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األونروا  -مكتب غزة اإلقليمي

تمهيد
تأسست وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى (األونروا) كهيئة فرعية للجمعية العامة لألمم
املتحدة يوم الثامن من شهر كانون األول /ديسمبر من العام  ،1949ودخلت في طور العمل في األول من شهر أيار /مايو من العام .1950
وقد لعبت الوكالة دورا ً أساسيا ً ملا يزيد عن  60عاما ً منذ تأسيسها في توفير خدمات التعليم ،الصحة ،تطوير اخمليمات واإلغاثة واخلدمات
اإلجتماعية لالجئني الفلسطينيني.
إن األونروا مسئولة عن مساعدة ما يزيد عن  1.2مليون الجئ في القطاع الساحلي الضيق الذي ميثل قطاع غزة ،أي ما يزيد عن  %70من
إجمالي عدد سكان القطاع .وملا يزيد عن العقد من الزمان ،يعاني الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي في غزة من التراجع املستمر .ومنذ فرض
احلصار عام  ،2007تدهور الوضع إلى مستويات كارثية مازالت مستمرة حتى اآلن .ففي العام  2012وصل نصيب الفرد الواحد من إجمالي
الناجت احمللي إلى  %81مما كان عليه في العام  1994وإلى نصف املستوى املسجل في الضفة الغربية . 1فقد أدت السنوات الطوال من التدهور
اإلقتصادي إلى معاناة الغالبية العظمى من سكان القطاع من البطالة الكلية أو اجلزئية واعتمادهم على املساعدات الدولية.
في العام  ،2009أصدرت األونروا خطة إنعاش وإعادة إعمار غزة ( )GRRPلتلبية اإلحتياجات التي مت حتديدها في ذلك الوقت والتي برز أغلبها
نتيجة اآلثار التي خلفتها عمليات الهدم والصراع في السنوات التي سبقت تلك الفترة .وقد وضعت اخلطة توقعات ببناء  100مدرسة
جديدة وهي عملية ستكتمل بحلول العام  ،2015إضافة إلى إصالح وإعادة بناء منازل الالجئني الفلسطينيني وهي عملية جارية حاليا ً على
قدم وساق .وفي ظل الوضع السائد اليوم ،يتوجب على األونروا األخذ بعني اإلعتبار حقيقة أن قطاع غزة قد يتحول إلى منطقة غير صاحلة
للسكن تقريبا ً بحلول العام  2020ما لم يتم اتخاذ إجراءات عالجية وتصحيحية.
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في شهر آب /أغسطس من العام  ،2012أصدر فريق األمم املتحدة العامل في األراضي الفلسطينية احملتلة ( )UNCTتقريرا ً استشرافيا ً حتت
عنوان غزة في عام  :2020هل ستكون مكانا ً مالئما ً للعيش؟ .حيث يستعرض التقرير التحديات التي ستواجه غزة في األعوام القادمة:
اإلقتصادية ،الدميوغرافية ،اخلدمات اإلجتماعية ،والبيئية .ويقدم التقرير قراءة مقنعة كونه يوضح مجموعة العوامل التي جتعل املستقبل
القريب لقطاع غزة ،ولسكانه الذين يزيد عددهم عن  1.6مليون نسمة ،محفوفا ً باخملاطر بشكل كبير .فعلى سبيل املثال ،بحلول العام
 2020قد يصبح القطاع عاجزا ً فعليا ً عن احلصول على املياه الصاحلة لالستخدام .عقب صدور تقرير غزة في عام  ،2020أجرت األونروا
دراسة حول تأثير التحديات والتوجهات في غزة على مجتمع الالجئني وحول آلية األونروا في اإلستجابة ليس فقط من خالل حتسني وتعزيز
اخلدمات املنتظمة ،وإمنا أيضا ً من خالل التدخالت التي تفوق وتتجاوز توفير اخلدمات األساسية .وهذا التقرير يلخص نتائج تلك الدراسة.
يتمثل الهدف الرئيسي لتقرير غزة في عام  -2020إستجابة األونروا العملياتية في تسليط الضوء على التحديات التي ستواجه األونروا
خالل السنوات السبع املقبلة ،واإلستجابة البرامجية املطلوبة إضافة إلى تقدير املوارد املطلوبة ملواجهة تلك التحديات .ويجب قراءة
التقرير كمرحلة متطورة خلطة إنعاش وإعادة إعمار غزة ( .)GRRPفالتقرير يستثمر وضع األونروا الفريد واملميز كأضخم وكاالت األمم
موثوق للمجتمع الدولي وكمزودٍ مباشر للخدمات حلوالي ثالثة أرباع السكان.
وكشريك
املتحدة في قطاع غزة،
ٍ
ٍ
التقرير ال يعبر عن أي آراء أو تكهنات بتطور األحداث السياسية وال يقدم أي نصائح إلزامية أو توجيهية مبنية على سيناريوهات سياسية
متنوعة .األونروا ستستمر في الدعوة إلى متتع الالجئني الفلسطينيني بكافة احلقوق اإلنسانية والتي كفلها القانون الدولي اإلنساني.
إقتصادي مؤثر.
منو
ولكن ،وألغراض التخطيط العملياتي ،فالتقرير يفترض ضمنا ً بأن الوضع في غزة سيستمر على ما هو عليه حاليا ً بال ٍ
ٍ
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ملخص
بحلول العام  ،2020سيصل عدد الالجئني الفلسطينيني في غزة إلى نحو  1.6مليونا ً مقارنة مع تعدادهم احلالي وهو  1.2مليون نسمة.
سيضيف معدل النمو السكاني العالي حوالي  400,000الجئ فلسطيني إلى منطقة متوسعة عمرانيا ً بكثافة ومكتظة فعلياً .فالبنية
التحتية للكهرباء ،املياه ،والصرف الصحي إضافة إلى اخلدمات البلدية واإلجتماعية تصارع بالفعل من أجل مواكبة إحتياجات النمو
السكاني .حيث يجب مضاعفة الطاقة الكهربائية املقدمة لتلبية الطلب بحلول العام  ،2020وسيتعذر معاجلة األضرار التي حلقت
بطبقة املياه اجلوفية الساحلية ما لم يتم اتخاذ إجراءات عالجية وتصحيحية ،كما ستصبح هناك حاجة للمئات من املدارس اجلديدة
واخلدمات الصحية املوسعة لسكان غالبيتهم من فئة الشباب.
تتوقع األونروا في غزة بأن يصل حجم إنفاقها خالل العام  2013على اخلدمات األساسية كالتعليم ،الصحة ،واإلغاثة واخلدمات اإلجتماعية
إلى  238مليون دوالر أمريكي .وبناءا ً على النمو السكاني املتوقع خالل السنوات السبع املقبلة واحلاجة إلى زيادة عدد املوظفني نتيجة لذلك،
فمن املتوقع زيادة املوازنة العامة لألونروا في غزة إلى  315مليون دوالر أمريكي في العام  .2 2020وزيادة موازنة الطوارئ لغزة مبعدل مشابه،
من  243مليون دوالر أمريكي في العام  2013إلى  300مليون دوالر أمريكي ،ويشمل ذلك التدخالت ذات األولوية كاملعونات الغذائية ،برنامج
خلق فرص العمل ،والصحة النفسية اجملتمعية .3كما تتوقع األونروا إنفاق  124مليون دوالر أمريكي على مشاريع اإلنشاءات اجلارية خالل
العام  .2013وبناءا ً على اإلحتياجات الفعلية ،في وقت كتابة هذا التقرير ،ستكلف مشاريع اإلنشاءات في القطاعات الثالثة املوضحة أدناه-
النمو الدميوغرافي والتوسع العمراني ،البنية التحتية األساسية واخلدمات اإلجتماعية  -األونروا مبلغ يُقدر ب  235مليون دوالر أمريكي
سنويا ً حتى العام .2020
.1اإلقتصاد
الوضع العام في غزة
املؤشرات

