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الغربية، القدس منطقة في الضفة  14عكس نتائج فحص االحتياج الذي نّفذه المركز الفلسطيني لإلرشاد في  إلىيهدف هذا التقرير 

ومناطق ج، حيث تمّثلت المناطق بـ: سلوان، العيسوية، الطور، كفر عقب، قلنديا، بيت سكاريا، بيتا، دوما، قريوط، جيوس، قلقيلية، 

 لوياتوفصايل، الزبيدات. لذلك، تّم العمل على إنجاز هذا التقرير من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات تساعدنا في تحديد األ

ـ نتيجة النتشار جائحة ال  في تلك المناطق، وتساهم في بناء خطط قطاعية لتلبية االحتياجات. جاءت أهمية تنفيذ فحص االحتياج

COVID-19 فرض حظر تجوال كامل في  إلى، و2020/ 5/3منذ من قبل السلطة الفلسطينية  إعالن حالة الطوارئ  إلى، والتي أّدت

ر. لقد أّثر هذا اإلغالق على دخل ما إذا 22ع السماح للخدمات األساسية فقط االستمرار بالعمل اعتباًرا من جميع أنحاء الضفة الغربية، م

 لىإعائلة، والتي ستتمّكن بالكاد من توفير الضروريات الرئيسية لمّدة ال تزيد عن شهرين فقط األمر الذي سيؤّدي  453,000يقارب الـ 

 بالفيروس.لخطر متزايد من اإلصابة األسر مدادات الصحية، مّما يعرض هذه نقص اإل إلىانعدام األمن الغذائي و

وعلى عدة مستويات منها مقابلة مع ممّثلي مؤّسسات قاعدية في المناطق المستهدفة، وتّم جمع أكبر عدد من المعلومات  14تّم تنفيذ 

 االحتياجات الصحية والنفسية واالجتماعية والبيئية والتعليمية. 

 

 النتائجتلخيص 

 من أجل تفاصيل احتياج كل منطقة من المناطق 1انظر الملحق  

 االستنتاجات

بّينت النتائج أّن لدى سكان المناطق احتياجات ظهرت جديًدا مع حالة الطوارئ الناتجة عن انتشار جائحة   

صة لدى ، وباإلضافة لذلك، كان هنالك احتياجات موجودة قبل حالة الطوارئ، خاCOVID-19فايروس الـ 

المجتمعات القاطنة في غور األردن، مثل الزبيدات والفصايل. تتقاطع هذه االحتياجات غالًبا، فتصبح المناطق 

سع للجائحة واألكثر تهميًشا والعائالت األفقر هي األكثر تأثًرا، واألكثر عرضة للخطر في حال االنتشار األ

  واستمرار تدّني الوضع االقتصادي.

خصوصيتها، من ناحية الخدمات المتاحة في فترة الطوارئ وطبيعة االحتياجات وعدد  كان لدى كل منطقة 

ت بشكل كبير من منطقة ألخرى، ولهذا فإّنه من الضروري التنّبه لهذه أوالعائالت المحتاجة، وجميعها تتف

 االختالفات واختيار أسلوب دعم يتناسب مع الحاجة ومخّصص لكل منطقة. 

وجود جهود مجتمعية، في شكل لجان طوارئ  أيًضاد من التحّديات إال أّن الفحص أظهر بالرغم من وجود العدي 

توفير مواد غذائية ومعّقمات، ولكن معظم  إلىتلبية احتياجات السكان من جمع النفايات  إلىومتطوعين، تهدف 

 المناطق ال توفر خدمات نفسية اجتماعية، ويوجد حاجة كبيرة لمثل هذه الخدمات. 



االحتالل، بشكل مباشر، في تصاعد األزمة الحالية من خالل االجتياحات المتكّررة لبعض المناطق، يساهم  

من خالل فرض ظروف بيئية خطيرة في مناطق ج، حيث تنقصها أساسيات الصحة  أيًضاوبشكل غير مباشر 

 العامة من مياه آمنة للشرب وصرف صحي وخدمات تنظيف وجمع النفايات. 

 : اجات الخاصة في كل مجال من المجاالت التي درسها فحص االحتياجبالتالي االستنت

 :العديد من المناطق تفتقر لخدمات ومصادر صحية مثل سيارات إسعاف ومخزون أدوية وطواقم طبية، وهذا يشّكل  الصحة

دوما، حبلة،  خطًرا في حال تزايد عدد اإلصابات في فايروس كورونا، وكان هذا ملحوًظا في مختلف المناطق )قريوط،

 مناطق محافظة القدس فال تواجه هذه المشكلة.أّما جيوس، فصايل، زبيدات، قلقيلية، بيت سكاريا(، و

  :بّين فحص االحتياج أن حالة الطوارئ والجائحة تؤثر على الصحة النفسية لألفراد من جميع الفئات الصحة النفسية

غوطات الناتجة عن تدّني المستوى االقتصادي وعدم قدرة اآلباء، اًل، للضأوالعمرية وعلى العائلة ككل، وهذا نتيجة، 

ثانًيا، وجود جميع أفراد العائلة بشكل متواصل في داخل المنزل و وخاصة األمهات، على تلبية احتياجات العائلة األساسية،

اته ا، يواصل االحتالل سياسا، تعاني العائالت من خوف اإلصابة بفايروس الكورونا، ورابعً يخلق توتر فيما بينهم، وثالثً 

 ىالقمعية، خاصة في العيسوية، مّما يزيد من التوتر ومن الخوف. تظهر هذه الضغوطات على شكل حركة زائدة وعنف لد

 .ون لسلوكيات سلبية للتعامل مع وقت الفراغ الناتج عن توقف التعليم المنتظم في المدارسؤالمراهقون فيلجأّما األطفال، و

 مناطق الزبيدات، وفصايل، وقريوت وبيتا هم األقل وصوال لهذه سية اجتماعية ودعم في المناطق: توفر خدمات نف

سلوان والعيسوية فيوفر المرشدون القاطنون فيها استشارات أّما أخصائيين نفسيين، وأي  الخدمات، حيث ال يوجد هنالك

 وجيوس، يوجد اخصائيين/ طالب غير مفّعلين، وفي هاتفية للسكان. كما يبّين الفحص أنه في بعض المناطق، مثل كفر عقب

كفر عقب وسلوان عّبر الطالب عن جاهزيتهم للتطوع لتقديم خدمات نفسية اجتماعية. بينما تلعب لجان الطوارئ دوًرا مهًما 

 في تقديم المعونة اإلغاثية والمادية، لكن هذا ال يشمل الدعم النفسي االجتماعي. 

 :عائلة( ودوما  50ّثر وضع المياه نتيجة للجائحة، باستثناء عدم قدرة بعض العائالت، في سلوان )لم يتأ احتياجات المياه

 لوية في العمل ألهمية توفير المياه النظيفة للسكان. أووبيت سكاريا، من تسديد فواتير المياه/ الشحن، وتعتبر هذه المسألة 

  :يئية بين المناطق المختلفة، وكانت أكثر المناطق تلوًثا هي مناطق ت في االحتياجات البأوهناك تفالظروف البيئية للمناطق

"ج"، حيث تعاني الزبيدات وفصايل ودوما وقريوط من التلّوث ومن انتشار البعوض نتيجة لعدم وجود خطوط صرف 

ي فشّ صحي، بينما كفر عقب ينقصها عدد من عاملي النظافة ومن سيارات نقل الفضالت، وقد تساهم هذه الظروف في ت

الوباء بين السكان. يتواجد في معظم المناطق لجان من المتطوعين يساعدون بشكل كبير في التخلّص من النفايات، وفي 

فيما يخص المعّقمات، فالعائالت الفقيرة التي تحتاج لمواد غذائية أّما تعقيم المناطق واالستجابة الحتياجات األهالي فيها. 

ت عدد هذه العائالت بين المناطق، أوضرورية للحماية من التقاط ومن نشر العدوى، ويتف للمعقمات، التي هي أيًضاتحتاج 

 عائلة في الزبيدات وفصايل.  1000 إلىويصل، على سبيل المثال، 



 :د لعديت القدرة الشرائية للكن قلّ  ،المواد الغذائية متوفرة في جميع المناطق ولم تتأثر من حالة الطوارئ االحتياجات الغذائية

وأكبر عدد كان في فصايل وزبيدات. بعض اللجان  ،ت عدد العائالت المحتاجة للمعونات بحسب المناطقوامن العائالت وتف

 والمؤسسات القاعدية تجمع التبرعات وتوزع على العائالت المحتاجة في المناطق. 

