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تمهيد
-2008 للعام األونروا بصندوق اخلاص النداء أقدم لكم أن يسرني
للبرامج ومبسطاً   ً مختصرا عرضاً تقدم الوثيقة  هذه  إن .2009
اإلنساني عملها  خاللها من األونروا تؤدي التي الرئيسية
نداء توجيه فيها فكرة نتبنى التي األولى املرة هي والتنموي. هذه
احلالية املانحة اجلهات لتزويد منا تطلعاً لصالح الصندوق العام

إليها. الرجوع يسهل نصية مبادة واملستقبلية

خدمة إمكانية تتاح لنا أن في شخصياً باحلظوة تشعر الوكالة وأنا
ولبنان  واألردن سوريا في الجئي فلسطني من شخص مليون 4.5
وجهودنا لصالح أنفسنا احملتلة. إننا نكرس الفلسطينية واألرض
واخلدمات والصحة التعليم مجاالت في  نقدمها التي البرامج 
ايمات. وحتسني التحتية والبنية الصغير واإلقراض االجتماعية
األخيرة في األعوام ً مهددا أصبح عملنا يتركه أن التأثير الذي إال
تقيد والتي املزمن  التمويل ضعف عن الناجتة الضغوط بسبب
يستحقه والذي نريده باملستوى الذي اخلدمات على تقدمي قدرتنا

واجلودة. من الكفاءة فلسطني الجئو

تفرض التي والقيود صريح التحديات بشكل تصف النشرة هذه إن
وهي الكافي. التمويل توفر لعدم نتيجة األونروا عمل على نفسها

موضحة التحديات، هذه ملواجهة بها نقوم التي اخلطوات تبني 
اإلضافي الدعم من مزيد توفر فعلياً يحدثه أن ميكن الذي الفرق

جانب املانحني. من

يقدم فهو األونروا. الحتياجات دقيقاً انعكاساً النداء هذا ميثل
ملعاجلة تسعى وفعالة صورة منظمة حيوية في حق، على الوكالة،
وتوظف خالق،  بأسلوب تعترضها  التي التحديات  من العديد
أفضل مستقبل تهيئة على العمل في والتزامهم طاقمها طاقة
ماسة حاجة أن ثمة واقع فهو يؤكد ذلك، فلسطني. ومع لالجئي
حتقق أن شئنا ما إذا ملموس وبقدر أعلى لتوفير التمويل مبستوى

األونروا كامل طاقاتها.

العام الصندوق لصالح أن هذا النداء ستجدون بأنكم ثقة على أنا
ودعمكم. باهتمامكم جدير

زيد أبو كوننج كارين
لألونروا العام املفوض
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التعليم؛ عمل دائم هو سالم اقامة

تجنبنا الحرب ان تفعله هو السياسة ان ما يمكن كل

مونتيسوري- -ماريا

7
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التعليم
ويعتبر بالتعليم.  العالي اهتمامهم الفلسطينيني عن يعرف
أفضل، مستقبل إلى للوصول مفتاحاً التعليم الجئو فلسطني
هذه األوسط. الشرق تعليماً في األكثر الفئات ضمن يعدون وهم
تقدمي خالل من الزمن من  عقود مدى  على حتقيقها  مت املكانة 
من الالجئني. أجيال اجلودة لثالثة من عالٍ مبستوى األونروا للتعليم
أبداه الذي السخي الدعم لوال اإلجناز هذا حتقيق باإلمكان كان وما

.1950 العام منذ املانحني مجتمع

الالجئني إلى اخلدمات بتقدمي معنية وكالة بصفتها األونروا، إن
املضيفة البلدان  سلطات  مع  شراكة  في  تعمل مباشرة، 
هدف نحو سعياً األخرى املتحدة األمم ووكاالت احمللية واتمعات
ميثل والذي ،2015 العام بحلول الشامل األساسي توفير التعليم

لأللفية. اإلمنائية األهداف ضمن الثاني الهدف

يحظى فهو في الوقت الراهن. األونروا برامج أكبر ميثل التعليم
أرباع  ثالثة من  وأكثر الوكالة ميزانية  من 50% من بأكثر حالياً
تضم  وإعدادية ابتدائية مدرسية  668 تدير األونروا إن طاقمها.
اخلمسة. وقد كانت في ميادين عملها طفل مليون نصف حوالي
معدالت في املساواة حتقق التي األوسط الشرق األولى في األونروا
املاضي، القرن من الستينيات أعوام في واإلناث بني الذكور االلتحاق
قبل مدارسها في اجلنسني بني املساواة حققت قد األونروا أن أي
اإلمنائية لأللفية األهداف  أحد املساواة هذه تصبح أن من عقود
املعلمني تدريب التعليم برنامج يتضمن الثالث). اإلمنائي (الهدف
املهني، واإلرشاد والتوظيف واملهني، التقني والتدريب واملعلمات،

الفلسطيني. الشباب فرص العمل أمام حتسني في يساهم مما
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األكاديمي بالتميز الخاص التحدي
أن على  دالئل هناك  املبذولة، الهائلة اجلهود من الرغم على
تتم لم لتحقيقها الوكالة تصبو التي العالية التعليمية املعايير
األكادميي التميز يتعرض من أن هناك قلقاً أن كما بعد. تلبيتها
بني املشترك اجلهد من األولى اخلمسني األعوام حتقيقه في مت الذي

التراجع والضياع. خطر املانحني إلى ومجتمع األونروا

أجريت مستقلة اختبارات كشفت املثال، على سبيل غزة، ففي
العربية اللغة مادتي من الرسوب في كل مستوى ارتفاع حديثاً
على ينطبق أن ميكن ذلك معقدة وبعضها أسباب إن والرياضيات.

أيضاً. الغربية الضفة

أيلول/سبتمبر في الدولي صدر تقرير للبنك في جاء ما وحسب
مسح  على اعتماداً أجري التعليم" لقطاع "حتليل عن  2006
احلكومية واملدارس األونروا ومدارس اخلاصة للمدارس مقارن 
الفلسطينية احملتلة، األرض في الفلسطينية للسلطة التابعة
املعايير عن يتأخر الفلسطينيني للطلبة تبني أن األداء األكادميي
من بكثير أفضل اخلاصة  املدارس في األداء كان  وقد اإلقليمية.

الفلسطينية واألونروا.1 السلطة في مدارس األداء

ما ً كثيرا أنهم أفضل، إذ واألردن سوريا في األونروا أن أداء طلبة ويبدو
للبلد املضيف احلكومية في املدارس نظراءهم أدائهم في يفوقون
حتصيل التي تختبر في اختبارات املراقبة سوريا) في كبير (بهامش
فإن نتائج لبنان واألردن، في أما األساسية. املواضيع في الطلبة
اجتاهات تكشف عن الدولة جتريها  التي واالختبارات االمتحانات

املستوى. في الهبوط نحو مقلقة

التحصيل على تؤثر التي العوامل  من متنوعاً  ًُ عددا هناك إن
العوامل هذه من  عدد ويقع  األونروا. عمل  ميادين في األكادميي
االهتمام نقص ضمنها ومن للوكالة. التأثير املباشر نطاق خارج
األرض (في املسلح والنزاع االقتصادية، األوضاع وتردي األهل، لدى
املعونات وصول على والقيود ولبنان)، احملتلة الفلسطينية

احملتلة). الفلسطينية (األرض اإلنسانية

1 West Bank and Gaza: Education Sector Analysis – Impressive Achievements under Harsh Conditions and the Way Forward to Consolidate a Quality 
Education System, The World Bank Group, Middle East and North Africa, Human Development Group, September 7, 2006

والتي الوكالة،  حتكم نطاق في تقع أخرى عوامل هناك أن إال
نحو ملموس تقدم إلى تقود أن معها، التعامل أحسن إذا بإمكانها،
وسينصب األونروا. مدارس في التعليمي التحصيل معايير رفع
وهو العوامل، هذه  أحد على املتوسط املدى في الوكالة تركيز

في مدارسها. متينة تعلم بيئة بالتحديد إيجاد

إيجاد بيئة تعلم متينة
بيئة حتسن أن من شأنها التي باتخاذ اخلطوات إن األونروا ملتزمة
الكلي التطور  تيسر شمولية بطريقة مدارسها في التعلم 
أن اعتبار في البدء نقطة وتتمثل فلسطني. الجئي  ألطفال
جودة على احملافظة في يكمن  التعليم جودة  لتحسني املفتاح

