and Gaza: Fourth Review 
of Progress, IMF staff report for the Meeting of the Ad Hoc Liaison Committee, September 

2009.
١٣ Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the econ-
omy of the oPt, August 2009.

١٤ World Bank: Economic Monitoring Report to the AHLC, June 2009.

البطالة املزمنة

من  الرغم  على  الغربية،  والضفة  غزة  في  البطالة  مستويات  إن 

بعض التحسن في األوضاع خالل النصف األول من سنة ٢٠٠٩، ال 

تزال مرتفعة حسب املقاييس اإلقليمية والدولية، وتعتبر في غزة 

ضمن أعلى املعدالت على مستوى العالم١٥.

األرض  في  العاملة  القوى  من  باملائة   ٢٩,٣ كانت  باإلجمال، 

الفلسطينية احملتلة متعطلة عن العمل خالل النصف األول من 

الضفة  في  باملائة  و٢٣,٢  غزة  في  باملائة   ٤١,٨ بواقع   ،٢٠٠٩ سنة 

الغربية  والضفة  غزة  من  كل  في  املعدالت  هذه  أن  ومع  الغربية. 

سنة  من  املوازية  الفترة  في  عليه  كانت  مما  بقليل  أخفض  كانت 

األعداد  أن  يعني  السكاني  النمو  معدالت  ارتفاع  أن  إال   ،٢٠٠٨

الفعلية لألشخاص املتعطلني عن العمل تواصل االرتفاع، لتصل 
إلى حوالي ٢٩٧,٥٠٠ شخص.

في   ً حادا  ً ارتفاعا احلصار  فرض  تلت  التي  الفترة  شهدت  غزة،  في 
مستويات البطالة. فالقطاعات اإلنتاجية الرئيسية، مبا في ذلك 
الزراعة والتصنيع والبناء، تعاني من الركود، لتساهم في تقلص 
القطاع اخلاص بشكل حاد والذي بلغ ٢٥ باملائة خالل سنة ٢٠٠٨. 
وكان من املمكن أن يصل فقدان الوظائف إلى مستويات أعلى من 
ذلك لوال اجلهود التي بذلتها األونروا وغيرها من الهيئات لتوسيع 

وأنشطة  األنفاق،  اقتصاد  في  والنمو  الطارئ،  التشغيل  فرص 
النطاق  واسع  بشكل  وتيرتها  ارتفعت  التي  احلرب  مخلفات  إزالة 

ومع  الفور.  على  املصبوب  الرصاص  عملية  تلت  التي  الفترة  في 
التحتية  البنية  في  احلرب  سببته  الذي  الواسع  الدمار  فإن  ذلك، 

العامة قد أدى على املدى األبعد إلى تعميق األزمة التي تواجهها 
غزة في االقتصاد وسوق العمل. فمعدالت البطالة اآلن تصل إلى 

١٥لالطالع على حتليل مفصل ألوضاع سوق العمل، ارجع إلى تقارير سوق العمل في غزة والضفة 
.www.unrwa.org الغربية، واملتاحة على املوقع اإللكتروني
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احلصار  تشديد  مت  عندما  عليه  كانت  مما  بكثير  أعلى  مستويات 

كذلك  وسيظل   ٢٠٠٧ سنة  أواسط  في  والسياسي  االقتصادي 

إلى أن يتم رفع احلصار.

التمهيدية  العاملة  القوى  بيانات  تشير  الغربية،  الضفة  وفي 

للنصف األول من سنة ٢٠٠٩ إلى حدوث ارتفاع ملموس إلى حد ما 

في التشغيل في القطاع اخلاص، مبا يصل إلى ١٤ باملائة باملقارنة 

مع الفترة املوازية في سنة ٢٠٠٨. ومع ذلك، فلم ينخفض معدل 

البطالة العام إال بنسبة واحد باملائة فقط، مما يعني عدم ارتفاع 

األجور الفعلية ويعزز مستويات الفقر العالية.

يتحملون  احملتلة  الفلسطينية  األرض  عبر  الالجئون  يزال  وال 

النصف  خالل  كانوا  إذ  البطالة،  أزمة  عبء  من  األعظم  القسط 

يعانوا  ألن  باملائة   ٤٠ بنسبة   ً احتماال أكثر   ٢٠٠٩ سنة  من  األول 

من البطالة باملقارنة مع نظرائهم من غير الالجئني. وفيما يرتبط 

ذلك إلى حد كبير بثقل مشكلة البطالة في غزة، حيث يشكل 

ارتفاع  واقع   ً أيضا يعكس  فإنه  السكان،  ثلثي  حوالي  الالجئون 
حدة مشكلة البطالة بني الالجئني عما هي بني غير الالجئني في 

الضفة الغربية.

على  النساء  بني  البطالة  معدالت  استمرت  أخرى،  جهة  ومن 
املسار ذاته السائد في األعوام املاضية، إذ ظلت أعلى مما هي بني 
ً إلى  الرجال خالل النصف األول من سنة ٢٠٠٩، وهو ما يعزى أيضا
األوضاع في غزة إلى حد كبير، حيث تتزايد أعداد النساء اللواتي 
يبحثن عن عمل ولكن دون أن ينجحن في ذلك. وبالنسبة للنساء 
أعداد  تعمل  حيث  متدنية،  الوظائف  كانت  ما   ً فغالبا العامالت، 
كبيرة منهن في الزراعة أو في أعمال غير مدفوعة األجر لصالح 
العائلة. وال تزال معدالت البطالة بني الشباب (١٥-٢٤ سنة) أعلى 
مما هي بني أية فئة أخرى لتصل إلى ٤٧,٥ باملائة، أي أعلى مبا يقارب 
االرتفاع.  تواصل  بل  ال  اإلجمالية،  البطالة  معدالت  من  باملائة   ٥٠

وقد بلغت معدالت بطالة الشباب في غزة ٦٣,٥ باملائة في سنة 

٢٠٠٨، باملقارنة مع ٣٩ باملائة في الضفة الغربية.

استمرار ارتفاع معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي بني 

الالجئني

األرض  في  الفقر  عن  رسمية  بيانات  إصدار  عدم  من  الرغم  على 
سوق  بيانات  حتليل  أن  إال   ،٢٠٠٧ سنة  منذ  احملتلة  الفلسطينية 

في  ملموس  تخفيض  يحدث  لم  أنه  على  يدل  األخيرة  العمل 
موازاة  وفي   .٢٠٠٧ مع  باملقارنة   ٢٠٠٩ سنة  في  الفقر  مستويات 

الرصاص  لعملية  املدمرة  واآلثار  العمل  سوق  أوضاع  في  للتردي 
 ً مؤخرا األونروا  أجرته  للفقر  مسح  نتائج  تبرز  غزة،  في  املصبوب 

أن  يقدر  إذ  هناك،  املعيشية  األوضاع  في  بارز  انخفاض  حدوث 
٣٢٥,٠٠٠ الجئ، أو ما يقارب ثلث الالجئني املسجلني، يعيشون حتت 

خط الفقر املدقع وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية 

خط  حتت  اآلن  يعيشون  آخرين   ٣٥٠,٠٠٠ أن  إلى  باإلضافة  للغذاء، 

الفقر الرسمي وبالتالي يفتقرون إلى بعض املتطلبات األساسية 
لعيش حياة كرمية في احلدود الدنيا.

لم يكن النخفاض أسعار األغذية على املستوى العاملي خالل فترة 

انعدام  معدالت  على  يذكر  تأثير  السابقة  عشر  االثني  األشهر 

والضفة  غزة  من  كل  في  مرتفعة  بقيت  والتي  الغذائي،  األمن 

الغربية. وتشير نتائج مسوح حديثة أجراها برنامج الغذاء العاملي 

ومنظمة األغذية والزراعة إلى أن ٢٥ باملائة من األسر في الضفة 

الغذائي،  األمن  انعدام  من  تعاني  غزة  في  باملائة  و٦٠٫٥  الغربية 

اآلمن  الغذاء  إلى  للوصول  الكافية  القدرة  إلى  تفتقر  وبالتالي 

الضفة  في  الغذائي  األمن  انعدام  معدالت  كانت  وقد  واملغذي. 

الغربية أعلى في مخيمات الالجئني مما هي في املناطق احلضرية 

أو الريفية١٦، وكانت أعلى بني الالجئني الذين يعيشون في املناطق 

التي يعزلها اجلدار أو بالقرب من اجلدار على اجلانب الفلسطيني 

منه. يرجح أن يرجع ذلك إلى القيود املشددة على احلركة والوصول 

بالنسبة للتجمعات السكانية في هذه املناطق. أما في غزة، فقد 

ً، وهو ما قد يرجع إلى  كان سكان املناطق الريفية هم األكثر تضررا

الدمار املعمم الذي حلق باألراضي والبنية التحتية الزراعية خالل 

األراضي  على  عازلة  منطقة  وإقامة  املصبوب  الرصاص  عملية 

الزراعية املتاخمة للحدود.

محدودية الوصول إلى اخلدمات العامة

يتعرض تقدمي اخلدمات األساسية إلى تقويض منهجي منذ فرض 
احلصار على غزة في أواسط سنة ٢٠٠٧، سواءً بسبب القيود على 
دخول املواد واللوازم، مبا يشمل مواد البناء الالزمة لتأهيل وتوسيع 
البنية التحتية العامة أو بسبب النزاع السياسي الداخلي. وقد 
تعمقت دواعي القلق اإلنسانية في كافة قطاعات اخلدمات منذ 

عملية الرصاص املصبوب:

١٦ يقدر أن ٤٦ باملائة من الالجئني في غزة و٢٥ باملائة في الضفة الغربية يعيشون في مخيمات، 
. www.unrwa.org لبيانات التسجيل في األونروا. انظر ً وفقا
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الصحة

تعرض تقدمي الرعاية الصحية إلى تراجع شديد بسبب االنقسام 

السياسي الفلسطيني، مما حد من الوصول إلى اخلدمات الطبية 

األدوية  في  مزمن  نقص  إلى  وأدى  غزة،  في  تتوفر  ال  التي  اتصة 

واللوازم ذات العالقة. وقد سبب ذلك زيادة في الضغط على النظام 

ً، وانعكس ذلك في انخفاض جودة الرعاية وارتفاع  الضعيف أصال

الضغوط على األطراف األخرى املقدمة للخدمات، مبا فيها األونروا.

الصحة البيئية

تعرضت اجلهود الرامية إلى حتسني البنية التحتية البيئية املتآكلة 

كفاءة  انخفاض  إلى  أدى  مما  احلصار،  بسبب  تقييد  إلى  غزة  في 

الصلبة  النفايات  من  والتخلص  وتوزيعها  املياه  إنتاج  عمليات 

والكافية  املأمونة  املياه  إلى  الوصول  على  السكان  قدرة  وتراجع 

وخدمات الصرف الصحي. ويجري ضخ ما يتراوح بني ٥٠-٨٠ مليون 

ً في البحر ااور  لتر من مياه ااري غير املعاجلة أو املعاجلة جزئيا
لغزة كل يوم، مما يرفع من مستوى ااطر البيئية والصحية. وبعد 
عشرة أشهر من نهاية احلرب، ال يزال حوالي ١٠ آالف شخص في 
الالزمة  املواد  نقص  بسبب  اجلارية  املياه  إلى  يفتقرون  غزة  شمال 
ألعمال الصيانة واإلصالح، فيما أن بقية السكان يحصلون على 

إمدادات املياه بشكل متقطع.

التعليم

تواصل إسرائيل منع دخول اللوازم احليوية واملواد األساسية لقطاع 

التعليم وتقييد وصول الطلبة الفلسطينيني إلى التعليم العالي 

خارج غزة. وقد ساهم ذلك في إحداث انخفاض ملحوظ في األداء 
وطالبة،  طالب  ألف   ٤٤٠ عددهم  البالغ  غزة  طلبة  بني  األكادميي 

امتدت  وقد  نصفهم.  حوالي  األونروا  مدارس  تستوعب  والذين 
القيود لتشمل الورق الالزم لطباعة الكتب املدرسية واألخشاب 

الالزمة للمقاعد، ورزم املواد التعليمية األساسية، وكذلك أجهزة 

احلاسوب وأجهزة بريل. وعلى الرغم من حدوث حتسن ملموس في 

حجم ونوع اللوازم التي يسمح بإدخالها في األشهر األخيرة، فال 

بالغة  تأثيرات  يترك  مما   ً ساريا الشامل  احلظر  أوامر  من  عدد  يزال 

على جودة اخلدمات املقدمة.

املوجودة  السكانية  التجمعات  تزال  ال  أيضاً،  الغربية  الضفة  في 

اخلدمات  إلى  الوصول  في  صعوبات  تواجه  ج  املنطقة  في 

األساسية بسبب القيود اإلسرائيلية على حركة الفلسطينيني 

وال  وتأهيلها,  وصيانتها  التحتية  البنية  تشييد  عمليات  وعلى 

بالنسبة   ً مقيدا الشرقية  القدس  في  اخلدمات  إلى  الوصول  يزال 

ذلك  أثر  يظهر  حيث  اجلدار،  خارج  يعيشون  الذين  للفلسطينيني 

الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  إمكانيات  على  خاص  بشكل 

اتصة.

تنامي احلاجة إلى الدعم النفسي-االجتماعي

الرصاص  لعملية   ً جيدا املوثقة  واملادية  البنيوية  التأثيرات  إن 
املصبوب تترافق بتأثيرات عميقة على الصحة النفسية لسكان 
غزة، والذين كانوا في األصل يعانون من آثار النزاع واحلصار املمتد. 
من   ً عددا احلرب  أعقاب  في  أجريت  التي  التقييمات  أبرزت  وقد 
املشكالت النفسية-االجتماعية، مبا في ذلك اخلوف واالكتئاب في 
أوساط البالغني واألرق والتبول الالإرادي في أوساط األطفال. فقد 
اتمعية  النفسية  للصحة  غزة  برنامج  أجراه  مسح  في  تبني 
بعد احلرب مباشرة أن الغالبية العظمى من األطفال قد تعرضوا 
ً لصحتهم النفسية.  ألحداث صادمة ميكنها أن تسبب أذىً بالغا
من  قسري  الحتجاز  تعرض  أو  املنازل،  تدمير  شهد  من  فمنهم 

جانب اجلنود اإلسرائيليني، أو علق في بيته أثناء القصف١٧.

وفي الضفة الغربية، يساهم النزاع املتواصل – على أيدي اجلنود 

اإلسرائيليني أو املستوطنني أو نتيجة النزاع الداخلي – في انتشار 
تسببه  الذي  األثر  ذلك  إلى  يضاف  النفسي.  بالقلق  اإلحساس 
األخرى  اإلنسان  وحقوق  احلماية  في  للحق  املستمرة  االنتهاكات 

للعديد من التجمعات السكانية، ومن ذلك التهجير القسري من 
املزمن،  االجتماعي-االقتصادي  االنكشاف  وحالة  واملنازل،  األراضي 

مما يزيد احلاجة إلى خدمات احلماية األساسية.

هدم املنازل واإلخالء والتهجير القسري

منزل  ألف   ٦٠ حوالي  تعرض  املصبوب،  الرصاص  عملية  خالل 

ألضرار  غزة،  في  السكنية  املباني  ربع  حوالي  أي  فلسطيني، 
للتدمير  تعرضت  حيث  اإلسرائيلي،  اجليش  جانب  من  تدمير  أو 
مساكن أكثر من ٣٥٠٠ أسرة وأصيبت مساكن أكثر من ٥٠ ألف 

أسرة بدرجات متفاوتة من األضرار. وقد عانى حوالي ثلث األسر في 

غزة من التهجير في وقت ما من األوقات خالل احلرب، فيما يقدر 

بأن ٢٠ ألف شخص لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم. إن الدمار 
سلسلة  ضمن  قصوى  حالة  ميثل  األخيرة  العملية  أحدثته  الذي 

١٧  Death anxiety, PTSD, Trauma, grief, and mental health of Palestinians victims of War 
on Gaza, GCMHP, available at: www.gcmhp.net.
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امرأة فلسطينية تسير أمام منزل تعرض للتدمير خالل عملية الرصاص املصبوب (جي سي تورداي)

وبشكل   ً فعليا إسرائيل  تنفذها  التي  املنازل  هدم  أنشطة  من 

متواصل منذ بداية انتفاضة األقصى.