 :للتوسع )سلوان، العيسوية، الطور، قلنديا، بسبب عدم وجود مساحة  ، إّماانيتعاني معظم المناطق من االكتظاظ السكّ  السكن

وهذا قد يزيد من خطر انتشار  ،ألنها مناطق من الممنوع البناء فيها )فصايل والزبيدات( أوعقب وبيت سكاريا(  كفر

 قة. المرض ويزيد من التوتر من خالل حصر أفراد العائلة في مساحة ضيّ 

  :الصناعاتو لكل منطقة خصوصيتها بحسب المهنو ،ميع المناطقومصادر الرزق في ج رت معظم المهنتأثّ سبل العيش 

 التصنيعو منها الزراعةو لنساءلو للرجال وما زالت بعض مجاالت العمل متاحة النشاطات االقتصادية الخاصة فيها.و

ال في إالمناطق  األغذية كما هي في معظمبقيت أسعار و رعاية الغنم.و ةالوظائف الحكوميو بائعي البقالةو الغذائي اإلنتاجو

 سعار. األظة في حيث كان هنالك زيادة ملحو ،الزبيدات وفصايل وبيت سكاريا

 :لدرجة أنه ،النساء بشكل خاصو ضد األطفالو ،ساءة بشكل عاموإ رصد حاالت عنف في غالبية المناطق تمّ  الحماية 

نفسية كون العنف المتزايد نتيجة للضغوطات القد ي ت.جراء المقابالإ في منطقة الفصايل في فترةتوفيت فتاة نتيجة العنف 

 ،شكل كبيرت بواسبل الحماية تتفو لياتاليه سابقا كأحد نتائج فحص االحتياج. آاإلشارة ت ي تمّ الذو ،التي يشعر بها الناس

لطة ة للسق التابعفي المناطو ،بدور الحمايةاألحياء ولجان  ساتففي مناطق القدس التابعة لبلدية االحتالل تقوم المؤسّ 

 رئيسًيا االلجان الشعبية تلعب دورً و العشائر كما أنّ  ،الشرطة للتعامل مع حاالت العنف إلىالفلسطينية يلجأ السكان باألساس 

حاجات  تواتتف ،بالتالي األمان.و ر الحمايةكفر عقب ال يتواجد فيها جهة توفّ و في بيتاأّما  الطور.و في مناطق مثل قلنديا

لوية للعمل خاصة في ظل تزايد مستويات العنف الناتج عن الضغوطات أوهذه  تعدّ و ر ما بين المناطقالحماية بشكل كبي

  االقتصادية المتزايدة.و النفسية

 :طوارئ تعمل مع تنسيق وتوفير ولجان أحياء جميع المناطق فيها لجان  نّ نت النتائج أبيّ  التنسيق لتوفير االحتياجات

واصل حياء بل يتم التإلي توفر لجان أاإلشارة لمنطقة، ما عدا منطقتي فصايل والزبيدات لم تتم لالزمة ألهالي ااالحتياجات ا

 مع المجلس في المنطقة لتنسيق االحتياجات.

 احل الطلبة في جميع المر وأصبح ،تأثرت المسيرة التعليمية بشكل كبير نتيجة انتشار الوباء وحالة الطوارئ تعليم:ال

نحو سر األقاعدية في بعض المناطق بتوجيه تقوم المؤسسات الو ،جهزة الحاسوبأتخدام االنترنت ون عن بعد عبر اسيتعلمو

لكتروني إلل التعليم ايشكّ  من خالل النشرات والتعميمات. أولكترونية رشادات عبر الرسائل اإللكتروني وتوجيه اإلالتعليم اإل

يت سكاريا والزبيدات وفي ب ،بنائهم لالستمرار بالعملية التعليميةألجهزة للعائالت الفقيرة التي ال تستطيع توفير أ اكبيرً  اعائقً 

يجاد إة وتعاني من التقطع. من الضروري حيث أن الشبكات المتوفرة ضعيف ،باإلنترنتضافية متعلقة إشكاليات إهنالك 

 ،م التعليمية عن باقي الطالبذلك حتى ال تتأخر مسيرتهو تزويدهم بأجهزة أوبناء العائالت الفقيرة أطرق بديلة لتعليم 

قد تؤدي الحالة و ،األكاديميكبر في المجال أاجه هذه الفئة من الطالب صعوبات نه حتى في الظروف الطبيعية توأخاصة 

 ذوي االمتياز المادي. فئات الطالب و ازدياد الفجوة ما بين هذه الفئة إلىالراهنة 



 وصيات تّ ال

 

 لدى  هذه الحاجة أعلىو ، فالضغوطات النفسية االجتماعية عاليةلجميع الفئات العمرية توفير خدمات االستشارات الهاتفية

هذه االستشارات غير متوفرة في و ،زواجهنّ وأ للتعامل مع أبنائهنّ الضغوطات و معلومات للتعامل معالنساء اللواتي يحتجن 

 .سلوانو العيسويةو وسال منطقة جيّ إجميع المناطق 

 الضغط النفسي.بو لمراهقين للتقليل من الشعور بالملللو لألطفال رفيهيةمواد تو توفير أنشطة 

 لتقديم سكان من خالل تجنيدهم من ضمن الاالجتماعي و رشاد النفسيفي مجال اإلخصائيين أو استغالل وجود طالب

  .كفر عقب(و وساستشارات هاتفية في مناطقهم )خاصة في جيّ 

 شحن بطاقات المياه.  دوما على تسديد الفواتير/و ريابيت سكاو دعم عائالت في سلوانو مساعدة 

 مات للحماية.ضروري تزويدهم بالمعقّ غذائية من الو ةالعائالت الفقيرة لمواد تمويني ضافة الحتياجباإل 

  ّبيتا(و كفر عقب اطقات العمل في فترة الطوارئ في المناطق التي ال تحتوي على سبل الحماية )منلويّ أوالحماية من  تعد، 

أشار  االقتصادية المتزايدة التيو ن تزداد وتيرة العنف خالل فترة الطوارئ نتيجة للضغوطات النفسيةأع ه من المتوقّ نّ إحيث 

 .ن في فحص االحتياجإليها المشاركو

  ّن معها من أجل تنفيذ واالتعو يمكن العملو ة متواجدة في جميع المناطقلجان الحارات مصادر مهمّ و ل لجان الطوارئتشك

 .الزبيدات فيكون التنسيق مع المجلسو في فصايلأّما و ،التتدخّ 

  ن ذلك حتى ال تتأخر مسيرتهم التعليمية عو تزويدهم بأجهزة أوبناء العائالت الفقيرة أيجاد طرق بديلة لتعليم إمن الضروري

 .باقي الطالب

  ّاهمكنسمناطق  إلىحجر الصحي بعد العودة الب االلتزام من وانتوفير سكن منفصل للعاملين في الداخل المحتل حتى يتمك، 

 .العيسويةو سلوانو كفر عقبو قلنديا كّل منظهرت هذه الحاجة في و

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

 تفعد والتي بدورهامن جائحة صحية  ،فلسطين ابما فيه ،ض له جميع دول العالمتعرّ تنفيذ فحص االحتياج نتيجة ما ت أهميةجاءت 

تم فرض قيود على السفر، حيث  0202 /5/3منذ  المحتلة إعالن حالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية ىإلرئيس الوزراء الفلسطيني ب

وتعليق التعليم الرسمي واالعتماد على التعلم عبر اإلنترنت، وفرض  ،البالد إلىلئك الذين يسافرون من وووالحجر الصحي اإللزامي أل

جميع أنحاء الضفة الغربية، مع السماح  في ذروتها الحقا في فرض حظر تجوال كاملقيود على التجمعات والمناسبات العامة، لتبلغ 

  .رذاآ 00فقط االستمرار بالعمل اعتباًرا من  للخدمات األساسية

الحظر التام وتقليص  إلىحيث تتجه المزيد من الدول  ،له تداعيات جذرية خطيرة على نطاق العالم COVID-19 تفشي فايروس إنّ 

ي أ ا وتكون كارثية في بلد مثل فلسطين المحتلة التي ال تملكثار تظهر أكثر وضوحً األدنى، لكن هذه اآل الحدّ  إلىرية التجاالعالقات 

 نغالق الحواجز العسكرية المنتشرة بيإمع عونات والمساعدات الخارجية. سيطرة على حدودها، ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الم

