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يعود وجود الالجئين الفلسطينّيين في لبنان إلى العام 1948 
عندما نزح حوالي 100,000 شخٍص فلسطيني من وطنهم 
من  عدٍد  في  واستقّروا  العربّية-اإلسرائيلّية  الحرب  خالل 
المخّيمات والتجّمعات في مختلف أنحاء البالد، السّيما على 
أطراف المدن في بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع. 
وقد عملت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينّيين في 
الشرق األدنى األونروا منذ العام 1950 على تقديم خدمات 
الالجئين  للفلسطينيين  الطارئة  واإلغاثة  والتعليم  الصحة 
إلى لبنان. وفي السنوات األخيرة سعت األونروا إلى إعادة 
تأهيل المساكن وإلى تحسين خدمات توفير المياه والصرف 
برنامجها  من  كجزٍء  المخّيمات  البيئية في  والصحة  الّصحي 

لتحسين البنى التحتية في المخّيمات. 

يبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين حاليًا لدى األونروا 425 ألف 
الجئ، موزعين على اثني عشر مخيمًا رسميًا واثنين وأربعين 
تجمعًا منتشرًا في مختلف أنحاء لبنان. إال أّن عدد الالجئين 
الفلسطينيين الذين يقيمون حاليًا في لبنان يقّدر بين 260 
ألف و280 ألف الجئ. ال يزال الالجئون الفلسطينيون يعانون 
اليومية. ولما كانوا  من العسر والفقر الشديد في حياتهم 
الحرمان  أبسط حقوقهم األساسية ويعانون  إلى  يفتقرون 
يعتمدون  أخذوا  الدولة،  تقّدمها  التي  العامة  الخدمات  من 
على األونروا التي تلبي أبرز احتياجاتهم في مجاالت الصحة 
والتعليم واإلغاثة. ثّم استمر تدهور األوضاع المعيشية في 
من  األكبر  العدد  فيها  يتجّمع  التي  عشر  االثني  المخيمات 
الفلسطينيين، مع تعاظم الضغوط على البنى التحتية جراء 
نمو عدد السكان داخل مخيمات غير القابلة للتوسع. ونظرًا 
يجد  الطويلة،  لمعاناتهم  حد  لوضع  نّية  أي  عدم وجود  إلى 
الالجئون أنفسهم أمام مستقبل قاتم وغامض يترك لهم 

آفاقًا ضيقة وأماًل ضئياًل بالقدرة على تحسين أوضاعهم.

وكان المسح الذي أجرته الجامعة األميركية في بيروت، بالتعاون 

مع األونروا، قد سلط الضوء على األوضاع المأساوية التي 
هذا  بّين  إذ  لبنان.  في  الفلسطينيون  الالجئون  يعيشها 
المسح، الذي ُنِشر في كانون األول/ديسمبر 2010، أّن ثلثي 
الالجئين يصنفون ضمن فئة الفقراء )الذين يعيشون بأقل 
من 6 دوالرات أميركي في اليوم الواحد(، فيما صّنف %6.6 
منهم على أّنهم يعانون من الفقر المدقع، في إشارٍة إلى 
عدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم األساسية اليومية من 
الغذاء. ِزد على أّن التسرب المدرسي لدى الالجئين في سن 
مبكرة، وتدني مستوى مؤهالتهم العلمية )ثلث الفلسطينيين 
فقط يحملون الشهادة المتوسطة بموجب امتحانات رسمية 
وانحسار قدرتهم  التاسع(،  الصف  نهاية  لها في  يخضعون 
على االنخراط في سوق العمل اللبناني )56% منهم عاطلون 
عن العمل(، كلها عوامل تدل على أّن عددًا كبيرًا من العائالت 

يعيش باستمرار في ظروف اقتصادية غير مستقرة. 

ال شك في أّن معدالت اإلصابة باألمراض المزمنة وحاالت 
اإلعاقة المسجلة بين صفوف الالجئين الفلسطينيين تعتبر 
يعيشها  التي  العامة  الصحية  األوضاع  إلى  واضحًا  مؤشرًا 
األهالي. فهذه المعدالت أو الحاالت تؤثر على حياة األفراد 
وتشكل عبئًا محتماًل على كاهل العائالت. فبحسب المسح 
ثلث  يعاني  واألونروا،  األميركية  الجامعة  بين  المشترك 
الالجئين الفلسطينييين من أمراض مزمنة. فضاًل عن ذلك، 
المشاكل  لمعالجة  العائالت  تخصصها  التي  النفقات  تزداد 
الصحية إلى حّد كبير حين ُيصاب أحد أفرادها بإعاقة أو مرض 
مزمن، بما يزيد الضغط على مواردها المالية المحدودة أصاًل. 

هذا ويرتبط سوء التغذية ارتباطًا وثيقًا بتدهور الوضع الصحي 
والفقر، بحيث يشير المسح المذكور إلى أّن 55.7% من األسر 
تعتبر معرضة النعدام األمن الغذائي، مع إقراٍر بعدم قدرتها 
على توفير مزيد من المواد الغذائية عند وجود نقص فيها. 
وكذلك يؤدي غياب التغذية المالئمة إلى سوء التغذية، الذي 

يتسبب بدوره بمشكلة التقّزم وتراجع نمو المعرفة والحركة 
لدى األطفال، مما يزيد المخاطر الصحية ويضعف قدرتهم 

على التعلم على حّد سواء. 

المخيمات  مساحة  تِزد  لم  المخيمات،  سكان  عدد  نمو  رغم 
منذ إنشائها، وال يزال الالجئون الفلسطينيون فيها يعانون 
من ظروف سكنية مزرية للغاية، إذ تقيم آالف العائالت في 
مساكن معّرضة لالنهيار والخطر. فـ40% من األسر تعاني من 
تسّرب المياه إلى بيوتها من األسقف أو الجدران؛ 8% منها 
تعيش في مساكن ُبنَيت أسطحها و/أو جدرانها من الحديد 
البنى  أن  عن  ناهيك  واألسبستوس.  والخشب  المهترئ 
الصالحة  المياه  إلى  تفتقر  قديمة،  المخيمات  في  التحتية 
للشرب، وتعاني من تآكل أنابيب الصرف الصحي، وتدهور 
أسباب  ولعل  وازدحامها.  األحياء  واكتظاظ  الطرقات،  حالة 
تدهور صحة الالجئين الفلسطينيين تعود جزئيًا إلى االكتظاظ 
السكاني وصيانة المساكن بشكٍل عشوائي، وترتبط بضعف 
المزمنة  األمراض  نسبة  وارتفاع  والعقلية  الجسدية  الصحة 

بشكٍل غير متناسب بين صفوف الالجئين الفلسطينيين.
اللبنانية  الحكومة  سياسة  تغّير  على  إيجابية  إشارات  تدّل 

تجاه الالجئين الفلسطينيين. فقد التزمت في بيانها الوزاري 
الصادر في شهر تموز/يوليو 2011 بمنح الفلسطينيين في 
لبنان حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية. كما أعربت، بالتزامن 
مع رفضها التوطين بكافة أشكاله، عن دعمها الخاص إلعادة 
إعمار مخّيم نهر البارد وعن تأييدها لزيادة ميزانية األونروا لكي 

تتمّكن من أداء دورها اإلنساني.

انعكست  التي  واإلصالحات  اإليجابية  االلتزامات  هذه  رغم 
والضمان  العمل  قانوَنْي  على  األخيرة  التعديالت  في 
آب/أغسطس   17 في  عليها  البرلمان  )وافق  االجتماعي 
حقوق  من  العديد  من  محرومين  الالجئون  يزال  ال   ،)2010

األساسية.  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  اإلنسان 
وبشكٍل عام، قد يؤّدي التهميش المزمن للفلسطينيين إلى 
تهديد استقرار المجتمع المحلي، ويعّرض الوضع لالشتعال 
والنزاع، إذا ما اقترن بالواقع الذي يظهر أّن النسبة األكبر من 
المحرومين، ونصفهم دون سن  الشباب  السكان هي من 
الخامسة والعشرين. لذلك تواجه األونروا تحدياٍت فريدٍة من 
نوعها، باعتبارها الجهة الوحيدة المحايدة التي تقّدم خدماٍت 

في بيئٍة شديدة التقلب.

وعلى ضوء االستنتاجات المستخلصة من المسح المشترك 
تصميم  األونروا  أعادت  واألونروا،  األميركية  الجامعة  بين 
فقًرا  األشّد  الفلسطينيين  الالجئين  حاجات  لتحديد  برامجها 
وتلبيتها بشكٍل أفضل. وإذ برز للوكالة بوضوح ارتباط الفقر 
بالتعليم واألمراض المزمنة وفرص العمل وظروف السكن، 
من  المستفيدين  اختيار  معايير  تحديد  إعادة  من  تمّكنت 
خدماتها، حرًصا منها على مساعدة الالجئين األكثر ضعفًا. ال 
بل ستلعب، بفضل تدّخلها الواضح األهداف، دوًرا كبيًرا في 
لبنان، فيما تساهم في  الفلسطينيين في  الحد من فقر 

تعزيز السلم واالستقرار داخل البالد.

الحاجات  على  أساسي  بشكٍل  يرّكز  النداء  هذا  أّن  صحيٌح 
تلفت  أن  أيًضا  توّد  الوكالة  لكّن   ،2012 للعام  الطارئة 
االنتباه إلى احتياجاتها التمويلية للسنوات القادمة من أجل 
تشجيع الجهات المانحة على التحلي ببعد النظر عند التصدي 
لمعدالت الفقر المرتفعة والظروف المعيشية المتدنية بين 
الالجئون  سيزداد  الدعم،  هذا  دون  فمن  السكان.  صفوف 
الدولي  المجتمع  دعم  أما  وتهميًشا.  فقًرا  الفلسطينيون 
فتكمن أهميته في أنه يضمن لألونروا االضطالع بمهامها 
للمستفيدين  تقّدمها  التي  الخدمات  تحسين  من  ويمّكنها 

بصورٍة مستمرة.

تختلف حاجات مخّيم نهر البارد لإلغاثة والنهوض عن حاجات 
 27 نحو  فنزوح  لبنان.  في  األخرى  والتجمعات  المخيمات 
تدميره  بعد  طويلة،  لفترة  المخّيم  سكان  من  نسمة  ألف 

أواًل. الملخص التنفيذي:

في وقائع وأرقام

عدد السكان                                  260000- 280000 نسمة     
عدد المخيمات الرسمية                                                12     

عدد التجمعات                                                             42  
الالجئون في المخيمات                                               %62

نسبة من يعيشون بأقل من 6 دوالرات في اليوم          %66.4    
نسبة من يعيشون بأقل من 2.17 دوالرين في اليوم       %6.6 
العاطلون عن العمل                                                     %56 
اليد العاملة المتدنية المهارات )تعليم إبتدائي أو ما دون(  %46

لم يرتادوا المدرسة أبدا                                                %10.2 
األسر التي تفتقر إلى مساحٍة كافيٍة للعيش                    %55
األسر التي يعاني أحد أفرادها على األقل من مرٍض مزمٍن %72
األسر المصاب أحد أفرادها على األقل بإعاقة          %15

منزل في مخيم البداوي
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أ. العائالت النازحة من مخّيم نهر البارد

إّن الدمار الذي حّل بمخّيم نهر البارد في العام 2007، خّلف 
المنازل والمحال التجارية والجوامع ومنشآت المنظمة وكل 
الدمار  لِحق  كما  أنقاضًا.  المخّيم  ألهالي  الحياتية  المرافق 
الطبية  العيادات  يضّم  كان  الذي  األونروا  بمجّمع  الكامل 
بحيث  للوكالة،  التابعة  اإلغاثة  ومراكز  والمدارس  المحلية 
إلى مغادرة  ألف الجئ فلسطيني مسّجل  نحو 27  اضطر 

منازلهم.

أكثر من  تزال  الحرب، ال  أربع سنوات على هذه  بعد مضي 
5900 عائلة تعاني من التهجير، وتعتمد كليًا على المساعدات 
التي تتلقاها من األونروا. يقيم معظمها حاليًا في مساكن 
مؤقتة في مخّيم البداوي الكائن بالقرب من مدينة طرابلس، 
ويتوّزع على البقعة المحيطة بالمخّيم وفي مناطق مجاورة 
بالظروف  مقرونًة  التهجير،  هذا  تداعيات  فتسببت  أخرى. 
االجتماعية واالقتصادية القاسية أصاًل، بإثارة أزمة إنسانية 

مزمنة.