حتى وقت كتابة التقرير، يقدر بأن ٩٤٠٠ مسكن في غزة بحاجة 

العمليات  أثناء  تدمير  إلى  تعرضها  بسبب  سواءً  بناء  إعادة  إلى 

تقييم  بسبب  أو  املاضية  التسعة  األعوام  مدى  على  العسكرية 

وضعها على أنها غير صاحلة للسكن ألسباب أخرى. يتضمن هذا 

عملية  أثناء  تدميرها  مت   ٢٣٠٠ منها  لالجئني،  منزل   ٦٧٠٠ الرقم 

الرصاص املصبوب و١٤٠٠ تعرضت للتدمير قبل عملية الرصاص 

وغير  للسقوط  آيلة  تعد  ايمات  في  منزل  و٣٠٠٠  املصبوب 

صحية وحتتاج إلى إعادة بناء. هذا باإلضافة إلى عشرات اآلالف من 

املساكن األخرى التي تنتظر إجراء اإلصالحات. وبسبب عدم توفر 

احلرب،  منذ  بناء  إعادة  أعمال  أية  تنفيذ  باإلمكان  يكن  لم  املواد، 

غير  أوضاع  في  العيش  على  املهجرة  األسر  من  اآلالف  يجبر  مما 

مستقرة واالعتماد على املعونات اإلنسانية لتلبية احلد األدنى من 

حاجتهم للمأوى.

فلسطيني   ٦٠٠ من  أكثر  للتهجير  تعرض  الغربية،  الضفة  وفي 

سنة  من   ً شهرا  ١١ أول  خالل  الشرقية  والقدس  ج  املنطقة  في 

ً و/أو هدم منازلهم من  ٢٠٠٩ بسبب إخالئهم من منازلهم قسرا

ً لبيانات مكتب تنسيق  جانب السلطات اإلسرائيلية، وذلك وفقا

. كما صدرت  الشؤون اإلنسانية١٨. ويتضمن هذا الرقم ٣٠٠ طفالً

أوامر هدم بحق آالف املباني الفلسطينية في املنطقة ج، بسبب 

بنائها دون احلصول على الترخيص الالزم، والذي قلما يتم منحه 

عرضة  األخرى  السكانية  التجمعات  من  العديد  يترك  مما  ألحد، 

ً أن  خلطر التهجير. ويقدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا

التهجير  خطر  يواجهون  القدس  في  فلسطيني   ٦٠,٠٠٠ حوالي 

بسبب احتمال هدم السلطات ملنازلهم أو طردهم منها بواسطة 

جماعات املستوطنني.

 ١٨  OCHA Humanitarian Monitor, October 2009, Protection of Civilians 18 – 24 November
2009, available at www.ochaopt.org,
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ا(هداف االستراتيجية لنداء ا(ونروا الطارئ ٢٠١٠
تتصف األوضاع املعيشية للفلسطينيني في األرض الفلسطينية 

إلى  الوصول  وتقييد  والبطالة،  الفقر  مستويات  بارتفاع  احملتلة 

كما  املستدامة.  التنمية  فرص  ومحدودية  األساسية  اخلدمات 

ويعانون  احلماية  بخصوص  طارئة  اعتبارات   ً أيضا الالجئون  يواجه 

يشمل  مبا  األساسية،  حلقوقهم  االنتشار  واسعة  انتهاكات  من 

اخلدمات  إلى  والوصول  والتشغيل  احلركة  وحرية  احلياة  في  احلق 

وحقوق الطفل.

انتفاضة  انطالقة  مع  بدأ  الذي  األونروا،  في  الطوارئ  برنامج  إن 

األقصى في أواخر العام ٢٠٠٠، يسعى إلى تقليل أسوأ آثار األزمة 

على العائالت الالجئة املنكشفة في األرض الفلسطينية احملتلة 

تطوير  مت  وقد  يحتاجونها.  ملن  واحلماية  املساعدة  تقدمي  خالل  من 

واألبعد  الفورية  النزاع  عواقب  ملعاجلة  التدخالت  من  واسع  مجال 

وكبح  واتمعات  األفراد  لدى  التدبر  آليات  لدعم   ً سعيا مدىً 
التراجع في مستويات املعيشة.

ال تزال األزمة حتدث تأثيرات متفاوتة على الالجئني في غزة والضفة 
منطقة،  كل  في  السكانية  التجمعات  مختلف  وعلى  الغربية 
االحتياجات  من  اال  هذا  لتلبية  األونروا  استجابة  تكييف  ويتم 
املتباينة. فاإلغالق احملكم املفروض على غزة يؤدي إلى اعتماد شبه 
كلي على املعونات، حيث تلقت حوالي ٨٠ باملائة من األسر معونات 
الغربية  الضفة  في  يسود  املقابل،  في   .٢٠٠٩ سنة  خالل  غذائية 
نظام معقد ومتعدد الطبقات من القيود املفروضة على احلركة، 
وخاصة بسبب أعمال صيانة وتوسيع البنية التحتية لالستيطان 
اإلسرائيلي، واستمرار إسرائيل في ممارسة السيطرة على غالبية 
األراضي في الضفة الغربية. إن هذا النظام يؤثر على كافة مناحي 
 ً مدمرا  ً تأثيرا له  ولكن  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  احلياة 

مثل  احملددة،  السكانية  التجمعات  بعض  على  خاص  بشكل 

تلك التي توجد في املنطقة ج أو تلك املتضررة من اجلدار، مبا في 
حسب  الطوارئ  خدمات  تصميم  ويتم  الشرقية.  القدس  ذلك 

احتياجات هذه التجمعات السكانية بشكل محدد.

سيعمل برنامج الطوارئ في األونروا في سنة ٢٠١٠ على حتقيق 

األهداف االستراتيجية التالية:

الالجئة . ١ األسر  إلى  املوجهة  اإلنسانية  املساعدات  تقدمي 
ً في األرض الفلسطينية احملتلة على شكل: األكثر انكشافا

الغذائية •  املعونات  يشمل  مبا  الطارئة،  الرزق  سبل  دعم 

املوجهة، وخلق فرص عمل، وتقدمي املساعدات النقدية لألسر 
توفير  لضمان  حادة،  صدمات  تواجه  أو  فقر  في  تعيش  التي 

احلد األدنى من مستوى املعيشة الالئق.

ذلك •  في  مبا  واحليوية،  األساسية  اخلدمات  إلى  الوصول  دعم 

البيئة،  وصحة  الصحية  واخلدمات  األساسي،  التعليم 

الوصول  على  واالقتصادية  البنيوية  القيود  أثر  لتلطيف 

وضمان استمرار تقدمي خدمات الصحة العامة األساسية.

دمرت •  أو  منازلها  تضررت  التي  لألسر  الطارئ  اإليواء  دعم 

بسبب النزاع أو األزمات الطبيعية.

واسعة . ٢ مجموعة  خالل  من  الالجئني  حقوق  وصيانة  حماية 

من االستراتيجيات التي تعزز احترام حقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساني الدولي، مبا يشمل:

عنها •  والتبليغ  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  رصد  حتسني 

باحلصار  املرتبطة  االنتهاكات  ذلك  في  مبا  بشأنها،  واملناصرة 
على غزة، واجلدار والقيود الناجمة عن اإلغالق والتهجير في 

الضفة الغربية.

دمج اعتبارات احلماية في السياق العام لبرامج الطوارئ من • 
خالل التدخالت املوجهة لتلبية االحتياجات اخلاصة بالفئات 
املنكشفة. يشمل ذلك الشباب والنساء واألطفال واملعاقني 
الفئات  وكذلك  الغربية،  الضفة  في  الرعي  وجتمعات  والبدو 

األكثر عرضة خلطر العنف أو التهجير.

الضيق •  ملعاجلة  اتمعية  النفسية  الصحة  خدمات  تقدمي 
بسبب  الالجئون  منه  يعاني  الذي  النفسي-االجتماعي 
بناء  لتمتني  وذلك  االقتصادية،  والضائقة  واإلغالق  العنف 

آليات التدبر مع الوضع لدى األفراد واتمعات.

السكانية •  للتجمعات  واملتنقلة  امليدانية  اخلدمات  تقدمي 
املعزولة وتلك املعرضة خلطر التهجير في الضفة الغربية.

في •  تؤثر  التي  احلادة  لألزمات  الفعالة  االستجابة  ضمان 

مجتمعات الالجئني من خالل احملافظة على قدرات االستجابة 

العاجلة.

واإلدارة  التنسيق  في  قدراتها  بتحسني  ملتزمة  األونروا  إن 
مواردها  في  االستثمار  خالل  من  الطوارئ  لعمليات  والتخطيط 

املكرسة على مستوى األقاليم والرئاسة، ومواصلة تطوير أدوات 
ً التنسيق  ونظم التخطيط للبرامج. كما ستواصل الوكالة أيضا

االحتياجات  تغطية  لضمان  اإلنسانية  الهيئات  مع  قرب  عن 
بشكل مناسب ومتكافئ. 
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افتراضات التخطيط
عدد  على  النداء  هذا  في  الواردة  واألنشطة  التدخالت  تقوم 

الفاعلة  األطراف  عليها  اتفقت  التي  اجلوهرية  االفتراضات  من 

الفلسطينية  األرض  في  اإلنساني  العمل  مجال   في  الرئيسية 

احملتلة ضمن عملية التخطيط للنداء املوحد لألرض الفلسطينية 

اتلة لسنة ٢٠١٠. وهي على النحو اآلتي:

ً إلى حد كبير واستمرار املستويات •  بقاء احلصار على غزة قائما

من  قدر  بأكبر  الشباب  تضرر  مع  والبطالة،  للفقر  املرتفعة 

عملية  بعد  األعمار  وإعادة  اإلنعاش  جهود  وبقاء  البطالة. 

الرصاص املصبوب معلقة إلى حد كبير، فيما يؤدي النقص 

في املعدات واملواد إلى مزيد من التدهور في اخلدمات العامة.

إمكانية اتخاذ حكومة إسرائيل خلطوات إضافية في الضفة • 

الضفة  مدن  بني  احلركة  على  القيود  لتخفيف  الغربية 
الغربية الرئيسية، ولكن مع بقاء األسس التي يقوم عليها 

نظام اإلغالق والقيود دون تغيير، مبا في ذلك مواصلة توسيع 

املستوطنات والبنية التحتية املتعلقة بها. يعني ذلك عدم 

حدوث حتسينات ذات شأن في األوضاع املعيشية للتجمعات 

السكانية في املنطقة ج والقدس الشرقية وتلك التي تتضرر 

التشغيل  في  املكاسب  بعض  حتقيق  مع  ولكن  اجلدار،  من 

والنمو االقتصادي في األجزاء األخرى من الضفة الغربية.

موجات •  من  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  معاناة  استمرار 

من ارتفاع وتيرة العنف، مبا في ذلك العنف الناجت عن النزاع 

الداخلي، والناجت عن أنشطة املستوطنني في الضفة الغربية.

االفتراضات، •  هذه  على  ملموسة  تغيرات  طرأت  أن  حال  في 

وستجري  لذلك.   ً وفقا استجابتها  بتعديل  األونروا  ستقوم 

نصف  املراجعة  إطار  في  املدة  متوسطة  شاملة  مراجعة 
السنوية لعملية النداء املوحد.

 تحسين أوضاع الفئات ا(كثر فقر2 – توجيه
المساعدات الطارئة باالستناد إلى الفقر

في  األونروا  لدى   ً إحلاحا األشد  االستراتيجية  األولويات  تزال  ال 
تتضمن   ٢٠١٠-٢٠١٥ للفترة  املدى  متوسطة  استراتيجيتها 
 .ً وعوزا  ً فقرا األكثر  الالجئون  منها  يعاني  التي  الضائقة  تخفيف 

وفي انسجام مع الوسائل التي مت إدخالها من خالل إصالح برنامج 
ً ببرنامج احلاالت  شبكة األمان االجتماعي لألونروا (املعروف سابقا
اخلاصة). ستقوم األونروا في ٢٠١٠ بتوجيه تدخالتها باالستناد إلى 
الفقر في كافة تدخالت شبكة األمان االجتماعي الطارئة ضمن 

هذا النداء، أي املعونات الغذائية، وخلق فرص عمل، واملال مقابل 

العمل. تعني هذه اخلطوة ترشيد أدوات األونروا اتلقة بقدر أكبر 
نهج  تبني  نحو   ً استراتيجيا  ً حتوال ميثل  مما  الفقراء،  أفقر  لدعم 
تبني  ذلك  سيتيح  الطارئة.  اإلغاثة  تقدمي  في  الفقر  إلى  يستند 
تدخالت مصممة لتلبية احتياجات االستهالك األساسية لألسر 

وإعطاء األولوية ألفقر الفقراء في توزيع املوارد. كما سيسر حتقيق 
تناغم أكبر بني أدوات املساعدات الطارئة اتلفة التي توجد حتت 

تصرف األونروا.

اخلصائص  عن  املعلومات  استخدام  اإلقليمني  كال  في  سيتم 

واالنكشاف  الفقر  على  مباشرة  غر  كمؤشرات  واألسرية  الفردية 
األهلية  تقييم  في  منها  يستفاد  بحيث  االجتماعي-االقتصادي، 

حسب  املستفيدين  وترتيب  الطارئة  املساعدات  على  للحصول 
األولوية بناءً على مدى احتياجهم. سيقوم الباحثون االجتماعيون 

بإعادة دراسة وضع األسر التي تتقدم بطلب املساعدة على أساس 
سنوي.

في غزة، تقدر األونروا أن ٣٢٥,٠٠٠ الجئ غير مسجلني في قوائم 
برنامج شبكة األمان االجتماعي يعيشون في فقر مدقع، أي غير 
للغذاء.  األساسية  االستهالكية  احتياجاتهم  تلبية  على  قادرين 

هذا باإلضافة إلى ٣٥٠,٠٠٠ الجئ يقعون حتت خط الفقر املطلق وال 

يستطيعون تلبية احتياجاتهم األساسية غير الغذائية. ستوجه 
يتلقون  ال  الذين  املدقعني  الفقراء  نحو  إضافية  موارد  األونروا 
املساعدة من برنامج شبكة األمان االجتماعي لضمان حصولهم 

على مستويات املساعدة الالزمة التي تتيح لهم احلد األدنى من 
ً مع األهداف االستراتيجية األعم لألونروا. احلياة الالئقة انسجاما

على  ستحصل  مدقع  فقر  في  أنها  على  تصنف  التي  األسر  كل 
مؤونة غذائية تكافئ ٧٦ باملائة من احتياجاتهم اليومية املقدرة 
في  للشخص   ً دوالرا  ١٤٠ باملتوسط  تبلغ  نقدية  ومساعدات 

السنة، كما سينالون األولوية في االستفادة من فرص التشغيل 
سيكون  كما  العمل.  فرص  خلق  برنامج  ضمن  تتاح  التي  املؤقت 

أفراد متعددون من األسرة الواحدة مؤهلني لالستفادة من برنامج 

خلق فرص العمل في ذات الوقت.

14
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إحدى العامالت في برنامج التشغيل املؤقت تعمل في حضانة في الضفة الغربية (جي سي تورداي)

بيانات  قاعدة  الوكالة  فستستخدم  الغربية،  الضفة  في  أما 

لألسر.  االجتماعي-االقتصادي  االنكشاف  لقياس  مشروع "دعم" 

إن قاعدة البيانات هذه تعكس األسباب املركبة واملتعددة الطبقات 

أن  لألونروا  سيتيح  مما  الغربية،  الضفة  في  واالنكشاف  للفقر 

 ً حتدد األولويات في تخصيص املوارد باجتاه دعم األسر األشد فقرا

يشمل   .ً إحلاحا األكثر  احلماية  اعتبارات  يواجهون  الذين  وأولئك 

هؤالء التجمعات السكانية التي توجد في املنطقة ج، واملناطق 

الفئات  بعض  وكذلك  الالجئني،  ومخيمات  اجلدار،  يعزلها  التي 

واملعاقني.  نساء  ترئسها  التي  واألسر  الرعاة  مثل  األخرى  احملددة 

ستنال هذه األسر األولوية في احلصول على الدعم ضمن جهود 

سيتم  والتي  الغربية،  الضفة  في  الطارئة  املعيشة  سبل  دعم 

العمل  مقابل  املال  تدخالت  خالل  من   ً فصاعدا اآلن  من  توجيهها 

باألساس. وستسعى التدخالت، إلى جانب دعم الالجئني في تلبية 

باحلماية  املتعلقة  للمشكالت  للتصدي  األساسية،  احتياجاتهم 

ومتتني  الرزق  سبل  دعم  خالل  من   ً انكشافا األكثر  الفئات  لدى 

القدرة على مواجهة تهديدات التهجير وانعدام األمن الغذائي.