ي، باإلضافة مصدر دخلها األساس ،التي تعتمد على أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل ،الف العائالتآفقدت الضفة الغربية وإسرائيل، 

 ت هذهجبرأ. كما كذلك العمال اللذين يحصلون على أجرهم بشكل يوميو ،كلياً  مف عملهي مجال السياحة والذين توقّ آالف العاملين ف إلى

عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم المساعدة المالية لهؤالء  وقف أعمالهم، وذلك في ظلّ  علىضاع أصحاب العمل المستقلين واأل

 .بسبب المشاكل المالية الناتجة عن تخفيض الدول المانحة من مقدار المساعدات الخارجية والتركيز على القضايا الداخلية ،المتضررين

 لىإرين/ات من هذه األزمة يصل ضرّ العامالت المتو ان صحفي له أن عدد العمالحصاء الفلسطيني في بير الجهاز المركزي لإلدّ قلقد 

 .1ة عن العمل في فلسطينأمنش 022.222ألف عامل/ة حيث توقفت نحو  353أكثر من 

د عن ين بالكاد من توفير الضروريات الرئيسية لمدة ال تزالضعيفة ذات الدخل المنخفض ستتمكّ األسر في حال استمرار اإلغالق، فإن 

لخطر متزايد من اإلصابة األسر ض هذا ا يعرّ انعدام األمن الغذائي ونقص اإلمدادات الصحية، ممّ  إلىاألمر الذي سيؤدي  ،شهرين فقط

 .COVID-19 بفيروس

ة من العائالت، روارتفاع مستويات البطالة، وفقدان الدخل لنسبة كبي ،اضطراب كبير في الحياةكون سيع للفترة القادمة إن السيناريو المتوقّ 

 التي ستبدأ بالظهور على الفئات العمرية المختلفة. جانب الظروف النفسية واالجتماعية الصعبة إلىوانعدام األمن الغذائي، 

 ،نفسيةوصحية،  ،كبر قدر من المعلومات وعلى عدة مستوياتعلى إنجاز هذا التقرير من أجل الحصول على أالعمل  تمّ فقد  ،لذلك

 ات في تلك المناطق وتساهم في بناء خطط قطاعية لتلبية االحتياجات. لويّ وتساعدنا في تحديد األ ،أكاديمية ،بيئيةو ،اجتماعيةو

 

 أهداف فحص االحتياج

 .ثناء وضع الطوارئفي المناطق المستهدفة أ للعائالت الفلسطينية ساسيةل على معلومات حول االحتياجات األالحصو -0

                                                           
1 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-4-2020-lab.pdf 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-4-2020-lab.pdf


 ل مستجيبة لالحتياجات.ورة خطط تدخّ بلتطوير وي سات القاعدية فمساعدة المؤسّ  -0

 .ل في المناطق المستهدفة لتكون مبنية على االحتياجات الحاليةتوجيه خطط التدخّ  -3

 .سات وقطاعات مختلفة لتوفير االحتياجات ألهالي المنطقةن مع مؤسّ واالمساهمة وبالتع -3

 

 العمل منهجية

لعيسوية، الطور، كفر عقب، قلنديا، بيت سكاريا، بيتا، دوما، قريوط، جيوس، منطقة )سلوان، ا 03استهداف  : لقد تمّ نةالعيّ 

ها ف معظمصنّ يو مشةمناطق مهّ جميع هذه ال ،اًل أو: سباب التاليةلألالمناطق هذه اختيار  لقد تمّ  .قلقيلية، فصايل، الزبيدات(

تهملها ت في نفس الوقو ة تقديم الخدمات فيهاال يمكن للسلطة الفلسطينيو حتاللاال بالتالي تكون تحت سيطرةو "،ج"طق اكمن

ف ضمن ال تصنّ  من هذه العّينة، والتي خرىاألناطق مالأّما في الخدمات األساسية.  نقص حادّ  إلىا يؤدي ممّ  ،سلطات االحتالل

 مّ ت ،اثانيً  من حواجز عسكرية. أوالمستوطنات  عنف سياسي بسبب قربها منلو لكن يتعرض أهلها لمضايقات، "ج"مناطق 

ة سات المشاركمعظم المؤسّ و ،في المستقبللها تقديم الخدمات و ليهااختيار هذه المناطق بناًء على قدرة المركز على الوصول إ

 العمل معها في السابق.  تمّ و ة مع المركزلها عالقة مهنيّ 

 تجربة  أوعالقة  ن لديه/اشاد ممّ رشدين/ات من المركز الفلسطيني لإلرالم من 5تشكيل فريق من  تمّ  :طريقة جمع المعلومات

 3إلى  0 ـبكل مرشد قام حيث  ،مقابلة 03 نفيذت تمّ  ،في المجمل .تم تدريبهم على استخدام األداةو ،المستهدفة اطقمع المن

لدى  ة في كل منطقة من المناطق.يسة قاعدمع مسؤول/ة مؤسّ  ساعتين إلىما بين ساعة ونصف  المقابلة استمرت ،مقابالت

 العديد منهم ضمن لجان الطوارئ خاصة أنّ و ،احتياجاتهمو أهلهاو سات القاعدية معرفة كبيرة في المنطقةالمؤسّ  مسؤولي

  المقابلة.جابة عن جميع أسئلة بالتالي كانوا قادرين على اإلو

 

 :جميع دول مشترك لقام فريق العمل بتفريغ كل جواب من كل منطقة في ج المكتوبةالتسجيالت  إلىا استنادً  منهجية التحليل

 ،من ثمّ  .ذلك لتسهيل التحليلو اأجوبة المشاركين لألسئلة المتعلقة بالخدمات النفسية في كل منطقة تم جمعها معً  فمثاًل ، المناطق

 رت في العديد منمواضيع/احتياجات/صعوبات تكرّ أي  تحديدو اذكرها سابقً  جابات لكل من المجاالت التي تمّ تلخيص اإل تمّ 

فصل احتياجات كل  حيث تمّ  ،(1نظر الملحق ا)خير )األسئلة المفتوحة( في جدول تلخيص أجوبة القسم األ تمّ  ،اخيرً أ .المقابالت

 ل والحفاظ على خصوصية احتياج كل منطقة من المناطق. ذلك من أجل تسهيل بناء خطة تدخّ و منطقة من المناطق

 

 المعلومات في حاالت  صة في جمعات متخصّ دبيّ أالع على االطّ  لمن خال أسئلة المقابلةتطوير  تمّ : داة جمع المعلوماتأ

 .(0الملحق  مرفقة في )أسئلة المقابلة حة كاآلتي:موضّ  قسامأ 3 على سئلةاأل تحتوي ،زماتالطوارئ واأل

 .الشخص المشارك في البحثعن و سةلية عن المؤسّ وّ يجمع المعلومات األ لواأل قسمال .0

 

 احتياجاتعن و دماتيةالخو الظروف الحياتيةمعلومات عن  مغلقة تجمعو لة مفتوحةيحتوي على أسئ الثاني قسمال .2

 :في المجاالت التالية السكان



    خل  إ ،ل الدخلمعدّ و التعداد السكانيو الوضع السياسيو الموقع مثل منطقة كلّ  ة عنمعلومات عامّ جمع.  

  ّة للسكانيف على االحتياجات الصحعرّ والت الخدمات الصحيةبالمنطقة  دوتز على الجهة التي فالتعر.  

  ّبها نيسمعو أوالمنطقة يالحظونها هل التي أخذ أ المشاكل النفسية االجتماعية على فالتعر. 

  ّما  إذامعرفة و، ص من الفضالتعن التخلّ  ةلوالجهة المسؤ جمع المعلومات عنو يالوضع البيئ ف علىالتعر

األسر عدد و ،مات ومواد التنظيف في المنطقةر المعقّ دى توفّ معرفة مو ،في البيئةتلوث  أوثار آك لهنا كان

المصدر الرئيسي للمياه في ف على وضع الماء من حيث التعرّ و، ماتمعقّ  أووجد لديهم مواد تنظيف يال  لواتيال

 .هالجهة المسؤولة عن تزويدوالمنطقة، 

  المختلفة ره في المناطقمصادره ومدى توفّ و الغذاء وضعالحصول على معلومات حول. 