في العام 2011، بدأت الوكالة بتسليم أول رزمتين من رزم 
المخّيم التي أعيد بناؤها، بعد أن انتهى العمل بالقسم األول 
أكثر  فتسّلمت   .2011 نيسان/أبريل  في  األولى  الرزمة  من 
من 300 عائلة، بحلول أيلول/سبتمبر من العام ذاته، مفاتيح 
منازلها الجديدة الكائنة ضمن الرزمة األولى، وتمّكنت بعض 
المؤسسات التجارية الصغيرة من استعادة نشاطها. بموازاة 

ذلك، تتقّدم أعمال البناء في الرزمة الثانية، حيث ُيتوّقع أن 
الرزمة  هذه  في  الكائنة  منازلها  إلى  العائالت  أولى  تعود 
الوكالة كامل  أّمنت  اليوم فقد  أما  آذار/مارس 2012.  بحلول 

التمويل المطلوب للرزمة الثالثة التي ُطِرحت للمناقصة.

ومؤخرًا، ُأنِجزت األعمال ببناء المدارس الثالث األولى الواقعة 
ضمن مجّمع األونروا في المخّيم، وأصبحت جاهزة الستقبال 
العام الدراسي 2011-2012 في 17 أيلول/سبتمبر منه. األمر 
الذي سيسمح لحوالى 3 آالف تلميذ في الصفوف االبتدائية 
المكتظة  المؤقتة  المدارس  مباني  من  باالنتقال  والثانوية 
في مخّيم البداوي ومدارس البقعة المجاورة التي تعمل حاليًا 
وفق دوامين. إلى ذلك، تّم تأمين التمويل الالزم إلعادة بناء 
بمساعدة  األنروا،  وتمّكنت  أخرى.  ومدرسة  الصحي  المركز 
الجهات المانحة، من إنشاء مركز موّسع للتدريب المهني في 
الشمال ضمن حرم إحدى المدارس الُمعاد بناؤها. وسيساعد 
هذا المركز السكان النازحين من المخّيم في اكتساب المهارات 
في  معيشتهم  وكسب  توظيفهم  فرص  لتحسين  الالزمة 

أعقاب األزمة التي ألّمت بهم.
 

رغم هذه التطورات اإليجابية، ال يزال نقص التمويل يشّكل 
أهّم عائق في وجه استكمال عملية إعادة إعمار المخّيم، التي 
تبلغ كلفتها، بحسب آخر التقديرات الصادرة، 345 مليون دوالر 
)بما فيها األعمال التي تسبق عملية إعادة اإلعمار(. وبما أّن 
الوكالة لم تنجح حتى اليوم إال في تأمين 40% من التبرعات 
الالزمة لهذه العملية، فال تزال تعاني من نقص قدره 195 

مليون دوالر.

أزمة إنسانية حادة بين  إلى  أّدى  بالكامل في صيف 2007، 
صحية  مشاكل  من  يعانون  باتوا  الذين  الالجئين  صفوف 
القيود  تسببت  كما  النفسية.  األمراض  أخصها  متفاقمة، 
التي فرضتها السلطات اللبنانية على حركة الدخول والخروج 
من المخيم بشّل الحركة االقتصادية فيه بعد أن كان مزدهًرا 

في السابق، مّما زاد  األعباء المالية على األسر النازحة.

ال توّجه األونروا هذا النداء طلبًا للدعم المالي اآليل إلعادة 
إعمار مخّيم نهر البارد، مع أنها ال تزال تعاني من نقص في 
60 % من  )أو  أميركي  دوالر  مليون  قدره 195  المجال  هذا 
ميزانية إعادة اإلعمار(. لكّن الملفت أّن الرابط الوثيق القائم 
بين أنشطة اإلغاثة والنهوض وإعادة إعمار المخّيم، سيدفعها 
الصحية  إلى الرعاية  النازحين  حاجة  إدراج  إلى  باستمرار 
ضمن أولوياتها التمويلية  والمسكن  والغذاء  األساسية 

الملّحة إلى أن تنتهي من بناء المخّيم بكامله .

في  أشكال  بعدة  تتدخل  أن  األونروا  تنوي  أخرى،  جهة  من 
الفترة الممتدة بين 2012-2016، لتحسين الظروف المعيشية 
والحد من الفقر بين الالجئين الفلسطينيين في المخيمات 

األحد عشر والتجّمعات األخرى في لبنان. وتشمل أعمالها:

بهدف  المعايير  ألدنى  المفتقرة  المساكن  تأهيل  إعادة 
في  عائلٍة   4150 نحو   فيها  يعيش  التي  البيئة  تحسين 

مختلف أنحاء لبنان؛
إدخال تحسينات كبيرة على البنى التحتية لتطوير شبكات 
 14667 لـ  والطرق  المنزلية  واإلمدادات  والمجاري  المياه 

عائلٍة في مخيم عين الحلوة؛
الحرص على توفير المياه الصالحة للشرب لـ14833 عائلٍة 
الياس  ومار  وضبّية  البراجنة  وبرج  شاتيال  مخيمات  في 

والبداوي والبص والمّية ومّية والجليل؛
زيادة تغطية األدوية وخدمات الرعاية الصحية المتخّصصة 

لـ 4100 الجٍئ يعانون من أمراٍض حادة ومزمنة؛
الالجئين  من   70000 لـ  الغذائية  اإلعانات  تقديم 

الفلسطينيين األشّد عوًزا؛
زيادة قدرة 945 الجئًا معوقًا على االستفادة من خدمات 

األونروا؛
الطارئة  الحاالت  لمواجهة  شخص،   600 لـ  الدعم  تقديم 

وتلبية احتياجات األهالي؛
تعزيز فرص التدريب المهني وخدمات التوظيف لـ 2800 

من الشباب الفلسطيني؛ 
الفلسطيني  للشباب  المقدمة  التعليم  خدمات  تحسين 

على المستويات االبتدائية والثانوية والجامعية.

 وكانت األونروا قد تلقت مؤخرًا تأكيدات بشأن حصولها على 
النشاطات  لتغطية  أميركي،  دوالر   5.440.000 قدرها  هبٍة 
البارد  نهر  مخّيم  في   2012 العام  في  تنفيذها  تنوي  التي 
يصل  وبهذا،  أميركي(.  دوالر  مليون   15.8 كلفتها  )وتبلغ 

أيضًا  تلقت  إلى 10.336.000 دوالر. كما  للعام 2012  عجزها 
إيجابية بشأن حصولها على 12.5 مليون دوالر من  إشارات 
الجهات المانحة من أصل مجمل ميزانيتها المخصصة لدعم 
العام  في  لبنان  في  ضعفًا  األكثر  الفلسطينيين  الالجئين 
تسعى  لذلك،  دوالر(.  مليون   27.5 بمبلغ  )والمقدرة   2012
دوالر  مليون   15 قدره  إضافي  مبلغ  تأمين  إلى  األونروا 
أميركي لتنفيذ نشاطات اإلغاثة والنهوض في العام 2012. 
التمويلية بشكل عام،  احتياجاتها  الوكالة 40% من  أّمنت  وإذ 
تسعى حاليًا إلى الحصول على 26 مليون دوالر تقريبًا في 

سبيل سّد عجزها للعام المقبل.

مشاريعها  الوكالة  لتنّفذ  التمويل  من  المزيد  حشد  نأمل 
والتعليم،  الصحية،  والرعاية  التحتية،  البنى  مجاالت  في 
والتوظيف، وخدمات اإلغاثة، لصالح الالجئين الفلسطينيين 
المقيمين في المخيمات المنتشرة في مختلف مناطق لبنان.

ثانيًا. مبررات المساعدات الملّحة في 
مجال اإلغاثة وإعادة النهوض

345 مليون دوالر  الكلفة اإلجمالية       
150 مليون دوالر  التمويل اإلجمالي المؤّمن       
195 مليون دوالر  المبلغ اإلجمالي الناقص       

8 عدد الرزم       
في خريف 2011* ُيتوّقع إنجاز العمل بالرزمة األولى       
في صيف 2012 ُيتوقع إنجاز العمل بالرزمة الثانية       
الرابعة والخامسة الرزم المحتاجة فورًا إلى التمويل       

3 عدد المدارس المشّيدة       
1 عدد المدارس الموضوعة قيد البناء       
2 عدد المدارس الواجب تمويلها       

وضع أعمال إعادة إعمار مخّيم نهر البارد ومرحلة ما قبل اإلعمار

* جميع سكان الرزمة األولى عادوا اليوم إلى مساكنهم، باستثناء أقسام من هذه الرزمة والمباني التسعة والثالثين التي يجب طرحها مجددًا للمناقصة.
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تنتهي. 
كما تبدو هذه الفئات ميالة أكثر لتأخير حصولها على العالج 
األمراض  نسبة  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  المناسب،  الطبي 
عن  بالتالي  ويسفر  بينها،  ما  اإلعاقة في  وحاالت  المزمنة 
تفاقم مشكلة الفقر بين أبنائها. فقد تبّين من المسح األخير 
كل  أّن  األونروا،  مع  بالتعاون  األميركية  الجامعة  أجرته  الذي 
ف ضمن العائالت  عائلة يعاني األب فيها من إعاقة )9%( ُتصنَّ

األشّد فقرًا، مما يزيد أوضاعها هشاشًة. 

صفوف  بين  الفقر  بمشكلة  يتسببان  عاملين  أبرز  لعّل 
الالجئين الفلسطينيين يعودان إلى ضعف التحصيل العلمي 
النتائج  كشفت  وقد  العمل.  فرص  إلى  وافتقارهم  لديهم 
من   %8 أّن  عن  األميركية  الجامعة  مسح  إليها  توصل  التي 
الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و15 سنة 
لم يرتادوا المدرسة في العام 2010، وأّن نصف عدد الشباب 
الذين هم في سن الدراسة الثانوية )16-18( فقط يتابعون 
دراستهم. فضاًل عن ذلك، لم ينل ثلثا الفلسطينيين الذين 
المتوسطة.  الشهادة  الخامسة عشر  أعمارهم سّن  تجاوزت 
وبالتالي، يؤّثر هذا التدني في مستوى التعليم تأثيرًا مباشرًا 
األخرى؛  المعيشية  والمقاييس  المداخيل  دّر  فرص  على 
فيما يتقلص احتمال تصنيف األسرة التي يحمل األب فيها 

الشهادة المتوسطة على األقل ضمن فئة األسر الفقيرة. 

بالرغم من اإلصالحات المحدودة التي تّم إقرارها  في مجال 
التوظيف، ال يزال القانون يحرم الالجئين الفلسطينيين من 
يتبّين  الواقع،  في  اللبناني.  العمل  سوق  في  االنخراط 

بحسب التقديرات الصادرة، أّن 37% فقط من الفلسطينيين 
ال  أعمااًل  يمارسون  ولكنهم  يعملون.  العمل  سّن  البالغين 
رسمية،  غير  أو  موسمية  أعمااًل  أو  عالية،  مهارات  تتطلب 
ال تمنحهم إال ضمانات محدودة وإمكانيات ضيقة لتحسين 

أوضاعهم.

يّتضح مما سبق أّن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون 
اإلعانات  تقدم  األونروا  أّن  وبما  مستقرة.  غير  ظروف  في 
التعليم  الغذائية والمساعدة للمعوقين، إلى جانب خدمات 
والتوظيف والرعاية الصحية، وتعمل على تحسين ظروفهم 
السكنية والبنى التحتية، فهي تمّثل أولى المنظمات في 
أّن  إال  الفلسطينيين.  األهالي  حاجات  تلّبي  التي  لبنان 
اعتمادهم الكامل على الخدمات التي تقّدمها الوكالة مجانًا 
منها  وتتطلب  ضخمة  مالية  أعباء  األخيرة  هذه  على  ترّتب 
جهودًا جبارة. وكم كانت معاناة الالجئين الفلسطينيين لتكون 

أكبر لوال شبكة الخدمات االجتماعية التي أنشأتها األونروا. 

إّن تركيز المجتمع الدولي على إعادة إعمار مخّيم نهر البارد 
السنوات األخيرة،  النازحين، في  لدى  اإلغاثة  وتلبية حاجات 
ال ينفي وجود حاجة ملّحة إلى التخفيف من معاناة الالجئين 
عشر  األحد  المخيمات  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين 

األخرى، والتجمعات الكثيرة المنتشرة في كل أنحاء لبنان.

