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من نحن وماذا نفعل
تابعة  كهيئة  )األونروا(  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكاله  أنشئت 
للجمعية العامة لألمم املتحدة في 8 كانون األول/ديسمبر 1949 وبدأت عملها في 1 أيار/مايو 1950. وهي تعد أحد 
أكبر برامج األمم املتحدة. وقد لعبت الوكالة، منذ تأسيسها قبل أكثر من 60 سنة، دوراً أساسياً في توفير اخلدمات 
عادل  انتظار حل  في  وتخفيف محنتهم  وحمايتهم  اإلنسانية  وتنميتهم  الفلسطينيني  الالجئني  لرفاه  احليوية 
لقضيتهم. وفي أوقات الطوارئ واألزمات اإلنسانية األخرى، تقدم الوكالة خدمات إضافية للسكان املتضررين من 
بني الالجئني الفلسطينيني واملستفيدين اآلخرين، مبا يشمل األشخاص الذين هجروا سنة 1967 وفي فترات االقتتال 
الالحقة، سعياً إلنقاذ حياتهم واحلفاظ على كرامتهم اإلنسانية ومنع انتهاك حقوقهم األساسية واالستجابة 

ألية انتهاكات تطال حقوقهم وتخفيف أثرها.

الثانية في  االنتفاضة  اندالع  احملتلة منذ  الفلسطينية  األرض  الطارئة ضرورة ملحة في  التدخالت  أصبحت هذه 
الشرقية،  القدس  فيها  مبا  الفلسطينية،  األراضي  احتالل  واستمرار  الصراع  تواصل  2000. ففي ظل  أواخر سنة 
تضطر الوكالة للعمل في سياق يتصف بأزمات متالحقة وتصاعد في االحتياجات اإلنسانية واحتياجات احلماية 
 .2013 في سنة  العواقب  لهذه  األونروا  برامج  استجابة  الطارئ  النداء  هذا  يوضح  الفلسطينيني.  الالجئني  لدى 
وتنفصل البرامج ومتطلباتها املالية عن متطلبات امليزانية االعتيادية لألونروا التي تدعم خدمات الوكالة احملورية 

املذكورة أعاله.

صورة الغالف: أرشيف األونروا / عالء غوشة



حقائق أساسية

عدد الالجئني الفلسطينيني واألشخاص اآلخرين املسجلني لتلقي خدمات 
األونروا

األرض الفلسطينية احملتلة: 2,128,510
الضفة الغربية: 886,716

قطاع غزة: 1,241,794

املتطلبات التقديرية لتمويل امليزانية االعتيادية لألرض الفلسطينية احملتلة 
في سنة 2013

األرض الفلسطينية احملتلة: 327 مليون دوالر
الضفة الغربية: 103.5 مليون دوالر

قطاع غزة: 223.5 مليون دوالر

متطلبات متويل البرامج الطارئة في األرض الفلسطينية احملتلة في سنة 
2013

األرض الفلسطينية احملتلة: 300,062,990 دوالراً
ً الضفة الغربية: 55,851,943 دوالرا

قطاع غزة: 243,353,400 دوالر
الرئاسة: 857,647 دوالراً

األرض الفلسطينية احملتلة: 515عدد املنشآت
الضفة الغربية: 255

قطاع غزة: 260

التعليم، الصحة، اإلغاثة واخلدمات االجتماعية، اخلدمات احملورية
البنية التحتية وحتسني اخمليمات، القروض 

البسيطة، احلماية

نطاق العمليات

19 مخيماًالضفة الغربية
99 مدرسة يلتحق بها حوالي 51,700 تلميذ وتلميذة

3 مراكز للتدريب املهني والتقني
42 مركزاً للرعاية الصحية األولية

15 مركز توزيع

8 مخيماتغزة
247 مدرسة يلتحق بها حوالي 226,000 تلميذ وتلميذة

مركزان للتدريب املهني والتقني
21 مركزاً للرعاية الصحية األولية

12 مركز توزيع



لم يكد يجف احلبر على مسودة النداء الطارئ لألونروا لسنة 
 14 في  غزة  في  الواقع  أرض  على  األحداث  أدت  حتى   2013
تشرين الثاني/نوفمبر إلى تصاعد خطير في العنف استمر 
ملدة ثمانية أيام. وتشهد أحدث األرقام التي يعطيها مكتب 
مبقتل  واملتمثل  املر  الواقع  على  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
و13  طفالً   33 فيهم  مبن  فلسطيني،  مدني   100 من  أكثر 
امرأة. كما أفيد بإصابة أكثر من 1200 فلسطيني، غالبيتهم 
كتابة  وقت  وفي  الصحة.  وزارة  بيانات  حسب  املدنيني،  من 
220 مسكناً  من  أكثر  أن  من  األونروا  التمهيد، حتققت  هذا 
فيما  بالغة،  بأضرار  أصيبت  أو  دمرت  قد  غزة  في  لالجئني 
تعرضت آالف أخرى من املساكن ألضرار أخف. كما تعرضت 
ذلك  في  مبا  العنف،  عن  ناجتة  ثانوية  األونروا ألضرار  منشآت 
أكثر من 40 مدرسة )أصيبت ثالث منها بأضرار بالغة(، وستة 
مراكز صحية، ومركز توزيع واحد. ومن اجلانب اآلخر قتل ثالثة 

مدنيني إسرائيليني وأفيد بوجود أكثر من 200 مصاب.

مع  وتعاطفي  تضامني  القتال ألعبر عن  أثناء  غزة  زرت  لقد 
معلم  وأصدقاء  لعائلة  التعازي  وقدمت  والطاقم  الالجئني 
أن  أخرى  مرة  لي  واسمحوا  قتل.  الذي  جباليا  من  األونروا 
واصلوا  الذين  األونروا  في  العاملني  والتزام  شجاعة  أحيي 
الغذاء على آالف املستفيدين وتقدمي خدمات الصحة  توزيع 

والصرف الصحي على مدار فترة الصراع.

القصوى  باألهمية  آخر  القتال مبثابة تذكير مأساوي  إن هذا 
وراء  الكامنة  للمشكالت  للتصدي  تولى  أن  يجب  التي 
النداء  إلى  األوان، بشكل خاص، لالستجابة  آن  وقد  الصراع. 
اإلسرائيلي  احلصار  رفع  بضرورة  عديدة  ملرات  وجهناه  الذي 
واملنطقة  املعابر،   – جوانبه  من جميع  غزة  عن  املشروع  غير 
وإعطاء   – والصادرات  والواردات،  الصيد،  ومنطقة  العازلة، 

األطراف  جميع  ومن  األطراف  جلميع  املناسبة  الضمانات 
بخصوص أمن جميع املدنيني. سيساهم رفع احلصار بالطبع 
في إطالق عمليات من شأنها أن تعفي األونروا من االضطرار 
ألداء أنشطة الطوارئ ومن شأنها أن تسمح لنا أن نركز على 
تفويضنا.  تكمن في صميم  التي  اإلنسانية  التنمية  برامج 
إال أن الوضع ليس كذلك لألسف، ولذا فاحلاجة للمساعدات 

اإلنسانية في غزة ال تزال قائمة بشكل ملح.

 17.7 لطلب  املانحني  لشركائنا  كتبت  األخير،  الصراع  خالل 
االحتياجات  تلبية  من  نتمكن  لكي  أمريكي  دوالر  مليون 
الغذائية  املعونات  تقدمي  ذلك  في  مبا  للسكان،  الطارئة 
والنقدية وتأهيل املساكن وتوفير اللوازم الطبية. وال يسعنا 
نداء  إن  ذلك،  مع  استجابتهم.  سرعة  لهم  نشكر  أن  إال 
 2012 لسنة  احملتلة  الفلسطينية  لألرض  الطارئ  األونروا 
إجماالً لم يتمكن من حتقيق غاياته املستهدفة، إذ مت استالم 
45.5 باملائة فقط من التمويل املطلوب حتى وقت كتابة هذا 
نقص  في  املتزايدة  االجتاهات  يعكس  األمر  هذا  إن  التمهيد. 
وهو  احملتلة.  الفلسطينية  لألرض  اإلنسانية  املعونات  متويل 
عرضة  األكثر  املستفيدين  حياة  على  فعلية  تأثيرات  يترك 
التوالي،  على  الثانية  للسنة  املثال،  سبيل  على  للمخاطر. 
تتهدد جوالت توزيع الغذاء في غزة في الربع األخير من السنة 
بسبب نقص التمويل، فيما أننا في الضفة الغربية نكافح 
على  املهمة  اإلنسانية  األنشطة  من  العديد  إبقاء  أجل  من 

مستويات مناسبة.

مراجعة   2012 سنة  في  األونروا  أجرت  السياق،  هذا  في 
حتديد  أجل  من  الغربية  الضفة  في  الطارئة  لعملياتها 
النطاق  على  حتافظ  أن  شأنها  من  التي  األمثل  التدخالت 
الفلسطينيني  لالجئني  الطارئة  للمساعدات  العريض 

تمهيد من المفوض العام



الناجتة عن  وانتهاكات حقوق اإلنسان  العنف  املتضررين من 
االحتالل اإلسرائيلي. وقد تبني أن هذا األمر صعب التحقيق 
املانحني.  من  املقدم  املالي  الدعم  فيه  يتناقص  وضع  في 
مستويات  على  التركيز  الوكالة  ستواصل   ،2013 سنة  في 
في  الالجئني  بني  الغذائي  األمن  وانعدام  املرتفعة  البطالة 
الضفة الغربية. وسيتم حتقيق ذلك عن طريق إعطاء األولوية 
الرزق كتدخل حاسم، وعن طريق إدخال  لدعم سبل كسب 
املستفيدين  متكني  إلى  تهدف  البرامج  في  جديدة  مكونات 
إدرار الدخل لعائالتهم أو مجتمعاتهم، وبالتالي حتسني  من 

النتائج املتحققة لالجئني على املدى البعيد.

اإلنسانية  األنشطة  لتقدمي  األولوية  األونروا  ستعطي 
ومنطقة  الشرقية  والقدس  “ج”  املنطقة  في  الرئيسية 
التماس ومخيمات الالجئني، وخاصة لدعم اجملتمعات املهددة 
الالجئني  حماية  إلى  التدخالت  سعي  مع  التهجير،  بخطر 
األونروا  وستبذل  واالحتالل.  للصراع  املباشرة  التأثيرات  من 
أقيمت  التي  احلساسة  البرامج  لتثبيت  كذلك  جهودها 

كجزء من استجابة مؤقتة للوضع اإلنساني.

الالجئني  حماية  لتعزيز  العمل  الوكالة  ستواصل  غزة،  وفي 
الفلسطينيني من التأثيرات االجتماعية-االقتصادية وغيرها 
من تأثيرات الصراع واحلصار املتواصل. ستقوم األونروا بذلك 
وحتقيق  لإلعاشة  األساسية  املساعدات  تقدمي  طريق  عن 
السكان،  لدى  التدبر  استراتيجيات  وحتسني  الغذائي،  األمن 
التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  على  الطوارئ  آثار  وتخفيف 
 2013 سنة  في  الوكالة  وتهدف  الصحية.  والرعاية  النوعي 
إلى مواصلة حتسني قدرتها على حتديد الالجئني الذين يعانون 
املدقع عن طريق تبسيط األساليب  الفقر  من أشد أشكال 
من  ستتخلص  وبالتالي  الفقر.  تقييم  في  تتتبعها  التي 
والنقدية  الغذائية  املساعدات  في  املقصودة  غير  التفاوتات 

على  الذين  الالجئني  جميع  يصبح  بحيث  لالجئني،  املقدمة 
مستوى معني من الفقر وحجم معني لألسرة مؤهلني لتلقي 

املكونات ذاتها من املساعدات.

ستواصل األونروا كذلك مناصرة احترام حقوق الالجئني على 
نطاق األرض الفلسطينية احملتلة ككل. ونحن نسعى بشكل 
يواجهون  الذين  أولئك  وصيانة حقوق  وحماية  لتعزيز  خاص 
اخلدمات.  إلى  وصولهم  أمام  والعقبات  واالنتهاكات  األزمات 
اإلنسانية  برامجنا  تنفذ  أن  من  التأكد  في  وسنستمر 
الداخليني  الشركاء  جميع  مع  الكامل  وبالتنسيق  بفاعلية 

واخلارجيني ذوي الصلة.

حتتاج األونروا إلى 300,062,990 دوالراً أمريكياً في سنة 2013 
من أجل االستجابة ألولويات واحتياجات ما يصل إلى مليوني 
الناجمة عن  العواقب  يزالون يعانون من  الجئ فلسطيني ال 
استمرار غياب حل للصراع في قطاع غزة والضفة الغربية، مبا 
في ذلك القدس الشرقية. وستقوم األونروا بهذا الدور، كما في 
السنوات السابقة، باإلضافة إلى تقدميها خلدماتها التعليمية 
البرامج  متثل  التي   – احلساسة  واالجتماعية  والصحية 
االعتيادية للوكالة – وباإلضافة إلى تنفيذ األنشطة املوجهة 

نحو تأهيل وتعمير البنية التحتية من خالل مشاريع خاصة.

حل  هناك  كان  لو  النداء  لهذا  ضرورة  ستوجد  كانت  ما 
خدماتنا  من  املستفيدون  يواجه  لم  ولو  للنزاع  سياسي 
األعباء اليومية لالحتالل واحلصار واالستالب بشكل يجعلهم 
عرضة للخطر مبستوى يرقى إلى أن يعد أزمة حماية كبيرة 
الشأن. وحتى يحني ذلك، ستواصل األونروا الوقوف جنباً إلى 
جنب مع الالجئني الفلسطينيني، وتقدمي اخلدمات إلى الفئات 
األكثر عرضة للخطر، ومناصرة حمايتهم ومتتعهم الكامل 

بحقوقهم.

فيليبو غراندي 
املفوض العام لألونروا

أرشيف األونروا / سمر أبو العوف
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1. ملخص تنفيذي

يسعى نداء األونروا الطارئ لسنة 2013 إلى تأمني التمويل الالزم 
لالستجابة إلى االحتياجات اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني في 
قطاع غزة والضفة الغربية، مبا في ذلك القدس الشرقية، والتي 
األساسية.  الوكالة  برامج  نطاق  خارج  أخرى  تدخالت  تتطلب 
دوالراً   300,062,990 تأمني  النداء،  هذا  خالل  من  األونروا،  وتطلب 
أمريكياً لتغطية تكاليف التدخالت الطارئة في ثمانية قطاعات 
لبرامجها  استراتيجية  أولويات  ثالث  الوكالة  وقد حددت  حرجة. 

الطارئة في سنة 2013، وهذه األوليات تشترك بها غزة والضفة 
مزيد  حدوث  من  الوقاية  على  األولويات  هذه  تركز  معاً.  الغربية 
حقوق  وصيانة  وحماية  وتعزيز  الغذائي،  األمن  في  التدهور  من 
الالجئني، مبا في ذلك حقهم في الوصول إلى اخلدمات، وضمان أن 
متلك األونروا القدرات الكافية لتنفيذ برامجها الطارئة بفاعلية. مت 
حتويل هذه األولويات االستراتيجية إلى خطط تدخل خاصة بكل 
لالحتياجات  لالستجابة  مصممة  أنشطة  من  تتكون  منطقة، 
والتحديات املاثلة في سياق العمل اخلاص بكل من غزة والضفة 

الغربية.

قطاع غزة: النهج االستراتيجي وخطة التنفيذ

النهج االستراتيجي

في  األونروا  عمل  في  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  سيتمثل 
غزة في زيادة التماسك والكفاءة واإلنصاف في برامجها الطارئة. 
على  قدرتها  حتسني  مواصلة  طريق  عن  ذلك  الوكالة  وستحقق 
وتبسيط  داخلياً،  متماسكة  بطريقة  الفقراء  هم  من  حتديد 

نظامني لتحديد الفقر بدمجهما في نظام واحد، وتعزيز اإلنصاف 
جميع  يكون  أن  من  للتأكد  الفقراء  نحو  املوجهة  تدخالتها  في 
الالجئني الذين على مستوى معني من الفقر وحجم معني لألسرة 

مؤهلني لتلقي املكونات ذاتها من املساعدات.
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األمن الغذائي

 60 حوالي  أن  عالياً، حيث  الغذائي  األمن  انعدام  يزال مستوى  ال 
باملائة من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي أو معرضون 
ركود  ظل  وفي  املساعدات.  يتلقوا  أن  بعد  حتى  انعدامه  خلطر 
النشاط االقتصادي، وبدء تباطؤ املكتسبات األخيرة املتحققة في 
ارتفاع  مكافحة البطالة وتراجعها في بعض األحيان، ومع توقع 
أسعار الغذاء على املستوى العاملي، ستعمل األونروا على الوقاية 
األكثر  للفئات  الغذائي  األمن  في  التدهور  من  مزيد  حدوث  من 
إتباع  خالل  من  ذلك  الوكالة  ستفعل  ولالجئني.  للخطر  عرضة 
واملساعدات  املباشرة،  الطارئة  الغذائية  املساعدات  ثالثي:  نهج 

النقدية الطارئة، وفرص املال مقابل العمل.

املساعدات الغذائية الطارئة
ستوزع األونروا الغذاء على حوالي 700,000 شخص من الالجئني 
الذين يعيشون في فقر  يوفر لالجئني  مبا  الفقراء في قطاع غزة، 
مدفع حوالي 76 باملائة من املتطلبات اليومية من الطاقة، والتي 
تعادل 2,100 سعرة حرارية للشخص، ويوفر للذين يعيشون في 
فقر مطلق حوالي 40 باملائة من متطلباتهم اليومية من الطاقة. 
املدرسية  للتغذية  برنامج موسع  تنفيذ  الوكالة  كما ستواصل 
في  مدارسها  في  وطالبة  طالب   226,000 إلى  يصل  ما  لصالح 
قطاع غزة. وستحتاج الوكالة إلى 78,033,000 دوالر أمريكي من 

أجل تنفيذ هذه األنشطة بالكامل.

املساعدات النقدية الطارئة
ستعزز الوكالة دعمها لألمن الغذائي لالجئني الفلسطينيني من 
خالل ثالثة أنواع من املنح النقدية. إذ سيتم تزويد حوالي 205,000 
أسرة الجئة تعيش حتت خط الفقر مبنح نقدية صغيرة من أجل سد 
فجوة الفقر املتوسطة التي تتبقى بعد تلقي املساعدات الغذائية 
لتغطية  مبساهمة  الالجئني  تزويد  وسيتم  األونروا.  من  الطارئة 
تكاليف العودة إلى املدارس بقيمة 100 شيكل لكل طفل ملتحق 
ستقدم  كما   .2014-2013 الدراسية  السنة  في  األونروا  مبدارس 
الوكالة تعويضاً تقدياً مصمماً لألسر الالجئة التي تفقد أصولها 
الوكالة  حتتاج  العسكرية.  العمليات  بسبب  واإلنتاجية  الغذائية 

إلى 37,905,360 دوالراً أمريكياً من أجل القيام بهذه األنشطة.

برنامج التشغيل املؤقت
في مجرى السعي لزيادة إمكانية الوصول االقتصادي إلى الغذاء، 
وخاصة في أوساط الفقراء، تهدف األونروا إلى توفير حوالي 36,613 
ال  عمل  موقع   25,326 ذلك  يتضمن  العمل.  مقابل  للمال  فرصة 
يتطلب مهارة خاصة و11,287 موقع عمل لعمال مهرة ومهنيني، 
تكافئ مبجموعها ما يقارب 14,911 وظيفة بدوام كامل. ستعطى 
األولوية في احلصول على فرص املال مقابل العمل لألسر الالجئة 
توسيع  على  كامل، سنعمل  متويل  على  احلصول  مت  وإذا  الفقيرة. 
الدعم املقدم لالجئات العامالت، واللواتي يعانني من أعلى معدالت 
دوالر   59,700,000 إلى  األونروا  وستحتاج  غزة.  قطاع  في  البطالة 

أمريكي لتنفيذ أنشطة املال مقابل العمل في سنة 2013.

الحماية والوصول إلى الخدمات

الصحة النفسية اجملتمعية
النفسية- لالحتياجات  الوكالة  ستستجيب   ،2013 سنة  في 
االجتماعية الشديدة واملتواصلة في قطاع غزة بواسطة تفعيل 
شبكة من 228 مرشداً ومرشدة نفسية-اجتماعية في 78 باملائة 
املراكز الصحية ومكاتب اإلغاثة  األونروا، وكذلك في  من مدارس 
جلسات  واملرشدات  املرشدون  سيقدم  االجتماعية.  واخلدمات 
إلى اخلدمات األساسية األخرى عند  إرشاد فردي وجمعي وإحالة 
االقتضاء. تبلغ متطلبات هذه األنشطة 3,500,940 دوالراً أمريكياً 

في سنة 2013.

التعليم الطارئ
الواسع  املنزلي  والعنف  والصراع  الفقر  أثر  من  للحد  سعياً 
املواد  من  مجموعة  األونروا  ستوفر  التعلم،  على  االنتشار 
الطلبة في بداية كل فصل دراسي ومجموعة  املدرسية جلميع 
في  يكافحون  الذين  الطلبة  ملساعدة  العالجية  البرامج  من 
البيئة  متتني  األونروا  وستواصل  األكادميية.  أهدافهم  حتقيق 
حتمل  التي  مبادرتها  مواصلة  خالل  من  مدارسها  في  الواقية 
تشجع  والتي  األونروا”،  مدارس  في  واالنضباط  “االحترام  عنوان 
من  التخلص  إلى  وتسعى  اجليدة  السلوكيات  تبني  على 
بالنظام.  اخمللة  السلوكيات  من  وغيرها  العنيفة  السلوكيات 
أنشطة  لتنفيذ  أمريكي  دوالر   7,825,500 إلى  األونروا  حتتاج 

التعليم العالجي في قطاع غزة.

الصحة الطارئة
قطاع  في  الصحية  الرعاية  خدمات  إلى  الوصول  لضمان  سعياً 
غزة، ستوفر األونروا مستويات كافية من املعدات واللوازم الطبية 
األساسية في مراكزها الصحية من أجل االستجابة إلى الطلب 
وزارة  عيادات  في  واللوازم  األدوية  هذه  نقص  عن  الناجت  املرتفع 
الصحة والعيادات اخلاصة. كما ستدعم الوكالة تكاليف الرعاية 
في املستشفى واإلحالة إلى مرافق الرعاية الثانوية والتخصصية 
لصالح األسر املعرضة للخطر، وخاصة الفقراء، وستنفذ برنامجاً 
حلوالي  التقصي  فحوص  بإجراء  يقوم  املدرسية  للصحة  طارئاً 
غير  مرضية  حاالت  أية  عن  للكشف  وطالبة  طالب   70,000
لتنفيذ  أمريكي  دوالر   2,220,000 إلى  الوكالة  حتتاج  مكتشفة. 

هذه األنشطة بالكامل.

موظفو دعم العمليات
ستستمر الوكالة في توظيف فريق من موظفي دعم العمليات 
انتهاكات.  أية  وتوثيق  الوكالة  حيادية  ومراقبة  تعزيز  أجل  من 
النوع  مسؤول  بدور  العمليات  دعم  موظفي  أحد  وسيقوم 
االجتماعي، وسيتم أيضاً توظيف مسؤول للحماية على مستوى 
اإلقليم للتنسيق مع الوكالة وتقدمي املشورة لها بخصوص تعزيز 
تنفيذ  ويحتاج  وتلبيتها.  وحمايتها  القطاع  في  الالجئني  حقوق 

هذه األنشطة إلى 1,998,000 دوالر أمريكي.

خطة التدخل
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احلماية: أسابيع املرح الصيفية في غزة
مسمى  حتت  الصيفية  األنشطة  برنامج  تنفيذ  األونروا  ستعيد 
“أسابيع املرح الصيفية في غزة”. ستتبنى الوكالة شكالً جديداً 
تزيد  أن  شأنها  من  جديدة  تشغيل  وأساليب  األنشطة  لهذه 
املالئمة  واإلبداعية  والتعلمية  الترفيهية  األنشطة  التركيز على 
أن  ميكنهن  حيث  آمن  مبكان  البنات  وتزويد  السائدة،  للثقافة 
حتتاج  والنفسية-االجتماعية.  البدنية  األنشطة  في  ينخرطن 
الوكالة إلى 9,900,000 دوالر أمريكي لتنفيذ هذا النشاط لصالح 

250,000 ولد وبنت.

غير  الذخائر  مخاطر  حول  املدارس  في  التثقيف  احلماية: 
املنفجرة 

احلوادث  معدالت  في  الثابت  لالرتفاع  االستجابة  مجرى  في 
املتعلقة بذخائر غير منفجرة والتي ال تزال تتسبب بإصابة ومقتل 
الكبار واألطفال في قطاع غزة، ستتبنى األونروا منهاجاً للتثقيف 
حول مخاطر هذه الذخائر في مدارسها في سنة 2013. وتسعى 
األونروا، من خالل دمج هذا املنهاج التثقيفي في املنهاج املدرسي 
التثقيف حول  فعالية  في  ملموسة  زيادة  إحداث  إلى  االعتيادي، 
في  التثقيف  هذا  في  والتوسع  املنفجرة  غير  الذخائر  مخاطر 
هذا  لتنفيذ  فقط  أمريكي  دوالر   55,500 توفر  ويلزم  غزة.  قطاع 

التدخل بالكامل.

املأوى الطارئ وإصالح املساكن
منازلها  تعرضت  الجئة  أسرة   2,000 حوالي  الوكالة  ستساعد 
بتكاليف  تزويدها  طريق  عن  وذلك  أضرار،  بها  حلقت  أو  للتدمير 
تعاني  التي  األسر  تزويد  الوكالة  ستواصل  كما  املؤقت.  املأوى 
األساسية،  الغذائية  غير  باملواد  ملساكنها  تدمير  أو  أضرار  من 
مساكنها  إصالح  في  الجئة  أسرة   11,280 حوالي  وستساعد 
التي تضررت بسبب العمليات العسكرية خالل السنوات العشر 
سنة  في  جديدة  ألضرار  تتعرض  مساكن  أية  وكذلك  املاضية، 
2013. حتتاج الوكالة إلى 39,600,000 دوالر أمريكي لتنفيذ هذه 

األنشطة.

أنشطة املياه والصرف الصحي الطارئة
ستقدم الوكالة الدعم، على شكل نشاط طارئ، لضمان استمرار 
إمدادات املياه ومعاجلة املياه العادمة في غزة من خالل توفير 1.6 
مليون لتر من الوقود وقطع الغيار واملواد األخرى للبلديات احمللية. 
ستقوم الوكالة أيضاً بجمع النفايات الصلبة ونقلها من مواقع 
طرح النفايات غير الرسمية إلى املكبات الرسمية حسب االقتضاء، 
وإصالح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أو حتسينها في 
املناطق التي تتعرض لتهديدات بالغة على صحة سكانها بسبب 
ضعف البنية التحتية. حتتاج األونروا إلى 2,347,650 دوالراً أمريكياً 

لتنفيذ هذه األنشطة الطارئة في قطاع غزة.

أجرتها  موسعة  مراجعة  نتائج  األونروا  ستنفذ   ،2013 سنة  في 
زيادة  أجل  الغربية من  الضفة  الطارئة في  برامجها  على  مؤخراً 
ثالثة  بإتباع  ونتائجها  وفاعليتها  الطارئة  برامجها  مالءمة  مدى 
أساليب عمل. ستحسن الوكالة نهجها في التعامل مع البطالة 
األولوية  إعطاء  طريق  عن  الالجئني  بني  الغذائي  األمن  وانعدام 
لدعم سبل كسب الرزق وأنشطة إدرار الدخل بشكل مستدام. 
وستعطي الوكالة األولوية لتقدمي األنشطة اإلنسانية الرئيسية 
وخاصة  التماس،  ومنطقة  الشرقية  والقدس  “ج”  املنطقة  في 
الوكالة  وستعمل  التهجير.  بخطر  املهددة  اجملتمعات  لدعم 
التي أقيمت كجزء من استجابة  البرامج احلساسة  على تثبيت 
تنفيذ  أثناء  استمرارها  بد من  ال  والتي  اإلنساني،  للوضع  مؤقتة 

اإلصالحات على نطاق الوكالة.

األمن الغذائي

بالنسبة  املهمة  القلق  بواعث  أحد  يشكل  الغذائي  األمن  يظل 
يعانون  والذين  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني  لالجئني 
غير  يعانيه  مما  بثبات  أعلى  مبستويات  الغذائي  األمن  انعدام  من 
الالجئني. كما أن األسر التي تعيلها نساء والالجئني املقيمني في 
اخمليمات وسكان املنطقة “ج” ومنطقة التماس والقدس الشرقية 
يشكلون فئات معرضة للخطر، وذلك يعود في جزء كبير منه إلى 
فقدانهم إلمكانية الوصول إلى األراضي الزراعية و/أو العمل في 

إسرائيل نتيجة القيود على الوصول واحلركة.

برنامج التشغيل املؤقت
في  تقيم  الجئة  أسرة   10,000 لصالح  فرصاً  الوكالة  ستوفر 
املنطقة “ج” ومنطقة التماس والقدس الشرقية: 7,500 مستفيد 
في  تقيم  الجئة  أسرة  و10,000  الالجئني،  مخيمات  سكان  من 
جتمعات سكانية خارج اخمليمات. ستعمل األونروا على مدار سنة 
2013 على تطوير استراتيجية جديدة مدتها ثالث سنوات لبرنامج 
مهارات  بني  املواءمة  حتسني  تتضمن  بحيث  الطارئ،  التشغيل 
طالبي العمل ومتطلبات فرص العمل احملددة، وتبني تدخالت في 
وإدخال  استدامة،  أكثر  دخل  إلى حتقيق  تؤدي  الرزق  سبل كسب 
إلى  الوكالة  الوظيفي. حتتاج  واإلرشاد  للعمل  التنسيب  خدمات 
45,835,949 دوالراً أمريكياً من أجل تنفيذ هذا البرنامج بالكامل 

في الضفة الغربية خالل سنة 2013.