الالجئني

غير الالجئني

اإلجمالي

معدل البطالة

%33.2

%30.1

%32.2

معدل البطالة بني اإلناث

%48.8

%46.9

%48.3

معدل البطالة في فئة الشباب والشابات

%60.2

%51.1

%57.2

معدل البطالة بني اإلناث الشابات

%85.8

%92.5

%87.7
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معدالت البطالة للعام 2012
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 2التقديرات مستندة إلى النمو السكاني لالجئني ،الزيادة في عدد املوظفني والنمو الطبيعي للرواتب ،على افتراض أن جميع العوامل األخرى متساوية (على سبيل املثال :تكاليف
املشتريات ،املعدل احلالي للتضخم ،الثوابت السياسية غير متغيرة).
 3احلسابات مستندة إلى إجمالي الطلب مبوجب نداء طوارئ األونروا للعام  ،2013ويشمل ذلك التدخالت ذات األولوية كاملعونات الغذائية الطارئة وبرنامج التغذية املدرسية (78
مليون دوالر أمريكي) ،برنامج خلق فرص العمل ( 59.7مليون دوالر أمريكي) ،وبرنامج الصحة النفسية اجملتمعية ( 3.5مليون دوالر أمريكي).
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•على الرغم من النمو اإلقتصادي الضعيف الذي حدث بعد التخفيف اجلزئي للحصار في منتصف العام  ،2010إال أن الفلسطينيني
في غزة اآلن ،وفي املتوسط ،هم أسوأ حاال ً عما كانوا عليه خالل تسعينيات القرن املاضي .وقد شهد اإلقتصاد احمللي فترة من النمو
النسبي خالل العام  2011بزيادة في نصيب الفرد الواحد من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي تُقدر ب .%14إال أن هذه الوتيرة عكست
بصورة رئيسية زيادة في اإلنشاءات (وليس منوا ً في قطاعات إقتصادية أكثر إنتاجية وإدرارا ً للدخل) والذي متت تغذيته إلى حد كبير عن
طريق جتارة األنفاق واملساعدات اخلارجية .إال أنه لم يكن باإلمكان احملافظة على هذه الوتيرة خالل العام  2012مما أدى إلى بطئ النمو
في نصيب الفرد الواحد من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي إلى  %3خالل العام .كما لم يفلح النمو اإلقتصادي في تعويض اإلنكماشات
احلادة في الناجت احمللي اإلجمالي التي واجهها على مدار العقدين املاضيني.
• في أعقاب تشديد احلصار في العام  ،2007حدثت قفزة كبيرة في األسعار في قطاع غزة بشكل كبير واستقرت منذ العام  2010عند
مستويات مرتفعة .كما ارتفع مؤشر أسعار املستهلك بنسبة  %21في الفترة ما بني عامي  2009 -2006نتيجة القفزة املفاجئة في
مؤشر أسعار املستهلك للسلع الغذائية بنسبة  %33خالل نفس الفترة .ونظرا ً لعدم مقدرة اإلقتصاد احمللي على حتقيق أجور إسمية
أعلى ،فقد تناقصت القوة الشرائية للسكان العاملني بنسبة كبيرة وصلت إلى  %29منذ العام .4 2000
•ومتشيا ً مع االنخفاض في نصيب الفرد الواحد من الناجت اإلجمالي احمللي وارتفاع أسعار املواد الغذائية ،تقف البطالة حاليا ً عند
مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في أواخر تسعينيات القرن املاضي .وقد عادت مستويات البطالة للتصاعد بعد فترة من
التحسن خالل العام  .2011حيث وصل معدل البطالة بحلول نهاية العام  2012إلى  %33.2( %32.2في صفوف الالجئني) .وتعد فئتي
الشباب واإلناث األكثر تضرراً ،مع وصول معدل البطالة في صفوف الشباب من الالجئني إلى  %60.2و في صفوف الالجئات الشابات
إلى  .%85.8ويحصي اإلقتصاد الغزي  121,000شخص عاطل عن العمل منهم ( 84,000أي ما نسبته  )%69من الالجئني الفلسطينيني
وعددا ً مثيرا ً للقلق هو ( 53,000أي ما نسبته  )%44من الشباب دون سن ال.5 25
• بحلول نهاية العام  ،2020سيحتاج اإلقتصاد الغزي إلى استحداث ما يُقدر ب  50,000وظيفة ،أي  6,250وظيفة في العام الواحد
فقط إلستيعاب الزيادة في القوى العاملة في صفوف الالجئني الفلسطينيني واحملافظة على املعدل احلالي للبطالة في صفوفهم.
ولكي تتماشى معدالت البطالة في صفوف الالجئني الفلسطينيني مع باقي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فهناك حاجة
إلى استحداث  124,000وظيفة بحلول العام  .2020إال أن إحصائيات القوى العاملة األخيرة تدل على أن اإلقتصاد يفقد وظائفا ً في
الواقع بإجمالي يُقدر ب  11,000فرصة عمل مفقودة خالل النصف الثاني للعام . 6 2012
فرص العمل اإلضافية املراد استحداثها لالجئني الفلسطينيني بحلول 2020
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 4اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة الربعي  ،2012/4إحصائيات مؤشر أسعار املستهلك.
 5مسح القوى العاملة الربعي  .2012/4حيث تعريف البطالة مطابق لتعريف منظمة العمل الدولية.
 6احلسابات مستندة إلى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،مسح القوى العاملة الربعي .2012/4
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ماذا يعني ذلك لالجئين الفلسطينيين
البطالة
يعاني الالجئون في العام  2013من تقلبات إقتصادية كبيرة في غزة مع ارتفاع معدالت البطالة بصورة أسوأ مما هي عليه بني غير الالجئني.
وتعتبر األونروا مصدرا ً هاما ً جدا ً لفرص العمل والدخل لالجئني الفلسطينيني ،سوا ًء بشكل مباشر من خالل فرص العمل في األونروا أو
بشكل غير مباشر من خالل فرص العمل املستحدثة من خالل مشاريع األونروا اإلنشائية وغيرها ومن خالل فرص العمل حتت بند النقد
مقابل العمل.
األمن الغذائي
إن السبب الرئيسي وراء انعدام األمن الغذائي في غزة هو عدم القدرة االقتصادية على تأمني الغذاء نتيجة الرتفاع معدالت البطالة ،األجور
املتدنية وارتفاع أسعار املواد الغذائية .ووفقا ً لبيانات العام  ،2011فإن  %60من الالجئني الفلسطينيني يعانون من انعدام األمن الغذائي أو
أنهم معرضون خلطر انعدام األمن الغذائي حتى بعد تلقيهم للمعونات الغذائية .وتشير النتائج األولية ملسح األمن االجتماعي االقتصادي
والغذائي للعام  2012إلى زيادة ملحوظة في انعدام األمن الغذائي مقارنة بالعام  2011وهو تغير في التوجه عن األعوام السابقة .ومع وجود
القيود الشديدة املفروضة على النشاط اإلقتصادي ،وخسارة املكاسب التي مت حتقيقها مؤخرا ً في مجال مكافحة البطالة ،والتوقعات
بإرتفاع أسعار الغذاء العاملية ،فإن العديد من فقراء الالجئني استنفدوا آليات املواجهة املتاحة أمامهم كاحلصول على القروض والتقليل