في  الجئة  أسرة  تغطية٣٠٠،٠٠٠  إمكانية  األونروا  حددت  لقد 

الضفة الغربية حيث ستقدم االونروا  فرص التشغيل املؤقت الى 

مستلزمات  توفير  من  لتمكينهم  فرد)  عائلة(٢٣٠،٠٠٠   ٤٠،٠٠٠

 ١١،٢٠٠ الى  الغذائية  املساعدة  توفير  وسيتم  األساسية.  احلياة 

فرص  خلق  برنامج  من  االستفادة  من  تستطيع\تتمكن  ال  عائلة 

العمل املؤقتة باالضافة الى تقدمي مساعدات نقدية ملا يقارب من 

٤،٠٠٠ تعيش في حالة من الفقر املدقع وال يوجد لديها رب عمل.
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خطط االستجابة

 برنامج خلق فرص عمل
األسرة  مستوى  على  االقتصادية  الضائقة  تخفيف  الغاية: 

توفير  خالل  من  معيل  إلى  تفتقر  التي  الالجئة  لألسر  بالنسبة 

الفئات  بعض  نحو  موجهة  فرص  ذلك  في  مبا  مؤقت،  عمل  فرص 

املنكشفة احملددة.

األهداف:

 • ٥٤,٠٠٠ يقارب  ما  لصالح  عمل  يوم   ٤,٦٩٣,٠٠٠ توفير  غزة: 

الجئ يعيلون ٢٧٠,٠٠٠ فرد إضافي.

الضفة الغربية: توفير ٢،٢١٥،٢٠٠ يوم عمل لصالح ما يقارب • 

٤٠,٠٠٠ الجئ يعيلون ١٩٠,٠٠٠ فرد إضافي.

الوظائف •  كافة  من  باملائة   ٣٠-٤٠ بني  ما  يخصص  أن  ضمان 

للنساء.

األنشطة:

من  ألكثر  مالي  دعم  لتوفير   ٢٠١٠ سنة  خالل  األونروا  تسعى 
خالل  من  الغربية  والضفة  غزة  في  فقيرة  الجئة  أسرة   ٩٤,٠٠٠

توفير أكثر من ٦٫٩ مليون يوم عمل.

سيتم توفير مجموعة من الفرص التي تتطلب مهارة وتلك التي 
ستقتصر  فيما  اإلقليمني،  كال   في  خاصة  مهارات  تتطلب  ال 
مواقع العمل املهنية ومواقع التدريب للخريجني على غزة فقط. 
وسيستخدم في كال اإلقليمني نهج يستند إلى الفقر في توجيه 
األولوية  وستعطى  الفقر،  خط  حتت  تعيش  التي  لألسر  اخلدمات 
لألسر التي تعيش في فقر شديد. كما سيتم بذل جهود خاصة 

يشمل  مبا  احملددة،  املنكشفة  الفئات  لبعض  العمل  فرص  لتوفير 
النساء، واألسر التي ترئسها نساء، والشباب، واخلريجني الفقراء، 
واملعاقني، وكذلك األسر التي تعيش في املنطقة ج وفي املناطق 

التي يعزلها اجلدار في الضفة الغربية.

ثالثة  ملدة  دورات  شكل  على  قصيرة  العمل  عقد  مدة  ستكون 

التوزيع  من  قدر  أقصى  لضمان  احلاالت  أغلب  في  أقل  أو  أشهر 
من  أدنى  الرواتب  وستكون  البرنامج.  يقدمها  التي  للمساعدات 
التنحي  إمكانية  من  للحد  السوق  في  السائدة  الرواتب  معدالت 

عن مواقع التشغيل االعتيادية. 

سيتم تنسيق األنشطة عن قرب مع املمارسني اآلخرين في مجال 

األمم  ووكاالت  والبلديات  الوزارات  ذلك  في  مبا  العمل،  مقابل  املال 
الفجوات  لتقليص  والدولية،  احمللية  األهلية  واملنظمات  املتحدة 

في تقدمي املساعدات وجتنب ازدواجية األنشطة. وستسعى األونروا 

والفئات  للنساء  العمل  فرص  من  قدر  أقصى  تخصيص  إلى 
املهمشة األخرى، مبا فيها الشباب واملعاقني. وستسعى الوكالة 

العمل  فرص  كافة  من  باملائة   ٣٠-٤٠ بني  ما  يخصص  أن  لضمان 

التي يتم توفيرها للنساء، وذلك من خالل خلق فرص عمل موجهة 
للنساء بشكل خاص.

غزة

في غزة، تخطط األونروا لتزويد ٥٤ ألف الجئ متعطل عن العمل 

بفرص التشغيل املؤقت خالل سنة ٢٠١٠، مما يعني الوصول إلى 

احلصول  حال  وفي  غزة.  قطاع  في  الالجئني  السكان  ثلث  حوالي 

على متويل كامل، يقدر بأن املساعدات املقدمة ستبلغ ٥٢ مليون 

دوالر أمريكي.

ستوفر الوكالة فرص العمل في منشآتها، وكذلك في البلديات 

وعبر  األهلية  واملؤسسات  اتمعية  واملنظمات  واملستشفيات 

العمل  فرص  أرباع  ثالثة  ستخصص  غزة،  في  اخلاص.  القطاع 

للعاملني غير املهرة بعقود مدتها ثالثة أشهر ومبكافأة تبلغ ٢٧٠ 

 (ً شهرا  ٦-١٢) مدى  أطول  عقود  توفير  وسيتم  الشهر.  في   ً دوالرا
تبلغ   ومبكافأة  املهرة  للعاملني  أي  األخرى،  البرنامج  فئات  ضمن 
٣٩٠ دوالرا في الشهر  مبكافأة تبلغ ٥٠٠ دوالر في الشهر واخلريجني 

ً في الشهر. املتدربني مبكافأة تبلغ ٣٢٠ دوالرا

ومت  غزة  في  العمل  فرص  خلق  برنامج  قدرات  األونروا  طورت  لقد 
ً في  حتقيق االنسيابية في اإلجراءات لضمان اتباع نهج أكثر تركيزا
شبكة  خالل  من  الوكالة،  وستقوم  اجلديدة.  العمل  فرص  حتديد 
وتأهيل  لصيانة  الصغيرة  املشاريع  بتحديد  الفرعية،  مكاتبها 
املنكشفة  الفئات  تستهدف  تدخالت  وبناء  التحتية  البنية 
اتمع  من  فاعلة  أطراف  مبشاركة   ً اقتصاديا احملرومة  واملناطق 
احمللي. وسيتم استخدام مبالغ صغيرة من التمويل املتاح لشراء 

األدوات واملواد الالزمة لهذه املشاريع.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية، تخطط األونروا إلجراء توسع كبير احلجم في 

برنامج خلق فرص العمل في سنة ٢٠١٠ ضمن نقلة استراتيجية 

نحو التخفيض في املعونات الغذائية الطارئة. فسيصبح برنامج 
لتقدمي  الرئيسية  األداة   ،ً فصاعدا اآلن  من  العمل،  مقابل  املال 
سينحصر  فيما  الفقيرة،  لألسر  املعيشة  لسبل  الطارئ  الدعم 

القدرة  متلك  ال  التي  الفقيرة  األسر  على  لألغذية  الطارئ  التوزيع 

على الوصول إلى الغذاء أو تلك التي بدون معيل.

الجئ،  بـ٤٠,٠٠٠  يقدر  ملا  عمل  فرصة   ٨٠,٠٠٠ الوكالة  ستولد 

خارج  املهرة  غير  للعمال  شهر  ملدة  وظيفة   ٧٧,٤٠٠ يتضمن  مبا 
داخل  املهرة  للعمال  أشهر  ثالثة  ملدة  وظيفة  و٢,٦٠٠  ايمات 

منشآت  في  العقود  هذه  أصحاب  سيعمل  وخارجها.  ايمات 

املنظمات  في  وكذلك  القروية،  واالس  البلديات  ومع  األونروا 
ستكون  التي  العقود  عدد  بأن  ويقدر  ايمات.  داخل  اتمعية 

احلاالت،  كل  وفي  عقد.   ٧١٠٠ سيبلغ  كان  وقت  أي  في  فاعلة 
ً في الشهر، مبا يصل في  ُ أمريكيا سيتلقى املستفيدون ٤٢٠ دوالرا

مجموعه إلى ٣٣,٦ مليون دوالر من املكافآت إذا مت متويل البرنامج 

بالكامل. سيشارك العمال غير املهرة في أعمال البناء والتأهيل 
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واإلشراف والتنظيف األساسية، فيما سيتم توجيه العمال املهرة 

نحو أعمال السمكرة والكهرباء والتبليط واحلرف املتعلقة باحلجر 

املكتبات  وأعمال  والتعليم  السجاد  وحياكة  للرجال،  بالنسبة 

املساعدة بالنسبة للنساء. وسيتم في إطار األعمال التي تتطلب 
واإلناث  اخلريجني  الختيار  خاص  اهتمام  توجيه  خاصة  مهارات 
وذلك  االجتماعية-االقتصادية،  األهلية  ملعايير  تلبيتهم  حسب 
لدعم تطوير مهاراتهم وقدراتهم. وستتم االستفادة من العمال 
تأهيل  لدعم  البرنامج  ضمن  شراؤها  سيتم  التي  واملواد/األدوات 
املساكن وأنشطة صحة البيئة التي يجري توضيحها في أماكن 

أخرى من هذا النداء.

سبل  حلماية  اخلاصة  املشاريع  من  صغير  عدد  تطوير  سيتم 
املعيشة ألولئك املعرضني خلطر التهجير واملضايقات وغيرها من 
انتهاكات احلقوق األساسية، مبا يشمل الالجئني الذين يقيمون في 
املنطقة ج واملناطق التي يعزلها اجلدار والرعاة. وتتضمن املشاريع 
وايمات  املدارس  وتأهيل  املياه،  ومجاري  اآلبار  تنظيف  اخلطة  في 
للماشية  املصاطب  وبناء  التاريخية،  واآلثار  العامة  واألماكن 
في  واملساعدة  والتطريز،  السجاد،  وحياكة  الرعي،  طرق  وتأهيل 

رياض األطفال، والزراعة املنزلية، والتوعية حول الصحة اإلجنابية، 

وتدريب الرعاة، واحلصاد، والزراعة.

 ً ً قرويا ستعمل األونروا في الضفة الغربية مع ١٧٠ بلدية ومجلسا
.ً وفي ايمات  التسعة عشر جميعا

األهلية:

سيتم حتديد األهلية من خالل منهجيات استهداف تستند إلى 
مصممة  وهي  اإلقليمني.  كال  في  تبنيها  على  العمل  يتم  الفقر 
بحيث تتيح لألونروا أن توجه مواردها بشكل أفضل نحو احملتاجني، 

املساعدة  كمية  وتصميم   ً فقرا أكثر  هم  ملن  األولوية  إعطاء  مع 

حسب تقدير حجم فجوة الفقر.

من  االستفادة  عمل  فرصة  على  يحصلون  ملن  يتاح  لن  غزة،  في 

ولن  التقوميية،  السنة  فترة  خالل  واحدة  مرة  من  ألكثر  البرنامج 

في  البرنامج  في  األسرة  من  واحد  فرد  من  أكثر  بالتحاق  يسمح 

ما  البرنامج  من  األونروا  موظفي  أقرباء  وسيستثنى  ذاته.  الوقت 
سيتاح  حيث  البرنامج،  في  اخلريجني  بتدريب  اخلاص  اجلزء  عدا 
وميكن  املواقع.  من  صغير  عدد  إلى  التقدم  الطاقم  أفراد  ألقرباء 
ً منح فرص التشغيل املؤقت لغير الالجئني بشكل استثنائي.  أيضا
املعونات  لتلقي  مؤهلني  البرنامج  من  املستفيدون  سيكون  كما 

الغذائية واملساعدات النقدية.

مبادرة  من   ً جزءا البرنامج  سيكون  حيث  الغربية،  الضفة  وفي 
على  سيحصلون  الذين  األشخاص  سيكون  األشمل،  "دعم" 
لتلقي  مؤهلني  املهرة)  غير  (العمال  شهر  ملدة  تشغيل  فرصة 
الدعم مرتني خالل السنة، فيما لن يستفيد العمال املهرة إال من 

مرة واحدة.

األثر:

الفقر  معدالت  ارتفاع  وطأة  تخفيف  على  البرنامج  سيساعد 

والبطالة واإلعالة بني الالجئني بشكل مؤقت. وستتمكن العائالت 
من كسب املال مقابل العمل وتخصيص املوارد املالية الشحيحة 
املؤقت  العمل  توفير  إن  الطعام.  بخالف  األخرى  األسرة  ألولويات 
في  بالكرامة  الشعور  صيانة  في  سيساهم  املال  لتوزيع  كأداة 

ً. ومن ناحية أخرى، سيكون ملراكمة  أوساط الفئات األكثر انكشافا

الشباب،  لدى  وخاصة  واملهارات،  اخلبرات  وتطوير  العملية  اخلبرة 
الدخل  مصادر  ضخ  أن  كما  االقتصادي.  اإلنعاش  على  إيجابي  أثر 
في االقتصاد سيجلب منافع غير مباشرة لتجار املفرق ومقدمي 
اخلدمات احملليني، فيما سيساعد تطوير البنية التحتية وتأهيلها 

في حتسني األوضاع املعيشية للمجتمعات.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٥١,٦٥٥,٠٠٠٤٣,٣٦٨,٧٨٢٩٥,٠٢٣,٧٨٢التكاليف التشغيلية

٥,٦٨٢,٠٥٠٤,٧٧٠,٥٦٦١٠,٤٥٢,٦١٦تكاليف إدارية (١١٪)

١٠٥,٤٧٦,٣٩٨$٤٨,١٣٩,٣٤٨$٥٧,٣٣٧,٠٥٠$اموع
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المساعدات النقدية
 ً انكشافا األكثر  الالجئني  على  املمتدة  األزمة  أثر  تخفيف  الغاية: 

خالل  من  متوقعة  غير  صدمات  تواجه  التي  العائالت  ومساعدة 

تقدمي منح املساعدات النقدية.

األهداف:

 • ٤٥,٥٠٠,٠٠٠ بقيمة  طارئة  نقدية  مساعدات  تقدمي  غزة: 

مدقع،  فقر  في  تعيش  أسرة   ٦٥,٠٠٠ لصالح  أمريكي  دوالر 

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ تقارب  بقيمة  املدارس  إلى  العودة  ومساعدات 

الالجئني  من  وتلميذة  تلميذ   ٢٠٦,٠٠٠ لصالح  أمريكي  دوالر 

في مدارس األونروا.

الضفة الغربية: تقدمي منح نقدية طارئة بقيمة ٣,٣٦٠,٠٠٠ • 

دوالر أمريكي لصالح ٤,٠٠٠ أسرة فقيرة بدون معيل أو تواجه 
صدمات حادة.

األنشطة:

تسعى األونروا، خالل سنة ٢٠١٠، إلى تقدمي منح نقدية ملا يصل 
إلى ٦٩,٠٠٠ أسرة من أفقر األسر الالجئة في قطاع غزة والضفة 
الغربية يتم حتديدها من خالل النظم اجلديدة لالستهداف املستند 
إلى الفقر. سيتم توفير الدعم النقدي لتمكني األسر الالجئة من 
على  قدرتها  حماية  ذلك  في  مبا  األساسية،  احتياجاتها   تلبية 
الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، أو تزويد األطفال بتغذية 
تكاليف  تغطية  أو  األساسية،  املنزلية  املواد  شراء  أو  صحية، 

املواصالت، أو سداد تكاليف اخلدمات العامة.

غزة

بـ٦٥,٠٠٠  يقدر  ملا  النقدية  املنح  األونروا  ستقدم  غزة،  في 
شخص)   ٣٢٥,٠٠٠) املدقع  الفقر  خط  حتت  تعيش  الجئة  أسرة 

برنامج  ضمن  توزيعها  يتم  التي  الغذائية  املعونات  الستكمال 

في  املنح  قيمة  ستبلغ  أدناه).  (انظر  الطارئة  الغذائية  املعونات 

املتوسط ٧٠٠ دوالر لألسرة الواحدة في السنة. إن تصميم املنح 
النقدية ينسجم مع النهج السابق في مساعدات اإلغاثة التي 

تصميمها  يتم  إذ  االعتيادي،  األونروا  برنامج  ضمن  تقدميها  يتم 

جلسر فجوة الفقر لدى األسر التي تعيش في فقر شديد، وسيتم 
حتديد حجم كل منحة حسب شدة فقر كل أسرة.

كما ميكن أن تقدم املساعدات النقدية لالستجابة إلى االحتياجات 

فقدان  نتيجة  حادة  ضيق  حالة  في  تعيش  التي  لألسر  الطارئة 

استجابة  املنح  تقدمي  جانب  وإلى  معيشتها١٩.  سبل  أو  منزلها 

ً من برنامج املساعدات  ١٩ إن تكاليف االنتقال إلى مأوى جديد والتي شكلت في السابق جزءا
النقدية الطارئة تندرج اآلن ضمن بند املأوى الطارئ.