الحماية والوصول إلى الخدمات

الصحة النفسية اجملتمعية
ستعمل األونروا في سنة 2013 على تعزيز مهارات التدبر اجملتمعية 
جتمعاً   49 لصالح  النفسية-االجتماعية  السالمة  وحتسني 
السكان  من  باملائة   90 املسجلون  الالجئون  يشكل  حيث  بدوياً، 
تأثيرات  من  ذلك  يصاحب  ما  مع  ألمنهم،  للتهديد  ويتعرضون 

الضفة الغربية: النهج االستراتيجي وخطة التنفيذ

النهج االستراتيجي

* األونروا باألرقام / متوز 2012
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نفسية-اجتماعية. ستقوم ستة فرق متنقلة للصحة النفسية 
بتقدمي خدمات على مستوى اجملتمعات احمللية، ومساعدة السكان 
في تشكيل جلان مجتمعية في 10 مواقع من أجل متتني القدرات 
حتتاج  النفسية-االجتماعية.  لألزمات  االستجابة  على  احمللية 
األونروا إلى 342,664 دوالراً أمريكياً من أجل تنفيذ هذه األنشطة.

الصحة الطارئة
ستعمل األونروا في سنة 2013 على تزويد 55 جتمعاً سكانياً من 
“ج”  واملنطقة  التماس  منطقة  في  واملعزولة  املهددة  التجمعات 
عيادات  خالل  من  والعالجية  الوقائية  الصحية  الرعاية  بخدمات 
صحية متنقلة، مبا يفيد حوالي 122,250 شخصاً. كما ستسعى 
احتياطية”  “قدرات  شكل  على  تبنيها  مت  التي  اخلدمات  لتثبيت 
على مدى العقد املاضي، وخاصة في املناطق التي تواجه تهديدات 
الوصول  إمكانية  من  القليل  ومتلك  احلماية  بخصوص  عالية 
األنشطة  هذه  تنفيذ  متطلبات  تبلغ  أخرى.  إلى خدمات صحية 

وتثبيت اخلدمات الصحية 2,759,083 دوالراً أمريكياً,

موظفو دعم العمليات
ستستمر الوكالة في توظيف فريق من موظفي دعم العمليات 
في الضفة الغربية من أجل تعزيز ومراقبة حيادية الوكالة، وتوثيق 
التي متنع  احلركة  القيود على  ومراقبة حاالت  احليادية،  انتهاكات 
عن  واإلبالغ  املرافق  إلى  الوصول  أو  عمله  أداء  من  األونروا  طاقم 
احلماية  اإلنساني ووضع  الوضع  ومراقبة  ومتابعتها،  احلاالت  هذه 

في الضفة الغربية. ويحتاج تنفيذ هذه األنشطة إلى 2,893,651 
دوالراً أمريكياً.

احلماية
ستراقب األونروا انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان الدولي التي يتعرض لها الالجئون، وستعزز العمل على 
وضع حد لهذه االنتهاكات من خالل التدخل لدى السلطات ذات 
العالقة ورفع الوعي وجتنيد األطراف املعنية الدولية. كما ستقدم 
للضحايا  ساعة   48 خالل  طارئة  نقدية  مساعدات  الوكالة 
هدم  نتيجة  الهدم  أو  للضرر  ممتلكاتهم  تتعرض  الذين  الالجئني 
املنازل بأوامر إدارية أو نتيجة التوغالت العسكرية. حتتاج الوكالة 
إلى 1,034,162 دوالراً أمريكياً لتنفيذ تدخالت احلماية بالكامل في 

الضفة الغربية.

أنشطة املياه والصرف الصحي الطارئة
ستعمل األونروا في سنة 2013 على حتسني أوضاع املياه والصرف 
الصحي والنظافة لالجئني املقيمني في اخمليمات في الضفة الغربية 
عن طريق تعزيز مهارات استهالك املياه وإدارتها في أوضاع الطوارئ 
في جميع اخمليمات. كما ستجري أعمال تأهيل طارئ على البنية 
الصلبة  النفايات  إلزالة  طارئة  وأنشطة  للمياه،  العامة  التحتية 
زيادة  والتخلص منها في مخيم شعفاط لالجئني، والذي يشهد 
ملحوظة في عدد السكان في السنوات األخيرة. ستحتاج الوكالة 

إلى 491,122 دوالراً أمريكياً لتنفيذ هذه األنشطة.

األرض الفلسطينية المحتلة والرئاسة: التنسيق واإلدارة

ستظل األونروا في سنة 2013 بحاجة إلى قدرات إضافية في اإلدارة 
التنفيذ الفعال  على مستوى األقاليم والرئاسة من أجل ضمان 
لبرنامج الطوارئ. وسنواصل الوكالة توظيف الطواقم األساسية 
في اإلقليمني لتنفيذ أنشطة الطوارئ اليومية واإلشراف عليها، 
استمرار  لدعم  الضرورية  اخلدمات  مع  والتعاقد  السلع،  وتوريد 

ستعمل  كما  الطوارئ.  برنامج  في  املوسعة  األنشطة  تنفيذ 
تنسيق  ضمان  أجل  من  األخرى  اإلنسانية  اجلهات  مع  قرب  عن 
املساعدات اإلنسانية. ستحتاج الوكالة إلى 12,560,409 دوالرات 
أمريكية من أجل ضمان توفر قدرات كافية في اإلدارة والتنسيق 

على مستوى اإلقليم والرئاسة لتنفيذ برنامج الطوارئ.
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2. المؤشرات الرئيسية لألرض الفلسطينية المحتلة

البيانات الجغرافية والديموغرافية

األرض الفلسطينية 
احملتلة

الضفة الغربيةغزة

60203655655املساحة )كيلومتر مربع(1
7134504468الكثافة السكانية )نسمة/كيلومتر مربع(2

السكان
4,293,3131,644,2932,649,020مجموع السكان3

2,128,5101,241,794886,716الالجئون املسجلون وغيرهم4
2,164,803402.4991,762,304غير الالجئني5

214,440 )24%(533,762 )43%(748,202 )35%(الالجئون املسجلون في اخمليمات6
263,302 )30%(523,771 )42%(787,073 )37%(الالجئون املسجلون حتت عمر 18 سنة7

210,802 )24%(351,832 )29%(562,634 )26%(الشباب الالجئون املسجلون في عمر 15-29 سنة8
2.983.372.59إجمالي معدل النمو السكاني9

االقتصاد

األرض الفلسطينية 
احملتلة

الضفة الغربيةغزة

4.47 مليار دوالر1.85 مليار دوالر6.32 مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي الفعلي )2011(10
5.2%23.0%9.9%النمو في الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي )2011(11

1,912.10 دوالر1,164.50 دوالر1,609.60 دوالرالناجت احمللي اإلجمالي الفعلي للفرد )2011(12

الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي للفرد )2011( كنسبة +/- من 
سنة 2005 13

%16.0+%9.7-%31.8+

الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي للفرد )2011( كنسبة +/- من 
سنة 1994 14

%13.5+%12.3-%29.7+

القوى العاملة، كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2012 )معدل املشاركة(15

734,742 )45.4%(367.200 )40.0%(1,101,942 )43.4%(اجملموع

186,561 )44.8%(236,948 )39.7%(423,509 )39.8%(الالجئون املسجلون

548,181 )45.6%(130,252 )40.6%(678,433 )46.0%(غير الالجئني
173,777 )32.9%(85,835 )24.7%(260,033 )29.2%(الشباب )15-24 سنة(16

149,336 )18.9%(64,883 )13.3%(214,219 )17.2%(اإلناث

معدالت البطالة

22.3%30.9%27.0%الالجئون املسجلون

17.3%28.1%19.5%غير الالجئني

29.9%53.0%37.4%الشباب )15-24 سنة(

23.5%46.9%30.5%اإلناث
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الفقر واألمن الغذائي

األرض الفلسطينية 
احملتلة

الضفة الغربيةغزة

السكان الذين يعيشون في فقر مدقع )2010(17

1.8%6.6%4.7%الالجئون 

1.3%6.4%2.3%غير الالجئني

1.4%6.5%3.3%اجملموع
السكان الذين يعيشون في فقر مطلق )2010(18

17.5%39.1%30.5%الالجئون 

18.7%43.0%23.8%غير الالجئني

18.4%40.3%26.6%اجملموع

السكان الذين يظلون يفتقرون إلى األمن الغذائي أو 
معرضني النعدام األمن الغذائي بعد تلقي املساعدة 

19)2011(

%41%60%30
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الحماية20
)جميع األرقام تعكس الفترة كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2012 ما لم يذكر غير ذلك(

األرض الفلسطينية 
احملتلة

الضفة الغربيةغزة

وفيات بني الفلسطينيني ناجتة عن الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني مباشرة

61574

إصابات بني الفلسطينيني ناجتة عن الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني مباشرة

26092672342

حوادث متعلقة مبستوطنني إسرائيليني أدت إلى إصابات بني 
الفلسطينيني )الضفة الغربية فقط(

--75

حوادث متعلقة مبستوطنني أدت إلى اإلضرار مبمتلكات/
أراض فلسطينية )الضفة الغربية فقط(

--175

مباني هدمتها السلطات اإلسرائيلية )الضفة الغربية 
فقط(

--467

عدد األشخاص املهجرين بسبب الهدم أو اإلخالء بواسطة 
السلطات اإلسرائيلية )الضفة الغربية فقط(

--676

عدد صيادي األسماك الذين احتجزتهم القوات اإلسرائيلية 
)غزة فقط(

-60-

عدد املصابني والقتلى على يد القوات اإلسرائيلية في 
املنطقة احملظورة )غزة فقط(

-97-

عدد اإلصابات املتعلقة بالذخائر غير املنفجرة في غزة 
)نسبة األطفال منها(21

-)%62( 29-

-5-املتوسط األسبوعي لعدد حموالت السلع اخلارجة من غزة

املتوسط األسبوعي لعدد حموالت السلع اخلارجة من غزة 
قبل فرض احلصار في سنة 2007

-240-

الصحة

الضفة الغربيةغزة

األدوية األساسية التي نفد مخزونها في الصيدلية املركزية لوزارة الصحة )حزيران/
يونيو 2012(22

%42%17

4,383,7851,836,083عدد زيارات املرضى إلى عيادات األونروا )2011(

املتوسط اليومي لعدد االستشارات الطبية لكل طبيب في املراكز الصحية 
لألونروا )كانون الثاني/يناير-حزيران/يونيو 2012(23

113.9104.03

54%84%الالجئون املسجلون الذين تخدمهم مراكز األونروا الصحية24

اإلحاالت من وزارة الصحة الفلسطينية إلى خدمات صحية خارج غزة )كانون 
الثاني/يناير-أيلول/سبتمبر 2012(25

8951-

المياه والصرف الصحي

1 مليونالسكان الذين يحصلون على أقل من 60 لتراً للفرد في اليوم )الضفة الغربية فقط(
10%نسبة مياه احلوض اجلوفي التي تعد آمنة للشرب )غزة فقط(26

90,000 متر مكعب كمية مياه اجملاري غير املعاجلة أو املعاجلة جزئياً التي يتم تصريفها في البحر )غزة فقط(27
في اليوم
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3. تحليل السياق واالحتياجات

يشكل  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  اإلنساني  الوضع  يزال  ال 
حتدياً بالنسبة جلزء كبير من سكانها بسبب مجموعة متنوعة من 
العوامل االجتماعية-السياسية. إن الالجئني الفلسطينيني الذين 
احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  السكان  نصف  حوالي  يشكلون 
يتضررون بشكل خاص. ويتسبب استمرار االحتالل اإلسرائيلي في 
تعميق االحتياجات اإلنسانية وزيادة انكشاف جزء كبير من السكان 
الالجئني. بالنتيجة، ال تزال البرامج اإلنسانية، مبا فيها املناصرة من 
أجل تلبية احتياجات الالجئني الفلسطينيني للحماية، متثل أولوية 

بارزة لألونروا في األرض الفلسطينية احملتلة لسنة 2013.

التالية السياق االجتماعي-السياسي السائد في  تتناول األجزاء 
األرض الفلسطينية احملتلة واالحتياجات اإلنسانية الناجمة عنه، 
نداءها  األونروا  التي على أساسها أعدت  وذلك لتوضيح اخللفية 

الطارئ لسنة 2013.

3-1 تحليل السياق

يتصف السياق السائد في األرض الفلسطينية احملتلة باستمرار 
املأزق السياسي، والنزاع العنيف، وتردي األوضاع املالية واالقتصادية، 

وانتشار القيود على حقوق الفلسطينيني، مبا يشمل الالجئني.

تواصل املأزق السياسي

أمام  جمة  حتديات  إفراز  في  اإلقليمي  السياسي  املناخ  يستمر 
تزال قضايا  الفلسطينية احملتلة. وال  األرض  اإلنساني في  الوضع 
استمر  لقد  السالم.  الركود في عملية  النهائي حبيسة  الوضع 
احلوار بني األطراف خالل السنة املاضية، مبا في ذلك من خالل تبادل 
الرسائل بخصوص العودة إلى طاولة املفاوضات. ومع ذلك، لم يتم 
إحراز أي تقدم سياسي ملموس وبقي االحتالل جاثماً بكل قوة.28 
السلطة  رئيس  عباس،  محمود  أعلن   ،2012 أيلول/سبتمبر  وفي 
الفلسطينية، في اجلمعية العامة لألمم املتحدة طلب فلسطني 

أن تأخذ صفة مراقب في األمم املتحدة كدولة غير عضو.

وعلى النحو ذاته، تواصلت حالة االنقسام السياسي الفلسطيني 
التحديات.  من  املزيد  مسببة  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  داخل 
لقد مت التوصل إلى اتفاقات حول عدد من القضايا، مبا فيها إجراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية مشتركة وانتخابات لهيئات منظمة 
التحرير الفلسطينية، إال أن ذلك لم يترجم إلى تقدم على األرض. 
وفي تشرين األول/أكتوبر 2012، أجريت انتخابات بلدية في الضفة 
الغربية فقط، مع امتناع حماس عن املشاركة. إن جهود السلطة 
الفلسطينية لبناء الدولة تتواصل بدعم من األمم املتحدة والدول 
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أول  بصياغة  املتحدة  األمم  قامت  وقد  اآلخرين،  والشركاء  املانحة 
إطار للمساعدات التنموية في سنة 2012. إال أن آثار هذه املبادرات 

ال تزال محدودة على أرض الواقع.

وتفاقم  واألمن  احلياة  في  احلق  وانتهاكات  الصراع  استمرار 
االنكشاف وعدم االستقرار

في  احملتلة  الفلسطينية  األرض  عبر  املتفشي  العنف  استمر 
أي تقدم  الناجتة عن غياب  القلق وعدم االستقرار  مفاقمة حالة 
سياسي. ففي الضفة الغربية، ال تزال حوادث إطالق النار بواسطة 
قوات األمن اإلسرائيلية وتوغالتها في مخيمات الالجئني، وحوادث 
العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيني، 
نتيجة  الفلسطينية  واملمتلكات  األراضي  تصيب  التي  واألضرار 
فرض سياسات تقييدية ومتييزية في التخطيط العمراني، ال تزال 
األراضي  على  االستيالء  إن  للقلق.  باعثاً  تشكل  األمور  هذه  كل 
املتاحة  املساحات  من  يقلل  االستيطاني  بالتوسع  للسماح 
للفلسطينيني حيث ميكنهم أن يبنوا مساكنهم ويحافظوا على 
مصادر رزقهم. وبالفعل، كانت 60 باملائة من املباني الفلسطينية 
خصصت  أراض  على  مقامة   2011 سنة  في  هدمها  جرى  التي 

للمستوطنات.29

ازداد عنف املستوطنني ضد السكان الفلسطينيني في الضفة 
 30  .2011 سنة  إلى   2009 سنة  من  باملائة   144 بنسبة  الغربية 
املستوطنني  قبل  من  عنف  حادثة   75 وثقت   ،2012 سنة  وفي 
أدت  175 حادثة  وثقت  الفلسطينيني، كما  إلى إصابات بني  أدت 
إلى اإلضرار مبمتلكات أو أراٍض فلسطينية.31 وأصيب حوالي 140 
ذاتها  الفترة  خالل   102 مع  باملقارنة  ذلك،  نتيجة  فلسطينياً 
من سنة 2009. 32 وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/
حية،  نيران  فيها  أطلقت  حادثة   68 تسجيل  مت   ،2012 سبتمبر 
لهذه  ونتيجة  مسلحة.  غير  ملواجهات  حاالت   604 جانب  إلى 
الفلسطيني- بالصراع  املتعلقة  احلوادث  من  وغيرها  احلوادث 
وأصيب  فلسطينيني  قتلى  أربعة  سقط  مباشرة،  اإلسرائيلي 
2342 خالل األشهر التسعة األولى من سنة 2012، باملقارنة مع 
13 قتيالً و1653 مصاباً حالل سنة 2011 بأكملها.33 وقد أصيب 
حوالي 85 إسرائيلياً في أنحاء مختلفة من األرض الفلسطينية 
احملتلة وفي إسرائيل في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/
للصراع  نتيجة  وذلك  مدنياً،   50 فيهم  مبن   ،2012 سبتمبر 

املباشر.34 اإلسرائيلي-الفلسطيني 

املنتظمة  اإلسرائيلية  العسكرية  العمليات  تزال  ال  غزة،  في 
أطلق  لقد  تقريباً.  يومياً  واقعاً  تشكل  املسلح  العنف  وأعمال 
وقذيفة هاون من غزة باجتاه جنوب إسرائيل  حوالي 750 صاروخاً 
في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2012. 35 وقام 
 122 حوالي  وأطلق  جوية  غارة   136 بحوالي  اإلسرائيلي  اجليش 
الفترة ذاتها. كما أن أعمال جتريف  قذيفة دبابات على غزة خالل 
األراضي وإطالق النيران عبر احلدود ومن البحر ظلت حتدث بشكل 
منتظم.36 وقد كان أثر ذلك على املدنيني مميتاً: فحتى نهاية أيلول/

سبتمبر 2012، قتل حوالي 57 فلسطينياً في قطاع غزة، مبن فيهم 
ستة أطفال، وأصيب 267 فلسطينياً.37 ومن بني هذا اجملموع، قتل 

 19 فيهم  مبن   ،88 وأصيب  فلسطينيني  مدنيني  تسعة  حوالي 
طفالً، في املناطق القريبة من احلدود املشتركة بني غزة وإسرائيل 
التي فرضتها إسرائيل من جانب واحد  املناطق  البحر، وهي  وفي 
كمنطقة محظورة.38 هذه املناطق التي يقيد الوصول إليها متتد 
ملا يصل إلى 1.5 كيلومتر داخل أراضي غزة وعلى مساحة 3 أميال 
الوصول  للفلسطينيني  ميكن  ال  بالتالي،  شواطئها.  من  بحرية 
و85  غزة  في  الزراعية  األراضي  من  باملائة   35 إلى  جزئياً  أو  كلياً 
باملائة من مياه صيد األسماك فيها. وقد ازدادت حالة انعدام األمن 

في شبه جزيرة سيناء بشكل ملموس في سنة 2012.

القيود على التنقل تعمق الفصل وتفتيت األرض الفلسطينية 
احملتلة 

يؤدي  االحتالل  مع  املترافقة  والسياسات  املمارسات  استمرار  إن 
السالم  يقوض  مما  الفلسطينية،  األراضي  تفتيت  تعميق  إلى 
احلصار  استمرار  ومع  البعيد.  املدى  على  اإلقليم  في  واالستقرار 
على غزة للسنة السادسة وفي ظل وجود العديد من القيود التي 
حتد من احلركة بشدة في الضفة الغربية، أصبح الفلسطينيون 
في القدس الشرقية وفي بقية الضفة الغربية وفي غزة معزولني 
القدس  إلى  الوصول  وأصبح  متزايد.  بشكل  اآلخر  عن  الواحد 
الشرقية صعباً بشكل خاص، مما يعني فصل حوالي أربعة ماليني 
والدينية  االقتصادية  عاصمتهم  عن  املدينة  خارج  فلسطيني 

والسياسية والثقافية.39

يوجد حوالي 529 عائقاً مادياً يحد من حركة الفلسطينيني داخل 
استكملت  وقد  الشرقية.40  القدس  فيها  مبا  الغربية،  الضفة 
إسرائيل بناء حوالي 62 باملائة من اجلدار، فيما شيدت نسبة 80 
باملائة منه داخل الضفة الغربية في تعارض مع الرأي االستشاري 
الصادر عن محكمة العدل الدولية في متوز/يوليو 2004. ويقدر أن 
60 جتمعاً سكانياً فلسطينياً يجبرون على استخدام طرق جانبية 
إلى أقرب مدينة مبا  املباشرة  تزيد مسافتها عن مسافة الطريق 
يتراوح من ضعفني إلى خمسة أضعاف، ويتضرر من ذلك حوالي 
والبحر  األغوار  مناطق  من  باملائة   95 تزال  وال  شخص.   190,000
امليت محظورة على الفلسطينيني. ويتقيد وصول الفلسطينيني 
إلى أراضيهم ومصادر رزقهم القريبة من املستوطنات اإلسرائيلية 
عنف  بسبب  أو  املناطق  تلك  تسييج  بسبب  إما  شديد  بشكل 
على جانب  يقيمون  الذين  الفلسطينيني  أن  املستوطنني.41 كما 
الضفة الغربية من اجلدار وتوجد أراضيهم الزراعية داخل منطقة 
التماس )املنطقة الواقعة بني اجلدار واخلط األخضر( ملزمون بطلب 
احلصول على تصريح زيارة من أجل الوصول إلى أراضيهم الزراعية، 

ويواجهون صعوبة في احلصول على تصريح كهذا.42

وال يزال أهالي قطاع غزة يعانون من تأثيرات احلصار القائم منذ 
سنة 2007، والذي أشارت إليه اللجنة الدولية للصليب األحمر 
جماعي  عقاب  أنه  على  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  وهيئات 
بعض  القيود  تخفيف  مت  لقد  غزة.  في  املقيمني  املدنيني  جلميع 
 2012 سنة  في  مصر  مع  غزة  معبر  عبر  السفر  على  الشيء 
ما  بخروج  يسمح  وأصبح  اجلديدة،  املصرية  احلكومة  جهة  من 
يصل إلى 1000 شخص في اليوم. إال أن إسرائيل ال تزال حتتفظ 
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على  وكذلك  غزة،  فوق  اجلوي  اجملال  على  املطلقة  بالسلطة 
حلدودها  الثالثة  األضالع  من  ضلعني  وعلى  البحري  محيطها 
إمكانية  أية  على  مطلقة  سيطرة  إسرائيل  متلك  كما  البرية. 
لذلك،  ونتيجة  الغربية.  والضفة  غزة  بني  الفلسطينيني  لتنقل 
ال يزال جميع سكان غزة تقريباً البالع غددهم 1.6 مليون نسمة 
اخملتصة  الطبية  والرعاية  واجلامعات  األسواق  عن  معزولني 
كحاالت  استثنائياً  عليها  يصادق  التي  احلاالت  )باستثناء 
إنسانية(43 وعن أفراد عائالتهم في الضفة الغربية. ويظل إدخال 
السلع إلى غزة على مستوى أقل من 45 باملائة من مستويات ما 

للقيود  تخفيف محدود  إجراء  الرغم من  2007، على  قبل سنة 
في سنة 2010. كما يظل إخراج املنتجات من غزة على مستوى 
أقل من خمسة باملائة من مستويات ما قبل سنة 2007. وال يزال 
إلى سوقها  السلع من غزة  على نقل  قائماً  الكلي  احلظر شبه 
الثانية  املرتبة  في  تأتي  والتي  الغربية،  الضفة  في  التاريخية 
في األهمية بعد السوق اإلسرائيلية فقط. وقد كادت احلموالت 
تقتصر  أن   2012 في سنة  غزة  مغادرة  في  التي جنحت  القليلة 
كلياً على الصادرات الزراعية املوسمية و/أو احلموالت التي نقلت 

برعاية هيئات دولية.44

أثر حصار غزة على عمليات األونروا

كان للحصار على غزة تأثير مدمر على سكانها من الناحية اإلنسانية، وهو ما تؤكده احلقائق واألرقام الواردة في هذا النداء الطارئ. 
كما أن احلصار قد فرض ثمناً باهظاً على عمليات األونروا.

خالل السنوات االثنتي عشرة املاضية، ناشدت األونروا من أجل توفير أكثر من ملياري دوالر أمريكي لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية 
في قطاع غزة التي أوجدتها هذه األزمة املطولة من فعل اإلنسان. ففي سنة 2000، عندما كان االقتصاد يعمل بشكل طبيعي، 
احتاج 10 باملائة فقط من الالجئني إلى معونات األونروا في تلبية احتياجاتهم األساسية. واليوم، يحتاج حوالي 70 باملائة ملعونات 
األونروا. كما أن استمرار احلظر على االستيراد التجاري ملواد البناء – وخاصة احلصمة وقضبان احلديد واخلرسانة – يؤثر على األونروا 
وغيرها من هيئات املعونات الدولية العاملة في غزة. وفي ظل وجود هذه السلع بحرية في األسواق احمللية وبأسعار أقل، فإن هيئات 

املعونة تدفع ثمن احلصار بشكل غير متناسب.

إن عملية املصادقة املطولة وتخفيض عدد نقاط العبور الرسمية من أربع نقاط إلى واحدة قد زاد تكلفة تنفيذ املشاريع على األونروا، 
مما يقلل من عدد الالجئني الذين تستطيع األونروا خدمتهم. ففي سنة 2011، أنفقت األونروا ما يقدر بخمسة ماليني دوالر أمريكي 
من التكاليف اإلضافية املتعلقة بإدخال مواد البناء وغيرها من املواد من إسرائيل إلى غزة. وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2012، أمضت 
األونروا ما يقارب 30 أسبوعاً باملتوسط في انتظار استالم مصادقات على املشاريع من حكومة إسرائيل. أما بالنسبة للمشاريع 
التي ال تزال تنتظر املصادقة، فقد بلغ متوسط وقت االنتظار أكثر من 65 أسبوعاً. وفي حني أن األونروا تشعر باالمتنان حلصولها على 
موافقة على 23 مشروعاً في سنة 2012، مبا في ذلك عدة مشاريع إسكانية تنتظر منذ مدة طويلة، فقد مت رفض عشرة مشاريع 
أخرى. وبالنسبة للمشاريع التي مت رفضها، انتظرت الوكالة أكثر من 87 أسبوعاً باملتوسط إلى أن مت إعالمها بالرفض. ويلزم القيام 
باملزيد من أجل تبسيط وتسريع عملية املوافقات وتيسير إجراء مناقشة شفافة حول املشاريع املرفوضة. ومع ذلك، فإن منح احلرية 

لتوريد مواد البناء من خالل معبر غزة مع إسرائيل هو الذي من شأنه أن ييسر عمل األونروا في غزة بأفضل شكل.
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مساحة إنسانية مقيدة:
أثر القيود على الحركة على عمليات األونروا في الضفة الغربية

تصاعد تشديد القيود على حركة الفلسطينيني داخل الضفة الغربية في السنوات األخيرة، وخاصة الدخول إلى القدس الشرقية 
واملنطقة احملصورة بني اجلدار واخلط األخضر )املعروفة باسم منطقة التماس(. وميكن أن يتم منع عبور الالجئني الفلسطينيني أو 
تأخيرهم لساعات أثناء محاولتهم املرور عبر نقاط التفتيش على مداخل هذه املناطق. إن هذه القيود املتزايدة تعيق تنقالت طاقم 

األونروا وحركة السلع كذلك.

إن األونروا بحاجة إلى أن يتنقل الطاقم والسلع بحرية بني مركزها اللوجستي في مكتب القدس ومنشآتها في األجزاء األخرى 
من الضفة الغربية حتى تتمكن من العمل بكفاءة وفاعلية. وتضطر األونروا، منذ سنة 1993، الستصدار تصاريح من السلطات 
اإلسرائيلية ألعضاء طاقمها احملليني من حملة هوية الضفة الغربية حتى يتمكنوا من دخول القدس الشرقية، مبا يشمل أولئك 
العاملني الذين يوجد مركز عملهم في مكتب الوكالة اإلقليمي أو في منشآت أخرى في القدس. وفي غالبية احلاالت، تسمح 
التصاريح ألعضاء الطاقم بأن يبقوا في املدينة حتى الساعة السابعة مساء.45 وحسب تشرين األول/أـكتوبر 2012، كان 404 
أشخاص من موظفي األونروا يحملون تصاريح، فيما كان 64 شخصاً قد قدموا طلبات للحصول على تصاريح ولكن لم يكونوا 
قد استلموها بعد. ورفض 28 طلباً آخر للحصول على تصاريح بذريعة “األسباب األمنية”. وفي غالبية احلاالت، ال يتم تزويد األونروا 
بتفسيرات رسمية ألية تأخيرات في معاجلة طلبات التصاريح أو لرفض الطلبات. كما أن السلطات اإلسرائيلية تصر اآلن على 
ضرورة إجراء تنسيق مسبق للسماح ملوظفي األونروا احملليني )الفلسطينيني( بالدخول إلى منطقة التماس، وهو ما يذكر مبا تطلبه 

السلطات اإلسرائيلية من الفلسطينيني عند اخلروج من غزة من خالل معبر إيرز أو عند العبور إلى األردن.

خالل األشهر التسعة األولى من سنة 2012، وقعت 188 حادثة مت فيها منع أو تأخير حركة طاقم األونروا داخل الضفة الغربية، 
مبا في ذلك القدس الشرقية، مما أدى إلى خسارة 143 يوم عمل. وقعت 141 حادثة من هذا اجملموع )75 باملائة( على نقاط التفتيش 

املؤدية إلى القدس الشرقية، وأدت إلى خسارة 120 يوم عمل من رقم 143 اإلجمالي )84 باملائة(.