من حجم اإلستهالك...إلخ ،وهم اآلن أشد تأثرا ً بالزيادات البسيطة في األسعار عما كانوا عليه في العام .2008
إستجابة األونروا
لألونروا دور جوهري في اإلستجابة لألزمة التي يعاني منها اإلقتصاد في غزة .فقد أنفقت األونروا ما قيمته  406مليون دوالر أمريكي خالل
العام  2012وهو مبلغ ميثل حوالي  %16من الناجت احمللي اإلجمالي لغزة.
و تنفذ األونروا برامج متعددة في غزة للتخفيف من اآلثار اإلنسانية لألزمة التي هي من صنع اإلنسان في غزة .خالل العام  ،2012وفرت األونروا
 21,000وظيفة وفرصة عمل قصيرة األجل .وهذا يشمل  13,000فرصة عمل منتظمة مع األونروا كاملدرسني أو الباحثني اإلجتماعيني،
و 3,000فرصة عمل حتت بند النقد مقابل العمل و 5,000فرصة عمل من خالل برنامج األونروا اإلنشائي .ومثلت هذه الوظائف مجتمعة ما
نسبته  %8.2من إجمالي العمالة في قطاع غزة كما ساهمت في التقليل من معدل البطالة بحوالي ست نقاط مئوية.
برنامج خلق فرص العمل ()JCP
إضافة إلى توفيره مصدرا ً للدخل ،يعزز برنامج األونروا خللق فرص العمل الكرامة ،احترام الذات واالعتماد على الذات آلالف الالجئني كل عام.
ويشير حتليل االقتصاد الكلي بأن برنامج األونروا «النقد مقابل العمل» ،واملعروف ببرنامج خلق فرص العمل ،كان له أثر في حتقيق استقرار
في اإلقتصاد في غزة وخاصة بالنسبة لالجئني.
وعلى الرغم من أن برنامج األونروا خللق فرص العمل وفر حماية جزئية لالجئني من التقلبات الشديدة في اقتصاد غزة على مدى السنوات
العشر األخيرة ،إال أن النقص احلاد في التمويل اضطر األونروا إلى تقليص عدد الفرص املتاحة ضمن برنامج «النقد مقابل العمل» من
 42,684في العام  2010إلى  11,444في العام  .2012وقد أفسح استحداث آلية منح األولوية للفقراء في برنامج خلق فرص العمل اجملال
لألونروا الستهداف الفئات األكثر فقرا ً باملساعدات على نحو أكثر دقة في غزة .وقد ارتفعت نسبة الفقراء من املنتفعني من برنامج خلق
فرص العمل من  %20في العام  2011إلى  %80بحلول نهاية العام  ،2012حيث بلغت النسبة  %84في صفوف العمال غير املهرة.
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وقد طالبت األونروا ،من خالل نداء الطوارئ للعام  ،2013مبلغ  59.7مليون دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج خلق فرص العمل ( )JCPفي غزة.
وسيتم دعم عدد متزايد من الالجئني للعمل في القطاع اخلاص للمساعدة في النمو االقتصادي في غزة .كما ستستمر األونروا في
استخدام قاعدة بياناتها اخلاصة ببرنامج خلق فرص العمل ( ،)JCPوالتي مت االعتراف بها كإحدى أفضل اآلليات في قطاع النقد مقابل
العمل في فلسطني ،ملوائمة مهارات املتقدمني مع فرص العمل التي توفرها لهم .كما ستستمر األونروا في توفير فرص العمل املستحقة
والتي تشتد احلاجة إليها ألفضل وأملع خريجي اجلامعات من الالجئني الفلسطينيني في غزة.
المعونات الغذائية
لتجنب حدوث أزمة إنسانية ،ستقوم األونروا في العام  2013بتوزيع املعونات الغذائية على نحو  827,000الجئ فقير في قطاع غزة .كما
ستستمر األونروا بتنفيذ برنامج موسع للتغذية املدرسية لكافة طلبتها والبالغ عددهم  225,000في قطاع غزة.
يتم متويل برنامج املعونات الغذائية لالجئني الفلسطينيني في غزة من خالل آليتني ،نداء الطوارئ السنوي واملوازنة العامة للوكالة ،بتكلفة
إجمالية تصل إلى  93.3مليون دوالر أمريكي في العام  .2013وقد تقدمت األونروا مبناشدة للحصول على  78مليون دوالر أمريكي لتغطية
تكاليف املعونات الغذائية الطارئة وبرنامج التغذية املدرسية في العام  ،2013كما حتتاج األونروا إلى  15.3مليون دوالر أمريكي من امليزانية
العامة لتغطية اإلحتياجات املتبقية من املعونات الغذائية  .7وعلى افتراض أن عدد احلاالت يتزايد بنفس وتيرة الزيادة السكانية مع ثبات
تكاليف الشراء ،فستزداد موازنة األونروا اخملصصة للمعونات الغذائية في العام  2020بنسبة  %30إلى  122مليون دوالر أمريكي سنوياً.
دائرة التمويل الصغير
تقدم األونروا من خالل برنامج التمويل الصغير اخلاص بها سبع برامج متويلية تنموية ،تشمل متويل الضمان اجلماعي والذي يستهدف
املشاريع الصغيرة التي متلكها نساء ،ومتويل بدء التشغيل للشباب والذي يستهدف فئة الشباب من الالجئني الفلسطينيني ذوى اخللفيات
التعليمية أو الفنية والراغبني في البدء مبشاريعهم اخلاصة .ويعتبر برنامج التمويل الصغير ذاتي اإلستدامة ،وهو الوسيط املالي األكبر
لقطاع األعمال التجارية واملشاريع الصغيرة في غزة .حيث قدم البرنامج على مدار األعوام ما يزيد عن 100,000مشروع متويلي بلغت
قيمتها  115مليون دوالر أمريكي.
اإلكتفاء الذاتي اإلقتصادي
تقوم األونروا بدراسة طرق إضافية لإلستفادة من برامجها في التخفيف من وطأة الفقر بني الالجئني الفلسطينيني الفقراء ،وخاصة من
خالل خلق مبادرات مستدامة ذاتيا ً والتي ستساهم في حتسني حالة اإلقتصاد الكلي في قطاع غزة .وستسعى الوكالة لتحقيق ذلك
من خالل حتفيز اإلنتاج احمللي عن طريق الشراء من السوق احمللية كلما أمكن ذلك ،على سبيل املثال :األثاث املدرسي واألغذية ،ومن خالل
مالئمة برامجها اخلاصة بالتدريب الفني واملهني لتكون أكثر استجابة ملتطلبات السوق احمللية ،إضافة إلى اإلستمرار في األنشطة اخلاصة
بتمويل املشاريع الصغيرة وبرنامج خلق فرص العمل .فعلى سبيل املثال ،ستقوم األونروا من خالل إحدى املبادرات باستهداف الشباب
املهرة واملساعدة في إنشاء مشروع تدريبي في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذي سيوفر فرصا ً تدريبية إضافة إلى فرص عمل
للخريجني العاطلني عن العمل .وسيتم استثمار عناصر تكنولوجيا املعلومات من مشروعني من مشاريع األونروا كمشاريع تأسيسية
لهذا املشروع.
 7بنية خلق الكفاءات على املستوى التشغيلي وتنسيق املساعدة لتحسني املساواة ،فستقوم األونروا بتوحيد السلة الغذائية في العام  .2014وسيستمر متويل برنامج املعونات
الغذائية من املوازنة العامة ونداء الطوارئ.
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 .2النمو السكاني والتوسع العمراني
الوضع العام في غزة
املؤشر