قاعدة  ذات  مبادرات  لتبني   ً أيضا التخطيط   يتم  فردية،  لطلبات 

شيكل   ١٩٩) املدارس  ألطفال  صغيرة  منح  تقدمي  مثل  أوسع، 

للطفل) مبناسبة بدء السنة الدراسية اجلديدة.

الضفة الغربية

سيتم تقدمي املساعدات النقدية الطارئة في الضفة الغربية ملا 

برنامج  من   ً جزءا البرنامج  وسيكون  فقيرة.  أسرة  بـ٤,٠٠٠  يقدر 

أولوية  إعطاء  مبوجبه  يتم  الطارئة،  املعيشة  سبل  لدعم  أشمل 

العمل،  على  قادر  معيل  إلى  تفتقر  التي  لألسر  النقدي  الدعم 

من  املساعدة  على  العمل  على  القادرون  أولئك  يحصل  فيما 

ً، أي ما  خالل التشغيل املؤقت. ستبلغ قيمة كل منحة ٤٢٠ دوالرا

يعادل مكافأة شهر واحد في برنامج خلق فرص عمل، وستصمم 
لتغطية احتياجات األسر املنكشفة ملدة ثالثة أشهر. ويتوقع أن 

حتصل األسر على منحتني في السنة باملتوسط.

يشمل  مبا  خاصة،  احتياجات  لها  التي  األسر  احلاالت  ستتضمن 
املعاقني وذوي األمراض املزمنة والذين يقيمون في مناطق متضررة 
من اجلدار أو في املناطق التي يعزلها اجلدار أو في املنطقة ج، والذين 
القدرة  نقص  بسبب  االنكشاف  من  متزايدة  درجة  إلى  يتعرضون 
على الوصول إلى اخلدمات العامة وانخفاض فرص التشغيل. كما 
ستقدم املنح بشكل خاص ملساعدة األسر التي تواجه صدمات 

حادة، مثل فقدان املنزل أو سبل املعيشة.

األهلية:

أساس  على  النقدية  املساعدات  لتلقي  األهلية  حتديد  سيتم 
لدى  واملراقبون  االجتماعيون  الباحثون  يجريها  للفقر  تقييمات 
ويجري   ،ً مؤخرا تطويرها  مت  بديلة  اختبار  أدوات  باستخدام  األونروا 

واخلدمات  لإلغاثة  االعتيادية  األونروا  برامج  في   ً أيضا دمجها 

االجتماعية. وستستخدم هذه األدوات لتحديد األهلية للحصول 
على مختلف تدخالت سبل املعيشة الطارئة التي ترد ضمن هذا 

النداء (املساعدات النقدية، وخلق فرص عمل، واملعونات الغذائية).

خط  حتت  يقعون  الذين  ألولئك  املساعدات  تقدمي  سيتم  غزة،  في 

الفقر املدقع (٣٢٥,٠٠٠ شخص من أصل ٦٧٥,٠٠٠ الجئ يقدر بأنهم 
يعيشون في فقر). وميكن أن تقدم منح لغير الالجئني على أسس 

استثنائية، حينما ال يتوفر مصدر بديل للمساعدة. وستكون كل 
للحصول  مؤهلة  غزة  في  النقدية  املساعدات  تتلقى  التي  األسر 

على دعم ضمن برنامجي خلق فرص عمل واملعونات الغذائية.

املعونات  تتلقى  التي  األسر  فستكون  الغربية،  الضفة  في  أما 

ضمن  الدعم  لتلقي  مؤهلة  غير  العمل  مقابل  املال  أو  الغذائية 
برنامج املساعدات النقدية إال في الظروف االستثنائية. 
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األثر:

ستساعد املساعدات النقدية على تخفيف أثر األزمة املتواصلة 

احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في   ً انكشافا األكثر  الالجئني  على 
االحتياجات  وذوي  مدقع  فقر  في  يعيشون  الذين  أولئك  وخاصة 

هذا  العمل.  على  القدرة  إلى  يفتقرون  الذين  وأولئك  اخلاصة 

البرنامج يزود األونروا بآلية لالستجابة املرنة لالحتياجات الناشئة 

احلادة في بيئة سريعة التغير وميكّن الالجئني من حتديد أولوياتهم 

للتدخالت   ً مكمال البرنامج  هذا  ويعتبر  وتلبيتها.  األساسية 
األخرى لدعم سبل املعيشة الطارئة ضمن هذا النداء.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٥٥,٥٠٠,٠٠٠٣,٣٧٦,٦٠٠٥٨,٨٧٦,٦٠٠التكاليف التشغيلية

٦,١٠٥,٠٠٠٣٧١,٤٢٦٦,٤٧٦,٤٢٦تكاليف إدارية (١١٪)

٦٥,٣٥٣,٠٢٦$٣,٧٤٨,٠٢٦$٦١,٦٠٥,٠٠٠$اموع

خطط االستجابة

المساعدات الغذائية

الالجئة  لألسر  األساسية  الغذائية  االحتياجات  تلبية  الغاية: 

املنكشفة وتخفيف وطأة االنعدام املزمن لألمن الغذائي.

األهداف:

غزة: • 

o  توزيع أربع جوالت من املعونات الغذائية على ما يصل
 ١٣٥،٠٠٠) الفقراء  الالجئني  من  شخص   ٦٧٥,٠٠٠ إلى 
أسرة) مبا يغطي ٧٦٪ من االحتياجات اليومية للطاقة 

ويغطي  مدقع  فقر  في  يعيشون  الجئ   ٣٢٥,٠٠٠ لدى 

 ٣٥٠,٠٠٠ لدى  للطاقة  اليومية  االحتياجات  من   ٪٦٠
الجئ يعيشون حتت خط الفقر املطلق.

o  تقدمي الغذاء لكل التالميذ في مدارس األونروا (٢٠٧,٠٠٠

طالب وطالبة) من خالل برنامج التغذية املدرسية.

الضفة الغربية: • 

o  غير واملواد  الغذائية  املعونات  من  جوالت  أربع  توزيع 

األكثر  الالجئني  من  شخص   ٧٢,٠٠٠ على  الغذائية 

ً (١٢,٠٠٠ أسرة)، مبا يشمل األسر التي تعيش  انكشافا
وتلك  اجلدار  من  املتضررة  واتمعات  ج  املنطقة  في 

الغذائية  الطرود  ستغطي  معيل.  إلى  تفتقر  التي 
حوالي ٥٠٪ من االحتياجات اليومية للطاقة.

األنشطة:

على  الغذاء  لتوزيع  الالزم  التمويل  على  للحصول  األونروا  تسعى 
مبا  الغربية،  الضفة  في  الجئ  و٧٢,٠٠٠  غزة  في  الجئ   ٦٧٥,٠٠٠

يغطي ما بني ٥٠-٧٥٪ من االحتياجات اليومية للطاقة. يعني ذلك 
إجراء تخفيض ملموس على برنامج املعونات الغذائية في الضفة 
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كال  في  التغييرات  هذه  تأتي  غزة.  في  التوزيع  وتوسيع  الغربية 

ً لتبني نظم جديدة لتوجيه املساعدات باالستناد  اإلقليمني تبعا

إلى الفقر، مما سيسمح لألونروا أن حتسن تصميم دعمها للفئات 

سبل  دعم  في  االستراتيجية  النقلة  ذلك  يعكس  كما  احملتاجة. 

املعونات  تقدمي  عن   ً بعيدا الغربية  الضفة  في  الطارئة  املعيشة 

الغذائية  املساعدات  تقدمي  سيتم   ،ً فصاعدا اآلن  ومن  الغذائية. 

وليس  الفعلية،  القدرة  إلى  تفتقد  التي  لألسر  باألساس 

تعاني  التي  وللمجتمعات  الغذاء  إلى  الوصول  على  االقتصادية، 

من أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي.

غزة

ربعي،  أساس  على  الغذائية  املعونات  األونروا  ستقدم  غزة،  في 

(أي  املدقع  الفقر  خط  حتت  يعيشون  الجئ   ٣٢٥,٠٠٠ وسيتلقى 

 ً غير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية من الغذاء) طرودا

غذائية تغطي ٧٦٪ باملتوسط من احتياجاتهم اليومية، فيما أن 

٣٥٠,٠٠٠ آخرين ممن يعيشون حتت خط الفقر املطلق (أي يفتقرون 
إلى بعض املتطلبات املادية لكي يعيشوا حياة كرمية باحلد األدنى) 
سيحصلون على طرود تغطي ٦٠٪ من االحتياجات اليومية. كما 
ستتلقى األسر التي تعيش في فقر مدقع منح مساعدات مالية 

ً كما مت توضيحه أعاله. أيضا

سيتم تصميم الطرود حسب حجم األسرة، حيث ستتلقى كل 
ً يحتوي على الطحني واألرز والسكر وزيت عباد  ً منفردا أسرة طردا

الشمس ومسحوق احلليب الكامل واللحم املعلب. 

برنامج  في  لالستمرار  الالزم  التمويل  لتأمني  األونروا  تسعى  كما 
التغذية املدرسية الذي بدأ العمل به سنة ٢٠٠٨. وسيتم ضمن 
تتضمن  خفيفة  ووجبات  جاهزة  وجبات  تقدمي  التدخل  هذا 

جلميع  احلليب  أو  والعصير  والفواكه  واللنب  الساندويتشات 
التالميذ في مدارس األونروا ومركزي التدريب في غزة وخان يونس 

طوال السنة الدراسية.

ال تزال القيود على الوصول واحلركة جتعل من غير املمكن التنبؤ 

بإمكانية توريد املواد الغذائية الالزمة لتوزيع املؤن الغذائية حسب 

إلنتاج  احمللية  املطاحن  مع  التعاقد  األونروا  وستواصل  اجلدول. 
ً من االعتماد احلصري على مصادر التوريد الدولية. الطحني بدال

الضفة الغربية

على  ربعي  أساس  على  الطرود  توزيع  الغربية  الضفة  في  سيتم 

٧٢,٠٠٠ الجئ (١١,٠٠٠ أسرة منكشفة)، مبا يغطي ٥٠٪ باملتوسط 
تقدمي  في  األولوية  وستعطى  للطاقة.  اليومية  احتياجاتهم  من 
في  مشكالت  تواجه  التي  الالجئة  لألسر  الغذائية  املعونات 

يعزلها  التي  واملناطق  ج  املنطقة  في  الغذاء  إلى   ً فعليا الوصول 

األخرى  املناطق  في  معيل  إلى  تفتقر  التي  لألسر  وكذلك  اجلدار، 

في الضفة الغربية، داخل ايمات وخارجها. يتضمن عدد احلاالت 

املناطق  في  معيل  بدون  أسرة  و٦٠٠٠  ج  املنطقة  في  أسرة   ٥٠٠٠

األخرى من الضفة الغربية. كما ستحصل األسر املستفيدة على 

(الصابون  الغذائية  غير  املواد  لشراء  دوالر   ٣٢,٢٢ بقيمة  شيكات 

الطرود  وستكون  الثقاب).  وأعواد  الطهي  وغاز  التنظيف،  ومواد 

منسجمة بالكامل مع تلك التي يقدمها برنامج الغذاء العاملي 

وامللح  والزيت  والسكر  الطحني  على  وستحتوي  الالجئني،  لغير 

حتصل  بحيث  لشخصني،  مصممة  وستكون  اجلافة.  والفاصوليا 

رفعت  وقد  حجمها.  حسب  طرود  عدة  على   ً حجما األكبر  األسر 

األونروا محتوى الطاقة في الطرود الغذائية عما كانت عليه في 

السنوات املاضية، وذلك نتيجة النقاشات مع املستفيدين، بحيث 

ارتفعت نسبة التغطية من حوالي ٢٥٪ إلى ٥٠٪.

وستعمل األونروا، ضمن تدخل مشترك مع برنامج الغذاء العاملي، 

على دعم مجتمعات البدو والرعاة والذين مت حتديدهم على أنهم 
ً في الضفة الغربية. الفئة األكثر انكشافا

األهلية:

توجيه  نظم  على  بناءً  األهلية  حتديد  اإلقليمني  كال  في  سيتم 
كافة  في  تبنيها  يجري  والتي  الفقر،  إلى  باالستناد  املساعدات 
تدخالت املعونات الغذائية وخلق فرص عمل واملساعدات النقدية 
غزة  في  الغذائية  املعونات  من  املستفيدون  وسيكون  الطارئة. 
مؤهلني للحصول على دعم ضمن برنامج خلق فرص عمل، فيما 
سيحصل أفقر الفقراء على مساعدات نقدية مكملة للمعونات 
الغذائية. أما في الضفة الغربية، فستنحصر األهلية في األسر 
التي تعاني من أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي، وخاصة تلك 

التي ال تستطيع االستفادة من برنامج خلق فرص عمل.

األثر:

تخفيف  على  الطارئة  الغذائية  املساعدات  توزيع  سيساعد 

األزمة.  استمرار  عن  والناجت  الغذائي  لألمن  املزمن  االنعدام  آثار 
الفقر  إلى  باالستناد  املساعدات  توجيه  نظم  تبني  وسيساهم 
مواردها  تخصيص  على   ً انكشافا األكثر  الفئات  قدرة  حتسني  في 
التدبر  استراتيجيات  من  سيعزز  مما  أخرى،  ألولويات  الشحيحة 
التي يتبعونها. كما سيساعد ذلك على حتسني الكفاءة واجلدوى 

االقتصادية لتدخالت األونروا. أما االستمرار في البرنامج الغذائي 

املدرسي في غزة فسيعالج مشكلة اجلوع على املدى القريب في 
أوساط التالميذ، مما يساهم في حتسني سالمتهم وقدرتهم على 

التعلم.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٧٨,٢٥٠,٠٠٠٥,٦٤٤,١٦٧٨٣,٨٩٤,١٦٧التكاليف التشغيلية

٨,٦٠٧,٥٠٠٦٢٠,٨٥٨٩,٢٢٨,٣٥٨تكاليف إدارية (١١٪)

٩٣,١٢٢,٥٢٥$٦,٢٦٥,٠٢٥$٨٦,٨٥٧,٥٠٠$اموع
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املصبوب  الرصاص  عملية  أعقاب  في  دراستهم  يستأنفون  غزة  في  لألونروا  مدرسة  في  فتيان 

باستعمال لوازم أمدتها الوكالة (أرشيف األونروا)

خطط االستجابة

التعليم – غزة فقط
وعملية  التعليم  نظام  على  املمتدة  األزمة  أثر  تخفيف  الغاية: 

األونروا  مدارس  في  للتالميذ  إيجابية  تعلم  بيئة  وتطوير  التعلم، 

في غزة.

األهداف:

في •  وتلميذة  تلميذ   ٢٠٧,٥٠٠ لصالح  للتعلم  الدعم  تقدمي 

كل  بداية  في  القرطاسية  توفير  خالل  من  األونروا  مدارس 

فصل دراسي ومجموعة من التدخالت العالجية والسلوكية/

القيمية.

األنشطة:

أنشطة  على  للمحافظة  الالزم  التمويل  لتأمني  األونروا  تسعى 
في أعقاب   ٢٠٠٩ في سنة  العمل بها  الطارئة التي بدأ  التعليم 
استئناف  لدعم  تصميمها  مت  والتي  املصبوب،  الرصاص  عملية 
التي  اجلديدة  للتحديات  والتصدي  احلرب  بعد  املدرسي  التعليم 
تواجه نظام التعليم في غزة في ظل أوضاع األزمة املمتدة. فقد 
على  واإلجنازات  املعايير  في   ً ملحوظا  ً انخفاضا النظام  هذا  شهد 
مدى العقد األخير، حيث تواجه نسبة ملموسة من األطفال في 
مدارس األونروا صعوبة في تلبية احلد األدنى من املعايير بناءً على 

املنهاج الوطني.

على  بالتركيز  العالجية  البرامج  من  مجموعة  األونروا  ستنفذ 
طاقاتهم.  حتقيق  في  األطفال  لدعم  األساسية  املنهاج  مواضيع 

احلد  حتقيق  في  يخفقون  الذين  للتالميذ  خاص  اهتمام  وسيولى 

والرياضيات.  العربية  اللغة  في  املعيارية  املقاييس  من  األدنى 

سيتضمن البرنامج إجراء اختبارات موحدة في كل فصل، وتوزيع 
والرياضيات  العربية  اللغة  في  تدريسية  وأدلة  مساندة  مواد 
واللغة اإلجنليزية والعلوم. كما ستنظم األونروا حلقات مسائية 

التالميذ  لكل  صيفية  عالجية   ً ودروسا املنزلية  الواجبات  ألداء 

الذين يرسبون في االختبارات املوحدة في نهاية السنة الدراسية 

في ٢٠١٠.