وحتسينها. التدريس

غزة في التعليم تحسين
العربية اللغة  في  املستقلة االختبارات  نتائج على رداً

الطارئ العالجي للعمل برنامج إجراء يقترح والرياضيات،

تشتمل أن ويتوقع غزة. في التعليمية املعايير حتسني بهدف

1500 مساعد صفي جديد،  حوالي توظيف على العمل خطة

إلى البنني مدارس  في الصف في الطلبة عدد  وتخفيض

العربية والرياضيات، اللغة في حصص إضافية وتنظيم ،30

األونروا أن كما واملعلمات. لتدريب املعلمني جديدة وبناء كلية

تتضمن غزة في عالجية خاصة خطة في الشروع على تعمل

تدريب برنامج  ذلك في مبا اخلطوات، من  واسعة مجموعة

وتخطط املدرسة.  مستوى  على  محددة  وتدخالت  للطاقم

في التعليم لبرنامج شاملة مراجعة إلجراء أيضاً الوكالة

"جوائز لتقدمي مبادرة إطالق  أيضاً وسيتم الغربية. الضفة 

ألفضل كمكافأة األونروا عمل  مناطق  كافة في للتميز"

املتميز األداء ألصحاب وكتقدير األونروا واملعلمات لدى املعلمني

التعليم. في
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احلاسمة املكونات من يعد واملعلمات املعلمني تدريب أن ذلك يعني
واملعلمات املعلمني  من املهارة عالي كادر توظيف  تيسر التي
والتربوية املهنية املهارات لتطوير العمل أثناء التدريب وتقدمي
مركزية مواضيع التدريب  يغطي أن  املهم ومن احلالي. للكادر
اإلنسان، حقوق مثل املنهاج، إثراء في األونروا لسياسة بالنسبة
واملدارس الطفل، حقوق واتفاقية والتسامح، النزاعات وحل

التنمية. محور باعتبارها
والذي اجلودة، ضمان إطار هو الشمولي النهج في آخر مكون

راهناً.  به العمل 2006 ويجري العام في بتطبيقه األونروا شرعت
من جزءاً غزة في التميز" "مدارس مبادرة وتعد
التدريب مكونات أحد يعد أنه كما العملية. هذه

واملعلمات. اإللزامي للمعلمني

ملعاجلة هبوط إضافية خطوة باتخاذ األونروا ستقوم
الفلسطينية احملتلة، األرض في األكادميي التحصيل
التحصيل مراقبة اختبارات تطبيق من خالل وذلك
اختبارات تطبيق ذلك سيشمل .2008 العام في
مع باملقارنة  الطلبة من  محددة مجموعة على

اليونسكو. منظمة مع بالتعاون الدولية املعايير

األكادميي التحصيل في تؤثر التي العوامل من
واملناوبات الواحد للمعلم الطلبة نسبة ارتفاع
من العديد في تسودان املشكلتان املزدوجة، وهاتان

 77% املثال، عملت سبيل على ،2006 العام ففي مدارس األونروا.
مزدوجة. مناوبات نظام وفق األونروا مدارس من

في املرافق تقوم حسبه الذي النظام املزدوجة باملناوبات يقصد
املدرسي التعليم  من متتاليتني دفعتني  بتقدمي ذاتها املدرسة
مواتية بيئة توفير تتعارض مع املمارسة وهذه الواحد. اليوم في
املرافق على تفرضه الذي الضغط إلى فبالنظر الطفل. لتعلم
ونقص املدرسي اليوم إلى تقصير ما تؤدي ً كثيرا فإنها والطاقم،

المنهجية. أنشطة لتنظيم والوقت اال

يلزمهم الذي الفردي االهتمام من األطفال يحرم االكتظاظ أن كما
أنشطة تنفيذ أمام العراقيل يضع أن وميكن ،ً يتعلموا جيدا لكي

النقص بسبب والالعنف، اإلنسان حقوق مثل برامج املهمة، اإلثراء
الالزمني. الصفية والوقت الكلي للمساحة الغياب أو

مواءمة عدم ملشكلة البارزة األعراض املناوبات املزدوجة من تعتبر
معاجلة هذه وال ميكن األونروا. مدارس من العديد في التعلم بيئة

مدارس إضافية. بناء خالل من إال املشكلة

لتلبية ملموس بقدر مالية موارد ضخ يلزم أخرى، ناحية ومن
وبالنظر وحتسينها. التدريس طاقم جودة على احملافظة إلى احلاجة

التمويل، في الشديد النقص ناحية من احلالي وضع األونروا إلى
عليها املستحيل يكن من إن لم - هائالً حتدياً تواجه فإن الوكالة
في املؤهلة الكوادر توظيف  في املنافسة  على قادرة تظل أن  –

التعليم. مجال

أخرى تحديات
أحد الوكالة.  في التعليم برنامج يواجهها حتديات عدة هناك
االحتياجات ذوي لصالح األطفال املبادرة في التحديات يتمثل هذه
للتعرف شامل نظام بعد  يوجد  ال أنه  فمع اخلاصة. التعليمية

 100.00 يقارب أن ما إلى التقديرات تشير إال أن الطلبة، هؤالء على
يكونون  قد األونروا مدارس في األطفال من 20% أو حوالي طفل
يحصلون هم ال خاصة إلى مساعدة بحاجة
خالل من عليها احلصول وميكنهم اآلن عليها

اإلطار). (انظر املبادرة هذه

اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال لهؤالء إن
اآلخرين. باألطفال أسوة التعليم في  احلق
أخفقنا إذا احلق  هذا من نحرمهم وسوف
تخطي متكنهم من التي التدابير اتخاذ في
من كلياً واالستفادة الفردية عقباتهم
تتيحه ما بأفضل التعليمية األنشطة
بعض توفير اآلن حتى مت لقد قدراتهم. 
عن األطفال للكشف مسح إلجراء التمويل
اخلطوط ووضع اخلاصة االحتياجات ذوي
تزال ال أنه  إال املمكنة.  للحلول العريضة
السخي الدعم  من  للمزيد قائمة  احلاجة 
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التعليمية االحتياجات مبادرة تصبح حتى
املنتظم من برامج التعليم ً جزءا اخلاصة

األونروا. في

الفتيان أن لبنان على واضحة في دالئل ثمة
بالتعليم االهتمام يفقدون الالجئني 
وفرص األكادميية الفرص محدودية بسبب
ارتفاع شكل على ذلك وينعكس العمل.
فجوة إلى يؤدي  التسرب، مما معدالت في
الفتيات لصالح اجلنسني بني معكوسة
تعمل الوكالة إن .30 إلى   70 بنسبة
وتطوير التوجه هذا مدى تقييم على
التدريب مدارس مثل بديلة، تعليم فرص

املهني.

التمويل في النقص فإن أخرى، ناحية ومن
األونروا في املهني التدريب مراكز  مينع
تلبي التي اتلفة الدورات تقدمي  من 
ولذلك احمللية. العمل  أسواق  متطلبات
املبادرات األونروا تعد لتنفيذ عدد من فإن
مشاريع خالل ومن العام البرنامج ضمن
من وغيرها هذه املسألة ملعاجلة مختصة
توظيف إمكانيات على تؤثر التي املسائل
العمل أسواق  في الفلسطيني الشباب 
أمور جملة ضمن الوكالة، تهدف احمللية.
في التدريب مقاعد عدد زيادة إلى أخرى،
تصميم وإعادة املهني،  التدريب مراكز 
في الطلب لتلبية التعليمية البرامج
املدربني، تدريب  برامج وتكثيف األسواق، 
في املستقبليني العمل أرباب وإشراك

املناهج. تطوير

في األخرى املهمة  املكونات أحد يتمثل
التوظيف في الوكالة عمل وتيسير تطوير
هو هنا املنشود والهدف املهني. والتوجيه
في حتديد فرص دقة أكثر تبني نهج ضمان

الفلسطيني. للشباب املتاحة العمل

(2001) (2-3) 1 العامة واملالحظة 28 و29، املادتان الطفل، حقوق 2 اتفاقية

(UN General Assembly Resolution 61/114 of 15 January 2007, operative para. 8) 3

األهداف في تحقيق التي تؤثر العوامل
وتقع الثاني). اإلمنائي (الهدف األهداف اإلمنائية لأللفية أحد الشامل األساسي التعليم حتقيق التعليم، ويعتبر في حق لألطفال
توفير خالل ليس من احلق، هذا حماية مسؤولية باخلدمات، فلسطني يزود الجئي الذي الرئيسي  الطرف  باعتبارها  األونروا،  على
التي الرشيدة واملمارسات الدولية املعايير مع توافق في واحملتوى اجلودة وضمان بل وحسب، إليه الوصول وكفالة التعليم األساسي

لألطفال.2 الفعلية التعلم نتائج حسب قياسها يتم

حقوق التفاقية وفقاً عملياتها باحلسبان في وحقوقهم األطفال أخذ احتياجات ً على مؤخرا األونروا العامة اجلمعية حثت لقد
الطفل.3

يم
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الت
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الميزانية
املستوى تستعيد ألن  األونروا حتتاج 
في تقليدياً املعروفة ملعاييرها العالي
بفاعلية تتعامل وأن التعليم مجال
التحصيل تعترض التي التحديات مع
الكثيرة العمل  بيئة بسبب التعليمي 
خطوات تتخذ على الوكالة أن إن التقلب.
في تساهم أن شاءت إذا االجتاه هذا في
اخلاص لأللفية  اإلمنائي الهدف حتقيق
الشامل األساسي التعليم  بتوفير 