الرسم البياني 1: حاالت إعاقة وصول طاقم األونروا في الضفة الغربية خالل الشهور التسعة األولى من سنة 2012

2012

حاالت إعاقة دخول األونروا إلى القدس الشرقية حاالت إعاقة دخول األونروا ملناطق أخرى في الضفة الغربية
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العواقب املالية واالقتصادية ال تزال شديدة

عالية  مستويات  احملتلة  الفلسطينية  األرض  شهدت  أن  بعد 
الفترة 2010- في  التي حتققت  االقتصادية  املكاسب  من  نسبياً 

سنة  في  جديد.  من  التباطؤ  في  االقتصادي  النشاط  بدأ   ،2011
2011، بلغ منو الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي 5.2 باملائة في الضفة 
الغربية و23 باملائة في غزة. إال أنه في النصف األول من سنة 2012 
منا الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي في األرض الفلسطينية احملتلة 
الغربية  النمو في الضفة  بلغ  باملائة فحسب، حيث  بنسبة 2.2 

باملائة، وفي قطاع غزة 3.5 باملائة.46 كما أدى تباطؤ النشاط   1.7
االقتصادي في األرض الفلسطينية احملتلة إلى تفاقم األزمة املالية 
 1.3 إلى  عجزها  يصل  أن  توقع  مع  الفلسطينية،  السلطة  في 
مليار دوالر أمريكي بنهاية سنة 2012. وإلى أن تتم إزالة احلواجز 
التي حتول دون تنمية القطاع اخلاص، ستظل األرض الفلسطينية 
والتعافي االقتصادي املستدام. وسيظل  النمو  إلى  احملتلة تفتقر 
الالجئني  مبا يشمل  مليون نسمة،47   4.3 البالغ عددهم  سكانها 
وانعدام  الفقر  من  مرتفعة  معدالت  من  يعانون  الفلسطينيني، 

األمن الغذائي.

الرسم البياني 2: معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي في األرض الفلسطينية احملتلة )حسب املنطقة( للفترة 1995-2011 باألسعار 
الثابتة )سنة األساس 2004(48
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يظل التفتيت املتواصل للضفة الغربية يشكل عقبة كأداء أمام 
من  أكثر  تشغل  التي  “ج”  املنطقة  إن  حقيقي.  اقتصادي  منو  أي 
60 باملائة من مساحة الضفة الغربية وحتتوي على غالبية املوارد 
الطبيعية في املنطقة تكتسب أهمية رئيسية بالنسبة لقدرة 
الدولة الفلسطينية العتيدة على احلياة. إال أن القيود املفروضة 
“ج”  املنطقة  في  األراضي  وتقسيم  العمراني  التخطيط  على 

تكبح النمو االقتصادي وإمكانية توسيع سبل كسب الرزق.

كانت املكتسبات االقتصادية األخيرة في الضفة الغربية ناجتة عن 
املعونات الدولية، والتي مولت مباشرة ما يصل إلى ثلث الناجت احمللي 
اإلجمالي.49 ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية في 
النصف األول من سنة 2012 إلى 18.6 باملائة بعد أن كان 16.4 باملائة 
أعلى  بطالة  معدالت  من  يعانون  الالجئون  وظل   .2011 سنة  في 
بكثير باملقارنة مع غير الالجئني، بواقع 22 باملائة لالجئني مقابل 17 

باملائة لغير الالجئني في النصف األول من سنة 2012.

زيادة  حدوث  من  الرغم  على  انخفضت  الشرائية  القوة  أن  كما 

في  احلاد  االرتفاع  بسبب  وذلك  الشهرية،  األجور  متوسط  في 
ارتفع   ،2012 سنة  من  األولى  الثمانية  األشهر  فخالل  األسعار. 
في  باملائة   3.83 بنسبة  املستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم 
الضفة الغربية وبنسبة 2.97 باملائة في القدس.50 ونتيجة لذلك، 
األول  النصف  في  الفعلية  الشهرية  األجور  متوسط  انخفض 
 1656( ذاتها في سنة 2011  الفترة  باملقارنة مع  من سنة 2012 
شيكالً مقابل 1710 شواكل(. وظل الالجئون يعانون من أخفض 
مستوى لألجور الفعلية في الضفة الغربية، حيث بلغ متوسط 
األجور الشهرية الفعلية لديهم 1480 شيكالً في النصف األول 
من سنة 2012. وبلغ متوسط األجور الشهرية الفعلية لالجئات 
اإلناث 1329 شيكالً، أي أقل بنسبة تقارب 20 باملائة من املستوى 

اإلجمالي جلميع الفلسطينيني في الضفة الغربية.51

وقد شعر الفلسطينيون في الضفة الغربية بأثر ارتفاع األسعار 
ومظاهرات  إضرابات  في  فشاركوا  الشرائية  القوة  واضمحالل 
واسعة االنتشار في أيلول/سبتمبر 2012. وأبرزت هذه املظاهرات 

هشاشة االقتصاد الفلسطيني ومدى اعتماده على إسرائيل.

الفلسطينية احملتلة حسب املنطقة للسنوات 2011-1994  للفرد في األرض  الفعلي  الناجت احمللي اإلجمالي  البياني 3:  الرسم 
باألسعار الثابتة )سنة األساس 2004(52

  االرض الفلسطينية احملتلة             الضفة الغربية             قطاع غزة
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في  الفعلي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في  منو  من حدوث  الرغم  على 
إال أن غزة لم تتمكن بعد  باملائة في سنة 2011،  غزة بنسبة 23 
من بدء أية عملية إنعاش اقتصادي مستدام. وقد أكدت البيانات 
احلديثة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن بعض املكاسب 
االقتصادية للفترة 2010-2011، والتي اعتمدت بشكل كبير على 
استالم مواد بناء وسلع أخرى عبر األنفاق وعلى املعونات الدولية، 
قد بدأت بالنكوص في سنة 2012. فقد ارتفعت البطالة في غزة 
من 28 باملائة في النصف األول من سنة 2011 إلى 30 باملائة في 
الفترة ذاتها من سنة 2012. وبقيت معدالت البطالة بني الالجئني 
أعلى من مثيالتها بني غير الالجئني )31 باملائة مقابل 28 باملائة(، 
هذه النزعة التي ظهرت في سنة 2010 قد تفاقمت بفعل النقص 
األونروا  التي تدعمها  العمل  املال مقابل  الشديد في متويل فرص 
واالنخفاض احلاد في حجم هذه الفرص. وال تزال أعلى نسب بطالة 
بشكل  يعانون  الذين  الالجئني  والشباب  الالجئات  النساء  بني 
مستمر من معدالت بطالة تصل اآلن إلى 47 باملائة للنساء وحوالي 

35 باملائة للشباب في النصف األول من سنة 2012.

قادرين  كانوا  الذين  األشخاص  عدد  في  الزيادة  من  الرغم  وعلى 
على العمل في غزة من منتصف سنة 2010 إلى منتصف سنة 
2011، إال أن قدرتهم على حتمل تكاليف األغذية واملواد األساسية 
الغذاء  فأسعار  االنخفاض.  في  استمرت  للحياة  الالزمة  األخرى 
بسبب   ،2011 إلى   2006 سنة  من  باملائة   34 بنسبة  ارتفعت 
القيود التي تفرضها إسرائيل على توريد الغذاء واالرتفاع احلاد في 
تتمكن  ولم   ،2008 في سنة  العاملي  النطاق  على  الغذاء  أسعار 
ذاته،  الوقت  وفي  الوضع.  هذا  نتائج  من  التعافي  من  بعد  غزة 
انخفض متوسط األجور بنسبة 11 باملائة بسبب انهيار القطاع 
املواتية  غير  القطاعات  حول  االقتصاد  هيكلة  وإعادة  اخلاص 
للتداول التجاري والتي تتطلب مهارات منخفضة وتعطي أجوراً 
العاملة  القوة الشرائية لألسر  منخفضة. نتيجة لذلك، تآكلت 
في غزة بنسبة 30 باملائة منذ سنة 2006. 53 ويقدر أن 33 باملائة 

من العاملني في غزة في سنة 2011 كانوا فقراء.54

في سنة 2012، دفع تزايد العنف في شبه جزيرة سيناء السلطات 

وقطاع  سيناء  بني  تربط  نفق   100 من  أكثر  تدمير  إلى  املصرية 
في  األخرى  والسلع  البناء  مواد  كميات  انخفضت  بالتالي،  غزة. 
وارتفعت األسعار  أكثر  أو  باملائة  يقارب 45  غزة بشكل سريع مبا 
بشكل حاد، مما أكد من جديد على استمرار هشاشة اقتصاد غزة 

وانكشافه احلاد أمام الصدمات واالضطرابات.55

الالجئني في  الطارئ يقوض استقرار  النداء  النقص في متويل 
األرض الفلسطينية احملتلة

واصل متويل النداء الطارئ لألونروا انحداره الثابت منذ سنة 2010، 
مستواها  على  اإلنسانية  االحتياجات  استمرار  من  الرغم  على 
أو  االلتزامات  غطت  األول/أكتوبر،  تشرين  نهاية  فحتى  العالي. 
الطارئ  النداء  باملائة من متطلبات متويل  التعهدات حوالي 45.5 
تقليصات  التمويل  في  النقص  وسبب   .2012 لسنة  للوكالة 
الطارئة األساسية،  التدخالت  لبعض  مؤقتاً  توقيفاً  أو  ملموسة 
التي  لألسر  النقدية  واملساعدات  العمل،  مقابل  املال  فرص  مثل 
الطارئ  والدعم  الغربية،  والضفة  تعيش في فقر مدقع في غزة 

للمياه والصرف الصحي في غزة.

إن احلاجة ملحة لتأمني استثمارات مالية سخية من املانحني من 
هذا  في  الواردة  اإلنسانية  لالحتياجات  بالكامل  االستجابة  أجل 
عملية  استئناف  نحو  تقدم  أي  غياب  ففي   .2013 لسنة  النداء 
السالم مبصداقية، ستظل االحتياجات اإلنسانية قائمة طاملا ظل 
الفلسطينيون محصورين في حلقة مفرغة من البطالة وانعدام 
ال  األوضاع  هذه  وستؤدي  املعونات.  على  واالعتماد  الغذائي  األمن 
محالة إلى املزيد من تقويض االستقرار في الضفة الغربية وقطاع 
وهي  لألونروا  بالنسبة  جسيم  قلق  باعث  يشكل  ما  وهو  غزة، 
تؤثر  التي  القيود  من  ذلك  وغير  املوارد  تأمني  في  صعوبات  تواجه 
على عملياتها. إن على أطراف النزاع، وبدعم من اجملتمع الدولي، أن 
يبذلوا االستثمارات السياسية الالزمة لرفع احلصار عن قطاع غزة، 
الفلسطيني،  االقتصاد  التي تخنق  احلركة  القيود على  واحلد من 
إلى حل عادل  التوصل  أجل  النهائية من  احملصلة  يعملوا في  وأن 

وشامل للصراع.

الرسم البياني 4: وضع متويل نداءات األونروا الطارئة لألرض الفلسطينية احملتلة، 2012-2000 56
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3-2 تحليل االحتياجات

ال تزال التهديدات لألمن الغذائي واحلماية والوصول إلى اخلدمات 
األرض  في  السائد  للوضع  الرئيسية  اإلنسانية  العواقب  تشكل 

الفلسطينية احملتلة.

االرتفاع الثابت في مستوى انعدام األمن الغذائي

السبب الرئيسي النعدام األمن الغذائي في األرض الفلسطينية 
احملتلة هو نقص القدرة االقتصادية على الوصول إلى الغذاء. ففي 
ويعيشون  الفقر  من  السكان  من  باملائة   40 حوالي  يعاني  غزة، 
أن  ويقدر  اليوم.57  في  للشخص  أمريكي  دوالر   3.63 من  أقل  على 
60 باملائة يفتقرون إلى األمن الغذائي أو معرضون لذلك حتى بعد 
تلقي املساعدات الغذائية من الهيئات اإلنسانية.58 وحتاول أكثر من 
من  مع وضعهم  التدبر  الغذائي  األمن  إلى  املفتقرة  األسر  نصف 
خالل تخفيض جودة الغذاء الذي يأكلونه، وتأكل ثلث األسر وجبات 
أقل كل يوم. ويفيد حوالي 26 باملائة من السكان في غزة أن مدى 
التنوع في نظامهم الغذائي سيء أو “على احلافة”، إذ تقوم األسر 
للخضروات  استهالكها  بتقليص  الغذائي  األمن  إلى  تفتقر  التي 
والفواكه واللحوم ومنتجات األلبان. كما أن نقص املغذيات الدقيقة 
ال يزال يشكل مثار قلق، إذ يقدر أن نسبة 70 باملائة من األطفال في 
عمر 9-12 شهراً ونسبة 35 باملائة من النساء احلوامل كن يعانني من 
فقر الدم في النصف األول من سنة 2011. 59 ويعد التعليم والنوع 
االجتماعي واإلعاقة من العوامل الرئيسية التي حتدد مدى التعرض 
خلطر انعدام األمن الغذائي، إذ أن احتمال انعدام األمن الغذائي يزداد 
مبا يتراوح من ضعفني إلى ثمانية أضعاف إذا كان رب األسرة حاصالً 

على تعليم منخفض أو ذا إعاقة أو امرأة.

كما أن األمن الغذائي يظل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لالجئني 
الفلسطينيني في الضفة الغربية، والذين يعانون بشكل ثابت من 
مستويات أعلى من الفقر وانعدام األمن الغذائي باملقارنة مع غير 
الالجئني. ويقدر أن 17 باملائة من الفلسطينيني يظلون مفتقرين 
إلى األمن الغذائي وأن 13 باملائة أخرى منهم يظلون معرضني خلطر 

انعدام األمن الغذائي بعد حصولهم على املساعدات.60 إن انعدام 
غير  بني  هو  مما  أعلى  الفلسطينيني  الالجئني  بني  الغذائي  األمن 
الالجئني، ويصل إلى 29 باملائة مقابل 17 باملائة على التوالي. كما 
أن التفاوتات في األمن الغذائي ترتبط كذلك بحجم األسرة والنوع 
االجتماعي واملوقع.61 فاألسر التي تعيلها نساء والالجئون املقيمون 
تعاني من  ألن  احتماالً  أكثر  والرعوية  البدوية  واألسر  اخمليمات  في 
انعدام األمن الغذائي من سواها، حيث يقدر أن مستويات انعدام 
األمن الغذائي لديها تصل إلى 29 باملائة و24 باملائة و34 باملائة على 
التماس  ومنطقة  “ج”  املنطقة  في  السكان  ويتعرض  التوالي.62 
والقدس الشرقية كذلك إلى درجة عالية من اخلطر على أمنهم 
الغذائي نتيجة فقدان القدرة على الوصول إلى األراضي الزراعية و/

أو العمل في إسرائيل بسبب القيود على الوصول واحلركة.

تهديدات مستمرة للحماية

شديدة  خملاطر  غزة  في  الفلسطينيني  الالجئني  حماية  تتعرض 
باحلق  التمتع  ويقع  املستمر.  واحلصار  الدائر  الصراع  بسبب 
العمليات  بسبب  دائم  تهديد  حتت  واألمن  واحلرية  احلياة  في 
العسكرية اجلارية وقيام إسرائيل من جانب واحد بإعالن مناطق 
لفرض  السعي  مع  مناطق محظورة،  أنها  على  والبحر  البر  في 
هذا الواقع باستخدام النيران احلية في كثير من األحيان. كما أن 
السنوات  تخريب املساكن وهدمها على نطاق واسع على مدى 
مستوى  في  اإلنساني  باحلق  التمتع  أعاق  قد  املاضية  العشر 
معيشي الئق، مبا يشمل السكن. فغالبية األسر مينعها فقرها 
أو  البناء  أو  األرض  لشراء  العالية  التكاليف  تتحمل  أن  من 
استئجار مساكن جديدة على مستوى مالئم. لقد دمر ما يقارب 
9,000 مسكن وتعرض 29,000 مسكن آخر ألضرار شديدة بسبب 
63 وفي واقع  العمليات العسكرية اإلسرائيلية منذ سنة 2000. 
التي دمرت مساكنها خالل  األسر  باملائة من   68 قرابة  إن  احلال، 
العملية العسكرية اإلسرائيلية في 2008-2009 ال تزال مهجرة 
تستضيفها  أو  مستأجرة  مساكن  في  وتقيم   2012 سنة  في 
عدة  للتهجير  األسر  من  باملائة   69 تعرضت  وقد  أخرى.64  أسر 

مرات منذ سنة 2009. 65
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يوجد في غزة ثاني أعلى عدد من اإلصابات املرتبطة بالذخائر غير 
املنفجرة للفرد الواحد في العالم.66 فالذخائر غير املنفجرة، سواًء 
في املناطق املكشوفة أم في املناطق احلضرية، تقتل وجترح ما يصل 
إلى 30 شخصاً كل سنة، وأغلب هؤالء فتيان تقل أعمارهم عن 
18 سنة.67 ويصبح العنف األسري أيضاً واسع االنتشار في غزة، 
حيث يفيد حوالي نصف النساء اللواتي سبق لهن الزواج وحوالي 
75 باملائة من األطفال بأنهم عانوا من العنف على أيدي أزواجهن 
أو ذويهم.68 هذا في حني إن الفلسطينيني في غزة يشعرون بقلق 
وخوف عميقني من أن يتأذوا أو يقتلوا أثناء العمليات العسكرية، 
حيث حتدث الغارات اجلوية وإطالق النيران عبر قطاع غزة في أوقات 
وأمناط وأماكن ال ميكن التنبؤ بها. وقد تعرض أغلب األطفال إلى 
أو  عائالتهم  من  أفراداً  وفقدوا  الصراع  من  شديدة  مستويات 

أصدقاًء لهم وأصبحوا يعانون من قلق شديد,

القسري  والتهجير  االستالب  عمليات  الغربية، جتري  الضفة  في 
في  باإلكراه  املنازل  إخالء  بسبب  اإلنسانية  القلق  بواعث  وتتزايد 
املنطقة “ج” والقدس الشرقية، ومصادرة األراضي الفلسطينية، 
الوصول  وتقييد  املنازل،  وهدم  االستيطاني،  البناء  في  والتوسع 
واملضايقات  والعنف  واخلدمات األساسية،  واألسواق  األراضي  إلى 

اعتداءات  بخصوص  بفاعلية  القوانني  تنفيذ  وعدم  العسكرية، 
في  إدارية  بأوامر  املباني  هدم  حاالت  ازدادت  لقد  املستوطنني. 
النصف األول من سنة 2012 بنسبة 15 باملائة باملقارنة مع الفترة 
ذاتها من سنة 2011، وبنسبة 62 باملائة باملقارنة مع الفترة ذاتها 
من سنة 2010. ومنذ بداية سنة 2012 وحتى نهاية شهر أيلول/
سبتمبر، تعرض للتهجير القسري في الضفة الغربية ما ال يقل 
عن 676 شخصاً، حوالي نصفهم من األطفال.69 وشكل الالجئون 
الفلسطينيون حوالي 34 باملائة من األشخاص الذين مت تهجيرهم 
عنوة.70 إن القيود التي تنطوي عليها إجراءات التخطيط العمراني 
في املنطقة “ج” تشكل أحد الدوافع الرئيسية للتهجير القسري، 
املستوطنني  وعنف  االستيطاني  التوسع  مع  جنب  إلى  جنباً 
 90 حدثت  لقد  الرعوية.  والتجمعات  الالجئون  له  يتعرض  الذي 
باملائة من جميع حاالت هدم املنازل و92 باملائة من جميع حاالت 
التهجير في سنة 2011 في املنطقة “ج”.71 إن للتهجير القسري 
عواقب اجتماعية-اقتصادية وانفعالية وخيمة على املدى القريب 
والبعيد بالنسبة لالجئني الفلسطينيني. ويتسبب تعطل القدرة 
على الوصول إلى فرص العمل ومصادر كسب الرزق بزيادة الفقر 
املعونات  على  االعتماد  وتعاظم  املعيشية  املستويات  وانخفاض 

اإلنسانية.
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انخفاض القدرة على الوصول إلى اخلدمات

حد  إلى  غزة  قطاع  في  اخلدمات  إلى  الوصول  إمكانية  تقلصت 
كبير بسبب احلصار واالنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي. 
ويؤثر عجز القطاع اخلاص عن استيراد مواد البناء واملعدات الطبية 
واألدوية واملدخالت الزراعية واملكنات بشكل قانوني على كل جانب 
والبنية  املرافق  وبسبب ضعف  غزة.  قطاع  في  احلياة  جوانب  من 
التحتية التي تتضرر أثناء العمليات العسكرية وال تتاح إمكانية 
تصليحها أو تطويرها، تتعرض املياه العذبة الشحيحة في قطاع 
غزة للتلوث بشكل كبير وتغلب عليها امللوحة نتيجة تسرب مياه 
البحر إلى حوض املياه اجلوفي. ويقدر أن 90 باملائة من مياه احلوض 
غير  اجلوفي  احلوض  يصبح  أن  وميكن  للشرب.  آمنة  غير  اجلوفي 
صالح لالستعمال خالل فترة غير بعيدة قد ال تتعدى سنة 2016، 
ويصبح الضرر نهائياً ال رجعة فيه بحلول سنة 2020. 72 من ناحية 
أخرى، يجري ضخ أكثر من 90,000 متر مكعب من مياه اجملاري غير 
املعاجلة أو شبه املعاجلة في البحر كل يوم. وقد أدى النقص املزمن 
في األدوية واللوازم في املستودعات الطبية املركزية في غزة وعدم 
القدرة على صيانة وتطوير وتوسيع املعدات واخلدمات الطبية إلى 
اضطرار إلحالة قرابة 8,000 مريض للعالج الطبي خارج غزة في 

سنة 2012. 73

تعجز اجملالس البلدية عن تقدمي اخلدمات العامة الكافية في غزة 
بسبب عواقب احلصار اجلاري واالنقسام السياسي الداخلي. وقد 
سبب نقص الوقود وعدم كفاية الطاقة االستيعابية حملطة توليد 
الكهرباء حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي ملدة 12-18 ساعة 
في اليوم باملتوسط في أوائل سنة 2012، 74 مما أثر سلباً على قدرة 
وعلى  العمل،  في  واإلنتاجية  األداء  على  والعيادات  املستشفيات 
إمكانية ضخ املياه ومياه اجملاري. وقد أجبر نقص الكهرباء األسر 
على استعمال مولدات كهرباء منزلية واستعمال النار املكشوفة 
البيوت، مما أدى إلى حوادث  لتوفير الطاقة الالزمة للتدفئة وإنارة 
وغياب  الطرق  مستوى  تدني  وبسبب  باحلرائق.  مرتبطة  وإصابات 

الذين   – األطفال  يغادر  املنتزهات،  بنية حتتية عامة حضرية مثل 
في  للعب  املكتظة  بيوتهم   – السكان  نصف  حوالي  يشكلون 
واحلرمان  الفقر  ويؤثر  وخطورة.  ازدحاماً  أكثر  أنها  رغم  الشوارع 
وتدني التغذية والتوتر والقلق من كل بد على صحة األفراد وقدرة 

األطفال على األداء األكادميي في املدرسة.

فلسطيني   400,000 حوالي  فيعاني  الغربية،  الضفة  في  أما 
إلى اخلدمات  الوصول  في 186 جتمعاً سكانيا75ً من مصاعب في 
الصحية األساسية. فالقيود التي تعيق حركة الطواقم الصحية 
على  السكان  قدرة  من  بشدة  حتد  الطبية  والسلع  واملرضى 
واملنطقة  الشرقية  القدس  في  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول 
ومخيمات  التماس  ومنطقة  املغلقة  العسكرية  واملناطق  “ج” 
املرضى  مجموع  ومن  “ب”.  واملنطقة  “أ”  املنطقة  في  الالجئني 
الرعاية  إلى  للوصول  تصاريح  بطلب  تقدموا  الذين  ومرافقيهم 
يتم  أو لم  القدس، رفضت طلبات حوالي خمسهم  الطبية في 
الرد على طلبهم في حينه مما حال دون قدرتهم على تلقي الرعاية 
وفقاً ملا كان مخططاً لهم.76 وتسود مستويات عالية من التوتر 
أوساط  في  النفسية  الصحة  ومشكالت  النفسي-االجتماعي 
خطر  تواجه  التي  الغربية  الضفة  في  السكانية  التجمعات 
اجملتمعية  املباني  هدم  وأوامر  املساكن،  وهدم  القسري،  التهجير 
الوصول  والقيود على  املستوطنني،  وعنف  الرزق،  ومصادر كسب 
تتعرض  التدبر  استراتيجيات  إن  واألسواق.77  واملوارد  األراضي  إلى 
لضغوط ساحقة بشكل متزايد، ويتضاءل التماسك االجتماعي 
بني األسر واجملتمعات، فيما تتعرض أمناط احلياة التقليدية للتهديد 
من  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  يعاني  كما  والتدمير. 
صعوبات متنامية في الوصول إلى مرافق املياه والصرف الصحي 
بجودة، حيث أن إجمالي إمدادات املياه آخذ باالنخفاض منذ سنة 
2006. وتساهم السياسات واملمارسات املرتبطة باالحتالل، مبا في 
ذلك إجراءات التخطيط العمراني التمييزية ونظام التصاريح، في 

تقييد الوصول إلى املوارد واحلد من تطوير البنية التحتية.
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أثناء التخطيط للنداء الطارئ لسنة 2013، واصلت األونروا التركيز 
على األنشطة التي تستجيب مباشرة لالحتياجات اإلنسانية احلادة، 
وبدرجة أقل تلك املطولة، لالجئني في قطاع غزة والضفة الغربية 
التي تستلزم تنفيذ تدخالت خارج نطاق برامج الوكالة احملورية. كما 
 2013 سنة  بسياق  املتعلقة  التخطيط  افتراضات  األونروا  حددت 

لتسترشد بها في تطوير استراتيجياتها )انظر اجلزء 1-4(.

الضفة  بها  تشترك  استراتيجية  أولويات  ثالث  الوكالة  حددت 
اإلنسانية  برامجها  بها جميع  الغربية مع قطاع غزة لتسترشد 
عبر األرض الفلسطينية احملتلة في سنة 2013. ترد هذه األولويات 
االستراتيجية في اجلزء 4-2. مع ذلك، تسود في غزة والضفة الغربية 
سياقات عمل فريدة ولكل منها احتياجاته وحتدياته وفرصه اخلاصة 
به. لذلك متت صياغة األولويات االستراتيجية املشتركة في خطط 
التدخالت مصممة  تكون  أن  بكل منطقة لضمان  تدخل خاصة 
حسب االحتياجات احملددة في كل من املنطقتني. ويتم استعراض 

هذه اخلطط اخلاصة بكل منطقة في اجلزء اخلامس.

4-1 افتراضات التخطيط المشتركة

تقوم العمليات الطارئة الواردة في هذا النداء على أساس عدد من 
افتراضات التخطيط الرئيسية، وبعضها تتشارك فيه مع النداء 

املوحد لألرض الفلسطينية احملتلة لسنة 2013. وهي على النحو 
التالي:

وإسرائيل،  § الفلسطينيني  بني  السياسية  العمليات  تستمر 
وكذلك ما بني األطراف الفلسطينية، ولكن دون أن تتحقق 
االقتصاد  وضع  في  حتسينات  إلى  تقود  ملموسة  نتائج 
واحلماية والظروف اإلنسانية. وتظل األوضاع املعيشية حلوالي 
الفلسطينية  األرض  مليوني الجئ فلسطيني مسجل في 

احملتلة غير مستقرة.

األرض  § عبر  احمللية  السوق  في  الغذاء  أسعار  ترتفع 
الفلسطينية احملتلة تبعاً للنقص العاملي في السلع املهمة 
وما يرافق ذلك من ارتفاع عاملي في أسعار الغذاء. بالنتيجة، 
أكبر في كل من  الالجئني بقدر  الشرائية لدى  القوة  تتآكل 
لألونروا  التشغيلية  التكلفة  وترتفع  وغزة،  الغربية  الضفة 

في تزويد 700,000 الجئ في غزة باملساعدات الغذائية. 

للسماح  § الكافي  بالقدر  غزة  في  احلصار  تخفيف  يتم  ال 
حتسن  بحدوث  للسماح  أو  اإلنتاجي  االقتصاد  باستئناف 
الركود في  أو  النكوص  ويستمر  اإلنسانية.  األوضاع  بارز في 
ويظل  مؤخراً.  البطالة  معدالت  على  طرأ  الذي  االنخفاض 

4. افتراضات التخطيط واألولويات االستراتيجية والمتطلبات
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ارتفاع  بسبب  عالية  مستويات  على  الغذائي  األمن  انعدام 
وتواصل  الغذائية.  املساعدات  متويل  ونقص  الغذاء  أسعار 
التدريجي.  تدهورها  النفسية  والصحة  الصحة  أوضاع 
على  القادرة  اخليارات  غياب  بسبب  الشباب  تهميش  ويزداد 
القيود  شتى  وبسبب  التخرج  بعد  لهم  املتاحة  االستمرار 
ويتواصل  اخملتلفة.  السلطات  قبل  من  عليهم  املفروضة 
وقوات  املسلحة  الفلسطينية  اجلماعات  بني  العنف  تبادل 
األمن اإلسرائيلية. ويظل الوضع األمني في سيناء محفوفاً 
الفلسطيني  اجملتمع  داخل  العنف  مستوى  ويبقى  باخملاطر. 

مرتفعاً، وخاصة داخل األسرة والعنف املوجه ضد النساء.

الغربية،  § الضفة  في  واحلركة  الوصول  على  القيود  تستمر 
التنمية  وتعيق  واخلدمات  والبضائع  الناس  لتحد من حركة 
االقتصادية. ويظل االقتصاد يعاني من الركود أو يزداد تدهوره، 
بالنزعات السائدة  ويزداد انعدام األمن الغذائي سوءاً، متأثراً 
النزعات  خطى  على  للحماية  التهديدات  وتسير  عاملياً. 
السائدة من السنوات السابقة. فيتواصل التهجير القسري، 
أو يتصاعد،  ويبقى عنف املستوطنني على املستويات ذاتها 

ويستمر العنف املسلح بني احلني واآلخر في التسبب بتأثير 
سلبي على وضع احلماية اخلاص بالالجئني.

للمساعدات  § الالجئني  حاجة  بني  الفجوة  اتساع  يستمر 
الطارئة ومتويل املانحني املتاح لتزويدهم بتلك املساعدات، مما 
يساهم في إمكانية حدوث مزيد من اإلخالل باالستقرار في 

غزة والضفة الغربية.

