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من نحن وماذا نفعل
وكال��ة األمم املتحدة إلغاثة وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني في الش��رق األدن��ى (األونروا) هيئة لألمم املتحدة أنش��أتها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام  ،1949وهي مفوضة بتقدمي املس��اعدة واحلماية حلوالي خمس��ة ماليني من الالجئني
الفلس��طينيني املس��جلني لديها .وتقتضي مهمتها تقدمي املس��اعدة لالجئني الفلس��طينيني في األردن ولبنان وسوريا
والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل طاقاتهم في مجال التنمية اإلنسانية وذلك إلى أن يتم التوصل
إلى حل عادل حملنتهم .تشمل خدمات األونروا التعليم ،والرعاية الصحية ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،والبنية التحتية
وحتس�ين اخمليمات ،واإلقراض الصغير ،واملس��اعدات الطارئة .ومتول األونروا بالكامل تقريبا ً من املس��اهمات الطوعية .وفي
أوقات الطوارئ واألزمات اإلنسانية األخرى ،تقدم الوكالة خدمات إضافية للسكان املتضررين ،سعيا ً إلنقاذ حياة الالجئني
الفلس��طينيني ،واحلفاظ على كرامتهم اإلنسانية ،ومنع انتهاك حقوقهم األساسية ،واالستجابة ألية انتهاكات تطال
حقوقهم وتخفيف أثرها.
أصبح��ت ه��ذه التدخالت الطارئة ضرورة ملحة في األرض الفلس��طينية احملتلة منذ ان��دالع االنتفاضة الثانية في أواخر
العام  .2000ففي ظل تواصل الصراع واستمرار احتالل األراضي الفلسطينية ،مبا فيها القدس الشرقية ،تضطر الوكالة
للعمل في س��ياق يتصف بأزمة متواصلة في احلماية ذات عواقب إنس��انية بالنسبة لالجئني الفلسطينيني .يوضح هذا
النداء الطارئ اس��تجابة برامج األونروا لهذه العواقب في عام  .2014وتنفصل البرامج ومتطلباتها املالية عن متطلبات
امليزانية االعتيادية لألونروا التي تدعم خدمات الوكالة األساسية.

صورة الغالف © :شريف سرحان/أرشيف األونروا
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حقائق أساسية عن األرض الفلسطينية المحتلة
عدد الالجئني الفلسطينيني واألشخاص اآلخرين املسجلني لتلقي
1
خدمات األونروا

األرض الفلسطينية احملتلة2,191,402 :
الضفة الغربية906,369 :
قطاع غزة1,285,033 :

املتطلبات التقديرية لتمويل امليزانية االعتيادية للعام 2014

األرض الفلسطينية احملتلة 334.1 :مليون دوالر
الضفة الغربية 104 :مليون دوالر
قطاع غزة 230.1 :مليون دوالر

متطلبات متويل البرامج الطارئة للعام 2014

األرض الفلسطينية احملتلة 300,000,262 :دوالرا ً
الضفة الغربية 45,017,461 :دوالرا ً
قطاع غزة 254,125,154 :دوالر
الرئاسة 857,647 :دوالرا ً

عدد املنشآت

األرض الفلسطينية احملتلة487 :
الضفة الغربية249 :
قطاع غزة238 :

اخلدمات األساسية

التعليم ،الصحة ،اإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،البنية التحتية
وحتسني اخمليمات ،القروض الصغيرة ،احلماية

اخلدمات الطارئة

األمن الغذائي ،احلماية ،الصحة الطارئة ،املياه والصرف الصحي
الطارئ ،التعليم الطارئ ،املأوى الطارئ

نطاق العمليات في األرض الفلسطينية المحتلة

الضفة الغربية

 19مخيما ً
 97مدرسة
 51,307تالميذ (حسب العام الدراسي )2014/2013
 3مراكز للتدريب املهني والتقني
 42مركزا ً للرعاية الصحية األولية
 27مركز توزيع

قطاع غزة

 8مخيمات
مبنى
 245مدرسة تعمل في 156
ً
 232,384تلميذا َ وتلميذة (حسب العام الدراسي )2014/2013
مركزان للتدريب املهني والتقني
 21مركزا ً للرعاية الصحية األولية
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مجموعة من الشباب يوقدون نارا ً أمام منزلهم في مخيم الشاطئ ،غزة
© شريف سرحان/أرشيف األونروا
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تمهيد من
المفوض العام
فيما أكتب هذه السطور ،كانت مياه األمطار الغزيرة تفيض على نطاق
واس��ع مس��ببة األضرار ملناطق كبيرة في شمال غزة ،مما استدعى إخالء
عشرة آالف شخص ،ليزداد وضعهم اإلنساني الصعب تأزماً .إن موظفي
األونروا يعملون على مدار الس��اعة للمساعدة في عملية اإلخالء وتوزيع
الغ��ذاء والفرش��ات والبطانيات ،مثبتني م��رة أخرى ق��درة الوكالة على
االستجابة للطوارئ املفاجئة بسرعة وفاعلية.
إن عدم التوصل حتى اآلن إلى حل للصراع اإلسرائيلي-الفلس��طيني ،مبا
في ذلك مس��ألة الالجئني الفلس��طينيني ،يعني أن وج��ود األونروا يظل
مطلوب��ا ً مبا يتجاوز الطوارئ املفاجئة .فالوضع في غزة والضفة الغربية،
مبا فيها القدس الش��رقية ،يترافق بعواقب شديدة يتسبب بها استمرار
االحتالل اإلسرائيلي ،والذي تعدى عامه السابع واألربعني ،بكل ما يرتبط
به من مجاالت ،مبا فيها حصار غزة.
ثمة رابط مباش��ر بني الوضع السياسي وتدخالت األونروا الطارئة احملددة.
ويعتبر احلد من أثر التوس��ع االستيطاني في الضفة الغربية مثاال ً جيداً،
فيما يقدم التعامل مع أثر العقاب اجلماعي الذي متارس��ه إسرائيل على
 1.7مليون ش��خص في غزة مث��اال ً آخر .عالوة على ذلك ،يش��كل النداء
الطارئ اس��تنزافاً ،وإن كان ضروري��اً ،للموارد في منطقة كان من املمكن
أن تس��تفيد بشكل أفضل من أنشطة التنمية اإلنسانية ،في التعليم
والصح��ة ،والتي يتم متويلها من خالل مصدرنا املالي الرئيس��ي ،أال وهو
الصندوق العام.
بالتالي فإني أحس بشيء من األسف وأنا أدشن هذا النداء الطارئ ،طالبا ً
م��ن اجملتم��ع الدولي مرة أخرى توفي��ر األموال الالزمة للح��د من أثر أزمة
سياسية من صنع اإلنسان  -أزمة ذات عواقب إنسانية جسيمة.
إن األس��باب التي تفاق��م وضع الالجئني الفلس��طينيني ،وقطعا ً جميع
الفلسطينيني كذلك ،باإلمكان جتنبها ،وهي تضم احلظر الكامل تقريبا ً
الذي تفرضه إس��رائيل على الصادرات من غزة ،وجتديد القيود على توريد
عدد واس��ع من الس��لع إلى غزة  -مبا في ذلك مواد البناء ،وهو ما يتفاقم
اآلن بس��بب تقل��ص اقتص��اد «األنفاق» بع��د اإلج��راءات الصارمة التي
تتخذها مصر ضد تهريب الس��لع والبضائ��ع عبر األنفاق ،وأعمال الهدم
والترحيل القس��ري ف��ي الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الش��رقية ،مما
يضاعف أثر االحتالل اإلس��رائيلي ،والذي يتس��ع ويتعمق كلما مت اإلعالن
عن بناء وحدة استيطانية جديدة.
على هذه اخللفية ،تبني دراسة أجريت بتكليف من األمم املتحدة أن انعدام
األمن الغذائي قد ارتفع بني األس��ر الالجئة في الضفة الغربية ،باستثناء
القدس الش��رقية ،إذ ظهرت أش��د درجات الزيادة ف��ي مخيمات الالجئني
الفلسطينيني ،حيث يبلغ مستوى انعدام األمن اآلن  35باملائة .وقد وصل
انعدام األمن الغذائي في غزة إلى مس��توى صاعق يس��اوي  56باملائة بني
األس��ر الالجئة .كما ارتفعت البطالة إلى  32.7باملائة .وال متلك األونروا أي
خيار س��وى مس��اعدة أولئك الذين يدفعون ثمن هذا الوضع ،مع إصرارها
أيض��ا ً على أن العمل اإلنس��اني ال ينبغي أبدا ً أن يتخ��ذ ذريعة للتقاعس
أو اإلخفاق السياس��ي .إن اجلزء األعظم من مبل��غ  300مليون دوالر الذي

