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تقدمي

يطيح العنف والفقر واليأس بآمال التعافي وآفاق التنمية في 
املفروضة  الدولية  العزلة  وتعمل  احملتلة.  الفلسطينية  األرض 
على السلطة الفلسطينية واألوضاع السائدة واإلغالقات التي 
- الغربية  للضفة  املتواصل  والتفتيت  غزة  قطاع  لها  يتعرض 
- تعمل هذه العوامل وغيرها على تدمير حلمة ونسيج اجملتمع 
والتفكك  الضائقة  تزايد  ذلك  على  ويترتب  الفلسطيني، 
فأكثر  أكثر  يتجهون  فالشباب  السكان،  أوساط  في  والغضب 
الداخلي  والنزاع  القانون  على  التمرد  حدة  وترتفع  التطرف  نحو 

إلى مستويات حرجة.

األونروا  أطلقت  فعندما  جداً؛-  مختلفة  العام  بداية  كانت  لقد 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في   2006 للعام  العاجل  نداءها 
كهذا  لنداء  حاجة  هناك  تكون  ال  بأن  أملي  عن  عبرت  قد  كنت 
في العام 2007. ولقد كان انسحاب إسرائيل من مستوطناتها 
حذراً  تفاؤالً  ولد  قد  الغربية  الضفة  من  وأجزاء  غزة  قطاع  في 
بخصوص استئناف املفاوضات بني حكومة إسرائيل والسلطة 
خطة  الوقت  ذلك  في  األونروا  أعدت  فقد  لذا  الفلسطينية، 
فلسطني  الجئي  ظروف  حتسني  على  للعمل  كبيرة  تنموية 
واملساهمة في إنعاش االقتصاد الفلسطيني؛ ولكن في الواقع 
كان ال بد من أن تركن هذه اخلطة على الرف بالنظر إلى اضطرارنا 

لالستجابة إلى االحتياجات اإلنسانية الطارئة واملتزايدة.

ستقدم  األونروا  أن  باستثناء  العام،  هذا  في  تعهد  أي  أقدم  لن 
األوضاع  إن  الفاعلية.  من  ممكن  قدر  بأكبر  احليوية  مساعداتها 
لها،  يرثى  حالة  في  اآلن  الفلسطينية  املناطق  في  املعيشية 
وقد واصلت في االنحدار إلى مستويات لم تشهدها منذ العام 
967 1.  فقد مست هذه التأثيرات كل جانب من جوانب احلياة، 
الفلسطينيني  للسكان  مشتركاً  قاسماً  املعاناة  وأصبحت 

كافة. إن غالبية السكان يعتمدون اآلن على املعونات الغذائية 
من  أكثر  يشكلون  الذين   – فلسطني  الجئو  ويعتبر  والنقدية. 
األزمة  لتأثيرات  خاص  بشكل  معرضني   – السكان  من   40%
لم  والتي  العام،  القطاع  رواتب  على  اعتمادهم  بسبب  الراهنة 
يتم دفعها بالكامل منذ شهر شباط، وتركزهم في غزة التي ال 

تزال تتحمل العبء األكبر من وطأة الصراع.

األكثر  األساسية  االحتياجات  تلبية  من  األونروا  تتمكن  حتى 
بنداء  تتقدم  فإنها   ،2007 العام  في  فلسطني  لالجئي  إحلاحاً 
هذا  إن  دوالر.   مليون   246 بقيمة  طارئ  متويل  على  للحصول 
التي  الطارئة  النداءات  بني  بعيد  حد  إلى  األكبر  يعتبر  الرقم 
أطلقتها الوكالة منذ أيلول 2000. ومع ذلك؛ فهو ال ميثل إال جزءاً 
من التكلفة املترتبة على استمرار الصراع والتفكيك املتواصل 
لقواعد الدولة الفلسطينية، والتي استثمر فيها اجملتمع الدولي 

بثقل كبير على مدى العقد املاضي.

حل  إلى  للتوصل  بديل  أي  تشكل  ال  الطارئة  املساعدات  إن 
سياسي شامل، وكل ما ميكنها أن حتققه هو فقط التخفيف 
من حدة تأثيرات األزمة على الفئات األكثر هشاشة. وقد أثبتت 
البيانات املتوفرة مؤخراً وجود تأثير إيجابي للمساعدات الطارئة 
التي قدمتها األونروا على مدى األعوام الستة املاضية. وال تزال 
احلاجة إلى هذه املساعدة قائمة وبإحلاح هذا العام أيضاً. ولذلك 

فإني أدعوكم لدعم هذا النداء بسخاء.

كارن أبو زيد
املفوض العام/األونروا
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ملخص تنفيذي

تعيش األرض الفلسطينية احملتلة أزمة حقيقية وعميقة منذ 
الصارمة  القيود  عن  الناجت  االقتصاد  فانهيار  العام 2000.  أواخر 
واملتواصلة على وصول وتنقل السلع واألفراد الفلسطينيني قد 
ساهم في حدوث تراجع حاد في األوضاع املعيشية، مع االرتفاع 
في  امللحوظ  واالنخفاض  والفقر  البطالة  معدالت  في  الشديد 

مستويات دخل األسر واستهالكها.

ولقد شهدت كالً من األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية 
انتخابات  فبعد   .2006 العام  خالل  املتسارع  التدهور  من  املزيد 
السلطة  عن  حجبت  الثاني،  كانون  في  التشريعي  اجمللس 
واحتجزت  املانحني  من  الرسمية  املساعدات  الفلسطينية 
املستحقة  والضريبية  اجلمركية  العوائد  إسرائيل  حكومة 
على  فعلي  حصار  نظام  فرض  وأدى  الفلسطينية.  للسلطة 
تقويض  إلى  أدى  مما  مواردها،  نفاذ  إلى  الفلسطينية  السلطة 
قدرتها على تقدمي اخلدمات العامة، وحرمان حوالي ربع السكان 
مصدر  من   – يعيلون  ومن  الفلسطينية  السلطة  موظفي   –
دخلهم الرئيس، مما ساهم في وقوع غالبيتهم في دائرة الفقر. 
وبالتالي ثمة أساس لصحة تنبؤات البنك الدولي السابقة بأن 

العام 2006 قد يكون األسوأ في تاريخ االقتصاد الفلسطيني.

احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيني  السكان  إن 
– والقسم األعظم منهم دون سن الثامنة عشرة – قد أصبحوا 
أكثر اعتماداً على املساعدات اإلنسانية الطارئة، ورمبا بقدر أكبر 

فرص  وتتضاءل  املاضية،  األربعني  األعوام  خالل  آخر  وقت  أي  من 
أية  قدرة  عليها  تعتمد  والتي  والبشرية  االقتصادية  التنمية 
اخلدمات  عانت  كما  احلياة.  على  مستقبلية  فلسطينية  دولة 
الغربية،  الضفة  في  وخاصة  األساسية،  والصحية  التعليمية 
 2006 العام  من  الثاني  النصف  من  كبير  جزء  في  الشلل  من 
وواجهت  رواتبهم.  يتلقوا  لم  الذين  العاملني  إضراب  خالل  من 
املراكز الصحية لألونروا في غزة والضفة الغربية قفزات كبيرة 
في الطلب على خدماتها خالل تلك الفترة حيث أنها أصبحت 
مختلف  في  البلدية  اخلدمات  تعرضت  كما  واملتاحة  الوحيدة 
أنحاء األراضي الفلسطينية احملتلة للتعطيل في جزء كبير من 
في  لها  التحتية  البيئة  من  كل  أو  بعض  تدمير  فيها  مبا  العام 
بعض املناطق، مما أثار املزيد من مخاوف التعرض ألوضاع طارئة 

في الصحة العامة.

الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطينيني  السكان  مجمل  إن 
قبل  كانوا  الالجئني  أن  وفيما  األزمة.  تأثيرات  من  يعانون  احملتلة 
اجتماعية  وأوضاع  أعلى  فقر  معدالت  من  يعانون   2006 العام 
تأثروا  قد  فإنهم  الالجئني؛  غير  مع  باملقارنة  أكثر   واقتصادية 
رواتب  على  أكبر  بقدر  اعتمادهم  بسبب  خاص  بشكل  باألزمة 

السلطة الفلسطينية وتركزهم في غزة. 

للسلطة  الدولية  املقاطعة  عن  الناجت  االضطراب  فاقم  وما 
بالنسبة  والتنقل  الوصول  على  القيود  تشديد  الفلسطينية 
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1 حتى 15 تشرين الثاني، بيانات مكتب األونروا امليداني في غزة. يقدر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه مت إطالق 1700 صاروخ على األقل من غزة على إسرائيل في الفترة بني أيلول 

2005 – تشرين الثاني 2006.
http://www.un.org/unrwa/emergency/appeals/BeitHanoun_FA_Nov06.pdf 2

للفلسطينيني لفترات طويلة على مدار العام 2006. فاالستمرار 
في بناء اجلدار العازل في الضفة الغربية ونظام اإلغالقات املرافق 
له، إلى جانب تشديد قيود نظام منح التصاريح واإلقامة، قد حال 
دون وصول أعداد متزايدة من الفلسطينيني إلى األراضي والعمل 
واخلدمات، وأدى إلى مزيد من تفتيت املناطق الفلسطينية. وعلى 
الرغم مما ورد في أحكام اتفاقية تشرين الثاني اخلاصة بالتنقل 
لفترات طويلة  وبقي سكانه  والوصول، بقي قطاع غزة مغلقاً 
البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة مسجونني بشكل فعلي، مع 
الوطأة.  شديدة  واجتماعية  اقتصادية  عواقب  من  ذلك  رافق  ما 
وقد وصل إغالق نقاط العبور أمام السلع التجارية ومواد البناء 
مسبوقة،  وغير  عالية  مستويات  إلى  وصوفا  كارني  معبري  في 
النزاع،  ميزقه  الذي  االقتصاد  هذا  في  فعلي  شلل  إلى  أدى  مما 
منذ  شديد  تقييد  إلى  رفح  معبر  عبر  األفراد  مرور  تعرض  فيما 

منتصف العام.

وتيرة  وارتفاع  اإلسرائيلية-الفلسطينية  القتال  أعمال  جتدد  إن 
االقتتال الفلسطيني الداخلي قد تركا السكان الفلسطينيني 
معرضني للمخاطر بشكل متزايد، وكثيراً ما تكون املعاناة أشد 
كانت  حيث  غزة،  في  خاصة  الالجئني  مجمعات  أوساط  في 
مستهدفة  العامة  التحتية  والبنية  الفلسطينية  املمتلكات 
بشكل واسع النطاق من قبل اجليش اإلسرائيلي وحيث سقط 
املئات من األفراد بني قتلى وجرحى إضافة إلى التعرض لعائالت 

بأكملها.

هجوم  أعقاب  في  وكبير  سريع  بشكل  النزاع  حدة  ازدادت  لقد 
أبو  كرم  معبر  في  اإلسرائيلي  للجيش  عسكري  موقع  على 
أسر  ومت  إسرائيليان  جنديان  قتل  حيث  حزيران،   25 يوم  سالم 
في  فلسطينياً   382 قتل  األونروا،  بيانات  فحسب  ثالث.  جندي 
و15  حزيران   25 بني  الفترة  في  اإلسرائيلي  اجليش  يد  على  غزة 
تشرين الثاني، وأصيب 1229 آخرون. وخالل الفترة ذاتها قتل ثالثة 
جنود إسرائيليون وأصيب 18 في غزة، فيما قتل مدني إسرائيلي 

واحد وأصيب 26 آخرون نتيجة إلطالق صواريخ فلسطينية. وقد 
اضطر آالف الفلسطينيني إلى النزوح عن منازلهم مع تصاعد 
القصف واالجتياح البري والغارات اجلوية اإلسرائيلية. كما قام 
الكهرباء  محطة  بقصف  حزيران   28 في  اإلسرائيلي  اجليش 
بالكهرباء  غزة  نصف  حوالي  تزود  كانت  التي  غزة  في  الوحيدة 
هذه  عودة  يتوقع  وال  البلدية.  واجملاري  املياه  مضخات  وتشغل 

احملطة إلى طاقتها الكاملة قبل انقضاء عدة شهور.

حانون  بيت  في  جديدة  إسرائيلية  عسكرية  لعملية  ونتيجة   
جنوب  على  الفلسطينية  الصواريخ  إطالق  إيقاف  بهدف 
شخصاً،   260 وأصيب  فلسطينياً  قتيالً   82 سقط  إسرائيل، 

منهم 39 امرأة وطفالً.1

في سبيل السعي ملعاجلة أثر األزمة اخلانقة على الالجئني، تطلق 
األونروا نداًء جديداً لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية األساسية، 
 246.159.636 بقيمة  طارئ  بتمويل  الوكالة  تطالب  وباإلجمال 
دوالراً أمريكياً للعام 2007. ستسعى تدخالت ومساعدات االونروا 
لتقدمي الدعم األساسي لشبكة األمان االجتماعي على شكل 
نقدية،  مساعدات  وتقدمي  عمل  فرص  وخلق  غذائية،  معونات 
الصحية  األونروا  خدمات  على  املتزايد  الطلب  إلى  واالستجابة 
على  بالنزاع  املرتبط  وغير  املرتبط  العنف  أثر  ومعاجلة  والبيئية، 
شأنه  من  اإلضافية  القدرات  تعزيز  إن  هشاشة.  األكثر  الفئات 
تنفيذ  في  ومتاسكاً  وجتاوباً  كفاءة  أكثر  نهج  اتباع  يضمن  أن 

العمليات الطارئة.

لقد أصدرت األونروا مؤخراً نداًء عاجالً خاصاً ببيت حانون لتمويل 
لالجئني  مسكن   1000 عن  يزيد  ما  على  اإلصالحات  أعمال 
للعائالت  املأوى  وتوفير  العسكرية  العمليات  أثناء  ودمر  تضرر 
االحتياجات  هذه  تكرار  يجري  وال  املتضررة.  الفلسطينية 

التمويلية في هذا النداء.