اإلمنائي  (الهدف  2015 العام بحلول
 565 البالغة األونروا  ميزانية إن الثاني).
تعكس   2009-2008 للفترة دوالر مليون
لتحقيق سعيها الوكالة في جدية مدى

الهدف. هذا
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في التعليم طفل الحق لكل
طولكرم  ويعيش في مخيم 16 عاماً العمر من يبلغ فتى هيثم
بشكل ذكي فتى املعايير بكل  وهو  الغربية. الضفة  في
كان ذلك، فقد ومع أطفالها. بتعليم تهتم أسرة استثنائي من
أن إال الثامن. الصف في وهو التعليم وترك املدرسة في يرسب
مع باملصادفة مت لقاء بعد كبير بقدر حتسن األكادميي مستقبله

من تدخل. تبعه وما األونروا في العمليات دعم مسؤول

صف إلى  ينضم جعلوه بأن هيثم أسرة املسؤول أقنع لقد
الذكي الفتى أن هذا وجيزة فترة بعد وتبني العالجي، للتعليم
اتص إضافي أجراه اختبار والكتابة. وبعد يجيد القراءة ال كان
تشخيص مشكلة مت في صعوبات التعلم، لدى األونروا الوحيد

هيثم. لدى الصوتية القراءة عسر

مدير وافق نوعها،  من فريدة تكون ال قد احلالة هذه أن إدراكاً
يصل ما يوصف (التي  طولكرم مخيم في البنني  مدرسة

جترى  أن على راسبون) أو ضعاف بأنهم طلبتها من 805 إلى
من طالباً وعشرين خمسة على  التعلم  صعوبات اختبارات
بني فمن مذهلة. النتائج وكانت املدرسة. األضعف في الطلبة

القراءة  عسر من يعانون  13 كان والعشرين، اخلمسة الطلبة
العالج  الفتيان كل وبدأ التطوري. النطق احتباس من 12 وعانى
والذي األونروا، لدى التعلم وبطء النطق صعوبات برنامج في

يواجهون  الذين األطفال عن للكشف 2003 عام عمله بدأ
وبعد ايمات. احمللية في اللجان خالل من التعلم في صعوبات
عشر الثالثة الطلبة من سبعة أصبح شهرين، من دورة إنهاء
مستوى على القراءة على قادرين القراءة عسر من يعانون الذين
مستوى على إلى القراءة قريباً يصلوا وميكن أن الثاني، الصف

التقدم. واصلوا ما العمر إذا حسب الرابع الصف

أخرى مجموعة فحص  أيضاً مت
الطالبات  من 68 فتاة من مكونة
مدرسة من أكادميياً الضعيفات 
(الضفة مخيم األمعري البنات في

منهن   85% أن وتبني الغربية).
صعوبات أنواع أحد  من يعانني
مشخصة تكن  لم التي التعلم 
ميكن والتي السابق في لديهن
خالل التربية اخلاصة. من تعديلها

من   60% حوالي حتسنت وقد
بعد ملموس بشكل الفتيات
وستكون األولى من العالج اجلولة

على  قادرات الباقية  40% نسبة
االعتيادية الصفوف في االنتظام

ثانية. عالجية جولة بعد

برنامج في األخصائيون يعتقد
التعلم وبطء النطق  صعوبات

 20% إلى يصل ما أن  األونروا  في

وأن صعوبة تعلم يعانون من قد األونروا مدارس في الطلبة من
إال فقط. بروزاً احلاالت األكثر عن كشفت قد األولية االختبارات
إمكانيات من حد قد  البرنامج  متويل في الشديد النقص  أن

وعالجهم. هؤالء الطلبة عن الكشف

التي   HumanServe الكندية األهلية املؤسسة وافقت وقد
تتوسع أن القصير على األونروا على املدى مع تعمل في شراكة

عام  لفترة الغربية  الضفة في  مخيماً  13 ليشمل بالبرنامج
الطاقم،  في إضافياً ً 13 عضوا تكاليف خالل تغطية من واحد،
الالحقة  االختبارات أثبتت أن حال وفي فرصة عالج. 1900 يوفر مما
االحتياج  من آخر أو شكل لديهم الطلبة من 20% حوالي أن
التقليدي للتعليم العالجي األونروا برنامج فإن اخلاصة، للتربية
دمج الضروري من ويصبح املشكلة ملعاجلة كافياً يكون ال قد
املنتظمة البرامج في التعلم  وبطء النطق  صعوبات برنامج

خالل الصندوق العام. من التعليم لدائرة

حياته: على  طرأ الذي التغير بشأن  ذاته هيثم قاله ما  وهذا
أقرأ أية أستطيع أن أكن لم احلصص، هذه إلى أنضم أن "قبل
شيء لشراء املتجر إلى أمي أن أذهب مني طلبت وإذا كلمة...
أكن لم مدينته.  في التائه كالشخص أشعر كنت لها،  ما
املساعدة لطلب دائماً أضطر وكنت الالفتات قراءة  أستطيع
وميكنني مستقالً، فقد أصبحت اآلن أما حولي. من الناس من

أذهب مبفردي." أن

ومعاجلتها إعاقته تشخيص في  هيثم  حالف الذي احلظ إن
أحد مع  باملصادفة للقاء تبعاً  جاء كونه  عرضياً، يكون يكاد
على حاجة واضحاً مدلوالً لقصته ولكن األونروا. طاقم أعضاء
يضمن التربية اخلاصة مبا احتياجات حول لوجود سياسة األونروا

التعليم. على كل طفل الجئ حصول
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الصحة
الصحية للرعاية املقدمة الرئيسية اجلهة متثل األونروا بقيت
املاضية. الستة العقود  مدى  على  فلسطني  لالجئي األولية
خالل حمالت من ذلك في امللتزمة، مبا من التدخالت عقود وبفضل
التكميلية، التغذية وبرامج والواضعات احلوامل ورعاية التحصني
العديد في األولية الصحة من مبستويات التمتع لالجئني أمكن
األمثلة من اإلقليم. في السائدة املعايير تكافئ أو تفوق من ااالت
ع الرضّ معدل وفيات في العام امللموس االنخفاض ذلك توضح التي

من القرن  أعوام الستينيات في والدة حية لكل 1000 160 وفاة من
الذي  الهدف يتخطى ما وهو عام 2006 – في 22 وفاة إلى املاضي
املتوسط. الدخل ذات للبلدان العاملية  الصحة  منظمة وضعته
عمل مناطق في أو كزاز حالة بوليو (شلل) عن أية التبليغ يتم ولم

العشر األخيرة. السنوات الوكالة طوال

لتحقيقها الوكالة  في الصحة برنامج  يسعى التي الغاية  إن
لالجئي فلسطني الصحي الوضع حماية في تتمثل تزال ال راهناً
اإلمنائية لأللفية األهداف مع انسجام في وتعزيزه عليه واحلفاظ
منظمة واستراتيجيات وسياسات  الطفل  حقوق واتفاقية

العاملية. الصحة

الثامنة عشرة سن أطفال دون
38.8%

اإلنجاب سن في نساء
25.2%

ذلك غير
36%

(2007) الالجئين السكان مجموع

 9 حوالي  مع  عيادة   127 عددها البالغ  الوكالة  عيادات  تتعامل 
الصحة خدمات  األونروا تقدم كما العام. في استشارة ماليني

ايمات، ويشمل  في يقيمون الجئ مليون 1.3 من ألكثر البيئية
الشرب مياه إلى الوصول وتيسير الصلبة النفايات تدبير ذلك

احمللية. البلديات مع بالتعاون

الكلي اموع ثلثي قرابة يشكلون واألطفال األمهات أن ومبا
الرعاية على  ناجح  بشكل تدخالتها تركز الوكالة فإن لالجئني،

والطفل. األم لصحة الوقائية

متثل جديدة  حتديات  األونروا تواجه اجلهود، هذه من الرغم وعلى
لصحة احلالي املستوى على احملافظة على لقدرتها جدياً تهديداً
األمراض حدوث معدالت ارتفاع  التحديات هذه  وأهم الالجئني.
احلاد واالرتفاع والسرطان، والسكري الضغط ارتفاع مثل املزمنة،

مشكالت بروز إلى يؤدي امليادين مما بعض في الفقر مستويات في
الدم. لفقر االنتشار الواسع صحية مثل

التحديات
ميثل السكان من مجموعة ألية الصحي الوضع  مجمل إن
عام. بشكل السائد االجتماعي-االقتصادي للوضع انعكاساً 
التغيرات من عدد مير عبر فإنه الفلسطيني، باتمع يتعلق وفيما
التغذية عادات في والتغير التحضر وتيرة ارتفاع في تنعكس التي