واملشاركة  للتعلم  مواتية  بيئة  لبناء  السعي  األونروا  وستواصل 
داخل املدارس من خالل تطبيق وتوسيع مبادرتها التي تعرف باسم 

"االحترام واالنضباط في مدارس خالية من العنف". هذه املبادرة 

للطلبة  واملسؤوليات  احلقوق  إطار  حتدد  سلوك  مدونة  إلى  ترتكز 
واملعلمني واألهالي وتعزز الشفافية واملساءلة عن السلوك. وهي 

وتعزز  الدراسية  السنة  خالل  للطلبة  الكاملة  املشاركة  تدعم 

اهتمام  إيالء  وسيتم  املدارس.  داخل  النوعي  للتعلم  بيئة  بناء 
اإلعدادية.  املدارس  في  الفتيان  لدى  التعلم  الحتياجات  خاص 
كما ستواصل الوكالة تطبيق منهاج تعليم حقوق اإلنسان في 

مدارسها.

ً اللوازم واملواد التعليمية على جميع التالميذ  ستوزع األونروا أيضا
في مدارسها، مبا يشمل الدفاتر والقرطاسية، في بداية كل فصل 
دراسي، بالنظر إلى تزايد الصعوبات التي تواجهها األسر في توفير 

هذه اللوازم.

األثر:

إن دعم التدخالت ملعاجلة احتياجات األطفال في كافة الصفوف 
واحلساب  والكتابة  القراءة  مهارات  في  املتدني  التحصيل  ذوي 

في  إيجابية  تعلم  بيئة  بناء  ملواصلة  املكثفة  واجلهود  األساسية 

املدارس قد أثبت فعاليته في احلد من تأثير األزمة.

في  الفعالة  املشاركة  وتدعم  ستعزز  أعاله  الواردة  األنشطة  إن 
في  املؤهلني  الالجئني  التالميذ  لكل  األساسي  التعليم  دورة 

للتعلم  الفرص  على  التالميذ  كل  يحصل  أن  وستكفل  غزة، 
املصممة  التدخالت  وستساعد  وقدراتهم.  الحتياجاتهم   ً وفقا

إيجاد  دعم  في  املدرسة  في  اجليد  والسلوك  االنضباط  لتشجيع 

الفتيان  وخاصة  اجلميع،  قبل  من  البناءة  للمشاركة  مواتية  بيئة 
في املدارس اإلعدادية.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٧,٤٨١,٩٨٢n/a٧,٤٨١,٩٨٢التكاليف التشغيلية

٨٢٣,٠١٨n/a٨٢٣,٠١٨تكاليف إدارية (١١٪)

٨,٣٠٥,٠٠٠$٨,٣٠٥,٠٠٠n/a$اموع
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خطط االستجابة

الصحة
الغاية:

أثر  وتخفيف  احليوية،  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول  ضمان 

الوضع  على  املمتدة  االجتماعية-االقتصادية  واألزمة  اإلغالقات 

الصحي لالجئني.

األهداف:

غزة: • 

o  التعامل مع الزيادة في الطلب على اخلدمات في مرافق

الرعاية الصحية لألونروا من خالل شراء لوازم ومعدات 

إضافية.

o  توسيع خالل  من  الالجئني  التالميذ  صحة  حتسني 

برنامج الصحة املدرسية.
o  دعم الوصول إلى خدمات االختصاص الصحية لالجئني

في  الرعاية  تكاليف  في  املساعدة  خالل  من  املعوزين 
الثانوية  الرعاية  مرافق  إلى  والتحويالت  املستشفيات 

والتخصصية. 

الضفة الغربية: • 
o  التعامل مع الزيادة في الطلب على اخلدمات في مرافق

من  املزيد  توظيف  خالل  من  لألونروا  الصحية  الرعاية 
املهنيني الصحيني وشراء لوازم ومعدات إضافية.

o  للمجتمعات ووقائية  عالجية  صحية  خدمات  تقدمي 
املعزولة والنائية التي تفتقر إلى القدرة على الوصول 
إلى اخلدمات الصحية، وذلك من خالل تشغيل عيادات 

متنقلة.
o  دعم الوصول إلى خدمات االختصاص الصحية لالجئني

تكاليف  في  املساعدة  خالل  من  واملعوزين  املنكشفني 

الرعاية في املستشفيات.

األنشطة:

الرعاية الطبية العامةأ. 

الطلب  يواصل  املطولة،  االجتماعية-االقتصادية  لألزمة  نتيجة 

على اخلدمات في مرافق الرعاية الصحية لألونروا االرتفاع في كل 
ً بعد عام، ومبعدالت تفوق معدالت  من غزة والضفة الغربية عاما
النمو السكاني بكثير. فقد كان عدد االستشارات في غزة خالل 

عليه  كان  مما   ٪١١ بنسبة  أعلى   ٢٠٠٩ سنة  من  األول  النصف 

في الفترة ذاتها من سنة ٢٠٠٨، فيما ارتفع في الضفة الغربية 

بنسبة ٧,١٪. ويواجه الالجئون صعوبات متزايدة في دفع املساهمة 
الرمزية التي تتقاضاها العيادات احلكومية واألهلية، فيلجئون إلى 

عيادات األونروا بأعداد تتزايد باستمرار. لقد تفاقم هذا الوضع في 
تزويد  إعادة  على  الفلسطينية  السلطة  قدرة  عدم  بسبب  غزة 

عياداتها مبا ينفد من لوازم بسبب احلصار. أما في الضفة الغربية، 

األطراف  تديرها  التي  العيادات  إلى  الفعلي  الوصول  تقييد  فإن 

الطلب  زيادة  في   ً مساهما  ً عامال ميثل  للخدمات  املقدمة  األخرى 

على خدمات األونروا الصحية.

في كال اإلقليمني، ستقوم األونروا بشراء كميات إضافية معتدلة 

تدبر  على  للمساعدة  الصحية  ملرافقها  واملعدات  اللوازم  من 

ذلك  يشمل  األساسية.  الصحية  اخلدمات  على  املتزايد  الطلب 

معدات ولوازم لعيادات الطب العام، وكذلك لوازم لعيادات األسنان 

تكنولوجيا  وخدمات  أجهزة  وشراء  الطبيعي  والعالج  واتبرات 

لشراء  األموال  استخدام  سيتم  كما  واالتصاالت.  املعلومات 

وسائط النقل األساسية وغيرها من األصول الداعمة للخدمات 

األكثر  للفئات  االختصاص  أدوية  تقدمي  ولدعم  للوكالة  الصحية 
ً. سيتم كذلك توزيع مواد التثقيف الصحي على املرضى  انكشافا

في الضفة الغربية لتحسني االلتزام بالعالجات الطبية.

 ً كادرا  ١٨١ تدريب  إعادة  أو  توظيف  الغربية  الضفة  في  سيتم 
ً بعقود طارئة في كافة عيادات األونروا، وذلك بهدف  ً إضافيا صحيا
ً في اليوم،  تقليل عبء احلاالت على األطباء من ٩٩ إلى ٨٥ مريضا
سيتم  كما  والعالج.  الرعاية  في  الثبات  ضمان  على  يساعد  مما 
املزمنة  األمراض  أخصائيي  من  الفعالية  عالية  طواقم  توظيف 
والتغذية وأمراض العيون والكوادر التمريضية للعمل في املراكز 
الصحية في شمال الضفة الغربية وجنوبها، في املواقع التي مت 
فيها حتديد ارتفاع في الطلب على هذا الدعم. فقد قدمت األونروا 
بزيادة   ،٢٠٠٨ سنة  في  مريض   ٢٨,٩٠٠ إلى  املزمنة  األمراض  عالج 

طواقم  توفير  سيتم  غزة،  وفي   .٢٠٠٧ مع  باملقارنة   ٪١٠ تفوق 
صحية إضافية من خالل برنامج خلق فرص عمل.

العالج في املستشفياتب. 

دعم  على  االعتيادي  الصحي  برنامجها  ضمن  األونروا  تعمل 
القادرين  غير  لالجئني  اتصة  والرعاية  املستشفى  تكاليف 
على  الطلب  في  امللموسة  الزيادة  وبسبب  التكاليف.  دفع  على 

هذه اخلدمات نتيجة انخفاض قدرة املرضى الالجئني على الدفع، 

النداء  هذا  ضمن  إضافي  مالي  دعم  لتأمني  تسعى  األونروا  فإن 
لالستجابة لهذه احلاجة في كل من غزة والضفة الغربية.

سنة  أواخر  منذ  الغربية  الضفة  في  املطبق  اإلغالق  نظام  إن 

إلى  الوصول  على  املرضى  قدرة  من  خطير  بشكل  يحد   ٢٠٠٠

الصحة  برنامج  ضمن  األونروا  معها  تتعاقد  التي  املستشفيات 
واملستشفى  املطلع  مستشفى  األمر  هذا  يشمل  االعتيادي. 

والتي  قلقيلية،  في  الوكالة  ومستشفى  القدس  في  املقاصد 
الرعاية  تقدم  التي  املؤسسات  أهم  من  بعيد  أمد  منذ  تعتبر 

الطبية اتصة للفلسطينيني في الضفة الغربية. وحتى حتافظ 
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سعت  اخلدمات،  هذه  مثل  إلى  الوصول  على  القدرة  على  األونروا 

لتغطية  طارئ  متويل  على  للحصول  عديدة  سنوات  مدى  على 

تكاليف التعاقد مع مستشفيات أخرى في مدن الضفة الغربية. 

وتسعى األونروا ضمن هذا النداء للتعاقد مع ستة مستشفيات 

الرازي  مستشفى  وهي  الرئيسية،  السكنية  املراكز  في  أهلية 

الهالل  ومستشفى  طولكرم،  في  الزكاة  ومستشفى  جنني،  في 

حلم  بيت  وجمعية  اخلليل،  في  األهلي  ومستشفى  اهللا،  رام  في 

التخصصي.  نابلس  ومستشفى  حلم،  بيت  في  للتأهيل  العربية 

ستغطي األونروا ما بني ٧٠-٨٠ باملائة من تكاليف الرعاية الثانوية 

للمستفيدين املؤهلني.

لتغطية   ً أيضا غزة  في  إضافي  دعم  توفير  األونروا  تنوي  كما 

تكاليف الرعاية في املستشفيات والتحويالت إلى مرافق الرعاية 

الثانوية والتخصصية بسبب انخفاض قدرة الالجئني املرضى على 

دفع تكاليف العالج.

العيادات املتنقلة (الضفة الغربية فقط)ت. 

خالل  من  متنقلة  صحية  خدمات  توفير  في  األونروا  ستستمر 
على  والفقر  اإلغالق  أثر  تخفيف  بهدف  متنقلة  عيادات  خمس 
الوضع الصحي للفلسطينيني الذين يقيمون في املناطق املعزولة 
 ً موقعا  ٨١ العيادات  هذه  ستخدم  الغربية.  الضفة  في  النائية  أو 
مبا  األولية،  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  على  القدرة  تنقصها 
ستقدم  واخلليل.  والقدس  نابلس  في  ثابتة  محاور  ثالثة  ذلك  في 
ً من اخلدمات التي تتضمن الرعاية الصحية  العيادات املتنقلة مجاال
األولية الوقائية والعالجية، والتوعية واملشورة الصحية، واإلرشاد 
النفسي، وفحص الدم. سيتباين تكرار الزيارات حسب احتياجات 
عن  يقل  ال  مبا  العزلة)،  مدى  السكان،  حجم   ،ً (مثال مجتمع  كل 
زيارة واحدة لكل موقع في الشهر. أما بالنسبة للمحاور الثابتة، 

العيادة املتنقلة لألونروا في بيتا، الضفة الغربية (إيزابيل دي ال كروز)

فستكون  السكانية،  املراكز  من  قربها  بسبب  اختيارها  مت  والتي 

البرنامج  يظل  أن  األونروا  تكفل  وحتى  أعلى.  بتكرار  الزيارات 
عن   ً بعيدا املوارد  نقل  على  ستعمل  االحتياجات،  مع   ً متجاوبا

املناطق التي طرأ تخفيف مؤقت ملشكالت الوصول فيها وباجتاه 
املواقع التي ال تزال القيود املشددة سارية فيها (مثل املناطق التي 

يعزلها اجلدار).

 – الشهر  في  مريض   ١٣٫٠٠٠ حوالي  إلى  للوصول  األونروا  تهدف 

الجئني وغير الجئني. وستعمل على تعزيز تنسيقها مع األطراف 

متنقلة  خدمات  تدير  والتي  الصحية  للرعاية  املقدمة  األخرى 

مماثلة، وذلك لتجنب االزدواجية وبذل اجلهود لتغطية االحتياجات 

أخرى  مؤسسات  مع  شراكة  اتفاقات  بناء  مت  وقد  قدر.  بأمثل 

الوصول  في  صعوبة  األونروا  جتد  التي  املواقع  من  عدد  لتغطية 

تقدم  أن  دون  ولكن  األدوية  تكلفة  األونروا  ستغطي  حيث  إليها، 

اخلدمات بشكل مباشر. مت التوصل إلى اتفاقات كهذه مع جمعية 

بأريحا  احمليطة  املنطقة  في  البدو  مجتمع  خلدمة  اإلصالح/أريحا 

واملؤسسات  كير  مؤسسة  ومع  موسى  والنبي  األحمر  واخلان 

املنفذة الشريكة لها ومع جلان العمل الصحي في برطعة.

ستضم الطواقم الصحية أطباء وكوادر متريضية وفنيي مختبر 

وصيادلة ومرشدين نفسيني. وسيركز املرشدون اهتمامهم على 

خاصة  اعتبارات  تواجه  التي  الالجئني  وغير  الالجئني  مجتمعات 

للصحة  األونروا  برنامج  من  االستفادة  تستطيع  وال  باحلماية 

زيارة  وستتم  التنقل.  على  القيود  بسبب  اتمعية  النفسية 
مبعدل  النفسيني  املرشدين  من  الدعم  ستتلقى  التي  اتمعات 

ست مرات في الشهر.

برنامج الصحة املدرسية املوسع (غزة فقط)ث. 

إن نتائج املشروع االستطالعي احلديث العهد املوجه نحو الطلبة 

الراسبني في مدارس األونروا تقترح وجود عالقة بني الصحة واألداء 

بشكل  يؤدون  الذين  التالميذ  من   ً عددا أن  تبني  فقد  املدرسي. 
املسالك  والتهابات  الدم  فقر  من  يعانون  املدرسة  في  ضعيف 
عالجها  ميكن  التي  الصحية  املشكالت  من  وغيرها  البولية 

تسعى  األونروا  فإن  لذا  املناسبة.  الطبية  الرعاية  بتوفر  بسهولة 
حتى  غزة  في  املدرسية  الصحة  برنامج  لتوسيع  التمويل  لتأمني 

األونروا  لطلبة  واملتابعة  الطبي  التقصي  فحوص  بإجراء  يقوم 

األكثر عرضة للمخاطرة مبزيد من العمق. ستتواجد فرق مختصة 
من أطباء األطفال وأخصائيي البصريات وأطباء العيون والطواقم 

الطبية املساندة في عيادات األونروا في كل من املناطق التعليمية 
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الطبية  التقصي  وفحوص  املعمقة  التقييمات  لتجري  الست 

التدخل  هذا  وسيركز   .ً حتصيال األدنى  للتالميذ  واملتابعة/التحويل 

على قرابة ١٥,٠٠٠ طفل خالل السنة الدراسية.

األهلية:

ستقدم العيادات املتنقلة في الضفة الغربية خدماتها لكل من 

الوصول  على  القدرة  إلى  يفتقرون  الذين  الالجئني  وغير  الالجئني 

اخلدمات  جميع  توفير  وسيتم  املناسبة.  الصحية  اخلدمات  إلى 
ً لإلجراءات املعيارية لدى األونروا. األخرى ضمن هذا التدخل وفقا

األثر:

إن برنامج الطوارئ الصحية في األونروا يدعم توفير خدمات الرعاية 

الغربية  والضفة  غزة  في  لالجئني  عالية  بجودة  األولية  الصحية 

الرعاية  استمرار  لضمان  إضافية  ومعدات  لوازم  توفير  خالل  من 

استمرار  وسيكفل  اتصة.  العالجات  ودعم  النوعية  الصحية 

عمل العيادات املتنقلة في الضفة الغربية الوصول إلى اخلدمات 

لسكان  بالنسبة  النفسية  الصحة  ودعم  والوقائية  العالجية 

املناطق املعزولة أو النائية. كما أن توسيع تدخالت صحة الطفل 

في غزة بالتركيز على الطلبة األدنى أداءً في املدرسة سيساهم في 

تعزيز جهود الوكالة لكبح انخفاض املعايير في مدارسها.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٢,٠٠٠,٠٠٠٥,٠١٣,٣٧٠٧,٠١٣,٣٧٠التكاليف التشغيلية

٢٢٠,٠٠٠٥٥١,٤٧١٧٧١,٤٧١تكاليف إدارية (١١٪)

٧,٧٨٤,٨٤١$٥,٥٦٤,٨٤١$٢,٢٢٠,٠٠٠$اموع

خطط االستجابة

الصحة البيئية
إلى  احمليطة  واملناطق  ايمات  في  الالجئني  وصول  ضمان  الغاية: 
بانتشار  ااطرة  وتقليص  كافية  صحي  وصرف  مياه  خدمات 

األمراض احملمولة باملاء وحدوث طوارئ في الصحة العامة.