المخيمات،  في  يعيشون   )%62( الالجئين  نصف  من  فأكثر 
ويواجهون تحديات ناشئة بوجه خاص عن ظروفهم المعيشية 
وافتقارهم  بينهم،  المزمنة  األمراض  وانتشار  الرديئة، 
بين  المشترك  المسح  من  تبّين  فقد  الغذائي.  األمن  إلى 
األونروا والجامعة األميركية أّن الطبقة الفقيرة من الالجئين 
الفلسطينيين تتجّمع تحديدًا في مخيمات الجنوب بالقرب من 

صور وصيدا.

ال يزال الالجئون الفلسطينيون محرومين من الخدمات التي 
تقّدمها الدولة اللبنانية، على عكس أخوانهم المنتشرين في 
ميادين أخرى تنشط فيها األونروا )بما فيها سوريا، األردن، 
التي  الخدمات  تقتصر  بل  ال  غزة(.  وقطاع  الغربية،  الضفة 
تقّدمها الحكومة اللبنانية إليهم على دعم محدود للغاية، خارج 
إطار موافقتها على ربط شبكة تصريف مياه المجاري واألمطار 
في المخيمات بشبكة البلديات، إضافة إلى ربط عدد ضئيل 
للبلديات. من هنا  التابعة  المياه  المخيمات بشبكة ضّخ  من 
نظرة معظم الالجئين الفلسطينيين إلى األونروا على أنها 

الجهة األساسية التي تزّودهم بالخدمات في مجاالت البنى 
توفير  شبكات  وتحسين  المساكن،  تأهيل  وإعادة  التحتية، 
المياه، إلى جانب خدمات أخرى ترتبط بالمياه داخل المخيمات.

الخدمات  من   %85 تغطي  لبنان  الصحة في  وزارة  كانت  إذا 
اللبنانيين  للمرضى  مجانًا  األدوية  وتؤّمن  االستشفائية 
الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، فال يفيد الالجئون 
تحظى  التي  الصحية  الرعاية  خدمات  إال من  الفلسطينيون 
بدعم من 35 مستشفى متعاقدة مع األونروا. في ما عدا 
كامل  جيوبهم  من  يدفعوا  أن  الالجئين  على  يتعّين  ذلك، 
تكلفة عالجاتهم. ولما كان 95% منهم يفتقرون إلى التأمين 
مهامها  لتجاوز  مضطرة  نفسها  األونروا  وجدت  الصحي، 
العادية وتحّمل تكاليف الرعاية الصحية من المستويين األول 
الرعاية  تقديم  عن  الناتجة  الجزئية  النفقات  وكذلك  والثاني، 
أيار/ في  فعمدت  لبنان.  في  للفلسطينين  المتخصصة 

مايو 2011 إلى زيادة نسبة تغطيتها للحاالت االستشفائية 
المتخصصة من 30% إلى 40%، بما رفع سقف التغطية لكل 
حالة تستقبلها المستشفيات من ألفي إلى 3 آالف دوالر 
يواجهها  التي  الهائلة  بالتحديات  إقرارًا منها  أميركي، وذلك 

الالجئون.

الالجئون  منها  يعاني  التي  الفقر  مشكلة  تدّل  إنما 
الفلسطينيون في لبنان، نتيجة تهميشهم، إلى عجز عدد كبير 
منهم عن تلبية أبرز حاجاتهم، بما فيها حاجتهم إلى الحصول 
المصّنفة  العائالت  المالئمة. وبالتالي، تميل  التغذية  على 
ضمن هذه الفئة نحو إخراج أوالدها من المدرسة إلرسالهم 
إلى سوق العمل، بما يقّلص فرصهم المستقبلية في دّر 
التي ال  الفقر  يخرجهم من دوامة  المداخيل وال  المزيد من 

االكثر  الفلسطينيون  الالجئون  ب. 

عوزًا في لبنان

التي  السخية  التبرعات  بفضل  تمّكنت،  قد  األونروا  وكانت 
أبرز  تلبية  العام 2007، من  المانحة منذ  الجهات  تلقتها من 
حاجات اإلغاثة والدعم لدى النازحين. ومع ذلك، تؤكد الوكالة 
على المضي في جهودها إلعادة النهوض بالمخّيم وأبنائه 
الذي  المستمر  الدعم  إلى أهمية  البعيد، نظرًا  المدى  على 
التي  الكثيرة  الخدمات  اعتبرت  ولطالما  للنازحين.  تقّدمه 
االستشفاء،  كلفة  تغطية  وزيادة  اإليجار  كبدالت  توفرها، 
صحيٌح  البارد.  نهر  مخّيم  سكان  لنزوح  الشروط  أهم  من 
ستنخفض  البدالت  هذه  تتلقى  التي  العائالت  نسبة  أّن 
إلى نحو 3 آالف عائلة بنهاية العام 2012، مع عودتها إلى 
منازلها الجديدة، إال أّن تدهور األوضاع االقتصادية باإلجمال 
األهالي في  استمرار  إلى  النازحين سيؤديان  حركة  وتقييد 
االعتماد على الدعم المتزايد الذي تقدمه األونروا في مجال 
المساكن  وتأمين  الغذائية  اإلعانات  وبرامج  االستشفاء 

المؤقتة، بما يرّتب عليها تكاليف باهظة.

تجمع لالجئين في جل البحر،صور، جنوب لبنان

وحدة التدخل المبكر في صيدا
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الهدف 1: تأمين المساكن الالئقة 
للفلسطينيين النازحين من المخّيم

1. بدالت اإليجار 

2. صيانة العقارات المستأجرة ومراكز السكن الجماعية

نتيجة الحرب التي وقعت في المخّيم، فقد السكان منازلهم 
ومدخراتهم ومقتنياتهم الخاصة. وبانتظار االنتهاء من إعادة 
ومساكن  مستأجرة  شقق  في  إما  اليوم  يقيمون  إعماره، 
يعيشون  أو  مجانًا،  تأمينها  على  األونروا  عملت  مؤقتة 
بضيافة عائالت منتشرة في كل المناطق اللبنانية. لكّن األعباء 
االقتصادية اإلضافية التي يتحملها النازحون الذي يعيشون 
في شقق مستأجرة تؤّدي إلى زيادة الصعوبات االقتصادية 
واالجتماعية التي يواجهونها أصاًل، مع استمرار عجز القسم 

األكبر منهم عن تسديد اإليجارات المترتبة عليهم. 

إلى  اإليجار  بدالت  بتوفير  تعهدت  قد  األونروا  كانت  ولما 
جميع النازحين الذين يقيمون في شقق مستأجرة إلى حين 
إعادة بناء منازلهم وتمّكنهم من العودة إلى المخّيم، راحت 
تسعى إلى تأمين مبلغ 200 دوالر لكل عائلة شهريًا عن طريق 
دفع اإليجار. ونظرًا إلى نقص التمويل في السنوات الثالث 
إال من دفع مبلغ 150 دوالر كل  الوكالة  تتمّكن  لم  األخيرة، 

أنشأت األونروا عدة مباٍن مؤقتة في مخّيم البداوي والبقعة 
المحيطة بمخّيم نهر البارد بهدف تلبية حاجات سكان المخّيم 
الملحة في مجاالت السكن، والتعليم، والصحة. وقد شملت 
هذه المباني ست مدارس مؤقتة، عيادتين طبيتين، خمس 
 ،774  ،674  ،23 )العقارات  مؤقتة  مساكن  تضّم  مجمعات 

385، و755( وثالثة مراكز جماعية مستأجرة.

بفضل  مسكن  على  عائلة   715 مجموع  حصل  وبالتالي، 
المواقع السكنية المؤقتة التي أنشأتها األونروا. وبما أّن قلة 
من العائالت التي تعيش في هذه العقارات تقطن الرزمة 
األولى أو الثانية )وهي العائالت التي ستعود إلى منازلها 
في  فستستمر   ،)2012-2011 العام  في  تشييدها  الُمعاد 
ع إغالق  إشغال غالبية العقارات طوال العام 2012، فيما ُيتوقَّ
أحد العقارات المؤقتة في العام 2012، مع عودة العائالت 
تأمين  األونروا  ستواصل  ذلك،  عن  فضاًل  المخّيم.  إلى 
المساكن بفضل ثالثة من المراكز الجماعية العشرة المنشأة 

أساسًا. 

من الضروري القيام بأعمال أساسية لصيانة المساكن المؤقتة 
بعد أربع سنوات من إشغالها. من هنا الحاجة إلى األموال 
لتغطية أعمال التصليح الروتينية )على مثال معالجة تسّرب 
المياه من األسقف، صيانة شبكة الصرف الصحي، وشبكة 
الحاجة  المباني، فيما تقتضي  المياه( في معظم  تصريف 
الثالث  الجماعية  المراكز  بأعمال تصليح أساسية في  القيام 
المذكورة أعاله. كما تبرز الحاجة إلى االستحصال على الدعم 
الطاقة  كتوفير  متنوعة،  صيانة  أعمال  إنجاز  أجل  من  الالزم 
لذا  التحتية.  البنى  وصيانة  المياه،  أنابيب  ومّد  الكهربائية، 
ستختلف االحتياجات التمويلية في السنوات المقبلة على 
وسُيعاد  اإلعمار،  إعادة  عملية  ستحرزه  الذي  التقدم  أساس 

النظر فيها تباعًا.

ميزانية 2012                                             6.440.000 دوالر 
5.200.000 دوالر الميزانية )المقدرة( للعام 2013  
عدد المستفيدين في العام 2012    3455 عائلة )بما يعادل 15.548 فردًا قريبًا(
عدد المستفيدين في العام 2013           3000 عائلة )بما يعادل 13.500 فرد تقريبًا(                 

ميزانية 2012:                                                     80.000 دوالر
الميزانية )المقدرة( للعام 2013:                                    74.000 دوالر
5911 عائلة )بما يعادل 26635 فردًا تقريبًا( عدد المستفيدين:    

ثالثة أشهر للشخص الواحد، باعتبار أّن هذه المساعدة تضمن 
وآمنة،  كريمة  عيش  ظروف  على  النازحة  العائالت  حصول 

وتساهم في توفير االستقرار المالي لها. 

ستخّف تدريجيًا نسبة العائالت المستفيدة من بدالت اإليجار 
ر بـ3455 عدد المستفيدين  مع عودتها إلى المخّيم، بحيث ُيقدَّ
عدد  بعودة  توقعات  وسط   ،2012 العام  مطلع  في  منها 
إضافي من العائالت في العام 2011. وفي هذا السياق، 
ع أن  يتقدم العمل أيضًا بإعادة بناء الرزمة الثانية، حيث ُيتوقَّ
تتمّكن 455 عائلة أخرى من العودة إلى منازلها في هذه الرزمة 
بحلول الفصل الثالث من العام 2012، بما يقّلص مجددًا نسبة 
المستفيدين من بدالت اإليجار. تجدر اإلشارة إلى أّن الوكالة 
ال تزال تسعى حاليًا إلى الحصول على مبلغ 1.000.000 دوالر 
لتأمين المساعدات السكنية في العام 2012، بعد أن تلّقت 

مؤخرًا تبرعات لهذا الغرض من االتحاد األوروبي.

النازحون  الفلسطينييون  الالجئون  أ. 
من مخّيم نهر البارد

العام  منذ  بسخاء  المانحة  الجهات  قّدمته  الذي  الدعم  إّن 
2007 سمح لألونروا أن تلّبي أبرز حاجات األهالي، فيما كان 
العمل مستمرًا في إعادة إعمار المخّيم والبقعة المحيطة به. 
المضي في جهودها إلعادة  الوكالة على  تؤكد  ذلك،  ومع 
النهوض بالمخّيم وأبنائه على المدى البعيد، نظرًا إلى أهمية 
الدعم المستمر الذي تقّدمه للنازحين. كما سيتيح لها التمويل 
في  النهوض  وإعادة  اإلغاثة  نشاطات  لتغطية  المخصص 
العام 2012 بأن تقّدم المساعدة التي هم بأمّس الحاجة إليها 

في مجاالت السكن، واألمن الغذائي، والتعليم، والصحة.