وأمناط احلياة.
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حدوث معدالت في ملموساً ارتفاعاً األخيرة األعوام شهدت وقد
على األمراض كاملة سيطرة حتقيق أن يتم دون املزمنة األمراض
فإن الفيروسي. لذا الكبد والتهاب املعوية الديدان مثل السارية،
الوضع. هذا يفرضه الذي املزدوج العبء مع أن تتعامل األونروا على

والسرطان أكثر الضغط والسكري مثل ارتفاع األمراض عالج يعتبر
وخاصة إذا احلادة، التنفسية وااللتهابات اإلسهال عالج من كلفة
وارتفاع عن السكري املتأخر فالكشف .ً مبكرا اكتشافها يتم لم
أمراض شاكلة على مضاعفات إلى كثيرة أحيان في يؤدي الضغط
تدخالت أخرى أو التدخل اجلراحي والتي تتطلب واألوعية، القلب
في ملموس ارتفاع النتيجة إلى في ويؤدي ذلك التكلفة. باهظة

الوكالة. تتكبدها التي املستشفيات في الرعاية تكاليف

في االجتماعي-االقتصادي  الوضع  في  حاد انخفاض طرأ لقد
من   80% جعل مما خاص، بشكل احملتلة الفلسطينية األرض 
الفقر خط حتت يعيشون  املنطقة  تلك في فلسطني الجئي
الالجئني أن ومبا .2000 عام   20% مع باملقارنة الراهن، الوقت في 
القطاع في الطبية الرعاية نفقات  حتمل يستطيعون الذين
الوكالة يتوجهون إلى فإن عدد الذين فأقل، يصبحون أقل اخلاص
الالجئني املتوجهني عدد أن ذلك عن ونتج التزايد. في آخذ منهم
األرض في األونروا مرافق في الطبية  الرعاية على للحصول
(انظر تقريباً تضاعف قد االنتفاضة منذ بدء احملتلة الفلسطينية

البياني). الرسم

احملددات أحد – تغذية سوء وما يرافقه من – الفقر يكون ما دائماً
الوضع في يؤثر التغذية سوء إن  الصحة. العتالل الرئيسية
النخفاض رئيسياً سبباً ويعتبر احلياة مراحل كافة في الصحي
لألمراض. التعرض وزيادة الدم وفقر النمو وتأخر الوالدة عند الوزن

التغذوي الوضع في مقلق انخفاض إلى احلديثة البيانات  تشير
معدالت ارتفاع ذلك على املقلقة األمثلة ومن الالجئني. لبعض
والتي غزة، في  املواليد بني الوالدة عند الوزن انخفاض  حدوث

 2007 وآذار/مارس الثاني/يناير  كانون بني الفترة خالل تضاعفت
كان  الذي  4.2% القاعدي  الرقم مع باملقارنة 9.6% إلى لتصل 
آب/ العاملية، الصحة (منظمة 2006 الثاني/يناير كانون في سائداً

.(2007 أغسطس

مكان األوان قبل والوالدة الوالدة  عند الوزن انخفاض  حل وقد
في ع الرضّ وفيات إلى املؤدية األسباب في قمة املعدية األمراض 

فلسطني. أوساط الجئي

يواجهها التي الرئيسية الصحية التحديات أحد الدم فقر يعد
ال يزال احلديد، مثالً، نقص عن الدم الناجت ففقر فلسطني. الجئو
من الرغم على األونروا عمل ميادين كافة في كبيرة مشكلة ميثل
ربع النساء حوالي إن مكافحته. إلى الرامية التدخالت من عقود
فيما الدم، فقر من يعانني باملتوسط، واملرضعات، احلوامل الالجئات

و45%  احلوامل النساء بني 31% إلى غزة في النسبة هذه ارتفعت
األطفال بني الدم فقر نسبة أن كما .2006 عام في بني املرضعات

لبنان  إلى %44 في تصل 6 إلى 11 شهراً سن الالجئني في ع الرضّ
غزة. في 60% وحوالي

ً آثارا تترك النزاع بسبب السائدة العنف بيئة إن أخرى، ناحية ومن
الفلسطينية األرض في الالجئني مجموع كبير على حد إلى صادمة
توتر الضطرابات واسع انتشار يالحظ لذلك، تبعاً ولبنان. احملتلة
والسلوكية النفسية املشكالت من وغيرها الصدمة بعد ما
"استراتيجية وثيقة أظهرت وقد الالجئني. السكان أوساط في
الصحة منظمة مؤخراً أعدتها التي البلد" مستوى على التعاون
الفلسطينية بخصوص األرض والسلطة الفلسطينية العاملية

يشعرون  بأنهم أفادوا قد السكان عموم من  100% أن احملتلة
ر  وعبّ في املستقبل، لديهم أمل بأنه ليس 92% شعر فيما بالتوتر،
عن  اخلارجة  الظروف بسبب املتواصل الغضب مشاعر  عن 84%
بوضع حد  أفكار املبحوثني األشخاص %52 من ومتلكت حتكمهم،

حلياتهم.

يعتمد على الصحية اخلدمات تقدمي في أن التميز الوكالة تدرك
األعوام إلى مدى على فقد سعت الصحي. ولذلك الكادر أداء جودة
ضعف ولكن طاقمها. لتيسير عمل متميزة  عمل ظروف توفير
اإلبقاء على قدرة الوكالة أمام عثرة يقف حجر لألسف، التمويل،

حتفيزها. وعلى العالية الكفاءة ذات الكوادر على

األونروا في الصحية اخلدمات تقدمي مجال في مشاكل أخرى ثمة
وتكلفة العامل للطاقم بالنسبة املرضى عدد بارتفاع  تتعلق

أن  فيما اليوم، في مريضاً  95 باملتوسط يرون  فاألطباء األدوية.
األدوية  تكلفة ارتفاع أن كما مريضاً. 70 يبلغ به املوصى املعيار 
في الضغوط من تعاني التي امليزانية إضافية على ضغوطاً يخلق

األصل.

الالجئات النساء مسألة إلى خاص بشكل اإلشارة تنبغي
بأن متتد  2006 عام الذي اتخذ القرار إن الالجئني. من غير املتزوجات
أكثر أن  يعني وأطفالهن النسوة هؤالء لتشمل األونروا خدمات

قائمة  إلى سينضمون من املنتفعني اجلدد شخص 360.000 من
ويقدر اخلمسة. العمل الوكالة في ميادين خدمات من املنتفعني
الطاقم ناحية من التي ستتحملها الوكالة اإلضافية التكلفة أن

دوالر  مليون 7.2 حوالي ستبلغ املستشفيات في والعالج واألدوية
الصحة وحدها. لدائرة بالنسبة أمريكي سنوياً

التحتية واملوارد على البنية هذه التحديات تسببه الضغط الذي إن
مشكلة بسبب حدة يزداد الوكالة في بالصحة املتعلقة البشرية

حة
ص

ال
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القادمة األعوام في األونروا على فسيكون املزمنة. التمويل ضعف
التحسينات صيانة على قدرتها ناحية من تواجه حتدياً هائالً أن
ورفع الالجئني للسكان الصحي الوضع في حتقيقها مت التي

الدولية. املعايير مستوى املقدمة إلى اخلدمات مستوى جودة

التحديات مجابهة
وتقييمها. البرامج مراقبة حتسن  أن عليها أن األونروا تدرك
والفجوات الضعف  نقاط  لتحديد مبادرة أطلقت  فقد  ولذلك
القاعدية املستويات مع باملقارنة اجلودة نحو حتسني أولى كخطوة

املتوفرة.

نظام في سيتمثل العملية هذه في األساسية املكونات أحد 
املعلمات جمع إلى متتني يهدف الذي اجلديد املعلومات الصحية
الوكالة. عبر نظام متكامل لشبكات احلاسوب خالل الرقمية من
وسيساعد املناسب الوقت في البيانات حتليل النظام هذا سيتيح
مرحلة في الصحية  واالحتياجات النواقص عن الكشف على
في استطالعي بشكل النظام هذا تطبيق وسيتم مبكرة.
كامل يتم تطبيقه بشكل أن إلى غزة، تليها في لبنان، ثم البداية

عدد من السنوات. خالل

على أيضاً تعمل أن األونروا فعلى املزمنة، يخص األمراض فيما أما
كوسيلة بأكمله الالجئني مجتمع بني الصحية احلياة أمناط تعزيز
تعمل أن ينبغي كما بهذه األمراض. اإلصابة معدالت لتخفيض
بيانات على للحصول املبكر الكشف فحوصات إجراء تعزيز على
السكان. بني فعلية بصورة املشكلة حجم حتديد على أكثر قدرة

حدوث معدالت إال األونروا إحصاءات تعكس ال الوقت الراهن، في
األونروا. عيادات يزورون الذين الالجئني أوساط في املزمنة األمراض
الذين الالجئني السكري بني انتشار معدل املثال، يبلغ سبيل على
اإلحصاءات تشير فيما ،8.8% األردن في األونروا عيادات على يترددون
.20% إلى يصل ككل في األردن املرض هذا انتشار أن معدل إلى
إلى املراكز ال يتوجهون الالجئني من على أن العديد يدلل وهذا ما
من املبكرة في املراحل األقل على عالج، على للحصول الصحية

املرض.