  لرجاللالتي ما زالت متاحة للنساء وما هي مجاالت العمل و سبل العيشالحصول على معلومات عن، 

  .ارً القطاعات االقتصادية تضرّ  كثرف على أالتعرّ و

  ّحاالت  الكشف عن وكيف يتصرفون فيما لو تمّ  ،في الفترة الحالية رصدها حاالت العنف التي يتمّ ف على التعر

 ،المسؤول عن تنسيق وإدارة االحتياجات في الوقت الحالي في منطقتكمل على معلومات حول الحصوو ،عنف

تي الوسات السماء المؤسّ أو، ما هي االحتياجات لتحسين تنسيق المساعداتو، صلون في حاالت الطوارئبمن تتّ 

 ا:خيرً أ، وخدمات بالمنطقة نمتقدّ 

 خذة من قبلهم ما هي اإلجراءات المتّ و ،المنطقةفي  هنهي الجهة المسؤولة ع منو التعليم جمع معلومات عن

ى معلومات ف علسئلة للتعرّ ، تّم توجيه أما هي االحتياجات في التعليمو، لالستمرار في التعليم في الوقت الحالي

 .سة القاعديةحول الوضع المالي للمؤسّ 

فحص  في مناطقالنساء والعائالت وفال، طاحتياجات األأهم حول ة عامّ سئلة مفتوحة أتوجيه  تمّ  الثالثالقسم  .3

 . االحتياج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عرض النتائج

  ّفي نسمة لف أ 001 إلىنسمة في بيت سكاريا  052ما بين  حواتر المستهدفة عدد سكان المناطق نّ لية أوّ النتائج األ تبين

 ت مقابلته. مّ ي تل في المنطقة الذمن المسؤو الحصول عليها عدد السكان كما تمّ  دقّ الرسم البياني التالي يعرض بشكل أو ،قلقيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

  ّافردً  00فيها  فإن أكثر العائالتزبيدات فصايل وال ما عدا ،فرادأ 0-5ما بين  في معظم المناطقاألسر ط حجم يبلغ متوس. 

  ذكور %35نساء مقابل  %55في معظم المناطق كانت  النساء إلىنسبة الرجال.  

  أنظر )سرة في بيت سكاريا والعيسوية أ 03 إلىديا نسرة في مخيم قلأ 022ح ما بين واتر ، فقدالفقيرةاألسر دد عق بفيما يتعلّ أّما

تشمل العائالت التي ال تستطيع و ت مقابلته،مّ ب تقديرات المسؤول في المنطقة الذي تهذه األعداد هي بحسو ،(0الرسم البياني 

 ./ماء(مات/كهرباء معقّ بالمنزل )مثاًل و طفال )الحليب/الحفاظات(ياجات خاصة باألأو احت تلبية االحتياجات األساسية مثل الطعام
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عدد سكان المناطق المستهدفة : 1



 : االحتياجات فحص يشملها التي المناطق في لألسر الدخل مستوى

 

  1222 ينب ما تراوح الدخل متوّسطالنتائج ان يشير الجدول أعاله ان هناك تفاوت في متوسط دخل االسر في المناطق حيث تبين، 

الى ان مستوى الدخل ارتباطا بالمناطق اإلشارة  ونود هنا، لألسر دخل معّدل كأدنى شيكل 0222 مقابل دخل، مصدر كأعلى

سلوان ور مثل الطشيكل في مناطق القدس  5522- 1222يعتبر دخل محدود وال يكف المتطلبات التي تحتاجها االسر، ان مبلغ 

شيكل في مناطق الضفة الغربية واالغوار مثل بيتا  0222المناطق وأيضا  والعيسوية يعتبر قليل مقارنة بغالء المعيشة في تلك

 ية التي تحتاجها االسر والعائالت. يعتبر متدني مقارنة بالمتطلبات الحياتوفصايل 

 حضرية مناطق منها 3و ريفية مناطق فيها االحتياجات دراسة تّمت التي المناطق من 00 تعتبر  

 صحي الوضع ال

 

  لوزارة الصحة مناطق  3و، الصحية لصحة الفلسطينية في تلقي الخدماتوزارة ال مناطق تتبع 9 أنّ  إلىالنتائج أشارت

  .غوث وتشغيل الالجئينوكالة ل منطقتين تتبعانو سرائيليةاإل

 1% نومسنّ من السّكان هم  % 05و ،أمراض مزمنةيعانون من  من السكان. 

  ّي يبعد ذأريحا الحكومي وال هو مستشفىقرب أو ،ةقريب اتيمستشف افيهم ال يوجد الزبيدات وفصايل منطقتي نّ أنت النتائج بي

لى منتظمة في هذه المناطق لتساعدهم في الوصول اعامة وعدم توفر مواصالت الى  باإلضافة ،عنهما اكيلومترً  55

 في حاالت الطوارئ. فيات المستش
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ط دخل العائالت بالشيكل متوسّ : 3



   ّغيرة عيادة ص فيها هيحتى العيادة المتوفرة  ،ال يوجد فيها صيدليات حيث بيت سكارياما عدا  ،اتمعظم المناطق فيها صيدلي

 ا.يوميً  يوال يتواجد فيها طاقم طب

 يوال تف بسيطةفهي المتوفرة  خدماتالحتى ، ت الصحيةفي توفر الخدماهمال إمن  مناطق سكانها يعانون ودوماريوط ق 

وال يوجد متابعات  ،مختبر دون وجودا سبوعيً أة ضتين مع دوام طبيب مرّ ممرّ  أوضة فقط ممرّ  يتواجد في العيادةو، بالغرض

 . في األدوية نقص هناكا غالبً طبية و

  قلقيلية.في  إصابات 3و إصابة 30 حتى تاريخ جمع المعلومات كانتففي منطقة سلوان  ،صابات بالكورونانسبة لإلبالأّما 

   ّزبيدات، لفصاي ،جيوس، حبلة، دوماقريوط،  :المناطق التالية في سعافال يوجد إه نّ نت النتائج أبيّ  ،سعافاإل ربالنسبة لتوف، 

 الخاصة.ينقلون المرضى بسياراتهم و

 دويةفر مخزون من األون من عدم توّ يعان قلقيلية ،فصايل، زبيدات ،ط، دوما، حبلة، جيوسقريو. 

  الصحة النفسية 

  ّنتيجة انتشار الوباء، صعب من السابقاالجتماعية واالقتصادية أصبحت أضاع واأل نّ أ ن في المقابالتالمشاركي معظمر عب 

ى ر بشكل مباشر علثّ ما أمصدر دخل  هناك عائالت ال يوجد لديها أصبحو ،سبة البطالة في المناطقنارتفاع في  إلىى دّ أ والذي

 .سرةر االحتياجات األساسية لألم القدرة على توفّ جة عدنتي ،سريةفي العالقات األوالقلق  رارتفاع التوتّ 

  ّعائالتهمفراد أ إصابة أحد أوصابة بالمرض اوف من اإلقلق بنسبة عالية لدى فئة البالغين ومخ هناك نت النتائج أنّ بي. 

 اطق أشاربعض المنو هم،بينفيما العنف في و طفالارتفاع في الحركة الزائدة لدى األبعض العائالت الحظوا  ،بالنسبة لألطفال 

ى ا علر سلبً ؤثّ تسوف  طفال تعليمهملمتابعة األ جهزةر أة توفّ حالة الطوارئ وقلّ  أنّ إلى و ،م عند االطفالصعوبات تعلّ  إلى

 .لألطفال ديمياألكاالوضع 

   ّالرغم من انتشار  على ،خيرةاألفي الفترة  ازدياد وتيرة العنف االحتالل، ومعض للعنف من بعض المناطق مازالت تتعر

 وتروالت ،خوف من انتشار المرض هناك .في استعراض النتائج اوهذا كان الفتً  ،ةمضاعف العيسويةفي  فاوالمخن فإ ،المرض

 ادمةصضون ألحداث طفال يتعرّ األ نّ أفقد عبر المشارك في المقابلة عن العيسوية  ،من االحتاللتصاعد الهجمات  بازدياد مع

 .لخ(إ)عنف سياسي، هدم منازل، ر وبشكل متكرّ 

   دى الفراغ ل وقتفي زيادة و ،بالملل شعورو ضغوطات نفسية ضحت النتائج أّن هناكأو ،نالمراهقيبالنسبة لفئة الشباب

 زداداك وقت فراغ كبير لدى الشباب قبل انتشار الوباء واآلن الوضع لهناحيث  ،ق الزبيدات وفصايلخاصة في مناط الشباب،

 الصحة النفسية للشباب. هل على اوف األمخمن زاد ا ممّ  سوًءا،

  ّفئة  ىيالحظونها عل ،لة بالعنفخطرة متمثّ  ،وسلوكيات اية وتهورً عن هناك اندفاودوما أمثل قريوط ن في مناطق ر المشاركوعب

 الشباب. 