نسعى لتأمينه من خالل هذا النداء سيتم إنفاقه على التصدي النعدام
األمن الغذائي عبر تقدمي املس��اعدات الغذائي��ة والنقدية الطارئة وفرص
املال مقابل العمل ،مع التركيز بشكل خاص على إشراك الالجئات اإلناث.
نحن نخطط أيضا ً لتنفيذ مجال واس��ع من التدخالت لتعزيز القدرة على
الصمود والتحمل عن طريق حماية احلقوق وتعزيزها .تتضمن هذه التدخالت
الوص��ول إل��ى خدمات الصح��ة النفس��ية ،والتعليم العالج��ي من أجل
تخفيض معدالت التسرب من الدراسة ،واخلدمات الصحية للمجتمعات
التي تتقيد قدرتها على التنقل والوصول ،واالنخراط في الرصد واإلبالغ عن
أوضاع الالجئني الفلسطينيني ومدى متتعهم بحقوق اإلنسان.
وفيم��ا نضع في تفكيرنا فئة الش��باب اآلخذة باالتس��اع بصورة دائمة،
فنحن نناشد لدعم أسابيع املرح الصيفية التي ننظمها في غزة ،بهدف
متتني قدرات الصم��ود والتحمل لدى  130,000طفل من أطفال الالجئني
املتضرري��ن من الصراع والعنف املتفش��ي .يس��عى البرنام��ج ،كما في
األعوام السابقة ،إلى تدعيم رفاه األطفال النفسي واجلسدي واالنفعالي
بطريقة تدمج املهارات احلياتية األساس��ية .هذا إل��ى جانب العمل في
مجال التعليم والصحة للتأكد من أن الالجئني الفلس��طينيني الصغار
يس��تطيعون الوص��ول إلى خدم��ات التنمي��ة اإلنس��انية املتاحة لهم
واالستفادة منها بأكبر قدر.
يظ��ل االبت��كار يش��كل املدخ��ل الرئيس��ي الس��تراتيجيتنا بخصوص
الطوارئ .فنحن في الضفة الغربية جنرب تطبيق نظام طارئ للقس��ائم
الغذائية بالش��راكة مع برنامج األغذية العاملي ،من أجل تلبية أبس��ط
املتطلبات الغذائية لدى  10,000أس��رة الجئة تفتقر إلى األمن الغذائي.
يتيح نظام القس��ائم املرونة للمس��تفيدين ،إذ ميكّن األس��ر من ش��راء
س��لتهم الغذائية بناء على اختياراتهم ه��م ،من ضمن قائمة من املواد
الغذائية األساس��ية واألغذية الطازجة التي يتم توفيرها باألس��اس من
منتجني في فلسطني ،مما يعني توفير فائدة ثانوية لالقتصاد احمللي.
بالتالي ،إن النداء الذي أوجهه قد يكون مدعاة لألسف ،إال أنه ضروري ،بل
وحاسم .فتدخالت األونروا الطارئة ،التي تستهدف الفئات األكثر ضعفاً،
حتد من أش��د عواقب االحتالل اإلس��رائيلي تأثيرا ً وتكفل استمرار قدرات
االستجابة للطوارئ .وال ش��ك لد ّي أنه لوال هذه البرامج ،لكانت معاناة
الالجئني الفلسطينيني أكثر حدة.
لهذا الس��بب مبف��رده ،إنني أحث ش��ركاءنا املانحني عل��ى أن ميولوا هذا
العم��ل بس��خائهم املعه��ود ،وأجادل بالق��وة ذاتها ف��ي أن أي مبلغ من
الدعم للتدخالت الطارئة لن يحل أبدا ً محل اإلجراءات السياس��ية التي
من شأنها أن تبطل احلاجة ملثل هذه التدخالت.

فيليبو جراندي
املفوض العام
األونروا
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مدرسة تعرضت ألضرار نتيجة التصعيد في العنف عام ،2012
مخيم البريج ،غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا
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 .1ملخص تنفيذي
تتص��ف االحتياج��ات اإلنس��انية لالجئ�ين الفلس��طينيني ف��ي األرض
الفلس��طينية احملتلة بصفة مش��تركة هي احلاج��ة الكامنة للتوصل
إلى حل سياس��ي للصراع .فالتحديات الثابتة واملتنوعة التي تقف أمام
قدرة الفلس��طينيني على التمتع بحقهم في احلياة واحلرية واألمن تؤدي
إلى ارتفاع انعدام األمن الغذائي ،وتؤثر على الرفاه النفس��ي-االجتماعي
والصحة النفس��ية ،وتستنزف قدرة األسر على التدبر ،وتفكك النسيج
االجتماعي للمجتمع .وتتضمن العوامل الرئيس��ية التي تفاقم الوضع
اإلنس��اني الطارئ اليوم اس��تئناف احلظر اإلس��رائيلي عل��ى توريد مواد
البناء إلى غ��زة مؤخراً ،وتواصل القيود على احلركة والوصول في كل من
الضف��ة الغربية وغزة ،وأعم��ال الهدم والتهجير في القدس الش��رقية
واملنطق��ة جي��م ،وارتفاع مع��دالت انعدام األمن الغذائ��ي في مخيمات
الضف��ة الغربية وفي جميع أنحاء قطاع غزة ،وإغالق س��بل جتارة األنفاق
مع مصر في غزة .وباإلمكان احلد من التأثيرات السلبية لألزمة اإلنسانية
على الالجئني الفلس��طينيني ورمبا إزالتها كليا ً في حال توفر املساعدات
الدولية .أما إذا لم تتوفر املساعدات ،فستكون اآلفاق قامتة بال شك.
يتن��اول النداء الط��ارئ للع��ام  2014االحتياجات الطارئ��ة ذات األولوية
لالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة والضفة الغربية ،مبا فيها القدس

صبي في مخيم الشاطئ ،غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا

الشرقية ،سعيا ً لتحقيق ثالثة أهداف استراتيجية :احلد من االرتفاع في
انع��دام األمن الغذائي ب�ين الالجئني املفتقرين أصال ً إل��ى األمن الغذائي
وأولئ��ك الذين يتعرضون لصدمات حادة ،وتعزي��ز وحماية وصيانة حقوق
الالجئ�ين الذي��ن يواجهون أزم��ات حادة وانته��اكات للقانون اإلنس��اني
الدول��ي وقان��ون حق��وق اإلنس��ان الدولي واحلواج��ز أم��ام وصولهم إلى
اخلدمات ،وضمان التنفيذ الفعال الس��تجابة األونروا للطوارئ بالتنسيق
مع األطراف املعنية ذات الصلة .تنفصل متطلبات الطوارئ عن اخلدمات
األساسية لألونروا وتصل إلى  300,000,262دوالرا ً أمريكيا ً.
يتم استعراض كيفية تنفيذ األهداف االستراتيجية في خطط التدخل
حس��ب اإلقلي��م اجلغرافي ،إدراكا ً للتباين في س��ياق العم��ل ما بني غزة
والضفة الغربية .وتش��كل خطط التدخل نهجا ً كليا ً مصمما ً حس��ب
االحتياج��ات والتحديات املعق��دة للوضع الطارئ ،وتتكون من خمس��ة
قطاعات ومجموعات رئيسية من املعونات الطارئة ،هي :األمن الغذائي،
واحلماي��ة ،والصح��ة والتغذي��ة ،والتعلي��م ،واملي��اه والص��رف الصحي
والنظافة.
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خطة التدخل في غزة
األمن الغذائي
بل��غ معدل انع��دام األمن الغذائي في غزة  56باملائة من األس��ر الالجئة،
باإلضافة إلى  14باملائة من األس��ر املهددة بانع��دام األمن الغذائي .كما
ارتفعت معدالت البطالة إلى  32.7باملائة فيما أن األجور الفعلية ال تزال
متدنية إلى حد كبير .وفي ضوء إغالق األنفاق على احلدود مع مصر مؤخرا ً
والتجمي��د اإلس��رائيلي اجلديد لتوري��د مواد البناء إلى غ��زة ،وقت كتابة
ه��ذه الوثيق��ة ،ازدادت أعداد العمال الذين ال يج��دون العمل فيما ترتفع
أسعار الغذاء ،لتقترب باألسر املهددة أكثر فأكثر نحو حافة انعدام األمن
الغذائي .تسعى األونروا إلى منع التدهور في األمن الغذائي بني الالجئني
األكثر عرضة للتهديد .وس��تتصدى الوكالة لغياب القدرة على الوصول
إلى الغذاء ،باتباع نهج ثالثي يتشكل من :املساعدات الغذائية الطارئة،
واملساعدات النقدية الطارئة ،واملال مقابل العمل الطارئ.
المساعدات الغذائية الطارئة
تسعى الوكالة لتلبية أبس��ط املتطلبات الغذائية لدى  790,000الجئ
يفتقرون إلى األمن الغذائي .وس��يتم توزيع املعونات الغذائية املباش��رة،
بشكل مصمم حسب حجم األسر ،مبا يكفل أن يحصل الذين يعيشون
ف��ي فقر مدقع على  76باملائة والذين يعيش��ون في فقر مطلق على 40
باملائة من احتياجاتهم اليومية املطلوبة من الطاقة .وس��يتم حتس�ين
املدخول الغذائي لدى  240,000طف��ل عن طريق ضمان تزويدهم بوجبة
صغيرة واحدة في كل يوم مدرس��ي من خالل برنامج التغذية املدرسية.
وس��يتم حتسني تغذية النساء احلوامل واألطفال دون السنتني من العمر
عن طريق تقدمي التغذية التكميلية املناس��بة واآلمنة بجودة عالية وفي
التوقيت املناسب .حتتاج األونروا إلى  101,132,980دوالرا ً أمريكيا ً لتنفيذ
هذه األنشطة.