ملخص ميزانية النداء الطارئ

اجملموعالرئاسة – عمانالضفة الغربيةقطاع غزة 
67,954,48027,260,89095,215,370مساعدات غذائية

64,205,73028,063,69292,269,422تشغيل مباشر

03,542,8053,542,805تشغيل غير مباشر

22,500,00012,628,11235,128,112مساعدات نقدية طارئة

1,789,8002,356,6254,146,425خدمات صحية طارئة

1,110,00001,110,000صحة البيئة

2,497,5001,083,3003,580,800دعم طارئ للمنظمات اجملتمعية

0286,284286,284بناء بيئة واقية/حامية

2,331,00002,331,000الدعم النفسي/االجتماعي

1,355,0002,173,9433,528,943مسؤولو الدعم التشغيلي

3,640,0001,184,225196,2505,020,475تعزيز قدرات االستجابة للطوارئ 

246,159,636$196,250$78,579,876$167,383,510$اجملموع
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أبعاد املرحلة الراهنة لألزمة

تتصف املرحلة الراهنة لألزمة بافتقار القطاع العام للموارد؛ وقد قدر صندوق النقد الدولي مؤخراً أن موارد السلطة 
الفلسطينية قد تقلصت بنسبة %60 في الشهور اإلثني عشر األخيرة، من 1.2 مليار دوالر إلى 500 مليون دوالر.3

منذ شباط 2006، أوقفت حكومة إسرائيل حتويل العوائد اجلمركية والضريبية إلى السلطة الفلسطينية في انتهاك 
صريح لالتفاقيات املوقعة بني الطرفني. وقد بلغت هذه العوائد في املتوسط 65 مليون دوالر شهرياً خالل عام 2005، 

أو أي ما يقارب نصف إجمالي إنفاق السلطة الفلسطينية؛ ومع أن هذه ليست املرة األولى التي يتم فيها تعليق مثل 
هذه التحويالت؛ إال أنه كانت تتم في السابق معادلة اخلسائر في العوائد من خالل الدعم امللموس مليزانية السلطة 

الفلسطينية، ولكن الدعم املباشر مليزانية السلطة الفلسطينية، والذي بلغ في العام املاضي حوالي ربع اإلنفاق، كان 
غائباً فعلياً في عام 2006. كما أن العوائد احمللية، والتي كانت في السابق تغطي %25 من إنفاق السلطة الفلسطينية4، 

قد تقلصت أيضاً من 33 مليون دوالر في الشهر خالل الربع األول من عام 2006 إلى 20 مليون في الشهر في الربع الثاني من 
العام نتيجة النخفاض النشاط االقتصادي.

لم يتوقف الدعم اخلارجي كلياً، لكنه كان يتم في األساس دون أن مير بالسلطة الفلسطينية وحساب الصندوق الواحد 
لوزارة املالية، فقد أنشأ املانحون، في حزيران، آلية للمساعدة عرفت باسم ”اآللية الدولية املؤقتة“ بهدف تقدمي الدعم 

ملؤسسات السلطة الفلسطينية الرئيسية من خالل مكتب الرئاسة الفلسطينية. ويفترض أن تستمر هذه اآللية بالعمل 
حتى نهاية العام 2006. ومع نهاية أيلول بلغت قيمة التعهدات املالية 244 مليون دوالر، فيما مت صرف 65 مليوناً خالل الربع 

الثالث من العام 2006. كما ساهم مانحون عرب في تقدمي الدعم ملكتب الرئاسة مبا يقدر بحوالي 300 مليون دوالر ما بني 
نيسان وأيلول من نفس العام.

لقد سعت األونروا لقياس أثر املرحلة الراهنة لألزمة، وخاصة فيما يتعلق باألثر االجتماعي واالقتصادي اخلاص على الالجئني، 
وذلك بهدف وضع خطط وبرامج الطوارئ للعام 2007. واعتمد حتليل األثر باألساس على مجموعة معينة من بيانات 

السلسلة الزمنية التي مت احلصول عليها بطلب خاص من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تغطي الفترة حتى النصف 
.www.unrwa.org  :األول من العام 2006. ويتوفر تقرير تفصيلي بهذا اخلصوص على املوقع اإللكتروني

 Recent fiscal and financial developments, IMF West Bank and Gaza, October :3  يقدر بأن ميزانية األجور لدى السلطة الفلسطينية قد منت مبا يقارب %20 على مدى الفترة ذاتها. املرجع

.2006
4  تقدم اآللية الدولية املؤقتة الدعم للخدمات األساسية (وزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون االجتماعية)، وتوفير التجهيزات واملستلزمات واخملصصات االجتماعية.
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6  تلقى موظفو السلطة الفلسطينية ما يكافئ راتب شهرين ونصف فقط، أو %40 من مجمل أجورهم، خالل النصف األول من العام 2006. كما أدى انخفاض إنفاق السلطة الفلسطينية على 

الرفاه االجتماعي واالضطرار لشراء اخلدمات من القطاع اخلاص إلى مزيد من االنخفاض في دخل األسر بقيمة 180 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها.
7  خالل الربع الثاني من العام 2006، كان حوالي نصف موظفي السلطة الفلسطينية (76.500 شخصاً) من الالجئني، فيما يشكل الالجئون حوالي %40 من السكان الفلسطينيني في األرض 

الفلسطينية احملتلة. وعلى النحو ذاته، كان %45 من مجموع موظفي السلطة الفلسطينية يقيمون في غزة، فيما أن %37 فقط من سكان األرض الفلسطينية احملتلة يقيمون في غزة.

أثر األزمة

الضائقة االجتماعية-االقتصادية وتزايد 
االحتياجات األساسية

األرض  في  الفلسطينية  املعيشية  األوضاع  أصبحت 
لألزمة  مباشرة  كنتيجة  رثة  حالة  في  احملتلة  الفلسطينية 
املتواصلة، وانحدرت إلى مستويات لم يسبق أن شهدتها منذ 
بداية االحتالل اإلسرائيلي في عام 51967. فقد تراجعت األوضاع 
تبعات  ستترك  أنها  شك  وال   ،2006 العام  بداية  منذ  بسرعة 
بعيدة املدى، حتى في حال حدوث رجوع سريع إلى أوضاع ما قبل 
كانون الثاني 2006. لقد انخفض الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي 
مستوى  إلى  أي  العام،  من  األول  النصف  خالل   9% بنسبة 
يقارب مجمل االنخفاض في الناجت احمللي اإلجمالي خالل أعوام 
للربع  األولية  املؤشرات  وتبني  السابقة.  اخلمسة  االنتفاضة 
السنوي  االنخفاض  وأن  مستمرة  تزال  ال  النزعة  هذه  أن  الثالث 
آذار (27%)،  في  الدولي  البنك  به  تنبأ  الذي  احلجم  إلى  يصل  قد 
في  عام  أسوأ  العام 2006  يكون  أن  توقع  إلى  البنك  دفع  والذي 

تاريخ االقتصاد الفلسطيني.

لدى  املالية  األزمة  أدت   ،2006 العام  من  األول  النصف  خالل 
مليون  بقيمة 500  يقدر  انخفاض  إلى  الفلسطينية  السلطة 
دوالر في دخل األسر؛ وأهم ما في األمر أن السلطة الفلسطينية 
 165.000 يقارب  ملا  الكاملة  الرواتب  دفع  على  قادرة  تكن  لم 
خسائر  إلى  بدوره  ذلك  وأدى  آذار6.  شهر  منذ  وموظفة  موظف 
كانون  بني  دوالر  مليون   330 بقيمة  تقدر  الدخل  في  ملموسة 
الثاني وحزيران 2006، عانى منها حوالي ربع القوى العاملة ومن 

يعولونهم، أي ما يقارب مليون شخص.

الدخل  في  التراجع  بهذا  غزة  قطاع  وسكان  الالجئون  شعر 
بشكل أشد من سواهم، إذ أنهم أكثر ميالً للعمل في احلكومة 
غير  من  نظرائهم  مع  مقارنة  الفلسطينية  للسلطة  املركزية 
العام  من  الثاني  الربع  ففي  الغربية.  الضفة  وسكان  الالجئني 
الفلسطينية  السلطة  في  العاملة  القوى  شكلت   ،2006
%31.7 من الالجئني العاملني باملقارنة مع %20 من غير الالجئني، 
عن ذلك؛ فقد كان %42 من مجموع األشخاص العاملني  فضالً 
مع 17%  مقارنة  الفلسطينية  السلطة  لدى  يعملون  غزة  في 
فقط من مجموع األفراد العاملني في الضفة الغربية، وبعبارة 
أخرى، كان سكان غزة أكثر انكشافاً أمام التأثيرات االقتصادية 
بنسبة 150%  الفلسطينية  السلطة  رواتب  النقطاع  املباشرة 
أكثر  الالجئون  كان  فيما  الغربية،  الضفة  سكان  مع  باملقارنة 

انكشافاً بنسبة %50 باملقارنة مع غير الالجئني7.

وباألرقام املطلقة، كان هناك 76.500 من الالجئني يعملون لدى 
السلطة الفلسطينية في الربع الثاني من العام 2006، منهم 
52.400 في غزة و24.100 في الضفة الغربية، وهو ما يعادل 46% 
الغربية  والضفة  غزة  في  العاملني  الالجئني  مجموع  من  و19% 
شخص  بـ500.000  يقدر  ما  يعولون  هؤالء  وكان  التوالي،  على 
غزة  قطاع  في  املسجلني  الالجئني  إجمالي  ثلث  يقارب  ما  أو 

والضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من التوسع الكبير في التوظيف 
في القطاع العام خالل النصف الثاني من العام 2006 (وإن لم 
على  ارتفاعها  البطالة  معدالت  واصلت  كاملة)؛  برواتب  يكن 
من  الثاني  الربع  فخالل  املاضية،  عشر  اإلثني  الشهور  مدى 
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املوسع  للتعريف  وفقاً  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  العاملة،  القوى  مسوح    8

الذين  والعاملني  عمل  عن  البحث  في  ينشطون  الذين  األشخاص  يشمل  مبا  أي  للتشغيل، 
"يئسوا" من العثور على عمل.

يعّرفون  من  أنهم  على  الالجئون  يعّرف  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  مسوح  في    9

بأنفسهم على أنهم كذلك، وميكن أن يكونوا أو ال يكونوا مسجلني لدى األونروا.
عمل  عن  البحث  في  ينشطون  الذين  أولئك  أي  الدولية،  العمل  منظمة  تعريف  حسب    10

فقط.
11  وفقاً للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ويتم حسابها من خالل قسمة مجموع السكان 

على مجموع األشخاص العاملني، وتستخدم كمؤشر على الضغط االقتصادي.
12  تعتمد كل بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني على تعريف الفقر باالرتباط بالدخل، 

إال حيثما يشار إلى غير ذلك.
13  تشير بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترة 2001-2005 إلى أن الالجئني 

شكلوا حوالي نصف األسر الفقيرة والشديدة الفقر في األرض الفلسطينية احملتلة، فيما 
هم يشكلون %41 فقط من مجموع السكان. املصدر: مجموعات من بيانات اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني أعدت لصالح األونروا بطلب خاص.
www.neareastconsulting.com, The Palestinian Poverty Monitor 14

في  العاملة  القوى  في  املشاركني  من  كان 38.7%  العام 2006، 
بزيادة  أي  البطالة،  من  يعانون  الغربية  الضفة  في  و24.2%  غزة 
العام  في  ذاتها  الفترة  مع  باملقارنة  نقاط  ثالث  إلى  بنقطتني 
2005 .8 وباإلجمال، بلغ عدد الفلسطينيني العاطلني عن العمل 
قبل  ما  فترة  في  العدد  ضعف  من  أكثر  أي  شخص،   265.000
االنتفاضة (125.000 شخص). يشمل هذا الرقم 118.000 الجئ9 
 38.5% ميثلون  الغربية)،  الضفة  في  و47.000  غزة  في   71,000)
الضفة  في  و26.7%  غزة  في  الالجئني  بني  العاملة  القوى  من 
أوساط  في  تكون  ما  أعلى  البطالة  مستويات  وتبقى  الغربية. 
غزة و%25 في  تبلغ %50 في  حيث  عاماً،  العمرية 20-24  الفئة 

الضفة الغربية.10

بالنسبة  أعظم  املدى  البعيدة  االقتصادية  العواقب  تكون  ورمبا 
الالحق  والضرر  اخلاص  القطاع  في  الكامنة  الضعف  لعوامل 
القيود  مواجهة  في  وذلك   ،2006 عام  خالل  له  تعرض  الذي 
أن  كما  إسرائيل.  في  العمل  سوق  إلى  الوصول  على  املشددة 
النزاعات السائدة ال تبشر باخلير بالنسبة آلفاق النمو االقتصادي 

املستدام في أوساط قوى عاملة شابة وسريعة النمو.

معدالت  على  قاضية  آثار  البطالة  معدل  لتصاعد  كان  لقد 
عامل  شخص  كل  يعولوهم  الذين  األشخاص  عدد  أي  اإلعالة، 
والتي بلغت 8.3 في غزة و5 في الضفة الغربية خالل الربع الثاني 
من العام 2006؛ وقد كانت هذه املعدالت في عشية االنتفاضة 

5.9 في غزة و4.3 في الضفة الغربية.11

ملموسة  زيادة  حدوث  مع  انتشاراً،  أكثر  الفقر  أصبح  كما 
عمق  مدى  وفي  الفقر  خط  حتت  تعيش  التي  األسر  عدد  في 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  فبيانات   12.  2006 العام  خالل  الفقر 
الفلسطيني تشير إلى أن ثلثي األسر الفلسطينية، أو حوالي 
املرتبط  الفقر  خط  حتت  يعيشون  كانوا  شخص،  مليون   2.7
بالدخل في حزيران/يونيو 2006، في ارتفاع عن نسبة %50 التي 
هؤالء  من  الغالبية  وكان   .2005 العام  نهاية  في  سائدة  كانت 
أي  مدقع،  فقر  في  يعيشون   – شخص  مليون   2.4  – املتضررين 
أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية من الطعام 
غزة،  في  االنتشار  شامل  اآلن  الفقر  ويعتبر  واملسكن.  واللباس 
حيث يقدر أن %87.7 من األسر كانت تعيش في فقر و%79.8 في 
فقر مدقع في أواسط العام 2006. أما في الضفة الغربية، فقد 
عاشت %55.6 من األسر في فقر و%43.2 في فقر مدقع، ويقدر 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن الفقر في أوساط األسر 

الرئيسي  دخلها  مصدر  العام  القطاع  في  العمل  يشكل  التي 
في   75.8% إلى   2005 العام  نهاية  في   22.9% من  تصاعد  قد 

منتصف العام.

قد  الالجئني  أن  إلى  أيضاً  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  بيانات  تشير 
الالجئني، حيث عاشت %72.4 من  من غير  انكشافاً  ظلوا أكثر 
األسر الالجئة حتت خطر الفقر في أواسط العام 2006، باملقارنة 
مع %60.9 من األسر غير الالجئة.13 وثمة مسوحات أكثر حداثة 
أجرتها ”استشارات الشرق األدنى“ تدعم هذه النتائج وترجح أن 

تكون الفجوة قد اتسعت في الشهور األخيرة.14

تصاعد القيود على الوصول
ال يزال الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية احملتلة يواجهون 
مكبلة صارمة في مجال قدرتهم على التنقل والوصول  قيوداً 
لقد  عليهم.  إسرائيل  تفرضه  الذي  اإلغالق  نظام  بسبب 
أواخر  منذ  الفلسطينيني  حلياة  مالزمة  سمة  اإلغالقات  غدت 
الثمانينات وازدادت توسعاً بقدر كبير مع بدء االنتفاضة الثانية 
في أيلول 2000. وقد أدت هذه اإلغالقات إلى شل قدرة القطاع 
االستثمار،  أو  النمو  في  ثبات  ألي  مناوئة  بيئة  وأوجدت  اخلاص 
على  فالقيود  الفلسطينيني  حياة  مناحي  كافة  تطال  إنها  بل 
التنقل ال تزال حتد بشدة من فرص التعليم والتعلم والنماء في 

أوساط الشباب الفلسطيني.
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15  مسيرة النداء املوحد للعام 2007.