  ّالطوارئ وتواجد العائالت مع بعضها البعض خالل حالة والتي أخذت بالتفاقم  ،ث بعض المشاركين حول المشاكل العائليةتحد

 قات طويلة خالل النهار. وأل

  نّ ويعتبرن أ ،ةا على صحتهم النفسير سلبً كثر القضايا التي تؤثّ ر االحتياجات األساسية لألسرة من أأن قلة توفّ يعتبرن النساء 

 .األمانبر هذه االحتياجات سوف يشعرهم بالراحة وتوفّ 



  لتعامل لمع الضغوطات و التي تساعدهم في الحصول على معلومات للتعامل، ر خدمات االستشارة الهاتفيةتوفّ  إلىالنساء بحاجة

 زواجهن. مع أبنائهن وأ

  ا يشعرهم بالملل. ممّ كبير لدى المسنين وقت فراغ هناك  نّ ن أيالمشاركمعظم ر فقد عبّ  ،كبار السنإلى بالنسبة 

 

  ّفحص االحتياجمناطق ر خدمات نفسية اجتماعية في توف 

 

 دوما،و ،ريوطق من كاًل  نّ أنت نتائج المقابالت فقد بيّ  ،المناطقمعظم في ر الخدمات النفسية االجتماعية نه ال تتوفّ تشير النتائج أ 

م عجل الحصول على خدمات الدّ أمن كبيرة قطع مسافات  إلىيضطرون  ،سكاريا بيتو، زبيداتو ،فصايلو ،جيوسو ،حبلةو

  .النفسي

 خدمات االستشارات الهاتفية لجميع الفئات  رهناك احتياجات في الفترة الحالية لتوفّ  نّ الت أد المشاركون في المقابكّ وأ

  .، فالضغوطات النفسية االجتماعية عاليةالعمرية

 تماعيينواج توفر مرشدين نفسيين 

 

  بيتا، قريوت ،فصايل ،مثل الزبيداتن مرشدون نفسيو أون ال يوجد فيها أخصائيوهناك بعض المناطق. 

  طلب منهم  إذاع التطوّ  وبإمكانهم/ة يدرسون في الجامعات اطالبً  33و/ات نفسيين نأخصائيي 3فيها  نّ أن تبيّ سلوان في منطقة

وية العيسو سلوانان ر االستشارات الهاتفية لسكّ توفّ ت .ت نفسيين من المنطقة/انأخصائيي 3ر في العيسوية يتوفّ  أيًضاو ،ذلك

 .النفسي واالجتماعي مكوسيلة للدع

  ّللمنطقة تقديم استشارات هاتفية لكن ال يتمّ ، ن من المنطقةي/ات نفسينأخصائيي 3هناك وس في جي. 

  ات نفسيين من المنطقةنأخصائيي 35 ن منومكوّ  ،مكانية للتواصل مع فريق للدعم النفسيهناك إفي كفر عقب/. 

 

  ّعم مصادر الد 

 

  حيث ساعدوا في المقابالت مصدر دعم في ظل األزمة الحالية، المشاركوناعتبرها فقد  ،لجان طوارئالعديد من المناطق فيها 

 االجتماعي للعائالت.  الدعم النفسي ال يشمللكن  غاثيالمادي واإل في تقديم الدعم

 سسات القاعديةؤلممون الدعم لويقدّ  ون مع العائالتا يتواصليانً حالمدارس أ مرشدو.  

 الزبيدات وفصايل. مثل ،م خدمات الدعم النفسي واالجتماعيجهة تقدّ أي  بعض المناطق ال يوجد في 

 لىإ اتاالستشار تحويل يتم حيث ،الطور مثل ،بالمنطقة مشاريع تنفذ التي ساتالمؤسّ  على تعتمد التي المناطق بعض هناك 

 .الحاجة عند الهاتفية االستشارات على والحصول ،رشادلإل الفلسطيني المركزك ،ةـالشريك ساتالمؤسّ 

 

 

 



 ق بالماء الحتياجات فيما يتعلّ ا 

 

  ّيير نتيجة تغأي  عليها ر  لم يجوكالسابق  فهي ،في الفترة الحاليةاه يه ال مشكلة بموضوع المنّ أر جميع المشاركين من المناطق عب

 .كورونا

  اءكثر من الشتر المياه تكون في الصيف أشاكل توفّ ن مأ دوماو ن في الفصايل والزبيدات وبيت سكاريالمشاركواضح أو. 

  مساعدة في دفع  إلىعائلة بحاجة  52 هنالكفي سلوان بالتحديد على سبيل المثال  ،مكانية لدفع فاتورة الماءهناك ضعف في اإل

 .صيانة دورية للماء توفيرمع  ،في دوما وبيت سكاريا توفير مبالغ مالية للشحن للفقراءيوجد حاجة لو ،فواتيرال

  دوما مثل ،لبعض المناطقة بالصيف زيادة الحصّ  إلىالحاجة. 

   ئر ب توفيرو بارتعقيم اآلو بار داخل الجدار على الكهرباءربط اآلو صهريج مياهر يتوف إلىحاجة هنالك في بعض المناطق

 .مطاربار جمع مياه األآهناك حاجة لعمل و ،رات ضخمطوّ و تمديداتو اهتنكات مي أورتوازي ا

 

  الوضع البيئي 

 

 ؛وقريوطما دووالزبيدات وفصايل مثل  ،ثبعض المناطق تعاني من التلوّ فت في االحتياجات البيئية لسكان المناطق، واهناك تف 

ث للتلوّ  ةعرضا يجعل المنطقة فر االمتصاصية ممّ مد على الح  بل تعت للصرف الصحي ال يوجد فيها خطوطهذه المناطق  كون

 ،تسيارات نقل الفضالفي ونظافة ال في عامليهناك مناطق ينقصها عدد وث، نتيجة التلوّ العالي مع انتشار حشرات كالبعوض 

 كفر عقب.مثل 

  ص منالتخلّ عن فظة على النظافة وفان الوكالة مسؤولة عن المحا ،وكالة غوث وتشغيل الالجئين إلىفي المناطق التابعة 

 ي المحافظة على النظافة والتعقيم.هناك لجان بالمخيمات تساعد ف أيًضاو ،النفايات

  م تعقيي وفص من النفايات، هناك لجان من المتطوعين يساعدون بشكل كبير في التخلّ  نّ أمعظم المشاركين في المقابالت أشار

 لمناطق. هالي االمناطق واالستجابة الحتياجات أ

  ح تلك لي يوضّ ي التانفالرسم البيا ،أيًضاساسية أمواد تعقيم وتنظيف واحتياجات  إلىبحاجة ق بأعداد العائالت التي فيما يتعلّ أّما

 قلّ وأ ،عائلة في المنطقة 0222إلى  02مات ومواد التنظيف ما بين المعقّ  إلىح عدد العائالت التي تحتاج واتريحيث  ،عداداأل

ء إلى الغذابحاجة  أيًضاهؤالء العائالت  نّ أ النتائجأشارت كما عالها في الزبيدات وفصايل. أفي بيت سكاريا و عدد عائالت

م الذهاب عدلديهم دخل نتيجة وبعضهم لم يعد  ،ي مستوى الدخلتدنّ من عاني تلك العائالت من الفقر وحيث ت ،والمواد التموينية

 العمل.  إلى



 

 

 

 

 االحتياجات الغذائية 

  

 عليها  انحصل ت بقالة ومحالت تجارية، وحسب البيانات التيمحاّل ها يوجد بدراستها  المناطق التي تمّ  نّ أشار معظم المشاركين أ

نيات مكار اإلة توفّ لكن الصعوبة تكمن في قلّ  السلع،نقص في بها أي ال يوجد التي و ،شراء المواد التموينية من المحالت يتمّ 

 زمة وحالة الطوارئ. االسرة فيها ال يعمل نتيجة األ بّ صبح روأن العديد من العائالت أخاصة  ،ية للشراءالمادّ 

 ع على العائالت المحتاجة.عات وتوزّ تجمع التبرّ  ،ات القاعديةسبعض المؤسّ  أيًضاو ،بعض اللجان في المناطق 

  دد االسر ، متوسط عهعالأالرسم البياني  لها في اإلشارةتم فهي كما  مواد غذائية وتموينية إلىبحاجة التي بالنسبة لعدد العائالت

 عائلة اعلى عدد عائالت في فصايل وزبيدات واقل عدد في بيت سكاريا.  302التي تحتاج الى مساعدات غذائية ومعقمات 

 

  ّكن الس 

 

  فالغر عدد مقابلكبير األسر عدد و ،ةالمنازل مكتظّ  بيت سكاريا ،، العيسوية، الطور، قلنديا، كفر عقبسلوان مناطقفي، 

لداخل ا العاملين في الر سكن للعمّ لتوفّ  هناك حاجة .المنطقةع بالبناء في ان هذه المناطق من صعوبات في التوسّ يعاني سكّ و

 نوا من الحجر الصحي لمنع انتشار المرض.المحتل حتى يتمكّ 

  كن سأماكن توفير  إلىال تحتاج و ،كنالسّ أماكن ال تعاني من نقص في فهي  قلقيليةو ،بيتاو ،دوماوقريوط،  اطقمنفي أّما

 للعمال.