المساعدات النقدية الطارئة
س��يتم استهداف  303,000الجئ يعيش��ون في فقر مدقع على أقل من
 1.50دوالر أمريكي للفرد في اليوم ،عن طريق تزويدهم مبخصصات نقدية
طارئة غير مش��روطة من أجل جس��ر الفجوة املتبقي��ة في االحتياجات
الغذائي��ة األساس��ية بعد حصولهم عل��ى املس��اعدات الغذائية .ومن
أج��ل احلد م��ن التأثيرات الناجتة عن تكاليف «الع��ودة إلى املدارس» على
النفقات الغذائية لألسر ،سيتم تزويد األسر مببلغ  100شيكل ( 28دوالرا ً
أمريكي��اً) في كل فصل دراس��ي لكل طفل ينتظم ف��ي مدارس األونروا.
كما أن األسر التي تتعرض خلسائر مباشرة نتيجة العمليات العسكرية،
مما يضر بقدرتها على ش��راء األغذية ،س��يتم تزويدها بتعويضات مالية
مفصلة حسب وضع كل أسرة .سيلزم توفير  44,805,360دوالرا ً أمريكيا ً
من أجل التنفيذ.
المال مقابل العمل الطارئ
س��تتم مجابهة انعدام األمن الغذائي في غزة ،والناجت عن نقص القدرة
االقتصادي��ة عل��ى الوصول إلى الغذاء ،بواس��طة توفي��ر  49,191فرصة
للمال مقابل العمل .ستس��تهدف األونروا األسر األشد فقراً ،مع إعطاء
األولوي��ة لالجئ�ين الذين يعيش��ون في فق��ر مدقع ومطلق ،واس��تمرار
التركي��ز على دمج الالجئات اإلناث والش��باب .تتضمن فرص املال مقابل
العم��ل  33,486وظيفة لعامل�ين غير مهرة ،إلى جان��ب  14,944فرصة
لعاملني مهرة ،و 761فرص��ة لعاملني مهنيني ،مبا يعادل  17,988وظيفة
بدوام كامل .س��تحتاج الوكالة إلى  66,179,864دوالرا ً أمريكيا ً من أجل
التنفيذ.

الحماية والوصول إلى الخدمات
الصحة النفسية المجتمعية
س��تلبي الوكال��ة احتياج��ات الصحة النفس��ية للمجتمع��ات وتقوي
قدراتهم على التدبر ،وتع��زز صمودهم وقدرتهم على التحمل من خالل
االحتفاظ بش��بكة من املرشدين النفس��يني-االجتماعيني املهنيني في
جمي��ع م��دارس األونروا وعياداته��ا الصحية ومكات��ب اإلغاثة واخلدمات
االجتماعية .باإلضافة إلى ذلك ،س��يتلقى  12,600طفل الجئ اإلرش��اد
الفردي ،وس��يتم الكش��ف عن الناجيات من العن��ف القائم على النوع
االجتماعي بش��كل مهني وتزويدهن باإلرش��اد وإحالته��ن إلى اخلدمات
اإلضافية عند احلاجة لها .يتطلب تنفيذ هذه األنشطة  6,317,000دوالر
أمريكي.
الصحة الطارئة
ستضمن الوكالة استمرار الرعاية الصحية األولية ذات اجلودة باحملافظة
عل��ى مس��تويات كافية من املع��دات والل��وازم الطبي��ة لتلبية الطلب
املتزاي��د ،تعويضا ً عن النقص في قطاع الصحة في غزة عموماً .س��يتم
إج��راء تقييمات طبية متعمق��ة وتوفير العالج إل��ى  12,000طفل يتم
الكش��ف عليهم بهدف التعرف على اإلعاق��ات واألمراض احملتملة ،كما
س��ببتم مس��اعدة  3,200مريض من الفقراء في الوص��ول إلى الرعاية
الثانوي��ة أو التخصصي��ة املنق��ذة للحياة .ويتطلب ه��ذا التدخل توفير
 3,776,000دوالر أمريكي.

دعم العمليات
ستتم صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها عن طريق نشر فريق من موظفي
دعم العمليات الذين س��يقومون بزيارات منتظمة إلى جميع منش��آت
األونروا لضمان أن ال تستخدم لغير األغراض اإلنسانية ولتدريب الطاقم.
سييس��ر الفريق وص��ول املوظفني إل��ى املناطق احملظ��ورة ،ويعزز وصول
املس��تفيدين إلى اخلدم��ات ،ويجري حتلي��ل النوع االجتماع��ي واحلماية،
ويع��رف الوف��ود الزائرة باالنته��اكات التي تتعرض لها حق��وق الالجئني.
حتتاج األونروا ،إجماالً ،إلى  1,998,000دوالر أمريكي من أجل التنفيذ.
التعليم الطارئ
س��عيا ً لتخفيف آثار الفقر والصراع والعنف املتفشي ،ستكفل األونروا
احلد األدنى م��ن الوصول املتكافئ إلى مواد التعلم الضرورية ،ملس��اعدة
الطلبة على حتقيق طاقاتهم التعليمية الكاملة .وستستخدم الوكالة
االختبارات املوحدة للتعرف على مجاالت ضعف األداء التعليمي ،وتقدمي
الدعم املوجه ،واحلد من عوامل التس��رب ،كما س��تعمل على الكشف
غ��ن صعوبات التعلم الناجتة عن مش��كالت طبية .سيس��اهم التعلم
الصيفي في مس��اعدة الطلبة ذوي األداء املتدني لتحس�ين مستواهم
قبل االنتقال إلى الصف التالي ،فيما س��يكفل تلفزيون األونروا استمرار
الوص��ول إلى التعليم عندما يكون اخلروج م��ن املنزل غير مأمون اجلانب.
يحتاج تنفيذ ذلك توفر  7,825,500دوالر أمريكي.
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التوعية حول مخاطر الذخائر غير املنفجرة :س��عيا ً ملواجهة االرتفاع في
ح��االت اإلصابات والوفيات املرتبطة بالذخائ��ر غير املنفجرة ،وخاصة بني
األطفال ،ستعمم الوكالة التوعية حول مخاطر هذه الذخائر في جميع
مدارسها ،مع تقدمي املعلومات التي تساعد على إنقاذ األرواح .وستشرك
األون��روا جميع املعلم�ين وتوفر مواد تعلمية ش��املة ومكيفة حس��ب
االحتياج .باإلجمال ،سيتطلب ذلك  1,000,000دوالر أمريكي.

املياه العادمة ،وكذلك أنش��طة جم��ع النفايات ،من خالل توفير إمدادات
طارئة من الوقود لسد النقص واإلصالح الطارئ لشبكات املياه والصرف
الصح��ي ف��ي مخيمات الالجئ�ين .ستس��اهم إزالة النفاي��ات الصلبة
م��ن مواقع الطرح غير الرس��مية ومكافحة نواقل األم��راض في تقليل
تعرض السكان للعوامل الناقلة لألمراض وأوساط تكاثر احلشرات .يلزم
 5,664,000دوالر أمريكي لتنفيذ االستجابة الطارئة.