القيمة

عدد الالجئني الفلسطينيني في العام 2012

 1.2مليون

عدد الالجئني الفلسطينيني املُقدر في العام 2020

 1.6مليون

الكثافة السكانية في العام 2012

 4,505نسمة في الكيلومتر املربع الواحد

الكثافة السكانية املتوقعة في العام 2020

 5,835نسمة في الكيلومتر املربع الواحد

عدد األطفال من الالجئني الفلسطينيني الذين تتراوح أعمارهم بني  17-0في العام 2012

523,401

عدد األطفال من الالجئني الفلسطينيني الذين تتراوح أعمارهم بني  17-0في العام 2020

701,671

عدد الشباب من الالجئني الفلسطينيني الذين تتراوح أعمارهم بني  29-15في العام 360,170 2012
عدد الشباب من الالجئني الفلسطينيني الذين تتراوح أعمارهم بني  29-15في العام 482,843 2020
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1,500,000

2020

1,000,000
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500,000
0
الشباب ما بني سن
29 - 15

األطفال الالجئني
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إجمالي عدد السكان

ما بني سن 17 - 0
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يبلغ معدل الكثافة السكانية في قطاع غزة  4,505نسمة في الكيلو متر املربع الواحد ،مع وجود  1.6مليون نسمة في مساحة تبلغ 365
كيلو متر مربع .وميثل األطفال حوالي نصف عدد السكان ،ونحو ثالثة أرباع السكان هم من الالجئني املسجلني.
وقد وصل معدل النمو السكاني السنوي في صفوف الالجئني في غزة في العام  2012إلى أعلى مستوى عند  %3.5ومن املتوقع بأن يتراجع
قليال إلى  %3بحلول العام  .2020وستفرض الزيادة السكانية احملتمة ضغوطات إضافية على إمكانية احلصول على مساكن وخدمات
بأسعار معقولة والتي تشمل الكهرباء ،املياه ،ومعاجلة املياه العادمة .كما أن النمو السكاني وارتفاع عدد اليافعني ،والذين سيصبحون
ضمن القوى العاملة خالل السنوات القادمة ،يعني أن على اإلقتصاد أن ينمو بصورة تتماشى مع وتيرة توسع القوى العاملة.
ماذا يعني ذلك لالجئين الفلسطينيين
يعيش أكثر من  540,000الجئ فلسطيني مسجل ،أي ما نسبته  %43من عدد الالجئني الفلسطينيني في غزة ،في ثمانية مخيمات
رسمية لالجئني .وقد حتولت اخمليمات على مدار السنوات من خيام مؤقتة إلى إنشاءات معقدة تتسم بخليط من األبنية تتراوح من البيوت
املتواضعة إلى املساكن متعددة الطوابق .إن تركيز األونروا على توفير اخلدمات األساسية كالتعليم والصحة إضافة إلى إعادة بناء املساكن
التي تضررت أو دُمرت بسبب العمليات العسكرية اإلسرائيلية ،قد حد من املدى الذي استطاعت األونروا من خالله إعادة إنشاء ،ترميم ،أو
حتى صيانة املساكن في اخمليمات الفلسطينية .وتعد بعض هذه اخمليمات من املناطق العمرانية األشد كثافة في العالم ،وعلى مر العقود
أصبحت مساكن الالجئني داخل اخمليمات وخارجها تعاني من أوضاع سيئة.
وال ميكن الفصل بني نوعية البيئة العمرانية في اخمليمات ونوعية حياة الالجئني .ففي غزة يعاني نحو  %49في املتوسط من املساكن في
اخمليمات من أوضاع متردية .فمعظم جدران مساكن الالجئني غير آمنة من الناحية الهيكلية ،وهي سيئة العزل وغير مقاومة للمياه .كما
ال ميكن إصالح أسطح املساكن في كثير من األحيان وبالتالي فهي في حاجة إلى االستبدال .كما أن التهوية غير كافية وتعاني املنازل
من الرطوبة والعفن والبرد في الشتاء واحلر في الصيف .وتتكدس العديد من األسر داخل غرف قليلة إضافة إلى أن معظم الطرق ضيقة،
يتعذر الوصول إليها وغير مضاءة.
نسبة املساكن التي دون املستوى املطلوب داخل اخمليمات
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إستجابة األونروا
اإلسكان
تسببت العمليات العسكرية اإلسرائيلية على مدار العقد املاضي في إحلاق األضرار أو في التدمير الكامل لآلالف من مساكن الالجئني .وقد
اضطرت األونروا إلى منح أولوية تقدمي املساعدات لآلالف من الالجئني املهجرين إلصالح وإعادة بناء مساكنهم التي تضررت أثناء الصراع
على حساب بناء املساكن ألفقر الفقراء والذي كان من املفترض القيام به وفقا ً خلطة إنعاش وإعادة إعمار غزة ( .)GRRPوفي العام 2013
ستقوم األونروا بتوفير مساعدات إسكانية للحاالت املتبقية والتي تضررت من العملية العسكرية اإلسرائيلية عامي ( 2009-2008بقيمة
 42.5مليون دوالر أمريكي) ،كما ستتلقى أكثر من  7,000أسرة من الالجئني دعما ً ماليا ً إلصالح وإعادة بناء مساكنهم التي تضررت خالل
التصعيد في شهر تشرين الثاني /نوفمبر من العام ( 2012بقيمة  15.6مليون دوالر أمريكي) .ومع تقدم عملية إصالح وإعادة بناء املساكن
املتضررة بسبب الصراع بسرعة ،تنوي األونروا دعم إعادة بناء  20,000مسكن غير الئق ألفقر الفقراء خارج اخمليمات مبا فيها املساكن التي
تشملها خطة إنعاش وإعادة إعمار غزة بحلول العام .2020
تطوير المخيمات
لقد أضحى تطوير اخمليمات أمرا ً أساسيا ً لتحسني األوضاع املعيشية للسكان ولتحسني صحة البيئة .حيث يجب القيام بأعمال تطوير
شاملة داخل وخارج اخمليمات ملعاجلة املشاكل املزمنة كاإلكتظاظ ،التوسع العشوائي للمباني ،االستخدام غير اخملطط لألراضي ،الطرق
واألزقة التي يتغذر الوصول إليها إضافة إلى املساكن املتداعية.
مسح
وتتوقع األونروا البدء في العمل على مشروع جتريبي لتطوير اخمليمات في مخيم دير البلح .وسيتضمن تنفيذ هذا املشروع إجراء
ٍ
لتحديث البيانات احلالية حول اخمليم إضافة إلى عملية تخطيط تشاركية لتطوير خطط حتسني اخمليمات مبشاركة اجملتمع .إن خطط تطوير
اخمليمات ،والتي تضعها األونروا كجزء من عملية اإلصالح اإلداري والبرامجي ،تتبع نهجا ً شموليا ً وتشاركيا ً يعكس اجلوانب اإلجتماعية
واملادية للمخيمات ويشرك اجملتمع لتعزيز مساهمة املنتفعني خالل عملية التطوير .وهذا يعني أن تطوير مخيم دير البلح سيتم وفقا ً
ألولويات يحددها اجملتمع والتي من املرجح أن تتضمن توسيع الطرق ،البناء أو تأهيل املرافق العامة وإقامة مساحات خضراء .وتهدف األونروا
إلى توسيع تطوير اخمليمات من مشروع جتريبي في مخيم دير البلح ليشمل كافة اخمليمات األخرى في غزة بحلول العام .2020
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 -3البنية التحتية األساسية
الوضع العام في غزة
الكهرباء
لم يعد مبقدور شركة توزيع كهرباء غزة تلبية الطلب على الكهرباء في غزة مما يضطرها لفرض برنامج تقنني صارم لتوزيع الكهرباء .يواجه
الفلسطينيون في غزة انقطاعا ً منتظما ً للتيار الكهربائي ،ويؤثر هذا االنقطاع على الشركات اخلاصة واملنازل واخلدمات الصحية ومحطات
معاجلة املياه العادمة واملدارس .ولذلك تعتمد كثير من هذه املنشآت على مولدات الطاقة الكهربائية االحتياطية والتي تعتبر مكلفة
وتضر بالبيئة كما أنها عرضة لنشوب احلرائق.
ويتلقى قطاع غزة معظم احتياجاته من الطاقة الكهربائية ،أي  120ميغاواط ،من إسرائيل ،باإلضافة إلى  100ميغاواط تنتجها محطة
توليد الكهرباء الوحيدة املوجودة في غزة ،إضافة إلى استيراد  22ميغاواط من مصر .وفي الظروف املثالية ،يحصل القطاع على 242
ميغاواط في حني تقدر ّ ذروة الطلب على الكهرباء ب  350ميغاواط .وتتوقع شركة توزيع الكهرباء في غزة ارتفاع الطلب على الكهرباء
ليصل إلى  550ميغاواط بحلول العام  ، 2020أي أكثر من ضعف ما يقدم حالياً.
المياه
إن أوضاع املياه وصحة البيئة للفلسطينيني في غزة خطيرة للغاية كما يتضح من التقارير الصادرة عن البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة
للبيئة ،وتعتبر  %90من املياه اجلوفية في الوقت احلاضر غير صاحلة للشرب دون معاجلة .وبالتالي فإن توفر املياه الصاحلة للشرب أصبح
محدودا ً ملعظم سكان غزة ،بسبب تلوث املياه اجلوفية و العجز اإلقتصادي عن إيجاد مصادر أخرى ملياه الشرب مثل املياه التجارية املباعة.
ولذلك يتراوح متوسط استهالك املياه -بني  70إلى  90لتر للفرد في اليوم -وهو أقل من املعدل الذي حددته منظمة الصحة العاملية ب
 100لتر للفرد يومياً.
ومن املمكن أن تصبح طبقة املياه اجلوفية غير صاحلة لالستعمال في عام  ،2016وسيستحيل إصالح األضرار التي حلقت بها بحلول
عام  .2020ويوصي برنامج األمم املتحدة للبيئة بضرورة الوقف الفوري الستخراج املياه من الطبقات اجلوفية ،وذلك ألن الطبقة اجلوفية
ستستغرق قرونا ً لتستعيد وضعها .متثل مشكلة املياه تهديدا ً وجوديا ً لقطاع غزة كمكان مالئم للعيش فيه.
مياه الصرف الصحي
في الوقت الراهن ،ميكن معاجلة وإعادة ترشيح/تسريب  %25فقط من مياه الصرف الصحي في اليوم لالستخدام في املساحات اخلضراء
وبعض أنواع الزراعة .كما يتم تصريف حوالي  90,000متر مكعب يوميا ً من املياه العادمة اخلام أو املعاجلة جزئيا ً إلى البحر األبيض املتوسط
ومحيطه ،مما يخلّف تلوثا ً ومخاطر على الصحة العامة ومشاكل لقطاع صيد األسماك .وال يزال العمل جاريا ً إلنشاء محطات جديدة أو
ترميم محطات موجودة ملعاجلة مياه الصرف الصحي لتلبية الطلب احلالي واملستقبلي على حد سواء ،ولكن يجب تسريع هذه اجلهود.
ففي الوقت احلاضر ،ينتج قطاع غزة حوالي  44مليون متر مكعب من املياه العادمة سنوياً ،وهو رقم مرشح لإلرتفاع ليصل  57مليون متر
مكعب سنويا ً بحلول عام . 2020
ماذا يعني ذلك لالجئين الفلسطينيين
تشكل اخملاطر الصحية البيئية مزيدا ً من التحدي لـ  %43من الالجئني الذين يعيشون في اخمليمات ،حيث يبلغ متوسط الكثافة السكانية
ما يقرب من  40,000نسمة لكل كيلومتر مربع .حيث يتم التخلص من النفايات الصلبة بشكل غير الئق في مكبات النفاية خارج
اخمليمات كما أن مياه الصرف الصحي املوجودة بالقرب من اخمليمات توفر مرتعا ً خصبا ً لتكاثر البعوض ،وتهدد سالمة األطفال وصحة
اجملتمع ككل .تواجه مخيمات الالجئني في غزة إرتفاع معدل انتشار األمراض التي تنتقل عن طريق املياه وتعتمد معظم األسر على احلفر
اإلمتصاصية لتصريف املياه العادمة وعلى باعة مياه الشرب بتكلفة مالية يصعب على الالجئني الفقراء حتملها .وهناك حوالي 40,000
حفرة إمتصاصية قيد االستخدام في غزة ،ويتم تفريغ معظمها يدويا ً نظرا ً لعدم ارتباطها بشبكة الصرف الصحي.
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استجابة األونروا
إن الوضع القائم بالنسبة للمياه ليس بالقضية التي ميكن معاجلتها من قبل وكالة واحدة .فمعاجلة الوضع بطريقة مستدامة تتطلب
إتباع نهج تعاوني طويل األمد بني وكاالت األمم املتحدة اخملتلفة ،السلطات احمللية ،واحلكومة اإلسرائيلية ،وكذلك اجملتمع الدولي .تخطط
األونروا حاليا إلجراء تقييم كامل حول آلية حتسني استخدامها للطاقة املتجددة واحلد من آثارها البيئية الشاملة .كما تخطط الوكالة
للقيام بدور هام في ثالثة قطاعات:
الوصول إلى املياه :تناقش األونروا مع املانحني إمكانية حتسني فرص احلصول على املياه عن طريق انشاء عدة محطات صغيرة للتحلية.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم األونروا بدراسة إمكانية استخدام املياه اجلارية (مياه األمطار) لرفد املياه اجلوفية وحتسني شبكة توزيع املياه -
خاصة في مخيمات الالجئني  -من أجل تقليل الفاقد.
صحة البيئة :تقوم األونروا بجمع النفايات الصلبة في مخيمات الالجئني الثمانية وترحيل ما يقارب من  7,000طن متري إلى مكبات
النفاية املرخصة شهرياً .وتعكف الوكالة حاليا ً على استكشاف كيفية دعم التوسع في مجال إعادة التدوير في غزة لتقليل كمية
النفايات امللقاة وإمكانية حتقيق فائدة اقتصادية.
الكهرباء :ستقوم األونروا خالل العام  2013بإجراء دراسة حول تركيب األلواح الشمسية في منشآتها .فباإلضافة إلى احلد من احتياجاتها
الكلية من الطاقة ،وبالتالي تقليل الضغط على شبكة الكهرباء ،ستقوم األونروا بدارسة إمكانية استخدام إمكانياتها اخملتلفة لدعم
التوسع في صناعة الطاقة الشمسية في غزة عن طريق تدريب الفنيني وإحالة التركيب والصيانة للقطاع اخلاص .وستسخر األونروا أدوات
التواصل لديها ،والسيما قناتها الفضائية ،لتثقيف السكان حول كفاءة استخدام الكهرباء.
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 -4الخدمات اإلجتماعية
الوضع العام في غزة
الخدمات الصحية
إن جودة قطاع الصحة العامة بحاجة إلى حتسني جوهري .فمعظم املرافق الصحية العامة غير قادرة على تقدمي خدمات آمنة وكافية وهي
بحاجة إلى إعادة تأهيل أو تطوير.
وبينما تسمح السلطات اإلسرائيلية بوصول اإلمدادات الطبية إلى غزة ،إال أن هناك أعطاال ً متكررة تطال املعدات الطبية نتيجة عدة
عوامل منها انقطاع التيار الكهربائي واملياه الشائبة .لهذا وألسباب أخرى ،يُضطر العديد من املرضى إلى التماس عالج الكثير من املشاكل
الصحية واألمراض خارج غزة ،وهو أمر صعب بسبب القيود املفروضة على احلركة بفعل احلصار.
التعليم
يعتبر مجتمع غزة مجتمعا ً على مستوى جيد من التعليم نسبياً ،حيث بلغت نسبة الذين يجيدون القراءة والكتابة  .%96وبالرغم من
املكانة املرموقة للتعليم واملعدالت العالية لإللتحاق باملدارس ،اإل أن احلفاظ على جودة التعليم ال يزال يشكل حتديا ً كبيراً .ويرجع ذلك إلى
حد كبير إلى وجود نقص في املباني املدرسية مما يقتضي اللجوء إلى نظام الفترتني وبالتالي فإن الساعات الدراسية عادة ما تكون أقل من
املقرر ،وكذلك ارتفاع عدد الطلبة في الفصول الدراسية.
كما ال يحظى التعليم التقني واملهني ونظام التدريب حاليا ً مبكانة هامة في قطاع غزة .وال يزال الوصول إلى التدريب التقني واملهني،
وأيضا ً اإللتحاق باجلامعات في الضفة الغربية أو في اخلارج ،أمرا ً محدودا ً بسبب القيود التي يفرضها احلصار.
الحماية االجتماعية
ً
يعتمد قطاع غزة حاليا ً على التمويل اخلارجي واقتصاد األنفاق مع استمرار احلصار الذي ميس بكل مناحي احلياة تقريبا ،وال زال الوضع
االجتماعي واالقتصادي يتسم بانتشار البطالة ،مستويات الفقر العالية ،انعدام األمن الغذائي والتوترات السياسية.
تتكون احلماية االجتماعية من سياسات وبرامج تشمل الدعم املالي وغيره ،والتي تزيد فرص احلصول على اخلدمات مثل الصحة ،التعليم،
اإلسكان ،أو التغذية ليس للفقراء فحسب بل للفئات املهمشة اجتماعيا ً مثل األشخاص ذوى اإلعاقة ،النساء ،األطفال ،شريحة الشباب،
األيتام وكبار السن.
ماذا يعني ذلك لالجئين الفلسطينيين
الصحة
تستمر األونروا في عملها كمزود رئيسي للرعاية الصحية األولية حيث أنها املالذ األخير لالجئني الفلسطينيني في غزة في ظل عدم قدرة
الفقراء على حتمل التكاليف الواجب دفعها في العيادات واملستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو اخلاصة منها ،وكذلك النقص املزمن في
األدوية واملستلزمات الطبية لدى الصيدلة املركزية لوزارة الصحة .كما ينشد الالجئون بشكل متزايد املساعدة من األونروا للحصول على
الرعاية الثانوية واملمتدة ،وخاصة فقراء الالجئني املعسرين واملرضى ذوي االحتياجات الطبية اخلاصة.
املؤشر