 البناء. فيها وممنوع صرةمناطق محاألنها  ،السكنأماكن نقص في لديهم مشكلة ويوجد  اتدمناطق فصايل والزبي 
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مواد غذائية لعدد العائالت التي تحتاج لمعقمات و: 4



 

 

 سبل العيش 

 

  زيادة  يوجدو الزراعة،في  هي لرجاللمجاالت العمل التي ما زالت متاحة للنساء و الزبيدات وفصايل وبيت سكاريافي

تصنيع غذائي للمنتجات هي الزراعة، والمشاريع المحتاجة لها المنطقة ي ه اأكثر القطاعات تضررً أسعار الغذاء. ملحوظة في 

 راعية التي تنتجها.الز

  قة تعلّ الغذائي والزراعي والصناعة الم اإلنتاجالتصنيع وهي في  لرجاللمجاالت العمل التي ما زالت متاحة للنساء وقلقيلية في أّما

األكثر  هم وسائل النقلو الحرفيونوالعمال، وت التجارية، ال زيادة في أسعار الغذاء. المحاّل و ،فاتبالورق الصحي والمنظّ 

 غالقات. ناتج عن اإلنقص في السلع أي  توفيرلدعم يمكن عمل مشاريع و ،ارً رّ تض

  ّي د ارتفاع فال يوجو ،فقط لبائعي البقالة والغذاء والزراعة والوظائف الحكوميةهي  فيها مجاالت العمل المتاحةوس وحبلة جي

 .عمال باستطاعة السكان القيام بهاأ أوطوعية يوجد مشاريع تو ،زمةا في األكثيرً  اثرتأت سعار الغذاء. الزراعة والتجارةأ

  زمة. الزراعة ألا بارً أثّ كثر تلرعيان. قطاع العمال هو األلعين وفقط للمزارهي  مجاالت العمل المتاحةبيتا وقريوط و دومافي

باستطاعة  ،غنامألاتربية و ،راضي وتشتيلأتعمير و ،يوت بالستيكيةبيوجد مشاريع  ة، وال يوجد تصنيع غذائي في المنطقة.قليل

  .السكان القيام بها

 اع عدا القطما  ،قطاعاتجميع الو ،فقط لبائعي البقالة والغذاءهي  مجاالت العمل المتاحة الطورو قلندياو كفر عقب اطقفي من

 . ترثّ أت ،التمويني

 

 الحماية 

 

 ض تعرّ وهناك حاالت ت ،بين الناس ل كبيربشك ان هناك عنفً أمالحظة  لقد تمّ  :وبيتا وبيت سكاريا سلوان والعيسوية اطقفي من

 ،ةللجهات المختصّ  الحاالت تحويل من خالل ونيساعد سة يد واحدةومؤسّ  مركز مدى .طفالالنساء واأل منلعنف لساءة ولإل

قة طهالي المنأتعامل اهتمام بالسكان وأي  ل كون الشرطة االسرائيلية ال تعطيتتدخّ  ،رابطة حمائل سلوانمثل  ،األحياءلجان و

 في المنطقة.  للحماية سبل توفير ال يتمّ و اشخصيً  المشاكل حلّ  تمّ يففي بيتا أّما و ،بتمييز كبير

 بشكل خاصوضد النساء واألطفال وضد مصابي كورونا ،لوجود عنف وإساءة بشكل عام النتائجأشارت  في منطقة قلقيلية ،، 

ع التابعة لحركة فتح واألجهزة األمنية . لجان التطوّ ةسراية األمركز حممع مع شرطة قلقيلية و نوبمثل هذه الحاالت يتواصلو

 ر الحماية.توفّ  أيًضا

  ههناك اعتداءات شب نّ أن ور المشاركحيث عبّ  حماية من اعتداءات المستوطنين، إلىبيتا وبيت سكاريا والعيسوية بحاجة 

 هالي المناطق. أيومية تستهدف 

  يجة العنف ت فتاة نتوقد توفيّ  ا ضد النساء،تحديد   ،عال   وإساءة بمستوى اهناك عنفً  أن نت النتائجبيّ  فقد، فصايلمنطقة في أّما

 األطفاليمارس على . في منطقة الزبيدات العنف ه ألي جهة لطلب المساعدةالتوجّ  جراء المقابلة. لم يتمّ إسبوعين من أقبل 

 . بشكل أكبر



  إلرشادل الفلسطينيمركز المواجهة عنف فيتم التواصل مع  ي حال تمّ فوحاالت للعنف في المنطقة. أي  رصد لم يتمّ الطور في، 

 قة في الحماية في هذه المنطقة.ال يوجد احتياجات متعلّ و ،ي المنطقةالتي توفر الحماية ف ةالعشائر هي الجهو

  ل مع نديا بالتواصيقوم المركز في قلو ،النساء بشكل خاصو ضد األطفالو ،في قلنديا فيتم رصد حاالت عنف بشكل عامأّما

 طقة.الشعبية تقوم بتوفير الحماية في المن اللجان كما أنّ ، التي تنفذ برامج دعم نفسي اجتماعي في المنطقة سات الشريكةالمؤسّ 

  وحاالت العنف تجاه النساء واالطفال بشكل خاص. في  ،برصد حاالت العنف بشكل عام جيكان مركزيقوم في منطقة كفر عقب

. المنطقة ال يتواجد فيها التنمية االجتماعية أورة الصحة مثل وزا ،ةالتواصل مع الجهات المختصّ  حال رصد حاالت عنف يتمّ 

 .لضحايا العنف مانأر حماية وجهة توفّ 

 

 التنسيق لتوفير االحتياجات 

 

  ّسيق وتوفير االحتياجات الالزمة ألهالي تن تعمل علىالتي طوارئ ولجان أحياء جميع المناطق فيها لجان  نّ أنت النتائج بي

في  لسالتواصل مع المج يكونبل  ،حياءر لجان أإلى توفّ اإلشارة  لم يتمّ  حيث ايل والزبيداتمنطقتي فص المنطقة، ما عدا

 المنطقة لتنسيق االحتياجات.

 لتعليما 

 

 يع المراحل صبح الطلبة في جموأ ،الطوارئ ةنتيجة انتشار الوباء وحالرت بشكل كبير المسيرة التعليمية تأثّ  نّ أضحت النتائج أو

 .جهزة الحاسوبأبر استخدام االنترنت ومون عن بعد عيتعلّ 

   ّعم عن بعد، حيث ال تستطيلألطفال للتعلّ  جهزةر األهناك نقص على مستوى توفّ  أنّ ن في جميع المناطق ور المشاركعب 

  .جهزة ألبنائهم لالستمرار بالعملية التعليميةالعائالت الفقيرة توفير تلك األ

 يات شكالهناك إ أيًضابل  ،م عن بعدللتعلّ لألطفال  حاسوب زةهجر أتوفّ  عدم من طال تعاني فق والزبيدات بيت سكاريا اطقمن

 ع. رة ضعيفة وتعاني من التقطّ حيث الشبكات المتوفّ  ،ر االنترنتقة بتوفّ متعلّ 

  ميم ترو بصيانة مرتبطة احتياجاتهناك  أيًضاو ،جهزة لألطفالر األوس كانت توفّ في منطقة جيّ االحتياجات المطلوبة للتعليم

 .ةوس الثانويتوسعة مدرسة بنات جيّ  على سبيل المثالف ،هيل المدارسأوت

  في  لالستمراروكالة الغوث. اإلجراءات المتخذة ومديرية التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن التعليم ف ،قلقيلية فيأّما

تياجات ا. االحلكترونيً إمل دراسية راق عأووتقديم  ،ا لطالب المراحل الدراسيةكترونيً إلبث دروس  هيالتعليم في الوقت الحالي 