4-2 األولويات االستراتيجية للنداء الطارئ 
لسنة 2013

وضعت  التي  الثالث  االستراتيجية  األولويات  أن  الوكالة  قررت 
للنداء الطارئ لسنة 2012 ال تزال صاحلة لسنة 2013، إذ لم يحدث 
أي حتسن ملموس في السياق في سنة 2012، وتشير افتراضات 
التخطيط إلى استمرار الوضع على ما هو عليه أو حدوث املزيد 
االستراتيجية  األولويات  تعداد  يتم  النطاق.  احملدود  التدهور  من 
الثالث أدناه، إلى جانب املواقع املستهدفة والنواجت ومؤشرات اإلجناز 

املتعلقة بها.
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املؤشراتالنواجتاألولويات االستراتيجية
الغاية لسنة 

2013

منع املزيد من التدهور في 
مستوى األمن الغذائي لالجئني 

األكثر ضعفاً وافتقاراً لألمن 
الغذائي من خالل تقدمي املعونات 

الغذائية الطارئة ودعم سبل 
كسب الرزق لألسر التي تفتقر 

إلى األمن الغذائي أو تواجه 
صدمات حادة. 

تتزايد القدرة االقتصادية لدى 
األسر املفتقرة إلى األمن الغذائي 

على الوصول إلى الغذاء.

نسبة الفجوة في انعدام األمن 
الغذائي التي تسدها مساعدات 

األونروا في سنة 2013.

%100

تعزيز وحماية وصيانة حقوق 
الالجئني الذين يواجهون أزمات 

حادة وانتهاكات حلقوق اإلنسان 
وعوائق أمام الوصول إلى اخلدمات.

تثبت األطراف املعنية اإلقليمية 
والدولية احتراماً متزايداً حلقوق 

اإلنسان والقانون اإلنساني 
الدولي.

يتمتع الالجئون املتضررون من 
األزمات بحقوقهم األساسية، مبا 

فيها احلق في التعليم والرعاية 
الصحية واملياه والصرف الصحي 

واملسكن.

عدد انتهاكات القانون اإلنساني 
الدولي / احلوادث املتعلقة باحلماية 

التي تتم مراقبتها وتوثيقها 
بشكل منهجي )الضفة الغربية 

فقط(.

عدد الالجئني )األسر واألفراد( الذين 
يتلقون مساعدة في التدخل في 
أوقات الطوارئ )الضفة الغربية 

فقط(.

عدد الالجئني الذين يصلون إلى 
خدمات األونروا الطارئة في غزة 

)التعليم، والصحة، والصحة 
النفسية، واملأوى، واملياه والصرف 

الصحي(.

غير متوفر 
)100 بناًء على 

خبرات السنوات 
السابقة(

غير متوفر

450,000

ضمان أن يتم تنفيذ برامج األونروا 
اإلنسانية بفاعلية وبتنسيق 

كامل مع جميع الشركاء 
الداخليني واخلارجيني ذوي العالقة.

تتواصل أنشطة برنامج الطوارئ 
في الوكالة دون انقطاعات ناجتة 

عن النقص في الطاقم وتقدم 
خدمات مصممة استراتيجياً حتد 

من الفجوات في تقدمي اخلدمات 
وتتقاطع مع األطراف العاملة 

األخرى.

عدد االنقطاعات في تنفيذ 
برنامج الطوارئ بسبب النقص 

في عدد الطاقم.

عدد اجملموعات العنقودية أو 
القطاعات الرئيسية أو الفرعية 
ذات الصلة التي تشارك األونروا 

فيها بنشاط، مصنفاً حسب 
اإلقليم.

0

غزة: 9
الضفة الغربية: 4

4-3 متطلبات برنامج األونروا

الفلسطينية  األرض  في  املتحدة  لألمم  وكالة  أكبر  هي  األونروا 
الالجئني  إلى  املباشرة  املساعدات  بتقدمي  مكلفة  وهي  احملتلة، 
الفلسطينيني. ولذا فهي شريك رئيسي في عملية النداء املوحد 
لسنة 2013 وتشكل 47 باملائة من املبلغ املطلوب.78 تطرح عملية 
النداء املوحد لهذه السنة تركيزاً مشدداً على التدخالت الطارئة 
تهديداً  متثل  التي  لألوضاع  فورية  استجابة  لتقدمي  تسعى  التي 
للحياة وتهديدات مباشرة أخرى. نتيجة لذلك، فإن النداء املوحد ال 
يتصدى بشكل كامل جلميع االحتياجات اإلنسانية احلادة واملمتدة 
الدائرة.  األزمة  عن  والناجتة  الفلسطينيني  الالجئني  تواجه  التي 

تلبية جميع هذه االحتياجات، فقد  أن تتم  األونروا  وحتى تضمن 

تدخالت  جانب  إلى  إنسانية  تدخالت  الطارئ  ندائها  في  أدرجت 

التي تنشأ عن استمرار األزمة  تتصدى لعوامل الضعف املمتدة 

يتضمن  الطارئ  األونروا  نداء  فإن  لذلك  سنة.   12 من  ألكثر 

متطلبات مالية أعلى مما طلبته األونروا في عملية النداء املوحد.

يلخص اجلدول أدناه املتطلبات اإلنسانية لألونروا حسب منطقة 

العمل، وفقاً ملا ورد في عملية النداء املوحد وفي النداء الطارئ. وقد 

مت جتميع التدخالت القطاعية وعرضها حتت األولوية االستراتيجية 

التي تساهم فيها.
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45,835,949

-
-

61,017,032
105,535,949

طارئ 
متثل أرقام النداء ال

س 
جة الفعلية ولي

حلا
ا

ضمن 
التمويل املتوقع، وتت

ي 
هنية ف

ص عمل م
توفير فر

ني الذين 
جئ

صاً لال
غزة وفر

ي 
ى األمن الغذائ

يفتقرون إل
طقة 

طقة “أ” واملن
ي املن

ف
ضفة الغربية، 

ي ال
ب” ف

“
ت من النداء 

ستثني
ي ا

والت
حد.

املو

ي
جملموع الفرع

ا
114,314,583

175,638,360
21,405,449

45,835,949
-

-
135,720,032

221,474,309

ت
خلدما

ى ا
صول إل

ق أمام الو
سان وعوائ

حلقوق اإلن
ت 

كا
ها

حادة وانت
ت 

هون أزما
ج

ني الذين يوا
جئ

ال
حقوق ال

صيانة 
حماية و

عزيز و
جية 2: ت

ستراتي
األولوية اال

حة 
ص

ال
سية 

النف
جملتمعية

ا

3,500,940
3,500,940

342,664
342,664

-
-

3,843,604
3,843,604

ف.
ختال

جد ا
ال يو

طارئ
م ال

التعلي
6,715,500

7,825,500
-

-
-

-
6,715,500

7,825,500
ضمن 

طارئ تت
أرقام النداء ال

حدة 
ت املو

ختبارا
ف اال

كالي
ت

ي غزة.
ف
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طارئة
حة ال

ص
ال

1,776,000
2,220,000

2,759,083
2,759,083

-
-

4,535,083
4,979,083

ضمن 
طارئ تت

أرقام النداء ال
كامل للوازم 

حتياج ال
اال

ي غزة.
طبية ف

ت ال
واملعدا

م 
ب دع

كت
م

ت
العمليا

1,998,000
1,998,000

2,893,651
2,893,651

-
-

4,891,651
4,891,651

ف.
ختال

جد ا
ال يو

حلماية
ا

-
-

1,034,162
1,034,162

-
-

1,034,162
1,034,162

ف.
ختال

جد ا
ال يو

سابيع 
حلماية: أ

ا
صيفية 

املرح ال
ي غزة

ف

-
9,900,000

-
-

-
-

-
9,900,000

سابيع املرح 
شروع أ

أزيل م
ي غزة من النداء 

صيفية ف
ال

ظل من 
كنه ي

حد، ول
املو

حلماية البارزة ولذا 
ت ا

خال
تد

طارئ.
ي النداء ال

ي ف
بق

حلماية: 
ا

ف 
التثقي

حول 
ي 

س
املدر

خائر 
طر الذ

خا
م

جرة
غير املنف

55,500
55,500

-
-

-
-

55,500
55,500

ف.
ختال

جد ا
ال يو

ت 
املأوى املؤق

كن
سا

صالح امل
وإ

6,660,000
30,660,000

-
-

-
-

6,660,000
30,660,000

طارئ 
متثل أرقام النداء ال

كن 
سا

ي عدد امل
الزيادة ف

خل 
ى تد

جة إل
حا

ي ب
الت

ي 
جة األعمال القتالية ف

نتي
ي/نوفمبر 2012 

شرين الثان
ت

ي غزة.
ف

طة املياه 
ش

أن
ف 

صر
وال

طارئة
ي ال

ح
ص

ال

-
2,347,650

491,122
491,122

-
-

491,122
2,838,772

ضمن 
طارئ تت

أرقام النداء ال
طة لغزة.

ش
أن

ي
جملموع الفرع

ا
20,705,940

58,507,590
7,520,682

7,520,682
-

-
28,226,622

66,028,272

القة
ع

ي ال
ني ذو

جي
خلار

ني وا
خلي

كاء الدا
شر

جميع ال
ل مع 

كام
ق 

سي
سانية بفاعلية وبتن

ج األونروا اإلن
م تنفيذ برام

ضمان أن يت
جية 3: 

ستراتي
األولوية اال

ق واإلدارة
سي

التن
9,207,450

9,207,450
2,495,312

2,495,312
857,647

857,647
12,560,409

12,560,409
ف.

ختال
جد ا

ال يو

جملموع
ا

144,227,973
243,353,400

31,421,443
55,851,943

857,647
857,647

176,507,063
300,062,990
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لألرض  الشاملة  االستراتيجية  أولوياتها  بترجمة  األونروا  قامت 
إلى خطط  الطارئ لسنة 2013  الفلسطينية احملتلة في ندائها 
الفريدة  العمل  لسياقات  إدراكاً  منطقة  بكل  خاصة  تدخل 
القائمة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وقد تبنت الوكالة 
نهجاً استراتيجياً عاماً لكل منطقة يحدد أبرز التحديات والفرص 
بالقطاعات  خاصة  تدخالت  جانب  إلى  السنة،  لهذه  بالنسبة 
سياق.  كل  في  القائمة  االحتياجات  لتلبية  مصممة  اخملتلفة 
ويجري هنا استعراض خطط التدخالت اخلاصة بكل قطاع حسب 

األولوية االستراتيجية التي تساهم فيها.

5-1 غزة

5-1-1 النهج االستراتيجي للنداء الطارئ 
لسنة 2013

ستواصل األونروا في سنة 2013 العمل على تعزيز حماية الالجئني 
األخرى  والتأثيرات  االجتماعية-االقتصادية  التأثيرات  من  غزة  في 
ذلك من خالل مجال  األونروا  املستمر. ستفعل  واحلصار  للصراع 
على  للمحافظة  األساسية  املساعدة  تقدم  التي  التدخالت  من 
والقدرة  التدبر  وتعزز استراتيجيات  الغذائي،  األمن  احلياة وحتقيق 
الوضع  تأثيرات  من  وحتد  السكان،  لدى  والصمود  التحمل  على 
النوعي  التعليم  إلى  الوصول  على  األطفال  قدرة  على  الطارئ 
الالجئني  حقوق  احترام  مناصرة  في  وتستمر  الصحية،  والرعاية 

ضمن اجلهود الساعية للتوصل إلى حل سياسي للصراع. يجري 
خطط  في  املقترحة  األنشطة  عن  التفاصيل  من  مزيد  تقدمي 

التدخل اخلاصة بكل قطاع في اجلزء 2-1-5.

في  األونروا  عمل  في  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  سيتمثل 
في  واإلنصاف  والكفاءة  التماسك  زيادة  في   2013 في سنة  غزة 
النهجني  خالل  من  ذلك  الوكالة  وستحقق  الطارئة.  برامجها 

التاليني:

هم . 1 من  حتديد  على  قدرتها  حتسني  الوكالة  ستواصل 
التحسينات  إن  داخلياً.  متماسكة  بطريقة  الفقراء 
التراكمية التي أدخلت على استجابة األونروا للطوارئ على 
إلى نشأة نظامني  دون قصد  أدت عن  مدى 12 سنة مضت 
تخدمهم  الذين  للفقراء  واحد  الفقر:  لتحديد  متوازيني 
األمان  شبكة  )برنامج  احملوري  برنامجها  خالل  من  الوكالة 
خالل  من  اخلدمة  يتلقون  الذين  للفقراء  وآخر  االجتماعي( 
مواطن  من  عدد  إلى  الوضع  هذا  أدى  وقد  الطوارئ.  برنامج 
على   2013 سنة  في  العمل  وسيتم  الكفاءة،  في  الضعف 
التخلص من مواطن الضعف أو ترشيدها من خالل تبسيط 

النظامني بدمجهما في نظام واحد. 

نحو . 2 املوجهة  تدخالتها  في  اإلنصاف  الوكالة  ستعزز 
نظامني  لوجود  املقصودة  غير  األخرى  العواقب  الفقراء. من 
في األونروا لالستجابة للفقر وانعدام األمن الغذائي في غزة 

5. االستراتيجية الخاصة بكل منطقة والتدخالت الخاصة بكل قطاع
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واملساعدات  الغذاء  سلة  في  اإلنصاف  عدم  من  نوع  ظهور 
النقدية املتاحة لالجئني. نتيجة لذلك، اختلفت املساعدات 
املقدمة لالجئني الفقراء في برنامج شبكة األمان االجتماعي 
عن املساعدة املقدمة لالجئني الفقراء في برنامج الطوارئ. 
اإلنصاف،  حتقيق  أجل  من  الوضع  هذا  تصحيح  سيتم 
من  معني  مستوى  على  الذين  الالجئني  جميع  وسيكون 
ذاتها  املكونات  لتلقي  مؤهلني  لألسرة  معني  وحجم  الفقر 

من املساعدات.

5-1-2 خطط التدخل الخاصة بكل قطاع

األولوية االستراتيجية 1:
لالجئني  الغذائي  األمن  مستوى  في  التدهور  من  املزيد  منع 

األكثر ضعفاً

حتليل االحتياجات من ناحية األمن الغذائي
القدرة  نقص  عن  باألساس  غزة  في  الغذائي  األمن  انعدام  ينتج 
الهشاشة  بفعل  ويتفاقم  الغذاء  إلى  الوصول  على  االقتصادية 
من  باملائة   60 حوالي  يزال  ال  الغذاء.  إمدادات  لسلسلة  املالزمة 
أو  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  الفلسطينيني  الالجئني 
والتي  املساعدات،  يتلقوا  أن  بعد  حتى  انعدامه  خلطر  معرضني 
على  البطالة  وثبات  الغذاء  أسعار  وارتفاع  احلصار  يقوضها 
بارتفاع  التنبؤات  ظل  وفي  األجور.79  وانخفاض  عالية  مستويات 
في سنة  إضافية  باملائة   30-20 بنسبة  للغذاء  العاملية  األسعار 
2013 وانخفاض الواردات التي تدخل غزة عبر األنفاق بسبب تدمير 
األمن  انعدام  يتفاقم  أن  فيرجح   ،2012 سنة  في  لألنفاق  مصر 

الغذائي في غزة في سنة 2013.

الغذائي  األمن  تقويض  في  تساهم  املتوقعة  غير  النفقات  إن 
بتخفيض  ملزمة  نفسها  جتد  ما  كثيراً  األسر  أن  إذ  أكبر،  بقدر 
االستجابة  أجل  من  تستهلكه  الذي  الغذاء  نوعية  أو  كمية 
دائماً  املثال،  لها. على سبيل  التي لم حتسب احلساب  للنفقات 
النفقات  في  ارتفاعاً  معها  املدرسية  السنة  بداية  جتلب  ما 
التي على األسرة أن تتحملها. ولكن األسر التي تعيش في فقر 
مدقع ال تستطيع حتمل هذه التكاليف الدنيا دون أن تقلص من 
األسر  تفقد  ما  كثيراً  ذاته،  النحو  وعلى  الغذائية.  مشترياتها 
التي تعرضت منازلها للهدم في العمليات العسكرية ما تصل 
قيمته إلى ثالثة أشهر من السلع الغذائية، إلى جانب خسارتها 
على  األسر  هذه  حتصل  لم  وما  البيتية.  اإلنتاجية  لألصول 
الغذائي  أمنها  وضع  فسيزداد  فقدته،  ما  لتعويض  املساعدة 
احلد  ضمان  عن  وتعجز  معيشتها،  سبل  وتتحطم  صعوبة، 

األدنى من املستوى املعيشي خالل فترة التهجير. 

على  االقتصادية  القدرة  نقص  ملشكلة  األونروا  ستستجيب 
انعدام  معدالت  ارتفاع  من  عنها  ينتج  وما  الغذاء  إلى  الوصول 
األمن الغذائي في غزة من خالل اتباع نهج ثالثي. ستقدم األونروا 
االحتياج  من  باملائة   76=40 لتلبية  املباشرة  الغذائية  املساعدات 
اليومي األدنى للطاقة لألسر التي تعيش في فقر مطلق ومدقع 

الذين  لالجئني  النقدية  املساعدات  وستقدم  التوالي(.  )على 
يعيشون في فقر مدقع لتمكينهم من شراء اخلضروات والفواكه 
ومنتجات األلبان حتى يتمكنوا من تلبية نسبة 24 باملائة املتبقية 
الغذائية لسلة  القيمة  وزيادة  اليومية للطاقة  من احتياجاتهم 
الذين  لالجئني  العمل  مقابل  املال  فرص  ستقدم  كما  الغذاء. 
مبلغ  جني  من  يتمكنوا  حتى  ومطلق  مدقع  فقر  في  يعيشون 
فجوات  من  املتبقي  اجلزء  سد  في  يساعدهم  املال  من  إضافي 

الفقر واألمن الغذائي.

جناة  حبل  مبثابة  لألونروا  الثالثة  الغذائي  األمن  تدخالت  تعد 
عامل  بدور  وتعمل  غزة  في  الجئ   700,000 حلوالي  بالنسبة 
هذه  من  كل  تفصيل  يجري  املتزعزع.  السياق  في  استقرار 

التدخالت أدناه.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تقدمي املساعدات 
الغذائية إلتاحة 

اجملال لألسر التي 
تعيش في فقر مدقع 

ومطلق لتلبية أبسط 
متطلباتهم الغذائية.

يتم تخفيف حدة 
انعدام األمن الغذائي.

يحصل األطفال على 
دعم غذائي يتيح لهم 

التركيز على تعليمهم 
بنجاح.

عدد الالجئني املفتقرين لألمن 
الغذائي الذين يتلقون مساعدات 

غذائية )مصنفاً حسب اجلنس(.

نسبة احتياجات الطاقة التي 
تتم تلبيتها من خالل توزيع املؤن 

الغذائية، املتوسط للفصل الواحد 
)مصنفة حسب حالة الفقر(.

نسبة األطفال غير احلاصلني على 
وجبة اإلفطار قبل املدرسة الذين 

يتلقون التغذية املدرسية )مصنفة 
حسب فترة املناوبة املدرسية 

وجنس الطالب(.

700,000

40% للفقر 
املطلق

76% للفقر 
املدقع

%100

 78,033,000
دوالر

المساعدات الغذائية الطارئة

التدخالت الرئيسية
مبا أن العنصر األول في استراتيجية األونروا يتمثل في منع املزيد 
من التدهور في مستوى األمن الغذائي في غزة، فستعمل الوكالة 
في سنة 2013 على تقدمي املساعدات الغذائية املباشرة لالجئني 
لألطفال  املدرسية  التغذية  تقدمي  جانب  إلى  هناك،  الفقراء 

املنتظمني في مدارس األونروا.

المساعدات الغذائية الطارئة
ما  على  السنة  خالل  مرات  أربع  الغذائية  املؤن  الوكالة  ستوزع 
يقارب 700,000 الجئ مت حتديد أنهم يعيشون في فقر باستخدام 

أن  الوكالة. يقدر  املتبعة لدى  البديلة  بالوسائل  صيغة االختبار 
حوالي 213,000 الجئ يعيشون في فقر مدقع سيحصلون على 
 2,100 البالغة  اليومية  متطلباتهم  من  باملائة   76 يقارب  ما 
في  يعيشون  الجئ   487,000 حوالي  وأن  للفرد  حرارية  سعرة 
متطلباتهم  من  باملائة   40 قرابة  على  سيحصلون  مطلق  فقر 
غذاء  سلة  على  مؤهلة  أسرة  كل  ستحصل  للطاقة.  اليومية 
الشمس  عباد  وزيت  والسكر  واألرز  الدقيق  على  حتتوي  موحدة 
كما  األسرة.  حلجم  وفقاً  املعلب،  واللحم  الكامل  واحلليب 
نساء،  تعيلها  التي  األسر  أن  من  التأكد  على  الوكالة  ستعمل 
»مهجورة«  وتعتبر  رسمياً  مطلقة  املرأة  تكون  ال  حيث  وخاصة 
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في  باألولوية  حتظى  ستظل  حقوقها،  من  العديد  إلى  وتفتقر 
برنامج املساعدات الغذائية.

سيستمر شراء غالبية مكونات سلة الغذاء خارج غزة وإدخالها 
أن  إال  اإلمدادات،  سلسلة  في  الثبات  ضمان  أجل  من  هناك  إلى 
أمكن.  حيثما  احمللية  الصناعات  دعم  أيضاً  ستواصل  الوكالة 
غزة  في  الدقيق  مطاحن  مع   2013 سنة  في  األونروا  فستتعاقد 

لشراء ما يقارب 48,000 طن من الدقيق.

العاملة  الوكالة العمل في تعاون مع األطراف األخرى  ستواصل 
على األمن الغذائي في غزة، مبا في ذلك منظمة األغذية والزراعة 
الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  واجلهاز  العاملي  األغذية  وبرنامج 
لضمان الثبات والتناغم في حتليل االحتياجات وتصميم البرامج 

ارتفاع  واالستهداف وتفحص قوائم املستفيدين. وحتسباً حلدوث 
لالجتاهات  حساباتها  األونروا  واءمت  الغذاء،  أسعار  في  عاملي 
السائدة املستقبلية في أسعار السلع مع برنامج األغذية العاملي 

لضمان الدقة واالتساق العاملي في بناء امليزانيات.

التغذية المدرسية التكميلية
ستواصل األونروا كذلك تنفيذ برنامج موسع للتغذية املدرسية 
يستهدف ما يصل إلى 225,000 طالب وطالبة )52 باملائة ذكور، 
يتمحور  األونروا.  مدارس  في  يوماً   180 يقارب  ملا  إناث(  باملائة   48
البرنامج حول قائمة طعام على مدار سبعة أيام تتضمن مجاالً 
متنوعاً من األغذية الطازجة مثل الساندويتشات واللنب والفواكه 
والعصير أو احلليب. سيتم شراء غالبية املواد التي ستوزع ضمن 

برنامج التغذية املدرسية من خالل موردين محليني من غزة.

المساعدات النقدية الطارئة

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

توفير النقد 
كوسيلة مرنة 
مكملة لتوزيع 
الغذاء من أجل 

إتاحة اجملال لألسر 
التي تعيش في 

فقر مدقع لتلبية 
أبسط متطلباتهم 
الغذائية والتدبر مع 

الصدمات.

يتم سد فجوة الفقر املتبقية 
بعد املساعدات الغذائية لدى 

األسر التي تعيش في فقر مدقع.

تتمكن األسر التي لديها أطفال 
في سن املدرسة من تأمني لوازم 

العودة للمدرسة.

يتم توفير مواد املعيشة 
األساسية لألسر التي تعاني 

من خسائر مادية نتيجة 
التدمير العسكري.

عدد األسر التي تعيش في فقر 
مدقع احلاصلة على مساعدات 

نقدية.

نسبة أطفال األسر الفقيرة 
التي تتلقى املساعدة النقدية 
في تكاليف العودة للمدرسة.

عدد األسر املؤهلة املتعرضة 
لصدمات من التدمير العسكري 

التي تتم مساعدتها لتعويض 
املتطلبات األساسية.

205,000

%100

%100

 37,905,360
دوالراً
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التدخالت الرئيسية
من  املزيد  ملنع  األونروا  استراتيجية  في  الثاني  العنصر  هو  هذا 
التدهور في مستوى األمن الغذائي في غزة. ستعمل الوكالة في 
سنة 2013 على مساعدة األسر الالجئة من خالل ثالثة أنواع من 

املنح النقدية.

المساعدات النقدية للذين يعيشون في فقر مدقع
ستزود األونروا ما يقارب 205,000 الجئ يعيشون تخت خطر الفقر 
مبنح  اليوم  في  للشخص  أمريكي  دوالر   1.5 يعادل  الذي  املدقع 
وغير  الغذائية  احتياجاتهم  تلبية  من  متكينهم  أجل  من  نقدية 
الغذائية األساسية. ستمنح األهلية للحصول على منح نقدية 
لألسر التي يتم تقييمها على أنها تعيش في فقر مدقع بواسطة 
نظام االستهداف في الوكالة باعتماد صيغة االختبار بالوسائل 
البديلة. وسيتم حتديد قيمة املنح مبا يساعد على سد متوسط 
فجوة الفقر التي تتبقى بعد تقدمي املساعدات الغذائية، وسيتم 
تعديلها حسب حجم كل أسرة. ويقدر أن يبلغ متوسط القيمة 

حوالي 800 دوالر أمريكي لألسرة في السنة.

المساعدة النقدية في تكاليف العودة للمدرسة
تكاليف  تغطية  في  مبساهمة  الالجئة  األسر  تزويد  سيتم 
 26 حوالي  يعادل  ما  أي  شيكل،   100 بقيمة  للمدرسة  العودة 
السنة  األونروا في  أمريكياً، لكل طفل ينتظم في مدارس  دوالراً 
الدراسية 2013-2014. ويقدر أن يستفيد حوالي 234,000 طالب 

وطالبة من هذا التدخل في سنة 2013.

منح طارئة لألسر التي تتعرض مساكنها للتدمير
ستقدم األونروا أيضاً تعويضاً مالياً مصمماً لألسر الالجئة التي 
العسكرية.  العمليات  نتيجة  اإلنتاجية  واألصول  الغذاء  تفقد 
يجيء هذا النشاط مكمالً للمساعدات النقدية لتأمني السكن 
االنتقالي التي يقترح تقدميها ضمن التدخل اخلاص باملأوى املؤقت 
اإليجار  تكاليف  سيغطي  والذي  أدناه،  والوارد  املساكن  وإصالح 

خالل فترة التهجير.

برنامج التشغيل الطارئ

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

توفير فرص املال مقابل 
العمل لألسر التي 

تعيش في فقر مدقع 
ومطلق كوسيلة 

مكملة للمساعدات 
الغذائية.

يكسب الرجال والنساء 
أجوراً قصيرة األجل 

لتغطية احتياجاتهم 
األساسية، وخاصة 

الغذائية منها.

عدد الفرص التي يتم توفيرها مبا 
يكافئ وظائف بدوام كامل )مصنفاً 

حسب مكان التشغيل(.

عدد الالجئني األفراد املستفيدين من 
فرص العمل )مصنفاً حسب اجلنس 

واإلعاقة والفئة العمرية وفئة 
الوظيفة(.

عدد األشخاص الذين يتم تقليل 
افتقارهم لألمن الغذائي بواسطة 

فرص املال مقابل العمل.

قيمة املساعدات النقدية املقدمة 
لكل أسرة سنوياً )باملتوسط(.

عدد النقاط املئوية التي سيتم 
تخفيض معدل البطالة بني 

الالجئني بها.

14,911

36,613

237,985

1,469

4

 59,700,000
دوالر

التدخالت الرئيسية
تشكل فرص املال مقابل العمل العنصر الثالث في استراتيجية 

األونروا بخصوص األمن الغذائي في غزة.

تسعى األونروا، في سنة 2013، إلى توفير ما يقارب 36,613 فرصة 
يتطلب  ال  عمل  موقع   25,326 يشمل  مبا  العمل،  مقابل  للمال 

املهارة بجانب 11,287 موقعاً من األعمال التي تتطلب املهارة أو 
 3,386 يقارب  ما  املهنية  األعمال  فئة  تتضمن  املهنية.  األعمال 
وظيفة تدريبية للخريجني الشباب سيتم توفيرها ضمن برنامج 
أو  عمل  يوم  مليون   4.3 سيعادل  ذلك  أن  يقدر  اخلريجني.  تدريب 
ما يكافئ 14,911 وظيفة بدوام كامل تقريباً. ستوفر فرص املال 
مقابل العمل حوالي 53.8 مليون دوالر أمريكي من األجور لالجئني، 
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غالباً  األموال  هذه  ينفقون  أنهم  الدراسات  من  يتضح  والذين 
على شراء الغذاء والنفقات األساسية األخرى. يقدر أن يبلغ عدد 
األسر، مبن  أفراد  من  237,985 شخصاً  البرنامج  املستفيدين من 
فيهم 142,792 طفالً من أطفال املشاركني في برنامج املال مقابل 

العمل.

العمل،  مقابل  املال  فرص  على  احلصول  أولوية  إعطاء  سيتم 
لألسر  خاصة،  مهارات  تتطلب  ال  التي  األعمال  فئة  في  وخاصة 
التي يتم تقييم حالة فقر مطلق أو مدقع لديها بواسطة نظام 
صيغة االختبار بالوسائل البديلة الذي تتبعه الوكالة. وستواصل 
باالعتراف  حظيت  التي  بياناتها  قاعدة  من  االستفادة  الوكالة 
العمل  مقابل  املال  قطاع  في  املمارسات  أفضل  من  كواحدة 
مقدمي  مهارات  ملواءمة  وذلك  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في 
الطلبات مع الفرص املتاحة. كما ستواصل األونروا تقدمي الرواتب 
في قطاع غزة على مستوى دون متوسط األجور بنسبة 20 إلى 40 
باملائة،80 وذلك حتى ال تتسبب بتشويه السوق احمللية. وسيتراوح 

متوسط األجور ما بني 10 دوالرات في اليوم لفرص العمل التي ال 
تتطلب مهارات خاصة إلى 14 دوالراً للفرص التي حتتاج إلى مهارات 
وإلى 19 دوالراً في اليوم للفرص املهنية. سيتم تشغيل املشاركني 
وفي  العامة  اخلدمات  مرافق  في  العمل  مقابل  املال  برنامج  في 
املستشفيات واملنظمات اجملتمعية القاعدية واملؤسسات األهلية 

ومنشآت األونروا.