أسابيع المرح الصيفية في غزة
تس��عى الوكالة لتمتني قدرات التحمل والتدبر لدى  130,000فتى وفتاة
من الالجئني املتضررين من الصراع والعنف املتفش��ي من خالل تزويدهم
ببيئة واقية تتضمن أنشطة لإلغاثة والدعم النفسي-االجتماعي خالل
العطلة املدرس��ية الصيفية .وس��يتطلب تنفيذ األنش��طة املصممة
لدع��م الرفاه النفس��ي واجلس��دي واالنفعالي لألطفال ودم��ج املهارات
احلياتية األساسية توفر  3,000,000دوالر أمريكي.

المأوى الطارئ وإصالح المساكن
تواجه األس��ر الالجئة املهجرة أو املتضررة من األنش��طة العس��كرية أو
الك��وارث الطبيعية عوائق حتول دون متتعهم باحلق في الس��كن املالئم.
ستس��اعد الوكالة  600أس��رة مؤهلة من خالل تزويدهم باملس��اعدات
النقدية لس��د تكاليف الس��كن االنتقالي .ويقدر أن يت��م تزويد حوالي
 1,000أس��رة جدي��دة متض��ررة ومهجرة ف��ي عام  2014مبواد املعيش��ة
األساسية والدعم اخملصص إلصالح مساكنهم وفقا ً للمعايير اإلنسانية
الدنيا .سيتطلب تنفيذ األنشطة توفر  3,219,000دوالر أمريكي.

المياه والصرف الصحي الطارئ
تفاديا ً حلدوث تدهور حاد في الصحة العامة لالجئني ،س��تعمل الوكالة
عل��ى مراقبة ظ��روف الصح��ة البيئية واالس��تجابة إلى أي��ة تهديدات
طارئة .س��يتم احملافظة على عمل املرافق احليوي��ة إلمداد املياه ومعاجلة

مشروع اإلسكان الهولندي ،غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا
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خطة التدخل في الضفة الغربية
األمن الغذائي
يواج��ه الالجئ��ون الفلس��طينيون في الضف��ة الغربية مس��تويات من
انع��دام األمن الغذائ��ي أعلى من التي يواجهها غير الالجئني بنس��بة 5
باملائة .وينت��ج انعدام األمن الغذائي عن نق��ص الوصول االقتصادي إلى
الغ��ذاء .ويرتفع معدل انعدام األمن الغذائي في اخمليمات بش��كل خاص،
ليص��ل إلى  35باملائة ،مب��ا يعكس االنخفاض اإلجمالي في املس��اعدات
املقدمة إلى الضفة الغربي��ة .كما ترتفع معدالت البطالة بني الالجئني
عما هي بني س��واهم ،وخاصة بني اإلناث والشباب ،فيما تنخفض األجور
احلقيقية .إن األس��ر املفتقرة لألم��ن الغذائي واملهددة تخصص أكثر من
نص��ف إنفاقها املنزل��ي على الغذاء ،وهي لذلك تك��ون معرضة للخطر
بش��كل خاص عند ح��دوث ارتفاعات في أس��عار الغ��ذاء وصدمات في
الدخل .ستعمل الوكالة على احلد من تدهور األمن الغذائي بني الالجئني
الذي��ن يفتقرون إلى األمن الغذائي أو املهددي��ن بذلك ،وكذلك بني الذين
يواجهون صدمات حادة ،باستخدام نهج من شقني :املساعدات الطارئة
من خالل توفير الغذاء أو القسائم ،واملال مقابل العمل الطارئ.
المساعدات الطارئة من خالل توفير الغذاء أو القسائم
س��تجرب األونروا تقدمي املساعدات من خالل قس��ائم إلكترونية للغذاء
م��ن أجل تلبية أبس��ط االحتياجات الغذائية لدى  10,000أس��رة الجئة
مفتق��رة إلى األمن الغذائ��ي تعيش في أماكن حضرية خ��ارج اخمليمات.
تتيح القس��يمة للمستفيدين منها شراء س��لتهم الغذائية بنا ًء على
اختيارات األسرة من ضمن قائمة من املواد الغذائية األساسية واألغذية

العمل غلى قنوات املياه في وادي فوكني ،الضفة الغربية ،من خالل برنامج
التشغيل الطارئ © عالء غوشة /أرشيف األونروا

الطازج��ة التي يت��م توفيرها باألس��اس من منتجني في فلس��طني ،مما
يعن��ي توفير فائدة ثانوية لالقتصاد احمللي .وس��يتم اس��تهداف 15,000
أس��رة الجئة مفتق��رة إلى األمن الغذائ��ي في املواقع الريفي��ة والنائية،
حيث يكون الوصول إلى األس��واق محدوداً ،بحي��ث يتم تزويدهم بطرود
غذائية عينية مصممة حس��ب حجم األس��رة .ميثل الط��رد حوالي 43
باملائ��ة من احتياجاتهم اليومية للطاقة .عالوة على ذلك ،س��يتم تقدمي
الدعم اللوجستي لبرنامج األغذية العاملي في استهداف األسر البدوية
والرعوي��ة املهددة في التجمعات الس��كانية في املنطق��ة جيم لتوزيع
ط��رود غذائية طارئة عليهم بصورة منتظم��ة .يتطلب التنفيذ الكامل
لألنشطة توفر  13,895,601دوالرا ً أمريكيا ً.
المال مقابل العمل الطارئ
سعيا ً لتحس�ين الوصول االقتصادي إلى الغذاء واستعادة قدرات التدبر
بني األس��ر املفتقرة لألم��ن الغذائي وامله��ددة في  19مخيماً ،س��تقدم
الوكال��ة فرص��ا ً طارئة للحص��ول على امل��ال مقابل العمل .س��تعطى
األولوية لألسر األكثر افتقارا ً لألمن الغذائي ،حيث سيتم إشراك 16,470
الجئ��ا ً والجئة في أن��واع مختلفة م��ن األعمال املواتية لتحس�ين بيئة
اخمليمات .وستحصل النساء على  35باملائة من الوظائف ،حيث ستراعي
الوكال��ة مصاحله��ن وتتصدى للعقب��ات التي حتد من مش��اركة اإلناث،
مثل ساعات العمل ومسؤوليات رعاية األطفال .وسيشكل الشباب 20
باملائة من املش��اركني في البرنامج .س��تحتاج الوكالة إلى 23,502,604
دوالرات أمريكية لتنفيذ األنشطة بالكامل.
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الحماية والوصول إلى الخدمات
الصحة النفس��ية اجملتمعية :ستس��تهدف األونروا  49جتمعا ً س��كانيا ً
بدوي��ا ً مه��ددا ً لزي��ادة قدراتهم على التحم��ل والتدب��ر وتعزيز صحتهم
النفسية وسالمتهم النفسية-االجتماعية .ستقوم ستة فرق متنقلة
للصحة النفس��ية بزيارات مجتمعية منتظمة لتقدمي جلسات اإلرشاد
الفردي واألسري واجلمعي .وس��تجري الفرق جلسات للتوعية اجملتمعية
وأنشطة نفسية-اجتماعية جماعية ،كما ستوفر اإلحاالت لألفراد الذين
يحتاجون إلى متابعة مختصة .وس��يتم متتني  14جلنة مجتمعية بدوية
من ناحية قدرات االستجابة النفسية-االجتماعية وسيتم دعمهم في
االستجابة لألزمات والطوارئ .يحتاج تنفيذ هذه األنشطة إلى 393,111
دوالرا ً أمريكيا ً.
الصحة الطارئة
س��تدير األونروا س��ت عيادات صحي��ة متنقلة ،موجهة نح��و  56جتمعا ً
س��كانيا ً في املواقع املعزولة التي تعاني من قيود على الوصول واحلركة.
ستتيح العيادات الوصول إلى خدمات وقائية وعالجية ذات جودة لصالح
 121,022ش��خصاً .وس��يرافق العيادات عاملون في الصحة النفس��ية
لتق��دمي الدعم النفس��ي-االجتماعي إلى حوالي  7,800ف��رد ،وتزويدهم
باإلرش��اد واإلحاالت حس��ب الضرورة .يحت��اج تنفيذ أنش��طة الصحة
الطارئة إلى  981,879دوالرا ً أمريكيا ً.
دعم العمليات
س��يواصل موظفو دع��م العمليات صيان��ة حيادية الوكال��ة ونزاهتها
ع��ن طريق إجراء زي��ارات منتظمة إلى جميع منش��آت األون��روا لضمان

موظف��و دعم العمليات يراقبون وصول املزارعني إلى أراضيهم بالقرب من
بدو ،الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا

أن ال تس��تخدم لغير األغراض اإلنس��انية ولتدري��ب الطاقم على قضايا
احليادية .س��يقوم الفريق برصد وتتبع حاالت القي��ود على الوصول التي
تؤثر عل��ى كوادر الوكال��ة ومركباتها ولوازمها ،والتفاوض حول تيس��ير
الوصول حس��ب االقتضاء .س��يتم تزوي��د الوفود الزائ��رة ببيانات دقيقة
حول انتهاكات القانون اإلنس��اني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي،
وحاالت القيود على الوصول ،وخرق املس��احة املتاحة للعمل اإلنس��اني،
حلثه��م عل��ى مس��اءلة مرتكبي ه��ذه االنته��اكات .س��يتطلب تنفيذ
األنشطة  2,825,815دوالرا ً أمريكيا ً.
الحماية
ستقوم الوكالة باإلبالغ بشكل منهجي وثابت عن حاالت احلماية ورصد
انتهاكات القانون اإلنس��اني الدولي وقانون حقوق اإلنس��ان الدولي التي
تؤثر في الالجئني .س��يتم جتمي��ع البيانات وحتليله��ا ،ورفعها إلى عناية
الس��لطات املعنية ،واالسترش��اد بها ف��ي تنفيذ مب��ادرات املناصرة مع
اجملتمع الدولي .وس��يتم تزوي��د الالجئني الفلس��طينيني ضحايا الهدم
اإلداري للمساكن أو االجتياحات التي تسبب الضرر أو الدمار للممتلكات
باملس��اعدات النقدية الطارئة خالل  48س��اعة من خ�لال منوذج التدخل
وقت األزمات .وس��تحصل التجمعات الس��كانية املعرضة للخطر على
مس��اعدات مصممة للمس��اعدة الذاتية ،مبا يش��مل تزويدهم بالدعم
لتحديد املبادرات التي من شأنها أن تقلل من التهديدات للحماية وتعزيز
ق��درات الصمود والتحمل ،من خ�لال منوذج قائم على الش��راكة .حتتاج
الوكالة إلى  1,805,447دوالرا ً أمريكيا ً لتنفيذ هذه األنشطة.
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األرض الفلسطينية المحتلة والرئاسة
التنسيق واإلدارة

إن حج��م ونط��اق التدخ��ل الطارئ في غ��زة والضفة الغربي��ة ،مبا فيها
الق��دس الش��رقية ،يتطلب أن يتوفر ك��م مكرس من امل��وارد والهياكل
لكي يت��م تنفيذه بفاعلية ،وم��ن أجل تفادي تعري��ض اخلدمات للخطر
أو تعطيلها .يش��مل ذلك توفر املوظفني امليدانيني األساس��يني لتنفيذ
العملي��ات اليومي��ة وخدمات املش��تريات والدعم .س��ينهمك موظفو
الوكالة في تنسيق ثنائي ومتعدد األطراف مع اجلهات اإلنسانية األخرى

أطفال في التجمع البدوي اخلان األحمر في املنطقة جيم ،الضفة الغربية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا

على مس��توى املي��دان واملس��تويات العليا وسيش��اركون ف��ي حتليالت
مش��تركة لالحتياجات .س��يتم توجيه اجلهود لضمان حتديث وحتس�ين
حتدي��د خصائص الضع��ف لدى الس��كان ،ورصد التقدم في املش��اريع،
وتوحيد التقارير .وس��تدعم رئاس��ة الوكالة مكاتب األقاليم عبر برامج
الطوارئ من خالل موارد مكرس��ة لذلك .وس��يتطلب تنفيذ االستجابة
للطوارئ وإدارتها بفاعلية توفر  11,678,101دوالرا ً أمريكيا ً.
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 .2المؤشرات الرئيسية
البيانات الجغرافية والديموغرافية
اجملموع

املنطقة جيم  -سيطرة
إسرائيلية كاملة

األرض الفلسطينية احملتلة

6,020

)%57( 3,450

اتفاقية أوسلو

الضفة الغربية

5,655

)%61( 3,450

ال ينطبق

365

-

املتاحة

املساحة
(كيلومتر مربع)

1

قطاع غزة
()1

اجملموع

املنطقة البحرية ،غزة
(أميال بحرية)

20
6-3

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( 11تشرين األول/أكتوبر .)http://www.pcbs.gov.ps ،2013

اجملموع

الجئون مسجلون

سكان اخمليمات
املسجلون

غير الجئني

إناث

شباب
( 24-15عاماً)

السكان ()2013

األرض الفلسطينية احملتلة

4,420,549

1,970,009

766,346

2,450,540

2,175,149

966,655

الضفة الغربية

2,719,112

748,899

218,941

1,970,213

1,337,895

594,172

قطاع غزة

1,701,437

1,221,110

547,405

480,327

837,254

372,483

2

( )2بيانات عدد الالجئني :النشرة اإلحصائية لألونروا ،الربع الثاني .2013
بيانات السكان األخرى :اإلسقاطات الدميوغرافية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

اجملموع (باملائة)

الكثافة السكانية

النمو السكاني)2012( 3
األرض الفلسطينية احملتلة

2,96

األرض الفلسطينية احملتلة

734

الضفة الغربية

2,65

الضفة الغربية

481

قطاع غزة

3,48

قطاع غزة

()3
()4

4

أشخاص لكل كم مربع

4,661

نسبة الزيادة السكانية بنا ًء على اإلسقاطات الدميوغرافية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بني العامني  2012و.2013
حسبت بنا ًء على البيانات املعروضة هنا (عدد السكان  / 2013املساحة)..

االقتصاد
الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي ()2012
(مقاس بأسعار  ،2004دوالر أمريكي)

5

األرض الفلسطينية احملتلة

 6.8مليار دوالر أمريكي

الضفة الغربية

 5.0مليار دوالر أمريكي

قطاع غزة

 1.8مليار دوالر أمريكي

الفوائد االقتصادية السنوية التقديرية لرفع القيود اإلدارية
6
وقيود احلركة والوصول في املنطقة جيم

 2.2مليار دوالر أمريكي

إجمالي التكلفة املقدرة لالحتالل على االقتصاد
7
الفلسطيني

 6.9مليار دوالر أمريكي

()5
()6
()7

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حسابات الدخل القومي ،تقديرات سريعة معدلة حسب النصف الثاني من العام .2013
تقرير البنك الدوليWorld Bank (2013). Area C and the Future of the Palestinian Economy, Report No. AUS2922 :
مقاس على مدى العام  ،2010وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ،أريج ،أيلول/سبتمبر .2011
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2012

1999

التغيير من  1999إلى 2012

الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي ()2012
(مقاس بأسعار  ،2004دوالر أمريكي)
األرض الفلسطينية احملتلة

1,679

1,648

%1.9+

الضفة الغربية

2,093

1,875

%11.6+

قطاع غزة

1,074

1,293

%16.9-

()8

8

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،

اجملموع

الجئون

غير الجئني

إناث

شباب
( 24-15عاماً)

معدل البطالة ( 1013نسبة مئوية)
األرض الفلسطينية احملتلة

23.7

27.5

21.0

37.8

42.6

الضفة الغربية

19.1

20.9

18.4

28.2

35.9

قطاع غزة

32.5

32.7

32.3

56.7

55.9

()9

9

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،متوز/يوليو  -أيلول/سبتمبر  ،2013الربع الثالث من عام .2013

انعدام األمن الغذائي
السكان الذين يفتقرون إلى األمن
الغذائي بعد تلقي املعونات الغذائية
10
واملساعدات (نسبة مئوية)

اجملموع

الجئون مسجلون

غير الجئني

األرض الفلسطينية احملتلة

34

42

27

الضفة الغربية

19

23

18

قطاع غزة

57

56

60

()10

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي2012 ،

الحماية

(تشير جميع األرقام إلى فترة كانون الثاني/يناير  -تشرين األول/أكتوبر  ،2013إال إذا ورد غير ذلك)
األرض الفلسطينية احملتلة

وفيات بني الفلسطينيني ناجتة عن الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني مباشرة

27

إصابات بني الفلسطينيني ناجتة عن الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني مباشرة

3,541
قطاع غزة

الوفيات/اإلصابات املتعلقة باألنفاق

20 / 14

عدد القتلى  /املصابني على يد القوات اإلسرائيلية في املنطقة احملظورة (كانون الثاني/يناير  -حزيران/يونيو )2013

31/ 2

عدد اإلصابات أو الوفيات املتعلقة بالذخائر غير املنفجرة في غزة (عدد األطفال منها)