جهزة خلوية لمن ال يوجد لديهم. الدور الذي أوتوفير  ،فير انترنت مجاني للطالبتوهي  في هذه المنطقة التعليم المطلوبة في

ات عبر الرسائل رشادوتوجيه اإل ،لكترونينحو التعليم اإلاألسر توجيه  هو الوقت الحاليفي  سة القاعديةتقوم به المؤسّ 

 من خالل النشرات والتعميمات. أولكترونية اإل

 

 اطقمن أجل تفاصيل احتياج كل منطقة من المن 1نظر الملحق ا

 



 

 يات البحثتحدّ 

 5  ـمن قبل التنفيذ فيها فحص احتياجات  المشاركة تمّ  منطقة 03 ـالمناطق من UNDP،  ّن فحص االحتياجات أن لكن تبي

يعتبر فحص االحتياج هذا هو  .سة القاعدية ولم يشمل احتياجات المجتمع والسكانقد شمل المؤسّ ف ،قكان على نطاق ضيّ 

 استهدافها. ل في معظم المناطق التي تمّ وّ األ

  خبرات و يعتمد باألساس على معلوماتو ،جمع معلومات سريع عن المناطق في ظل حالة الطوارئ إلىيهدف هذا البحث

 سات القاعدية. المؤسّ 

 

 

 )األسئلة المفتوحة( هل المناطقأر عنها كما عبّ الخاصة بكل منطقة االحتياجات : 1الملحق 

هالي المنطقةأر عنها االحتياجات كما عبّ   
  

 لألطفال للنساء للشباب
 للعائالت/للمنطقة بشكل عام

 
 

 اسم المنطقة

ر توفّ  إلىالشباب بحاجة 

قنوات دعم نفسي وتنشيط 

  لبيتثناء وجودهم في اأفي 

 

ر خدمة االستشارات توفّ 
الهاتفية للنساء للحصول 

بشأن  استشاراتعلى 
 األبناءالتعامل مع 

م عن جهزة لألطفال للتعلّ أ

 لألسرخاصة  ،بعد

  سرةأ 05المحتاجة 

 

لعاب لألطفال في أتوفير 

ظل وجودهم في البيت 

  سرةأ 055

 

 055 اوالبالغ عدده لألسرمات معقّ 

  سرةأ

 لألسرساسية أ احتياجاتتامين 

  الفقيرة

 

بأثر العنف على  لألسرتوعية 

  طفال والنساءاأل

توجيه العائالت في التعامل مع 

 الضغوطات وقضاء الوقت

 سلوان

برامج الحاجة الى توفر 

 فيتستهدف فئة الشباب 

زمة الوقت الحالي بسبب األ

في مساعدة من اجل ال

االستفادة من وقت الفراغ 

وتوجيه طاقاتها بنشاطات 

يجابيةإ  

رياضية  أدواتنشطة أير توف

 عمارأ وترفيهية تناسب

  الشباب

نادي للشباب  \أماكنتأهيل 

لم مهارات وتعالوقت  لقضاء

 مختلفة 

وفير برامج تستهدف ت

أي  ال يوجد ،النساء

نشاطات ترفيهية تستهدف 

 النساء 

 

ر خدمة االستشارات توفّ 

الهاتفية للنساء للحصول 

بشأن  استشاراتعلى 

بناءالتعامل مع األ  

 

 لألطفالتوعية توفر 
عدم للحماية من العنف   

 
جهزة لألطفال للتعليم أتوفر 
بعد عن   

 

عدم وجود نتيجة  فرص عملتوفر 

مصانع للبلد للعمل بها بدل 

 المستوطنات

 

ومواد نظافة ماتمعقّ   

 

  مواد غذائية

 

 

 زبيدات
 



نشاء مركز ثقافي إ

 للشباب واجتماعي 

 

استهداف الشباب ببرامج  

  ةتوعوي

 

مشاريع صغيره توفر 

مثل تسمين  ،خلللدّ  ةمدر

حفظ وتخزين  –خراف 

 –الخضروات التجفيف 

 مخبز عربي  –التفريز 

 

محاضرات تثقيف  توفير

 ةللنساء وتوعي

 

توفير استشارات هاتفية 

للنساء لتلقي الدعم النفسي 

 لتمكين لو

 حديقةتأهيل وتطوير 

حيث ال  باألطفالخاصه 

 ن للعب اكمأر يتوفّ 

 

لعاب تعليمية أتوفير 

 لألطفال 

 

 
 

 توفير مواد تعقيم وتنظيف 

 

 المدارس وتأهيلصيانة وترميم 

وس بنات جيّ  مدرسةخاصة 

 الثانوية 

 

 مساندة وتوفير إلىالعائالت بحاجة 

 الدعم المادي وفرص العمل 

ماء. هناك  إلىبحاجة  عائلة 52
احتياجات مثل صهريج ماء، 

 بار.وتعقيم اآل
 

توفير برامج لمساعدة العائالت 

  سريالعنف األ إلىض تتعرّ التي 

 

وسجيّ   

توفير برامج تساعد فئة 
قات أوشغل الشباب على 

 الفراغ 
 

 باب لشتمكين لتوفير برامج 
 
 للخريجينفرص عمل يجاد إ

سي تفريغ نفتوفير برامج 

 ةمجموعات توعي –

 

خدمة االستشارات  توفير

الهاتفية للنساء للحصول 

بشأن  استشاراتعلى 

 بناءالتعامل مع األ

 

 

جهزة لمساعدة أتوفير 

متابعة التعليم طفال في األ

  عن بعد

 

توفير برامج للمساعدة في 

  التفريغ النفسي

 

برامج توعويه توفير 

 ة من العنف للحماي لألطفال

 

 مواد تعقيم 

 

توفير برامج للعائالت التي 

 سري ض للعنف األتتعرّ 

 

الحصول على مساعدات مالية 

ن من سد االحتياجات للتمكّ 

  للعائالت الفقيرة ساسيةاأل

 

 حبلة

 توفير مساعدات مالية 

 

 ةفرص عمل جديدتوفير 

  عملهلمن ترك 

 

ير برامج نفسية للمساعدة توف

 العنف من انتشار في الحّد 

 

 أساليببتمكين النساء 
 العناية بالذات

 
توفير برامج للتعامل مع  

 الضغوطات الحياتية 
 
  
 

توفير خدمات دعم نفسي 
 وترفيهي لألطفال 

 
تقوية في توفير برامج "

  "األكاديميالمجال 
 

هناك اطفال يعانون من 
صعوبات تعليم بشكل كبير 
 عقبل حالة الطوارئ ومتوقّ 

كل االكاديمية ن تزيد المشاأ
 في هذه الفترة 

 
 إلكسابتوفير برامج 

طفال مهارات الحماية األ
 من العنف 

امات كمّ  ،للمتطوعين لباس واق  

 للبلد. 

 

 مواد تعقيم 

 

 رزم غذائية 

 

نشرات توعوية وتثقيف نفسي 

 حول طرق التعامل مع الحجر

 

 تحسين الخدمات الصحية 

 

 ة التحتية للمنطقة ينتحسين الب

 

 لألسرمادي  دعمتوفير  إلى بحاجة

 لشحن المياه،  الفقيرة

 

 وتوفير صيانة دورية للمياه

  

 دوما



 تدريب لتقليل وقت الفراغ
 

تمكين الشباب بمهارات 
مع  والتعاملحياتية 

 الضغوطات 
 

 لضغط النفسياتقليل 
 

توفير برامج توعوية 
ن مهارات كسابهإللنساء و

التعامل مع الضغوطات 
 مع العنف و
 
 

توفير برامج " تقوية في 
  "األكاديميالمجال 
طفال يعانون من أهناك 

 صعوبات تعليم 
 

 إلكسابتوفير برامج 
طفال مهارات الحماية األ

 من العنف
 

 غاثية لبعض العائالت إمواد 

 

توفير رعاية وحماية وتوعية  

دارة إحول كيفية األسر لبعض 

  ثناء الحجرأالحياة 

 

توفير مساعدات مالية وفرص 

  عمله عمل جديد لمن ترك

 

 ،للمتطوعين لباس واق  توفير 

  امات للبلدكمّ 

 

 مواد تعقيم

 

 رزم غذائية 

 

 نشرات توعوية وتثقيف نفسي

 الحجر.حول طرق التعامل مع  

  تحسين الخدمات الصحية
 ة التحتية للمنطقةيتحسين البن

 