على  التعرف  في  نهجها  تقوية  في سنة 2013  األونروا  ستواصل 
فرص املال مقابل العمل اجلديدة، وستبحث عن فرص لدعم املشاريع 
الصغيرة احلجم للجماعات اجملتمعية من أجل تأهيل البنية التحتية 
واملرافق العامة في املناطق الفقيرة أو املنقوصة اخلدمات. وسيتم 
كذلك تعميم برنامج تدريب اخلريجني. وستتمكن األونروا في حال 
عمل  فرص  حتديد  من  التدخل  لهذا  كامل  متويل  على  حصولها 
جديدة لطالبي العمل من الشباب واإلناث واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وذلك مع السعي ألن يخصص للنساء ما ال يقل عن 35 باملائة من 

مجموع العقود، مع العلم أن هذا اجملموع سيبلغ 36,613 عقداً.
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أثر برنامج المال مقابل العمل في غزة

ساهم برنامج األونروا للمال مقابل العمل، على مدى قرابة عقد من الزمان، في التخفيف من وقع األزمة االقتصادية وأزمة الكرامة 
اإلنسانية على الالجئني في غزة. أنشئ البرنامج سنة 2001 كاستجابة طارئة للواقع الذي نشأ عندما ألغت حكومة إسرائيل آالف 
تصاريح العمل للفلسطينيني املقيمني في غزة، وساهم في توفير 36,440 فرصة عمل باملتوسط كل سنة متتد كل منها لستة أشهر 
باملتوسط، وهو ما يكافئ 2,326,000 يوم عمل سنوياً. كما يقدر أن البرنامج زود األسر الفقيرة واالقتصاد احمللي املتداعي بحوالي 28.1 
مليون دوالر باملتوسط كل سنة. باإلجمال، أوجد برنامج املال مقابل العمل حوالي 7 باملائة من مجموع أيام العمل التي أتيحت لالجئني 
وحوالي 5 باملائة من األجور التي متكنوا من جنيها، وساهم في تخفيض معدالت البطالة بني الالجئني مبقدار 4.3 نقطة مئوية كل سنة.81

ساهم برنامج األونروا للمال مقابل العمل كذلك في استعادة الكرامة واحترام الذات وبعض االعتماد على الذات لدى 36,440 الجئاً كل 
سنة، وذلك مبد يد املساعدة لهم عن طريق تزويدهم بفرصة للعمل بدالً من أن يكونوا متلقني سلبيني فحسب. كما ساعد البرنامج 
على حتطيم عوائق النوع االجتماعي في فرص العمل عن طريق متكني النساء من العمل في قطاعات غير تقليدية، خارج قطاعي 
اخلدمات والزراعة. وقد كانت فرص العمل التي دعمتها األونروا، بالنسبة لبعض األسر، الفرص الوحيدة التي حتظى بثقة كافية من 
األسرة بحيث تسمح للنساء بأخذها. وحسب بيانات هيئة األمم املتحدة للمرأة، وفرت برامج التشغيل في غزة للنساء »مجاالً رحباً من 

املوارد ذات الطاقات الكامنة التي كثيراً ما سعت النساء بأنفسهن لترجمتها إلى أشكال أكثر ثباتاً إلدرار الدخل«.82

يشير التحليل االقتصادي الكلي إلى أن برنامج املال مقابل العمل قد كان أيضاً مبثابة عامل استقرار القتصاد غزة، خاصة بالنسبة 
لالجئني. فمع كل صعود وهبوط في االقتصاد على مدى العقد املاضي، كانت التقلبات في معدالت البطالة لالجئني أقل حدة مما هي 
لغير الالجئني، وبقيت معدالت البطالة بني الالجئني، في املتوسط، أقل من مثيالتها بني غير الالجئني. ومع ذلك، منذ أن اضطرت األونروا، 
بسبب النقص احلاد في التمويل في سنة 2012، إلى تقليص عدد فرص املال مقابل العمل بنسبة 75 باملائة، من 42,684 في سنة 2010 
إلى 10,800 في سنة 2012، ارتفعت البطالة بني الالجئني بشكل أكثر حدة مما هي لغير الالجئني. وعانت النساء بشكل خاص من 

التقليصات في برنامج املال مقابل العمل، إذ أن معظم الوظائف التي جنت من التقليصات كانت في العمالة اليدوية. 

إذا استمرت مستويات التمويل احلالية، فسيستغرق األمر باملتوسط خمس سنوات للرجال غير املمتلكني ملهارات خاصة واثنتي 
عشرة سنة للنساء غير املمتلكات للمهارات للحصول على فرصة للمال مقابل العمل. وإذا لم حتصل األونروا على التمويل الكامل 
لبرنامج املال مقابل العمل في سنة 2013، فلن يقتصر األمر على تقويض األمن الغذائي لالجئني في غزة بشكل عام، بل سيؤدي 
هذا النقص كذلك إلى تقويض اجلهود لتعزيز وصول النساء املتكافئ إلى فرص العمل وسيجبر املزيد من النساء على الرجوع إلى 

قبضة العمالة العائلية غير مدفوعة األجر.

الرسم البياني 5: عدد فرص املال مقابل العمل التي دعمتها األونروا في قطاع غزة، 2012-2001
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األولوية االستراتيجية 2:
تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حلقوق اإلنسان وعوائق أمام الوصول إلى اخلدمات

الصحة النفسية المجتمعية

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

حتسني آليات التدبر 
لدى األطفال واألسر 

الالجئة في غزة.

يتم تخفيف تأثيرات العنف 
والفقر على السكان الالجئني.

تتقوى قدرات التدبر والتحمل 
والصمود لدى الالجئني 

املستهدفني.

عدد األطفال الذين يتلقون 
اإلرشاد الفردي.

عدد الالجئني )غير الطلبة( 
الذين يصلون إلى خدمات 

اإلرشاد و/أو اإلحالة.

12,600 طالب 
وطالبة فرادى

5,500

3,500,940 دوالراً

حتليل االحتياجات
تسود  السادسة،  سنته  في  غزة  على  احلصار  يتواصل  فيما 
النفسي-االجتماعي  للدعم  الشديدة  احلاجة  على  عالمات 
التكيف  تدابير  استنزفت  فقد  الالجئني.  السكان  بني  املهني 
والفقر  العنف  من  عقد  من  أكثر  نتيجة  واالجتماعي  النفسي 
انتهاكات  من  وغيرها  احلركة  حرية  من  واحلرمان  والبطالة 
واليأس  اإلحباط  مشاعر  باستيالء  اإلحساس  وميكن  احلقوق. 
السلبي  املناخ  هذا  إن  الشابة.  األجيال  وخاصة  السكان،  على 
يؤدي إلى ارتفاع مستوى التوتر بني السكان عامة، فيما يتعرض 
وأثقلها.  العواقب  ألشد  والنساء  والفقراء  والشباب  األطفال 
من  عالية  مستويات  من  الالجئون  والشباب  األطفال  ويعاني 
واملعارضة  والعصيان  والتهور  االنتباه  ونقص  املفرط  النشاط 
حوالي  أن  يقدر  حيث  للمجتمع،  املعادية  السلوكيات  وتبني 
فردي.83  إرشاد  إلى  بحاجة  الالجئني  املدارس  طلبة  من  باملائة   5
التي  أبرز األسباب  التبول في الفراش واملشاكل األسرية  ويعتبر 
تستدعي اإلرشاد الفردي في املراكز الصحية لألونروا. من ناحية 
بأنهن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نصف  تصرح  أخرى، 
أزواجهن في السنة  أو آخر من العنف على يد  عانني من شكل 
الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  لبيانات  وفقاً  املاضية 
ينشدون  الذين  الالجئني  من  باملائة   82 النساء  تشكل  فيما 
الدعم النفسي-االجتماعي من املراكز الصحية ومكاتب اإلغاثة 
النفسيني- املرشدين  إن  لألونروا.  التابعة  االجتماعية  واخلدمات 
االجتماعيني في األونروا يقدمون خدمات حيوية حلوالي 50,000 
شخص في السنة، إذ يساعدونهم في حتسني آليات التدبر في 

وجه التحديات القاهرة.

التدخالت الرئيسية
مرشداً   228 من  شبكة  مع  األونروا  ستتعاقد   ،2013 سنة  في 
ومكاتب  الصحية  واملراكز  املدارس  في  للعمل  نفسياً-اجتماعياً 
اإلرشاد  جلسات  تقدمي  أجل  من  االجتماعية  واخلدمات  اإلغاثة 
الفردي واجلمعي، إلى جانب اإلحالة إلى اخلدمات األساسية األخرى 

عند االقتضاء.
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)تشمل  مدرسة   192 في  ومرشدة  مرشداً   195 األونروا  ستعني 
الفردي  اإلرشاد  جلسات  لتنفيذ  الوكالة(  مدارس  من  باملائة   78
واجلمعي مع الطلبة وتقدمي الدعم أثناء احلياة اليومية للمدرسة. 
الجئ  طفل   12,600 حوالي  سيزودون  املرشدين  أن  األونروا  وتقدر 
جمعي.  إرشاد  بجلسات   39,600 وحوالي  فردي  إرشاد  بجلسات 
وستوزع األونروا 13 مرشداً ومرشدة على مكاتب اإلغاثة واخلدمات 
االجتماعية اخلمسة عشر لتقدمي جلسات إرشاد وأنشطة دعم 
لديهم  الذين  اآلخرين  لالجئني  وكذلك  باألساس،  للفقراء  أخرى 
جوانب ضعف واحتياجات محددة. وسيعمل 20 مرشداً ومرشدة 
الفردي  اإلرشاد  لتقدمي  عشر  الستة  الصحية  األونروا  مراكز  في 
واجلمعي بحيث يكون متاحاً جملموعة واسعة من الالجئني. تعتبر 
النساء من أبرز املراجعني للمراكز الصحية، ويتيح وجود املرشدين 

ومن  القضايا،  شتى  بخصوص  املساعدة  طلب  للنساء  هناك 
وسرية.  بتكتم  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  ضمنها 
احلاالت  إدارة  يعملون على  الصحية  املراكز  في  املرشدين  أن  كما 
بالنسبة لنظام اإلحالة في الوكالة بخصوص العنف القائم على 

النوع االجتماعي.

املساعدة  إلى  يحتاجون  أنفسهم  املساعدة هم  أن مقدمي  ومبا 
ودعمهم  امليدانيني  املرشدين  على  اإلشراف  فسيتم  والدعم، 
العاملية  اإلرشادات  أحدث  على  املستمر  بالتدريب  وتزويدهم 
يتيح  النفسية.  بالصحة  مختصني  مهنيني  سبعة  بواسطة 
هؤالء املشرفون ضبط اجلودة ومراقبة أداء املرشدين، حيث ميكنهم 

تقدمي دعم إضافي في احلاالت املعقدة بشكل خاص.
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التعليم الطارئ

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

مواجهة تأثيرات 
العنف والفقر 

عن طريق تلبية 
احتياجات الطلبة 
ضمن بيئة تعلم 

داعمة.

يحصل الطلبة على املواد 
املناسبة للمشاركة في التعلم 

إلى أقصى حد.

يحصل الطلبة الذين يتضرر 
جناحهم األكادميي بفعل بيئتهم 

على دعم إضافي في التعلم 
لتحقيق طاقاتهم األكادميية 

الكاملة.

توفر مدارس األونروا بيئة تعلم 
آمنة وواقية.

عدد الطلبة الذين يحصلون 
على مواد التعلم.

نسبة الطلبة الفقراء الذين 
يحصلون على املواد.

نسبة الطلبة الذين “يتخرجون” 
من التعلم الصيفي.

عدد املدارس املشاركة في مبادرة 
“االحترام واالنضباط” ويوجد 

فيها منسق مخصص للمبادرة.

225,000

%100

%100

160

7,825,500 دوالر

حتليل االحتياجات
في السنة الدراسية 2012/2011، كافحت نسبة ملموسة من بني 
220,000 طالب وطالبة ملتحقني مبدارس األونروا )من الصف األول 
حتى التاسع( في سبيل تلبية املعايير الدنيا املعتمدة على املنهاج 
الرابع  الفلسطيني. فقد رسب حوالي 45,000 طفل في الصف 
إلى التاسع في اختبار اللغة العربية و/أو الرياضيات في امتحانات 
الفصل الثاني من سنة 2012/2011. وتخلف الطالب الذكور عن 
وبدا  االختبارات،  نتائج  في  9-12 عالمة  بحوالي  اإلناث  الطالبات 
أن  تبني  كما  االعتيادية.  الصفوف  في  أكبر  بشكل  واضحاً  ذلك 
الذكور أكثر احتماالً ألن يتسربوا من الدراسة وأكثر ميالً للعنف 

وغيره من السلوكيات اخمللة بالنظام باملقارنة مع الطالبات اإلناث.

الالجئني  للطلبة  اليومية  احلياة  في  والعنف  الفقر  انتشار  إن 
فموارد  التعليم.  في  باحلق  متتعهم  أمام  صعباً  حتدياً  يفرض 
بانتظام  توجيهها  ويتم  شديدة  لضغوط  تتعرض  احملدودة  األسر 
أو  اللباس  أو  الغذاء  مثل  األخرى،  األساسية  االحتياجات  لتلبية 
في  الدراسة  من  يتمكنوا  لألطفال حتى  اإلنارة  لتوفير  الكهرباء 
 – األساسية  املدرسية  اللوازم  تكاليف  تكون  بالنتيجة،  البيت. 
مثل القرطاسية – بعيدة عن متناول حوالي ثلثي األطفال الذين 
العنف  يتفشى  أخرى،  ناحية  ومن  األونروا.  مدارس  في  يتعلمون 

أرشيف األونروا / شريف سرحان
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الواقية  بالطبيعة  ليخل  تأثيره  وميتد  غزة،  في  واسع  بشكل 
باملائة من األطفال في عمر 12-17 سنة  أفاد 70  للمدارس. فقد 
بأنهم تعرضوا إلساءة معاملة على يد الوالدين وصرح 26 باملائة 
أنهم عانوا من إساءة معاملة من جهة زمالئهم في الصف في 

السنة املاضية.84

إن األطفال ذوي التحصيل املتدني واألطفال الذين يتسبب العنف 
والفقر في إضعاف آليات التدبر لديهم يتعرضون خملاطرة أعلى بأن 
يزال  ال  كلياً.  املدرسة  من  يتسربوا  أو  املتدني  حتصيلهم  يستمر 
التعليم يشكل أحد مصادر األمل القليلة املتبقية وال يزال يوفر 
يظل  فهو  ولذلك  الفلسطينيني،  الالجئني  ألطفال  آمنة  أماكن 

عنصراً محورياً في أنشطة الطوارئ لألونروا.

التدخالت الرئيسية
ستسعى األونروا لتخفيف تأثير الفقر والعنف املتفشي والبيئة 
لألطفال  األكادميي  النجاح  احتمال  ولزيادة  للتعلم  املواتية  غير 

الالجئني من خالل تنفيذ ثالثة أنشطة رئيسية.

مواد القرطاسية
احلبر  وأقالم  املدرسية  الدفاتر  من  مجموعة  األونروا  ستوفر 
مدرسي،  بداية كل فصل  في  واحملايات جلميع طلبتها  والرصاص 
مبا يشمل 225,000 طالب وطالبة في الفصل الثاني من السنة 
السنة  في   234,000 بحوالي  يقدر  وما   2013/2012 الدراسية 
يحصل  أن  يكفل  الطلبة  جلميع  اللوازم  توفير  إن   .2014/2013
اجلميع على متطلبات التعلم الالزمة للنجاح في املدرسة حسب 
املعايير اإلنسانية الدنيا بشأن التعليم في أوضاع الطوارئ، على 

األونروا  الفقر. ستتم مساعدة جميع طلبة  من مستوى  الرغم 
بصرف النظر عن وضعهم من ناحية الفقر من أجل جتنب الكشف 

الصريح عن أطفال األسر الفقيرة وتعريضهم للوصم السلبي.

برامج التعلم العالجية
على  تركز  التي  العالجية  البرامج  من  األونروا مجموعة  ستنفذ 
مواضيع املنهاج الرئيسية سواًء خالل ساعات املدرسة االعتيادية 
التعلم  مواد  توزيع  البرنامج  سيتضمن  الدوام.  ساعات  بعد  أو 
في  التدريسية  واألدلة  صف،  لكل  املناسبة  والعالجية  الداعمة 
والعلوم،  اإلجنليزية  واللغة  والرياضيات  العربية  اللغة  مواضيع 
املساء  في  أو  الدوام  بعد  البيتية  الوظائف  حلل  حلقات  وإجراء 
تكون متاحة لكل من البنات واألوالد، وتنفيذ اختبارات موحدة في 
الذين  للطلبة  صيفي  تعلم  برنامج  وتنفيذ  مدرسي،  فصل  كل 
يرسبون في االختبارات املوحدة في أيار/مايو – حزيران/يونيو 2013 

بحيث يكون ميسراً لألوالد والبنات بشكل متكافئ.

االحترام واالنضباط
مبادرة  خالل  من  مدارسها  في  الواقية  البيئة  األونروا  ستقوي 
هذه  تنفيذ  سيتم  األونروا«.  مدارس  في  واالنضباط  »االحترام 
 247 عددها  البالغ  الوكالة  مدارس  نصف  من  أكثر  في  املبادرة 
البنني  مدارس  من  املدارس  هذه  غالبية  وستكون  مدرسة، 
القضايا  وجود  إلى  التقييمات  تشير  حيث  واإلعدادية  االبتدائية 
مدونة  على  ترتكز  املبادرة  هذه  احلدة.  من  قدر  بأعلى  السلوكية 
واملعلمني  الطلبة  ومسؤوليات  حقوق  حتدد  السلوك  لقواعد 
وأولياء األمور، سعياً للحث على تبني سلوكيات إيجابية والتخلي 

عن السلوكيات العنيفة وغيرها من السلوكيات اخمللة بالنظام.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تخفيف أثر األزمة 
على اخلدمات 

الصحية لالجئني.

يتمكن السكان الالجئون من 
الوصول إلى خدمات طبية 

كافية لتلبية حاجتهم للرعاية 
الصحية األولية والثانوية 

والتخصصية.

يتم حتديد الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة لتزويدهم 
باملساعدة املصممة لهم مبا 

يسمح لهم باملشاركة الكاملة 
في األنشطة التعليمية.

قيمة املواد التي يتم شراؤها.

عدد الطلبة الذين جترى لهم 
فحوص التقصي )مصنفاً 
حسب النوع االجتماعي(.

عدد الالجئني املستفيدين من 
دعم تكاليف الرعاية الثانوية 

أو التخصصية )مصنفاً حسب 
حالة الفقر واألسر التي تعيلها 

نساء(.

1,375,000 دوالر

75,000

1,000

2,220,000 دوالر

الصحة الطارئة

حتليل االحتياجات
إن عدد الالجئني الذين يتحولون لطلب املساعدة من األونروا في 
بعد  سنة  االرتفاع  يواصل  الصحية  للرعاية  احتياجاتهم  تلبية 
يتم  التي  الرسوم  قيمة  حتمل  عن  الفقراء  يعجز  وفيما  سنة. 
والقطاع  الصحة  وزارة  ومستشفيات  عيادات  في  استيفاؤها 
اخلاص، وحيث يسود نقص مزمن في األدوية واملستلزمات الطبية 
وبصورة  األونروا  تصبح  الصحة،  لوزارة  املركزية  الصيدلية  في 
متزايدة اجلهة الرئيسية املقدمة للرعاية الصحية والتي تشكل 
 11 بنسبة  زيادة  طرأت  وبالفعل  غزة.  في  لالجئني  األخير  املالذ 
باملائة على عدد االستشارات الطبية التي قدمتها مراكز األونروا 
الصحية من سنة 2009 إلى 2011، ليصل مجموعها إلى حوالي 
4.4 مليون استشارة في سنة 2011. إن هذا الوضع يفرض عبئاً 
الوكالة  أن  إال  األونروا،  في  الصحية  الرعاية  نظام  على  ثقيالً 

جنحت في استغالل مواردها املركزية، وخاصة أفراد طواقمها، مبا 
املرتفع  الطلب  أنتج  ذلك،  ومع  الضغط.  لهذا  االستجابة  يكفل 
ارتفاعاً في معدل استهالك األدوية واملستلزمات في مراكز األونروا 
للوكالة  الطبيعية  العمل  مستويات  يفوق  بشكل  الصحية 

ويزعزع املؤشرات اإلنسانية بخصوص الرعاية الصحية.

أن الالجئني يسعون بشكل متزايد لطلب مساعدة األونروا  كما 
وتبدو هذه  والتخصصية.  الثانوية  الرعاية  إلى  الوصول  لهم في 
احلاجة ملحة بشكل خاص بني الالجئني الذين يعيشون في فقر 
وضع  في  النساء  مثل  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  واملرضى  مدقع 
احلمل اخلطر اللواتي ال يشملهن برنامج التأمني الصحي للسلطة 
تكلفة  حتمل  يستطيعون  ال  الذين  املرضى  أو  الفلسطينية، 
الرسوم املرتبطة بهذه الرعاية، أو الذين لديهم حاالت خطيرة أو 
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أوضاع صحية تهدد حياتهم. وبالنظر إلى صعوبة اإلحالة لتلقي 
الرعاية الطبية في اخلارج أو بطء الوصول إلى هذه الرعاية بسبب 
التدخل،  على  قادرة  أخرى  أية جهة  وجود  عدم  وفي ظل  احلصار، 
تعمل األونروا ضمن برنامج الطوارئ على تغطية جزء من تكاليف 

الرعاية الصحية الثانوية أو التخصصية للفئات املهددة.

األونروا  مراكز  في  االستشارات  عدد  في  الزيادة  من  الرغم  على 
الصحية، ال يزال الوضع الصحي لالجئني في غزة يتدهور بشكل 
والفقر  والصراع  احلصار  سنوات  بسبب  ببطء  ويتضرر  تدريجي 
يعاني  لذلك،  نتيجة  التغذية.  نظام  في  التنوع  ونقص  املتوطن 
األطفال الالجئون من كم هائل من األمراض التي يتأخر اكتشافها 
لسنوات وتسبب لهم املشاكل في مجاالت أخرى من حياتهم، مبا 
في ذلك األداء املدرسي. سعياً لالستجابة إلى هذا الوضع، أنشأت 
الوكالة مبادرة »طلبة خاصون، احتياجات خاصة« للكشف عن أية 
أمراض غير مكشوفة بني األطفال الالجئني والعمل على عالجها. 
ضمن هذه املبادرة، في السنة الدراسية 2012/2011، خضع 9,738 
طفالً في مدارس األونروا لفحوص التقصي والتقييم الطبي، مبا 
عيوب  تشخيص  ومت  األول(.  )الصف  اجلدد  الوافدين  جميع  شمل 
واضطرابات  األطفال،  هؤالء  من  باملائة   18 حوالي  لدى  اإلبصار 
باملائة. وقدمت  الدم لدى حوالي 11  باملائة، وفقر  النطق لدى 15 
احملتاجني  لألطفال  سماعة  و65  طبية  نظارة   2.033 الوكالة 
وأحالت 129 طفالً إلجراء جراحة و21 طفالً للحصول على رعاية 

االختصاص في اخلارج.

التدخالت الرئيسية
ستتصدى األونروا لهذه االحتياجات الصحية الطارئة في غزة من 

خالل نهج ثالثي.

المستلزمات الطبية األساسية
ستكفل الوكالة توفر مستويات كافية من املعدات واملستلزمات 
الطبية األساسية في مراكزها الصحية لالستجابة إلى الطلب 
األدوية  هذه  مثل  نقص  عن  والناشئ  اخلدمات  على  املتزايد 

واملستلزمات في عيادات وزارة الصحة والعيادات اخلاصة.

الوصول إلى الرعاية الصحية على المستوى األعلى 
إلى  واإلحالة  املستشفيات  الرعاية في  تكاليف  األونروا  ستدعم 
وخاصة  املهددة،  لألسر  والتخصصية  الثانوية  الرعاية  مرافق 
الفقراء واألسر التي تعيلها نساء واألطفال، وكذلك للمرضى ذوي 
االحتياجات اخلاصة أو اخلطيرة، وخاصة النساء في حاالت احلمل 
اخلطر، وذلك لضمان أن يتمكن الالجئون من الوصول إلى اخلدمات 

الصحية األساسية.

برنامج الصحة المدرسية الطارئة
على  التعرف  في  الطارئة  املدرسية  الصحة  برنامج  سيساهم 
كنتيجة  األمراض  من  يعانون  الذين  األونروا  مدارس  في  األطفال 
أو غير مباشرة للصراع في غزة وإحالتهم لتلقي رعاية  مباشرة 
أولية أو تخصصية إضافية. وستقوم فرق متخصصة من أطباء 
الطبية  والكوادر  العيون  وأطباء  البصريات  ومختصي  األطفال 
املساعدة في عيادات األونروا بإجراء تقييم طبي معمق وفحوص 
الصف  طلبة  جميع  يشمل  مبا  طفل،   70,000 حلوالي  التقصي 
السنة  األونروا(. وسيتم خالل  مدارس  اجلدد على  )الوافدين  األول 
طفل   24,000 لصالح  وإحالة  معمقة  متابعة  إجراء  الدراسية 
يقّدر أنهم معرضون خلطر اإلصابة باألمراض أو يعانون من أمراض 
باملائة منهم  الذكور 72  أن يشكل  )يقدر  لها  العالج  يتلقون  وال 

واإلناث 28 باملائة(.
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حتليل االحتياجات
أكثر  من  واحداً  غزة  في  الوكالة  فيه  تعمل  الذي  السياق  يعد 
مستوى  على  وصعوبة  تعقيداً  واألمنية  السياسية  البيئات 
الثقة  الوكالة على قدرتها على حماية  العالم. وتعتمد فاعلية 
املضيفة  واجملتمعات  واملانحون  املستفيدون  إياها  مينحها  التي 
إنسانية  كوكالة  املعنية  األطراف  من  وغيرهم  النزاع  وأطراف 
تابعة لألمم املتحدة ينحصر سعيها في تخفيف املعاناة اإلنسانية 
بطريقة نزيهة وحيادية ومستقلة. وتعتبر احملافظة على حيادية 
واالقتحامات،  االستعمال  إساءة  ضد  وحصانتها  األونروا  مرافق 
سواًء من قبل الكوادر العسكرية واألمنية احلكومية أو اجلماعات 
املسلحة غير احلكومية أو األطراف السياسية أو اجملتمعية احمللية، 
ومتسكها  بعملها  األونروا  قيام  أجل  من  حاسمة  أهمية  ذات 
إلى  تسيء  األفعال  هذه  فمثل  املتحدة.  لألمم  اإلنسانية  باملبادئ 
نزاهة الوكالة والثقة التي تضعها فيها مختلف األطراف املعنية، 
جميع  وتتطلب  اخلدمات.  تقدمي  مواصلة  على  قدرتها  يهدد  مما 

اخلروقات أن يتم توثيقها ومتابعتها بسرعة ونزاهة.

تتحدد الثقة كذلك بجودة اخلدمات التي تقدمها الوكالة. فيجب 
ملا  ووفقاً  بها  تقدم  أن  يقصد  التي  بالطريقة  اخلدمات  تقدم  أن 
بطريقة  تنفذ  أن  ويجب  املعنية،  األطراف  جلميع  موصوف  هو 
اإلنسانية  وحقوقهم  وكرامتهم  الالجئني  سالمة  وتعزز  حتمي 
األساسية. وفيما ينتشر أكثر من 12,000 موظف محلي وحوالي 
260 منشأة على جميع أنحاء غزة، يلزم أن يتم تخصيص فريق من 
موظفني دوليني ومحليني للمساعدة في رصد انتهاكات حيادية 
الوكالة والتبليغ عنها، وكذلك رصد األوضاع اإلنسانية على أرض 

الواقع والتأكد من أن البرامج تلبي هذه االحتياجات املتغيرة.

التدخالت الرئيسية
ستواصل الوكالة توظيف فريق من موظفي دعم العمليات لتعزيز 
الفريق  انتهاكات. سيواصل  أية  وتوثيق  الوكالة  ومراقبة حيادية 
في  مرتني  الوكالة  منشآت  جلميع  مفاجئة  تفتيش  زيارات  إجراء 
السنة على األقل، ومناقشة القضايا املتعلقة باحليادية مع أفراد 
الطاقم في املنشآت، وتقدمي املشورة حول ضمان تفهم اجملتمعات 
احمللية كذلك. سيواصل الفريق االحتفاظ بقاعدة بيانات داخلية 
توعية  وسيجري  املنشآت،  زيارة  من  تبرز  التي  القضايا  ومتابعة 
اإلنسانية. كما سيعمل  باملبادئ  األونروا  مجتمعية حول متسك 
فريق موظفي دعم العمليات على تعزيز الوصول إلى اخلدمات عن 

طريق العمل على زيادة فاعلية وكفاءة البرامج القائمة.

احمللي  الطاقم  مبرافقة  الدوليون  العمليات  دعم  سيقوم موظفو 
إلى املواقع املوجودة في املنطقة احملظورة، وسينسقون مع اجليش 
اإلسرائيلي من أجل ضمان املرور اآلمن والوصول بالنسبة لطواقم 
األونروا وسلعها وخدماتها واملستفيدين من خدماتها. وسيعمل 
االجتماعي،  النوع  مسؤول  بصفة  العمليات  دعم  موظفي  أحد 
وسيقود اجلهود إلجراء حتليل حساس للنوع االجتماعي لألوضاع 
اإلنسانية وتوفير قاعدة من الدالئل من أجل بناء برامج حساسة 
لتقدمي  حماية  مسؤول  توظيف  أيضاً  سيتم  االجتماعي.  للنوع 
املشورة لإلدارة العليا لألونروا في غزة حول التحديات التي تعترض 
مسؤول  وسينسق  وتلبيتها.  وحمايتها  الالجئني  حقوق  تعزيز 
في  احلماية  إدراج  لدعم  البرامجية  الدوائر  جميع  مع  احلماية 
السياق العام للبرامج، وسيقود عملية تطوير السياسات وورش 

العمل واآلليات وإجراءات العمل اخلاصة باحلماية.

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تعزيز ومراقبة 
حيادية الوكالة 

وتوثيق أية 
انتهاكات.

يتم توفير بيئة عمل حيادية 
ألعضاء الطاقم.

نسبة منشآت األونروا التي 
حتصل على التفتيش بشأن 
احليادية مرتني أو أكثر خالل 

سنة 2013.