املنطار/ معبر  عبر  احلركة  ملراقبة  الشهري  التقرير  تريد،  بال   – الفلسطيني  التجارة  مركز    16

كارني، تشرين األول/أكتوبر 2006. حتى 31 تشرين األول/أكتوبر، أغلق معبر كارني في 71 يوماًُ 
من أصل 261 يوم عمل متفق عليه، أي بنسبة %27 من الوقت، باملقارنة مع %18 في عام 
2005 و%19 في عام 2004. وفي وقت سابق من هذا العام، قدر مركز التجارة الفلسطيني أن 

قيمة اخلسائر اليومية عند إغالق معبر كارني بلغت قرابة 600.000 دوالر.
 Palestinian and Israeli Private Sectors Severely Hurt by Prolonged Closure of Karni 17

.Border Crossing, May 2006
18  تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

19  املصدر: هآرتس، 8 آذار/مارس 2005. انخفض عدد العمال الفلسطينيني في إسرائيل بشكل 

ثابت منذ بداية أعوام التسعينيات. فيما كانت %40 من القوى  العاملة في غزة خالل فترة 
أواخر الثمانينيات تعمل في إسرائيل أو في املستوطنات اإلسرائيلية.

20  حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، فتح املعبر ملدة 26 يوماً فقط منذ تاريخ الهجوم  على كيرم 

شالوم، بنسبة %18 من مجموع األيام (143 يوماً).

ظلت معابر غزة مغلقة لفترات طويلة في عام 2006، حيث منع 
1.4 مليون شخص من املغادرة، ومنعت الصادرات التجارية من 
اخلروج وكانت السلع األساسية غير قادرة على الدخول في أحيان 
كثيرة، ويبقى الوضع في غزة أسوأ مما هو في الضفة الغربية، 
حيث يدفع تزايد أعداد نقاط التفتيش واحلواجز واالستمرار في 
بناء اجلدار إلى تصعد التفتيت االقتصادي وعزل اجملتمعات وكبح 

النشاط التجاري.

قطاع غزة:
والوصول  التنقل  بخصوص  الثاني 2005  تشرين  اتفاقية  وفرت 
الستمرار عمل املعابر احلدودية في غزة، مما ساهم  جديداً  إطاراً 
الغربية  والضفة  غزة  بني  السلع  انتقال  وتنظيم  حتسني  في 
التنمية  تعزيز  االتفاقية  هذه  من  القصد  وكان  العالم  وبلدان 
االقتصادية السلمية، إال أن حكومة إسرائيل علقت العمل بها 

بشكل فعلي منذ بداية العام العتبارات أمنية.

لهذه االتفاقية، كان من املفترض أن يزيد حجم الصادرات  وفقاً 
عبر معبر كارني، نقطة العبور الرئيسية للسلع التجارية، من 
شاحنة  اليوم في نهاية العام 2005 إلى 400  شاحنة في   150
في اليوم في نهاية العام 2006، إال أن البيانات األخيرة الصادرة 
متوسط  أن  إلى  تشير  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  عن 
مبا  أي  شاحنة،15   12 بلغ   2006 العام  خالل  اليومية  الصادرات 

يساوي %3 فقط من الرقم املستهدف لنهاية العام، كما كانت 
مما  العام  هذا  ملحوظ  بشكل  منخفضة  الواردات  مستويات 
كانت عليه في فترة الشهور الثمانية عشر السابقة، وحسب 
تقديرات مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) كان املعبر مغلقاً 
فيها  كلية في %27 من األيام التي اتفق على أن يكون مفتوحاً 
ما  حتى نهاية تشرين األول، وحتى عندما كان مفتوحاً، فكثيراً 

كان يعمل بطاقة وسعة مخفضة.16

السلع  بعض  توفر  وعدم  األسعار  ارتفاع  إلى  اإلغالقات  أدت 
إلى  الطعام،  يشمل  مبا  آلخر،  حني  من  األسواق  في  األساسية 
بالنسبة  الكفاءة  وانخفاض  املعامالت  تكاليف  ارتفاع  جانب 
قد  األونروا  أن  ومع  اإلنسانية.  واملنظمات  التجارية  لألعمال 
عندما يكون  املستلزمات اإلنسانية  بديلة لنقل  ترتيبات  أجرت 
كان  املرور  أن  إال  صوفا)،  معبر  خالل  (من  مغلقاً  كارني  معبر 
يجري في اجتاه واحد، مما ساهم في تراكم أعداد حاويات النقل 
الفارغة داخل غزة، ومنذ كانون الثاني 2006 وحتى هذا الوقت، 
التأخير  وغرامات  والنقل  للتخزين  اإلضافية  التكاليف  تخطت 

املليون دوالر.

كما حلق املزيد من األضرار البنيوية بالقطاع اخلاص وتلك األعمال 
التجارية التي جنحت في االستمرار في عملها خالل االنتفاضة 
عدة  مدى  على  وتعزيزها  بناؤها  جرى  التي  فالشركات  الثانية، 
أعوام تعرضت لالنهيار، وفي أيار 2006 وصف مركز بيرس للسالم 
في تقرير له هذه األضرار االقتصادية بأنها ”فادحة“، مشيراً أيضاً 
البيانات  وتشير  الوسطى.17  بالطبقات  أحلق  الذي  الضرر  إلى 
القدرة  ميلك  أنه  اعتبر  الذي   – التصنيع  قطاع  أن  إلى  املتوفرة 
الستيعاب العديد من العاطلني عن العمل في غزة – قد تقلص 

مبا يصل إلى %12 خالل النصف األول من العام 2006. 18

عبر  إسرائيل  إلى  الفلسطينيني  العمال  حركة  ناحية  من  أما 
في اليوم في عشية  إيرز، والتي بلغت باملتوسط 27.000 عامالً 
توقفت  فقد  العاملة،  القوى  من   15% يعادل  ما  أو  االنتفاضة، 
منذ آذار/مارس 2006 وتبعاً لتأكيد سابق حلكومة إسرائيل بأنه 
سيتم إنهاء العمل الفلسطيني في إسرائيل تدريجياً حتى عام 

19 .2008

من  اخلارجني  للفلسطينيني  الوحيد  املعبر  رفح،  معبر  أن  كما 
فلسطينيون  قام  أن  منذ  تقريباً  بالكامل  مغلقاً  بقي  قد  غزة، 
حزيران. وممن تضرر  بتنفيذ الهجوم على كرم أبو سالم في 25 
من  يتمكنوا  لم  الذين  الفلسطينيون  املرضى  اإلجراء  هذا  من 

العودة إلى غزة بعد تلقي العالج في مصر.20
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الضفة الغربية:
الغربية  الضفة  في  الفعلية  للحواجز  املتزايدة  األعداد  تسببت 
خالل العام 2006 واستمرار بناء اجلدار في تكريس جتزئة املناطق 
الضفة  بني  أو  الغربية  الضفة  نطاق  في  سواءً  الفلسطينية، 
الغربية والقدس. إن بناء معابر أشبه باملعابر احلدودية في داخل 
والوصول  والتواصل  واالتصاالت  التجارة  يعرقل  الغربية  الضفة 
حدودها  إلى  القدس  مع  التجارة  انخفضت  وقد  اخلدمات،  إلى 

الدنيا.

أشارت خارطة منقحة صادرة عن اجليش اإلسرائيلي في نيسان 
كيلومترات.  إلى 703  سيصل  اجلدار  طول  مجمل  أن  إلى   2006
وقد مت االنتهاء من بناء 406 كيلومترات حتى تشرين األول 2006، 
إضافية. وحسب املسار  فيما العمل جار على بناء 65 كيلومتراً 
على  اجلدار  طول  من  فقط  مسافة 20%  ستمر  للجدار،  املعلن 
املسار  وفق  اجلدار  بناء  من  االنتهاء  مت  وإذا  األخضر.  اخلط  طول 
وقرية  بلدة   42 في  يعيشون  فلسطيني   60.500 فأن  احلالي، 
سيتواجدون في مناطق محصورة بني اجلدار واخلط األخضر أو في 
مناطق مغلقة.21 كما أن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني 
يعيشون في شريط بعرض كيلومتر واحد على اجلانب الشرقي 
أراضيهم  يصلوا إلى  اجلدار لكي  ويحتاجون إلى عبور  اجلدار  من 
وجود  املتحدة  األمم  طاقم  سجل   ،2006 حزيران  في  وأعمالهم. 
73 بوابة في اجلدار، كانت 38 منها فقط متاحة للفلسطينيني 
بشكل  البوابات  هذه  وتعمل  املناسبة.  التصاريح  ميلكون  الذين 

غير منتظم وتفتح لساعات محدودة.

إن الوصول إلى القدس يزداد صعوبة. فحوالي ربع الفلسطينيني 
على  يقيمون  القدس  شرقي  في  إقامة  تصاريح  يحملون  الذين 
اجلانب الشرقي من اجلدار. وال ميكنهم املرور إال من أربع نقاط عبور 

محددة لهم وتخضع لسيطرة شرطة احلدود اإلسرائيلية.

فيها  مبا  األساسية،  اخلدمات  إلى  الوصول  على  اجلدار  بناء  يؤثر 
أمناط  في  تغيرات  بحدوث  األونروا  أفادت  وقد  والتعليم.  الصحة 
اجملتمع  أبناء  يعد  لم  املثال،  سبيل  فعلى  اخلدمات،  استخدام 
البدوي في اخلان األحمر بني القدس وأريحا قادرين على الوصول 
القدس  في  الصحي  األونروا  ومركز  املطلع  مستشفى  إلى 
اآلن  وهم  والثانوية،  األولية  الصحية  الرعاية  على  للحصول 
ومستشفى  الصحي  جبر  عقبة  مركز  الستخدام  مضطرون 
أريحا احلكومي، حيث تعتبر جودة اخلدمات أقل والتكلفة أعلى 

وقوائم االنتظار إلجراء العمليات اجلراحية أطول بقدر ملموس.
خمليم  الرئيسي  املدخل  على  الدائمة  التفتيش  نقطة  أن  كما 
شعفاط، إلى جانب مختلف القيود األخرى على احلركة املفروضة 
حول القدس، متنع الالجئني، وخاصة البدو منهم، من الوصول إلى 

خدمات مركز األونروا الصحي في البلدة القدمية في القدس.

يفيد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأن هناك زيادة في عدد 
العوائق املادية في نطاق الضفة الغربية خالل العام 2006، حيث 
وصلت إلى 528 في أوائل تشرين األول، أي بزيادة بنسبة %40 منذ 
آب 2005. كما مت تعزيز نظام التصاريح وبدأ العمل على فرض قيود 

املقيمون  فالفلسطينيون  اإلقامة،  ومكان  العمر  على  معتمدة 
في شمال الضفة الغربية يواجهون صعوبات خاصة في السفر 
أن  إلى  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  أفاد  وقد  اجلنوب،  إلى 
أكثر من 100.000 فلسطيني من الذكور منعوا من السفر من 
في غالبية األيام منذ 19 متوز. كما مت أيضاً  مدينة نابلس جنوباً 
تقييد قدرة الفلسطينيني على الوصول إلى غور األردن، وخاصة 
الضفة  من  أخرى  أجزاء  في  يعيشون  الذين  ألولئك  بالنسبة 
الغربية وميتلكون أراٍض أو أنشطة اقتصادية في تلك املنطقة، 
وتعرض تصدير املنتجات الزراعية الفلسطينية، التي متثل إحدى 
شهراً  عشر  اإلثني  خالل  شديدة  قيود  إلى  االقتصادية،  الركائز 

املاضية.

جتدد الصراع: فقدان احلياة وتدمير املمتلكات 
والبنية التحتية

بشكل  الفلسطيني-اإلسرائيلي  العنف  مستويات  تصاعدت 
لالقتتال  بالنسبة  احلال  وكذلك   ،2006 العام  في  مقلق 
الفلسطينية  األرض  أنحاء  مختلف  في  الداخلي  الفلسطيني 
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24  بيانات املكتب امليداني لألونروا.
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26  بيانات األونروا، حتى 15 تشرين الثاني. يتضمن هذا العدد  املنازل التي دمرت أو تضررت أثناء عملية غيوم اخلريف التي نفذها اجليش اإلسرائيلي في بيت حانون في الفترة 1-8 تشرين الثاني.

في  قتلوا  فلسطينياً  أن 635  إلى  األونروا  بيانات  وتشير  احملتلة، 
و15  الثاني  كانون  من  األول  بني  احملتلة  الفلسطينية  األراضي 
أي  مباشرة،  بالصراع  تتعلق  حوادث  في   2006 الثاني  تشرين 
حوالي ثالثة أضعاف عدد القتلى طيلة العام 2005، 22وتضمنت 
قتل  ذاتها،  الفترة  وخالل  األقل،  على  أطفال  القتلى 110  أعداد 
وفقاً  وإسرائيل  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  إسرائيلياً   24
مع  مقارنة  واألونروا،  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  لبيانات 

47 طيلة العام 2005. 23

وقد طرأ ارتفاع مفاجئ وملحوظ في األعمال العدائية في غزة 
منذ 25 حزيران بعد قيام فلسطينيني بتنفيذ هجوم على موقع 
قتل  عن  أسفر  سالم  أبو  كرم  في  اإلسرائيلي  للجيش  حدودي 
رد  جاء  واحد،  جندي  وأسر  أربعة  وإصابة  إسرائيليني  جنديني 
إسرائيل في إطار عملية أمطار الصيف، والتي تضمنت قصفاً 
واسعة  بأضرار  تسببت  جوية  وعمليات  برية  واجتياحات  يومياً 

 15 فحتى  املدنيني.  بني  الضحايا  من  كبيرة  وأعداد  االنتشار 
تشرين الثاني، قتل 382 فلسطينياً وجرح 1229 آخرون. 24وخالل 
قتل  كما   .18 وجرح  إسرائيليون  جنود  ثالثة  قتل  ذاتها،  الفترة 
على  الصواريخ  إطالق  نتيجة   26 وجرح  واحد  إسرائيلي  مدني 
إسرائيل، كما سقط ثمانية مدنيني فلسطينيني قتلى وأصيب 
بيت  على  اإلسرائيلي  للجيش  مدفعي  قصف  في  آخرون   55
أيام  لستة  استمرت  عملية  بعد  الثاني  تشرين   8 في  حانون 

بقصد إيقاف إطالق الصواريخ الفلسطينية.