 قريوط

 للشباب لقضاءأماكن توفير 
، نواديال الوقت مثل

  مالعبوال المقاهيو
 

 للشباب عملفرص توفير 
  

توفير برامج تمكين مهارات 
 حياتية 

مشاريع في  فرص عمل

  ةصغير

 ةدورات توعي

 

توفير برنامج 

لالستشارات الهاتفية 

 قة فيما يتعلّ للنساء خاصّ 

بالتعامل مع الضغوطات 

 الحياتية والعناية بالذات 

 

ةتعليميو ةترفيهيأماكن   لألسرتوفير مواد تموينيه  

 المحتاجة 

 

 ومواد تنظيف  تمامعقّ  

 

 ةللمنطق التحتيةة يتحسين البن

 ث للتقليل من التلوّ 

 

 

  

 فصايل

 الشباب ألعمار لعابأ
،وروايات  

 دعم نفسي للتعامل مع الملل 

دعم و ةاستشارات نفسي  
 

 لعاب ورواياتأتوفير 
قصصو  
  

دعم نفسي للتعامل مع 
 الملل 

دعمو ةاستشارات نفسي  
 

 للعائالت ةتوفير مواد تمويني
 المحتاجة 

 
ساسية يعتبر توفير االحتياجات األ

لضغط لر وعامل مسبب للتوتّ  أكثر
فترة الطوارئ في النفسي   

 قلنديا 

 دعم من خالل المجموعات 
 

شكل ب برنامج الشباب توفير
 مستمر في المنطقة 

  
 النفسيعلى الدعم التركيز 

 االجتماعي للشباب 

بالتواصل  االستمرارية

 االتصالمن خالل وسائل 

 التمكين ةمجموعتقديم و

والتركيز على التعامل مع 

الضغوطات وتأثير 

  األزمة

لألطفال  حاسوبجهزة أ  
 
تعليمية لعاب أ   
 

في  الستخدامهاقصص 
 الحجر

 مواد غذائية توفير 
 

 مواد وأدوات تعقيم وتنظيف
 

في  االنترنتوتقوية شبكات توفير 
 المنطقة 

 

 بيت سكاريا 



 
نشطة رياضية أتوفير 

 مارعأ وترفيهية تناسب
 الشباب 

 
توفير مكتبة وكتب لالطالع 

 لقراءة لو

 

العمل على إدارة 

 الضغوطات

 

 هواتف توفير 

 

 ة نسائياحتياجات  توفير

 

تقديم استشارات نفسية  

  لمن ترغب

 

 نشاء صيدلية لخدمة المنطقة إ
 
 
 

 

 المجموعات بإدارةالمتابعة 
والتواصل معها من قبل 
العامالت االجتماعيات 

 .عاتطوّ المت

 بإدارةالمتابعة 
والتواصل  المجموعات

معها من قبل العامالت 
 عاتاالجتماعيات المتطوّ 

 
ل مع النساء التدخّ 
 ضات للعنفالمتعرّ 

  إلساءةلو

الت توفير لألطفال تدخّ 

للتعامل مع الصدمة النفسية 

الناتجة عن عنف الشرطة 

 في المنطقة اإلسرائيلية

 
ل مع األطفال التدخّ 
 للعنف ضينالمتعرّ 

)يمكن تنفيذ  إلساءةلو
مجموعات حماية في 

 المنطقة(
 
جهزة الكترونية لألطفال أ

 باإلضافةلألسر المحتاجة 
تدريبهم على استخدام  إلى

 االجهزة.

 

مواد غذائية  إلىعائلة بحاجة  005

 (%05)نسبة الفقر 

 

 إلىالمئات من العائالت بحاجة 

 مواد تعقيم

 

مخزون و سعافإبحاجة لسيارات 

 التحتية البنيةتصليح و دويةأ

 

امل الت للتعتوفير لكبار السن تدخّ 

مع الصدمة النفسية الناتجة عن 

في  اإلسرائيليةعنف الشرطة 

 المنطقة

 

استمرار التنسيق والمتابعة / 

التوجيه واستقبال التغذية الراجعة 

 من قبل مدراء المشاريع والبرامج

 رشاد الفلسطينيالداعمين من اإل

 

ر سكن للعمال في ية لتوفهناك حاج

 المنطقة

 

  العيسوية

هنالك حاجة للتدخل مع 
المراهقين و الشباب

بخصوص االندفاعية 
والسلوكيات الخطرة 

)مجموعات برنامج تمكنين 
 الشباب(

 

لياء أوللمتابعة مع لجان   
األمور واألهالي والمدارس 

 بخصوص التعليم 
 

 لدى األطفال حركة زائدة
مع يوجد حاجة للعمل و

األهل بخصوص هذا 
تنفيذ نشاطات  أوالموضوع 

 ترفيهية للتفريغ النفسي 

 مواد تعقيم إلىعائلة بحاجة  055

 

مساعدات  إلىعائلة بحاجة   100

 مكانيات للشراءإللحصول على 

 

الت مع كبار هنالك حاجة لتدخّ 

 غيرالسن في موضوع العنف )

للعنف  نضون كانوا يتعرّ إواضح 

  نهم يمارسوأ

  الطور



طرق تنظيم وقت توفير 
  الفراغ

 ل نفسي تدخّ 
 

مجموعات حماية للنساء 
 ضات للعنف المتعرّ 

 لعابأحقائب 
 
ن م علكترونية للتعلّ إجهزة أ

 المحتاجة لألسربعد 
 

حاجة لمجموعات حماية 
 لألطفال 

 رالمنطقة ال يتواجد فيها جهة توفّ 

لنساء ل أومان لألطفال ألحماية واال

اجة ح هنالك-للعنفضين المتعرّ 

 لتشكيل لجان حماية

 

مواد  إلىعائلة بحاجة  05555

 تعقيم

 

 سيارات نظافةو عمال إلىبحاجة  

 

ر سكن للعمال في يهناك حاجة لتوف

 المنطقة

 كفر عقب
  

 الدعم النفسي والتفريغ
 
 أووتوفير الدعم المالي  

توفير فرص عمل ضمن 
عمال المتاحةاأل  

ق بالدعم احتياجات تتعلّ 
يغ التفربالنفسي و  

 
 أودعم النساء المعيالت 

الفاقدات لوظائفهن نتيجة 
غالقاإل  

 
ضات دعم النساء المتعرّ 
للعنف )مجموعات 

 تمكين(

ق بالدعم احتياجات تتعلّ 

 التفريغبالنفسي و

 

اجات تتعلق بالحماية ياحت

من العنف )مجموعات 

 حماية( 

 
توفير انترنت مجاني 

جهزة أللطالب وتوفير 
يهمخلوية لمن ال يوجد لد  

هنالك عنف ضد األشخاص 

يجب و المصابين في الكورونا

ادة الوعي بين الناس بخصوص يز

ة هذا الموضوع للتقليل من حدّ 

 السلبيةالسلوكيات من و الخوف

 اتجاه المرضى
 قلقيلية 

توفير برامج تمكين الشباب 
بمهارات حياتية للتعامل مع 
الضغوطات الحياتية وحل 

 المشكالت 

خل ة للدّ مشاريع مدرّ 
للنساء مثل مشاريع 

 الحدائق 
 

ة قة بالحماياحتياجات متعلّ 
 )مجموعات تمكين(

ز حاسوب جها 055

لألطفال لمساعدتهم في 

 م عن بعد التعلّ 

 

قة بالحماية احتياجات متعلّ 

 )مجموعات حماية(

 

بين الجمعية  أكثربحاجة لتواصل 
والمجلس لتحسين  ئولجنة الطوار

 تنسيق المساعدات.
 

من  أكبرالمنطقة بحاجة لحماية 
 المستوطنين اعتداءات

 
المنطقة بحاجة لدعم مالي لتوفير 

ل التعام يث أنه حاليا يتمّ الحماية ح
 مع حاالت العنف بشكل شخصي

ليات حماية )حاجة آال يوجد و
 لتشكيل لجان حماية(

 
بحاجة لخدمات دعم نفسي 

اخصائيين أي  اجتماعي )ال يوجد
 (المنطقةنفسيين في 

 
مساعدات  إلىسرة بحاجة أ 055

 الشراء إمكانياتللحصول على 
 

 إلىسرة بحاجة أ 055من  أكثر

 ماتتنظيف ومعقّ مواد 
 

بحاجة و نقصها المياهيعائلة  25

 مطار بار لجمع مياه األآل

 بيتا 
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