1,998,000 دوالر%100

موظفو دعم العمليات
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

حتسني الصمود 
وقدرات التدبر لدى 

األطفال واملساهمة 
في حتسني البيئة 
الواقية لألطفال 

املتضررين من 
الصراع والعنف 

املتفشي.

تتحسن الصحة اجلسدية 
والنفسية لدى 120,000 طفل.

تشارك الفتيات في األنشطة 
الترفيهية.

نسبة مشاركة األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة.

نسبة مشاركة األطفال الذين 
يعيشون حتت خط الفقر.

نسبة مشاركة الفتيات.

%10

%60

%50

9,900,000 دوالر

حتليل االحتياجات
سيمضي حوالي 226,000 طفل الجئ في غزة السنة الدراسية 
2013/2012 في مدارس األونروا في غرف صفية مكتظة ومتداعية 
كامل  ليوم  اخملصص  التعليمي  املنهاج  حشر  يتم  حيث  أحياناً، 
باملائة   94 حوالي  تعمل  فحسب.  مدرسية  ساعات  خمس  في 
من مدارس األونروا بنظام املناوبتني. ونتيجة لذلك، يتوفر القليل 
من الوقت أو املتسع لتنفيذ أنشطة المنهجية، مثل الرياضة أو 
الدراما أو الفنون اإلبداعية. وخارج املدرسة، تسببت سنوات الصراع 
في  االجتماعي  والتماسك  املادية  البيئة  بتدهور  واحلصار  والفقر 
أن  التي ميكن لألطفال  األماكن  القليل من  يتبق سوى  ولم  غزة، 

وتواجه  القاسية.  احلياة  ظروف  من  واحلماية  الراحة  فيها  يجدوا 
الفتيات بشكل خاص قيوداً ثقافية حتد من قدرتهن على الوصول 
إلى األنشطة الترفيهية وأنشطة الدعم النفسي-االجتماعي، إذ 

أن أغلب هذه األنشطة جتري خارج املنزل.

في سنة 2007، بدأت األونروا برنامجاً لألنشطة الصيفية مبسمى 
بالفرصة  األطفال  لتزويد  محاولة  في  الصيفية«،  »األلعاب 
الضغوط  لالبتعاد عن  والعثور على مجال  أمن،  للعب في مكان 
على  البرنامج  ومنا  قيود.  دون  طفولتهم  وممارسة  النفسية، 
النطاق  واسع  برنامجاً  ليصبح  تلت  التي  األربع  السنوات  مدى 

الحماية: أسابيع المرح الصيفية في غزة
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فتى   250,000 حوالي  لصالح  والترفيهية  الرياضية  لألنشطة 
وفتاة من الالجئني وغير الالجئني كل سنة. ولسوء احلظ، تسبب 
نقص التمويل في إلغاء األلعاب الصيفية في سنة 2012. وشعر 
السكان في غزة، وبخاصة الالجئون، بخيبة أمل شديدة إذ كانوا 
ألطفالهم  الوحيدة  الفرصة  أنها  على  املبادرة  هذه  إلى  ينظرون 
أن  الرغم من  البنّاء خالل الصيف. وعلى  الترفيه  للمشاركة في 
من  محدودة  تشكيلة  بتنفيذ  قامت  األخرى  اإلنسانية  الوكاالت 
األنشطة الصيفية في سنة 2012، إال أن البيئة الواقية لألطفال 
قد تعرضت لتهديدات أكثر من أي وقت مضى منذ سنة 2007، 
اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  اجلهات  أكبر  لغياب  نظراً 

واحلماية في غزة، وهي األونروا، عن ساحة األنشطة الصيفية.

التدهور في  املزيد من  ستعمل األونروا في سنة 2013 على منع 
البيئة الواقية عن طريق جتديد برنامج األنشطة الصيفية.

التدخالت الرئيسية
إلى  الصيفية  األلعاب  من  األونروا  ستتحول   ،2013 سنة  في 
أسابيع املرح الصيفية في غزة. وتتمثل الغاية من هذه األسابيع 
آمنة  إلى 15 سنة مبساحة  تزويد 250,000 طفل في عمر 6  في 
لكي يستمتعوا بأنشطة ترفيهية وتعلمية إبداعية تعزز لديهم 
تبني  سيتم  اإلنسان.  وحقوق  والتسامح  احلياتية  مهاراتهم 
شكل جديد وأساليب عمل جديدة، إذ سيتحول تركيز األنشطة 
وأكثر انسجاماً  أكثر استدامة  للوكالة بحيث تصبح  الصيفية 

مع األنشطة املناسبة ثقافياً. كما سيكون من مجاالت التركيز 
البنات  تزويد   2013 سنة  في  الصيفية  املرح  ألسابيع  الرئيسية 
والفتيات مبساحة آمنة حيث ميكنهن أن ينخرطن في األنشطة 

البدنية والنفسية-االجتماعية.

والفتيات  الفتيان  بتزويد  غزة  عبر  تقوم 100 مدرسة  ألن  يخطط 
بالفرص للمشاركة في برنامج أنشطة موحد وعالي اجلودة يستمر 
ملدة أسبوع )يتكرر في ثالث دورات( بحيث يتضمن الرياضة واأللعاب 
وغيرها من األنشطة الترفيهية واإلبداعية والتعلمية، مثل الدراما 
والشعر واحلوار )للطلبة األكبر سناً( والرقص الشعبي. وسيتم إدماج 
رسائل عن الصحة والنظافة وحقوق اإلنسان وغيرها من املواضيع 
املهمة في نسيج األنشطة جميعها. وسيعمل املنشطون على 
تعزيز تعلم األطفال للمهارات احلياتية والقيم مثل االحترام والثقة 
والقيادة واحلوار والعمل بروح الفريق واإلبداع. وستتضمن كل دورة 
مسابقات في مواضيع معينة للتشجيع على التنافس الصحي 

وتشجيع مشاركة األهالي واجملتمع احمللي.

ستحقق أسابيع املرح الصيفية في غزة كذلك فائدة غير مباشرة 
األجل،  قصيرة  عمل  بفرص  وشابة  شاب   1,400 تزويد  ناحية  من 
حيث سيتم توظيفهم بعقود من خالل برنامج التشغيل الطارئ 
للقيام بدور منشطني. وستعمل األونروا، حيثما أمكن، في شراكة 
مع املنظمات اجملتمعية القاعدية واملؤسسات األهلية ووكاالت األمم 

املتحدة واملنظمات الدولية غير احلكومية في تنفيذ هذا النشاط.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

توفير التثقيف عن 
مخاطر الذخائر غير 
املنفجرة في جميع 

مدارس األونروا 
في غزة من أجل 

تقليل عدد احلوادث 
والوفيات واإلصابات 

املتعلقة بها في 
أوساط األطفال.

يكتسب حوالي 226,000 طفل 
الجئ في غزة زيادة في املعرفة 

التي حتميهم من مخاطر 
الذخائر غير املنفجرة. 

نسبة مدارس األونروا التي تنفذ 
التثقيف عن مخاطر الذخائر 

غير املنفجرة.

نسبة األطفال املستهدفني الذين 
يظهرون معرفة أفضل بخصوص 

الذخائر غير املنفجرة وفقاً 
لالختبارات القبلية والبعدية.

100% من 
املدارس بحلول 

الفصل األول من 
السنة الدراسية 

2014/2013

%100

55,500 دوالر

حتليل االحتياجات
املرتبطة  واإلصابات  الوفيات  من  عدد  أعلى  ثاني  غزة  في  يوجد 
خلف  العالم،  في  الواحد  للفرد  املنفجرة  غير  بالذخائر 
غير  بالذخائر  املرتبطة  اإلصابات  عدد  أن  ومع  أفغانستان.85 
املنفجرة انخفض من سنة 2009 إلى 2010، إال أن عدد اإلصابات 
سنة  في  النزعة  هذه  وتواصلت   .2011 سنة  منذ  االرتفاع  عاود 
نهاية  حتى   29 واإلصابات  الوفيات  مجموع  بلغ  حيث   ،2012
أيلول/سبتمبر، أي أكثر مما كان في سنة 2011. ويعتبر األطفال 
معدل  ارتفع  إذ  غزة،  في  للمخاطرة  تعرضاً  الفئات  أكثر  ضمن 
إلى   2009 باملائة في سنة   33 األطفال من  اإلصابات بني  حدوث 
الفتيان  أن  أيضاً  البيانات  وتكشف   .2012 سنة  في  باملائة   62
أكثر من 90  أن  إذ  الفتيات،  له  أعلى مما تتعرض  يتعرضون خلطر 
باملائة من الوفيات واإلصابات بني األطفال حتدث بني الفتيان دون 

الثامنة عشرة من العمر.

مع أن وجود الذخائر غير املنفجرة وتنفيذ جهود التثقيف باخملاطر 
املرتبطة بها ليس باألمر اجلديد على غزة، إال أن اجلهود السابقة لم 
تؤد إلى انتشار املعرفة بشكل يقود إلى تقليل السلوكيات املنطوية 
على مخاطرة عالية. وقد قررت األونروا، بالتشاور والتنسيق مع دائرة 
األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، أن الطريقة الوحيدة التي 
تكفل أن يكون التثقيف مبخاطر الذخائر غير املنفجرة فعاالً بحق 
في غزة تتمثل في تقدمي هذه املعلومات احليوية بشكل منهجي 
جلميع األطفال الالجئني في املدارس، باستخدام 243 مدرسة تديرها 
الوكالة و8,000 معلم يعملون فيها كوسيلة لنقل املعلومات.86 
كما أن إدراج التثقيف مبخاطر الذخائر غير املنفجرة ضمن املنهاج 
األطفال  يحصل  أن  تكفل  مستدامة  وسيلة  سيتيح  املدرسي 
على رزمة كاملة من املعلومات )بدالً من توجيه رسائل قصيرة( وأن 
يحصلوا على الرسالة ذاتها على مدى سنوات، مما سيعزز التعلم 

من خالل التعرض املنهجي واملتكرر للمعلومات.

الحماية: التثقيف المدرسي عن مخاطر الذخائر غير المنفجرة



األراضي الفلسطينية المحتلة | 49

أرشيف األونروا / سمر أبو العوف

التدخالت الرئيسية
في سنة 2013، ستطبق األونروا جتربة استطالعية في التثقيف 
السنة  من  الثاني  الفصل  خالل  املنفجرة  غير  الذخائر  مبخاطر 
إلى  الرابع  من  الصفوف  باستهداف   ،2013/2012 الدراسية 
السادس في 20 مدرسة. وسيتم إدماج الدروس التي أعدتها دائرة 
األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام بشكل مشترك مع مركز 
التطوير التربوي التابع لألونروا في غزة، بناًء على أفضل املمارسات 
العاملية في التثقيف مبخاطر األلغام، سيتم إدماجها في املنهاج 
املدرسي املعتاد. وسيتم تدريب فريق محوري من موظفي التعليم 
في األونروا كمدربني، ليقوم هؤالء بدورهم بتدريب مدراء املدارس 
التجريبية.  العشرين  املدارس  من  مدرسة  كل  من  واملعلمني 
األمم  دائرة  أعدتها  أن  التي سبق  التعليمية  املواد  وستتم طباعة 
املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام واألونروا لتزويد املعلمني بها. 
الغرف  في  وتعلق  ملصقات  تسعة  من  مجموعة  ستطبع  كما 

الصفية لكي تستخدم أثناء احلصص.

على   2013 لسنة  الصيفية  العطلة  خالل  العمل  وسيجري 

واألصغر  األكبر  األطفال  مع  تستخدم  حتى  الدروس  تكييف 

سناً، وسيتم تدريب معلمني اثنني ومدير املدرسة ونائبه من كل 

ثم  247 مدرسة.  يبلغ عددها  والتي  األونروا،  مدارس  من  مدرسة 

سيتم تعميم الدروس واستخدامها في جميع املراحل الصفية 

التسع باستهداف جميع طلبة مدارس األونروا خالل الفصل األول 

من السنة الدراسية 2014/2013.

باأللغام  املتعلقة  املتحدة لإلجراءات  ودائرة األمم  األونروا  ستعمل 

املرحلة  في  اجلودة  ضبط  بهدف  منتظمة  مراجعات  إلجراء  معاً 

فجائية  زيارات  إجراء  يشمل  مبا  التعميم،  ومرحلة  التجريبية 

إلى الغرف الصفية، وذلك للتأكد من أن تطبيق املواد والرسائل 

يجري بالشكل السليم وللعمل على تذليل أية حتديات بشكل 

مباشر.

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

توفير املأوى لألسر 
الالجئة املهجرة أو 

املتضررة من األعمال 
العسكرية أو 

الكوارث الطبيعية. 

حتصل األسر الالجئة املهجرة 
على وسائل أكثر للوصول إلى 

حل مؤقت ملشكلة املأوى.

يتم إرجاع املساكن املتضررة إلى 
حالتها السابقة.

يتم تزويد األسر الالجئة 
املتضررة باحلد األدنى من املواد 

غير الغذائية الطارئة.

عدد األسر التي حتصل على 
الوسائل لتوفير املأوى املؤقت. 

نسبة تكاليف السكن املؤقت 
التي تغطيها مساعدات املأوى 

املؤقت باملتوسط.

عدد األسر التي تتلقى التمويل 
لتصليح مساكنها املتضررة.

عدد األسر التي حتصل على 
املواد غير الغذائية الطارئة.

2,000

%70

11,280

800

 30,660,000
دوالر

المأوى المؤقت وإصالح المساكن
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أرشيف األونروا

حتليل االحتياجات
يواجه الفلسطينيون في غزة، على مدار عقد من الزمان تقريباً، 
مالئم،  معيشي  مستوى  في  بحقهم  متتعهم  تطال  تهديدات 
الفترة بني سنة 2002  املالئم. ففي  السكن  وخاصة حقهم في 
وسنة 2008، تهجر اآلالف من الالجئني بعد أن تضررت مساكنهم 
أثناء العمليات العسكرية للجيش اإلسرائيلي. وفي كانون الثاني/
يناير 2009، تفاقم الوضع إلى حد كبير نتيجة العملية العسكرية 
والتي تضررت خاللها وبشكل  املصبوب«،  »الرصاص  اإلسرائيلية 
مباشر مساكن أكثر من 320,000 فلسطيني، مبن فيهم 165,000 
غزة  في  اإلسرائيلية  العسكرية  العمليات  تواصلت  وقد  طفل. 
وتبادل النيران بني غزة وإسرائيل منذ سنة 2009 بصورة منتظمة، 
مسببة املزيد من الضرر والتدمير للمساكن. يظل خطر التهجير 
احملاذية  غزة  أراضي  في  يعيشون  الذين  لالجئني  خاص  قلق  مثار 
بالقرب  أو  الساخنة«  »املناطق  من  وغيرها  إسرائيل  مع  للحدود 
وأعمال  البرية  للتوغالت  بتكرار  تتعرض  املناطق  منها، كون هذه 

التجريف والغارات اجلوية اإلسرائيلية.

خالل العقد املاضي، واجهت األونروا صعوبات جمة في إعادة بناء 
البناء  مواد  توريد  على  اإلسرائيلية  القيود  بسبب  املساكن  هذه 
إسرائيل  حكومة  بدأت  أن  ومنذ  واإلنسانية.  التجارية  لألغراض 
في  البناء  مواد  من  محدودة  كميات  بتوريد  لألونروا  بالسماح 
استكمال  من  الجئة  أسرة   4,760 من  أكثر  متكنت   ،2010 سنة 
إلى  أخرى  أسرة   537 وانتقلت  مساكنها،  على  التصليحات 
العملية تظل طويلة ومكلفة وغير  أن هذه  إال  مساكن جديدة. 
كافية لتلبية االحتياجات على أرض الواقع، وال تزال 3,813 أسرة 
وخالل  بناؤها.87  يعاد  أو  مساكنها  تصليح  يتم  أن  تنتظر  الجئة 
ضيافة  حسن  األسر  هذه  من  العديد  استنفد  االنتظار،  وقت 
العمل  فرص  إلى  يفتقرون  ولكونهم  زمن،  منذ  لهم  أقربائهم 
مالئمة  غير  مؤقتة  مساكن  في  لإلقامة  فيضطرون  والدخل، 
املساكن  نقص  نتيجة  الغالب  في  التكلفة  مرتفعة  ولكنها 
األونروا  واألراضي في غزة. وتعتمد غالبية األسر على مساعدات 

لتغطية تكاليف االستئجار، مع أن مساعدات األونروا تغطي 70 
هي  املساعدات  هذه  أن  إال  باملتوسط.  التكلفة  من  فقط  باملائة 
التي حتدد الفرق بني أن يعيشوا في مساكن تخصهم، حتى وإن 

كانت مؤقتة وغير مالئمة، أو أن يعيشوا في الشارع.

التدخالت الرئيسية
الذين  الطارئة لالجئني  اإليواء  األونروا تقدمي مساعدات  ستواصل 
سنة  في  سيتهجرون  أو  العسكرية  العمليات  نتيجة  تهجروا 
املؤقت  املأوى  تكاليف  في  األونروا  ستساعد  وبالتحديد،   .2013
يتم  أو تضررت مساكنهم.  حلوالي 2,000 أسرة الجئة ممن دمرت 
باملتوسط تزويد األسرة مببلغ 125 دوالراً في الشهر، ويتحدد ذلك 
على أساس التقييمات التي يجريها مهندسو األونروا. وميكن بدالً 
عن ذلك أن يحصل الالجئون املهجرون على مبلغ مقطوع يصل 
إلى جانب  االستئجار  تكاليف  لتغطية  أمريكي  دوالر  إلى 5,000 
ستواصل  كما  باملأوى.  املتعلقة  األخرى  األساسية  االحتياجات 
مساكنها  تعرض  نتيجة  حديثاً  املتضررة  األسر  تزويد  األونروا 
البطانيات  مثل  األساسية،  املعيشة  مبواد  التدمير  أو  للضرر 
والقدور واألواني وغيرها من املواد غير الغذائية األساسية، وذلك 
والكرامة  الذاتي  باالكتفاء  اإلحساس  استعادة  في  ملساعدتهم 

خالل أقرب وقت ممكن بعد تعرضهم للتهجير.

أخيراً، ستساعد األونروا حوالي 11,280 أسرة الجئة في تصليح 
مدى  على  العسكرية  العمليات  من  تضررت  التي  مساكنهم 
السنوات العشر املاضية، وكذلك أية مساكن قد تتضرر في سنة 
أساس  على  للتصليحات  التقديرية  التكلفة  حتديد  يتم   .2013
واملهندسات  املهندسني  تقييمات  على  بناًء  كل حالة على حدة 
على  الدفعات  تقدم  االجتماعيات.  واألخصائيات  واألخصائيني 
شكل منح نقدية أو عقود مع شركات بناء محلية، اعتماداً على 
التركيز  الفنية للجميع، مع  الضرر. ويتم تقدمي املساعدة  حجم 
للحصول  واملؤهلة  نساء  تعيلها  التي  األسر  على  خاص  بشكل 

على مساعدة والتي يقدر عددها بحوالي 160 أسرة.
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أرشيف األونروا / شريف سرحان

املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تعزيز الصحة 
العامة في أوساط 
الالجئني من خالل 
التدخالت الطارئة 

في مجال املياه 
والصرف الصحي.

يتم احلد من اخملاطر 
احلرجة على الصحة 

العامة من خالل 
السيطرة على نواقل 

األمراض والتخلص 
اآلمن من النفايات 
والوصول إلى مياه 

صاحلة للشرب.

عدد لترات الوقود املقدمة إلى البلديات.

عدد حمالت السيطرة على نواقل 
األمراض التي يتم تنظيمها.

عدد مواقع طرح النفايات غير القانونية 
التي يتم تنظيفها.

عدد أطنان النفايات الصلبة التي تتم 
إزالتها.

1,600,000

2

3

12,500

2,347,650 دوالراً

أنشطة المياه والصرف الصحي الطارئة

حتليل االحتياجات
يساهم النقص السائد في الكهرباء والوقود في غزة في مفاقمة 
التحديات الصعبة التي تعترض إمدادات املياه وجودتها. يلزم توفر 
أجل تشغيل  من  باملتوسط  الشهر  في  الوقود  من  لتر   200,000
هذه  وتتصاعد  غزة.  قطاع  عبر  الصحي  والصرف  املياه  منشآت 
العامة  الكهرباء  خدمات  تنقطع  عندما  حاد  بشكل  املتطلبات 
العادمة  املياه  معاجلة  ومواقع  املياه  ضخ  محطات  وتضطر 
لالعتماد على املولدات. لقد تسبب نقص الطاقة في سنة 2012 
كل  ساعات  عدة  على  مقتصراً  املنازل  في  املياه  توفر  أصبح  بأن 
ثالثة إلى أربعة أيام بالنسبة حلوالي 50 باملائة من السكان.88 كما 
ذلك  في  مبا  مختلفة،  مناطق  في  وفاضت  اجملاري  مياه  تراكمت 
كانت  وقد  يونس.  خان  مخيم  في  اجلديد  الصحي  األونروا  مركز 
األونروا منذ سنة 2007 مبثابة املالذ األخير لتوفير الوقود خالل مثل 

هذه األوضاع الطارئة، حيث عملت على توفير الوقود لضمان احلد 
والنفايات الصلبة وكبح  العادمة  واملياه  املياه  األدنى من خدمات 
التهديدات الكبيرة التي تواجه الصحة العامة. ويتوقع أن تستمر 

هذه املتطلبات قائمة في سنة 2013.

أعلى  الالجئني  مخيمات  في  السكانية  الكثافة  متوسط  أن  مبا 
بكثير مما هو في املناطق خارج اخمليمات، فمخاطر الصحة البيئية 
في اخمليمات وبجوارها تصبح أكثر خطورة مع الوقت. فالنفايات 
الصلبة يتم طرحها بشكل غير سليم في مواقع لطرح النفايات 
بالقرب من اخمليمات  الراكدة  العادمة  املياه  وتتيح  خارج اخمليمات. 
أرضية خصبة لتكاثر البعوض وتهدد سالمة األطفال. وقد أصبحت 
وبجوارها،  اخمليمات  في  الصحي  والصرف  للمياه  التحتية  البنية 
قدمية  111,000 الجئ89،  يقطنه حوالي  الذي  مثل مخيم جباليا 
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التحتية في مخيمات أخرى،  البنية  أن  إلى تصليحات عاجلة. كما  وبحاجة 
مثل مخيم خان يونس، لم يتح اجملال بتاتاً الستكمال تأسيسها بشكل كلي 
السابقة.  اإلسرائيلية  املستوطنات  تأثير  وبسبب  االحتالل  بسبب عقود من 
وتعتمد  باملاء  املنقولة  األمراض  تعاني من معدالت عالية من  اخمليمات  وهذه 
الشرب  مياه  لتأمني  اخلاص  القطاع  في  املياه  باعة  على  فيها  األسر  غالبية 

وعلى حفر اجملاري للتخلص من املياه العادمة.

مبا أن األونروا تشكل أكبر الوكاالت اإلنسانية في قطاع غزة، فهي في وضع 
املياه  الطارئة في مجال  االحتياجات  إلى تصاعد  االستجابة  لها  يتيح  فريد 
والصرف الصحي والنظافة على أرض الواقع. وقد اضطرت الوكالة، على مدار 
حوالي ست سنوات منذ بدء احلصار املفروض على غزة، لتقدمي الدعم الطارئ 
خلدمات املياه والصرف الصحي بتكرار من أجل التأكد من أن يظل السكان 
املدنيون قادرين على الوصول إلى هذه اخلدمات ومن أجل منع انتشار األوبئة 

وغيرها من التأثيرات على الصحة العامة.

التدخالت الرئيسية
ستركز استراتيجية األونروا الطارئة للمياه والصرف الصحي في سنة 2013 

على ثالثة عناصر:

إمدادات المياه ومعالجة المياه العادمة في أوضاع الطوارئ
ستوفر الوكالة 1.6 مليون لتر من الوقود وقطع الغيار ومواد أخرى للبلديات 
ومعاجلة  املياه  إمداد  عمليات  في  االستمرار  ضمان  أجل  من  احمللية  واجملالس 
اخمليمات ومكافحة  املناطق خارج  الصلبة في  النفايات  العادمة وجمع  املياه 
البعوض، باستهداف وادي غزة وأم النصر وغيرها من املواقع الرئيسية لتكاثر 
البعوض حيث تتجمع املياه الراكدة. تقدم األونروا هذه التدخالت على أساس 
التي  البيئية الصعبة  طارئ، من أجل منع أي تدهور آخر في أوضاع الصحة 

تسود قطاع غزة.

التخلص من النفايات الصلبة
ستتعاقد األونروا مع مقاولني حسب احلاجة جلمع النفايات الصلبة التي تنتج 
مواقع  من  ونقلها  الالجئون  فيها  يتركز  التي  األخرى  واملناطق  اخمليمات  عن 
الطرح غير الرسمية إلى مكبات النفايات الرسمية. وسيقوم برنامج الصحة 
البيئية في الوكالة مبراقبة أوضاع النفايات الصلبة عبر قطاع غزة وسيبدأ 
على  تنطوي  التي  املواقع  في  النفايات  من  للتخلص  أنشطة طارئة  بتنفيذ 
تهديدات عالية ملعايير الصحة العامة، عندما تصبح املعايير اإلنسانية الدنيا 
على وشك التداعي. تقدر األونروا أنها ستحتاج في سنة 2013 إلزالة حوالي 

12,500 طن من النفايات الصلبة من مواقع الطرح املؤقتة وغير القانونية.

التصليحات الطارئة للبنية التحتية
والصرف  للمياه  التحتية  البنية  تصليح  أو  حتسني  على  الوكالة  ستعمل 
الصحي في مخيم خان يونس وفي جباليا. فتدني البنية التحتية في هاتني 
املنطقتني يتسبب بتهديدات بالغة على صحة السكان. وسيتم الربط بني 
شبكات اجملاري القائمة في مخيم خان يونس مما سيؤدي إلى حتسني خدمات 
املسجلني  األشخاص  من  وغيرهم  الجئ   74,000 حلوالي  الصحي  الصرف 
لتلقي خدمات األونروا واملقيمني في اخمليم. كما ستقوم األونروا بتأهيل نظام 
توزيع املياه في مخيم جباليا، مما سيفيد ما ال يقل عن 111,000 الجئ وغيرهم 
من األشخاص املسجلني لتلقي خدمات األونروا واملقيمني في اخمليم، إلى جانب 

السكان اآلخرين املقيمني بالقرب من اخمليم.
أرشيف األونروا / شريف سرحان
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5-2 الضفة الغربية

5-2-1 النهج االستراتيجي للنداء الطارئ 
لسنة 2013

مبا أن البرامج اإلنسانية تشكل وستظل تشكل أولوية بارزة في 
الضفة الغربية، فقد قامت األونروا بعمل موسع على مدار سنة 
2012 من أجل تنقيح وحتسني برامجها الطارئة. وحددت األونروا، 
من خالل هذه العملية، بعض الفرص التي قد تتاح للتوصل إلى 

نتائج أفضل على املدى البعيد لالجئني الفلسطينيني.

 2013 لسنة  الطارئ  للنداء  العليا  االستراتيجية  فستتمثل  لذا 
األونروا  برامج  التي حتققها  والنتائج  زيادة املالءمة والفاعلية  في 
الطارئة. وستحقق الوكالة ذلك من خالل مناهج العمل التالية:

مع  § التعامل  في  شمولية  أكثر  نهجاً  الوكالة  ستتخذ 
البطالة  مستويات  في  املزمن  واالرتفاع  املطولة  األزمة 
الغربية.  الضفة  الالجئني في  بني  الغذائي  األمن  وانعدام 

سبل  لدعم  األولوية  إعطاء  طريق  عن  ذلك  حتقيق  سيتم 
كسب الرزق باعتباره تدخالً حاسماً، وتبني مكونات برامجية 
الدخل ألسرهم  إلى متكني املستفيدين إلدرار  جديدة تهدف 
أو جملتمعاتهم، مما سيحسن النتائج املتحققة لالجئني على 

املدى البعيد.

اإلنسانية  § األنشطة  لتنفيذ  األولوية  الوكالة  ستعطي 
ومنطقة  الشرقية  والقدس  “ج”  املنطقة  في  الرئيسية 
املعرضة  السكانية  التجمعات  لدعم  وخاصة  التماس، 
التي  التدخالت  من  مزيج  باستخدام  التهجير،  خلطر 
للصراع  املباشرة  التأثيرات  من  الالجئني  حماية  إلى  ترمي 

واالحتالل.

ستسعى الوكالة إلى تثبيت البرامج املهمة التي أنشئت  §
ضمن االستجابة الطارئة للوضع اإلنساني، والتي من املهم 

احلفاظ عليها وتعزيزها على املدى القريب إلى املتوسط.

في  األنشطة  هذه  من  كل  عن  التفاصيل  من  املزيد  تقدمي  يتم 
االستعراض الذي سيرد أدناه خلطط التدخل اخلاصة بكل قطاع.

دعم العمليات في المنطقة “ج”

إن استمرار سيطرة إسرائيل كقوة احتالل على األراضي في املنطقة “ج” يترك تأثيرات واسعة النطاق على السكان الفلسطينيني. 
نع الفلسطينيون فعلياً من البناء في حوالي 70 باملائة من أراضي املنطقة “ج”. كما تطبق إسرائيل  فبموجب النظم اإلسرائيلية، ميمُ
في نسبة 30 باملائة املتبقية، سلسلة من القيود التي تلغي عمليامُ إمكانية احلصول على تراخيص للبناء، ونتيجة لذلك فإنه لم يعد 
أمام الفلسطينيني من خيار سوى البناء دون ترخيص من أجل تلبية احتياجاتهم. كما تتقوض سبل كسب الرزق للرعاة واملزارعني 
إلى األراضي اخملصصة كمناطق  إلى جانب تقييد وصولهم  بناء حظائر للماشية وإقامة بنى حتتية للزراعة،  لعدم قدرتهم على 

للتدريب العسكري ومحميات طبيعية.90

لذا فالتهجير القسري يشكل ظاهرة مستمرة تتصاعد حدتها في املنطقة “ج” نتيجة تزايد عدد أعمال الهدم وتقييد فرص سبل 
املعيشة. وقد شهد الوضع العام في املنطقة “ج” مزيداً من التدهور في الفترة من كانون الثاني/يناير 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012، 
حيث جرى هدم أكثر من 843 مبنًى وتهجير 1,672 فلسطينياً، منهم 221 الجئاً.91 وما لم يتم إيقاف االجتاهات السائدة وتعديل 

مسارها، فستصبح إقامة دولة فلسطينية قادرة على احلياة في حدود قبل سنة 1967 أبعد مناالً من أي وقت مضى.