تهدف المساعدات الطارئة التي ستقّدمها األونروا في العام 
إعماره  إعادة  ولغاية  المخّيم  النازحة من  العائالت  إلى   2012

بالكامل إلى:

النازحين إلى حين  تأمين المساكن الالئقة للفلسطينيين 
إعادة بناء منازلهم.

تعزيز األمن الغذائي لدى العائالت النازحة.
تحسين فرص الشباب النازحين في الحصول على خدمات 

التعليم.
األدوية  على  النازحين  الالجئين  جميع  حصول  ضمان 

وخدمات الرعاية الصحية.

ثالثًا. االحتياجات التمويلية

•

•
•

•
مشروع صغير في مخيم نهر البارد

مسكن مؤقت في مخيم نهر البارد
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الهدف 3: تحسين فرص التعليم أمام الشباب 
الفلسطيني النازح

 
1. توفير النقل للطالب

3. األراضي المستأجرة والكهرباء في محيط المخّيم

أقامتها  التي  المؤقتة  المنشآت  من  األكبر  القسم  يقع 
الطبية  والعيادات  والمدارس  العقارات  فيها  بما  األونروا، 
أراٍض استأجرتها لفترة معّينة تمتد  الجماعية، على  والمراكز 
على ثالث سنوات. وكانت تتوّقع أن تزول الحاجة إليها بعد 
العقود،  هذه  مدة  انتهاء  مع  ولكن،  الفترة.  تلك  انقضاء 
دخلت الوكالة في مفاوضات إلبرام عقود إيجار جديدة بشأن 
األراضي الواقعة في البقعة المجاورة لمخّيم نهر البارد، مما 
المؤقتة طول  المنشآت  يخّولها االستمرار في إشغال كل 

العام 2012.

بشبكة  المؤقتة  المنشآت  هذه   ربطت  قد  األونروا  وكانت 
الكهرباء التي تجرها الحكومة اللبنانية من خارج المخّيم. وتوّفر 
تضعها  عدادات  بموجب  الكهربائية  الطاقة  الشبكة  هذه 
هذا  وفي  لبنان.  كهرباء  مؤسسة  وهي  المّوزعة،  الشركة 
باستمرار ثالثة محّوالت لدعم شبكة  الوكالة  اإلطار، تشّغل 

الربط، وتستخدم أيضًا مولدات كهربائية بموجب استئجارها 
أو شرائها. كما تعمل على تشغيل مجموع 15 مولدًا ضخمًا 
من أجل توفير الكهرباء للعقارات والمدارس والمراكز الصحية 
الموضوعة في خدمة الالجئين النازحين من المخّيم، بسبب 
المازوت  تأمين  أّن  إال  المنطقة.  دوريًا في  الكهرباء  انقطاع 
الشتاء  فصل  في  خاص  بنوٍع  وضرورية  ملّحة  حاجة  يبقى 
بهدف تزويد المساكن والمدارس المؤقتة والمراكز الصحية 

بالتدفئة من دون انقطاع.

الهدف  هذا  لتحقيق  اآليلة  التمويلية  االحتياجات  ستزداد 
المنازل  بناء  إعادة  من  االنتهاء  عند  الالحقة،  السنوات  في 
العائالت  وعودة  األونروا،  ومنشآت  التجارية  والمؤسسات 

إلى المخّيم.

قّدمته  الذي  الدعم  محور  الغذائية  اإلعانات  شّكلت  لطالما 
برنامج  ويحرص  الحرب.  اندالع  منذ  النازحين  إلغاثة  األونروا 
األمن الغذائي على إبعاد العائالت عن اعتماد استراتيجيات 
من  أقّل  كمية  كاستهالك  األزمة،  هذه  لمواجهة  سلبية 
الطعام أو استبعاد المأكوالت المغذية من نظامها الغذائي. 
فقد انطلقت الوكالة، في إطار برنامج اإلعانات الغذائية، من 
من  يعانون  مقتنياتهم،  فقدوا  الذين  النازحين  دعم  ضرورة 
لتأمين  ومستدامة  متنوعة  إمكانيات  يملكون  وال  الديون، 
عيشهم. ال بل غالبًا ما تفتقر العائالت إلى القدرة الشرائية 
التي تتيح لها شراء السلع الضرورية إلشباع حاجاتها الغذائية 

رغم وفرة المواد الغذائية في المحال التجارية. 

منذ العام 2010، عملت األونروا على توفير الدعم الغذائي 
كل شهرين، إما عبر توزيع الحصص الغذائية تبعًا لمجموعة 
بحجم أربع عائالت أو بواسطة تحويالت مالية ُتحَتَسب على 
أساس الفرد الواحد. ولكن، إذ رأت الوكالة، لسوء الحظ، أّن 

برنامج »المال مقابل الغذاء« لم يضمن التنوع الغذائي بين 
المواد  توزيع  برنامج  تطبيق  تعاود  أن  قررت  المستفيدين، 
الغذائية العينية في العام 2012، سعيًا منها إلى زيادة التنوع 
الغذائي في ظّل ارتفاع حاد ألسعار المواد الغذائية، وقلة 

اهتمام المستفيدين بالمساعدات النقدية. 

أما اليوم، فُتحتَسب محتويات السلة الغذائية بشكٍل يوّمن 
الطاقة،  اليومية من  أبسط حاجاته  تقريبًا من  لإلنسان %30 
والبروتينات، والمغذيات الدقيقة. ولما كانت الوكالة تحرص 
على أن تؤّمن للمستفيدين نظامًا غذائيًا سليمًا وصحيًا بشكل 
أفضل، أخذت تعيد النظر في مكونات هذه السلة الموزعة 
على سكان المخّيم لتتوافق مع التعديالت التي تجريها على 
إعاناتها الغذائية ضمن إطار برنامجها المعهود، مما قد يغّير 

قيمة المبالغ الالزمة لتمويل هذا الشّق من جهودها. 

ع أن تبقى االحتياجات التمويلية الالزمة سنويًا لتغطية  ُيتوقَّ

تزال  العائالت ال  أّن جميع  بما  حالها  الغذائية على  اإلعانات 
إعمار  إعادة  من  االنتهاء  حين  إلى  عليها  للحصول  مؤهلة 

المخّيم. 

إبان حرب 2007، لِحق الدمار الكامل بمجمع األونروا الذي كان 
يضم جميع المدارس التي يفيد منها سكان مخّيم نهر البارد. 
فعملت األونروا على إنشاء عدة مدارس جاهزة في البقعة 
المجاورة ومخّيم البداوي معًا كحّل مرحلي لسّد حاجات التعليم 
الملحة لدى أبناء المخّيم بعد الحرب. وستشغل هذه المدارس 
المؤقتة إلى أن ُيعاد بناء كل المدارس الكائنة ضمن المجّمع. 
العام  الستقبال  جديدة  مدارس  ثالث  ببناء  العمل  سُينَجز 
الدراسي 2011-2012، مما يسمح لها بأن تعمل وفق نظام 

الدوام الواحد، وتّؤمن للطالب أفضل ظروف التعليم. 

لكن، نظرًا إلى نزوح عدد كبير من الطالب إلى أماكن تبعد 
تأمين  األونروا  ستواصل  المؤقتة،  المدارس  عن  كثيرًا 

الباصات المدرسية لنقل 550 طالبًا )ما يفوق 10% من عدد 
المدارس  هذه  إلى  وإيابًا،  ذهابًا  اإلجمالي(،  المخّيم  طالب 
ع منها أيضًا أن تستمر  ضمن مخّيمي البارد والبداوي. وُيتوقَّ
في تأمين وسائل النقل للطالب في العام 2013، مع عودة 
نسبة محدودة فقط من السكان إلى المخّيم في نهاية العام 

.2012

ميزانية 2012:                                                      1.050.000 دوالر
الميزانية )المقدرة( للعام 2013:                                          900.000 دوالر
3824 عائلة )بما يعادل 17351 فردًا( عدد المستفيدين:                   

ميزانية 2012:                                  2.420.000 دوالر 
الميزانية )المقدرة( للعام 2013:                                   2.450.000 دوالر 
4500 عائلة  )بما يعادل 20.250 فردًا تقريبًا( عدد المستفيدين )المتوّقع( للعام 2013:        

ميزانية 2012:                                               95.000 دوالر 
الميزانية )المقدرة( للعام 2013:                                95.000 دوالر 
عدد المستفيدين:                                                550 طالبًا

الهدف 2: تعزيز األمن الغذائي لدى العائالت 
النازحة من مخّيم نهر البارد

عائلة تتسوق في مخيم نهر البارد
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2. تقديم الدعم المالي لطالب الجامعات

لقد تسببت حرب 2007 بتوقف خدمات التعليم لفترة طويلة. 
فقّدمت األونروا لطالب المخّيم الذين نجحوا في امتحانات 
البكالوريا القسم الثاني في العام ذاته منحة لتغطية تكاليف 
كان  وما  اللبنانية.  الجامعة  في  األولى  الدراسية  سنتهم 
هؤالء الطالب ليتمكّنوا من متابعة دراستهم لو لم يحصلوا 
الدعم  تقديم  األونروا في  كما ستواصل  الدعم.  على هذا 
لهم إلى أن ينتهوا من دراساتهم العليا، نظرًا إلى الصعوبات 
المالية التي يعاني منها أهاليهم باستمرار. فـما زال 58 طالبًا 
بحاجة إلى مساعدة مالية من األونروا لمتابعة دراستهم في 
العام 2011-2012، علمًا أّن هذا الدعم سيتوقف في نهاية 
ع تخّرج جميع الطالب الذين تسجلوا في  هذا العام، حيث ُيتوقَّ
الجامعة عند اندالع الحرب. ولن تسعى الوكالة إلى الحصول 

على أي تمويل إضافي لهذا الغرض في العام 2013.

ميزانية 2012:                                           45.000 دوالر 
عدد المستفيدين في العام 2012:                         58 طالبًا

ارتفاع  بسبب  إضافية  مالية  أعباء  المخّيم  سكان  تكّبد  لقد 
تكاليف الطبابة وازدياد الطلب على الخدمات الطبية كنتيجة 
مباشرة لطول فترة النزوح. فبسبب الحرب المأساوية وما نتج 
األهالي صعوبة  وجد  رة،  مدمِّ اقتصادية  تداعيات  من  عنها 
أكبر في تغطية التكاليف الطبية المرتفعة في عّز انهماكهم 
بسّد حاجاتهم الملّحة األخرى. من هنا، توّفر األونروا الرعاية 
بفضل  المخّيم  عائالت  إلى  األول  المستوى  من  الصحية 
عيادتين مؤقتتين أنشأتهما في محيط المخّيم وعيادة أخرى 
أنشأتها في مخّيم البداوي. كما تعاقدت الوكالة مع خمس 
مستشفيات في شمال لبنان بهدف توفير خدمات للمرضى 
الذين يدخلونها )الرعاية الصحية من المستوى الثاني والرعاية 
المتخصصة(. وستطلق  ورشة بناء المركز الصحي في أيلول 

2011، على أن ينتهي العمل به في مطلع العام 2013.

فضاًل عن الدعم الذي تقّدمة الوكالة عادًة ضمن برنامج الرعاية 
الصحية، انكّبت على تقديم مساعدة إضافية إلى الالجئين 

الوكالة  تغّطي  المرحلة،  هذه  ففي  المخّيم.  من  النازحين 
المعهود  برنامجها  ضمن  المدرجة  غير  االستشفاء  تكاليف 
العالجات  كلفة  كامل  بما في ذلك تغطية  الصحية،  للرعاية 
من المستوى الثاني وتغطية العالجات المتخصصة إلى حّد 
10 آالف دوالر. عدا عن ذلك، تؤّمن األونروا مجانًا أي أدوية 
ال تتوافر في عياداتها، كأدوية األمراض السرطانية وأدوية 

القلب. 

االقتصادي،  نشاطه  استعادة  في  المخّيم  بطء  إلى  نظرًا 
النازحين،  بين  االجتماعية-االقتصادية  المؤشرات  وتدني 
الرعاية  لخدمات  دعمها  الوكالة  توقف  أن  المستبعد  فمن 
الصحية من المستوى الثاني والرعاية المتخصصة في المدى 
برنامج  تنفيذ  بل ستناصر فكرة االستمرار في  المنظور. ال 
قد  كانت  األونروا  أّن  علمًا  المخّيم،  لسكان  الصحية  الرعاية 
واجهت بالتزامن مع ذلك زيادة فاتورة الرعاية الصحية، بسبب 

ارتفاع أسعار األدوية وتزايد الطلب على خدماتها الصحية.