)21( 25

املصدر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

الضفة الغربية

حوادث متعلقة مبستوطنني إسرائيليني أدت إلى إصابات بني الفلسطينيني

87

حوادث متعلقة مبستوطنني أدت إلى اإلضرار مبمتلكات/أراض فلسطينية

274

عمليات تفتيش في مخيمات األونروا

390

القصر منهم)
الجئون محتجزون في مخيمات األونروا  -اجملموع (عدد
ّ

)58( 354

عدد الفلسطينيني املهجرين بسبب الهدم أو اإلخالء بواسطة السلطات اإلسرائيلية  -اجملموع (عدد األطفال منهم)

)457( 902

املصدر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،األونروا.
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الصحة والنظافة الصحية
قطاع غزة

الضفة الغربية

املتوسط اليومي لعدد االستشارات الطبية لكل طبيب في املراكز الصحية لألونروا (كانون
الثاني/يناير-أيلول/سبتمبر )2013

99

112

الالجئون املسجلون الذين تخدمهم مراكز األونروا الصحية

%84

%68

ال يتوفر

 1مليون

السكان الذين يحصلون على  60لترا ً من املياه أو أقل للفرد في اليوم (أقل من توصيات منظمة
الصحة العاملية ،وهي  100لتر للفرد في اليوم)
األدوية األساسية التي نفد مخزونها في الصيدلية املركزية لوزارة الصحة (حسب  23أيلول/
سبتمبر )2013

%30

اإلحاالت من وزارة الصحة الفلسطينية إلى خدمات صحية خارج غزة (كانون الثاني/يناير-أيلول/
سبتمبر )2013

9,382

نسبة مياه احلوض اجلوفي التي تعد غير آمنة لالستهالك اآلدمي (غزة فقط)

%90

كمية مياه اجملاري غير املعاجلة أو املعاجلة جزئيا ً التي يتم تصريفها في البحر (غزة فقط)
املصدر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،منظمة الصحة العاملية ،األونروا.

جتمع بدوي في الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا

 90مليون لتر في
اليوم
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 .3السياق
أظهر الفلسطينيون قدرا ً هائال ً من قدرة الصمود والتحمل في مواجهة
الص��راع ال��ذي طال أم��ده ،وفي بيئ��ة سياس��ية س��ريعة التقلب وما
يصاحبها من تهديدات للحماية .مع ذلك ،أدت أعوام من األزمات املركبة
إلى استنزاف معظم قدرات التدبر .وهكذا فال تزال االحتياجات اإلنسانية
لالجئني الفلس��طينيني الذين تخدمهم األونروا ترتبط بالتحديات التي
تزداد تعقيدا ً وتنوعا ً عن أي وقت مضى .إن انعدام األمن الغذائي في ازدياد
في كل من قط��اع غزة والضفة الغربية (خصوصا ً ف��ي اخمليمات) ،دافعا ً
املزي��د من الالجئني للتوجه إلى الوكالة طلبا ً للمس��اعدة .في غزة ،أدت
األزم��ة في مصر وما تالها من إغالق لإلنفاق حتت احلدود إلى مفاقمة آثار
احلصار اإلس��رائيلي املفروض منذ عام  .2007وريثما يتم التوصل إلى حل
عادل ودائم ،سيظل الالجئون الفلس��طينيون في حاجة للدعم الدولي
للتخفيف من حدة احتياجاتهم اإلنسانية املستمرة واألكثر إحلاحاً.
بيئة سياسية وأمنية متقلبة
ال ي��زال املناخ السياس��ي في األرض الفلس��طينية احملتل��ة يفرز حتديات
عميقة أمام الوضع اإلنساني .وعلى الرغم من بعض التطورات اإليجابية
من خ�لال قيام اجلمعي��ة العامة ل�لأمم املتحدة مبنح فلس��طني مكانة
مراق��ب كدولة غير عضو في تش��رين الثاني/نوفمبر  ،2012واس��تئناف
عملية الس�لام ف��ي متوز/يولي��و  ،2013إال أن اآلثار املتوس��طة والطويلة
األجل بالنس��بة للفلس��طينيني عموما ً والالجئني خصوصا ً ال تزال غير
مؤك��دة ،إذ أنها لم تترجم بع��د إلى تغيير إيجابي على أرض الواقع .وفي
الوقت نفس��ه ،لم تؤد محادثات املصاحلة الدورية إلى تقارب حقيقي بني
السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وضعت األزمة في س��وريا وفي مصر م��وارد الوكالة حتت ضغط إضافي.
ففي سوريا ،تواصل األزمة اإلنسانية التصاعد ,وأصبح حوالي 420,000
الجئ فلسطيني في حاجة إلى مس��اعدة إنسانية ملحة داخل سوريا،
2
فيما أن العديدين قد هربوا من الصراع وعبروا احلدود إلى بلدان مجاورة.
إن هذا االحتياج املتزايد لألموال لصالح الالجئني من س��وريا  -مبن فيهم
الفلس��طينيني املهجرين للم��رة الثانية على األق��ل  -يفرض متطلبات
على موارد املانحني التي تتنافس مع متطلبات إنسانية في أماكن أخرى،
مب��ا في ذلك األرض الفلس��طينية احملتل��ة .أما في مصر ،فق��د أدى جتدد
االضطراب السياس��ي والقالقل ،وخاصة في منطقة سيناء على احلدود
مع غزة ،إلى فرض قيود ش��ديدة عل��ى حركة الناس من خالل معبر رفح،
والذي ميثل نقطة دخول وخروج مهمة بالنسبة للفلسطينيني في غزة.
وقد مت تدمير غالبية األنفاق التي كانت تش��كل خط جناة للس��كان في
3
وجه احلصار.