اعتداءات  إسرائيل  نفذت  فقد  الصيف  أمطار  عملية  ضمن 
بحالة  متسببة  غزة،  في  املدنية  التحتية  البنية  على  متكررة 
من الضائقة الشديدة واملتواصلة في أوساط مجمل السكان، 
حزيران   28 في  غزة  في  الوحيدة  الكهرباء  محطة  قصف  وأدى 
إلى انقطاع %43 من التيار الكهربائي في غزة، وعلى الرغم من 
يزال  ال  التيار  أن  إال  مؤخراً،  احملطة  في  جديدة  محوالت  تركيب 
مياه  ومعاجلة  املياه  خلدمات  بالنسبة  احلال  وكذلك  متقطعاً، 
اجملاري والنفايات الصلبة التي يعتمد تشغيلها على الكهرباء. 
لقد كان وقع هذه األزمة واسع االنتشار ومتنوعاً، إذ لم تعد األسر 
قادرة على تخزين األطعمة الطازجة، وواجهت األعمال التجارية 
التشغيل،  تكاليف  في  ارتفاعاً  للخدمات  املقدمة  والبنى 
قّدرت  وقد  الصحي.  والصرف  املياه  خدمات  جودة  وتدهورت 
املراكز  في  املولدات  لتشغيل  اإلضافية  الوقود  تكلفة  األونروا 
الصحية بأنها تقارب 125.000 دوالر في الشهر. كما تضرر تقدمي 
الرعاية الصحية بسبب النقص في الطاقة الكهربائية، وطال 
الطارئة  غير  اجلراحية  والعمليات  الكلى  غسيل  خدمات  ذلك 

وخدمات رعاية املواليد والتحصني(التطعيمات). 25

غزة،  أنحاء  مختلف  في  البرية  االجتياحات  إسرائيل  استأنفت 
فترة  خالل  منازلهم  عن  للنزوح  الفلسطينيني  آالف  واضطر 
مدارس  في  شخص   5.000 حلوالي  مأوى  توفير  مت  وقد  الصيف، 
األونروا. وباإلجمال أصبحت 294 أسرة بال مأوى منذ بداية العام، 
ويشكل الالجئون الغالبية العظمى من هؤالء (286 أسرة)، كما 

تعرضت منازل 1740 أسرة إلى أضرار مختلفة. 26

كما شهدت مستويات العنف الداخلي تصعيداً في غزة، حيث 
أفادت بيانات األونروا بأن 174 فلسطينياً قد قتلوا هناك وأصيب 
الفصائل  بني  والعنف  الداخلية  للخالفات  نتيجة  آخرون   922
اخملتلفة في الفترة بني األول من كانون الثاني و15 تشرين الثاني 
الفوضى  لتزايد  وأعراضاً  مؤشرات  األحداث  هذه  وتعتبر   ،2006
القانونية والصراع بني الفصائل في غزة، وهي مسألة تستدعي 
القلق بالنظر إلى تواصل التوتر بني األجهزة األمنية املتنافسة 
الشخصية  النزاعات  في  السالح  استعمال  إلى  اللجوء  وتزايد 

والعشائرية.
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وقد ازدادت حدة النزاع في الضفة الغربية أيضاً خالل العام 2006، 
اإلسرائيلي  اجليش  وسع   2006 الثاني  كانون  انتخابات  فبعد 
حمالت املداهمة واالعتقاالت والتي ينفذها في الضفة الغربية، 
بحيث بلغ متوسط االعتقاالت أكثر من 500 في الشهر، بعد أن 
كان 300 في الشهر في العام 2005، وقد أصيب 179 فلسطينياً 
العام 2006  الغربية خالل  الضفة  باملتوسط في كل شهر في 
بعد أن كان متوسط عدد اجلرحى الشهري 120 في عام 2005، 
إلى  عام 2005  في  الشهر  في  من 10  بعض  القتلى  عدد  وازداد 

اجليش  عمليات  واستهدفت   .2006 العام  في  الشهر  في   13
نابلس  وخاصة  باألساس،  الغربية  الضفة  شمال  اإلسرائيلي 
تخضع  التي  املناطق  تلك  أي    - ”أ“  املنطقة  من  وأجزاًء  وجنني، 

لسيطرة األجهزة األمنية الفلسطينية.

في كال اإلقليمني، بقيت مستويات العنف مرتفعة في اخمليمات، 
وفقاً ملا تشير إليه بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

التي تبرز ارتفاع معدالت العنف بني األطفال داخل اخمليمات.
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دور األونروا 

تعد األونروا أحد األطراف الرئيسة املقدمة للخدمات في األراضي 
األساسية  اخلدمات  الوكالة  وتقدم  احملتلة،  الفلسطينية 
في  مسجل  الجئ  مليون  من 1.7  ألكثر  اإلنسانية  واملساعدات 
األراضي الفلسطينية احملتلة من خالل برامج التعليم والصحة 
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية وكذلك القروض ومتويل املشاريع 
من  سلسلة  األونروا  وجهت  العام 2000  أواخر  ومنذ  الصغيرة، 
واالجتماعية- اإلنسانية  األوضاع  ملعاجلة  الطارئة  النداءات 

االقتصادية املتردية التي يواجهها الالجئون.

في العام 2006، وفي أعقاب االنسحاب اإلسرائيلي وعلى الرغم 
من تواصل التراجع في املؤشرات اإلنسانية الرئيسية، خفضت 
إسرائيل متطلبات التمويل الطارئ باملقارنة مع األعوام السابقة، 
فميزانية النداء الطارئ األصلية للعام 2006 بلغت 95.5 مليون 
خالل  التمويل  متطلبات  نصف  من  أقل  ميثل  ما  وهو  دوالر، 
العامني السابقني، وقد مت، حيثما أمكن، إعادة توجيه األنشطة 
الطارئة، وخاصة في مجال التشغيل وتوفير فرص عمل، ضمن 
األونروا  وعملت  والتنمية.27  للتعافي  مدًى  أبعد  انتقالي  إطار 
عن كثب مع مكتب املبعوث اخلاص للجنة الرباعية والسلطة 
من  كل  على  الشقيقة  املتحدة  األمم  ووكاالت  الفلسطينية 
”إلحياء  وطنية  خطة  إطار  في  والسياسي  التقني  املستويني 

االقتصاد الفلسطيني والتفريج عنه“.

في  السريع  التردي  إلى  لالستجابة  الوكالة  اضطرت  ذلك،  ومع 
األوضاع اإلنسانية في أوائل العام 2006 فعدلت نداءها الطارئ 
للعام 2006 من 95.5 مليون دوالر إلى 170.7 مليون دوالر، وذلك 
في إطار عملية النداء املوحد املعدل لألرض الفلسطينية احملتلة. 

نهاية  حتى  بها  املتعهد  أو  املستلمة  املبالغ  قيمة  بلغت  وقد 
األموال  مجموع  من   82% أي  دوالر،  مليون   139.5 األول  تشرين 
املطلوبة، مما مكن الوكالة من االستجابة إلى ازدياد االحتياجات 

والطلب على املعونات في أوساط مجتمع الالجئني.

توجهه  الذي  النداء  قيمة  فتبلغ   ،2007 لعام  بالنسبة  أما 
من  األعظم  السواد  توجيه  مع  دوالر،  مليون   246.2 الوكالة 
حتملت  والتي  غزة،  في  الالجئني  مجتمع  نحو  املالية  املتطلبات 
الثاني  كانون  منذ  النزاع  مستوى  في  للتصعيد  األكبر  العبء 
2006، وحيث تعيش غالبية الالجئني. ستواصل الوكالة وتوسع 
املعونات  في  واملتمثلة  االجتماعي،  األمان  شبكة  دعم  برامج 
الغذائية والتشغيل املؤقت واملساعدات النقدية وذلك ملعاجلة 
الالجئني،  أوساط  في  واإلعالة  والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع 
والبيئية  الصحية  للخدمات  إضافية  موارد  تخصيص  وسيتم 
اخلدمات  هذه  على  الطلب  تزايد  إلى  لالستجابة  األساسية 
خاصة  تدخالت  تنفيذ  سيتم  كما  الطوارئ  بأوضاع  ارتباطاً 
للفئات  والنفسي/االجتماعي  اجملتمعي  الدعم  تقدمي  لضمان 
األكثر هشاشة، مبا في ذلك تنفيذ مشروع استطالعي للحماية 
في الضفة الغربية. وستواصل الوكالة تخصيص املوارد لتعزيز 

القدرات والتنسيق واملتابعة.

أصدرت األونروا مؤخراً نداًء عاجالً بخصوص بيت حانون لتغطية 
تكاليف إصالح أكثر من 1000 مسكن لالجئني تعرضت لألضرار 
أو التدمير في العملية العسكرية ولتوفير املأوى لألسر الالجئة 
في  املالية  االحتياجات  هذه  تكرار  عدم  روعي  وقد  املتضررة.28 

هذا النداء.
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أثر املساعدات التي تقدمها األونروا

على مدار أعوام االنتفاضة، كانت األونروا الطرف الرئيسي املقدم للمساعدات اإلنسانية/الطارئة في األراضي الفلسطينية 
احملتلة، وأكبر طرف يقدم الدعم لالجئني. ومنذ تشرين األول 2000، طالبت الوكالة مببلغ 1.1 مليار دوالر أمريكي لكنها تلقت 
تعهدات بقيمة 681 مليون دوالر، وتشير البيانات املتوفرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعامني 2004 و2005 إلى 

أن املساعدات اإلنسانية كانت أكثر فاعلية في تقليص الفقر في أوساط الالجئني مما هي بني غير الالجئني ففي عام 2004 
أدت املساعدات اإلنسانية إلى تخفيض العدد الكلي للذين يعانون من فقر مدقع بنسبة %16.8، فيما بلغت هذه النسبة 
%24.1 في عام 2005. أما في أوساط غير الالجئني فقد أدت املساعدات إلى تقليل عدد الذين يعانون من فقر مدقع بنسبة 
%10.6 في عام 2004 وبنسبة %16.8 في عام 2005، وبناًء على ذلك، فقد كانت فعالية املساعدات اإلنسانية أعلى بنسبة 

%50 في تخفيف الفقر بني الالجئني باملقارنة مع غير الالجئني.

تقترح البحوث أن هذا األمر يرجع إلى توجيه املساعدات بشكل أكثر دقة، وبالتالي إلى انخفاض ”تسرب“ املساعدات إلى 
غير الفقراء، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى القدرات املادية واملؤسسية املتطورة نسبياً لدى األونروا في التعامل مع جمهور 

الالجئني، وكذلك إلى املوارد التي يقدمها املانحون لألونروا، وقد تبني أن أقل مستويات من التسرب كانت بني الالجئني 
املقيمني في اخمليمات، أي في تلك املواقع التي تشهد أعلى مستويات من الفقر.

IUED Palestinian Public Perceptions Reports 1 – 10 29

30  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني والبنك الدولي، الفقر الفلسطيني املدقع في  خضم األزمة االقتصادية (رام اهللا والقدس، تشرين األول/أكتوبر 2004)، ص 30، واجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، الفقر في األراضي الفلسطينية، 2005، تقرير النتائج األساسية، حزيران/يونيو 2006، ص 11.
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استجابة األونروا

املساعدات الغذائية الطارئة
الغاية

التغذية  إلى  الوصول  على  االقتصادية  القيود  أثر  تخفيف 
الكافية في أوساط الالجئني.

األهداف
 غزة: توزيع أربع جوالت من املساعدات الغذائية الطارئة على 

158000 أسرة الجئة (حوالي 791450 شخصاً).
الغذائية  املساعدات  من  جوالت  أربع  توزيع  الغربية:  الضفة   
الطارئة على 102000 أسرة الجئة (حوالي 612000 شخص).

األنشطة
تطلب األونروا متويل أربع جوالت من املساعدات الغذائية الطارئة 
الغربية،  والضفة  غزة  قطاع  في  الجئة  أسرة  لصالح 260.000 
وسيتم في كال امليدانني توزيع الغذاء الذي مت توريده مبوجب النداء 
تبدأ  ثم   ،2007 وشباط  الثاني  كانون  في   2006 بالعام  اخلاص 
جوالت التوزيع عبر النداء الطارئ للعام 2007 بعد ذلك، وتستمر 
في  التوزيع  من  األخيرة  اجلولة  ستتم  كما  فصلي،  أساس  على 

بداية العام 2008 بحيث تلبي احتياجات الربع األول منه.

واحلليب  والسكر  واألرز  الدقيق  على  الغذائية  الطرود  ستحتوي 
الكامل والعدس وزيت دوار الشمس. تصمم الطرود بحيث تغطي 
احتياجات الغذاء التي ال يستطيع الالجئون املستفيدون توفيرها 
سيتلقون  غزة  في  الالجئني  فإن  وبالتالي،  اخلاصة،  مواردهم  من 
الضفة  في  الالجئون  سيتلقاه  مما  األطعمة  من  أكبر  كميات 
الغربية، بالنظر إلى أن غزة قد حتملت العبء األكبر لألزمة في 

العام 2006 وتعاني من مستويات أعلى من الفقر والبطالة.

العام 2007  شراؤها في  السلع التي يتم  توزيع  سيتم في غزة 
في حصص فردية، حيث يتلقى كل مستفيد طرداً يغطي 76% 

الغربية  الضفة  في  أما  بها،  املوصى  اليومية  االحتياجات  من 
يقدر  ما  تغطية  تتم  بحيث  أفراد،  لثالثة  مصممة  فالطرود 
وستتلقى  منهم،  لكل  اليومية  االحتياجات  من   35% بنسبة 

األسر األكبر حجماً طروداً متعددة.

املزمن  النقص  مشكالت  استمرار  ملعاجلة  السعي  مجرى  وفي 
املدعم  الدقيق  توزيع  األونروا  ستواصل  الدقيقة،  املغذيات  في 
باحلديد. لقد قامت األونروا مؤخراً بتدعيم الدقيق بالفيتامينات، 
الفلسطينية  السلطة  في  الصحة  وزارة  مع  بالتشاور  وذلك 
ضمن  وسيتم  الغذائية.  للمعونات  املقدمة  األخرى  واألطراف 
املوحد  النداء  في  مدرج  اليونيسف  ملنظمة  منفصل  مشروع 
للعام 2007 تزويد األطفال الالجئني والنساء احلوامل واملرضعات 
والفيتامينات.  الفوليك  وحمض  احلديد  من  مقوية  بجرعات 
ملعاجلة  البديلة  السياسات  استكشاف  الوكالة  وستواصل 
االنتشار املتوطن لنقص املغذيات الدقيقة في أوساط الالجئني، 
معدل  على  متابعة  دراسة  مؤخراً  األونروا  أجرت  الغاية  ولهذه 
 6-26 سن  في  واألطفال  احلوامل  النساء  بني  الدم  فقر  انتشار 

شهراً، حيث ستكون النتائج متاحة قريباً.