في سياق هذه التهديدات، كثيراً ما يتعرض الالجئون للمخاطرة بشكل خاص بسبب درجة انكشافهم وضعفهم العالية وألنهم 
في العادة ميتلكون قدراً أقل من املوارد التي ميكنهم االعتماد عليها في أوقات األزمات.

إن دعم مجتمعات الالجئني املعرضة للخطر واملعزولة في املنطقة “ج” يظل يشكل أولوية لألونروا. وتنوي الوكالة أن تركز برامجها 
في ثالثة مسارات تتكامل فيما بينها:

ستواصل األونروا عملياتها اإلنسانية في أكثر من 150 جتمعاً بدوياً ورعوياً في املنطقة “ج” من خالل تقدمي املساعدات الغذائية . 1
بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي92، وخدمات الصحة والصحة النفسية املتنقلة، واملساعدات الطارئة في حاالت الهدم والتهجير.

ستواصل األونروا، من خالل برنامج التشغيل الطارئ، انخراطها في مشاريع البنية التحتية الصغيرة احلجم في املنطقة “ج” لدعم . 2
التنمية االقتصادية جملتمعات الالجئني، مما سيقوي من قدرتهم على مقاومة الضغوط التي تدفع بهم نحو التهجير القسري.

ستواصل األونروا تنفيذ أنشطة جتريبية على نحو استطالعي بقصد توسيع مشاريعها التي تعزز سبل كسب الرزق، والتي . 3
تنفذ ضمن برنامج املال مقابل العمل، من أجل دعم التجمعات السكانية املهددة بالتهجير القسري.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

حتديد األسر الالجئة 
التي تفتقر لألمن 

الغذائي أو معرضة 
ألن تصبح كذلك 

وتزويدها مبساعدات 
املال مقابل العمل 
املوجهة لتخفيف 

أثر انعدام األمن 
الغذائي وتعزيز 
حماية احلقوق 

األساسية للفئات 
املهددة بالتهجير 

القسري.

يزيد الدخل لدى 28,000 
أسرة الجئة مؤهلة 

تفتقر لألمن الغذائي 
من خالل توفير 85,500 

فرصة عمل مؤقت 
لالجئني املعرضني 

للخطر والذين تتهدد 
حمايتهم.

تتحسن سبل كسب 
الرزق والبنية التحتية 

األساسية وحماية 
األصول اجملتمعية في 

مخيمات الالجئني 
وجتمعاتهم خارج 

اخمليمات، مبا في ذلك 
25 موقعاً بحاجة 
إلى حماية حيث 

يتعرض السكان إلى 
تهديد ماثل بالتهجير 

القسري.

عدد الفرص التي يتم توفيرها مبا يكافئ 
وظائف بدوام كامل )مصنفاً حسب 

الفرص االعتيادية مقابل الفرص اخلاصة 
باحلماية، وحسب اجلنس(.

عدد الالجئني األفراد املستفيدين من 
فرص املال مقابل العمل )مصنفاً 

حسب اجلنس واإلعاقة والفئة العمرية 
وفئة الوظيفة(.

عدد األشخاص الذين يتم تقليل 
افتقارهم لألمن الغذائي بواسطة فرص 

املال مقابل العمل.

قيمة املساعدات النقدية املقدمة لكل 
أسرة سنوياً )باملتوسط(.

عدد األسر املستفيدة مباشرة من الفرص 
في املشاريع املصممة ألغراض احلماية.

عدد التجمعات السكانية املهددة التي 
تستفيد من مشاريع املال مقابل العمل 

املصممة ألغراض احلماية.

 35 – 7,125
باملائة إناث

 35 – 28,000
باملائة إناث

 35 – 179000
باملائة إناث

ً 1,277 دوالرا

333 أسرة 
سنوياً

25 جتمعاً سنوياً

 45,835,949
دوالراً

5-2-2 خطط التدخل الخاصة بكل قطاع

األولوية االستراتيجية 1:
منع املزيد من التدهور في مستوى األمن الغذائي لالجئني األكثر ضعفاً 

برنامج التشغيل الطارئ

أرشيف األونروا / عالء غوشة
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حتليل االحتياجات
حتى نهاية سنة 2012، سجلت األونروا 28,000 أسرة الجئة )176,400 
برنامج  من  لالستفادة  ومرشحة  الغذائي  لألمن  تفتقر  شخص( 
التشغيل الطارئ. ويكشف التحليل أن أغلب األسر قد فقدت مصدر 
دخلها نتيجة بناء اجلدار وغير ذلك من القيود على الوصول واحلركة، 
والتي متنعهم من تأمني فرصة عمل في إسرائيل. ومع أن هذه األسر 
متلك القدرة على العمل، إال أنها غير قادرة على الوصول إلى العدد 

احملدود من فرص العمل املتاحة في الضفة الغربية.

التدخالت الرئيسية
منذ  بها  تقوم  التي  النقلة   2013 في سنة  األونروا  ستستكمل 
عدة سنوات في استراتيجية استجابتها لألمن الغذائي من تقدمي 
العمل،  مقابل  املال  فرص  زيادة  إلى  املباشرة  الغذائية  املعونات 
في  الغذائي  األمن  انعدام  ألسباب  أنسب  استجابة  تقدم  والتي 
الضفة الغربية، وتتيح املساعدات في شكل أكثر حفظاً لكرامة 
املستفيدين. ستوفر الوكالة الفرص لصالح 10,000 أسرة الجئة 
الشرقية  والقدس  التماس  ومنطقة  »ج«  املنطقة  في  مقيمة 
كما  الالجئني.  مخيمات  في  يقيمون  مستفيد   7,500 ولصالح 
العمل لصالح 10,000 أسرة  املال مقابل  الوكالة فرص  ستقدم 
الجئة في التجمعات السكانية خارج اخمليمات حيث توجد نسبة 
املساعدات  إلى  الوصول  وقدرة محدودة على  الالجئني  عالية من 
من السلطة الفلسطينية، إلى جانب توفير 500 فرصة من خالل 
التنسيب الوظيفي في أماكن العمل ومشاريع سبل كسب الرزق.

ستوفر فرص املال مقابل العمل أجوراً شهرية بقيمة 420 دوالراً 
األهلية  الغذائي. وسيتم حتديد  املفتقرة لألمن  باملتوسط لألسر 
للتقييم  وفقاً  الفقر،  حالة  حسب  العمل  فرص  على  للحصول 
البديلة  بالوسائل  االختبار  نظام  باستعمال  الوكالة  جتريه  الذي 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  مسوح  على  باالعتماد  تطويره  مت  الذي 
وزارة  في  املستخدمة  الصيغة  مع  مواءمته  ومتت  الفلسطيني 

الشؤون االجتماعية الفلسطينية.

جديدة  استراتيجية  بتطوير   2013 سنة  خالل  األونروا  وستقوم 
الركائز  الطارئ. ستتضمن  التشغيل  مدتها ثالث سنوات لبرنامج 
األساسية لهذه االستراتيجية: حتسني التوافق بني مهارات مقدمي 
طلبات العمل ومتطلبات فرص العمل احملددة، وتطبيق تدخالت لدعم 
سبل كسب الرزق بناًء على التجارب االستطالعية التي أجريت في 
سنة 2012، والتي تقود إلى توفير دخل أكثر استدامة، وإدخال أنشطة 
مشترك  قاسم  وسيوجد  املهني.  والتوجيه  الوظيفي  التنسيب 
بني هذه الركائز الثالث معاً يتمثل في زيادة تركيز املوارد باجتاه دعم 
املشاريع التي تؤدي بقدر أكبر إلى تأثير مباشر على الالجئني كأفراد مما 
كان في املشاريع السابقة، والتي ركزت على دعم املشاريع اجملتمعية.

ابتكار مناهج عمل جديدة في تعزيز 
سبل كسب الرزق

قامت األونروا في سنة 2012 بتجريب عدد من مبادرات كسب 

الرزق التي أثبتت جناحها في إدرار دخل مستدام للمستفيدين 

على  األمثلة  من  املشروع.  في  الوكالة  استثمار  انتهاء  بعد 

هذه املشاريع التجريبية:

تزويد عدة مجتمعات في منطقة التماس بأنشطة بناء  §

وقد  الزراعية.  الدفيئات  واملواد إلنشاء  واألدوات  القدرات 

استمرت هذه الدفيئات في إنتاج اخلضروات التي يجري 

بيعها في األسواق احمللية حتى بعد نهاية املشروع. وأدى 

من  للعديد  استدامة  أكثر  عمل  فرص  توفير  إلى  ذلك 

أفراد اجملتمع.

قائم  § الصابون  إلنتاج  صغير  ملصنع  التدريب  تقدمي 

األعمال  إدارة  مهارات  على  الالجئني  مخيمات  أحد  في 

مهاراتهم  املستفيدون  استعمل  وقد  والتشبيك. 

أكبر  أعمال  مصالح  مع  الروابط  تأسيس  في  اجلديدة 

حجماً وفي توسيع وحتسني جودة منتجاتهم. وباملقابل، 

من  سابقني  مستفيدين  توظيف  من  املصنع  متكن 

برنامج املال مقابل العمل في عقود عمل ثابتة.

في  § القسري  التهجير  خلطر  املعرضني  املزارعني  دعم 

الطرق  تأهيل  في  التماس  ومنطقة  “ج”  املنطقة 

الزراعية وتوفير العمالة خالل موسم احلصاد. أدى ذلك 

إلى حتسني في إنتاجهم العام.

في سنة 2013، ستبني األونروا على هذه التجربة عن طريق 

توسيع املشاريع الناجحة وجتريب مشاريع جديدة. وستشكل 

ستتبعه  الذي  اجلديد  للنهج  الفقري  العمود  املشاريع  هذه 

الغربية.  الضفة  في  الطارئ  التشغيل  برنامج  في  الوكالة 

التقليدية،  العمل  مقابل  املال  فرص  توفير  جانب  فإلى 

الرزق.  كسب  سبل  تعزيز  على  تركيزاً  البرنامج  سيتبنى 

وستساهم هذه االستراتيجية في دعم املشاريع التي تقود 

املهنية  باخلبرة  الالجئني  وتزويد  املستدام  الدخل  إدرار  إلى 

املالئمة، مما يساهم في تنمية رأس املال البشري وحتسني قدرة 

مجتمعات الالجئني على التحمل والصمود.

التدخالت الموجهة نحو الحماية

سيتم توفير حوالي 1,000 فرصة للمال مقابل العمل لدعم األسر الالجئة التي تقيم في 25 جتمعاً سكانياً تواجه تهديدات خاصة 
متعلقة باحلماية جتعل السكان عرضة خلطر داهم بالتهجير القسري. ستعمل تدخالت املال مقابل العمل على تقليل خطر التهجير 

القسري لسكان التجمعات الواقعة في املنطقة “ج” ومنطقة التماس والقدس الشرقية باألساس، إلى جانب التجمعات البدوية.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

حتسني احلماية وآليات 
التدبر لدى التجمعات 

البدوية املهددة من خالل 
تقدمي خدمات الصحة 

النفسية والدعم 
النفسي-االجتماعي 

املتنقلة.

تتحسن قدرات 49 
جتمعاً بدوياً للتنبؤ 

باألزمات الفردية 
واألسرية واجملتمعية 
ومنعها واالستجابة 

لها.

عدد األفراد املستفيدين من األنشطة 
النفسية-االجتماعية اجلمعية 
)مصنفاً حسب اجلنس والعمر(.

عدد األفراد املستفيدين من اإلرشاد 
الفردي أو اجلمعي أو األسري 

)مصنفاً حسب اجلنس والعمر(.

عدد األفراد القادرين على الوصول إلى 
خدمات الصحة النفسية من خالل 

وحدات الصحة النفسية املتنقلة 
)إجمالي التغطية السكانية(.

1,000 كل ثالثة 
أشهر

440 كل ثالثة 
أشهر

10,528 كل 
ثالثة أشهر

ً 342,664 دوالرا

األولوية االستراتيجية 2:
تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حلقوق اإلنسان وعوائق أمام الوصول إلى اخلدمات

الصحة النفسية المجتمعية
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حتليل االحتياجات
إن العزل والقيود على احلركة جتعل من الصعب على التجمعات 
خدمات  إلى  الوصول  الغربية  الضفة  في  املهددة  السكانية 
الدعم النفسي-االجتماعي والصحة النفسية التي يحتاجونها. 
وتظل اجملتمعات البدوية والتجمعات الرعوية األخرى ضمن فئات 
السكان األقل حصوالً على اخلدمات في الضفة الغربية، كونهم 
التماس والقدس  يقيمون في املنطقة “ج”، مبا في ذلك منطقة 
السلطة  خدمات  إلى  الوصول  إمكانية  تغيب  حيث  الشرقية، 

الفلسطينية.

جتمعاً   29 في  لالحتياجات  شامل  تقييم   2012 سنة  في  أجري 
باملائة من السكان،  الالجئون املسجلون 90  بدوياً، حيث يشكل 
بالتهديد  دائماً  شعوراً  يواجهون  التجمعات  هذه  أفراد  أن  وتبني 
وانعدام األمن، ومستويات عالية من القلق وعدم اليقني، واخلوف 
األخرى.  واخلدمات  التعليم  إلى  الوصول  على  القدرة  غياب  من 
لدى  السلوكية  املشكالت  بخصوص  قلقهم  إلى  أشاروا  كما 
أطفالهم، فيما عبرت النساء عن بواعث قلق بخصوص العنف 
التدبر لضغوط  استراتيجيات  وتتعرض  املبكر.  والتزويج  األسري 
واجملتمعات.  للعائالت  االجتماعي  التماسك  يتآكل  فيما  طاغية 
من  ملزيج  واضحة  حاجة  وجود  إلى  التقييمات  أشارت  وقد 
التدخالت مثل اإلرشاد الفردي واألسري واجلمعي وكذلك أنشطة 
مجموعات  مثل  احلياتية،  واملهارات  النفسي-االجتماعي  الدعم 
مهارات  ومجموعات  النساء،  بني  الدعم  ومجموعات  األطفال، 
خطة  التجمعات  هذه  من  جتمع  كل  في  اآلن  وتوجد  الوالدية. 
جتمع  بكل  اخلاصة  واالحتياجات  الوضع  حسب  مصممة  تدخل 

والعائالت التي تقيم فيه.

التدخالت الرئيسية
ستواصل األونروا تعزيز مهارات التدبر اجملتمعية وحتسني السالمة 

النفسية-االجتماعية للتجمعات اخملتارة من خالل نهج ثنائي:

طواقم الصحة النفسية المجتمعية المتنقلة
ستقوم طواقم متنقلة للصحة النفسية اجملتمعية مكونة من 
احمللي  اجملتمع  من  متطوعني  أربعة  إلى  يصل  وما  اثنني  مرشدين 
بتقدمي خدمات مبنية على اجملتمع من خالل زيارات أسبوعية إلى 
التجمعات اخملتارة في املنطقة “ج” والقدس الشرقية، وعددها 49. 
ستشمل اخلدمات جلسات إرشاد فردي وأسري وجمعي وأنشطة 
متابعة  إلى  احملتاجني  األفراد  وإحالة  جماعية  نفسية-اجتماعية 
الفرق حمالت منتظمة للتوعية حول  متخصصة. كما ستجري 
مواضيع مثل العنف القائم على النوع االجتماعي، وحقوق األطفال 
والنساء، والكشف عن الصدمة النفسية لدى األطفال واالستجابة 
لها، والوصول إلى اخليارات القانونية للدفاع عن احلقوق. يقدر أن تتم 

مساعدة 10,500 شخص من خالل هذا النهج.

اللجان المجتمعية
قدرات  لتمتني  مواقع   10 في  مجتمعية  جلان  تأسيس  سيتم 
ستخدم  احمللي.  املستوى  على  النفسية-االجتماعية  االستجابة 
كل جلنة 4-5 جتمعات سكانية وستتلقى التدريب على اإلسعاف 
االستجابة  في  اللجان  دعم  سيتم  النفسي-االجتماعي.  األولي 
لألزمات والطوارئ في مناطقها، والتي تشمل هدم املنازل واعتداءات 
املستوطنني وما شابه. كما سيتم ربط اللجان مبقدمي اخلدمات 
لزيادة القدرة على حتديد اخلدمات األساسية والوصول إليها، مثل 

التعليم والرعاية الصحية، وكذلك الدعم القانوني واملناصرة.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تخفيف األثر السلبي 
لالحتالل على الوضع 

الصحي لالجئني 
الفلسطينيني عن 

طريق تيسير وصولهم 
إلى الرعاية الصحية 

األولية في مختلف 
أنحاء الضفة الغربية.

يتمكن جميع الالجئني، 
مبن فيهم املقيمني في 

جتمعات معزولة، من 
الوصول إلى خدمات 

وقائية وعالجية نوعية 
في املراكز الصحية 

الثابتة والعيادات املتنقلة.

يتم احلفاظ على جودة 
اخلدمات الصحية في 
األونروا على الرغم من 

ارتفاع أعباء العمل.

عدد املراكز الصحية املدعومة في 
التجمعات املعرضة خلطر من ناحية 

احلماية.93

مجموع سكان التجمعات املعرضة 
خلطر من ناحية احلماية القادرين 

على الوصول إلى خدمات الصحة 
األولية لألونروا.

مجموع سكان التجمعات التي 
تخدمها العيادات الصحية 

املتنقلة.

25

240,260

1,000

2,759,083 دوالراً

الصحة الطارئة

حتليل االحتياجات
تترك  الغربية  الضفة  في  واحلركة  الوصول  على  القيود  تزال  ال 
 400,000 حوالي  يعاني  حيث  الصحي،  النظام  على  سلبياً  أثراً 
فلسطيني في 186 جتمعاً سكانيا94ً من صعوبات في الوصول إلى 
بشكل خاص  القلق  يستدعي  وما  الضرورية.  الصحية  اخلدمات 
والرعوية  البدوية  التجمعات  في  يعيشون  نسمة   27,500 وضع 

وارتفاع  النائية  مواقعهم  أن  حيث  »ج«  املنطقة  في  األخرى 
احلركة  على  القيود  تأثيرات  إلى  تضاف  لديهم  الفقر  مستويات 

لتزيد من صعوبة وصولهم إلى اخلدمات الصحية.

العمل ومصادر  األسر لفرص  العديد من  ذلك فقدان  إلى  يضاف 
سبل املعيشة األخرى وغياب البدائل، مما يزيد من اعتماد الالجئني 
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متثل  التي  لألونروا  الصحية  الرعاية  على خدمات  الفلسطينيني 
جزءاً ملموساً من اخلدمات الصحية في الضفة الغربية. فحسب 
بيانات سنة 2012، بلغ متوسط عدد االستشارات الطبية اليومي 
في مراكز األونروا الصحية 110 لكل طبيب باملقارنة مع 80 لكل 
وقد  الفلسطينية.95  للسلطة  الصحية  العيادات  في  طبيب 
االستجابة  أجل  من  احتياطية«  »قدرات  لتوفير  الوكالة  سعت 
لهذا الطلب املتزايد، مما انعكس في توفير عدد إضافي من األطباء 
الرعاية  في  متنقلة  خدمات  تشغيل  جانب  إلى  العيادات  في 

الصحية األولية في التجمعات السكانية املعزولة.

التدخالت الرئيسية
 2013 سنة  في  للوكالة  الطارئة  الصحية  التدخالت  تتضمن 
العيادات  تشغيل  مثل  احلساسة،  اإلنسانية  التدخالت  استمرار 
وكذلك  املهمشة،  السكانية  التجمعات  في  املتنقلة  الصحية 
تواجه  التي  املناطق  في  األولية  الصحية  الرعاية  تقدمي  تثبيت 

تهديدات عالية من ناحية احلماية.

الخدمات الصحية المتنقلة في التجمعات 
السكانية المعزولة

في سنة 2013، ستعمل األونروا من خالل تدخالتها اإلنسانية على 
تزويد 55 جتمعاً مهدداً ومعزوالً في منطقة التماس واملنطقة »ج« 
العيادات  من خالل  والعالجية  الوقائية  األولية  الصحة  بخدمات 
الصحية املتنقلة ملصلحة حوالي 122,250 شخصاً. سيتم تقدمي 
الطبية  واملستلزمات  األساسية  واألدوية  الطبية  االستشارات 
بتقدمي  النفسية  الصحة  مرشدو  سيقوم  كما  مقابل.  دون 

في  الجئ  وغير  الجئ   7,800 حلوالي  النفسي-االجتماعي  الدعم 
الوكالة العمل في تنسيق مع  التجمعات املهمشة. وستواصل 
الشركاء الدوليني واحملليني لتجنب االزدواجية في اخلدمات وضمان 

حتقيق الكفاءة مقابل التكلفة.

الرعاية الصحية األولية في مناطق الحماية
لألونروا  الصحية  املراكز  على  الطلب  يهيط  أن  املرجح  غير  من 
ولذلك  املقبلة،  السنوات  في  الطوارئ  قبل  ما  مستويات  إلى 
ستسعى الوكالة لتسريع تطبيق نهجها اجلديد في فريق صحة 
في  وفرتها  التي  االحتياطية«  »القدرات  تثبيت  أجل  من  العائلة 
لتهديدات  تتعرض  التي  املناطق  في  وخاصة  الصحية،  مراكزها 
إلى  الوصول  على  قدرة محدودة  ومتلك  احلماية  ناحية  من  عالية 
العائلة، من  خدمات صحية أخرى. سيساهم منوذج فريق صحة 
خالل نهجه املرتكز إلى املراجعني، في ترشيد اخلدمات وإدارة تدفق 
املرضى في العيادات بكفاءة أعلى، وبالتالي سيكون قادراً بالتدريج 
على استيعاب االرتفاع في عدد احلاالت ضمن البرنامج االعتيادي. 
ومبا  تدريجياً.  العائلة  صحة  فريق  منوذج  نحو  التحول  سيجري 
تزويد  ضمان  أجل  ومن  بعد،  بالكامل  النموذج  بناء  يتم  لم  أنه 
ذات  ووقائية  عالجية  صحية  بخدمات  الفلسطينيني  الالجئني 
طبية  طواقم  مع   2013 سنة  خالل  األونروا  ستتعاقد  جودة، 
ممولة من خالل برنامج الطوارئ في 25 مرفقاً صحياً في املناطق 
ذلك  سيتضمن  واحلركة.  الوصول  على  القيود  من  تضرراً  األكثر 
تقدمي رعاية متخصصة للنساء واألطفال دون اخلامسة واملسنني 
ومرضى األمراض املزمنة غير السارية. وستوفر األونروا، ضمن هذه 

االستجابة، األدوية األساسية واللوازم الطبية مجاناً.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

حماية الالجئني وكوادر 
األونروا من التأثيرات 

املباشرة للصراع/
االحتالل عن طريق 

تقدمي الدعم التشغيلي 
لبرامج األونروا من خالل 

حماية قدرة الوكالة 
على الوصول وحماية 

حيادية الوكالة، وكذلك 
ضمان احترام حقوق 

اإلنسان والقانون 
اإلنساني الدولي من 
خالل الرصد والتبليغ 

واملناصرة.

يتأكد للوكالة واجملتمع 
الدولي األوسع أنه تتخذ 
تدابير ملموسة لصيانة 
حيادية ونزاهة املنشآت 

وأنه يتم توثيق تدابير 
املتابعة بنزاهة.

نسبة منشآت األونروا التي حتصل 
على التفتيش بشأن احليادية مرتني 

أو أكثر خالل سنة 2013.

عدد ورش العمل التي يجريها 
موظفو دعم العمليات عن احليادية 

سنوياً.

عدد أعضاء الطاقم الذين يتم 
تدريبهم على احترام مبادئ األونروا 

في احليادية سنوياً.

%100

30

600

2,893,651 دوالراً

موظفو دعم العمليات
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حتليل االحتياجات
يعمل أكثر من 4,000 موظف في 255 منشأة موزعني على نطاق 
الضفة الغربية اجملزأة بشكل كبير في ظل سياق كثير التقلب. 
على  األونروا  قدرة  على  سلباً  لتؤثر  احلركة  على  القيود  وتنتشر 
التفتيش  نقاط  على  حادثة   188 توثيق  مت  حيث  اخلدمات،  تقدمي 
تأخير  أيلول/سبتمبر 2012 نتج عنها  إلى  الثاني/يناير  من كانون 
املرور، مما تسبب بفقدان 143 يوم عمل  أو حرمانهم من  الطاقم 
للطاقم. إن تشديد القيود على مداخل القدس الشرقية بشكل 
حرية  األونروا، مهدداً  على عمليات  بالغة  يفرض مصاعب  خاص 
حركة السلع والطاقم بني املراكز اللوجستية في مكتب القدس 
من  باملائة   75 حوالي  حدث  وقد  امليدان.  في  والطواقم  واملكاتب 
القدس  إلى  املؤدية  التفتيش  نقاط  عند   2012 سنة  في  احلاالت 
 23 باستثناء  جميعها  العمل  أيام  خسارة  وحدثت  الشرقية، 
يوماً منها بسبب التأخير واملنع على نقاط التفتيش هذه.96 كما 
يتواصل وقوع حوادث متعلقة بالصراع بشكل متكرر نسبياً عبر 
العاملني  حلركة  التهديد  من  مبزيد  يتسبب  مما  الغربية،  الضفة 
تتخذ  أن  األونروا  على  يتوجب  السياق،  هذا  وفي  وسالمتهم. 
التدابير إلجراء رصد وثيق للوضع املتبلور كل يوم واالستجابة له 
الطاقم  وحماية  وتعزيز سالمة  الوكالة  حيادية  أجل حماية  من 

واملستفيدين ودعم تقدمي اخلدمات بفاعلية.

التدخالت الرئيسية
الطاقم  من  فريق  استخدام  األونروا  ستواصل   ،2013 سنة  في 

الغربية  الضفة  في  العمليات  لدعم  كموظفني  واحمللي  الدولي 
يركز  وسالمتها.  العمليات  فعالية  وزيادة  الوكالة  برامج  لتعزيز 
برنامج دعم العمليات على أربعة مجاالت، هي: احليادية، والوصول، 

واحلماية، وسالمة الطاقم.

سيتجول موظفو دعم العمليات عبر الضفة الغربية، وسيزورون 
واملستفيدين  الالجئني  مجتمع  مع  ويتواصلون  األونروا  منشآت 
بشكل يومي. ستتم زيارة كل منشأة من منشآت الوكالة مرتني 
وسيرصد  اإلنساني.  احليادية  مببدأ  التقيد  لضمان  السنة  في 
متنع  التي  الوصول  على  القيود  حاالت  العمليات  دعم  موظفو 
طاقم األونروا من القيام بعملهم أو الوصول إلى املرافق، ويقومون 
الضفة  أنحاء  مختلف  في  ومتابعتها  احلاالت  هذه  عن  بالتبليغ 
املوظفون  هؤالء  وسيرصد  الشرقية.  القدس  يشمل  مبا  الغربية، 
الوضع اإلنساني في الضفة الغربية، وسيدعمون جهود احلماية 
القانون  انتهاكات  التبليغ عن  الوكالة عن طريق  بها  تقوم  التي 
اخمليمات  في  املقيمني  الالجئني  في  تؤثر  التي  الدولي  اإلنساني 
اخملتارة  واجملتمعات  العسكرية،  العمليات  من  يتضررون  الذين 
يتعرضون  الذين  والرعاة  والبدو  والالجئني  اجلدار،  من  املتضررة 
لتهجير قسري في املنطقة »ج«، وسكان القدس املعرضني خلطر 
التهجير. كما سيقومون باملتابعة مع األطراف املعنية بخصوص 
وبخصوص  الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
بالنسبة لطاقم  اإلنسانية  إلى املساعدات  الوصول  القيود على 

الوكالة وعملياتها.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

حماية الالجئني 
الفلسطينيني من 
التأثيرات املباشرة 

للصراع/االحتالل، وتعزيز 
احترام القانون اإلنساني 

الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان الدولي، إلى 

جانب تخفيف العواقب 
اإلنسانية لالنتهاكات 

في الضفة الغربية.

تتزايد مساءلة مرتكبي 
انتهاكات القانون 

اإلنساني الدولي/قانون 
حقوق اإلنسان.

تتم االستجابة 
لالحتياجات العاجلة 
لالجئني نساًء ورجاالً 

وأطفاالً الذين يواجهون 
هدم املنازل أو التهجير 

القسري أو اإلضرار 
مبمتلكاتهم.

يتم احلد من خطر 
تهجير اجملتمعات 

الرعوية في املنطقة “ج” 
وسكان القدس الشرقية 

وتعزيز قدرات التدبر.

عدد انتهاكات القانون اإلنساني 
الدولي/احلوادث املتعلقة باحلماية 

التي يتم رصدها وتوثيقها بشكل 
منهجي.

عدد مبادرات توعية األطراف 
املعنية بخصوص مجاالت 

التركيز )زيارات ميدانية / إحاطات 
للمانحني والسياسيني والباحثني 

والصحفيني(.

عدد الالجئني )األسر واألفراد( الذين 
يتلقون مساعدات التدخل وقت 

األزمات.

غير متوفر 
)100 بناًء على 
خبرة السنوات 

السابقة(

100

غير متوفر

1,034,162 دوالراً

الحماية

أرشيف األونروا / عالء غوشة
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حتليل االحتياجات
»ج«  املنطقة  في  يقيمون  الجئاً   8,290 حوالي  أن  األونروا  حددت 
العمليات  خملاطر  معرضون  الشرقية  والقدس  التماس  ومنطقة 
 75 يشكلون  واألطفال  النساء  أن  ويقدر  التهجير.  أو  العسكرية 
باملائة من السكان املعرضني للخطر. كثيراً ما تواجه األسر الالجئة 
انكشافهم  درجة  ألن  اآلخرون  لها  يتعرض  التي  من  أشد  مخاطر 
وضعفهم تكون أعلى في العادة وألنهم ميتلكون قدراً أقل من املوارد 
التي ميكنهم االعتماد عليها في أوقات األزمات. إن الالجئني الذين 
خارجية  مساعدة  إلى  يحتاجون  الشديدة  اخملاطر  هذه  يواجهون 
وللتعافي  باحلماية  اخلاصة  التهديدات  لبناء قدراتهم في مقاومة 
ويقعون ضحية التهجير  من الوضع عندما يصبح التهديد واقعاً 

واالستالب.