والبدء عن أمراض السرطان املبكر للكشف حاسمة أهمية ثمة
وعنق الثدي لسرطان بالنسبة  وخاصة مبكر،  بشكل بعالجها
الكشف مت  ما إذا تام بشكل  عالجهما ميكن واللذين الرحم، 
املبكر الكشف معدل حتسني  في اإلخفاق أما .ً مبكرا عنهما
العالج تكاليف  وارتفاع الوفيات معدل في ارتفاع إلى فسيؤدي 
توفر الالجئون يضمن أن وينبغي للوكالة. بالنسبة األمد الطويل
تتحقق لم ما املستشفى في السرطان حاالت لعالج التغطية

املبكر. الكشف املرجوة من الفوائد

األطفال لدى الغذائية العناصر في النقص معاجلة مشكالت تتم
تعزيزية جرعات لتزويد وقائية برامج خالل من احلوامل والنساء
احلديد من تعزيزية جرعات تقدمي ذلك في مبا الدقيقة، املغذيات من

عمل  وينبغي .ً 6 إلى 26 شهرا سن احلوامل ولألطفال في للنساء
على هذا البرنامج استدامة وضمان التغطية لزيادة مجال الكثير

البعيد. املدى

أقل ليست التحتية والبنية البشرية  واملوارد  اإلدارة  قضايا إن 
التحديات الرئيسية. ملواجهة بالنسبة سبق مما أهمية
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اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب المصدر:

المصدر: األونروا

لالحتياجات شامالً تقييماً الوكالة ستجري اخلصوص، هذا وفي
في وقدراته الطاقم مهارات مستوى  لرفع التدريب وستقدم
سيتم العمل كما املقترحة. التدخل استراتيجيات مع انسجام
البلدان مع التبادل وبرامج الشراكات تشجيع على بنشاط

املضيفة.

لألونروا الصحية املرافق لتحسني الواضحة احلاجة جانب وإلى
حاجة هناك جديدة، مرافق وبناء وتوسيعها متواصل بشكل
حتسني بهدف اتمع مستوى على  إدارية  بدائل الستكشاف
االستراتيجيات تتضمن أن وميكن املرضى. بتدفق التحكم
خالل من الضرورية غير املراجعة زيارات عدد تخفيض املقترحة
املزمن املريض يحتاج التي احملطات وترشيد عدد اإلرشاد، حتسني
على التمريض طواقم تدريب العمل على ورمبا عندها، ألن يتوقف

األطباء. إلى حتويلهم قبل للمرضى أولي فحص إجراء

الميزانية
إلى اجلوهرية  التحديات هذه ملعاجلة سعيها في األونروا تهدف
على العامة االجتماعية-االقتصادية األوضاع تدني أثر تخفيف
األهداف من عدداً تتناول  األونروا تدخالت إن الالجئني. السكان 
املدقع، والفقر اجلوع على القضاء فيها مبا لأللفية،  اإلمنائية
ومحاربة األمومة، صحة وحتسني األطفال، وفيات وتخفيض
(الهدف األخرى واألمراض البشرية/اإليدز املناعة نقص فيروس

والسادس). واخلامس والرابع األول اإلمنائي

يصل مجموعه مبا ميزانيتها الصحة دائرة حددت ذلك، ولتحقيق
القادمتني. السنتني لفترة دوالر مليون 212 إلى
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أشكال العنف أسوأ الفقر هو

غاندي- -مهاتما
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تاريخياً متثل اإلنسانية اإلغاثة كانت األونروا، اسم من يظهر كما
امليزانية بحوالي ثلثي اختصت حيث ألنشطتها، األساسي احملور
هيمنت وقد .1950 عام في امليداني عملها الوكالة بدأت عندما
من تاليني عقدين حلوالي األونروا أنشطة على اإلغاثة  أعمال
للمعونات تقدميها من خالل الدوام، الوكالة على فكانت الزمن.
من فقراً األكثر  للفئات بالنسبة النجاة طوق متثل الغذائية،
املساعدات مجال توسيع على تعمل  وكانت فلسطني، الجئي
السنوات وحتولت سنوات إلى األشهر وحتولت الزمن تقدم كلما

عقود. إلى

املفرغة احللقة كسر إلى األونروا تتطلع تظل عقود، ستة وبعد
قبضة من التحرر من فرص فلسطني الجئي من العديد حترم التي
الوكالة نهج إن األساسية. اإلنسان حقوق من الفقر، وهو ما يعد
للقضاء العاملي الهدف مع ينسجم الفقر مكافحة في املتكامل
اإلمنائية األهداف ضمن األول (الهدف واجلوع املدقع الفقر على
تكفل التي اإلنسان حقوق  أدوات مع يتوافق أنه  كما لأللفية). 

الئق. معيشي مستوى وفي الطعام في احلق للجميع

االجتماعية والخدمات اإلغاثة
الوكالة في االجتماعية واخلدمات اإلغاثة دائرة تعطي راهناً،

ألفقر الفقراء. األولوية

أنهم  األونروا  تعتبر الجئ 250.000 على جهودها  الدائرة تركز 
حاالت أو ضمن خاصة" "صعوبات في تعيش التي األسر  ضمن
املعونات احلاالت لهذه املقدمة اخلدمات وتتضمن الشديد. العسر
نقدية مساعدات تقدمي جانب إلى املأوى، وتأهيل الغذائية
االستفادة في  األفضلية وإعطاء الطارئة، األوضاع في مختارة
العالج لتكاليف التغطية نسبة ورفع املهني، التدريب مراكز من
املبنية االجتماعية اخلدمات من متنوع وعدد املستشفيات، في

اتمع. على

حتدده ما حسب املهمشني، الالجئني آخر من عدد يستفيد كما
واملساعدات اتمع على  املبنية اخلدمات  من األونروا، مقاييس
والشباب األطفال املستفيدة الفئات  وتتضمن  اتارة. النقدية

اإلعاقات. ذوي واألشخاص واملسنني والنساء
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الوظائف إحدى تتمثل
اإلغاثة لدائرة الرئيسية
في االجتماعية واخلدمات
التسجيل موع تقدمي خدمات
عددهم يصل الذين الالجئني

مبا  شخص، مليون 4.5 إلى
والوالدات، اللجوء، حالة يخص
اإلقامة مكان وتغيير والزواج،
غيره من البيانات عن الوضع، أو
واألهليةللحصولعلىخدمات
تقوم ذلك. كما إلى األونروا، وما
تتمثل مهمة بوظيفة اإلدارة
إلى تاريخها يعود والتي لالجئني، التاريخية السجالت حماية في

وصيانتها. حتديثها على العمل مع ،1948 عام

التحديات
تستذكر أن االجتماعية واخلدمات اإلغاثة دائرة تستطيع فيما 
املانحني، مجتمع مع شراكة في حتققت التي اإلجنازات من العديد
عدد تزاوج عن التحديات الناجتة من ً متنوعاً عددا اليوم تواجه هي
السكاني والنمو الفتية السكان طبيعة أهمها الظواهر، من
التمويل. في املزمن والنقص الفقر، معدالت وارتفاع السريع، 
إدارة طرق في البحث إعادة على الوكالة أجبرت التحديات هذه
حتديد في املستخدمة يتعلق باملنهجية فيما وخاصة عملياتها،

اجتماعية-اقتصادية. صعوبات في يعيشون الذين الالجئني

واملنهجية: والسكان الفقر

عام منذ األونروا لدى املسجلني فلسطني الجئي عدد لقد تضاعف
إلى 4.5 مليون  من 914.000 حينذاك من أربع مرات، ألكثر 1950
تسجيل الالجئني في النمو متوسط معدل إلى حالياً. وبالنظر

أن  وواقع الفائتة)  اخلمسة األعوام  مدى (على 2.4% يبلغ الذي
أن  شك سنة، فال أعمارهم عن 25 تقل مجتمع الالجئني من 50%
األعوام في ملموس الالجئني سيتنامى بشكل مجموع السكان

القادمة. والعقود

في متواصالً  ارتفاعاً األخيرة  األعوام شهدت ذاته، الوقت  وفي
في مسبوق غير مستوى إلى وصلت والتي الفقر، مستويات
احلديثة تشير فالتقديرات لبنان. وفي احملتلة الفلسطينية األرض

الغربية  الضفة و%47 في غزة في الفلسطينيني %80 من إلى أن
الفقر. حتت خط يعيشون لبنان في 30% وحوالي

السكاني النمو معدل  أن إلى بالنظر ً كبيرا حتدياً األونروا تواجه
تقدمي على الوكالة قدرة تفوق ً حدودا تبلغ الفقر ومستويات