معايير األهلية
يتوفر  ال  التي  الالجئة  األسر  إلى  الغذائية  املعونات  مد  سيتم 
في  االنقطاع  من  املتضررين  أولئك  يشمل  مبا  دخل،  مصدر  لها 
التنقل،  على  املشددة  والقيود  الفلسطينية  السلطة  رواتب 
كما سيتم تقدمي املساعدات للزوجات وأطفال النساء املتزوجات 
من غير الجئني في توافق مع مبادرة حديثة العهد لألونروا لتبني 

سياسة تضمن اإلنصاف بني اجلنسني في تقدمي اخلدمات.

استثنائي  بشكل  الغذائية  الطرود  بتوزيع  يصرح  أن  ميكن  كما 
وظرفي على األسر التي تتعرض لنزوح داخلي أو تلك التي تعيش 

15األونروا - نداء الطوارىء



األونروا - نداء الطوارىء 16

اإلسرائيلي،  اجليش  عمليات  خالل  للحصار  تتعرض  مناطق  في 
وسيتم في كل احلاالت تقييم معايير األهلية من قبل الباحثني 

االجتماعيني في األونروا.

األثر
ستساهم املساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها األونروا في 
تخفيف آثار غياب األمن الغذائي الناجت عن ارتفاع مستوى الفقر 
الفلسطينية  األرض  في  الالجئة  األسر  بني  واإلعالة  والبطالة 
حتتاج  التي  األموال  مقدار  تخفيض  إلى  ستؤدي  كما  احملتلة، 
مواردها  من  األساسية  األطعمة  لتأمني  لتخصيصها  األسر 
املالية الشحيحة، مما ميكنها من تخصيص هذه املبالغ ألولويات 

منزلية أخرى، مبا فيها شراء األطعمة الطازجة.

امليزانية
اجملموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

61,220,25224,559,36085,779,612التكاليف التشغيلية

6,734,2282,701,5309,435,758التكاليف اإلدارية (11%)

95,215,370$27,260,890$67,954,480$اجملموع

برامج التشغيل الطارئ – التشغيل املباشر
الغاية

تخفيف الضائقة االقتصادية على املستوى األسري لألسر التي 
ليس لها معيل من خالل تقدمي فرص عمل مؤقتة.

األهداف
 غزة: توفير 4.722.500 يوم عمل من التشغيل املؤقت لصالح 

ما يقدر بـ55.950 الجئ مستفيد.
التشغيل  من  عمل  يوم   1.672.800 توفير  الغربية:  الضفة   

املؤقت لصالح ما يقدر بـ42.400 الجئ مستفيد.

األنشطة
عمل  مواقع  توفير  على  البرنامج  هذا  خالل  من  األونروا  تعمل 
البلديات  خارجية، مثل  هيئات  مرافقها وكذلك في  مؤقتة في 
في  أيضاً  سيتم  اجملتمعية.  واملنظمات  األهلية  واملؤسسات 
غزة توفير فرص عمل في مؤسسات القطاع اخلاص للخريجني 
واملتدربني غير العاملني ملعاجلة بعض مشكالت البطالة احملددة 
في أوساط الشباب الفلسطيني. سيستمر البرنامج من كانون 
الثاني إلى كانون األول 2007 في غزة ومن نيسان 2007 إلى آذار 

2008 في الضفة الغربية.

املباشر  التوظيف  برنامج  في  كبير  توسع  إجراء  األونروا  تقترح   
حوالي 8500  في غزة مبوجب هذا النداء. فالبرنامج يقدم حالياً 
إلى  الرقم  هذا  رفع  وسيتم  الدوارة،  التوظيف  عقود  من  عقد 
ثم  العام 2007،  من  األول  الربع  خالل  الشهر  في  عقد   10.000
وهو 22500  املستهدف  الرقم  إلى  ليصل  شهرياً  رفعه  سيتم 
حتى كانون األول 2007. سيكون من املمكن التوسع في البرنامج 
من  واسعة  مجموعة  مع  مستدامة  شراكات  إقامة  خالل  من 

املؤسسات ومتتني القدرات الداخلية.

ستركز غالبية التعيينات في كال امليدانني على فرص العمل الذي 
ال يتطلب مهارة خاصة، مثل العمال وعمال التنظيف واحلراس 
والكتبة، مع بعض الوظائف التي تتطلب مهارة متوسطة في 
كال امليدانني واألعمال التي تتطلب مهارة في غزة فقط. ستكون 
مدة التوظيف قصيرة لضمان أقصى قدر من التغطية. وسيتم 
في الضفة الغربية توفير 12.400 وظيفة في مرافق األونروا من 
خالل عقود عمل مدتها ثالثة شهور، فيما سيتم توفير 30.000 
في  أما  القروية.  واجملالس  البلديات  في  واحد  شهر  ملدة  وظيفة 
خاصة  مهارة  تتطلب  ال  التي  الوظائف  كافة  فستكون  غزة، 
(%85 من مجموع أيام العمل، أي حوالي أربعة ماليني يوم عمل) 
مهارة،  تتطلب  التي  الوظائف  ستكون  فيما  شهور،  ثالثة  ملدة 
 15%) واخلريجني  واملهنيني  للمشرفني  العمل  فرص  ذلك  في  مبا 
ملدة  عمل)،  يوم   700.000 حوالي  أي  العمل،  أيام  مجموع  من 
وفقاً  الرواتب  وستتفاوت  شهراً،  عشر  اثني  إلى  شهور  تسعة 
سيتلقى  مثالً  الغربية  الضفة  ففي  الوظيفة.  ونوع  للميدان 
كل من يحصل على عمل على 360 دوالراً في الشهر أي حوالي 
14 دوالراً في اليوم. أما في غزة، فسيتلقى العاملون غير املهرة 
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حوالي 260 دوالراً في الشهر، أي 10 دوالرات في اليوم على أساس 
أسبوع عمل من ستة أيام. وسيتلقى العمال املهرة واملشرفون 
في اليوم، وسيتلقى  في الشهر، أي 17 دوالراً  حوالي 370 دوالراً 
اليوم،  في  دوالراً   23 أي  الشهر،  في  دوالر   500 حوالي  املهنيون 
وسيتلقى اخلريجون املتدربون 250 دوالراً في الشهر، أي 11 دوالراً 

في اليوم على أساس أسبوع عمل من خمسة أيام.

معايير األهلية
ستعتمد معايير األهلية على حالة اللجوء، ومدى توفر مصادر 
السلطة  موظفو  يكون  لن  األسرة.  وحجم  للمساعدة،  بديلة 
الفلسطينية أو األشخاص الذين يعيلونهم مخولني باالستفادة 
مستفيد  أي  ألقرباء  بالنسبة  احلال  وكذلك  البرنامج،  هذا  من 
طاقم  في  موظف  أي  أو  آخر  تشغيل  برنامج  في  حالياً  يعمل 
الوكالة، باستثناء برنامج تدريب اخلريجني في غزة، حيث سيتم 
لن  الطاقم.  أعضاء  أسر  ألفراد  الوظائف  من  صغير  عدد  توفير 
نقدية  معونات  على  باحلصول  مخولني  املستفيدون  يكون 
انتقائية أو طارئة طوال مدة العقود، كما لن يكون املستفيدون 
فترة  أثناء  غذائية  معونات  بتلقي  مخولني  الغربية  الضفة  في 
االجتماعية  للحاالت  خاصة  أولوية  إبالء  وسيتم  توظيفهم، 
لزيادة  امليدانني  كال  وسيسعى  املعاقني،  واألشخاص  اخلاصة 
اجلدير  من  ممكن.  حد  أقصى  إلى  املستفيدين  بني  اإلناث  نسبة 
بالذكر أن النساء شغلن حوالي %17 من مجموع وظائف برامج 

التشغيل في العام 2006. 31

بفاعلية للتدهور  البرنامج  وحتى تضمن الوكالة أن يستجيب 
املتوقع استمراره في الوضع االقتصادي، فإنها تعمل على حتسني 
طاقة البرنامج في كال امليدانني وتوحيد إجراءات تقدمي الطلبات 
بالنسبة للمؤسسات واألفراد. ففي غزة، ستطور الوكالة نهجاً 
في  مبا  بسرعة،  اجلديدة  العمل  فرص  على  للتعرف  تركيزاً  أكثر 
ذلك املشاريع اخملصصة لصيانة وتأهيل البنية التحتية واملرافق 
العامة التي تستهدف فئات اقتصادية بعينها، مبشاركة األطراف 
الفاعلة احمللية. تبعاً لذلك، مت تخصيص بند في التمويل لشراء 
مشاريع  لدعم  الضرورية  األخرى  واملستلزمات  واملعدات  األدوات 

تأهيل البنية التحتية واملرافق العامة.

األثر
من  العمل  مقابل  املال  تلقيهم  عند  املستفيدون  سيتمكن 
بخالف  األسرة  ألولويات  وتخصيصها  املالية  املوارد  كسب 
األسر  لدى  التكيف  استراتيجيات  دعم  جانب  وإلى  الطعام. 
الالجئة، فإن اكتساب اخلبرة العملية، وخاصة من خالل برامج 
التدريب واستخدام اخلبرات واملهارات، سيكون له فيما بعد أثر 
موارد  ضخ  سيساهم  كما  االقتصادي.  التعافي  على  إيجابي 
الدخل في االقتصاد الذي يفتقر إلى املال في حتقيق جولة ثانية 

من الفوائد للباعة ومقدمي اخلدمات احملليني.

امليزانية
اجملموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

57,843,00025,282,60583,125,605التكاليف التشغيلية

6,362,7302,781,0879,143,817التكاليف اإلدارية (11%)

92,269,422$28,063,692$64,205,730$اجملموع

31  حتى نهاية تشرين األول.
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املباشر  غير  التشغيل   – الطارئ  التشغيل  برامج 
(الضفة الغربية فقط)

الغاية
تخفيف الضائقة االقتصادية على املستوى األسري لألسر التي 
حتسني  مؤقتة، مع  عمل  فرص  تقدمي  معيل من خالل  ليس لها 

األوضاع املعيشية من خالل تطوير البنية التحتية.

الهدف
توليد ما ال يقل عن 75.363 يوم عمل من فرص العمل املؤقتة 
اللجان  خالل  من  مستفيد  الجئ  بـ5.797  يقدر  ما  لصالح 
الضفة  في  القرى  في  احمللية  واجملالس  اخمليمات  في  الشعبية 

الغربية.

األنشطة
ستمول األونروا توظيف الالجئني من قبل اللجان الشعبية في 
الغربية  الضفة  أنحاء  مختلف  في  القروية  واجملالس  اخمليمات 
خلق  في  تساهم  التحتية  للبنية  صغيرة  مشاريع  لتنفيذ 
وظائف مؤقتة. تتضمن األنشطة حتسني أو بناء البنية التحتية 
ومصارف  اجملارير  وصيانة  وإصالح  رصف  أي  اخمليمات،  في  املادية 
وصيانة  اخلزانات،  وتأهيل  االستنادية،  اجلدران  وتشييد  املياه، 
النفايات  وإزالة  والتنظيف  الزراعية،  املياه  ومصارف  الطرق 
أقصى  لتحقيق  وذلك  محدودة،  ملدة  العقود  ستكون  الصلبة. 
الوظائف  تناوب  سيتم  حيث  االقتصادي،  التأثير  من  ممكن  قدر 

مرة كل أسبوعني أو شهر بناًء على نوع النشاط.

امليزانية:
اجملموعالضفة الغربية 

3,191,7163,191,716التكاليف التشغيلية

351,089351,089التكاليف اإلدارية (11%)

3,542,805$3,542,805$اجملموع

 

معايير األهلية
معايير األهلية هي ذاتها كما في برامج التوظيف املباشر أعاله، 
وستتولى اللجان الشعبية واجملالس القروية مسؤولية توظيف 
مع  كثب  عن  األونروا  ستنسق  املعايير.  تلك  على  بناًء  العاملني 
وكالء  مبثابة  ستكون  والتي  القروية،  واجملالس  الشعبية  اللجان 
لألونروا، لضمان اختيار املشاريع املناسبة وإدارة التنفيذ بشكل 
تتأكد من أنه  املنتظمة بحيث  باملتابعة  األونروا  وستقوم  جيد. 

يتم االلتزام مبعايير االختيار والقواعد املعمول بها في الوكالة.

األثر
سيمثل العمال غالبية العاملني في هذه املشاريع، وسيتلقون 
أجراً يومياً مبقدار 13.5 دوالر في املتوسط، فيما سيتلقى رؤساء 
العمال 15.4 دوالراً وإلى جانب الدخل الذي سيتم توليده وضخه 
والقرى  اخمليمات  في  الالجئون  سيستفيد  احمللي،  االقتصاد  في 
صحي  وصرف  حتتية  وبنية  نظافة،  أكثر  بيئة  توفر  من  أيضاً 
الترابية  الطرق  ورصف  الطرق  توسيع  خالل  من  (مثالً  محسن 
األضرار)،  إصالح  في  التأخر  وعدم  املياه  تصريف  نظم  وحتسني 
املواد  ملصنعي  الفوائد  من  ثانية  جولة  هناك  ستكون  كما 
املستخدمة في املشاريع التي يتم اختيارها، وهذا إلى جانب ما 

سبق ذكره من تأثيرات حتت بند التوظيف املباشر أعاله.

املساعدات النقدية الطارئة
الغاية

خالل  من  الفلسطينيني  الالجئني  بني  املتنامي  الفقر  خفيف 
تقدمي الدعم النقدي واملساعدات العينية.

األهداف
طارئة  نقدية  منح  شكل  على  دوالراً  تقدمي 20.270.270  غزة:   
 385.000 (حوالي  الجئة  أسرة  بـ77.000  يقدر  ما  لصالح 

شخص).
منح  شكل  على  دوالر   10.500.000 تقدمي  الغربية:  الضفة   
(حوالي  الجئة  أسرة  بـ42.000  يقدر  ما  لصالح  طارئة  نقدية 
252.000 شخص) وتزويد 12.000 تلميذ من الالجئني احملتاجني 

بحقائب مدرسية.