التدخالت الرئيسية
تقدمي  إلى  ترمي  للحماية  ثالثية  استجابة  األونروا  ستنفذ 
تقليلها،  أو  االنتهاكات  ومنع  األزمات،  أثناء  العاجلة  املساعدة 

وتعزيز مساءلة أصحاب املسؤولية.

الرصد والتبليغ
سترصد األونروا انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اخمليمات  في  املقيمني  الالجئني  في  تؤثر  التي  الدولي  اإلنسان 
اخملتارة  واجملتمعات  العسكرية،  العمليات  من  يتضررون  الذين 
يتعرضون  الذين  والرعاة  والبدو  والالجئني  اجلدار،  من  املتضررة 
لتهجير قسري في املنطقة »ج«، وسكان القدس املعرضني خلطر 
وطرحها  منهجي  بشكل  االنتهاكات  توثيق  سيتم  التهجير. 

كتابياً أو شفوياً على اجلهات املسؤولة ذات الصلة.

المناصرة الخاصة والعامة
عن  يتم جتميعه من معلومات  وما  البيانات  األونروا  ستستخدم 
الوضع بواسطة أنشطة الرصد والتبليغ لتتدخل لدى السلطات 
ذات الصلة من أجل تذكيرها بواجباتها مبوجب القانون اإلنساني 
الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي، ورفع الوعي وجتنيد األطراف 
الدولية حول قضايا احلماية، ومناصرة وضع حد النتهاكات القانون 
آليات  خالل  من  الدولي  اإلنسان  حقوق  وقانون  الدولي  اإلنساني 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.

االستجابة للطوارئ والحد من أثرها
عن  لديها  املتبع  األزمات  أثناء  التدخل  منوذج  الوكالة  ستنفذ 
طريق تقدمي املساعدات النقدية الطارئة خالل 48 ساعة لالجئني 
إدارية  الضحايا الذين تعرضت ممتلكاتهم للضرر أو الهدم بأوامر 
أو نتيجة التوغالت العسكرية. تبلغ املساعدات النقدية ما يعادل 
حساب  ويتم  األساسية،  الشخصية  اللوازم  من  سلة  قيمة 
قيمتها من خالل تقدير تكلفة املواد اخملتلفة مثل مصادر التدفئة 
واللباس.  والغذاءـ  واملياه،  الكاز،  على  املعتمدة  أو  الكهربائية 
كما ستقدم األونروا اإلسعاف األولي النفسي-االجتماعي وحتيل 
واملعيشية  والنفسية  والقانونية  الطبية  اخلدمات  إلى  الضحايا 
والتعليمية واالجتماعية الداخلية واخلارجية املناسبة. وسيجري 
جلسات  املناسبون  اجملتمعيون  والشركاء  امليداني  األونروا  طاقم 
للتهيئة ألوضاع األزمات والدعم النفسي بعد األزمة وورش عمل 

للمناصرة الذاتية والتوعية باحلقوق.

أرشيف األونروا / عالء غوشة
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تقليل اخملاطر الصحية 
وحتسني كمية ونوعية 

املياه في مخيمات 
الضفة الغربية من 
خالل تأهيل البنية 

التحتية للمياه وحتسني 
أوضاع الصرف الصحي، 

وتشجيع أفضل 
املمارسات في املياه 

والنظافة.

يتحسن وصول الالجئني 
في مخيم شعفاط 

إلى إمدادات مياه 
ومرافق صرف صحي 

آمنة ومقدورة التكلفة 
وموثوقة.

يستخدم الالجئون 
أفضل املمارسات في 

استهالك املياه وإدارتها 
على مستوى األسرة 

)نساًء وأطفاالً ورجاالً( 
واجملتمع في 19 مخيماً.

عدد أمتار شبكات اجملاري التي يتم 
تأهيلها في مخيم شعفاط.

عدد فتحات اجملارير التي تبنى في 
مخيم شعفاط.

عدد اخمليمات املستفيدة من أنشطة 
التوعية حول إدارة املياه.

208 أمتار

20 فتحة 
مجارير

19

491,122 دوالراً

أنشطة المياه والصرف الصحي الطارئة

أرشيف األونروا / عالء غوشة
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حتليل االحتياجات
الصحي  والصرف  املياه  في  نوعية  خدمات  إلى  الوصول  يصبح 
أن  إذ  الغربية،  الضفة  في  للفلسطينيني  بالنسبة  أكثر صعوبة 
السياسات واملمارسات اإلسرائيلية تقيد الوصول إلى املوارد وحتد 
الضفة  في  الالجئني  مخيمات  وتعد  التحتية.  البنية  تطوير  من 
الغربية معرضة بشكل خاص خلطر شح املياه وحدوث مشكالت 
في الصرف الصحي، وخاصة تلك الواقعة في املنطقة »ج«. ومع أنه 
من الضروري توفر حلول على املدى األبعد للتصدي لألسباب اجلذرية 
للمشكلة، إال أن التدخالت الطارئة ال تزال ضرورية من أجل إدخال 
أوساط  في  وإدارتها  املياه  استهالك  ممارسات  على  عاجل  حتسني 

الالجئني وتقليل العواقب الصحية احملتملة ذات العالقة باملياه.

ولكنه  القدس  بلدية  حدود  داخل  لالجئني  شعفاط  مخيم  يقع 
مثاالً  يقدم  وهو  اجلدار،  بسبب  القدس  إلى  الوصول  من  محروم 
في  الصحي  والصرف  باملياه  املتعلقة  التحديات  على  صارخاً 
املنطقة »ج«. لقد تضاعف عدد سكان اخمليم في السنوات األخيرة 
بعد أن انتقل للسكنى في اخمليم عدد كبير من حملة هوية القدس 
الذين يسعون لتأكيد إقامتهم في املدينة ولكن ال يقدرون على 
حتمل تكاليف اإليجار العالية في أجزاء املدينة األخرى. وأصبحت 
البنية التحتية احلالية في اخمليم غير قادرة على دعم العدد املتزايد 
املياه والصرف الصحي ومعاجلة  من السكان من ناحية إمدادات 
املياه العادمة. وقد جلأ سكان اخمليم إلى ربط منازلهم بأنابيب املياه 
واجملاري في اخمليم بشكل غير قانوني، مما أصبح يهدد قدرة سكان 
السليم  والتخلص  اآلمنة  املياه  إلى  الوصول  بأكمله على  اخمليم 
من النفايات. إن هناك حاجة ملحة لتأهيل شبكات املياه واجملاري 
بشكل  البيئية  الصحة  أوضاع  تدهور  جتنب  أجل  من  اخمليم  في 

أشد وتعرض البيئة إلى أضرار بعيدة املدى.

التدخالت الرئيسية
ستعمل األونروا في سنة 2013 على حتسني أوضاع املياه والصرف 
الصحي والنظافة لالجئني املقيمني في مخيمات الضفة الغربية 
أوضاع  في  وإدارتها  املياه  استهالك  مهارات  تعزيز  طريق  عن 

التحتية  البنية  تأهيل  طريق  وعن  اخمليمات،  جميع  في  الطوارئ 
العامة للمياه وحتسني إزالة النفايات الصلبة والتخلص منها في 

مخيم شعفاط.

مهارات استهالك المياه وإدارتها في أوضاع 
الطوارئ

ستشجع األونروا استخدام أفضل املمارسات في استهالك املياه 
وإدارتها عبر مخيمات الالجئني التسعة عشر في الضفة الغربية. 
والسلطات  التمثيلية  والهيئات  اخمليمات  سكان  تعليم  سيتم 
احمللية واجلهات التي تتفاعل يومياً مع سكان اخمليمات كيفية إدارة 
مواردها املائية احملدودة بأعلى قدر ممكن من الكفاءة، وفقاً ألفضل 
املمارسات. سيتم توزيع املواد التثقيفية لدعم نشر الرسالة بني 
األقران ونقلها من العاملني إلى املستفيدين. وسيتم إجراء حلقات 
منزلية خاصة للنساء من منطلق إدراك الدور احلاسم الذي تقوم 

به النساء في إدارة املياه املنزلية.

أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الطارئة 
في مخيم شعفاط

في غياب أي طرف فاعل آخر في مخيم شعفاط، ستقوم األونروا 
بدور املالذ األخير في تقدمي خدمات الصحة البيئية الطارئة للسكان 
الذين تتزايد أعدادهم. ستعمل األونروا في سنة 2013 على تأهيل 
وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مخيم شعفاط 
باستخدام عمال محليني وتوريد املواد محلياً. وستشمل األعمال 
 20 وبناء  الصحي،  الصرف  شبكات  تأهيل  وإعادة  الطرق،  تعبيد 
فتحة مجارير. وستجري األنشطة في تنسيق مع املمثلني احملليني 
للسكان. كما ستعالج األونروا مشكلة نقص خدمات التخلص 
من النفايات الصلبة في مخيم شعفاط، مبا يشمل توريد حاويات 
الصلبة  النفايات  إزالة  مقابل  الرسوم  ودفع  للقمامة  إضافية 
ستعمل  نفسه،  الوقت  في  النفايات.  لطرح  مواقع  واستخدام 
األونروا مع منظمات ووكاالت دولية أخرى لوضع خطة طويلة األجل 
تلبي احتياجات اخمليم بطريقة أكثر استدامة، بحيث يتم تنفيذها 

كجزء من البرامج األساسية للوكالة في سنة 2014.

أرشيف األونروا / عالء غوشة
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التهديدات بسحب الهويات تؤدي إلى أوضاع معيشية متدنية المستوى
في مخيم شعفاط

في  محصوراً  املدينة  في  اإلقامة  في  احلق  أصبح  بعد،  فيما  بإسرائيل  وإحلاقها   1967 سنة  في  الشرقية  القدس  احتالل  منذ 
يحصل  أن  على  لتنص  إسرائيلية  قوانني  وسنت  القدس«.  »بلدية  بحدود  يعرف  أصبح  ما  نطاق  في  املقيمني  الفلسطينيني 
الفلسطينيون املقيمون في القدس الشرقية على »إقامة دائمة« وتستصدر لهم بطاقة الهوية اإلسرائيلية التي تعرف باسم 

الهوية الزرقاء.

واآلن تتيح »اإلقامة الدائمة« ألصحابها حرية احلركة وفرصة العمل في القدس الشرقية وإسرائيل. وعلى هؤالء املقيمني الدائمني 
واالجتماعية،  الصحية  اخلدمات  يشمل  مبا  منها،  االستفادة  ويستطيعون  اإلسرائيلية  االجتماعية  اخلدمات  في  يساهموا  أن 

ويستطيعون التصويت في االنتخابات البلدية.

ومع ذلك، بإمكان السلطات اإلسرائيلية إلغاء »اإلقامة الدائمة« إذا حصل الشخص املعني على إقامة أو مواطنة في بلد آخر. 
القدس  من  للفلسطينيني  اإلقامة  حقوق  بإلغاء  املاضي  القرن  من  التسعينيات  سنوات  خالل  إسرائيل  بدأت  ذلك،  على  عالوة 
الشرقية الذين ينتقلون إلى خارج حدود بلدية القدس كما حتددها إسرائيل. وقد تضرر من هذه السياسة الفلسطينيون حملة 
»الهوية الزرقاء » الذين يعيشون في أجزاء أخرى من الضفة الغربية وقطاع غزة. فالفلسطينيون املقدسيون مطالبون بإثبات أن 

»مركز حياتهم« )أي العمل واملنزل( في القدس وليس في أجزاء أخرى من الضفة الغربية وقطاع غزة.97

مخيم شعفاط لالجئني هو اخمليم الوحيد في الضفة الغربية الذي يوجد داخل حدود بلدية القدس اإلسرائيلية. وقد شهد اخمليم 
في السنوات األخيرة تدفقاً حلملة هوية القدس الساعني لتأكيد حقهم في اإلقامة في املدينة ولكن غير القادرين على حتمل 
تكاليف اإليجار العالية في األجزاء األخرى من املدينة. لذلك أصبح اخمليم اآلن مزدحماً بشكل خطير. وقد شكل النمو السريع في 
حجم سكان اخمليم عبئاً مفرطاً على البنية التحتية مما أدى إلى جعل البيئة املعيشية محفوفة باخلطر. وبسبب تدني مستوى 
قنوات اجملاري، إلى جانب تصريف اجملاري من عدد من املنازل عبر روابط غير منتظمة، انتهى األمر مبياه اجملاري ألن تفيض في شوارع 
اخمليم بصورة منتظمة. وهذا الوضع يتسبب برائحة غير محتملة، فضالً عن احلاالت املرضية التي يأتي بها سكان املنطقة إلى 

خدمات األونروا. كما يرتفع احتمال وقوع حوادث أكثر خطورة بالنظر إلى لعب األطفال في هذه املناطق وحولها.

إن احلاجة ماسة إلجراء تأهيل طارئ لشبكة املياه واجملاري في اخمليم، في موازاة مع مساعي وضع استراتيجية شاملة تتصدى 
الحتياجات اخمليم على املدى البعيد.
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املؤشراتالناجتالهدف
الغاية لسنة 

2013
متطلبات سنة 

2013

تدعيم قدرات األونروا 
في مجال تنفيذ برنامج 

الطوارئ، مبا يشمل 
حتسني التنسيق واإلدارة 

واملراقبة.

يحصل الالجئون على 
مجال من املساعدات 

اإلنسانية التي 
يحتاجونها من خالل 

برنامج طوارئ فعال في 
غزة والضفة الغربية.

عدد التوقفات في تنفيذ برنامج 
الطوارئ بسبب عدم توفر الطاقم 

الكافي.

تنفيذ عملية جديدة للتخطيط 
للنداء الطارئ حتسن الصلة بني 
عملية النداء الطارئ وعمليات 

التخطيط األخرى في األونروا.

عدد اجملموعات العنقودية 
والقطاعات الرئيسية والفرعية 

التي تشارك فيها األونروا بنشاط، 
مصنفاً حسب اإلقليم.

0

حتديد عملية 
النداء الطارئ 

اجلديدة بحلول 
نيسان/إبريل 2013

غزة: 9
الضفة الغربية: 4

 12,560,409
دوالرات

5-3 غزة والضفة الغربية

األولوية االستراتيجية 3:
ضمان أن يتم تنفيذ برامج األونروا اإلنسانية بفاعلية وبتنسيق كامل مع جميع الشركاء الداخليني واخلارجيني ذوي العالقة
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حتليل االحتياجات
األقاليم  اإلدارة على مستوى  إضافية في  إلى قدرات  األونروا  حتتاج 
والرئاسة من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج الطوارئ، إذ أن املوظفني 
اآلخرين ينشغلون كلياً في ضمان تنفيذ برامج الوكالة احملورية. لذا 
فيلزم توفر الطاقم من أجل ضمان إدارة فعالة ألعباء العمل اإلضافية 
التي تنشأ عن تنفيذ برنامج طوارئ واسع النطاق. يلزم توفر الطاقم 
على مستوى األقاليم وكذلك على مستوى الرئاسة من أجل إدارة 
والتقييم  املراقبة  أنشطة  وإجراء  للبرنامج،  اليومية  األنشطة 
اآلنية، وتوفير التخطيط االستراتيجي والقيادة بشكل مشترك بني 

منطقتي العمل، وضمان زيادة الدعم املقدم من الرئاسة.

مستوى  على  التآزر  حتسني  ميكن  التي  الرئيسية  اجملاالت  أحد  إن 
التخطيط  عمليات  مع  الروابط  تعزيز  في  يتمثل  فيها  الوكالة 
األخرى مثل عملية إعداد االستراتيجية املتوسطة األجل، وعملية 
وتقدمي  السنوية،  امليزانية  وعملية  السنتني،  لفترة  التخطيط 
كما  التوقيت.  حيث  من  سيما  ال  املانحة،  اجلهات  إلى  التقارير 
تشارك األونروا في النهج العنقودي للجنة الدائمة املشتركة بني 
قدرات  توفر  يتطلب  الذي  األمر  املنطقتني،  الوكاالت على صعيد 
إضافية لضمان التمثيل اجليد لبرامج الوكالة وتنسيقها بشكل 
جيد مع مختلف اجلهات الفاعلة األخرى املوجودة في غزة والضفة 
التحديد  وجه  على  غزة  قطاع  في  طاقم  توفر  ويلزم  الغربية. 
املواد  توريد  أجل  من  الالزم  اإلضافي  التنسيق  متطلبات  ملواكبة 
التي  العديدة  البناء  الضرورية ملشاريع  املزدوج«  االستخدام  »ذات 

تخطط األونروا لتنفيذها.

التدخالت الرئيسية:
األنشطة  مجال  سيشمل  أعاله،  املوضحة  املقاييس  نطاق  في 

التي سيجري القيام بها ما يلي:

أنشطة  لتنفيذ  األقاليم  في  الالزم  األساسي  الطاقم  توظيف 
الطوارئ واإلشراف عليها، وضمان التنسيق مع جميع البرامج داخل 
األونروا، واملساعدة في التنسيق مع الشركاء خارج األونروا. ستعمل 
الوكالة على ضمان أكبر قدر ممكن من التوازن بني اجلنسني في بنية 
الطاقم لديها، مع مراعاة املعايير الثقافية. ستقوم الوكالة أيضاً 
بتوريد السلع وعقود اخلدمات الالزمة لدعم التوسع في أنشطة 
برنامج الطوارئ، مبا في ذلك التعاقد لتنفيذ أشغال البنية التحتية 

األساسية وتوزيع املرافق املكتبية الضرورية لتنفيذ البرامج.

ستواصل الوكالة العمل عن قرب مع األطراف الفاعلة اإلنسانية 
األخرى من خالل اآلليات القائمة لتخطيط املساعدات اإلنسانية 
التنسيق ليشمل  وتقدميها ومراقبتها وتنسيقها. وسيمتد هذا 
جانب  إلى  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  االحتياجات  حتليل 
كما  احلماية.  وقضايا  اإلنسانية  القضايا  أبرز  حول  املناصرة 
ستواصل األونروا القيام بدور قيادي في رئاسة قطاع املال مقابل 
في  الغذائية  املعونات  قطاع  برئاسة  االشتراك  وكذلك  العمل، 
في  قيادي  بدور  تنخرط  الوكالة  أن  جانب  إلى  هذا  غزة.  قطاع 
في  الغذائي  لألمن  عنقودية  مجموعة  تأسيس  حول  النقاشات 
األغذية  برنامج  مع  جنب  إلى  جنباً  احملتلة،  الفلسطينية  األرض 

العاملي ومنظمة األغذية والزراعة.

ستحافظ الوكالة على تعزيز الدعم الذي تقدمه وظائف الرئاسة 
دولي  موظف  توفير  ذلك  يشمل  الطوارئ.  عمليات  إسناد  في 
وثالثة  واحدـ  خارجية  عالقات  وموظف  القانونية،  للشؤون  واحد 
واإلبالغ  بالرصد  واحد  دولي  خبير  ويقوم  للمشتريات.  موظفني 
في  الفلسطينيني  لالجئني  االجتماعية-االقتصادية  األوضاع  عن 
حاسمة  حتليلية  خدمات  مقدماً  احملتلة،  الفلسطينية  األرض 

لعمليات الوكالة امليدانية.
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6. خطة المراقبة والتقييم

والتخطيط  واإلدارة  التنسيق  في  قدراتها  حتسني  األونروا  تواصل 
لعمليات الطوارئ. وتستخدم الوكالة موارد مكرسة لهذا اجلانب 
على مستوى األقاليم والرئاسة، إلى جانب مواصلة تطوير أدوات 
األونروا  نظام  استخدام  ذلك  يشمل  للبرامج.  التخطيط  ونظم 
الفعلية  النتائج  تتبع  أجل  من  النتائج  إلى  املستندة  للمراقبة 
وحدة  من  بدعم  لها  اخملطط  بالغايات  ومقارنتها  دوري  بشكل 

تنسيق ودعم البرامج.

األغذية  منظمة  مع  تعاونها  األونروا  ستجدد   ،2013 سنة  في 
لإلحصاء  املركزي  واجلهاز  العاملي  األغذية  وبرنامج  والزراعة 
االجتماعية- لألوضاع  السنوي  املسح  إجراء  في  الفلسطيني 
الوكالة  ستجري  ذلك،  على  عالوة  الغذائي.  واألمن  االقتصادية 

املزيد من التحليل للتأثيرات االقتصادية الكلية الناجتة عن األزمة 

احلالية، باالستفادة من احلسابات القومية وبيانات الفقر والبطالة 

التي يجمعها اجلهاز املركزي لإلحصاء. كما ستواصل األونروا دعم 

النوعية  البيانات  مراقبة  سيحسن  مما  واملراقبة،  التنسيق  أدوات 

والكمية بخصوص املؤشرات الرئيسية.

املراقبة  باستخدام  الطارئ  النداء  في  التقدم  األونروا  ستتتبع 

املستندة إلى النتائج على أساس فصلي وتقدمي تقرير موحد في 

نهاية السنة حول تنفيذ األنشطة ونتائجها. وسيتم إعداد تقارير 

متسقة نصف سنوية وسنوية لألطراف املانحة وفقاً ملبادئ تقدمي 

تقارير  إعداد  املعونات. كما سيتم  فعالية  وأجندة  الرشيد  املنح 

النداء  التي ستجري على عملية  املراجعة  عن األنشطة لصالح 

املوحد في منتصف السنة ونهايتها. 
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7. متطلبات ميزانية النداء الطارئ لسنة 2013

اجملموعالرئاسةالضفة الغربيةغزةالتدخالت البرنامجية

78,033,000--78,033,000املساعدات الغذائية الطارئة

37,905,360--37,905,360املساعدات النقدية الطارئة

105,535,949-59,700,00045,835,949برنامج التشغيل الطارئ

3,843,604-3,500,940342,664الصحة النفسية اجملتمعية

7,825,500--7,825,500التعليم الطارئ

4,979,083-2,220,0002,759,083الصحة الطارئة

4,891,651-1,998,0002,893,651مكتب دعم العمليات

1,034,162-1,034,162-احلماية

9,900,000--9,900,000احلماية: أسابيع املرح الصيفية في غزة

احلماية: التثقيف املدرسي حول مخاطر الذخائر 
غير املنفجرة

55,500--55,500

30,660,000--30,660,000املأوى املؤقت وإصالح املساكن

2,838,772-2,347,650491,122أنشطة املياه والصرف الصحي الطارئة

9,207,4502,495,312857,64712,560,409التنسيق واإلدارة

243,353,40055,851,943857,647300,062,990اجملموع

* جميع األرقام تشمل نسبة 11 باملائة املعيارية في األونروا لتكاليف دعم البرامج.



 .2011 السنوي  اإلحصائي  فلسطني  كتاب  الفلسطيني:  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   1
الصفحة 25، عنوان اجلدول “املساحة وعدد السكان والكثافة السكانية في األراضي 
الضفة  مساحة   .”2011 العام  منتصف  واحملافظة  املنطقة  حسب  الفلسطينية 

الغربية تضم القدس الشرقية.

مجموع  على   2012 لسنة  للسكان  التقديري  العدد  تقسيم  طريق  عن  احتسبت   2
املساحة.

3 هذه األرقام تشير إلى اجملموع التقديري لعدد السكان لسنة 2012 كما أصدرها اجلهاز 
الشرقية.  القدس  تتضمن  الغربية  الضفة  تقديرات  الفلسطيني.  لإلحصاء  املركزي 
“عدد السكان املقدر في األراضي الفلسطينية منتصف العام حسب احملافظة، 1997-

،”2016

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/gover.
htm.

4 حسب 30 حزيران/يونيو 2012، نشرة التسجيل اإلحصائية لألونروا، الربع الثاني 2012. 
اجلدول كذلك  “الالجئون املسجلون” في هذا  البيانات، يضم  تتعلق بتصميم  ألسباب 
فئات “األشخاص املسجلني” و”أفراد األسرة املتزوجني من غير الجئني” والتي تقوم األونروا 
بلغ عدد األشخاص في هذه  العادة. وقد  والتبليغ عنها بشكل منفصل في  بتتبعها 
الفئات الذين مت إدراجهم في العدد اإلجمالي “لالجئني املسجلني” في اجلدول 151,467 

في الضفة الغربية و56,244 في غزة.

5 احتسب عن طريق طرح أحدث أرقام الالجئني املسجلني من اجملموع التقديري للسكان.

6 حسب 30 حزيران/يونيو 2012، نشرة التسجيل اإلحصائية لألونروا، الربع الثاني 2012.

7 حسب 30 حزيران/يونيو 2012، نشرة التسجيل اإلحصائية لألونروا، الربع الثاني 2012. 
البيانات، يضم “الالجئون املسجلون حتت عمر 18 سنة” في  ألسباب تتعلق بتصميم 
هذا اجلدول كذلك فئات “األشخاص املسجلني” و”أفراد األسرة املتزوجني من غير الجئني” 

والتي تقوم األونروا بتتبعها والتبليغ عنها بشكل منفصل في العادة.

نشرة  البيانات:  مصدر  سنة.   29-15 العمرية  الفئة  هو  للشباب  الوكالة  تعريف   8
البيانات،  بتصميم  تتعلق  ألسباب   .2012 الثاني  الربع  لألونروا،  اإلحصائية  التسجيل 
يضم “الشباب الالجئون املسجلون في عمر 15-29 سنة” في هذا اجلدول كذلك فئات 
األونروا  تقوم  والتي  الجئني”  غير  من  املتزوجني  األسرة  و”أفراد  املسجلني”  “األشخاص 

بتتبعها والتبليغ عنها بشكل منفصل في العادة.

9 معدل الزيادة الطبيعية املقدر للسكان في األراضي الفلسطينية حسب املنطقة. 
 .2011 السنوي  اإلحصائي  فلسطني  كتاب  الفلسطيني:  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 

الصفحة 49.

بأسعار  مقاسة  القومي.  الدخل  حسابات  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   10
سنة 2004.

11 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، حسابات الدخل القومي. التغيرات بالنسبة 
لسنة 2010 مقاسة بأسعار سنة 2004.

بأسعار  مقاسة  القومي.  الدخل  حسابات  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   12
سنة 2004.

بأسعار  مقاسة  القومي.  الدخل  حسابات  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   13
سنة 2004.

بأسعار  مقاسة  القومي.  الدخل  حسابات  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   14
سنة 2004.

15 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات القوى العاملة. تستخدم معدالت 
البطالة تعريف منظمة العمل الدولية الضيق للبطالة.

16 تشير إحصاءات القوى العاملة بني الشباب واإلناث إلى مجموع القوى العاملة.

17 جميع معدالت الفقر هي وفقاً للوضع قبل تلقي املساعدات. احتسب خط الفقر 
الفلسطيني. خط  املركزي لإلحصاء  اجلهاز  بيانات  باستخدام  األونروا  بواسطة  املدقع 
الفقر املدقع هو التكلفة الدنيا للغذاء الذي يلبي االحتياجات الغذائية لألفراد. يعكس 
خط  للفقراء.  األساسية  الغذاء  استهالك  الحتياجات  الكلية  التكلفة  املقياس  هذا 
الغربية يساوي  الضفة  اليوم، وفي  للفرد في  دوالر  املدقع في غزة يساوي 1.50  الفقر 

1.72 دوالر للفرد في اليوم.

18 جميع معدالت الفقر هي وفقاً للوضع قبل تلقي املساعدات. احتسب خط الفقر 
املطلق بواسطة األونروا باستخدام بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. خط 
الفقر املطلق هو املبلغ الالزم لتلبية االحتياجات األساسية للغذاء واملواد غير الغذائية. 
الغربية  الضفة  وفي  اليوم،  في  للفرد  دوالر   3.63 يساوي  غزة  في  املطلق  الفقر  خط 

يساوي 4.04 دوالر للفرد في اليوم.

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   .2011 الغذائي،  واألمن  االجتماعي-االقتصادي  املسح   19
الفلسطيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واألونروا.

أدناه هو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ما لم يذكر ذلك.  أرقام احلماية  20 مصدر 
»مراقب الشؤون اإلنسانية«، أيلول/سبتمبر 2012.

21 بيانات محدثة استلمت من دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام في األرض 
مكتب  عن:  أيضاً  مقتبس   .2012 األول/أكتوبر  تشرين   2 حسب  احملتلة  الفلسطينية 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، “مراقب الشؤون اإلنسانية”، أيلول/سبتمبر 2012، الصفحة 

.15

22 األرقام بالنسبة لغزة حسب:

World Health Organization, June 2012. “Five Years of 
Blockade: A Political Determinant of Health in Gaza”.

األرقام بالنسبة للضفة الغربية حسب:

2013 Consolidated Appeal, final draft, page 31.

23 حسب الربع الثاني لسنة 2012.

لالجئني  الصحية  األوضاع  بشأن   2011 لسنة  األونروا  في  الصحة  مدير  تقرير   24
إلى  مقدم  لهم،  املقدمة  واملساعدة  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيني 

جمعية الصحة العامة رقم 65، أيار/مايو 2012.

25 األرقام تخص الفترة كانون الثاني/يناير – أيلول/سبتمبر 2012. املصدر:

World Health Organization occupied Palestinian territory, 
“Referral of Patients from the Gaza Strip Monthly Report,” 
September 2012, page 2.

26 United Nations, August 2012. “Gaza in 2020: A liveable place?” 
page 11.

27 United Nations, August 2012. “Gaza in 2020: A liveable place?” 
page 11.

28 UNSCO, 23 September 2012. “Palestinian State-Building at 
Stake: Preserving the Two-State Solution.” Report to the Ad Hoc 
Liaison Committee.

الغربية  الضفة  في  القسري  والتهجير  الهدم  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   29
احملتلة، كانون ثاني/يناير 2012.

الضفة  في  اإلسرائيليني  املستوطنني  عنف  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   30
الغربية، تشرين ثاني/نوفمبر 2011.

أيلول/سبتمبر  اإلنسانية«،  الشؤون  »مراقب  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   31
.2012

 26 تقرير  املدنيني،  حلماية  األسبوعي  التقرير  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   32
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