الفقراء. لالجئني األساسية اإلغاثة مساعدات

الفقراء" "أفقر حتديد في املتبعة فرضت املنهجية ذلك، عن فضالً
حتديد العقود املاضية في يتم كان فقد األونروا. أمام خاصاً حتدياً
واتباع بالدخل اإلفادة الذاتية أساس على الشديد العسر حاالت

قد النهج  هذا  أن  إال املعني. الشخص وضع على يعتمد نهج
،ً الجئي فلسطني األكثر فقرا من كبيرة أعداد إغفال تسبب في
في كانوا ذلك  ومع بوضعهم اخلاصة  املعايير يلبوا  لم والذين
لتصحيح جهودها تكرس الوكالة  إن للمساعدة.  ماسة حاجة
اجلهود تنسجم مع هذه أن عن فضالً بشكل عاجل، الوضع هذا
واجلوع املدقع الفقر بالقضاء على اخلاص لأللفية اإلمنائي الهدف

.2015 العام بحلول

التحديات مجابهة
على تركيزها من األونروا  حتسن أن  خاص بشكل الضروري  من 
لهم. املقدمة اخلدمات حتسن وأن ً وفقرا حاجة األكثر املنتفعني 
القطاع هذا على القادمني العامني في جهودها الوكالة وستركز
الشديد، دعم حاالت العسر برنامج إصالح خالل الالجئني من من

األمان االجتماعية". "شبكة برنامج إلى اسمه سيغير والذي

نحو التحول في البرنامج هذا في احملورية العناصر أحد  يتمثل
البنك الدولي، به ما يوصي إلى الفقر" حسب ً أكثر "ارتكازا نهج
مثبتة. فقر خطوط حسب اخلدمات لتلقي ستقاس األهلية حيث
الفقر خطوط بتحديد تاريخها في األولى األونروا للمرة قامت وقد
أكثر للمنتفعني تكون قوائم إعداد املنهجية هذه ستتيح هذه.

بالفعل. احملتاجة الفئات متثيل على وأقدر بكثير دقة
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أن على فقراً الالجئني األكثر مساعدة من األونروا تتمكن وحتى
توظف أن عليها فإن الفقر،  حلقة لكسر جاهزية  أكثر يكونوا
املعونات سلة من وتوسع االجتماعيني، األخصائيني من املزيد
النقدية املساعدات لتقدمي األموال توفير من وتزيد  الغذائية،
هذه جميع وتأتي اتمع. على املبنية املنظمات  ودعم املوجهة
إلى الفقر" "املرتكز اجلديد الوكالة نهج مع منسجمة األهداف

ذكره أعاله. مت والذي

االجتماعيون: األخصائيون

وصل كحلقة أهمية حاسمة االجتماعيون األخصائيون يكتسب
"املرتكز النهج تنفيذ في رئيسي دور ولهم األونروا والالجئني بني
األهلية مدى لتحديد  منزلية زيارات يجرون فهم الفقر".  إلى
يتالءم تدخالت املساعدة بشكل ويطورون الوكالة خدمات لتلقي

الفقر. قبضة من تفلت لكي األسر حاجة مع

اجتماعي أخصائي لكل احلاالت عدد األونروا إلى تخفيض تسعى
تقدماً  ميادين ثالثة حققت  لقد  أدنى. كحد أسرة 200 إلى
في االجتماعيني األخصائيني بعض أن إال االجتاه، هذا في ملموساً
إلى يصل احلاالت من عدد مع يتعاملون يزالون ال واألردن  سوريا

أسرة. 350

قدرتهم من يحد اجتماعي أخصائي لكل احلاالت عدد ارتفاع إن
الالجئني من أن للتأكد املنزلية الزيارات كاف من بعدد القيام على
إلى التحويل مثل يحتاجونها، التي املساعدة على يحصلون

للتمرن فرصة توفير أو إعاقة، ذي طفل االختصاصيني ملساعدة
األسر تواجه العادة في املدرسة. من تسرب لالجئ العملي املهني
والتعامل مع املشكالت، ً متنوعاً من عددا الدخل املنخفض ذات
الوقت تركيز االجتماعي األخصائي من يتطلب منها مشكلة كل

الكافي. بالقدر واجلهد

معها يتعامل التي احلاالت  عدد الرتفاع األخرى العواقب من
األمثل التطبيق إمكانية مينع  أنه  االجتماعيون األخصائيون

البرنامج مثل الفنية، قدراتهم تطوير إلى الرامية التدريب لبرامج
إلينوي. جنوب خالل جامعة من تنفيذه يتم الذي

الغذائية: املعونات

محتوى في النقص هي القلق تثير  التي  األخرى ااالت أحد
فقد الشديد. العسر حاالت تتلقاها التي الدعم الغذائي عبوات

أن %80 من  2007 إلى الغربية عام الضفة في أجري أشار مسح
كمية راضني عن يكونوا العسر الشديد لم حاالت من الالجئني

يتلقونها. التي الغذائية املواد

الفلسطينية األرض في توزع التي الغذائية العبوات قيمة تبلغ
السنة،  في شديد عسر حالة لكل أمريكية دوالرات 110 احملتلة

تزال تقل ال وسوريا األردن ولبنان في توزع التي العبوات أن  فيما
النقدية املعونة أن إلى باإلضافة هذا املستهدف.  احلد ذلك عن
والتي الغذائية، املعونة رزمة في تضمينها يتم التي املتواضعة

عن 20  يزيد ال مبا الفعلية تقدر أصبحت قيمتها ً، قد 40 دوالرا تبلغ
البدء  1997 عند العام منذ التضخم قيمة احتساب مت إذا ً دوالرا

النقدية. املعونة بهذه

مثل بالبروتينات، الغنية املواد توفير على قادرة غير األونروا إن 
أنواع قلصت قد أنها كما الغذائية، املعونة سلة في الطن، سمك
عدم بسبب ولبنان وسوريا األردن في توزيعها يجري التي البقول
الذي االرتفاع املاثلة األخرى التحديات ومن التمويل الكافي. توفر
يصل يكاد األساسية والذي الغذائية املواد بعض أسعار شهدته

الضعف. إلى

اتارة: النقدية املساعدة

مختارة لالجئني نقدية مساعدة تقدمي الطارئة األوضاع في يتم
200 إلى  بني قيمتها واحدة تتراوح ملرة منح شكل احملتاجني على
الشديد.  العسر حلاالت  األولوية إعطاء مع أمريكي، دوالر 500
األزمات مع التعامل على الالجئة املعوزة املنح األسر هذه تساعد
وفاة أو األسرة في مفاجئ مرض حدوث مثل لها، تتعرض التي 

األساسية. املنزلية املواد متكنهم من شراء املنح أن كما املعيل.
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2006 بسبب  العام كبير في بشكل هذه املساعدات تضررت لقد
في انخفاض إلى أدى مما امليزانية، في  الشديدة التقليصات
اخلدمة هذه إلعادة تسعى إن األونروا .90% يقارب مبا املتاح التمويل
االحتياجات تلبية من تتمكن حتى  السابقة مستوياتها إلى

املاسة لالجئني.

اتمع: على املبنية املنظمات

التي اتمع على املنظمات املبنية دعم خالل من األونروا، تسعى
حرماناً األكثر الالجئني متكني إلى ايمات، في الالجئون يديرها
على تساعدهم أن أمل على أنفسهم، على االعتماد وإكسابهم

والتهميش. االتكالية االبتعاد عن

واملسنني والشباب املنظمات النساء واألطفال هذه أنشطة تشمل
 82.000 شارك حوالي ،2006 العام وفي اإلعاقات. ذوي واألشخاص
ومتنوعة من األنشطة التي واسعة والجئة في مجموعة الجئي
املسجلني الالجئني نصف أن إلى بالنظر املنظمات. هذه نفذتها

األرض  في وخاصة الالجئني، عاماً وأن 25 دون سن هم األونروا لدى
أوضاعهم في حاد إلى انخفاض قد تعرضوا احملتلة، الفلسطينية
املنظمات أنشطة على الطلب فإن االجتماعية-االقتصادية،

لدعم املتاحة امليزانية أن بيد التزايد. في آخذ اتمع على املبنية
نتيجة   63% إلى تصل بنسبة تقليصها مت قد املنظمات هذه

لألونروا. العام الصندوق متويل في الشديد النقص

املنظمات ألنشطة احلالي املستوى على احملافظة في األونروا تأمل
ضمن وذلك رفعه، املمكن من يكن لم إن اتمع، على املبنية
والشباب واألطفال  للنساء البشرية  التنمية  بتعزيز التزامها
مبادئ مع تنسجم األنشطة هذه  إن اإلعاقات.  ذوي واألشخاص
وسياسات لأللفية اإلمنائية واألهداف الطفل حقوق  اتفاقية
لفترة وبالنسبة االجتماعي. والنوع اإلعاقة بخصوص األونروا

 2700 عن يزيد ما لدعم األونروا تخطط ،2009-2008 العامني
اتمع. املبنية على املنظمات خالل من تدريبية وجلسة نشاط