الهدف:

العامة •  الصحة  في  طوارئ  بحدوث  ااطرة  تقليص  غزة: 
وخدمات  معاجلتها  وخدمات  املياه  إمدادات  استمرار  وضمان 
ااري والنفايات الصلبة مبا ميكن أن يشمل سكان قطاع غزة 
بأكملهم من خالل تقدمي املساعدة الطارئة للبلديات وغيرها 

من مقدمي اخلدمات العامة.

احملمولة •  األمراض  بانتشار  ااطرة  تقليص  الغربية:  الضفة 
باملاء وحتسني كمية ونوعية املياه املتاحة تمعات الالجئني 
وحتسني  للمياه  التحتية  البنية  تأهيل  خالل  من  املتضررة 

الضفة  في  لالجئني   ً مخيما  ١٦ في  الصحي  الصرف  أوضاع 

الغربية (مجموع السكان حوالي ١٧٦,٠٠٠ نسمة).

األنشطة:

غزة

خدمات  ملقدمي  الطارئ  دعمها  متويل  الستمرار  األونروا  تسعى 

ااري  مياه  وتصريف  املياه،  معاجلة  مجاالت  في  العامة  الصحة 
سيكون  اآلفات.  على  والسيطرة  املياه،  وآبار  الصلبة،  والنفايات 

وتوفير  الكيماوية  واملواد  واللوازم  للوقود  متويل  شكل  على  ذلك 

املساعدة  لطلبات  والفعالة  السريعة  لالستجابة  فنية  قدرات 
في  اللوازم  نقص  يستمر  حيثما  اخلدمات،  مقدمي  من  ترد  التي 
على  القيود  إن  العامة.  الصحة  وأوضاع  البيئية  األوضاع  تهديد 
دخول احملروقات واللوازم األساسية إلى غزة منذ ٢٠٠٦ قد جعلت 
مخزونهم  تعويض  عن  عاجزين  اخلدمات  مقدمي  من  العديد 

هذه  تفاقمت  وقد  عنها.  غنى  ال  التي  األخرى  واللوازم  الوقود  من 
املشكالت بسبب تأثير حرب كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ على البنية 
الصحة  في  طوارئ  حدوث  خطر  من  يزيد  مما  املتداعية،  التحتية 

العامة ويزيد من حجم طلبات الدعم التي ترفع لألونروا.

األونروا  عملت  حيث  املصبوب،  الرصاص  عملية  جتربة  على  بناءً 
بدور املالذ األخير لتقدمي اخلدمات األساسية٢٠، جتري ترتيبات خاصة 
االحتياجات  مع  للتعامل  جاهزة  األونروا  تكون  أن  لضمان   ً أيضا

احلرجة في مجال املياه والصرف الصحي والنظافة، والناشئة عن 
أية كارثة من صنع اإلنسان أو الطبيعة.

سيشمل نطاق األنشطة ما يلي:

توفير الوقود وقطع الغيار للبلديات ومجالس إدارة النفايات • 
املياه  محطات  لتشغيل  العامة  اخلدمات  وشركات  الصلبة 

٢٠ أثناء عملية الرصاص املصبوب، قدمت األونروا الوقود حملطة الكهرباء لدعم استئناف عملها 
األساسي، وللبلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل لتمكينها من تقدمي احلد األدنى من خدمات 

املياه وتدبير املياه العادمة والنفايات الصلبة. كما قدمت الوكالة الوقود لشبكة جوال ملنع انهيار 
نظم االتصال الهاتفي.
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الصلبة،  النفايات  إدارة  ومعدات  العادمة  املياه  ومعاجلة 

واإلصالح الطارئ للبنية التحتية للمياه التي تخدم الالجئني 

في حال وقوع عمليات عسكرية أو أضرار أخرى.

تزويد البلديات بالكيماويات والزيوت واألدوات الالزمة لتنفيذ • 

حمالت القضاء على البعوض، وخاصة في برك املياه الراكدة 

في وادي غزة.

التعاقد مع مقاولني إلزالة النفايات من املكبات غير الرسمية • 

حال  في  وذلك  النفايات،  لطرح  رسمية  مواقع  إلى  ونقلها 

استخدام مكبات غير رسمية جلمع نفايات ايمات وطرحها 

عندما تكون الطرق غير ميسرة أثناء العمليات العسكرية 

نقل  شاحنات  حركة  تتعطل  عندما  أو  اإلسرائيلي  للجيش 

النفايات بسبب نقص الوقود.

توفير عبوات مياه بالستيكية ومراحيض ووحدات استحمام • 

اجليش  عمليات  نتيجة   ً مؤقتا العائالت  تهجير  يتم  عندما 

اإلسرائيلي أو طوارئ أخرى.

املياه  خدمات  إلى  الوصول  حتسني  في  التدخالت  هذه  ستساهم 
والصرف الصحي بالنسبة لسكان غزة بأكملهم.

الضفة الغربية

التحتية  البنية  لتأهيل  الالزمة  األموال  لتوفير  األونروا  تسعى 
ً لالجئني في الضفة الغربية وتقدمي  املتضررة للمياه في ١٦ مخيما
اخلدمات  تتلقى  ال  مخيمات  ثمانية  في  الصحي  الصرف  خدمات 

الكافية من السلطات احمللية.

البنية  تأهيل  سيتم  التي  عشر  الستة  ايمات  ضمن  من 
سبعة  في  للغاية  سيئة  األوضاع  تعتبر  فيها،  للمياه  التحتية 
منها بسبب تضررها من العمليات العسكرية املتكررة (العروب 
وبالطة وجنني واجللزون ومخيم رقم ١ وطولكرم وعسكر) وكذلك 

ً في األعوام  ً كبيرا ً سكانيا في مخيم شعفاط الذي شهد تدفقا

كل  في  القدس.  حول  اجلدار  وبناء  اإلغالق  نظام  نتيجة  األخيرة 
متصاعد  ضغط  إلى  القدمية  املياه  شبكات  تتعرض  احلاالت، 
يسبب  مما  بالنزاع،  املرتبطة  واألضرار  املفرط  االستخدام  بسبب 
ً للوضع  ً جديا ارتفاع خطر تلوث إمدادات املياه. وميثل ذلك تهديدا

الكبد  التهاب  مثل  أمراض  انتشار  خالل  من  لالجئني  الصحي 

الوبائي والتهابات اجللد والعيون وااللتهاب الرئوي واإلسهال، إلى 
جانب تهديده للبيئة.

ستستفيد األونروا من األيدي العاملة واملواد التي يوفرها برنامج 

خلق فرص عمل لكي تعمل على إصالح نظم املياه واملياه العادمة 

العمليات  أثناء  تضررت  والتي  ايمات،  هذه  في  األمطار  ومياه 
النفايات  حاويات  استبدال  جانب  إلى  اإلسرائيلية،  العسكرية 

الصلبة املتضررة.

خطر  وتقليل  البيئية  األوضاع  لتحسني  السعي  مجرى  وفي 
الصلبة  النفايات  بإزالة   ً أيضا األونروا  ستقوم  السارية،  األمراض 
 ١ رقم  ومخيم  وعسكر  وبالطة  واجللزون  شعفاط  مخيمات  من 
نظام  يتسبب  ايمات،  هذه  في  وجنني.  شمس  ونور  وطولكرم 
املكبات  إلى  الوصول  من  الوكالة  منع  في  اإلسرائيلي  اإلغالق 
التي كانت تستخدم في السابق، فيما أن السلطات احمللية التي 
التكاليف  تغطية  تستطيع  ال  التمويل  في  نقص  من  تعاني 
الزائدة والناجمة عن هذه اخلدمات. نتيجة لذلك، يتزايد الضغط 
على مكبات النفايات الرسمية بشكل متواصل، فيما أن وصول 

هذا  ضمن  األونروا،  ستقوم  فأكثر.  أكثر   ً صعبا يصبح  األونروا 
التدخل، بتحديد مواقع آمنة لطرح النفايات خارج ايمات ليتم 

استخدامها لتصريف النفايات الصلبة.

ومع  األخرى  الهيئات  مع  األونروا  ستنسق  اإلقليمني،  كال  في 
البلديات املعنية خالل كل مرحلة من مراحل تنفيذ األنشطة في 
هذا القطاع بهدف جتنب االزدواجية وحتقيق أقصى قدر من التأثير.

األثر:

ستساعد هذه األنشطة في احلد من ااطر على الصحة العامة 
وتقليل التهديدات للبيئة ومخاطر األمراض السارية. وستساهم 

في حتسني الوصول إلى املياه واخلدمات العامة ذات العالقة وضمان 
توفر إمدادات مأمونة وكافية من املياه للعائالت في حال وقوع أي 

طارئ.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

١,٣٦٠,٠٠٠٧١٤,٠٢٦٢,٠٧٤,٠٢٦التكاليف التشغيلية

١٤٩,٦٠٠٧٨,٥٤٣٢٢٨,١٤٣تكاليف إدارية (١١٪)

٢,٣٠٢,١٦٩$٧٩٢,٥٦٩$١,٥٠٩,٦٠٠$اموع
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خطط االستجابة

الصحة النفسية المجتمعية
معاجلة  خالل  من  الالجئني  لدى  التكيف  آليات  دعم  الغاية: 

يسببها  التي  النفسية-االجتماعية  والضائقة  االحتياجات 

العنف السائد واملصاعب االقتصادية وانعدام األمن، مع التركيز 

بشكل خاص على األطفال والشباب.

الهدف:

من •  وطالبة  طالب   ٧,٠٠٠ حلوالي  الفردي  اإلرشاد  تقدمي  غزة: 

وطالبة  طالب   ٢٥,٠٠٠ حلوالي  اجلمعي  واإلرشاد  الالجئني 

وأنشطة التوعية حلوالي ٤٠,٠٠٠ الجئ.

الضفة الغربية: • 

o  وأنشطة  ٢٤،٤٥٠ حلوالي  واجلمعي  الفردي  اإلرشاد  تقدمي 

التوعية ملا يصل إلى ١٤،٤٤٢
o  ٥،٠٣٠ إلى  مجموعة  يصل  ملا  ترفيهية  أنشطة  توفير 

.ً شخصا
o  واملرشدين الفنيني  املستشارين  من   ً شخصا  ٥٢٠ تدريب 

وطواقم ايمات واملنظمات اتمعية.

األنشطة:

يتعرض الالجئون عبر األرض الفلسطينية احملتلة وبانتظام للعنف 
الناجت عن عمليات اجليش اإلسرائيلي والنزاع الداخلي وكذلك على 
حلقوقهم  دائمة  انتهاكات  ويواجهون  واتمع،  األسرة  مستوى 
األساسية، مبا يشمل التهجير من منازلهم وأراضيهم وحرمانهم 
صعوبة  الوضع  يزيد  وما  األساسية.  اخلدمات  إلى  الوصول  من 

الضائقة االقتصادية التي يعاني منها العديد من الالجئني، وخاصة 
في غزة، إلى جانب سكان املناطق املعزولة في الضفة الغربية.

وقد  وأفراد.  كمجتمعات  الالجئني  على  خطيرة  عواقب  لذلك  إن 

الذي  اتمعية،  النفسية  للصحة  األونروا  برنامج  تصميم  مت 

أنشئ في سنة ٢٠٠٢، لتمكني الجئي فلسطني، وخاصة النساء 
واألطفال والشباب، حتى يتدبروا بشكل إيجابي مع الوسط الذي 
يعيشون فيه. يتم حتقيق ذلك من خالل مساعدة اتمعات على 

تعبئة مواردهم اخلاصة وتنظيم أنفسهم ومساعدتهم على أن 
إن  طبيعية.  غير  أوضاع  ظل  في   ً نسبيا طبيعية  حياة  يعيشوا 

النفسية- التدخالت  أن  تظهر  األزمات  أوضاع  في  العمل  خبرات 
توفير  في  تساعد  أن  تستطيع  األجل  الطويلة  االجتماعية 

االستقرار وحتسني االستجابات اإليجابية وتطوير القدرات الفردية 
واجلماعية لتحقيق االستقرار االجتماعي والنفسي والقدرة على 

اتخاذ خيارات مستقلة.

يتم تنفيذ البرنامج من خالل عاملني مجتمعيني ومرشدين مدربني 

الصحية  ومراكزها  الوكالة  مدارس  في  يتواجدون  ومنشطني 

ايمات  داخل  االجتماعية  اخلدمات  ومراكز  اتمعية  واملنظمات 

وخارجها.  يضمن ذلك أن تكون تدخالت األونروا في مجال الصحة 

في  بالكامل  مندمجة  النفسي-االجتماعي  والدعم  النفسية 

ً في قطاع غزة  برامجها الرئيسية. ويعمل في الوكالة ١٨٩ مرشدا

و١١٥ في الضفة الغربية.

يتم تقدمي مجال من التدخالت التي تلبي مختلف احتياجات الصحة 

ويتضمن  السكان،  لدى  النفسي-االجتماعي  والدعم  النفسية 

ذلك اإلرشاد اجلمعي والفردي، وكذلك الزيارات املنزلية والتحويالت 

إلى الرعاية اتصة في وزارة الصحة وغيرها من مقدمي اخلدمات. 

ً أنشطة التوعية حول الصحة النفسية بهدف  وستتواصل أيضا
والتعرف  النفسية،  الصحة  قضايا  وفهم  التكيف،  آليات  حتسني 
على اخلدمات املتاحة، وحتدي الوصمة االجتماعية السائدة، وتطوير 
الطاقات الفردية واجلماعية لبناء االستقرار االجتماعي والنفسي.

املواد  وتوفير  املرشدين  واستبقاء  لتوظيف  التمويل  سيستخدم 
للمستشارين  التدريب  برامج  لدعم  وكذلك  الضرورية،  واملعدات 
اتمعية.  واملنظمات  ايمات  في  والعاملني  واملرشدين  الفنيني 
الغربية،  الضفة  في  ترفيهية  أنشطة  األونروا  ستنظم  كما 
تشمل تقدمي عروض مسرحية وتنظيم مخيمات صيفية لألطفال 
احلس  تعزيز  بهدف  وذلك  خاص،  بشكل  املنكشفة  اتمعات  في 

بالسالمة اإليجابية٢١.

املقدمة  األخرى  األطراف  مع  األنشطة  كافة  تنسيق  سيتم 

خالل  من  ذلك  في  مبا  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  للخدمات 

نظام القطاع اإلنساني.

األثر:

على  يساعد  أن   ٢٠١٠ عام  في  البرنامج  هذا  استمرار  شأن  من 
االقتصادية  والضائقة  املتواصل  للعنف  السلبية  اآلثار  تخفيف 

وانتهاكات احلقوق على السكان الالجئني في غزة والضفة الغربية. 

تطوير  على  والشباب،  األطفال  وخاصة  العائالت،  تشجيع  سيتم 

شبكات  تشمل  فيما  تشمل  للتكيف،  إيجابية  استراتيجيات 
الدعم املتبادل والدعم اتمعي، للتدبر مع أوضاعهم واملساهمة 

في تنمية مجتمعاتهم.

٢١ يتم تغطية أنشطة مماثلة في غزة ضمن مبادرة منفصلة "دعم املنظمات اتمعية".