ف��ي الع��ام  ،2013عانت غ��زة من اس��تمرار الصراع مع إس��رائيل بوتيرة
تتراوح ما بني املنخفضة إلى املتوس��طة ،وتضمن ذلك حدوث مواجهات
عبر احلدود ،وتوغالت إس��رائيلية داخل قطاع غ��زة ،وغارات جوية ،وإطالق
نيران البحرية على صيادي غزة 4.أدى ذلك إلى مقتل ثالثة مدنيني وإصابة
العش��رات ،مبن فيهم عش��رة أطفال ،في األش��هر التس��عة األولى من
السنة .كما طرأت زيادة في الوفيات واإلصابات من الذخائر غير املنفجرة،
وذل��ك كنتيج��ة حتمية للصراع املباش��ر .كما مت تس��جيل  14وفاة و20
إصاب��ة مرتبطة باألنفاق حتى تش��رين األول/أكتوبر  ،2013مما يبرز الواقع
5
السلبي الستراتيجية التدبر التي متثلها األنفاق.
وفي الضفة الغربية ،ال يزال يجري فرض مشدد للممارسات والسياسات
التقييدية املرتبطة باالحتالل .وخالل األش��هر التس��عة األولى من العام
 ،2013أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأن قوات األمن اإلسرائيلية
قتل��ت  15مدنيا ً فلس��طينياً ،منهم ثالثة أطف��ال ،وكان من بينهم 12
الجئاً .وأصيب  3,240ش��خصا ً آخر ،من بينهم  1,062طفالً ،كما تضمن
ه��ذا العدد  459الجئاً .متث��ل هذه األرقام زيادة مقلقة ع��ن أرقام القتلى
واملصابني التي س��جلت على مدار الع��ام  2012بأكمله ( 4قتلى3,029 ،
مصاباً) 6.كما طرأت زيادة ملموس��ة أيضا ً على ع��دد عمليات التفتيش
واالعتقال اإلس��رائيلية الت��ي أجريت في مخيمات الالجئ�ين من كانون
الثاني/يناير وحتى تش��رين األول/أكتوبر  ،2013إذ ارتفعت بنس��بة تقارب
 75باملائة باملقارنة مع الفترة ذاتها في العام  .2012ارتباطا ً بذلك ،لوحظ
ارتف��اع حاد في عدد اإلصابات بني س��كان اخمليمات خالل الفترة ذاتها من
الع��ام  ،2013بل��غ عش��رة أضعاف األرقام التي س��جلت ف��ي عام 2012
7
بأكمله.
ال يزال عنف املس��توطنني في الضفة الغربية منتش��را ً ويشكل تهديدا ً
مباش��را ً للس�لامة الش��خصية وس��بل الرزق للعديد م��ن التجمعات
الس��كانية الفلسطينية الالجئة وغير الالجئة .فعلى مدار العام 2012
وحت��ى تش��رين األول/أكتوبر  ،2013ارتكب املس��توطنون س��بع حادثات
أسبوعية باملتوسط ،وبشكل ثابت ،مسببني اإلصابات بني الفلسطينيني
واإلضرار مبمتلكاتهم 8.تتضمن هذه احلادثات اعتداءات بدنية ومضايقات،
وحرق أشجار الزيتون أو قطعها ،وسرقة احملاصيل ،وتوجيه مياه اجملاري من
املستوطنات نحو األراضي الفلس��طينية املزروعة( .رغم الشواغل التي
أعرب عنها األمني العام تكراراً ...ال تزال الس��لطات اإلسرائيلية تتقاعس
عن منع عنف املستوطنني ،وحماية الفلسطينيني وممتلكاتهم ،وضمان
املساءلة عن األعمال اإلجرامية[ ...مبا يفسح] اجملال أمام حدوث املزيد من
9
أعمال العنف).
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إغالق األنفاق
تس��بب االضطراب السياس��ي الراهن في مصر بضغوط إضافية على الوضع اإلنس��اني املتقلقل في غزة عن طريق زيادة العزلة التي
تتع��رض لها هذه املنقطة الس��احلية احملاصرة ،مما أدى إلى مفاقم��ة التأثيرات املعوقة الناجتة عن احلصار اإلس��رائيلي املتواصل .فمع
االنخف��اض احل��اد في حركة الناس من معبر رفح وتدمير األنفاق ،ازدادت القيود على حرية احلركة وانخفضت الس��لع الداخلة إلى غزة
عبر األنفاق إلى الصفر تقريباً.
ه��ذه األنفاق ،التي تش��كل نق��اط عبور غير قانونية ،كانت مبثابة آلية للتدبر تس��تخدم باألس��اس إلدخال مواد البناء والوقود والس��لع
االس��تهالكية بعد أن فرض احلصار اإلس��رائيلي على غزة في حزيران/يونيو  .2007ومع أن األمم املتحدة ال تستخدم املواد اجمللوبة عن طريق
األنفاق ،إال أن هذه الواردات تش��كل وس��يلة مهمة للنجاة وحافزا ً للنمو االقتصادي .وقد بدأت احلكومة املصرية بهدم األنفاق بش��كل
منهجي في حزيران/يونيو  2013بذريعة االعتبارات األمنية .فتم حتى أيلول/سبتمبر  2013هدم أكثر من  300نفق ،ولم يتبق سوى  10إلى
 20نفقا ً تعمل بشكل جزئي ،مما ولد اخملاوف بحدوث حالة من التقشف الصارم في غزة 1.ومع أن االستمرار في احلصار غير القانوني وإعادة
فتح األنفاق غير املشروعة ليس حال ً للمسألة ،فمن الضروري أن تساهم املساعدات اإلنسانية في احلد من التأثيرات احلتمية لهذا اإلغالق.
حسب أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ،يفاد بأنه ال يتم جلب أية سلع عبر األنفاق باملقارنة مع أكثر من  7,500طن من مواد البناء لوحدها
كانت جتلب يوميا ً قبل  20حزيران/يونيو  2 .2013وبالتالي ،شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ً حاداً ،مما أجبر املقاولني على التوقف مؤقتا ً
عن تنفيذ أغلب املشاريع أو إلغائها وتسريح اآلالف من العمال .إن هذه التطورات تثير القلق بشدة ،إذ كان قطاع البناء مؤخرا ً يشكل
القط��اع الرئيس��ي الذي يوف��ر فرص العمل في قطاع غزة ،حيث وفر نصف العدد الكلي من ف��رص العمل خالل العام  .2012وقد حذر
تقرير أخير للبنك الدولي من أن هذه التطورات «يرجح أن تسبب بدورها تراجعا ً عاما ً في النمو في غزة» 3.وفيما ترتفع معدالت البطالة
في غزة إلى حوالي  32باملائة ،فإن تعليق نشاط البناء بهذا الشكل من شأنه أن يتسبب بعواقب شديدة وبعيدة األثر.
س��بب إغ�لاق األنفاق كذلك أزم��ة وقود خانقة ،أدت إلى ارتفاع أس��عار املواصالت وش��كلت ضغطا ً هائال ً على اخلدم��ات العامة ،مثل
محطات ضخ املياه ،ونظم إدارة النفايات الصلبة ،واخلدمات الصحية .إن هذه املرافق واخلدمات تكافح من أجل االستمرار في تشغيل
املولدات الكهربائية أثناء انقطاع التيار ،وخاصة في أعقاب إغالق محطة الكهرباء في ش��هر تش��رين الثاني/نوفمبر (وقت كتابة هذه
الوثيق��ة) .ينطوي هذا الوضع على تهديدات خطيرة على الس��كان من ناحية صحة البيئ��ة ،كما يجبر على اتباع نظام تقنني للوقود
لسيارات اإلسعاف وغيرها من مركبات الطوارئ ،مما يحد من وصول املرضى إلى اخلدمات الصحية .ويجري تأجيل العمليات غير الطارئة
من أجل توفير الطاقة .إذا اس��تمر الوضع بالتدهور على هذا النحو ،فقد يتم تقليص عمل األنش��طة احليوية الالزمة إلنقاذ احلياة  -مما
سيضر بأجهزة غسيل الكلى ومعدات أمراض القلب وغرف العمليات ووحدات رعاية املواليد وما شابهها.
كما يتوقع أن تؤدي اإلغالقات املصرية ،باإلضافة إلى احلصار اإلسرائيلي ،إلى ارتفاع أسعار الغذاء ،حيث تشير التقارير املبكرة لبرنامج
األغذية العاملي إلى ارتفاع سعر األرز املصري ( 33باملائة) واخلبز ( 11باملائة) في النصف الثاني من العام  2013باملقارنة مع خط األساس
في حزيران/يونيو  4 .2013لقد ارتفعت أسعار الغذاء بالفعل بنسبة  35باملائة منذ فرض احلصار في عام  ،2007وتشير املسوح األخيرة
إلى أنه حتى األس��ر التي يوجد فيها أفراد عاملون لم تعد قادرة على تأمني الدخل الكافي إلطعام األس��رة .وهذا األمر يجعل السكان
معرضني للغاية خملاطر املزيد من الصدمات ،والتي يتوقع أن تزداد س��وءا ً مع إغالق األنفاق ،مما س��يفاقم صعوبة الوضع القائم ورمبا يزيد
االعتماد على األونروا.
.1
.2

1مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،األثر اإلنساني لتقليص حرية الوصول بني غزة ومصر ( 23أيلول/سبتمبر )2013؛ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (،)2013
مراقب الشؤون اإلنسانية ،أيلول/سبتمبر.
2مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،حماية املدنيني ،تقرير أسبوعي  21-8تشرين األول/أكتوبر  21-8 ،2013تشرين الثاني/نوفمبر .2013

World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 25 September 2013, par. 23.3
WFP, Gaza Watch 1-13 November 20134.4

تقييد حرية الحركة والوصول

يتمثل أح��د العوامل الرئيس��ية الكامن��ة وراء االحتياجات اإلنس��انية
واحتياج��ات احلماية في فلس��طني ف��ي القيود الواس��عة النطاق على
حركة ووصول الناس والبضائع.
ال يزال س��كان غزة يعانون م��ن تأثيرات احلصار القائم من��ذ العام ،2007
والتي تفاقمت بسبب األحداث في مصر في العام  .2013فقد انخفضت
احلركة على معبر رفح من املتوسط اليومي  1,860في حزيران/يونيو 2013
إلى  216فقط في أيلول/سبتمبر  10 .2016وكان بإمكان الصادرات ،التي ال
تكاد تذكر حالياً ،أن تعمل على إحياء النش��اط االقتصادي احمللي .إال أنها
تراوح عند خمسة باملائة من مستواها في عام  ،2007قبل أن يتم تشديد
احلصار .ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين األول/أكتوبر ،2013
11
غادر غزة باملتوسط أقل من حمولة شاحنة واحدة في اليوم.
ف��ي الوقت ذات��ه ،تتخلف الواردات إل��ى حد كبير عن مس��توياتها لعام
 ،2007وتنق��ص بقدر بالغ عن االحتياجات الفعلية الدنيا التي يحتاجها