أخرى: حتديات

لدمج طويل زمن منذ املستحقة الوكالة جهود مع انسجاماً
مع توافق في األساسية عملياتها في اجلنسني بني اإلنصاف
وسعت لأللفية، اإلمنائية واألهداف التمييز لعدم العامة املبادئ
النساء أسر أفراد الشديد لتشمل حلاالت العسر خدماتها األونروا

الجئني. غير أشخاص من واملتزوجات كالجئات املسجالت
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في ملموس ارتفاع املنتفعني من اجلديدة الفئة هذه عن ينتج
الضفة ففي جميعها. اخلمسة امليادين في اخلدمات على الطلب

46.000 امرأة  حوالي بيانات األونروا قاعدة وحدها، سجلت الغربية
وتتوقع   2007 أيلول/سبتمبر حتى الجئ غير متزوجة من الجئة
لتلقي األهلية على أفراد أسرهن تلقائياً يحصل أن هؤالء النساء

ستكون  أسرة  8.000 أن يقدر هؤالء، ضمن ومن اخلدمات. كل
شديد. عسر حاالت بصفتها املساعدات على للحصول مؤهلة
ستبلغ في الضفة الغربية االحتياجات هذه تلبية تكلفة ويقدر أن

حالياً. متوفرة غير األموال هذه أن فيما العام، دوالر في 880.000

الميزانية
األكثر عن الالجئني الكشف على قدرتها لتحسني األونروا تسعى
األمم معايير مع هذا الهدف وينسجم خدماتها لهم. وحتسني فقراً
لأللفية. األهداف اإلمنائية مع وكذلك املضيفة، والبلدان املتحدة
واخلدمات اإلغاثة لبرنامج املقترحة امليزانية تبلغ أن ويتوقع

أمريكي  مليون دوالر 107 القادمني للعامني األونروا في االجتماعية
هذه الغايات. باإلمكان حتقيق يكون حتى
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محتاجة عائلة ملف
 51 العمر من أحمد*  حسن كمال  يبلغ
يوفر أن منه ويتوقع أسرة رب وهو عاماً،
وأطفاله لزوجته مناسبة معيشة سبل
بالبوليو أصيب كمال  أن  ومع اخلمسة.
مما عمره من الثامنة  في وهو  (الشلل)
األخرى، من أقصر ساقيه إحدى جعل
رزقه مصدر تأمني على قادراً كان أنه إال
وهو اخلياطة، مهنة في العمل من خالل
كمال هجر ذلك،  ومع بائعاً. اآلن  يعمل 
يعد ميدهم ولم الراهن الوقت أسرته في
أن بالذكر  اجلدير ومن مالي. دعم بأي
حاالت برنامج ضمن  مسجلة  األسرة

اخلاصة. الصعوبات

في مساعدة كمال،  زوجة دالل،  عملت
ورم تشخيص مت  أن إلى صحية عيادة
حوالي تكسب كانت لديها. الرحم في

وكانت  الشهر، في أمريكياً ً دوالرا 75
املبلغ بهذا  التدبر تستطيع بالكاد 
أطفالها واحتياجات احتياجاتها لتلبية
عملية مؤخراً أجرت  وقد  األساسية.
إجراء املمكن من  يكن ولم الرحم،  إزالة 
قدمها املساعدة التي لوال العملية هذه
بتغطية قام والذي عيادة األونروا، طبيب

تكاليف العملية بسخاء.

فقد ودالل هالة االبنة الكبرى لكمال أما
تصميم في التحضيرية دراستها أنهت
عام للتدريب دمشق مركز في األزياء
شديد ضعف  من تعاني أنها إال  .1988
على احلصول من منعها مما البصر في 

دراستها. مجال في عمل

العمر من  البالغ االبن موسى أن كما
عند  املدرسة من تسرب  قد عاماً 16
تعد لم أمه ألن املرحلة اإلعدادية بلوغه
تعليمه تكاليف تغطي  أن تستطيع
فموسى الصحية. ورعايته املدرسي
القلب في جدية مشكالت من  يعاني 
مستمرة طبية مالحظة إلى ويحتاج 
بحاجة وهو  وأدوية. للقلب وتخطيط 

عملية. إلجراء ماسة
يواجهون أيضاًَ سناً األصغر األبناء 

احلادية ابن فمحمد طبية. مشكالت
يعانيان عشرة الثالثة ابنة ومروة عشرة
الصحية حالتهما وتتفاقم الربو، من
الصحية املعيشية غير الظروف بسبب
األدوية إلى بحاجة وهما املنزل. في
في فهي مي األصغر االبنة بانتظام. أما
شلل من وتعاني  عمرها من السابعة 

دماغي.

يتكون مستأجر منزل في األسرة تعيش
اإليجار بدل ويدفعون فقط، غرفتني من

أن  مع الشهر، في ً دوالرا 85 يقارب ما
وينقصه األثاث الرطوبة من املنزل يشكو

واإلنارة والتهوية املناسبة.

دائرة إلى طلباً  ً مؤخرا دالل قدمت
للحصول االجتماعية  واخلدمات اإلغاثة
جزء لتغطية نقدية مساعدة على
لعالج اتمعة الطبية التكاليف من
وجزء ومحمد ومروة موسى أطفالها
لقد عليها. املنزل املتراكم إيجار من بدل
لتغطية اجليران من املال  دالل اقترضت
تساعدها أن أمل  على  النفقات  هذه
في األونروا من النقدية املساعدة منحة
غير تزل  ال  أنها طاملا  الديون هذه سداد
التمويل نقص أن إال العمل. على قادرة
واخلدمات اإلغاثة دائرة تتمكن دون أن حال
األسرة هذه مساعدة  من االجتماعية 

احتياجاتها. من جزء بتحمل ولو حتى

حاالت برنامج متول أن لألونروا أمكن إذا 
ستكون الشديد بالكامل، فإنها العسر
االحتياجات خلدمة أفضل موقع في
التي لألسر املدى والطويلة القصيرة
فسيكون شديدة.  ضائقة في  تعيش
منح على حتصل أن األسر هذه بإمكان 
أحد من زيارات وتتلقى واحدة ملرة طارئة
سيتوفر الذي االجتماعيني األخصائيني 
عدد يكون عندما  – الكافي  الوقت له
لكي – مقبوالً عليها يشرف التي احلاالت
التدخالت مختلف  تقدمي  في يساعد

الالزمة.

مستعار اسم *
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الصغير التمويل دائرة
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العام الصندوق من متويل على الصغير التمويل دائرة  حتصل ال
تقوم التي اإلقراض عمليات اجلارية من نفقاتها تغطي إمنا لألونروا.
الدفعات إقراض إعادة خالل الدوار اإلقراض مال رأس وتزيد بها
لزيادة الدائرة تخطط للمشاريع. املقدمة القروض من املستردة

100,000 قرض  تقدمي على املؤسسية بحيث تصبح قادرة طاقتها
عام.  كل أمريكي دوالر مليون 120 بقيمة

وغزة  الغربية الضفة في اليوم 1991 وتعمل عام الدائرة تأسست
حياة نوعية مستوى في حتسني تتمثل رسالتها وسوريا.  واألردن
فرص على عمل واحلفاظ املشروعات الصغيرة وخلق فرص أصحاب
وتوفير النساء، ومتكني والفقر البطالة وتخفيض العمل القائمة،
الفئات من وغيرهم  الفلسطينني لالجئني الدخل إلدرار فرص 

واملهمشة. الفقيرة

متنوعة مجموعة خالل من الصغيرة اإلقراض خدمات تقدمي يتم
للفئات اتلفة االحتياجات لتلبية اإلقراضية املنتجات من 
الصغر املتناهية للمشروعات قروض تقدمي يتم فمثالً املستهدفة.
يتم كما رسمية. غير  إنتاج مشروعات ميلكن اللواتي وللنساء 

الصغيرة واملتوسطة. للمشروعات مدى قروض أطول تقدمي

لدعم الدائرة قروضاً املشاريع. تقدم منتجات إقراض إلى باإلضافة
واألجهزة املستلزمات وتوفير احملدود الدخل واملوظفني ذوي العمال
التعليم رسوم  ودفع الطارئة أسرهم احتياجات وتوفير املنزلية 
ملساعدة إسكان  قروض تقدم كما  الطبية.  الرعاية وتكاليف 
ظروف ولتحسني املساكن بناء و شراء على تساعدهم الالجئني

سكناهم.