القيمة

املراكز الصحية التابعة لألونروا في غزة في عام 2012

21

املراكز الصحية التابعة لألونروا في غزة في عام 2020

25

زيارات املرضى في عام 2012

4,418,452

زيارات املرضى في عام 2020

5,208,636

االستشارات الطبية اليومية املستهدفة لكل طبيب

90

االستشارات الطبية اليومية لكل طبيب 2012

112

االستشارات الطبية اليومية لكل طبيب 2020

126

العاملني في مجال الصحة في 2012

988

الكوادر الصحية اجلديدة املطلوبة في 2020

325

غزة في العام  - 2020إستجابة األونروا العملياتية

© شريف سرحان  /أرشيف األونروا

التعليم
تواجه حياة األطفال واألسر الفلسطينية الالجئة في غزة حتديات تبدو مستعصية ،مثل الصراع العنيف الدائم ،الفقر املستفحل،
االعتماد على املساعدات ومستوى املعيشة غير املالئم .وتنتقص مثل هذه التحديات من حق األطفال في التعليم.
تكتظ حاليا ً  245مدرسة تعمل في  136مرفقأ ً مدرسيا ً ب  225,000طالبا ً وطالبة ،علما ً بأن  %86من املرافق املدرسية تعمل بنظام الفترتني،
حيث تستخدم مجموعة من طلبة مدرسة من تلك املدارس املرافق املدرسية في فترة الصباح فيما تقوم مجموعة أخرى باستخدام نفس
املرافق في فترة ما بعد الظهر .
وعليه ،ال يحصل الالجئون الفلسطينيون على حظ وافر من التعليم السلس كما أن فرص انخراطهم في أنشطة إستجمامية أو
إبداعية خالل السنة الدراسية العادية ضئيلة أو معدومة .في العام الدراسي  ،2012/2011أخفقت نسبة غير قليلة من طلبة األونروا في
امتحانات مادتي اللغة العربية أو الرياضيات .وقد تقدمت الطالبات على الطالب .كما تبني أن الطالب الذكور أكثر عرضة للتسرب املدرسي
مقارنة باإلناث وأن لديهم ميال ً أكبر نسبيا ً للعنف واملشاكل السلوكية األخرى من نظرائهم من اإلناث.
تزايد أعداد
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00