األنشطة
الهشة  الالجئة  لألسر  النقدي  الدعم  تقدمي  األونروا  ستواصل 
بشكل خاص وذات االحتياجات الطارئة وامللحة وفقاً للتصنيفات 

التالية:
 األسر التي فقدت مصدر دخلها نتيجة لفقدان العمل أو وفاة 

املعيل أو تعرضه إلصابة خطيرة.
إقامة  مكان  لديها  يكون  أن  دون  مأواها  فقدت  التي  األسر   
اإلخالء  تكاليف  أو  االستئجار  تكاليف  لتغطية  وذلك  بديل، 

أو النقل.
الرعاية  تكلفة  لتغطية  دعم  إلى  بحاجة  التي  األسر   

االجتماعية بعد اإلصابة.
 األسر غير القادرة على تغطية نفقات اجلنازة.

 األسر التي تضررت منازلها بسبب احلرائق.

سيتفاوت حجم املنحة وفقاً للتصنيف وسيتم حتديده حسب 
املصاب  أو  املتوفى  للشخص  االقتصادية  واحلالة  األسرة  حجم 
حجم  متوسط  وسيكون  مناسباً،  يكون  حيثما  األسرة،  في 
من  االنتقال  تكاليف  باستثناء  دوالراً،   250 حدود  في  املنحة 

املسكن والتي ستبلغ في املتوسط 365 دوالراً.
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مساعدات  منح  دفع  على  غزة  في  تصادق  أن  للوكالة  وميكن 
نقدية في مبادرات أخرى ذات صلة بالطوارئ، كما حدث في العام 
الضفة  في  أما   32 املدرسة،  إلى  العودة  مبادرة  خالل  من   2006
مدرسية  مستلزمات  توفير  على  الوكالة  فستعمل  الغربية، 
لصالح 12.000 تلميذ الجئ من األسر املنكشفة في مستهل 

العام الدراسي اجلديد في عام 2007.

معايير األهلية
ستكون األهلية معتمدة على تقييمات الباحثني االجتماعيني، 
وفي حالة املنازل املتضررة أو املهدمة فستعتمد على تقييمات 
من  ممكنة  فائدة  أعظم  حتقيق  يتم  وحتى  األونروا،  مهندسي 
مخولني  التشغيل  برنامج  من  املستفيدون  يكون  لن  البرنامج 
عقودهم.  مدة  طوال  طارئة  نقدية  مساعدات  على  باحلصول 
خالل  واحدة  مرة  الدعم  على  باحلصول  مخولة  األسر  ستكون 
سيتم  حيث  اإليواء،  أو  االنتقال  تكاليف  باستثناء  النداء،  فترة 
تقدمي املساعدة على أساس ستة شهور، وقد يكون من املمكن 

أن  ميكن  كما  احلاجة  استمرار  حال  في  ثانية  بدفعة  التصريح 
من  ألكثر  النقدية  املنح  تقدمي  االستثنائية  الظروف  في  يتم 
لغير  منح  بتقدمي  التصريح  وميكن  الدخل  فقدان  لتغطية  مرة 
مصدر  أي  يتوفر  ال  وحيثما  االستثنائية  الظروف  في  الالجئني 

بديل للمساعدة.

األثر
استراتيجيات  يعزز  أن  منفردة  منحة  على  احلصول  شأن  من 
التكيف لدى األسر وميّكن الالجئني من تخصيص املوارد املالية 
أن  كما  األساسية.  األطعمة  غير  أخرى  ألولويات  الشحيحة 
على  سيساعد  الغربية  الضفة  في  مدرسية  حقائب  توفير 
أما  أخرى.  احتياجات  لتغطية  الشحيحة  املالية  املوارد  حترير 
باالنتقال من املسكن فسيتيح لألسر  دفع التكاليف املتعلقة 
العسكرية  العمليات  أثناء  املتضررة  مساكنها  عن  النازحة 

للجيش اإلسرائيلي أن تعثر على مأوى بديل ومؤقت.

امليزانية:
اجملموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

20,270,27012,934,72533,204,995التكاليف التشغيلية

2,229,7301,422,8203,652,550التكاليف اإلدارية (11%)

22,500,00014,357,54536,857,545اجملموع

01,729,4331,729,433مطروح منه املوارد املتوفرة

35,128,112$12,628,112$22,500,000$اجملموع الكلي

32  خالل خريف العام 2006، دفعت الوكالة 100 شيكل إسرائيلي لكل التالميذ الالجئني في مدارس األونروا في مناسبتني ملعاجلة الضائقة االقتصادية غير املسبوقة التي يواجهها الالجئون 

والنقص في املساعدات العينية (التي كانت تتوفر في السابق) بسبب اإلغالقات املمتدة. 
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خدمات الصحة الطارئة
الغاية

لالجئي  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  إلى  الوصول  تأمني 
أثر  وتخفيف  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  فلسطني 

اإلغالقات واالستجابة إلى زيادة الطلب على اخلدمات.

األهداف
الضفة الغربية: حتسني وصول خدمات الصحة األولية العالجية 
بالقيود على  والوقائية إلى املناطق املعزولة وتلك األكثر تضرراً 
التنقل واجلدار. سيتم حتقيق ذلك من خالل تشغيل ست عيادات 
يعودوا  لم  الذين  لالجئني  جديد  صحي  مركز  وإقامة  متنقلة 
ستتم  الذين  عدد  ويقدر  القدس  إلى  الوصول  من  يتمكنون 
مساعدتهم 98.000 الجئ، مبن فيهم 57.000 من البدو في غور 

األردن.
غزة: شراء مستلزمات وجتهيزات طبية إضافية لالستجابة إلى 
الزيادة في الطلب واملتوقع أن تصل إلى %35، مبا يتيح مساعدة 

ما يقدر بـ148.000 الجئ.

األنشطة
الضفة الغربية:

خمس  العام 2007  خالل  متنقلة  عيادات  ست  تشغيل  سيتم 

من هذه العيادات ستواصل العمل من األعوام السابقة، بحيث 
مناطق  في  قرى  خمس  حول  نسمة)   25.000) موقعاً  تخدم 60 
في  وحبلة  نابلس،  في  (برطعة  الغربية  الضفة  في  مختلفة 
اخلليل).  في  عوا  وبيت  والرشايدة  اهللا،  رام  في  وبدرس  جنني، 
 57.000 إلى  الرعاية  إليصال  سادسة  عيادة  تشكيل  وسيتم 

نسمة من البدو احملرومني من اخلدمات في منطقة غور األردن.

سيتم حتديد برنامج زيارات هذه العيادات املتنقلة على املستوى 
امليداني وسيتم تنسيقه مع األطراف األخرى املقدمة للخدمات. 
وسيتم اإلعالن عن الزيارات من خالل املساجد واملراكز اجملتمعية 
وتناقل اخلبر بني السكان ومن املتوقع بأن تقوم كل عيادة متنقلة 

بإجراء 13.200 استشارة طبية في الشهر.

يأتي تركيز هذا التدخل على تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية 
األمراض  املعزولة، مبا في ذلك عالج  املناطق  األساسية لسكان 

ملرضى  األدوية  وتوفير  احلوامل،  ورعاية  اللقاحات  وتقدمي  املزمنة، 
األولية  الصحية  الرعاية  وخدمات  الضغط،  وارتفاع  السكري 

العامة.

ضواحي  في  الواقع  الصحي  العيزرية  مركز  جتهيز  سيتم  كما 
القدس باملعدات والطاقم بهدف تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
األولية لصالح 16.000 الجئ ممن لن يكونوا قادرين على الوصول 
بناء  من  االنتهاء  بعد  القدس  في  لألونروا  الصحي  املركز  إلى 

اجلدار.
ثالثة  مع  املستشفى  في  للعالج  اتفاقيات  توقيع  سيتم 
مستشفيات إضافية لتيسير تقدمي اخلدمات الصحية لالجئني 
التي  املستشفيات  عن  املعزولتني  واخلليل  نابلس  منطقتي  في 
لتوظيف  التمويل  توفير  سيتم  كما  معها،  التعاقد  سبق 
طاقم داعم للبرنامج لتلبية االرتفاع املتواصل في الطلب على 
اخلدمات الصحية في الضفة الغربية بسبب األزمة املتواصلة، 

والذي يتوقع أن يصل إلى %5 في 2007.

غزة:
بقيمة 1.084.500  طبية  مستلزمات  شراء  لتمويل  حاجة  ثمة 
دوالر لتلبية االستمرار املتوقع في ارتفاع الطلب على اخلدمات، 
العالج  وأجهزة  واخملبرية  الطبية  األجهزة  الستبدال  وكذلك 
يقترح  التي  البنود  يلي  وفيما  دوالر.  بقيمة 527.900  الطبيعي 

شراؤها:

احليوية  املضادات  ذلك  في  (مبا  إضافية  طبية  مستلزمات   
ومستلزمات  الوقاية  ومستلزمات  الغيار  ومستلزمات 

اإلسعاف).
 مستلزمات وملحقات العالج الطبيعي.

 مستلزمات مخبرية.
 جتهيزات طبية.

 جتهيزات العالج الطبيعي.
 جتهيزات مخبرية.

محلياً  الطبية  املستلزمات  شراء  امليدانني  كال  في  سيتم 
املتعلقة  واألجهزة  املتوفرة  غير  املستلزمات  أما  أمكن،  حيثما 
باالستبدال فسيتم طلبها من اخلارج من خالل عطاء تنافسي.

معايير األهلية
ستقدم العيادات املتنقلة اخلدمات لالجئني وغير الالجئني الذين 
ال تتوفر لهم قدرة كافية على الوصول إلى اخلدمات الصحية. 

سيتم تقدمي اخلدمات األخرى وفقاً لإلجراءات املعيارية لألونروا.

األثر
الرعاية  بخدمات  شاملة  تغطية  توفير  التدخل  هذا  سيدعم 
من  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  لالجئني  األولية  الصحية 
خالل ضمان توفر ما يكفي من املستلزمات والتجهيزات الطبية 
في كال امليدانني وتأمني وصول الالجئني في املناطق املعزولة في 

الضفة الغربية إلى الرعاية الصحية.
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امليزانية:
اجملموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

1,612,4002,325,4643937,864التكاليف التشغيلية

177,400255,801433,201التكاليف اإلدارية (١١٪)

1,789,8002,581,2654,371,065اجملموع

0224,640224,640مطروح منه املوارد املتوفرة

4,146,425$2,356,625$1,789,800$اجملموع الكلي
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برنامج األونروا للصحة النفسية اجملتمعية

أسست األونروا برنامج الدعم النفسي/االجتماعي في األراضي الفلسطينية احملتلة في العام 2002 لتقدمي املساعدة 
لألطفال والشباب وأسرهم من الجئي فلسطني الذين يعيشون في ظروف بالغة العنف والضغط النفسي. يترك العنف 

املتواصل تأثيراته على األطفال والشباب في األرض الفلسطينية احملتلة على املدى القصير (اخلوف الشديد، ونوبات من 
التبول الليلي الالإرادي، وصعوبة التركيز، واضطرابات في األكل والنوم، وسرعة التهيج، والنشاط املفرط) وعلى املدى البعيد 

(ارتفاع في السلوكيات املناوئة للمجتمع خالل فترة املراهقة، ومشكالت عصبية خالل مرحلة الرشد). يهدف البرنامج 
إلى تعزيز تطوير آليات بناءة للتكيف بني الالجئني في أوضاع األزمات للوقاية من العواقب النفسية البعيدة املدى، ويعمل 

في البرنامج عدد من املرشدين واملرشدات الذين تلقوا تدريباً خاصاً، منطلقني من مرافق األونروا – املدارس واملراكز الصحية 
ومكاتب اإلغاثة – ويجرون أيضاً زيارات منزلية لألسر الالجئة. مت متويل هذا البرنامج حتى اآلن من خالل اتفاقيات ثنائية، 

وستتواصل هذه الترتيبات في الضفة الغربية،. وقد مت إدراج البرنامج في النداء الطارئ لتيسير االستمرار في هذا التدخل 
في غزة خالل العام 2007.

الدعم النفسي/االجتماعي الطارئ (غزة فقط)
الغاية

النفسي-االجتماعي  الدعم  خدمات  إلى  الوصول  تأمني 
قطاع  في  انكشافاً  األكثر  الالجئني  لفئات  النفسية  والصحة 

غزة.

األهداف
دعم استراتيجيات التكيف لدى األسر الالجئة من خالل معاجلة 
الضائقة النفسية/االجتماعية الناشئة عن العنف السائد في 

قطاع غزة، مع تركيز خاص على األطفال والشباب.

األنشطة
اجملتمعيني  العاملني  عمل  استمرار  على  التمويل  سيساعد 
قبل  من  وتدريبهم  توظيفهم  مت  الذين  واملرشدين/املنشطني 
مؤسسة أهلية مختصة مت التعاقد معها بها اخلصوص، حيث 
اإلغاثة  ومكاتب  واملدارس  الصحية  املراكز  من  انطالقاً  يعملون 

التابعة لألونروا واملنظمات اجملتمعية في مختلف أنحاء غزة.

جماعية  جلسات  خالل  من  واملرشدات  املرشدون  سيعمل 
وتدخالت فردية، كما سيجرون زيارات ميدانية منزلية، وستواصل 
لتقدمي  حاجة  توجد  حيثما  التحويل  خدمات  تقدمي  الوكالة 

خدمات أكثر اختصاصاً.

بقضايا  التوعية  على  منه  آخر  جانب  في  البرنامج  وسيركز 
الصحة النفسية، وذلك من خالل حمالت التثقيف العامة التي 
البرنامج  وتدخالت  وأهاليهم،  األطفال  على  األساس  في  تركز 

املوجهة، والتي تشمل األنشطة قبل مرحلة املدرسة وبعدها.

األثر
من شأن استمرار برنامج الدعم النفسي/االجتماعي والصحة 
يخفف  أن   2007 العام  خالل  غزة  في  اجملتمعية  النفسية 
األطفال  وخاصة  الالجئني،  مجتمع  على  السائد  العنف  تأثير 
سيقدمها  التي  اخملتلفة  التدخالت  وستساهم  والشباب، 
تطوير  على  الالجئة  األسر  تشجيع  في  املهني  اإلرشاد  طاقم 
احتياجاتهم  مع  للتعامل  إيجابية  تكيف  استراتيجيات  وتعزيز 

واملساهمة في التنمية اجملتمعية.

اإليجابية  النفسية  الصحة  تعزيز  في  التدخل  هذا  سيساهم 
الوعي  رفع  إلى  يسعى  وهو  النفسية،  األمراض  من  والوقاية 
ظاهرة  انتشار  على  والتغلب  النفسية،  الصحة  بقضايا  العام 
الرعاية  وتعزيز  القضايا،  لهذه  املالزمة  االجتماعية  الوصمة 

الذاتية في أوساط الفئات األكثر انكشافاً.