إذ  النفسية،  تأثيرًا عميقًا على أوضاع األهالي  الحرب  أّثرت 
اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  بشدة  ارتفع 
إحباط.  وانهيارات عصبية وحاالت  ناجمة عن صدمة  نفسية 
صحية  خدمات  بتقديم  األونروا  بدأت   ،2010 العام  ففي 
متخصصة لمعالجة األمراض النفسية )كاستشارة المعالجين 
النفسيين ونشاطات الدعم النفسي-االجتماعي(. وستؤّمن، 
االستشارات  خدمة   ،2012 لعام  اإلغاثة  أعمال  بفضل 
واإلرشادات النفسية إلى األهالي النازحين، إلى جانب دعم 

الخدمات االستشفائية واألدوية التي توّفرها لهم مجانًا. 

الميزانية  على  تغيير  أي  يطرأ  أن  ُيتوّقع  ال  السبب،  لهذا 
وتأمين  االستشفائية  الخدمات  لتغطية  الالزمة  السنوية 
مؤهلة  ستبقى  المخّيم  عائالت  جميع  أّن  طالما  األدوية، 

للحصول على تغطية إضافية على مستوى الرعاية الصحية 
إلى حين االنتهاء من ورشة إعادة إعمار المخّيم.  

ميزانية 2012:                                                4.220.000 والر 
الميزانية )المقدرة( للعام 2013:                                  4.325.000 دوالر 
5911 عائلة )بما يعادل 26.635 فردًا( عدد المستفيدين في العام 2012:             

الهدف 4: ضمان حصول جميع الالجئين 
الفلسطينيين في المخّيم على األدوية 

والخدمات الصحية

الصيدلية في عيادة نهر البارد
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االكثر  الفلسطينيون  الالجئون  ب. 
عوزًا في لبنان

ال تزال آالف العائالت في مخيمات الالجئين الفلسطينين 
تعاني من ظروف معيشية مزرية وسوء التغذية، وبالتالي، 
تركيز  األونروا  تواصل  وفيما  الصحية.  األوضاع  تردي  من 
اهتمامها على سّد حاجات اإلغاثة وإعادة النهوض بالسكان 
تقّدم  أن  أيضًا  عليها  يتحّتم  البارد،  نهر  مخّيم  من  النازحين 
الدعم المستمر لتلبية حاجات الجئي المخيمات الفلسطينية 
بفضل  الوكالة،  فستتمّكن  لبنان.  أنحاء  كل  في  المنتشرة 
العام 2012  نشاطاتها في  لتغطية  الذي ستتلقاه  التمويل 
من تقديم المساعدة في مجاالت السكن، الصحة، الحّد من 

الفقر، التوظيف والتعليم.

مستوى  على  التالية  األهداف  تحقيق  إلى  األونروا  تتطّلع 
مساعدات اإلغاثة وإعادة النهوض بجميع المخيمات )باستثناء 

مخّيم نهر البارد( في العام 2012:

تأمين المساكن الالئقة وتأهيل البنى التحتية في مخيمات 
الالجئين

ضمان حصول جميع الالجئين الفلسطينيين على األدوية 
الخدمات الصحية 

الالجئين  عائالت  إلى  المقدمة  المساعدات  تحسين 
الفلسطينيين األكثر ضعفًا

تيسير حصول الالجئين الفلسطينيين على فرص العمل 
وتحسين ظروفهم المعيشية

الالجئين  إلى  المقدمة  الخدمات  مستوى  تحسين 
الفلسطينيين في مجال التعليم

•

•

•

•

•

الهدف 1: تأمين المساكن الالئقة وتأهيل 
البنى التحتية في مخيمات الالجئين 

1. إعادة تأهيل المساكن  

إّن تأمين المساكن الالئقة لالجئين الفلسطينيين سيسمح 
لسكان المخيمات بأن ينعموا أكثر بحياة كريمة ويسهم في 
على  تنعكس سلبًا  التي  المضنية  األمراض  تحّصنهم ضّد 
حياتهم. لطالما عزا البعض األمراض المزمنة ومشاكل جهاز 
الظروف  تردي  إلى  الالجئون  منها  يعاني  التي  التنفس 

السكنية في المخيمات. 
نظرًا إلى ضرورة إعادة تأهيل 4127 منزاًل بوجه عام، ستجري 

األونروا تقييمًا شاماًل ألوضاع المساكن في سائر مخيمات 
بأمّس  التي هي  المنازل  رصد  بهدف  لبنان،  الالجئين في 
الحاجة ألعمال تصليح. وسيستند هذا التقييم إلى مدى الحاجة 
االجتماعية- األوضاع  إلى  باإلضافة  األعمال،  لهذه  الملّحة 

االقتصادية العائدة إلى العائلة التي تشغل المنزل، بصرف 
ستتبّنى  السياق،  هذا  وفي  الجغرافي.  موقعه  عن  النظر 
األونروا مقاربة جديدة عند إعادة تأهيل هذه المساكن تعطي 

تخفيض  عن  وتسفر  الذاتية،  المساعدة  لمفهوم  األولوية 
العمل  حيث  )من  العملية  هذه  عن  الناتجة  المباشرة  الكلفة 
لكلفة  الوسطي  المعدل  من   %40 بنسبة  فقط(،  الجسدي 

المسكن الواحد. 

المقاربة  لهذه  تبعًا  المساكن  تأهيل  إعادة  أّن  في  شّك  ال 
الفلسطينيين  الالجئين  عائالت  صحة  على  إيجابًا  سيرتّد 
وخيرهم العام، إلى جانب تنمية الحّس باالتكال على الذات 
وأشّد  للهواء،  عرضًة  أكثر  المساكن  لديهم. فستصبح هذه 
أفضل،  صحية  ببيئة  وتنعم  الطبيعة،  أهواء  ضد  حصانة 
بحيث تتمّكن العائالت من تنشئة أوالدها في بيئة سليمة، 
تسهم إلى حّد كبير في نمّوهم وتقدمهم. فضاًل عن ذلك، 
على  الطالب  إقبال  تأهيلها  الُمعاد  المساكن  هذه  ستيّسر 
الدراسة، نظرًا لتحّسن ظروف العيش فيها، بما ينعكس على 

تحصيلهم العلمي في المدرسة والجامعة. 

من المقرر أن تتابع الوكالة تدخلها في هذا المجال طيلة خمس 
سنوات، مع اإلشارة إل أّن مسألة تمويل إعادة تأهيل 750 
مسكنًا هي موضع نقاش حالي مع الجهات المانحة. فبفضل 
هذه األموال، ستتمّكن الوكالة من تحسين الظروف السكنية 
ال  األونروا  أّن  ومع  تقريبًا.  فرد   3600 لنحو  التحتية  والبنى 
تسعى إلى الحصول على تمويل إضافي في العام 2012 
لتنفيذ األعمال المطلوبة في هذا السياق، فستطلب الدعم 
أنها  علمًا  الالحقة،  السنوات  في  المساكن  تأهيل  إلعادة 
بحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 39 مليون دوالر لتنفيذ األعمال 

المرتبطة بهذا الهدف في الفترة الممتدة بين 2013 و2016.

ميزانية 2012:                                           8.000.000 دوالر
الميزانية )المقدرة( لفترة 2013-2016:                  39.000.000 دوالر 
عدد المستفيدين في العام 2012:                          750 عائلة تقريبًا
عدد المستفيدين في فترة 2013-2016:                  3.377 عائلة        

2. البنى التحتية في مخّيم عين الحلوة

رغم التحسينات الهائلة التي طرأت على البنى التحتية في كثير 
من مخيمات لبنان، ضمن إطار مبادرة تحسين المخيمات، ال 
تزال الحاجة ماسة إلى معالجة أوضاع مخّيم عين الحلوة. يعتبر 
هذا المخيم أكبر مخيمات الالجئين في لبنان على اإلطالق، 
إذ يضّم 66 ألف نسمة بحسب ما تشير إليه التقديرات. لكّن 
الموارد  نقص  نتيجة   التحتية،  بنيته  أصاب  الذي  اإلهمال 
المالية، أّدى إلى تردي حال الشبكات القائمة فيه بشكل حاد. 

تعاني البنى التحتية في هذا المخّيم من أعطال كثيرة؛ حيث 
تدعو الضرورة إلى استبدال شبكة المياه والصرف الصحي 
شبكة  إنشاء  إلى  شديدة  الحاجة  وباتت  أحدث،  بشبكة 
لتصريف مياه األمطار والسيول. كان الصدأ واالهتراء الذي 
يتآكل أكثرية أنابيب شبكة المياه يتسبب بتسرب المياه منها 
بانتظام. كما ساءت حال نظام الصرف الصحي بشكٍل حاد مع 
مّر السنوات، ولم يعد قادرًا على تلبية حاجات السكان لتنامي 
عددهم. ال بل أصبحت فيضانات المجاري مشهدًا مألوفًا في 
فصل الشتاء واألمطار، نتيجة تعّطل شبكة الصرف الصحي 

وتصريف المياه.

شبكٍة  استحداث  األونروا  تنوي  المشروع،  هذا  بموجب 
استبدال  إلى  باإلضافة  األمطار،  ومياه  الصحي  للصرف 
شبكة توفير المياه القديمة بشبكة جديدة، وتأمين اإلمدادات 
الالزمة إلى كل بيت، وربط شبكات المخّيم لتصريف المجاري 
ومياه السيول بشبكات البلديات، وتنظيف المسارب الداخلية 

وقنوات المياه، وإعادة تعبيد الطرقات والممرات الداخلية. 

نظرًا إلى ضخامة حجم هذا المشروع، قررت الوكالة أن توّزع 

جهودها على أربع ُرَزم، تضّم كل واحدة منها 16 ألف نسمة، 
تنفيذ  وتسهيل  جزئي  تمويل  على  الحصول  لها  يتيح  بما 
مخّيم  سكان  المشروع  هذا  من  مباشرة  سيفيد  المشروع. 
يعانون  والذين  نسمة،  ألف   66 عددهم  البالغ  الحلوة  عين 
من مشاكل صحية بسبب سوء البنى التحتية لشبكة المياه. 
عدا عن ذلك، سيؤّمن هذا المشروع فرص عمل لعدد من 
صفوف  بين  االستقرار  تعزيز  في  ويسهم  األشخاص، 
اللبنانيون  مباشر  غير  بشكٍل  منه  سيفيد  كما  األهالي. 
المقيمون في محيط المخّيم، ِلما له من انعكاسات إيجابية 

على البيئة.

التمويل  توفير  المانحة حول  الجهات  حاليًا مع  النقاش  يدور 
هذا  وفي  والثالثة.  األولى  الرزمتين  تأهيل  إلعادة  الالزم 
اإلطار، تسعى األونروا إلى تأمين مبلغ إضافي بقيمة 4.5 
العام  في  التمويلية  احتياجاتها  لسّد  أميركي  دوالر  مليون 
2012، وسط توقعها بالحصول على تبرعات قدرها مليوني 
تحسين  من  الوكالة  ستتمّكن  التمويل،  هذا  بفضل  دوالر. 
البنى التحتية في مخّيم عين الحلوة لحوالى 30 ألف نسمة. 
كما ستسعى إلى الحصول على مبلغ 8 ماليين دوالر للفترة 
الرزمتين  تأهيل  إعادة  ألغراض  و2016   2013 بين  الممتدة 

الثانية والرابعة.

ميزانية 2012:                                      6.500.000 دوالر
الميزانية المقدرة لفترة 2013-2016:              8.000.000 دوالر 
عدد المستفيدين:                                      14،883 عائلة )بما يعادل 66.750  فرد تقريبًا(

مشروع تأهيل البنى التحتية في مخيم برج البراجنة
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3. توفير المياه الصالحة للشرب

ميزانية 2012:                                                3.000.000 دوالر
عدد المستفيدين:               13889 عائلة )بما يعادل 62500  فرد(

األونروا سابقًا في  بها  التي قامت  التدخل  رغم محاوالت   
هذا المجال، ال يزال الالجئون الفلسطينيون في لبنان بحاجة 
ماسة للحصول على المياه الصالحة للشرب. ورغم وجود عدة 
يوميًا،  المياه  ضّخ  على  بانتظام  تعمل  مخّيم،  كل  في  آبار 
الالزمة  المياه  تعاني من شّح في كميات  العائالت  تزال  ال 
لمقتضياتها المنزلية. ِزد على أّن المياه التي تتزّود بها هذه 
المنازل غير صالحة للشرب، مما يلِزم األهالي بشراء المياه 
التكرير  محطات  من  المنزلي  واالستعمال  للشرب  المعدة 
الصغيرة، الكائنة داخل المخيمات وفي جوارها، أو من المحال 
أعباء  الالجئين  على  يرّتب  التدبير  هذا  لكّن  الخاصة.  التجارية 
مالية إضافية يعجز عن تحّملها قسم كبير منهم. هذا عدا عن 
أّن المياه غير الصالحة للشرب تتسّبب بانتشار أمراض المعدة 
الذين يعانون من ضعف  واإلمعاء بين األوالد واألشخاص 

المناعة أكثر من سواهم.  