املؤشر

القيمة

طلبة األونروا في عام 2012

225,000

معلمو األونروا في عام 2012

7,800

مباني األونروا املدرسية في غزة في 2012

136

مباني األونروا املدرسية في غزة في 2020

249

طالب األونروا في عام 2020

275,000

املعلمون املطلوبون للعمل في األونروا في عام 2020

9,500

متوسط عدد الطلبة في الصف الواحد في مدارس وكالة الغوث في عام 2012

38
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الحماية االجتماعية
ً
ينتقل املزيد واملزيد من الالجئني من حالة بسيطة نسبيا متمثلة في الفقر نتيجة البطالة إلى حالة من الفقر الشديد متجذرة في حاالت
متزايدة من التهميش والضعف نظرا ً الستمرار األزمة والتي هي من صنع اإلنسان في غزة .في العام  ،2000عندما كان االقتصاد يعمل
بشكل طبيعي في غزة ،كان  %10فقط من الالجئني بحاجة إلى مساعدة األونروا لتلبية احتياجاتهم األساسية .أما في الوقت احلاضر ،فقد
زاد هذا العدد إلى ما يقرب من  .%70مع هذا االعتماد على املعونات ،فقد تزايد اإلعتماد على األونروا لتوفير ليس فقط اخلدمات االجتماعية
األساسية واملساعدات اإلنسانية وإمنا لتقدمي دعم أوسع  -مثل التدخالت النفسية االجتماعية والتدخالت للقضاء على العنف القائم
على أساس النوع اإلجتماعي -إلى عدد في متزايد باضطراد من الالجئني املعرضني للخطر.
استجابة األونروا
يتلقى  %80على األقل من السكان في غزة شكال ً من أشكال املساعدات و التي تعتبر األونروا أهم مصدر لها ،حيث أن  %81من هذه األسر
تتلقى خدمات األونروا. 8
الخدمات الصحية
تدير األونروا  21مركزا ً للرعاية الصحية األولية في قطاع غزة من خالل دائرة الصحة لديها ،إال أن عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يلجأون
إلى األونروا للحصول على املساعدة لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية في ارتفاع مستمر ،مما يتسبب في إرهاق النظام الصحي .من
العام  2009إلى العام  ،2011كانت هناك زيادة بنسبة  %11في عدد اإلستشارات املقدمة في املراكز الصحية التابعة لألونروا مع أكثر من
 4.4مليون زيارة مريض في العام  .2012وفي ظل صعوبة أو بطئ عملية إجراء التحويالت الطبية للخارج للحصول على الرعاية الطبية
بسبب احلصار وعدم قدرة أي مزود آخر على التدخل ،تغطي األونروا جزءا ً من تكاليف الرعاية الصحية الثانوية واملمتدة للفئات الضعيفة.
وتهدف الوكالة إلى حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني الفلسطينيني في غزة -متاشيا ً مع سياسة إصالح النظام الصحي
لألونروا -وذلك من خالل تطبيق نظام فريق صحة العائلة ،والذي تقوم من خالله فرق من العاملني في مجال الصحة بالتنسيق لتقدمي
رعاية شاملة و محسنة لألسر.
8
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و قد أدى هذا النظام إلى حتسني نوعية العالقات بني الطاقم الطبي واملرضى وخلق استمرارية أكبر في الرعاية .إضافة إلى ذلك يجري
العمل على إدخال نظام الصحة اإللكتروني ،وهو نظام محوسب لبيانات املرضى في مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة بهدف حتسني
عمليات إدارة املعلومات لكل من املرضى والعاملني في مجال الصحة.
وتعمل األونروا على تعزيز فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة عن طريق ضمان توفر مستويات كافية من الطواقم
الطبية األساسية ،املعدات ،واإلمدادات لالستجابة للطلب املتزايد الناجم عن النقص في األدوية واإلمدادات املماثلة في وزارة الصحة
والعيادات اخلاصة.
ومن املتوقع أن يرتفع عدد اإلستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية التابعة لألونروا إلى  5.2مليون في العام  .2020ومن أجل مواجهة
تبعات النمو السكاني واالستمرار في توفير الرعاية الصحية اجليدة لالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة في عام  ،2020ستحتاج األونروا
لبناء أربعة مراكز صحية جديدة ،جتديد  8مراكز صحية وتوظيف  325من الكوادر الصحية اجلديدة ،إضافة إلى مضاعفة عدد األطباء،
وزيادة عدد القابالت بنسبة .%50
برنامج الصحة النفسية المجتمعية
تستجيب األونروا لالحتياجات النفسية االجتماعية املستمرة والصعبة في قطاع غزة عن طريق نشر شبكة من اإلخصائيني النفسيني
في مدارسها واملراكز الصحية ومكاتب اإلغاثة واخلدمات االجتماعية .حيث يقدم األخصائيون جلسات إرشاد فردية وجماعية ،كما يقومون
بعملية التحويل إلى خدمات الصحة النفسية األخرى حسب الضرورة.
ويشجع برنامج الصحة النفسية اجملتمعية على تطوير استراتيجيات املواجهة البناءة ويعزز الصحة العقلية .ويقدم البرنامج أيضا ً الدعم
إلى  32,000شخص من خالل اإلرشاد الفردي أو اجلماعي ،وإلى حوالي  240,000شخص من خالل أنشطة التوعية بالصحة النفسية،
ويشمل ذلك استهداف جميع طلبة مدارس األونروا .وبناءا ً على النمو السكاني وترجيح استمرار الوضع الصعب في غزة ،ستبقى األونروا
ملتزمة بتلبية احتياجات الالجئني الفلسطينيني في مجال الصحة النفسية في السنوات املقبلة.
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التعليم
ً
ً
يسهم النمو السكاني حاليا في إضافة  8,000 – 7,000طالب وطالبة جدد إلى مدارس وكالة الغوث سنويا .وبذلك يكون أحد أهم محاور
التركيز عند األونروا هو معاجلة االكتظاظ الناجت عن ذلك في املدارس ،وذلك للحد من عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني وجتنب العمل
بنظام الثالثة فترات .تهدف األونروا من خالل بناء  75مدرسة إضافية بني اآلن والعام  2020إلى مواصلة تقدمي التعليم اجليد ،حتسني البيئة
التعليمية ،توفير املزيد من الفرص لألنشطة الالمنهجية وكذلك توفير فرص تعليمية أفضل للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
لقد وضعت خطة العام  2009إلنعاش وإعادة إعمار غزة توقعات ببناء  100مدرسة جديدة 27 ،منها اكتملت بالفعل في شهر أبريل
من العام  ،2013بينما ال يزال  38منها قيد اإلنشاء .وتتوقع األونروا وفقا ً للخطة إجناز ال  35مدرسة املتبقية خالل العام  .2015وقد
وضعت األونروا أيضا ً مقترحا ً لبرنامج استثماري يهدف إلى معاجلة النقص احلالي في املساحة املتوفرة بإحالل ترتيبات مؤقتة مثل احلاويات
والفصول الدراسية الدوارة .وملواكبة تزايد عدد الطلبة ،وباإلضافة إلى ال  35مدرسة املتبقية من خطة العام  2009إلنعاش وإعادة إعمار
غزة ،فهناك حاجة لبناء  40مدرسة جديدة (ليصبح اجملموع  )75بحلول العام  2020الستيعاب  50,000طالب إضافي .وبناءا ً على عدد
املدارس اجلديدة التي سيتم بناؤها بحلول  ،2020واستيعاب الطلبة وحجم الفصول ،فإن األونروا تقدر بأنها ستحتاج  9,500مدرسا ً و200
من موظفي الدعم بحلول العام .2020
تتم العملية التعليمية في مدارس األونروا في غزة وفقا ً ملنهج السلطة الفلسطينية للصفوف بني  .9-1ولتعزيز حقوق اإلنسان ،يقوم
مدرسون مدربون بتقدمي موضوع إضافي في مجال حقوق اإلنسان ،وحل النزاعات والتسامح جلميع األطفال في جميع املراحل.
ولدعم عمل برنامج التعليم وحتسني مهارات القراءة والكتابة األساسية واحلساب ،قامت األونروا في غزة بإطالق قناة األونروا الفضائية
والتي تبث برامجا ً تعليمية .ففي غزة وحدها ،يقوم  200,000طالب وطالبة مبشاهدة القناة بانتظام .و قد أظهر إستطالع للرأى أُجري في
العام  2012أن  %81من الطلبة الذين يشاهدون البرامج التعليمية في غزة يشعرون بالتحسن في دراستهم.
كما متثل مبادرة اإلحترام واإلنضباط عنصرا ً رئيسيا ً آخر في العمل على حتسني جودة التعليم .وقد إزداد عدد املدارس املشاركة من 21
مدرسة في املرحلة التجريبية في العام الدراسي  2009/2008إلى  136مدرسة في العام الدراسي  ،2013/2012وسوف تشمل جميع
املدارس في العام الدراسي  .2014/2013وقد مت تطوير هذه املبادرة بالتعاون مع فريق من األساتذة اجلامعيني الفلسطينيني .وتهدف املبادرة
إلى خفض مستوى العنف في املدارس وإلى اإلسهام املباشر في حتسني سلوك الطلبة والتزامهم بالنظام مما يؤدى في نهاية املطاف إلى
حتسني التحصيل الدراسي.
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تكافح األونروا لضمان أال يواجه األطفال والشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة أيا ً من العوائق في التعليم مبا فيها املواقف احملرجة أو
السلوكية نتيجة وضعهم اخلاص ،على النحو املبني في إستراتيجية إصالح التعليم في الوكالة .حيث أن مراعاة األطفال ذوي اإلحتياجات
اخلاصة هي واحدة من املبادرات الرئيسية في هذا االجتاه .وقد خضع نحو  12,000طفل في مدارس األونروا للفحص والتقييم الطبي خالل
العام الدراسي  2013/2012في إطار هذه املبادرة .وقامت الوكالة بتقدمي النظارات الطبية والسماعات لألطفال املعوزين وكذلك حتويل
األطفال إلى اجلراحة ،فضال ً عن حتويلهم للمتخصصني في اخلارج حسب احلاجة.