امليزانية:
اجملموعقطاع غزة 

2,100,0002,100,000التكاليف التشغيلية

231,000231,000التكاليف اإلدارية (11%)

2,331,000$2,331,000$اجملموع
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 الصحة البيئية الطارئة (غزة فقط)
الغاية

الوقاية من أية كوارث محتملة ومتعلقة بالصحة العامة في 
قطاع غزة وتأمني خدمات املياه والصرف الصحي املناسبة.

األهداف
توفير اإلغاثة واملساعدات الطارئة للبلديات املفتقرة إلى املوارد 
وغير القادرة على صيانة مرافق اخلدمات العامة احليوية مبا فيها 
محطات معاجلة املياه ونظم التخلص من النفايات واجملاري وأبار 
في  احمليطة  واملناطق  اخمليمات  في  اآلفات  على  والسيطرة  املياه 

قطاع غزة.

األنشطة
في  للبلديات  والفني  املالي  الدعم  تقدمي  األونروا  ستواصل 
مخزون  ملء  إعادة  على  قادرة  تكون  أن  لضمان  غزة  قطاع 
الوقود واملستلزمات األخرى الضرورية للمحافظة على األعمال 
التشغيلية اجلارية، وسيتيح هذا التدخل لألونروا تطوير قدرتها 
على  القدرة  لها  سيضمن  كما  السريعة  االستجابة  على 
وكذلك  الواقع،  أرض  على  الناشئة  لألوضاع  مبرونة  االستجابة 
تهديد  عامل  املستلزمات  نقص  يصبح  حيثما  الدعم  تقدمي 
ألوضاع الصحة البيئية والعامة في غزة. وستشمل األنشطة 

ما يلي:

غزة  لبلديات  األخرى  احليوية  واملستلزمات  الغيار  قطع  توفير   
وللجهات  العادمة  املياه  ومعاجلة  املياه  محطات  لتشغيل 
التي تقدم خدمات تدبير النفايات الصلبة لتشغيل املاكينات 

واألجهزة.

 التعاقد مع مقاولني إلزالة النفايات من املكبات غير الرسمية 
العمليات  أعقاب  في  رسمية  مكبات  مواقع  إلى  ونقلها 
العسكرية للجيش اإلسرائيلي حينما تكون املواقع الرسمية 

مغلقة.
احليوية  واملستلزمات  واألدوات  والسوالر  الكيماويات  توفير   
على  القضاء  حمالت  إجراء  من  البلديات  لتمكني  األخرى 
البعوض في مواقع تكاثره وخاصة في برك املياه الراكدة في 

وادي غزة.
ووحدات  مراحيض  ووحدات  بالستيكية  مياه  صهاريج  توفير   
مؤقت  بشكل  األسر  إليها  تنزح  التي  األماكن  في  اغتسال 

نتيجة لعمليات اجليش اإلسرائيلي.

وتصميمها  لألنشطة  التخطيط  تنسيق  األونروا  ستواصل 
الصلة  ذات  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  مع  وتنفيذها 

والهيئات األخرى.

األثر
والبيئية  العامة  الصحة  على  اخملاطر  من  التدخل  هذا  سيقلل 
تقدم  التي  للهيئات  والعاجل  الطارئ  الدعم  توفير  خالل  من 
في  العامة  للصحة  بالنسبة  كبيرة  أهمية  ذات  عامة  خدمات 
حدوث  توقي  على  ذلك  سيساعد  غزة.  قطاع  أنحاء  مختلف 
التلوث  استمرار  وسيمنع  العامة  بالصحة  متعلقة  كوارث 

والتدني في أوضاع الصحة البيئية.

امليزانية:
اجملموعقطاع غزة 

1,000,0001,000,000التكاليف التشغيلية

110,000110,000التكاليف اإلدارية (11%)

1,110,000$1,110,000$اجملموع
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دعم املنظمات اجملتمعية
الغاية

تأمني وصول الالجئني املنكشفني في قطاع غزة والضفة الغربية 
إلى اخلدمات واألنشطة اجملتمعية األساسية.

األهداف
 الضفة الغربية: توفير أماكن ترفيه آمنة في مواقع مختلفة 
والشباب  األطفال  من   9.000 لصالح  الغربية  الضفة  عبر 

الالجئني مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقات. 
 غزة: توفير دعم مالي طارئ من خالل منح تصل إلى 30.000 
دوالر للمنظمات اجملتمعية عبر قطاع غزة والتي تقدم اخلدمات 

لألطفال والشباب واألشخاص املعاقني واملسنني والنساء.

األنشطة
الضفة الغربية:

والشباب  لألطفال  والترفيه  اآلمن  للعب  مرافق  األونروا  ستوفر 
الالجئني الذين يعانون من تأثيرات النزوح املطول والنزاع والقيود 

على التنقل. وسيتم حتقيق ذلك من خالل:

 تنظيم ورش العمل وأنشطة تعلم في اخمليمات.
 دعم املشاريع اجملتمعية وتطوير أطر الدعم اجملتمعي.

األكثر  ضمن  من  موقعاً   30 في  ترفيهية  أنشطة  تنظيم   
تضرراً.

 60 لصالح  والشباب  األطفال  قيادة  على  التدريب  تنظيم   
شخصاً من قادة اخمليمات الصيفية.

 تنظيم التدريب على تصميم البرامج لصالح 120 عضواً في 
الهيئات اإلدارية للمنظمات اجملتمعية.

داخل  الالجئني  للشباب  ميسرة  تكون  مكتبة   16 تأسيس   
اخمليمات وخارجها.

 إقامة 10 أماكن للعب داخل اخمليمات وخارجها.

غزة:
دوالر  و30.000  دوالر   100 بني  تتراوح  قد  منحاً  األونروا  ستقدم 
لدعم تنفيذ مشاريع  من قبل املنظمات اجملتمعية بحيث تكون 
األساسية.  واألنشطة  اخلدمات  عمل  استمرار  نحو  موجهة 
من  الالجئون  منها  يستفيد  التي  للخدمات  األولوية  ستعطى 
أطفال وشباب ومعاقني ومسنني ونساء، وستقدم األونروا الدعم 
للمحافظة على توفر الطواقم األساسية لهذه املنظمات من 

خالل برامج التشغيل.

ممثلي  مع  بالتنسيق  امليدانني  كال  في  البرنامج  تنفيذ  سيتم 
االحتياجات  األنشطة  تلبي  أن  لضمان  اجملتمعية  املنظمات 
ذات األولوية للمجتمعات املتضررة. في غزة ستحافظ الوكالة 
وجلان  اجملتمعية  املنظمات  ممثلي  مع  متواصل  حوار  على 
الالجئني وغيرها من األطر الفاعلة ذات الصلة ملناقشة طبيعة 
حتصل  التي  املشاريع  وستخضع  وحجمها،  املشاريع  مقترحات 
على منح ملراقبة ميدانية من قبل طاقم دائرة اإلغاثة واخلدمات 

االجتماعية وبرنامج مسؤولي الدعم التشغيلي.
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الدور اخلاص للمنظمات اجملتمعية

تقدم املنظمات اجملتمعية عدداً من اخلدمات 
لالجئني في مختلف مناطق عمل األونروا، مبا في 

ذلك التدريب على كل املهارات من التعليم اخلاص 
واألنشطة الرياضية الترفيهية والتثقيف املدني 
والتأهيل احلركي. كما تركز املنظمات اجملتمعية 
على الفئات اجملتمعية األكثر هشاشة: سكان 

اخمليمات، واألطفال والشباب، واملعاقني، واملسنني، 
والنساء. سبق وأن قدمت األونروا بعض الدعم 

املالي والفني البسيط ملثل هذه املنظمات والتي 
تدار من قبل جلان وطواقم يتم اختيارها محلياً. 

لقد تأذت قدرة املنظمات اجملتمعية في قطاع غزة 
والضفة الغربية على البقاء منذ بدء االنتفاضة، 
وأصبح الوضع اآلن على شفا األزمة، كما حصل 

تراجع شديد في إمكانيات التمويل اخلارجي 
وآفاق توليد الدخل، وكذلك في قدرة الالجئني 

على املساهمة في التكاليف، في الوقت الذي 
أصبحت فيه احتياجات الالجئني في ازدياد.
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األثر
من شأن توفير الدعم الطارئ أن ميّكن املنظمات اجملتمعية من 
للفئات  األساسية  واألنشطة  اخلدمات  تقدمي  في  االستمرار 
في  الالجئني  مجتمعات   نطاق  في  خاص  بشكل  الهشة 
الضفة  في  سيتم  احملتلة.  الفلسطينية  األرض  أرجاء  مختلف 
الغربية مساعدة 61 منظمة مجتمعية، مما يتيح تقدمي الدعم 

عدد  فسيعتمد  غزة؛  في  أما  وشاب.  طفل   9.000 لصالح 
املنظمات التي ستتلقى املساعدة على مقترحات املشاريع التي 
خلق  بتجنب  خاص  اهتمام  هناك  وسيكون  استالمها،  سيتم 
العمل  استئناف  من  القطاع  هذا  يتمكن  بحيث  اعتماد  عالقة 

املستقل بسرعة وفي أقرب وقت ممكن.

امليزانية
اجملموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

2,250,000975,9463,225,946التكاليف التشغيلية

247,500107,354354,854التكاليف اإلدارية (11%)

3,580,800$1,083,300$2,497,500$اجملموع
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غياب احلماية

ال يزال الفلسطينيون يعانون من تأثيرات االنتهاك الواسع حلقوقهم اإلنسانية، وتظهر البيانات واملعلومات األخرى زيادة 
في درجة انكشاف مجتمعات اخمليمات أمام اشتداد النزاع املسلح وانتشار العنف الداخلي – في الشارع واملنزل واملدرسة 

– وتأثيرات االحتالل املطول، والتي تتفاقم في ظل تقييد احلركة وتقييد الوصول إلى فرص العمل واخلدمات وسبل املعيشة 
بفعل اجلدار ونظام اإلغالق املصاحب له.

لقد تنامت مستويات العنف بشكل ملموس في عام 2006 نتيجة التصعيد في النزاع وما يرافقه من تعطل للقانون 
والنظام العام، ويعتبر األطفال والشباب محط اهتمام خاص، كما تعتبر نابلس من بني أكثر املناطق تضرراً في الضفة 

الغربية حيث أنها عانت من أكبر عدد من الوفيات واإلصابات املتعلقة مباشرة بالنزاع وحمالت املداهمة واالعتقال التي يقوم 
بها اجليش اإلسرائيلي مقارنة مع سائر محافظات الضفة الغربية خالل العام 2006، وفقاً لبيانات األونروا ومكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية.

بناء بيئة واقية
الغاية

مشروع استطالعي لتطوير بيئة واقية في أحد مخيمات الالجئني 
في الضفة الغربية لصالح األطفال والشباب الالجئني.

الهدف

والعاملني  نابلس  بالطة في  مخيم  والشباب في  األطفال  دعم 
معهم لصياغة االستراتيجيات وبناء القدرات وتنفيذ املشاريع 

ظل  في  احلماية  من  املزيد  توفر  محلية  بيئة  تكوين  بهدف 
تدريب  خالل  من  وذلك  احلماية،  توفير  في  الواسعة  اإلخفاقات 
طاقم  من  شخص  و200  اجملتمع  أفراد  من  شخصاً  وإعداد 380 
(حوالي  بالطة  مخيم  سكان  مجمل  املشروع  سيفيد  األونروا. 

20.000 نسمة). 
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األنشطة
ستوظف مبادرة ”بناء بيئة واقية“ مبادئ ومعايير اتفاقية حقوق 
الطفل في دعم املبادرات التي يحددها األطفال والشباب والتي 
املتعلقة  واإلخفاقات  والفجوات  امللحة  االحتياجات  تعالج 
أو  املتعلقة  تلك  سواًء  اجملتمع،  مستوى  على  احلماية  بتوفير 
للبيئة  اليونيسف  إطار  املبادرة  ستتبنى  بالنزاع.  املتعلقة  غير 
املكونات  على  ستركز  كما  نقاط،  ثماني  من  املكون  الواقية 
(الثقافة  واألونروا  اجملتمع  قدرة  نطاق  في  معاجلتها  ميكن  التي 
األسر  وقدرات  واملشاركة،  واملعرفة  احلياتية،  واملهارات  والعادات، 
مع  التواصل  على  وستعمل  األساسية)،  واخلدمات  واجملتمعات، 
التشريع  (مثل  األخرى  اجملاالت  في  اخلبرة  ذات  األخرى  األطراف 

وإعمال القوانني).

ستتضمن األنشطة ما يلي بالتحديد:

وبناء  التدريب  (أ)  مجال  في  للتعلم  ومناسبات  عمل  ورش   
الوعي حول حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق الالجئني، 
االجتماعي ورسم خارطة  و(ب) العنف وسبل العيش والنوع 

باإلعاقات.
حتديدهم  في  واجملتمع  والشباب  لألطفال  الدعم  توفير   
تنفيذهم  وفي  باحلماية  املتعلقة  واملبادرات  لالستجابات 
واالرتداد،  التحمل  على  والقدرة  العنف،  مكافحة  (مثل  لها 

والدمج، والتشغيل).

 مناسبات مشتركة بني اجملتمع واألونروا لبناء املهارات والتعلم 
وامللكية  واإلدارة  واجملتمع  الشباب  مشاركة  تعزيز  بهدف 
ببرامج  خارطة  رسم  (مثل  واخلدمات  للمشاريع  واحمللية 
االستجابة،  على  والقدرة  اجلودة  وتقييم  األونروا،  خدمات 
واإلدارة املشتركة ملشاريع البنية التحتية، وبناء القدرات في 

إدارة دورات املشاريع والبرامج).
 تطوير شراكات مع املؤسسات األهلية الدولية والفلسطينية 
وتطوير  الفجوات  وملء  القدرات  لبناء  املتحدة  األمم  ووكاالت 

أطر الدعم اجملتمعي في مجال توفير احلماية.

األثر
التي  املبادرات  لتحديد  والشباب  األطفال  قدرات  بناء  سيتم 
املتعلقة  واإلخفاقات  والفجوات  امللحة  االحتياجات  تتناول 
عملية  أن  كما  وتقييمها،  ومتابعتها  وتنفيذها  احلماية  بتوفير 
حول  القدرات  بناء  ودعم  الشراكات  وبناء  باملشاركة  التقييم 
قضايا احلماية على مستوى اجملتمع ستساعد في حتفيز انخراط 
اجملتمعات في توفير احلماية اخلاصة بها مما سيساهم في وضع 
األساس لألونروا لكي تطور نهج حماية يعتمد املشاركة ويقوم 
سواًء  الالجئني،  مجتمعات  مع  عملها  في  اإلنسان  حقوق  على 

في داخل اخمليمات أو خارجها أي في مختلف أماكن عملها.