الفلسطينيين  لالجئين  مخيمات  ثمانية  في  الوكالة  ستنّفذ 
مشاريع ذات أولوية لجهة التدخل في تحسين المياه. وتشمل 
جديدة،  ارتوازية  آبار  حفر  تشمل،  ما  في  المشاريع،  هذه 
تحسين إنتاجية اآلبار القائمة حاليًا، إنشاء محطات لتكرير المياه، 
ستستهدفها  التي  المخيمات  أما  الربط.  شبكات  وتحسين 
لبنان  من  الوسطية  المنطقة  في  فتقع  المشاريع  هذه 
)شاتيال، برج البراجنة، ضبية، ومار الياس(، شمال لبنان )مخّيم 
البص، والمية مية( والبقاع  لبنان )مخيمي  البداوي(، جنوب 
)مخّيم الجليل(. ال شّك في أّن توفير المياه الصالحة للشرب 
سينعكس إلى حّد كبير على الظروف الصحية والبيئية التي 
يعيش فيها نحو 66750 الجئًا فلسطينيًا واللبنانيين المقيمين 
تخفيف  في  أيضًا  المشروع  هذا  سيساهم  جوارهم.  في 
إلى  يضطرون  الذين  الالجئين  على  المترّتبة  المالية  األعباء 

شراء مياه الشرب يوميًا من المؤسسات التجارية.

من المقرر أن يدوم تدخل الوكالة في هذا الشأن مدة 18 شهرًا. 
ويدور النقاش حاليًا حول مسألة توفير التمويل الالزم لتغطية 
كل الميادين التي يشملها هذا الشق تقريبًا. ومع أّن الوكالة 
تتوقع الحصول على تبرعات بقيمة 2.5 مليون دوالر لتغطية 
تكاليف األعمال التي ستجري في سبعة مخيمات، فستبقى 
بحاجة إلى تمويل إضافي لحفر بئرين وإنشاء محطتين لتكرير 
وتسعى  الهدف.  لهذا  استكمااًل  البص،  مخّيم  في  المياه 
أميركي في  ألف دوالر  الحصول على مبلغ 500  إلى  أيضًا 
الغاية، في ظّل غياب أي توقعات لطلب  العام 2012 لهذه 

تمويل إضافي في السنوات الالحقة تحقيقًا لهذا الهدف. 

مياه ملوثة في مخيم الرشيدية
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للمرضى  الصحية  الخدمات  جميع  تغطية  األونروا  تؤّمن 
داخل المستشفيات وخارجها، وتيّسر الحصول عليها، بفضل 
تعاقدها مع شبكة مستشفيات لبنانية، تضّم 35 مستشفى. 
فتغطي الوكالة بالكامل خدمات الرعاية الصحية من المستوى 
الثاني )وذلك بالتشارك مع المرضى عند احتياجهم إلى أدوية 
غير أساسية، أدوية تحت أسماء تجارية، وأطراف اصطناعية(. 
فضاًل عن ذلك، تؤّمن وزراة الصحة العامة، بموجب اتفاقية 
وبعض  السرطان  لمعالجة  األدوية  الوكالة،  مع  مبرمة 
تسمح  مخّفضة،  بأسعار  األخرى  المستعصية  األمراض 
لالجئين الفلسطينيين توفير نسبة 15% إلى 70% من فاتورة 

الدواء.

الخدمات  التي يجب ملؤها على مستوى  الثغرات  أكبر  إنما 
تتمّثل بخدمات الرعاية الصحية المتخصصة. إذ تعتبر فاتورة 
الرعاية الصحية المقدمة إلى الالجئين في لبنان عالية إلى 
ينعمون  منهم فقط   %5 أّن  بما  تغطيته  عليهم  حّد يصعب 
بالتأمين الصحي، فيما قد تصل كلفة العالجات إلى عشرات 
اآلالف من الدوالرات. ومع أّن األونروا تدعم نسبة 40% من 
هذه الخدمات، فال تزال نسبة الـ60% المتبقية تفوق القدرة 

المالية لدى غالبية العائالت. ال بل يكفي أن تعاني العائلة من 
حالة مرضية حادة واحدة حتى تغرق أكثر فأكثر في الفقر بما 

يزيد أوضاعها ترديًا وسوءًا.

أعلى  كلفة  المتخصصة  االستشفائية  الخدمات  ترّتب 
وتستهلك 15% من الحاالت التي تستقبلها المستشفيات، 
عالية واستشارات طبية  تقنية  عادًة معدات ذات  تتطلب  إذ 
متخصصة. لذلك تسعى األونروا، من خالل هذا النداء، إلى 
زيادة قدرتها على تغطية هذه الخدمات من نسبة 40% إلى 
بما  الواحد،  للمريض  دوالر  إلى سقف 4.500  70% وصواًل 
العالجات  على  الحصول  مريض  آالف   4 من  ألكثر  يسمح 
المتخصصة. وبما أّن التمويل المؤّمن لهذا الغرض يغطي 
الشرايين،  وعمليات  المتخصصة،  االستشفائية  الخدمات 
وأدوية األمراض السرطانية، ستسعى الوكالة إلى تأمين 3 

ماليين دوالر سنويًا دعمًا لنشاطاتها في هذا المجال.

3.000.000 دوالر  ميزانية 2012:    
12.000.000 دوالر  الميزانية المقدرة لفترة 2016-2013:    
عدد المستفيدين:        911 عائلة )بما يعادل 4100  فرد(

الهدف 2: ضمان حصول جميع الالجئين 
الفلسطينيين على األدوية وخدمات الرعاية الصحية

الهدف 3: تقديم الدعم للحّد من الفقر لدى 
الالجئين الفلسطينيين األكثر عوزًا

 
1. اإلعانات الغذائية

التي  الدقيقة  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  إلى  نظرًا 
أعادت  لبنان،  في  الفلسطينيون  الالجئون  منها  يعاني 
الشديد،  العسر  لحاالت  المساعدات  برنامج  هيكلة  األونروا 
باعتباره نسخة منّقحة عن شبكة األمان االجتماعي التابعة لها. 
ويرمي هذا البرنامج إلى إعانة الالجئين الفلسطينيين األشّد 
عوزًا في لبنان. إنما تبّين، عند مراجعته، أنه لم يشمل القسم 
األكبر ممن يصنفون ضمن فئة الالجئين األشّد فقرًا بينما 

كان ُكُثر من غير الفقراء يفيدون منه. 

البرنامج مؤخرًا، وجاءت  لها هذا  التي خضع  أما اإلصالحات 
مدعومة باالستنتاجات التي آل إليها المسح المشترك بين 

الجامعة األميركية واألونروا، فتحرص على أن تطال المساعدات 
من كانوا بأمّس الحاجة إليها من بين الالجئين الفلسطينيين، 
فيما تحصر عدد الالجئين غير الفقراء المستفيدين من هذا 
البرنامج عن غير حّق. وبالتالي، بات يستهدف اليوم العائالت 
على أساس المعايير التي ثُبت ارتباطها المباشر بدرجة عالية 
من الفقر، وتلك التي تزيد أوضاع العائالت هشاشًة وتدفع 
إلى تصنيفهم ضمن فئة الفقراء األشّد عوزًا. ال شّك في 
أّن هذا البرنامج سيساعد الوكالة على أن تحسن تحديد وسّد 
حاجات الالجئين غير القادرين، أو القادرين بعناء، على تلبية 

أبرز حاجاتهم. 

بموجب مراجعة هذا البرنامج، قد يبلغ عدد الالجئين المؤهلين 
لإلفادة من اإلعانات الغذائية حوالى 80500 فرد كحّد أقصى. 
وتتطّلع األونروا إلى تلبية حاجات نسبة تتراوح بين 75 و%80 
ر بـ 70 ألف فرد تقريبًا،  من المجموعات المستهدفة، مما ُيقدَّ
ويمّثل زيادة قدرها 34% من عدد المستفيدين من البرنامج. 
ستسعى الوكالة إلى الحصول سنويًا على مبلغ 2.400.000 
الالجئين  إلى  الغذائية  اإلعانات  تقديم  أجل  دوالر،من 

الفلسطينيين وفقًا لمقتضيات هذا البرنامج 

ميزانية 2012:              2.400.000 دوالر 
الميزانية المقدرة لفترة 2013-2016:             9.600.000 دوالر   

70.000 فرد عدد المستفيدين:      

2. حاالت اإلعاقة

إّن الرؤية التي تتكّون لدى األونروا بشأن تمكين المعّوقين 
على المدى البعيد تستلزم تطبيق مقاربة مزدوجة لدمجهم 
في المجتمع. وسيتحقق هذا الهدف بفضل تعزيز قدرتهم 
على اإلفادة من خدمات األونروا كافة، مع ضمان حصولهم 
على خدمات متخصصة. وفي خطوة تسير نحو تحقيق هذا 
القريب  المديين  الخاصة على  تّم تحديد األولويات  الهدف، 

والمتوسط.  

أواًل، ترّكز األونروا اهتمامها على تمتين األنظمة والهيكليات 
الالزمة لتنسيق نشاطات البرامج وجهود الشركاء، سعيًا إلى 
إنشاء إطار عام متعدد القطاعات. األمر الذي استدعى إحالة 
برنامج مساعدة المعوقين ضمن الوكالة إلى وحدة الحماية 
ومن  برامج.  عدة  بين  عملها  إطار  في  التنقل  على  القادرة 
بين  المعلومات  وتبادل  التنسيق  جهود  تعزيز  أيضًا  المقرر 
المنظمات غير الحكومية الشريكة )بما فيها منتدى فلسطين 

للمعوقين( واألونروا.

أمام  التعليم  فرص  لتحسين  جهودها  األونروا  ستواصل 
االستمرار  الخاصة  أولوياتها  ضمن  تدرج  بحيث  المعوقين، 
في توفير خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها وحدات التدخل 
المبكر في صور وصيدا لـ275 ولدًا يعانون من حاالت إعاقة 
)تتراوح أعمارهم بين صفر وسّت سنوات( وكذلك لعائالتهم. 
صفوف  في  األوالد  دمج  على  الوحدات  هذه  وستحرص 
والمؤسسات  األونروا  مدارس  لدى  االبتدائية  المرحلة 
المتخصصة بهذه الحاالت. كما ستدرج الوكالة ضمن أولوياتها 
زيادة قدرة األوالد المعوقين جسديًا على االلتحاق بالمدارس، 
المصابين  األوالد  دمج  تسهيل  على  جهودها  ترّكز  فيما 

بإعاقات بصرية في مدارس األونروا. 

تنوي األونروا أن تزيد فرص الحصول على صفوف متخصصة 

بالنسبة إلى األوالد الذي ال يتيّسر دمجهم في مدارسها. 
المنح  من  معّينة  كوتا  تخصيص  المقرر  من  ذلك،  وبموازاة 
المدرجة  الخطط  المعوقين. كما ستراعي  الجامعية للطالب 
في هذا النداء إلعادة تأهيل المساكن متطلبات المعوقين، 
بهدف زيادة إمكانية دمجهم من خالل الجهود المبذولة لهذا 

الغرض.
 

ثانيًا، سترّكز األونروا جهودها أيضًا على دمج المعوقين في 
المبادرات التي تطلقها بهدف دّر المداخيل. وقد كشف مسح 
الجامعة األميركية عن أّن األجور التي يتقاضاها المعوقون 
في لبنان تشّكل أهّم مصدر دخل بالنسبة إليهم. كما أشارت 
هذه  قدرة  محدودية  إلى  أيضًا  المستخلصة  االستنتاجات 
المهني.  التدريب  من  اإلفادة  على  األشخاص  من  الفئة 
لذلك، تنوي األونروا، على المدى البعيد، أن تربط المعوقين 
بمراكز التوظيف وباالستراتيجية التي تعتمدها على مستوى 
كاهلهم.  على  الفقر  وطأة  يخّفف  بما  المهني،  التدريب 
وستسعى إلى تأمين مبلغ 600 ألف دوالر سنويًا من أجل 

تيسير دمج ذوي اإلعاقات وتقديم المساعدة لهم.