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٢,٩٧٦,٠٠٠١,٧٥١,١٠٠٤,٧٢٧,١٠٠التكاليف التشغيلية

٣٢٧,٣٦٠١٩٢,٦٢١٥١٩,٩٨١تكاليف إدارية (١١٪)

٥,٢٤٧,٠٨١$١,٩٤٣,٧٢١$٣,٣٠٣,٣٦٠$اموع
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ضمن األلعاب الصيفية لألونروا في سنة ضمن األلعاب الصيفية لألونروا في سنة 20092009، أطفال غزة يطلقون العنان لطياراتهم الورقية على الشاطئ لكي يدخلوا موسوعة جينيس لألرقام القياسية في تطيير أكبر عدد من الطيارات الورقية ، أطفال غزة يطلقون العنان لطياراتهم الورقية على الشاطئ لكي يدخلوا موسوعة جينيس لألرقام القياسية في تطيير أكبر عدد من الطيارات الورقية 
بالتزامن في مكان واحد (أرشيف األونروا)بالتزامن في مكان واحد (أرشيف األونروا)

خطط االستجابة

دعم المنظمات المجتمعية – غزة فقط
يكفل  مبا  اتمعية  للمنظمات  الطارئ  الدعم  تقدمي  الغاية: 

األكثر  للفئات  احليوية  واألنشطة  اخلدمات  تقدمي  في  استمرارها 

.ً انكشافا

األهداف:

غزة: تقدمي الدعم املالي والفني للمنظمات اتمعية في غزة • 

الصيفية  لأللعاب  السنوي  األونروا  برنامج  استمرار  لضمان 

لألطفال والشباب في سنة ٢٠١٠.

األنشطة:

عملت األونروا منذ ٢٠٠٧ مع عدد من املنظمات اتمعية الشريكة 
في غزة لتنفيذ مبادرة "األلعاب الصيفية"، وهي عبارة عن برنامج 
واسع النطاق من األنشطة الترفيهية والثقافية حلوالي ٢٥٠,٠٠٠ 
واملسرح  واحلرف  والفن  الرياضة  تتضمن  وشابة،  وشاب  طفل 
أثناء  شهرين  ملدة  البرنامج  ينظم  الورقية.  والطيارات  والسيرك 
السالمة  حتسني  في   ً مهما  ُ دورا يلعب  وهو  الصيفية.  العطلة 
ضرورية   ً فرصا ويوفر  غزة،  في  الصغار  بني  النفسية-االجتماعية 
للغاية لالجئني وغير الالجئني للتخلص من املصاعب والصدمات 
اليومية، ويقدم الدعم احليوي ملؤسسات اتمع املدني الراسخة، 
مما يساعدها على استمرار عملها في أوقات املصاعب والتقلبات 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية املزمنة. هذا في ظل النقص 
الشديد في فرص ممارسة األنشطة الالصفية، بالنظر إلى واقع أن 

أكثر من ٩٠ باملائة من مدارس األونروا، البالغ عددها ٢٢٨ مدرسة، 

حتت  يعيشون  السكان  غالبية  أن  وواقع  املناوبتني  بنظام  تعمل 

خط الفقر.

في  االستمرار  لها  يتيح  متويل  على  للحصول  األونروا  تسعى 

شكل  على  وذلك   ،٢٠١٠ سنة  في  الصيفية  األلعاب  برنامج 

اخلدمات  تقدم  التي  اتمعية  للمنظمات  الدعم  استمرار 

تقدمي  شكل  على  ذلك  سيجري  والشباب.  لألطفال  األساسية 

املنح واملواد واملالبس واملعدات للمشاركني وبناء املرافق الصغيرة 

التي  احمللية  املنظمات  لدعم  التمويل  سيستخدم  كما  الالزمة. 

تقدم خدمات حيوية للفئات املنكشفة األخرى، مبن فيهم النساء 

واملعاقني، والتي تتعرض استدامتها املالية لتهديد شديد بفعل 

وسيتم  سنتني.  من  أكثر  منذ  املتواصل  واحلصار  األخير  النزاع 
دعم توفير الطاقم لهذه املؤسسات من خالل برنامج خلق فرص 
ستعزز  األهالي،  مع  أجريت  التي  املناقشات  أعقاب  وفي  عمل. 
األونروا جهودها لالستفادة من البنية التحتية املدرسية املتاحة 
الصيفية  العطلة  خالل  الصيفية  األلعاب  أنشطة  لتنفيذ  لها 

لسنة ٢٠١٠.

ملشاورات  الفردية  املشاريع  أنشطة  ومجال  طبيعة  ستخضع 
متواصلة مع اتمع وممثلي القطاعات وملراقبة ميدانية من طاقم 
دعم  وموظفي  االجتماعية  واخلدمات  واإلغاثة  التعليم  برامج 

العمليات في األونروا.

27
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األهلية:

مؤهلني  الالجئني  وغير  الالجئون  والشباب  األطفال  سيكون 

لاللتحاق بأنشطة األلعاب الصيفية.

األثر:

من شأن تقدمي الدعم املالي والفني للمنظمات اتمعية ودعمها 

األساسية  خدماتها  تقدمي  في  استمرارها  ييسر  أن  بالطاقم 

للفئات املنكشفة في قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على 

رفاه األطفال الذين يشكلون حوالي ٥٠٪ من مجموع السكان.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٩,٠٠٠,٠٠٠n/a٩,٠٠٠,٠٠٠التكاليف التشغيلية

٩٩٠,٠٠٠n/a٩٩٠,٠٠٠تكاليف إدارية (١١٪)

٩,٩٩٠,٠٠٠$٩,٩٩٠,٠٠٠n/a$اموع

خطط االستجابة

حماية الالجئين المنكشفين في الضفة الغربية
الغاية: حماية الجئي فلسطني في الضفة الغربية من التأثيرات 
العاجلة للنزاع واالحتالل، وتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي 

وقانون حقوق اإلنسان، واحلد من آثار االنتهاكات.

األهداف:

الجئ •   ٤٦,٥٠٠ يقارب  ما  لصالح  محسنة  واقية  بيئة  إيجاد 
خلطر  معرضني  و/أو  العسكرية  العمليات  من  متضررين 

البدو  مجتمعات  في  أسرة   ٥,٢٠٠ يشمل  مبا  التهجير، 

والرعاة في املنطقة ج وسكان القدس الشرقية وغيرهم من 

املتضررين من اجلدار.
التي •  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  اإلنسانية  العواقب  من  احلد 

يتعرض لها الالجئون، وحتسني مساءلة أصحاب املسؤولية.

األنشطة:

بخصوص  حتديات  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  يواجه 
احلماية تنبع من تأثيرات النزاع املسلح والعنف الداخلي، وكذلك 

وهدم  وضمها،  األراضي  مصادرة  مثل  االحتالل،  سياسات  من 
اجلدار  بناء  في  واالستمرار  منازلهم،  من  السكان  وإخالء  املنازل، 

واملستوطنات والنظم املرتبطة بها. والعديد من هذه السياسات 
في  وخاصة  للتهجير،  عرضة  العائالت  من   ً متناميا  ً عددا جتعل 

إلى  يؤدي  أن  التهجير  شأن  من  الشرقية.  والقدس  ج  املنطقة 
ما   ً وكثيرا مدمرة،  ومالية  وانفعالية  ونفسية  اجتماعية  عواقب 

وفقدان  الغذائي،  األمن  وانعدام  الفقر،  حدة  تصاعد  عنه  ينتج 

سبل الرزق، والقيود على الوصول إلى األرض وموارد املياه، وكذلك 
إلى األسواق واخلدمات األساسية.

تخطط األونروا، من خالل هذا التدخل، لتنفيذ عدد من األنشطة 
منها:

انتهاكات •  ملراقبة  القائم  األونروا  نظام  تطوير  مواصلة 
االجتياحات  نتيجة  الالجئني  بحق  الدولي  اإلنساني  القانون 

العسكرية والعمليات املسلحة والتهجير القسري.
توسيع شبكة االتصاالت ذات العالقة مع السلطات احمللية • 

واتمع الدولي.

لدى •  التدخالت  خالل  من  الالجئني  حقوق  حماية  مناصرة 

إجراءات  وتطبيق  الشأن  ذات  واألطراف  املعنية  السلطات 
االنتهاكات،  وقوع  عند  اإلنسان  حقوق  حلماية  املتحدة  األمم 

بالتنسيق مع األطراف الفاعلة األخرى.

املتعلقة •  القضايا/احلوادث  عن  للبيانات  املنهجي  اجلمع 

بالتهجير.
املراقبة الوثيقة لعدد مختار من اتمعات املتضررة من اجلدار • 

بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
املنازل، •  هدم  لضحايا  الطارئة  النقدية  املساعدات  تقدمي 

النزاع.  نتيجة  ألضرار  ممتلكاتهم  تتعرض  والذين  واإلخالء، 

النقدية  املساعدات  تقدمي  االستثنائية  احلاالت  في  وميكن 

لغير الالجئني  كذلك.

سيتم تنسيق كل اخلطوات عن قرب مع املنظمات الفلسطينية 
والدولية األخرى العاملة في مجال احلماية وحقوق اإلنسان، مبا في 
ذلك من خالل مجموعة العمل املشتركة حول احلماية ومجموعة 

العمل حول التهجير.
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فتاة فلسطينية من مجتمع رعاة احلثالني تلعب بالقرب من منزلها في املنطقة الصحراوية شبه القاحلة في جنوب شرق الضفة الغربية (إيزابيل دي ال كروز)

األثر:

القانون  انتهاكات  تسجيل  يتم  أن  لضمان  التدخل  هذا  يهدف 

منهجي،  بشكل  عليها  والعمل  الالجئني  بحق  الدولي  اإلنساني 

حماية  وحتسني  املسؤولية  أصحاب  مساءلة  زيادة  إلى  يؤدي  مما 

الرعاة  مجتمعات  تهجير  خطر  تخفيض  ذلك  يشمل  الالجئني. 

إلى  الوصول  وحتسني  الشرقية،  القدس  وسكان  ج  املنطقة  في 

التي  اتمعات  في  يقيمون  الذين  الالجئني  بالنسبة  اخلدمات 

املناصرة  خالل  من  وذلك  اجلدار،  من  واملتضررة  مراقبتها  ستتم 

تتم  أن  النقدية  املساعدات  تقدمي  وسيكفل  امليدانية.  والتغطية 

يواجهون  الذين  لالجئني  العاجلة  اإلنسانية  االحتياجات  معاجلة 

هدم املنازل أو اإلخالء القسري أو تدمير املمتلكات.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

n/a١,٢٣٥,٧٧٧١,٢٣٥,٧٧٧التكاليف التشغيلية

n/a١٣٥,٩٣٥١٣٥,٩٣٥تكاليف إدارية (١١٪)

١,٣٧١,٧١٢$١,٣٧١,٧١٢$n/aاموع

خطط االستجابة

ا�يواء المؤقت وإصالح المساكن

الغاية: ضمان توفير معايير إسكان آمنة والئقة ومناسبة لألسر 

خالل  خطرة  تصبح  أو  تدمر  أو  مساكنها  تتضرر  التي  الالجئة 
األزمة املمتدة.

األهداف:

غزة:• 

o  إصالح حوالي ١,٠٠٠ مسكن متضرر نتيجة العمليات

العسكرية أو الكوارث الطبيعية.



النداء الطارىء ٢٠١٠ 30

o  أسرة  ٢,٠٠٠ حلوالي  اإليجار  بقيمة  الدعم  تقدمي 

تعرضت منازلها لألضرار أو التدمير.

o  تقدمي حلول إيواء انتقالية ملا يصل إلى ٣٥٠ أسرة الجئة

تقيم في أماكن إيواء مؤقتة.

o  ٥٠،٠٠٠ إلى  يصل  ما  لصالح  غذائية  غير  مواد  شراء 

أسرة لتوفير مخزون احتياطي في حال حدوث طارئ.

الضفة الغربية:• 
o  ٢٠٠ إلى  يصل  ملا  وتصليح  بناء  وإعادة  تأهيل  إجراء 

مسكن في وضع محفوف باخلطر في ايمات.

األنشطة:

غزة

لتلبية  متويل  على  للحصول  النداء،  هذا  مبوجب  األونروا،  تسعى 

الذين  السكان  ومساعدة  غزة،  في  للمأوى  الطارئة  االحتياجات 

العمليات  نتيجة  منازلهم  تضررت  الذين  أو  مأوى  بال  أصبحوا 

وتقترح  بالنزاع.  املتعلقة  غير  األزمات  أو  اإلسرائيلية  العسكرية 
الوكالة أن تقدم الدعم لفترة انتقالية لألسر املهجرة، إلى جانب 
تقدمي رزمة أساسية من مواد اإلغاثة واملساعدات النقدية إلجراء 

التصليحات البسيطة، على النحو اآلتي:

إصالح املساكن وتأهيلها. ١

بـ١,٠٠٠  يقدر  ما  إلصالح  الالزم  التمويل  لتأمني  األونروا  تسعى 
الكوارث  أو  العسكرية  العمليات  خالل  تضررت  لالجئني  مسكن 
بعد  للتصليحات  التقديرية  التكلفة  حتديد  وسيتم  الطبيعية. 
إجراء مسح من  جانب مهندسي الوكالة، وستتم إجازة الدفعات 
على أساس تقييمات املهندسني والباحثني االجتماعيني. ستكون 
شركات  مع  عقود  أو  مباشرة  نقدية  منح  شكل  على  الدفعات 
ً على حجم الضرر. وسيتم تقدمي املنح في  إعمار محلية، اعتمادا

دوالر.   ٥,٠٠٠ من  أقل  الضرر  إصالح  تكلفة  تكون  عندما  العادة 
خارجيني،  مقاولني  مع  األونروا  فيها  ستتعاقد  التي  احلاالت  وفي 
مع  الوكالة،  لدى  املطبقة  الطارئ  التوريد  إجراءات  اتباع  سيتم 

تنفيذ التصليحات حتت اإلشراف الفني ملهندسي الوكالة، والذين 

بصورة  األعمال  إجناز  يتم  أن  من  التحقق  مسؤوليتهم  ستكون 

مقبولة.

تكاليف االنتقال. ٢

جديد  مسكن  إلى  االنتقال  تكاليف  لتغطية  الترتيب  سيتم 
دمرت  التي  األسر  وخاصة  الجئة،  أسرة   ٢,٠٠٠ حلوالي  بالنسبة 
منازلها قبل عملية الرصاص املصبوب وال يتاح لها أي مأوى بديل. 

 ً دوالرا  ١٥٠ االنتقال  تكاليف  لتغطية  املقدمة  املساعدة  وستبلغ 

في الشهر في املتوسط، وسيتم منحها على أساس التقييمات 
التي سيجريها املهندسون والباحثون االجتماعيون في الوكالة.

توفير املأوى لفترة انتقالية. ٣

بناء  إعادة  على  األونروا  قدرة  وعدم  العمل  سوق  إشباع  ظل  في 

ستسعى  الوصول،  على  القيود  رفع  يتم  أن  إلى  دائمة  مساكن 

ما  لصالح  مؤقتة  مساكن  لبناء  متويل  على  للحصول  الوكالة 

تكنولوجيا  باستخدام  مأوى  بدون  الجئة  أسرة   ٣٥٠ إلى  يصل 

ستوفر   .ً محليا املتوفرة  واملواد  للبيئة  املالئمة  املضغوط  الطوب 

ً تلجأ إليه األسر املهجرة التي تعيش  أماكن اإليواء املؤقت مكانا
في مساكن مؤقتة أو خيام إلى أن يحني الوقت الذي تسمح فيه 
ظروف الوصول واحلركة بالبدء بإعادة البناء. وقد مت االتفاق على هذا 

وستوفر  غزة.  في  اإليواء  قطاع  في  العاملة  املنظمات  بني  النهج 

على  ومختصة  مستمرة  تدريبية  برامج  الدولية  العمل  منظمة 
لتحسني  وبرامج  األونروا  ملشرفي  املضغوط  الطوب  تكنولوجيا 

املهارات االعتيادية واتصة للعمال احملليني حسب احلاجة.

توفير املواد غير الغذائية. ٤

سيتم الترتيب لتعويض احتياطي املواد غير الغذائية التي نفدت 

اللوازم  األونروا  توفر  أن  وضمان  املصبوب  الرصاص  عملية  نتيجة 
ً ألية طوارئ ميكن أن حتدث في املستقبل. وستشمل  ً حتسبا مسبقا

املواد الالزمة الفرشات والبطانيات وأدوات املطبخ ومواد النظافة 

أسرة   ٥٠،٠٠٠ لتزويد  األونروا  وتسعى  املياه.  وصهاريج  األسرية 
إعدادها  مت  التي  السيناريوهات  مع   ً انسجاما الغذائية  غير  باملواد 

األمم  وكاالت  بني  املشتركة  الطارئ  التخطيط  عمليات  ضمن 

املتحدة في غزة.
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الضفة الغربية

حدد املهندسون والباحثون االجتماعيون في األونروا ١,٠٠٠ مسكن 

للسالمة  الدنيا  املعايير  تلبي  ال  الغربية  الضفة  مخيمات  في 

غير  وبعضها  بساكنيه،  مكتظ  املنازل  هذه  بعض  والكرامة. 