امليزانية:
اجملموعالضفة الغربية 

257,914257,914التكاليف التشغيلية

28,37028,370التكاليف اإلدارية (11%)

286,284$286,284$اجملموع
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برنامج مسؤولي الدعم التشغيلي
الغاية

تعزيز برامج التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية لدى األونروا 
في ظل الوضع الطارئ في األرض الفلسطينية احملتلة.

األهداف
 حتسني تقدمي املساعدات اإلنسانية من قبل األونروا من خالل:

بخصوص  ومنهجي  منتظم  بشكل  والتبليغ  املتابعة   
الرفاه  في  تؤثر  التي  والقضايا  لالجئني  املعيشية  األوضاع 

العام جملتمع الالجئني.
قوافل  إلى  الوصول  وتيسير  اللوجستي  الدعم  توفير   

املعونات اإلنسانية.
 احملافظة على احلياد والنزاهة في برامج األونروا ومرافقها.

مجال  انسجام مع  األونروا في  عناية  احلماية إلى  قضايا   رفع 
تفويضها.

 مراقبة تأثيرات النزاع واإلغالق على السكان الالجئني.

األنشطة
املناطق  عبر  التنقل  التشغيلي  الدعم  مسؤولو  سيواصل 
التغير،  السريعة  اإلنسانية  األوضاع  ومراقبة  الفلسطينية 
املعاناة  وتخفيف  بسرعة  االستجابة  من  الوكالة  ميّكن  مما 
املفرطة في أوساط الالجئني والناشئة عن األزمة الراهنة. ومن 
الرئيسية،  اإلنسانية  املؤشرات  بخصوص  البيانات  جمع  خالل 
سيساهم مسؤولو الدعم التشغيلي في إسناد برامج األونروا 
االستجابة،  على  وقدرتها  الوكالة  كفاءة  وحتسني  الرئيسية 
كما أنهم سيراقبون قدرة الالجئني على الوصول إلى اخلدمات 
املقدمة  األطراف  من  وغيرها  األونروا  تقدمها  التي  اإلنسانية 
اإلنسانية  الكرامة  في  تؤثر  التي  القضايا  وكذلك  للخدمات، 

والسالمة البدنية لالجئي فلسطني وفي حمايتهم ورفاههم.

تفتيش  عمليات  أيضاً  التشغيلي  الدعم  مسؤولو  سينفذ 
لتقييم  وجتهيزاتها  ومرافقها  األونروا  ممتلكات  على  منتظمة 
وضمان  العدائية  لألعمال  كنتيجة  بها  تلحق  قد  أضرار  أية 
سيعمل  كما  منها،  املقصود  النحو  على  استخدامها  يتم  أن 
املسئولون من خالل تفاعالتهم مع مجتمع الالجئني على تعزيز 

الغاية التي يهدف إليها تفويض األونروا وصيانة حيادها.

بقدرة  املتعلقة  القضايا  التشغيلي  الدعم  مسئولو  سيتابع 
كوادر الوكالة ومركباتها وإمداداتها على الوصول إلى املناطق 
وسيواصلون  داخلها،  والتنقل  منها  واخلروج  الفلسطينية 
حول  والتفاوض  والطبية  الغذائية  املساعدات  تقدمي  تيسير 
سيارات  ذلك  في  مبا  ومركباتها،  وإمداداتها  األونروا  كوادر  مرور 

اإلسعاف عبر نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية.

األثر
البرنامج لألونروا أن تتجنب التقطع في خدماتها  سيتيح هذا 
اإلنسانية وحتسن كفاءة وفعالية مساعداتها اإلنسانية ودورها 
ميّكن  التشغيلي  الدعم  مسئولي  دور  إن  احلماية.  مجال  في 
املتغيرة  الظروف  في  الالجئني  احتياجات  مراقبة  من  الوكالة 
واحملافظة على سالمة مرافقها من خالل التفتيش الدوري، كما 
التحديات  إلى  االستجابة  على  الوكالة  يساعد  والبرنامج  ان 
البراهني  توفير  جانب  إلى  وذلك  الواقع  أرض  على  التشغيلية 
للقوة  امللموسة لطمأنة الالجئني على أن األونروا تظل مصدراً 

واالستقرار.

امليزانية:
اجملموعالضفة الغربيةقطاع غزة 

1,220,7211,958,5083,179,229التكاليف التشغيلية

134,279215,435349,714التكاليف اإلدارية (11%)

3,528,943$2,173,943$1,355,000$اجملموع
مالحظة: هذا البرنامج ممول بشكل كامل حتى شهر آب 2007. وبالنظر إلى متطلبات التعاقد والتوظيف فإن الوكالة تسعى من خالل هذا النداء إلى احلصول على متويل للفترة من أيلول 2007 

وحتى آب 2008.
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تعزيز قدرات االستجابة الطوارئ
الغاية

حتسني  ذلك  في  مبا  الوكالة،  في  الطوارئ  برنامج  قدرة  متتني 
اخلطط  ووضع  للطوارئ  واالستعداد  واملتابعة  واإلدارة  التنسيق 

البديلة.

األهداف
حتسني التخطيط واإلدارة واملتابعة والتقييم ألنشطة الطوارئ 
ومستوى  امليدان  مستوى  على  الطاقات  تكريس  خالل  من 
الرئاسة، وذلك لضمان أن تتمكن األونروا من االستجابة بكفاءة 

وفاعلية إلى الطلب املتزايد على خدمات الطوارئ.

برامج  وتنفيذ  تخطيط  في  والتنسيق  الثبات  على  احملافظة 
في  البرنامج  أنشطة  مع  انسجام  وفي  امليدانني،  في  الطوارئ 

مناطق عمل األونروا األخرى.

األنشطة
القدرات  تعزيز  مكونات  متويل  استمرار  لتأمني  األونروا  تسعى 
تقوية  بهدف  وذلك   ،2006 للعام  املعدل  النداء  في  املدرجة 
وظائف تقييم االحتياجات وحتليل الوضع والتخطيط وتصميم 
البرامج. إن احلاجة قائمة لتأمني موارد إضافية على املستويني 
التشغيلي واالستراتيجي من خالل توفير الدعم على مستوى 
وسيتضمن  البرامج،  وتنفيذ  العليا  امليدانية  واإلدارة  الرئاسة 

مجال األنشطة في نطاق هذه احلدود ما يلي:

امليدانني  كال  في  الطوارئ  برنامج  إدارة  لوظيفة  التأسيس   
وأنشطة  لبرامج  العام  والتنفيذ  التخطيط  تعزيز  بهدف 
الطوارئ، ستولى هذه الوظيفة ملساعد مدير مبرتبة P-5 في 
امليداني  املكتب  في   P-4 مبرتبة  الطوارئ  لبرنامج  ومدير  غزة 

للضفة الغربية.
 تأسيس وحدة للمتابعة والتقييم في الضفة الغربية.

 االحتفاظ بوظيفة مسؤول للطوارئ مبرتبة P-4 على مستوى 
الرئاسة.

بفاعلية  للتكيف  غزة  في  أساسي  ميداني  طاقم  توظيف   
بخصوص  والتعاقد  السلع  وشراء  العمل،  أعباء  تصاعد  مع 
لدعم  الالزمة  التحتية)  البنية  أعمال  ذلك  في  (مبا  اخلدمات 

استمرار العمل في األنشطة املوسعة لبرنامج الطوارئ.

الذي  االحتياجات  حتليل  إلطار  دوري  تقييم  إجراء  سيتم  كما 
نسق له مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وتقييم أثر أنشطة 

برنامج الطوارئ باستخدام البحوث واملسوح اخلارجية.

األثر
تتيح  أن  والتنسيق  القدرات  مجال  في  املوارد  هذه  شأن  من 
الطوارئ  برنامج  خدمات  على  املتنامي  الطلب  تلبية  للوكالة 
للمعايير املقرة  وتنفيذ البرامج املوسعة بكفاءة وفاعلية وفقاً 

ومن خالل حتسني التنسيق واإلدارة واملتابعة امليدانية.

امليزانية:
اجملموعالرئاسة – عمانالضفة الغربيةقطاع غزة 

3,279,2801,066,869176,8004,522,949التكاليف التشغيلية

360,720117,35619,450497,526التكاليف اإلدارية (11%)

5,020,475$196,250$1,184,225$3,640,000$اجملموع
مالحظة: هذا البرنامج ممول بشكل كامل حتى شهر حزيران 2007، وبالنظر إلى متطلبات التعاقد والتوظيف؛ فإن الوكالة تسعى من خالل هذا النداء إلى احلصول على متويل للفترة من متوز 2007 

وحتى حزيران 2008.
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التنسيق واملتابعة والتقارير
تواصل األونروا القيام بدور مركزي في تطوير تقييم لالحتياجات 
األراضي  في  الطارئ  والتخطيط  الظرف  وحتليل  املشتركة 
املتحدة  األمم  وكاالت  مع  جنب  إلى  جنباً  احملتلة  الفلسطينية 
النداء  مسيرة  إطار  في  وذلك  األهلية،  واملؤسسات  الشقيقة 
املوحد وإطار حتليل االحتياجات الداعم لها، وقد شاركت األونروا 
ضمن النداء املوحد للعام 2007 في ثماني من مجموعات العمل 

القطاعية ملسيرة النداء املوحد/إطار حتليل االحتياجات، وهي:

 احلماية.
 التشغيل واملساعدات النقدية.

 الصحة.
 الدعم النفسي/االجتماعي وحماية الطفل.

 املياه والصرف الصحي.
 املعونات الغذائية واألمن الغذائي.

 التعليم.
 خدمات التنسيق واألمن والدعم.

قدمت األونروا مشاريع لكل هذه القطاعات باستثناء التعليم. 
املشاريع  كافة  العمل  مجموعات  في  املشاركون  وأخضع 
املقدمة إلى مراجعة متبادلة ومت إقرار إدراجها في النداء املوحد 
ما  في  املشاريع  هذه  جوهر  استنساخ  جرى  وقد   .2007 للعام 
احتفظت  قد  األونروا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  صفحات،  من  سبق 
واملساعدات النقدية،  برئاسة مجموعة العمل حول التشغيل 
اإلنساني“  ”املراقب  في  املساهمة  ستواصل  هذه  وبصفتها 
توفر  شهرية  أداة  وهو  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  لدى 
للنزعات  بيانات كمية ونوعية حول املؤشرات الرئيسية وحتليالً 

الناشئة.

أثر  لفحص  دراسة  إجراء  العام 2006  أواسط  في  الوكالة  رعت 
على  بناًء  لالجئني،  بالنسبة  وخاصة  لألزمة،  الراهنة  املرحلة 
املركزي  اجلهاز  من  املقدمة  واملعلومات  البيانات  من  مجموعات 
لإلحصاء الفلسطيني. ومت في تشرين الثاني 2006 إجناز املرحلة 
األولى من هذه الدراسة، وهي عبارة عن تقييم اقتصادي سريع 
الجتاهات  وكذلك  الراهنة،  االجتماعية/االقتصادية  لألوضاع 
للحكومة  يوم   100 أول  في  والتنموية،  اإلنسانية  املساعدات 
في  النتائج  ساهمت  وقد  الفلسطينية،  السلطة  في  اجلديدة 
 .2007 للعام  الوكالة  في  للطوارئ  التخطيط  عملية  توجيه 
عمل  إطار  بتطوير  املتابعة،  جهود  وضمن  حالياً،  األونروا  وتقوم 
مراقبة  إلجراء  اجتماعي/اقتصادي  عمل  وإطار  كلي  اقتصادي 
متواصلة لألوضاع املعيشية لالجئني في األراضي الفلسطينية 
احملتلة طيلة العام 2007، من أجل مواصلة حتسني قدرتها على 
اخلطط  ووضع  البرامج  وتخطيط  االستراتيجي  التخطيط 

البديلة الطارئة.

قد أجري في أواخر العام 2005 من قبل املعهد  كما أن مسحاً 
وجامعة   (IUED) جنيف  جامعة  في  التنمية  لدراسات  العالي 
لوفني الكاثوليكية (UCL) حول األوضاع املعيشية لالجئني في 
ميادين عمل األونروا اخلمس، ستساهم نتائجه في توفير بيانات 
املستقبلي،  الطارئ  التخطيط  في  استخدامها  ميكن  قاعدية 
إضافة إلى ذلك؛ فإن البيانات التي ستظهر عن دراسة للتصورات 
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وهي   – التنمية  لدراسات  العالي  املعهد  إلجرائها  يخطط 
األخيرة في سلسلة من الدراسات – ستساعد على إلقاء نظرة 
على احتياجات الالجئني على مستوى األسرة ومدى رضاهم عن 

خدمات األونروا.

الدولية  التنمية  معهد  مع  األونروا  تعاقدت   ،2005 عام  في 
إلجراء تقييم مستقل لبرامجها الطارئة منذ بداية االنتفاضة 
الثانية، ومت االنتهاء من الدراسة في خريف العام 2006، وتتوفر 
نسخ عنها لدى األونروا. إن العديد من التوصيات الرئيسية في 
التطوير  عملية  خالل  من  عليها  العمل  يجري  الدراسة  تقرير 
التنظيمي املستمرة في الوكالة، فيما انعكست توصيات أخرى 
في مقترحات املشاريع لتوسيع الطاقات على نحو ما ورد أعاله، 
موضع  وسيبقى  التقرير  مراجعة  على  حالياً  العمل  ويجري 

نقاش – سواًء داخلياً أو خارجياً – على مدار الشهور القادمة.

ستقوم األونروا بتقدمي تقارير فصلية عن التقدم في سير العمل 
في تنفيذ األنشطة الواردة في هذا النداء، إلى جانب تقدمي تقارير 
إلى اجلهات املانحة بشكل فردي وفقاً ألية ترتيبات ثنائية معينة 

يتم االتفاق عليها.
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ملخص ميزانية النداء الطارئ

اجملموعالرئاسة – عمانالضفة الغربيةقطاع غزة 

67,954,48027,260,890095,215,370مساعدات غذائية

64,205,73028,063,692092,269,422تشغيل مباشر

03,542,80503,542,805تشغيل غير مباشر

22,500,00012,628,112035,128,112مساعدات نقدية طارئة

1,789,8002,356,62504,146,425خدمات صحية طارئة

1,110,000001,110,000صحة البيئة

2,497,5001,083,30003,580,800دعم طارئ للمنظمات اجملتمعية

0286,2840286,284بناء بيئة واقية

2,331,000002,331,000الدعم النفسي-االجتماعي

1,355,0002,173,94303,528,943مسؤولو الدعم التشغيلي

3,640,0001,184,225196,2505,020,475تعزيز قدرات االستجابة للطوارئ 

246,159,636$196,250$78,579,876$167,383,510$اجملموع
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