في العام  ،2011مت إجراء مراجعة منهجية لالمتحانات املوحدة الختبار أفضل للتفكير الناقد ومهارات الكتابة من خالل املزيد من األسئلة
ذات النهايات املفتوحة ،والذي عكس حتوال ً عن التركيز اخلالص على املعرفة وجتسيد أفضل للمهارات التي يجري تدريسها من خالل املنهاج
الدراسي وفي الصفوف.
كما تقدم الوكالة التدريب املهني ملا يقارب من  2,000طالب سنويا ً من خالل مركزين للتدريب الفني واملهني .ويتم اختيار املقررات على
أساس حتليل الطلب في السوق ،وهذا النوع من التدريب يقدم للخريجني من الشباب املهارات العملية الالزمة لدخول سوق العمل في غزة.
الحماية االجتماعية
ستواصل األونروا الدعوة لتوفير احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني كما يقتضي تفويضنا ،وقرارات األمم املتحدة،
والقانون الدولي .وسوف نستمر في الدعوة للوصول إلى حل لقضيتهم في إطار سالم عادل ودائم ،تتفق عليه كافة األطراف بالتشاور
مع الالجئني واحترام قراراتهم الواعية واملتخذة بحرية .ويعيق احلصار الصارم املفروض منذ العام  2007أي فرصة لتحقيق منو إقتصادي
مستدام ويقوض اإلدراك الكامل حلقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني في غزة.
تعتمد إستراتيجية األونروا في مجال احلماية االجتماعية على استخدام قنواتها البرامجية املتعددة لتخفيف آثار احلصار والعوامل األخرى
املؤدية للفقر والتهميش .وفي معرض استجابتها للمستويات العالية من احلاالت الضعيفة ،والفقر وانعدام األمن الغذائي بني الالجئني
في غزة ،قامت األونروا بإطالق عدد كبير من مبادرات احلماية االجتماعية ،وال سيما من خالل برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية التابع لها.
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وتشمل هذه البرامج العمل من خالل منظمات اجملتمع احمللي لتعزيز قدرة الالجئني على تفهم وتنفيذ اخلدمات االجتماعية املستدامة
املصممة لتناسب االحتياجات اخلاصة مبجتمعاتهم ،كما تقدم هذه اخلدمات غير املباشرة لالجئني األكثر ضعفاً ،وال سيما النساء وذوي
اإلحتياجات اخلاصة واألطفال والشباب واأليتام واملسنني وذلك من خالل شبكة من منظمات اجملتمع احمللي والتي تنظم مجموعة واسعة
من النشاطات .تهدف األونروا إلى تعزيز وتوسيع شراكتها اإلستراتيجية مع املنظمات اجملتمعية املؤثرة على مدى السنوات القادمة.
فباإلضافة إلى العمل املستمر مع الفقراء ومع النساء الشابات ،سيتم دعم الفئات الضعيفة من خالل اخلدمات غير املباشرة مثل تأهيل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتوفير التدريب على املهارات احلياتية وتقدمي املشورة لأليتام ،واخلدمات الترفيهية والنفسية االجتماعية للمسنني.
وحيث أن جودة التعليم تعد أحد أهم عناصر احلماية االجتماعية في غزة ،تقوم األونروا بتنفيذ برامج تهدف حتديدا ً إلى ضمان حصول
جميع األطفال على هذا احلق األساسي .وتضمن مبادرة األونروا ملراعاة ذوى اإلحتياجات اخلاصة ،املذكورة أعاله ،إلى حتديد األطفال من ذوي
االحتياجات اخلاصة في وقت مبكر وتقدمي الدعم الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح .كما تنفذ األونروا برنامج التعليم الصيفي ملساعدة
الطالب الذين لم يحالفهم النجاح للمضي قدما ً مع أقرانهم ،وبرنامجا ً تعليميا ً متكامال ً لألطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
كما ستواصل األونروا في غزة إدراج قضية النوع اإلجتماعي في صلب اخلدمات املقدمة ،ومبادرات النوع اإلجتماعي األخرى .وميثل تطوير
املهارات والقدرات القيادية واحدا ً من األهداف بعيدة املدى والتي تعتبر من املكونات الرئيسية لبرنامج القيادة النسائية الشابة .وقد أدخلت
األونروا في غزة أيضا ً نظام اإلحالة لتوفير خدمات شاملة  -املساعدة القانونية ،واخلدمات النفسية اإلجتماعية والرعاية الصحية  -ملعاجلة
العنف القائم على النوع اإلجتماعي .وسيستمر نظام اإلحالة هذا في التطور حيث سيبدأ في النظر بشكل أوسع في العنف األسري في
أوساط الالجئني وتوسيع اجلهود لدعم ضحاياه.
تلتزم األونروا أيضا ً بتناول موضوع اندماج ومشاركة مجتمع الشباب الدائم النمو في غزة ،والتمسك بااللتزامات العشرة للشباب التي
أعلنها املفوض العام في العام  2012في مؤمتر الشباب في مدينة بروكسل .لهذا الغرض تدرس األونروا في غزة حاليا ً إنشاء مجالس
الشباب على مستوى اجملتمع احمللي ،والتي من شأنها تقدمي املشورة حول استخدام املنح الصغيرة ،ومتكني الشباب للعمل معا ً لتحديد
األولويات التي يرونها ضرورية جملتمعهم والعمل بناءا ً عليها .
تخطط الوكالة أيضا ً لتسخير إمكانات الشباب للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعهم من خالل خلق كادر من الباحثني االجتماعيني
املتطوعني ملساعدة الفئات الضعيفة من الالجئني في احلصول على اخلدمات املتاحة ،من كل من الوكالة ومقدمي اخلدمات اخلارجيني،
وتزويد هؤالء املتطوعني الشباب باخلبرة من خالل اإلنخراط الفعلي في العمل .
وقد مت وضع خطط متعددة إلدراج قضايا اإلعاقة في عمليات األونروا .فهناك معايير تنفذ حاليا ً تهدف إلى تسهيل وصول األشخاص ذوي
املساعدة الالزمة ،وبشكل أساسي من خالل اإلحالة
اإلعاقة إلى مرافق األونروا ،ويتم توفير الدعم لهذه الشريحة من خالل توفير األدوات
ِ
إلى منظمات اجملتمع احمللي الشريكة .باإلضافة إلى ذلك ،ستعكس ممارسات املوظفني خالل تقدمي اخلدمات ،وخصوصا ً توزيع املواد الغذائية،
عناية خاصة حلماية وتسهيل الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة .وسيستمر مركز تأهيل املعاقني بصرياً ،والذي قامت األونروا بتأسيسه في
العام  ،1962في تقدمي التدريب واألنشطة التعليمية والترفيهية لألطفال ذوى اإلعاقة البصرية.
منشآت األونروا
لقد كان لزاما ً على الوكالة أن تنقل مواقع مرافقها اللوجستية من أجل ضمان استمرار عمل األونروا خالل أوقات العمليات العسكرية،
وخلفض النفقات وزيادة الكفاءة .وكذلك يتوجب على األونروا القيام بتغيير موقع مركز توزيع املواد الغذائية في جباليا إلى موقع آخر أكثر
مالئمة.
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الخالصة
من املتوقع أن يتفاقم الوضع احلالي خالل السنوات القادمة وصوال ً إلى العام  2020واألعوام التالية لذلك في ظل غياب تغييرات جوهرية
في غزة وال سيما رفع احلصار .وفي هذه الفترة سيزداد عدد الالجئني الفلسطينيني  400,000نسمة وصوال ً إلى  1.6مليون نسمة .وهذا
يطرح حتديات كبيرة أمام األونروا في قدرتها على إيصال املساعدات اإلنسانية واإلمنائية األساسية لألسر األكثر ضعفا ً و األشد فقراً.
يتضح من تقرير غزة في عام  ،2020أن احلياة اليومية للفلسطينيني في غزة ستكون أسوأ حاال ً مما هي عليه اآلن ما لم يتم اتخاذ
إجراءات جذرية .إذ لن يتاح احلصول على املياه الصاحلة للشرب تقريباً ،وستكون معايير الرعاية الصحية والتعليم قد استمرت بالتراجع،
وسيكون احلصول على الكهرباء للجميع بأسعار معقولة قد أصبح أمنية بعيدة املنال ألغلبية السكان .كذلك ستكون مخيمات الالجئني
الفلسطينيني قد واصلت اإلكتظاظ والتدهور ،مع تدني ظروف املعيشة احلالية لدرجة تصبح معها غزة غير صاحلة للعيش .كما ستتفاقم
حالة انعدام األمن الغذائي وسيكون لآلثار الصحية النفسية حلاالت الطوارئ التي طال أمدها عواقب اجتماعية بعيدة املدى.
تلعب األونروا دورا ً حيويا ً في التخفيف من حدة الفقر لالجئني الفلسطينيني في غزة ،والتخفيف من اآلثار اإلنسانية لألزمة التي هي من
صنع اإلنسان في اإلقليم .إال أنه من دون دعم جوهري من اجملتمع الدولي ،ستصارع األونروا من أجل االستمرار في تقدمي مجموعة خدماتها
احلالية الضرورية .إن من األهمية مبكان أن يكون مبقدور سكان غزة ممارسة جميع حقوق اإلنسان األساسية والتي هي حقهم الطبيعي.
وتعتبر األونروا حاليا ً املصدر الرئيسي لتقدمي املساعدات وحلماية هذه احلقوق بالنسبة لالجئني الفلسطينيني .ولكي تتمكن األونروا من
االستمرار في أداء هذا الدور على مدى السنوات املقبلة ،فإنها بحاجة إلى الدعم الدولي لتقدمي املساعدات األساسية لتحقيق األمن
الغذائي ،واإلسكان الالئق ،والصحة البيئية ،واخلدمات االجتماعية.
هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان متكني الالجئني الفلسطينيني في غزة من التمتع بحيا ٍة كرمي ٍة ومستوى معيشي الئق في
احلاضر واملستقبل.
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األونروا
مكتب غزة اإلقليمي
شارع جمال عبد الناصر
61  غزة:صندوق بريد

)+972 8( 288 7219 :  ف, )+972 8( 288 7213 : هـ
unrwa
gaza field office
jamal abdel nasser street
po box: gaza 61
t: gaza (+972 8) 288 7213 , f: gaza (+972 8) 288 7219
www.unrwa.org

united nations relief and works agency
for palestine refugees in the near east

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