صحي أو متهدم أو رطب أو معتم أو محفوف باخلطر. وقد جعلت 

األزمة املطولة ساكني هذه املنازل عاجزين عن الوصول إلى املوارد 

الالزمة إلصالحها وتأهيلها.

 ٢٠٠ بناء  وإعادة  تأهيل  لتمويل  النداء  هذا  ضمن  األونروا  تسعى 

اختيار  سيتم  ايمات.  داخل   ً خطرا األكثر  املساكن  من  مسكن 

املساكن على أساس "مصفوفة هشاشة املساكن" التي أعدتها 

للمساعدات  األوروبية  املفوضية  مكتب  مع  شراكة  في  الوكالة 

تصليحات  إجراء  التدخل  مجال  يتضمن  أن  ويتوقع  اإلنسانية. 

بسيطة وكبيرة، إلى جانب إعادة إعمار كامل أو إضافة توسعات، 

مبا يقدر أن تبلغ تكلفته حوالي ٥,٠٠٠ دوالر للمسكن الواحد في 

مباشرة  نقدية  منح  شكل  على  املساعدات  ستقدم  املتوسط. 

محلية  إعمار  شركات  مع  عقود  خالل  من  أو  دفعات  ثالث  على 

ً على حجم الضرر. وفي كال احلالتني، سيتم اإلشراف على  اعتمادا

ً ملواصفات األونروا ومعاييرها، وسيتم حيثما أمكن  األعمال وفقا

توفير األيدي العاملة واملواد ضمن برنامج املال مقابل العمل.

األثر:

إصالح  وأعمال  انتقالية  لفترة  املأوى  توفير  أنشطة  ستكفل 

املساكن وتأهيلها توفير معايير آمنة والئقة ومناسبة لإلسكان 

املؤقت لألسر الالجئة التي تعرضت منازلها ألضرار أو تدمير خالل 

محفوفة  أوضاع  في  تعيش  التي  األخرى  ولألسر  املمتدة  األزمة 

باخلطر.

وفي غزة، سيساعد دعم املواد غير الغذائية على تلبية احتياجات 

األسر املهجرة – الالجئة وغير الالجئة – خالل أوضاع األزمات.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

٧,٠٠٠,٠٠٠١,١٨٠,٣٩٥٨,١٨٠,٣٩٥التكاليف التشغيلية

٧٧٠,٠٠٠١٢٩,٨٤٣٨٩٩,٨٤٣تكاليف إدارية (١١٪)

٩,٠٨٠,٢٣٨$١,٣١٠,٢٣٨$٧,٧٧٠,٠٠٠$اموع

خطط االستجابة

موظفو دعم العمليات
في  والطارئة  االعتيادية  للخدمات  األونروا  تقدمي  تدعيم  الغاية: 

سياق من األزمة املتواصلة في األرض الفلسطينية احملتلة.

األهداف:

حتسني تقدمي خدمات األونروا لالجئني من خالل:• 

o  والقضايا املتغيرة  اإلنسانية  لألوضاع  املنهجي  الرصد 
التي تؤثر في الرفاه العام لسكان األرض الفلسطينية 

احملتلة.
o  اإلنسانية املعونات  لقوافل  اللوجستي  الدعم  تقدمي 

وتيسير وصولها.
احلفاظ على حيادية ونزاهة برامج األونروا ومنشآتها.• 

والسالمة •  اإلنسانية  بالكرامة  تؤثر  التي  املشكالت  رصد 
واألشخاص  فلسطني  لالجئي  األساسية  واحلقوق  والرفاه 

اآلخرين الذين تهتم الوكالة بهم، مع السعي لتعزيز وحماية 

هذه احلقوق.

األنشطة:

واملساعدين  الدوليني  العمليات  دعم  موظفي  من  فرق  ستنتشر 

احملليني عبر قطاع غزة والضفة الغربية بشكل منتظم ومنهجي 
أية  عن  والتبليغ  التغير  السريعة  اإلنسانية  األوضاع  لرصد 

مشكالت تؤثر في الرفاه العام للسكان. سيتيح ذلك لألونروا أن 
املناسب  التوقيت  في  الناشئة  أو  احلادة  لالحتياجات  تستجيب 
وبشكل فعال وأن تساعد على تخفيف أية معاناة غير ضرورية. 

ورصد  والطاقم  املستفيدين  مع  املنتظمة  املشاورات  أن  كما 

ومقدمي  األونروا  من  املقدمة  اخلدمات  إلى  الوصول  على  القدرة 
حتديد  في  العمليات  دعم  موظفي  ستساعد  اآلخرين  اخلدمات 

كما  األساسية.  املوارد  تنقص  أين  أو  إضافي  دعم  تقدمي  يلزم  أين 
أو  باخلدمات  املتعلقة  سواءً  االهتمام،  ذات  القضايا  حتديد  سيتم 

احتياجات احلماية، حتى يقوم طاقم برامج األونروا مبتابعتها.
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موظفة لدعم العمليات تساعد الالجئني في املرور عبر بوابة زراعية في اجلدار في بدو، الضفة الغربية (إيزابيل دي ال كروز)

األخرى  األطراف  مع  قرب  عن  العمليات  دعم  موظفو  وسيعمل 

اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  ذلك  في  مبا  اخلدمات،  املقدمة 
مشترك،  بشكل  املؤشرات  أبرز  عن  البيانات  وجمع  الرصد  إلجراء 
للوكالة  اإلنسانية  االستجابة  فعالية  لتحسني   ً سعيا وذلك 
القضايا  ذلك  يتضمن  عام.  بشكل  اإلنساني  العون  وتمع 
على  ومستلزماتها  ومركباتها  الوكالة  كوادر  بقدرة  املتعلقة 

الدخول واخلروج والتنقل في األرض الفلسطينية احملتلة.

وفي الضفة الغربية، حيث تستمر القيود على التنقل الداخلي، 
الوكالة  طواقم  مرور  تيسير  العمليات  دعم  موظفو  سيواصل 
إلى  الدخول  ذلك  في  مبا  التفتيش،  نقاط  عبر  وموادها  ومركباتها 

القدس الشرقية.

في  محوري  دور  أداء  في  العمليات  دعم  موظفو  سيستمر  كما 

صيانة نزاهة برامج األونروا وحتسني حماية الالجئني. وسيتم في 

سنة ٢٠١٠ حتسني التركيز على احلماية في قطاع غزة، من خالل 

وقد  العمليات.  دعم  موظفي  فريق  إلى  حماية  مسؤول  إضافة 
سبق توفير هذا املنصب في برنامج موظفي دعم العمليات في 

إقليم الضفة الغربية.

ً إجراءات تفتيش منتظمة  سيجري موظفو دعم العمليات أيضا
على أصول األونروا ومنشآتها لتقييم أية أضرار تتعرض لها نتيجة 

األعمال العدائية ولضمان أن هذه األصول ال تستخدم إال للغايات 
وأهمية  األونروا  رسالة  بتوضيح  وسيقومون  منها.  املقصودة 
الالجئني  مجتمعات  مع  املتواصل  تفاعلهم  خالل  من  حياديتها 

والسلطات اإلسرائيلية والفلسطينية. وسيتدخل موظفو دعم 

واحلصانات  املزايا  حلماية  السلطات  لدى  احلاجة،  عند  العمليات، 

التي تتمتع بها األونروا مبوجب القانون الدولي.

العمليات  دعم  موظفو  سيقدم  حادة،  طوارئ  حدوث  حال  وفي 
تقدمي  وسينسقون  األونروا  في  للطوارئ  االستجابة  لفرق  الدعم 
مع  وثيق  تنسيق  في  املتضررة  للعائالت  واملساعدات  الدعم 

األطراف الفاعلة األخرى.

األثر:

سيساعد هذا التدخل األونروا على االستجابة بفاعلية لألوضاع 
الغربية.  والضفة  غزة  قطاع  في  التغير  السريعة  اإلنسانية 
اإلنسانية  اخلدمات  تقدمي  في  تعطيل  أي  جتنب  للوكالة  وسيتيح 
اإلنساني  العون  في  لدورها  أدائها  وفاعلية  كفاءة  وحتسني 
مع  التشغيلية  للتحديات  الوكالة  استجابة  وسييسر  واحلماية. 
تزويد الالجئني بإحساس ملموس بالطمأنينة من أن األونروا ال تزال 

متثل مصدر قوة واستقرار. باإلضافة إلى ذلك، سيتيح هذا التدخل 
لألونروا أن تصون حيادية ونزاهة منشآتها.

في  التشارك  خالل  من  العمليات،  دعم  موظفو  وسيساهم 
حتسني  في  للخدمات،  املقدمة  األخرى  األطراف  مع  املعلومات 

مستوى الفهم اجلماعي، وخاصة في مجتمعات العمل اإلنساني 

والتنموي، ألثر األزمة الراهنة على حياة الالجئني.

منط  أن  إذ   ،٢٠١٠ آب/أغسطس  حتى  بالكامل  ممول  التدخل  هذا 
آب/أغسطس  إلى  أيلول/سبتمبر  من  يجري  البرنامج  هذا  متويل 

ضمان  بهدف  وذلك  العادية،  التقوميية  السنة  حسب  وليس 

استمرارية األنشطة.

امليزانية:

اموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

١,٧٣٠,٣٠٠١,٨١٤,٥١٣٣,٥٤٤,٨١٣التكاليف التشغيلية

١٩٠,٣٣٣١٩٩,٥٩٦٣٨٩,٩٢٩تكاليف إدارية (١١٪)

٣,٩٣٤,٧٤٢$٢,٠١٤,١٠٩$١,٩٢٠,٦٣٣$اموع
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فريق صحي متنقل في أم اخلير، الضفة الغربية (جي سي تورداي)

خطط االستجابة

التنسيق وا�دارة
الغاية: تدعيم قدرات األونروا في مجال تنفيذ العمليات الطارئة، 

مبا يشمل حتسني التنسيق واإلدارة واملراقبة، إلى جانب التخطيط 

واالستعداد للطوارئ.

األهداف:

تعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة والتقييم ألنشطة الطوارئ • 

األقاليم  مستوى  على  لذلك  املكرسة  املوارد  خالل  من 

ومستوى الرئاسة.

الطوارئ •  لبرامج  التخطيط  في  النهج  ثبات  على  احملافظة 

مع  توافق  في  الغربية،  والضفة  غزة  في  وتنفيذها 

استراتيجيات الوكالة وأهدافها األعم.

اإلنسانية •  املنظمات  مع  الفعال  التنسيق  على  احملافظة 
األخرى في مختلف األنشطة، مبا يشمل التخطيط وتقييم 

االحتياجات ومراقبة األوضاع.

األنشطة:

يلزم توفر موارد إضافية على مستوى األقاليم ومستوى الرئاسة 
مراحل  من  مرحلة  كل  في  األونروا  في  الطوارئ  عمليات  لتمتني 
الوضع  وحتليل  االحتياجات  تقييم  مهام  يشمل  مبا  البرامج،  دورة 

وإعداد  ومراقبتها  وتنفيذها  وتصميمها  للبرامج  والتخطيط 

مع  توافق  في  اخلدمات  تقدم  أن  ذلك  سيضمن  عنها.  التقارير 

االحتياجات  التي يتم تقييمها وحسب املعايير واجلداول الزمنية 

املناسبة.

في إطار هذه املعايير، سيتضمن مجال األنشطة ما يلي:

مع •  للتعامل  به  واالحتفاظ  الالزم  امليداني  الطاقم  توظيف 

وإنعاش  طوارئ  برامج  تنفيذ  عن  الناجتة  العمل  أعباء  زيادة 

مبكر واسعة النطاق.

توريد السلع والتعاقد مع اخلدمات الالزمة لدعم العمليات • 

اجلارية واطط لها.

والتوزيع •  األساسية  التحتية  البنية  أعمال  لتنفيذ  التعاقد 
واإلنعاش  الطوارئ  خدمات  تقدمي  لتيسير  املكتبية  واملرافق 

املبكر لالجئني عبر األرض الفلسطينية احملتلة.
مستوى •  على  الطوارئ  برنامج  تنسيق  بوظيفة  االحتفاظ 

مستوى  على  أخرى  ووظائف  األقاليم  ومستوى  الرئاسة 
الدولي  بالقانون  (مختص  الطوارئ  عمليات  لدعم  الرئاسة 

ومسؤول عالقات خارجية).
االجتماعية-•  األوضاع  عن  والتبليغ  الرصد  مواصلة 

االقتصادية لالجئني في األرض الفلسطينية احملتلة من خالل 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يوفرها  التي  اخلاصة  البيانات  حتليل 

الفلسطيني.
دعم أطر فرق العمل اإلنساني القطرية ومجموعات العمل • 

القطاعية ذات الصلة.

حالي  متويل  ويتوفر   ،٢٠٠٦ سنة  النداء  إلى  املكون  هذا  إدخال  مت 
هذا  متويل  منط  أن  إذ   ،٢٠١٠ حزيران/يونيو  حتى  األنشطة  ألغلب 
حسب  وليس  حزيران/يونيو  إلى  متوز/يوليو  من  يجري  البرنامج 

العناصر  عمل  استمرارية  ضمان  بهدف  وذلك  التقوميية،  السنة 

املكونة للبرامج.

األثر:

هذا  في  والتنسيق  القدرات  ملكونات  املكرسة  املوارد  شأن  من 

خدمات  على  املرتفع  الطلب  تلبية  من  األونروا  متكّن  أن  النداء 
برنامج الطوارئ بفاعلية وفي توافق مع املعايير املقرة.

امليزانية:

اموعالرئاسةالضفة الغربيةقطاع غزة 

٧,٩٠٠,٠٠٠١,٧١١,٧٠٠٦١٥,٠٠٠١٠,٢٢٦,٧٠٠التكاليف التشغيلية

٨٦٩,٠٠٠١٨٨,٣٠٠٦٧,٦٤٠١,١٢٤,٩٤٠تكاليف إدارية (١١٪)

١١,٣٥١,٦٤٠$$١,٩٠٠,٠٠٠٦٨٢,٦٤٠$٨,٧٦٩,٠٠٠$اموع
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التنسيق والمراقبة والتقارير

 ال تزال األونروا تشارك بنشاط في اآلليات املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة للتخطيط والتنفيذ

 واملراقبة والتنسيق للمساعدات اإلنسانية وحتليل االحتياجات في األرض الفلسطينية احملتلة. وقد

 قامت الوكالة بدور مركزي، خالل العام ٢٠٠٩، في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الناشئة عن

 عملية الرصاص املصبوب  في غزة، وعملت عن قرب مع الوكاالت الشريكة في الضفة الغربية
 ملواجهة النقص املتواصل في املياه واعتبارات احلماية، وخاصة في القدس الشرقية واملنطقة ج.
التي املشتركة  املناصرة  وجهود  اإلنساني  العمل  لقطاعات  الكامل  الدعم  األونروا  قدمت   كما 

تنظمها مجموعة العمل املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة حول املناصرة.

 وفي إطار التخطيط لعملية النداء املوحد للعام ٢٠١٠، شاركت األونروا في كافة القطاعات ذات
 الصلة وتولت القيادة أو شاركت في قيادة قطاعات املال مقابل العمل/املساعدات النقدية واإليواء
 واملعونات الغذائية.٢٢ وقد مت إدراج األنشطة الواردة في هذا النداء ضمن عملية النداء املوحد لألرض

الفلسطينية احملتلة للعام ٢٠١٠.

 ستواصل األونروا خالل العام ٢٠١٠ دعم أدوات التنسيق واملراقبة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة
 واجلهود املتصلة بها لتحسني رصد البيانات النوعية والكمية عن املؤشرات الرئيسية واالجتاهات
ً لتأثيرات األزمة الراهنة على االقتصاد الكلي ً إضافيا  اإلنسانية الناشئة. وستجري الوكالة حتليال
 في األرض الفلسطينية احملتلة والتغيرات ذات الصلة في األوضاع املعيشية للفلسطينيني، وذلك

لإلحصاء املركزي  اجلهاز  يجمعها  التي  والبطالة  والفقر  الوطنية  احلسابات  بيانات   باستخدام 
الفلسطيني.

 ستقدم األونروا تقارير كل ستة أشهر عن سير العمل في تنفيذ األنشطة ضمن هذا النداء، إلى

ً لالتفاقيات الثنائية. كما سيتم إعداد ً لألطراف املانحة وفقا  جانب تقدمي تقارير مصممة خصيصا

العام منتصف  في  املوحد  النداء  عملية  على  ستجري  التي  املراجعة  ضمن  األنشطة  عن   تقارير 

 ونهايته.

٢٢  ساهمت األونروا في قيادة قطاعي اإليواء واملعونات الغذائية في غزة فقط.
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الخرائط
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توزيع املعونات الغذائية، جباليا، غزة (جي سي تورداي)
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