بقيمة  141,000 قرضا الدائرة قدمت عاماً عشر ستة مدى على
من  اقتصادية مشروعات  لتمويل وهذا أمريكي دوالر  مليون 148
للفئات أخرى جهة استهالكية وقروض إسكان من وقروض جهة
واألردن. وسوريا الغربية والضفة غزة من كل في تستهدفها التي
الفلسطينية األرض في الصغير التمويل دائرة جناح تأثر  ولقد
األخيرة. األعوام في سادت التي باألحداث جدي بشكل احملتلة

والعقوبات   2000 أيلول سبتمبر في الثانية االنتفاضة بدء فمع
الفترة في الدولي اتمع جانب  من الواقع  أرض على املفروضة 
إلى وأدى الركود من يعاني  املشاريع في العمل أصبح األخيرة. 
وبالتالي االقتصادي النشاط احلاد في االنكماش من حالة تفاقم

واالقتصادية. االجتماعية احلياة مستوى في كبير تراجع

ذلك آثار ملواجهة بسرعة الصغير قد حتركت التمويل دائرة أن ومع
الغربية في الضفة انتشارها سعة زيادة خالل من أعمالها على
غزة في الكبير االقتصادي  التدهور تأثيرات أن إال وسوريا. واألردن
في اإلقراض انخفض فقد الدائرة. عمل على سلباً تؤثر تزال ال 

وقد  املشاريع به تأثرت الذي الوضع لهذا نتيجة 80% بنسبة غزة
قيمة  تبلغ إعدام 2.636 قرضاً 2007 إلى عام في الوكالة اضطرت

امريكياً.  ً دوالرا 888،750.00 مديونيتها

قلصت دائرة فقد على أعمالها األزمة هذه إلنعكاس أثار ونتيجة
 20% نسبة  تقلص أن وينتظر عامليها طاقم %20 من التمويل
جتد قد األونروا أن  ذكره اجلدير ومن .هذا العام نهاية قبل اخرى 

املدى في  غزة في اإلقراض أنشطة كل لوقف مضطرة  نفسها
العام إلى األفضل. االقتصادي حالة االختناق تتغير لم إذا املنظور
الضعف من يعاني والذي الصغيرة املشاريع يعني حرمان قطاع مما
التي التمويلية اخلدمات  على احلصول أصالً من اإلنهيار ومن بل
والتعافي للنجاة األخيرة فرصته  تعتبر  والتي إليها يحتاج

االقتصادي.

كافة اتخاذ بضرورة األونروا ترى الكئيب هذا األفق على الرغم من
واملدربة املؤهلة البشرية املوارد على للحفاظ الالزمة  اخلطوات
وللمساعدة غزة. في الصغير التمويل عمليات إلدارة الالزمة
مشروع مقترح إعداد  على حالياً األونروا تعكف  ذلك حتقيق في
العامة األشغال قطاع في املديونية أصحاب املشاريع ذوي لتشغيل
في يكونوا وحتى للدائرة مديونيتهم تخفيف في للمساعدة وذلك
مستقبالً االقتصادي  نشاطهم الستعادة ومؤهلني  أفضل وضع

الراهن. واالقتصادي املأزق السياسي من اخلروج عندما يتم

خدمة إدخال إمكانية جتربة في للبدء أيضاً الوكالة تخطط كما
ادخارات  سيتيح مما 2008 عام الفقراء في لصالح اآلمن التوفير
منحهم وبالتالي احملدود  الدخل ذوي  الفقراء من للعديد مالية

الصعبة. األوضاع مع للتعامل الطاقة الالزمة
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المخيمات وتطوير التحتية البنية وحدة
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 1948 العام نزاع أعقاب في نصبت التي تطورت اخليام املؤقتة لقد
حضرية جتمعات سكنية شكل على لالجئني مخيمات لتصبح
هذه تدير ال األونروا أن  ومع الفقر.  يسودها  ومكتظة معقدة
الظروف حتسني عن واضحة مسؤولية تتحمل أنها إال ايمات،

فيها. يقيمون الذين فلسطني لالجئي املعيشية

مترابطة استراتيجية وضع  مت أن يسبق لم ،2004 العام حتى
ذلك وفي الدولية. املعايير مع انسجاماً ايمات لتأهيل وشاملة
مسألة جنيف األونروا في مؤمتر في املشاركون أثار ،ً حتديدا العام
هذا في بالعمل األونروا وطالبوا الالجئني مخيمات وتأهيل تطوير

االجتاه.

التحتية البنية  برنامج األونروا أقامت االستجابة، مجرى وفي
والبنية اإلسكان توفير  أن من التأكد  بغية ايمات  وتطوير
يحظى ايمات في املقيمني فلسطني لالجئي التحتية املناسبة
الصندوق من ممول البرنامج غير هذا اهتمام وتركيز. من يستحق مبا

الصغيرة. واملشروعات القروض دائرة غرار على لألونروا، العام

جامعة في احلضري التخطيط معهد مع شراكة في تعمل األونروا
واالجتماعية- البنيوية اجلوانب عن بيانات توفير على شتوتغارت
على يعتمد نهجاً  الدراسة وتستخدم للمخيمات. االقتصادية 

ايمات لسكان إحلاحاً األكثر االحتياجات تقييم في املشاركة
املتوفرة لديهم. واملقتنيات واألصول

التحليل على االستطالعي  املشروع من األولى املرحلة ركزت
لكل جوي مسح وإجراء مخيمات لثالثة واالجتماعي  املكاني

جانب  إلى مخيماً،  19 وعددها الغربية الضفة في ايمات
وساعد حرماناً. األكثر  والالجئني اتمع قادة مع نقاشات إجراء
األبعاد ثالثية مبتكرة مناذج  بناء على العمل فريق البحث هذا
على النماذج هذه عرض بعد فيما وسيتم ومحيطها. للمخيمات
الشأن. ذات اخلارجية األونروا واألطراف وطاقم احمللي اتمع ممثلي

تقييم إجراء على االستطالعي من املشروع املرحلة الثانية ستركز
خالل من ايمات في واملقتنيات واألصول لالحتياجات باملشاركة
والفئات األهلية واملؤسسات ايمات عن ممثلني مع  عمل ورش
تطوير وسيتم الكافي. بالتمثيل عادة حتظى ال االجتماعية التي
اقتراحه من يتم ما على بناءً رئيسية استراتيجية خطة تنفيذ

تدخالت.

مجتمعات مع التشاور  خالل من  اخلطة  تنقيح  يتم أن وبعد
اجلديد النموذج مبثابة استخدامها سيتم في ايمات، الالجئني

جميعها. اخلمسة األونروا عمل ميادين في للمخيمات
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البرنامج حسب العام الصندوق ميزانية متطلبات
2009-2008

2009-2008 للعامني التقديرات البرنامج

500,127,000
5,252,000

23,585,000
16,090,000
19,322,000

161,000
590,000

التعليم برنامج
املوظفون
اخلدمات

لوازم
واالنشاءات املعدات

املرافق
املالية االعانات
/ آخر غير ذلك

565,127,000 الفرعي اموع

115,416,000
32,043,000
44,451,000

7,370,000
2,625,000
9,637,000

الصحه برنامج
املوظفون
اخلدمات

لوازم
واالنشاءات املعدات

املرافق
املالية االعانات

211,542,000 الفرعي اموع

27,939,000
2,053,000

35,841,000
5,550,000

616,000
31,875,000

3,000,000

االجتماعيه واخلدمات االغاثة برنامج
املوظفون
اخلدمات

لوازم
واالنشاءات املعدات

املرافق
املالية االعانات

متنوعات

106,874,000 الفرعي اموع

99,787,000
23,280,000

6,559,000
10,873,000

3,657,000
1,226,000

اخلدمات املساندة
املوظفون
اخلدمات

لوازم
واالنشاءات املعدات

املرافق
املالية االعانات

145,382,000 الفرعي اموع

21,313,000
2,858,000

10,156,000
30,000,000

/ آخر غير ذلك
التحتية وحتسني البنية ايمات دائرة

الطارئة املتطلبات
االونروا ملوظفي اخلدمة نهاية استحقاقات

الوكالة) عمل انهاء حالة فى طارئة (مخصصات
احتياطي الرواتب

64,327,000 الفرعي اموع

1,093,252,000 العام اموع

األونروا: في التحرير فريق
هذه الوثيقة. إعداد في مميزة مساعدة لنا للزمالء الذين قدموا امتنانه عن التحرير أن يعرب فريق يود

بينفنتو جينا التحرير: إدارة
كروز ال دي فهمي، إيزابيل ستارك شرين التحرير:

فهمي ستارك شرين كروز، ال دي إيزابيل البيانات: تنسيق
كروز دي ال إيزابيل جولد، شابتاي ستيف سابيال، تورداي، جون األونروا، صور أرشيف الصور:

احملتلة الفلسطينية األرض اهللا، رام بيلسان، والطباعة: واإلنتاج التصميم
قطينة مالك د. العربية: إلى الترجمة

األدنى الشرق في الفلسطينيني الالجئني وتشغيل لغوث  املتحدة األمم  وكالة
(األونروا)

371 ص.ب.:
غزة قطاع غزة، مدينة

+972 8 6777697 فاكس: ،+972 8 6777527 هاتف:
unrwa-pio@unrwa.org اإللكتروني: البريد

www.unrwa.org
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