ميزانية 2012:            600.000 دوالر 
الميزانية المقدرة لفترة 2013-2016:         2.400.000 دوالر 
عدد المستفيدين:                   945 فردًا 
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3. الحاالت الطارئة وحاجات المجتمع المحلي 

عن  وعائالت،  أفرادًا  والضعفاء،  الفقراء  الالجئون  يعجز 
بالسبل  الطارئة  الحاالت  أو  المتوقعة  غير  لألزمات  التصدي 
الناجعة. فقد تستدعي منهم هذه الظروف استبدال األدوات 
النيران،  أو  الفيضانات  عليها  تجهز  التي  األساسية  المنزلية 
هذه  في  بسيطة.  تصليح  أعمال  إلجراء  األموال  تأمين  أو 
إعانات  توزيع  التدخل عن طريق  إلى  األونروا  تبادر  الحاالت، 

مالية لمساندة المنكوبين وتمكينهم من معالجة الوضع.   

تدعم الوكالة أيضًا المنظمات األهلية التي تعمل في خدمة 
الالجئين الفلسطينيين، وتنّفذ نشاطات متنوعة تتراوح بين 
على  والمساعدة  المهارات،  لتعزيز  تدريبية  دورات  تنظيم 
خلق فرص عمل، وإشاعة الوعي، وجلسات لتنمية المهارات 
النشاطات  هذه  من  األكبر  القسم  يستهدف  الحياتية. 
الفئات الضعيفة، بمن فيها المعوقون، والمرأة، واألوالد، 
والشباب. فضاًل عن ذلك، ترمي األونروا إلى تنظيم دورات 
هذه  لمساعدة  واإلدارية  التقنية  القدرات  بناء  حول  تدريبية 
المنظمات على تفعيل دورها وتحسين نوعية الخدمات التي 
تقدمها. ُيذكر أّن الميزانية السنوية الالزمة لدعم النشاطات 

التي تخدم هذا الهدف تقدر بـ200 ألف دوالر.

ميزانية 2012:            200.000 دوالر 
الميزانية المقدرة لفترة 2013-2016:            800.000 دوالر 
600 فردًا  عدد المستفيدين:     

إّن القيود التي تكّبل حّق الالجئين الفلسطينيين في العمل 
على  حصولهم  إمكانية  على  كبير  حّد  إلى  تؤّثر  لبنان  في 
فرص عمل مرضية، وتحسين مجمل أوضاعهم االقتصادية 
العمل  عن  العاطلين  نسبة  أّن  علمًا  المستقبلية،  وآفاقهم 
بين الالجئين تبلغ 56% )ممن بلغوا سّن العمل وال يتابعون 
دراستهم، ليسوا في عداد المرضى أو النساء الحوامل(. أما 
المنخرطون في سوق العمل فغالبًا ما يشغلون  الالجئون 
لفترة مؤقتة،  نظامية  غير  أعمااًل  المراتب ويمارسون  أدنى 

قلما تؤّمن لهم األمان وفرص التقدم في حياتهم.  

العمل  قانوني  على  أدِخلت  التي  التعديالت  أّن  صحيٌح 
الالجئين  منحت   2010 العام  في  االجتماعي  والضمان 
باعتبارها  ترحيبًا  والقت  الحقوق،  من  مزيدًا  الفلسطينيين 
خطوة إيجابية باتجاه تحسين حقهم في العمل في لبنان، لكّن 
القانون الجديد لن يعالج مسألة استمرار حرمان الفلسطينيين 

من المشاركة في أكثر من 30 مهنة نقابية. 

في ظّل هذه القيود الشديدة، تسعى األونروا إلى تحسين 
أحد أهّم أهدافها  باعتباره  الفلسطينيين  أمام  العمل  فرص 
االستراتيجية في لبنان. فتستند خطتها في هذا المجال على 

ثالثة ركائز وتشمل المقومات التالية:   

أو  المعدومة  المهارات  لذوي  المهنية  المهارات  تعزيز 
المتدنية بين الفلسطينيين.

توسيع دائرة خدمات التوظيف واإلحالة إلى سوق العمل 
اللبناني بفضل مراكز خدمات التوظيف التي تّم إنشاؤها 
في  والبداوي  البارد  نهر  مخيمي  في   2009 العام  في 
بفضل  وكذلك  صيدا؛  في   2010 العام  وفي  الشمال 

المركز الذي سيفتح أبوابه قريبًا في صور.
تكثيف جهود المناصرة على مستوى السياسات من أجل 
تحسين وضع الفلسطينيين القانوني في سوق العمل.

أما اليوم، فتعمل األونروا على تطبيق عدة مبادرات متزامنة 
في إطار استراتيجيتها. تؤّمن بالدرجة األولى التدريب المهني 
في  خاص  مشروع  خالل  من  منفصلين،  موقعين  في 
الجنوب. وفي  المعهودة في  برامجها  الشمال، وبواسطة 
الالجئين  تجاه  مبادرة  مؤخرًا  األونروا  أطلقت  ثانية،  خطوة 
الشباب الذين تعجز عن تلبية حاجاتهم التدريبية، فيّسرت لهم 
الجهات  دعم  بفضل  األمد،  قصيرة  تدريبية  دورات  متابعة 

المانحة.

أخيرًا، ستطلق األونروا ومنظمة العمل الدولية قريبًا مبادرة 
تهدف إلى تعزيز خدمات التوظيف التي تطال الالجئين في 
المناطق المعرضة للنزاعات )في شمال لبنان وجنوبه(. وحرصًا 
منها على ضمان استمرارية هذه المبادرة بعد إتمامها، تعمل 
الوكالة على بناء قدرات العاملين في مراكز التوظيف، إلى 
جانب تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية على تدريب ذوي 

المهارات المتدنية من أجل إكسابهم مهارات عالية. 

لتغطية  الالزم  التمويل  توفير  آلية  حول  حاليًا  النقاش  يدور 
تسعى  وبالتالي،  الهدف.  هذا  يطالها  التي  المجاالت  كل 
األونروا إلى تحصيل مبلغ 800 ألف دوالر في العام 2012 
لتأمين الدورات التدريبية شبه المهنية واختصاص التجارة في 
تأمين  إلى  ستسعى  كما  المهني.  للتدريب  الشمال  مركز 
مبلغ إضافي قدره 5 ماليين دوالر للفترة الممتدة بين 2013 

و2016، دعمًا لنشاطات التوظيف.  

ميزانية 2012:                                                       800.000 دوالر 
الميزانية المقدرة لفترة 2013-2016:                    5.000.000 دوالر 
عدد المستفيدين في هذه الفترة:                                2800 فردًا 

الهدف 4: زيادة قدرة الالجئين الفلسطينيين 
على اإلفادة من خدمات التوظيف وفرص 

العمل لدّر الدخل

.1

.2

.3

تقديم الدعم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
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فرص  تحسين  أولوياتها  طليعة  في  تدرج  األونروا  تزال  ال 
التعليم  على  الحصول  في  وشبابًا،  أوالدًا  الفلسطينيين، 
األساسي. وفي السنوات األخيرة، أطلقت الوكالة مسيرة 
قدرات  بناء  منها  استدعى  مما  التعليمي،  نظامها  إصالح 
المعلمين ومدراء المدارس؛ واعتماد مناهج جديدة ومراجعة 
لجمع  والتقييم  المراقبة  وحدة  إنشاء  المدرسية؛  الكتب 
واستخدام البيانات المتعلقة بمجال التعليم؛ وتطبيق نظام 
إدارة شؤون المدارس، الذي ينّم عن قاعدة بيانات إلكترونية 
متكاملة تتعلق بطالب المدارس التابعة لألونروا. كما أطلقت 
المدرسة  إلى  العودة  التعليم ومبادرة  لدعم  برنامجًا  الوكالة 
الصفوف  لتالمذة  المساعدة  من  المزيد  توفير  بغرض 

االبتدائية، وأعادت تنظيم برنامج توزيع الِمنح الجامعية. 

مبادرات  جملة  مسيرتها،  في  الماضية  األونروا،  ستطلق 
جديدة لتلّبي بشكٍل أفضل حاجات الشباب الفلسطيني على 
مستوى التعليم، محددًة أولوياتها للعام المقبل على الشكل 
جانب  إلى  التعليم،  مجال  في  الطالب  دعم  زيادة  اآلتي: 
توفير التدريب المهني لتنمية قدرات األساتذة والمشرفين 
باللغتين  جديدة  مدرسية  كتب  وضع  الطالب؛  شؤون  على 
اإلنكليزية والعربية لطالب المرحلتين االبتدائية والمتوسطة؛ 
وستعاود  المعلومات.  ونشر  المراقبة  أنظمة  وتحسين 

بدأ  الذي  المدرسة  إلى  العودة  برنامج  تنفيذ  أيضًا  األونروا 
العمل به في العام 2010.

أخيرًا، ستوّزع الوكالة الِمَنح الجامعية على أكثر من 100 طالب 
هذه  وستستكمل  العليا.  دراساتهم  متابعة  في  يرغبون 
الحاليين  الطالب  لتوجيه  استشارية  خدمات  بتوفير  الخطوة 
والمقبلين على اختيار اختصاصاتهم، مع تزويدهم بإرشادات 

حول المهارات المطلوبة لوظائف محددة.   

إحدى  مع  حاليًا  األونروا  تجريها  التي  النقاشات  بلغت  وقد 
المطلوب  التمويل  بشأن  متقدمة  مرحلة  المانحة  الجهات 
أن  دون  من   ،2012 العام  خالل  اإلصالحات  هذه  لتطبيق 
تسعى إلى الحصول على تمويل مباشر كجزء من هذا النداء.  

ميزانية 2012:                                                      3.000.000 دوالر 
الميزانية المقدرة لفترة 2013-2016:                    12.000.000 دوالر 
عدد المستفيدين في هذه الفترة:                                       32100 طالب 

الهدف 5: زيادة خدمات التعليم لالجئين الشباب

أ. العائالت النازحة من مخّيم نهر البارد
رابعًا. احتياجات الميزانية

ميزانية 2013 )$( ميزانية  2012 )$(  القطاع 
 6.214.000  7.610.000 1. المساكن/البنى التحتية 

5.200.000  6.440.000 بدالت اإليجار 
 74.000  80.000 صيانة العقارات ومراكز السكن الجماعية 

 900.000  1.050.000 األراضي المستأجرة والكهرباء في البقعة المحيطة 
 40.000  40.000 تكاليف أخرى ناشئة عن أعمال إدارة المساكن 

 2.450.000  2.420.000 2. األمن الغذائي 
2.450.000  2.420.000 السلع الغذائية 

95.000  140.000 3. التعليم 
95.000  95.000 نقل التالمذة 

-  45.000 الِمَنح المدرسية للعام الدراسي 2012-2011 
 4.325.000  4.220.000 4. برنامج الرعاية الصحية 
 4.320.000  4.220.000 الخدمات االستشفائية والدواء 

 1.400.000   1.370.000 5. التكاليف اإلدارية لوحدة إدارة الشمال 
1.400.000  1.370.000 تكاليف عملياتها 
 16.000  16.000 6. اإلعالن الترويجي للجهات المانحة 

اإلعالن الترويجي  16.000  16.000
14.500.000   15.776.000 مجموع التكاليف في نداء اإلغاثة وإعادة النهوض 

طالبة في إحدى مدارس األونروا
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الفلسطينيين في  الالجئين  كل  ب. 
أ. إحصائيات مأخوذة من المسح االجتماعي-االقتصادي لبنان )ما خال سكان نهر البارد النازحين(

المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا
الجدول 1: أعلى مستويات التحصيل العلمي المسّجلة لدى الالجئين الفلسطينيين

الجدول 2: خارطة الفقر بحسب المستوى العلمي لدى رب العائلة

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان. )2010. ص.32(

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان. )2010. ص.31(

خامسًا. المالحق

أعلى مستويات التحصيل العلمي المسّجلة                                 الالجئون الفلسطينيون
%10.2 لم يرتادوا المدرسة ابداً 
%22.4 بلغوا المرحلة االبتدائية من دون نيل الشهادة 
%33.9 بلغوا المرحلة المتوسطة من دون نيل شهادة 
%20.3 حصلوا على الشهادة المتوسطة أو المؤهالت المهنية 
%12.9 حصلوا على شهادة البكالوريا أو مؤهالت التعليم العالي 

الفقر

االبتدائي وما دون
ما فوق االبتدائي

المجموع

الفقر المدقع

االبتدائي وما دون
ما فوق االبتدائي 

المجموع

التوّزع
السكاني

47.0
53.0

100.0

47.0
53.0

100.0

توّزع
الفقراء

51.7
48.3

100.0

61.5
38.5

100.0

معدل الفقر
بحسب رّب العائلة

73.0
60.5
66.4

8.6
4.8
6.6

ميزانية 2013 - 2016 )$( ميزانية  2012 )$(  القطاع 
47.000.000  17.500.000 1. المساكن/البنى التحتية 
39.000.000  8.000.000 إعادة تأهيل المساكن 
8.000.000  6.500.000 البنى التحتية في مخّيم عين الحلوة 

-   3.000.000 المياه الصالحة للشرب 
12.000.000  3.000.000 2. برنامج الرعاية الصحية 
12.000.000  3.000.000 الخدمات االستشفائية واألدوية 

12.800.000  3.200.000 3. الحّد من الفقر 
9.600.000  2.400.000 اإلعانات الغذائية 
2.400.000  600.000 حاالت اإلعاقة 

800.000  200.000 الحاالت الطارئة وحاجات المجتمع المحلي  
5.000.000  800.000 4. التوظيف 
5.000.000  800.000 التدريب المهني ومركز خدمات التوظيف 

12.000.000  3.000.000 5. التعليم 
12.000.000  3.000.000 دعم خدمات التعليم، العودة إلى المدرسة، والِمَنح الجامعية، الخ...  
88.800.000  27.500.000 مجموع التكاليف في نداء اإلغاثة وإعادة النهوض 
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على  األسرة  أفراد  يحصل  ال 

المستوى العلمي المناسب )ال يرتاد 

المتراوحة  األوالد  جميع  المدرسة 

أعمارهم بين 18-2(

يفتقر أفراد األسرة الراشدون الذين 

المستوى  إلى  العمل  سّن  بلغوا 

العلمي المناسب )المرحلة االبتدائية 

وما دون(

رب األسرة عاطل عن العامل

ضمن  العاملون  األفراد  يحظى 

)موسمية/ عمل  بفرص  األسرة 

مؤقتة(

أكثر  ينام  السكنية:  المساحة  ضيق 

من شخصين في الغرفة الواحدة

تتسّرب  السكنية:  الظروف  تردي 

المياه من الجدران واألسقف

افتقار المنزل إلى براد/آلة غسيل 

افتقار المنزل إلى وسائل التدفئة

%19

%46

%7
%17

%55

%39

%9

%9

على  الحصول  فرص  توزيع 
والثقافية  التعليمية  الخدمات 

والتمييز في توزيعها 

اإلقصاء من سوق العمل

إلى  الوصول  فرص  توزيع 
المناطق المجاورة

تدني الدخل

الجدول 4: نسبة األسر المفتقرة إلى األمن الغذائي المصّرح عنها 

الجدول 5: أنواع األمراض المزمنة ومدى اإلصابة بها

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان. )2010: ص. 36(

)المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان.2010: ص. 42(

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان. )2010: ص. 55(

* تشمل األمراض المزمنة األخرى الكوليسترول، األمراض الصدرية، السكتة القلبية، الجلطة الدماغية، فقر الدم، سرطان البروستات، ترقق العظم، مشاكل الكلى، 
التالسيميا، التوّحد، متالزمة دون )المنغولية(، فصام الشخصية )سكيزوفرينيا(، واألمراض النفسية

 % مدى الرضى عن نوعية الغذاء وكميته 
1.2 ال أعرف 
6.5 الكمية غير كافية معظم الوقت 

15.5 الكمية غير كافية أحياناً 
39.5 الكمية كافية إنما غير متنوعة 
37.3 النوعية مقبولة والكمية كافية 

معرضة النعدام األمن الغذائي
14.3 معظم الوقت 
41.4 أحياناً 
44.2 أبداً 

انعدام األمن الغذائي بشكل محدود
11.4 كل شهر تقريباً 
16.3 في بعض األشهر 
7.0 لفترة شهرين أو ثالثة أشهر فقط 

65.4 أبداً 
انعدام األمن الغذائي بشكل معتدل

9.0 كل شهر تقريباً 
13.6 في بعض األشهر 
5.6 لفترة شهرين أو ثالثة أشهر فقط 

71.8 أبداً 
انعدام األمن الغذائي بشكل حاد

5.7 كل شهر تقريباً 
6.5 في بعض األشهر 
2.7 لفترة شهرين أو ثالثة أشهر فقط 

85.1 أبداً 

% انتشار األمراض المزمنة 
31.1 نعم 
68.8 ال 
0.10 ال أعلم 

نوع المرض المزمن
32.32 ارتفاع ضغط الدم 
9.26 آالم الظهر 
8.50 الربو 
8.31 داء السكري 
5.63 أمراض العظام والمفاصل )الروماتيزم( 
3.61 أمراض القلب 
2.62 الصرع 

29.63 سواها * 

الجدول 3: معطيات مؤشر الحرمان

التعليم

التوظيف

السكن 

المقتنيات األساسية

حجم الحرمان في مجاالت 

الصحة

الغذاء

تحديد المؤشرات

على  أفرادها  أحد  يعاني  التي  األسر 

األقل من مرض مزمن

على  أفرادها  أحد  يعاني  التي  األسر 

األقل من إعاقة

على  أفرادها  أحد  يعاني  التي  األسر 

األقل من انهيار عصبي بشكل مزمن

لم  )األسرة  الغذائية  المواد  نقص 

الغذاء  من  كافية  كمية  على  تحصل 

في األسبوع الماضي(

شعور العائلة بالجوع طوال الوقت

النسبة )% بين األسر(

%72

%15

%41

%6

%5

حجم اإلقصاء االجتماعي

تغطية خدمات الرعاية الصحية

تدني الدخل
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الجدول 9: أنواع اإلعاقة الوظيفية ومدى اإلصابة بهاالجدول 6: أنواع األمراض الحادة ومدى اإلصابة بها

الجدول 8: التأمين الصحي ونفقات الرعاية الصحية 

الجدول 7: مدى اإلصابة باألمراض النفسية 

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان.)2010: ص. 57(

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان.)2010: ص. 56( المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان.)2010: ص. 57(

المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان.)2010: ص. 61(

انتشار األمراض المزمنة الحادة في األشهر الستة الماضية  %
نعم  24.5
ال  75.4
ال أعلم  0.10

نوع المرض المزمن
الزكام واإلنفلونزا  19.41
18.59 أمراض المعدة واإلمعاء 
17.24 أمراض الجهاز التنفسي 
9.26 أمراض العضل والعظم  
5.98 أمراض المجاري البولية والجهاز التناسلي 

29.53 سواها *  

% انتشار حاالت االمراض المزمنة 
4.4 نعم 

95.6 ال 

حاالت اإلعاقة الوظيفية املبلَّغ عنها

30.22 إعاقة األطراف )باستثناء حاالت الشلل واألطراف المبتورة( 
14.73 الشلل 
8.91 فقدان البصر 
8.25 الطرش 
8.78 بتر األطراف 
2.84 العجز عن النطق )الخرس( 

26.04 سواها 
0.24 الحاالت غير المذكورة 

أسباب اإلعاقة الوظيفية

29.63 خلل بالوالدة )ِخلقي( 
19.93 نتيجة حادث 
18.58 بسبب الحرب 
8.37 جراء حادث عمل 

23.27 سواها 
0.22 األسباب غير المذكورة 

الالجئون الفلسطينيون )%(
أنواع التأمين الصحي

94.29 ال تأمين 
4.54 خاص 
1.17 عام 

نفقات األسرة على المرض )بالدوالر األميركي(
614.24 زيارات المستشفيات في األشهر الستة الماضية 
164.40 األمراض غير المزمنة في األشهر الستة الماضية 
137.12 الزيارات الدورية إلى األطباء لمعالجة األمراض المزمنة 
262.15 الزيارات الدورية إلى األطباء أو األدوية المخصصة للمعوقين 

% انتشار األمراض النفسية في األشهر االثني عشر األخيرة 
20.65 نعم 
78.78 ال 
0.57 ال أعلم 
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)المصدر: المسح االجتماعي-االقتصادي المشترك بين الجامعة األميركية واألونروا حول الالجئين الفلسطينيين في لبنان.2010: ص. 64(

* نسب األسر

** مؤشر االكتظاظ هو عدد األشخاص الذين يشغلون الغرفة الواحدة ضمن المنزل. 

معدل الرطوبة في المنزل )عدد=55119(
18.48 ظهور الرطوبة على الجدران )على شكل بقع كبيرة(  
5.35 ظهور الرطوبة على الجدران )على شكل بقع كبيرة( على مسافة تتجاوز متر مربع  
تسرب المياه من الجدران     7.60

34.91 تسرب المياه من األسقف   
33.66 ال مشاكل ُتذَكر  

مؤشر االكتظاظ** )عدد=55435(
57.62 ما دون 2  
34.87 بين 2 و3  
7.51 ما فوق 3  

الجامعة األميركية في بيروت )2010( المسح االجتماعي-   
الملخص  لبنان،  في  الفلسطينيين  لالجئين  االقتصادي 

التنفيذي )بيروت: الجامعة األميركية(

  تّمت تغطية 85% تقريبًا من التمويل المطلوب لهذا الشّق 
بفضل تبرعات قدمها االتحاد األوروبي في اآلونة األخيرة. 
وبحسب تقديرات الوكالة، من المطلوب الحصول على مبلغ 
إضافي قدره مليون دوالر من أجل تأمين بدالت اإليجار  في 

العام 2012 للسكان النازحين من المخّيم.

تسعى  أعاله،  إليه  المشار  المؤّمن  التمويل  إلى  نظرًا     
الوكالة إلى الحصول على مبلغ 10.336.000 دوالر من أجل 
في  المخّيم  من  النازحة  للعائالت  المطلوبة  الميزانية  تلبية 

العام 2012.

  حظى هذا الشّق بتغطية كاملة بموجب تبرعات تقدم بها 
مؤخرًا االتحاد األوروبي

 4.5 قدره  مالي  دعم  على  الحصول  إلى  الوكالة  تسعى    
ماليين دوالر لتغطية هذا الشّق، في ظّل إمكانية حصولها 
على تبرعات بقيمة مليوني دوالر تقتصر حاجة الوكالة على 
البص، نظرًا إلمكانية حصولها على  لمخّيم  ألف دوالر   500

تبرعات قدرها 2.5 مليون دوالر لتغطية تكاليف 7 مخيمات.

  نظرًا إلى البحث الدائر حاليًا مع الجهات المانحة المشار إليها 
 15 مبلغ  تأمين  إلى  الحاجة  بأمّس  األونروا  تزال  ال  أعاله، 
مليون دوالر لتغطية حاجات الالجئين الضعفاء الذين يقيمون 
يشمل  ال  الرقم  هذا  أّن  علمًا   ،2012 للعام  لبنان في  في 

التمويل الالزم لمخّيم نهر البارد.

الجدول 10: جدول تكرار المؤشرات السكنية*

% األسر المستفيدة من برامج األونروا لتحسين الظروف السكنية )عدد=57977(   
5.62 نعم  

89.44 ال  
4.94 غير مذكور  

نوع الجدران في المنزل )عدد=57977( 
84.62 بناء موّرق/مطلي بطبقة أولى من الدهان  
4.75 بناء موّرق  
5.22 بناء من الباطون )غير موّرق/مطلي بالطبقة األولى من الدهان(  
4.71 صّب باطون  
0.70 سواها )خشب، حرير صخري/أسبستوس، إسمنت من األلياف(  

نوع السقف في المنزل )عدد=55457(
2.34 حجر البناء  
7.51 إسمنت من األلياف )إتيرنيت(  
89.1 إسمنت  
1.00 مواد بناء أخرى )خشب، حرير صخري/أسبستوس(   
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