 1.7مليون نس��مة يش��كلون س��كان قطاع غزة ،وتتش��كل غالبيتهم
م��ن الالجئني الذين يقع��ون ضمن والية األونروا .فض�لا ً عن ذلك ،جمدت
إس��رائيل في  13تش��رين األول/أكتوبر  2013جميع ش��حنات مواد البناء
إلى غزة ،بعد اكتش��اف نفق بني غزة وإسرائيل .ينطبق هذا اإلجراء على
الش��حنات اخملصصة للقطاع اخلاص (سمحت إس��رائيل مؤخرا ً بدخول
حمولة  70شاحنة من مواد البناء يوميا ً إلى املقاولني في القطاع اخلاص)
وكذلك تلك اخملصصة للمش��اريع اإلنس��انية الت��ي تنفذها وكاالت األمم
املتحدة وس��بق أن نالت املصادقة عليها ،وسيكون لذلك عواقب وخيمة
م��ن ناحي��ة عدم إجناز أعم��ال البنية التحتي��ة لألونروا ورفع مس��تويات
البطال��ة (توفر األونروا لوحدها ما يقدر بخمس��ة آالف وظيفة من خالل
أنشطتها اجلارية في مجال إعادة اإلعمار).
تفرض إسرائيل ،ضمن إجراءات احلصار على غزة ،حظرا ً على الدخول إلى
منطق��ة غير معلمة احلدود بع��رض  300متر كحد أدن��ى ،وغالبية هذه
املساحة تضم أراض زراعية خصبة توجد على مسار احلدود داخل قطاع
غزة ،مما يقيد حرية احلركة ويزيد في إعاقة بناء سبل رزق مستدامة .إذ ال
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يس��تطيع املزارعون الوصول بأمان إلى األراضي داخل «املنطقة العازلة»،
بل إن وجودهم على بعد عدة مئات من األمتار خلف هذه املسافة الدنيا
يعتب��ر مخاطرة غير مأمونة العواقب .باإلجم��ال ،ال يزال النظام الدقيق
للقيود على احلركة غير واضح .كما أن احلصار يقيد احلركة على مس��ار
اخلط الس��احلي لغزة ،حيث يس��مح لصيادي األس��ماك باالبتعاد إلى 6
أمي��ال بحرية فقط عن الش��اطئ .وم��ع أن هذا األمر يش��كل زيادة عن
مس��افة  3أميال بحرية التي كانت مفروضة قبل تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2012إال أنه��ا ال تلبي ما نصت عليه اتفاقيات أوس��لو بخصوص إتاحة
مجال احلركة ملسافة  20ميال ً بحرياً ،وبالتالي تظل املياه التي حتقق أكبر
رب��ح للصيادين بعيدة املنال بالنس��بة لهم 12.باإلضاف��ة إلى ذلك ،وردت
تقارير منذ أواسط العام  2013عن حوادث تورطت فيها البحرية املصرية
بفتح النيران على قوارب صيد فلس��طينية ،مبا في ذلك حدوث اعتقاالت

وإصابات في صف��وف الصيادين ،مما يفاقم اخملاطر التي تفرضها البحرية
13
اإلسرائيلية.
في الضفة الغربية ،تتمثل أش��د العقبات امللموسة أمام حركة الناس
والبضائع في اجلدار الذين ميتد على طول  440كيلومتراً .فحسب مكتب
تنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية« ،يق��ع  85باملائة من مس��ار اجل��دار داخل
أراض��ي الضف��ة الغربية» ،وليس على ط��ول خط الهدن��ة للعام 1948
(اخل��ط األخضر) ،ويع��زل األراضي والس��كان على جهت��ه الغربية داخل
م��ا بات يعرف باس��م «منطقة التم��اس» 14,يخلق اجلدار قيودا َ ش��ديدة
على الوصول إلى اخلدمات األساس��ية واملراكز احلضرية ،مس��ببا ً حتوالت
بالغة في الوضع اجلغرافي لفلس��طينيي الضف��ة الغربية واقتصادهم
وحياتهم االجتماعية.

يعي��ش حوالي  11,000فلس��طيني في  33جتمعا ً س��كانيا ً تق��ع في منطقة التماس (ب�ين اجلدار واخلط
األخضر) ويعتمدون على منح تصاريح أو ترتيبات خاصة حتى يتمكنوا من العيش في مساكنهم.
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،حياة مجزأة :نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية في عام ( 2012أيار/مايو )2013

إن القي��ود على احلركة في الضفة الغربية ال تقتصر على العواقب التي
يتس��بب بها اجلدار .ف�لا تزال الطرق عبر الضف��ة الغربية تزدحم بنقاط
التفتيش واحلواجز عل��ى الرغم من تخفيف بعضها .كما أن العديد من
الطرق مخصصة الس��تعمال املستوطنني حصراً ،ويزداد تقييد الوصول
من خالل تطبيق نظام البطاقات املمغنطة والتصاريح .تشكل املنطقة
جيم اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية احلصرية (مبا يشمل إنفاذ القوانني
15
والتخطي��ط والبناء) أكثر من  60باملائة من مس��احة الضفة الغربية.
وق��د جرى ضم حوالي  70باملائة من ه��ذه املنطقة إلى احلدود اإلقليمية
للمستوطنات ،وبالتالي فهي ليس��ت متاحة لالستعمال والتطوير من
جانب الفلسطينيني .بالنسبة للجزء املتبقي« ،لم يتم التخطيط سوى
ألقل من  1باملائة من أراضي املنطقة جيم للتطوير الفلسطيني» ،فيما
يخض��ع البناء في  29باملائة لقيود صارمة ،حس��ب م��ا يفيد به مكتب
تنس��يق الشؤون اإلنس��انية 16.ويقدر تقرير حديث للبنك الدولي أنه «إذا
س��مح بتطوير األعمال واملزارع الفلس��طينية ف��ي املنطقة جيم ،فمن
ش��أن ذلك أن يرفع الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني بنسبة تصل إلى
 35باملائ��ة» ،مما س��يزيد عوائد احلكومة مبق��دار  800مليون دوالر أمريكي
(س��يقلص «العجز املالي إل��ى النصف») ،و»يخفض مع��دالت البطالة
17
والفقر» و»بالتالي سيقلل احلاجة إلى الدعم من املانحني».
واصلت الس��لطات اإلس��رائيلية في عام  2013تنفيذ سياسات صارمة
بخص��وص التخطيط الهيكلي وتقس��يم األراضي ،مما يحد بش��دة من
أنشطة الفلسطينيني في البناء واس��تخدام األراضي ويجبر العديدين
عل��ى البناء بش��كل غي��ر قانوني من أج��ل تلبية االحتياجات األس��رية
واجملتمعي��ة .إن عدم القدرة على البناء بش��كل قانوني  -جنبا ً إلى جنب
مع اس��تراتيجية الهدم النش��طة في املنطقة جيم والقدس الشرقية
 تش��كل العامل الرئيس��ي ال��ذي يؤدي إل��ى التهجير القس��ري .فقدمبنى خ�لال الفترة
هدمت الس��لطات اإلس��رائيلية ما يص��ل إلى 551
ً
مبنى
من كانون الثاني/يناير إلى تش��رين األول/أكتوب��ر  ،2013منها 114
ً
تعود ملكيتها ألس��ر الجئة .وأدت أعمال الهدم واإلخالء في فترة األشهر
العشرة إلى تهجير  904فلسطينيني (مبن فيهم  457طفال ً) ،منهم 271
18
الجئاً ،باملقارنة مع  886شخصا ً مت تهجيرهم خالل عام  2012بأكمله.
ركود االقتصاد
إن مستوى املعيشة احلالي للفلسطينيني ميثل نتيجة واضحة للظروف
املعاكس��ة التي يحاول الفلس��طينيني فيها تطوير س��بل رزقهم .بلغ

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي (معبرا ً عنه بأسعار عام
 1,679 )2004دوالرا ً أمريكي��ا ً للفرد س��نوياً 19.وانخف��ض النمو في الناجت
احمللي اإلجمالي الفلس��طيني عام  2012إلى  5.9باملائة ،مقارنة بنس��بة
 12.2باملائة في عام  ،2011مع تعديله ملراعاة التضخم 20.إن هذه الصورة
غير السعيدة ترجع إلى مجموعة متنوعة من العوامل.
كم��ا أن الوضع املالي للس��لطة الفلس��طينية ولس��لطة األمر الواقع
ف��ي غزة مدعاة للقلق اجلدي ،إذ مت حتديده على أنه عامل فوري ورئيس��ي
س��اهم ف��ي زيادة انع��دام األمن الغذائي ف��ي ع��ام  2012نتيجة فقدان
موظفي اخلدمة املدنية لرواتبهم وانخفاض مس��توى اإلنفاق 21.في غزة،
يفاد بأن س��لطة األمر الواقع تواجه صعوبات متزاي��دة في دفع الرواتب.
وقد انخفضت أهمية االس��تثمارات واألنش��طة في القط��اع اإلنتاجي
(التصنيع والزراعة) ،والذي يشكل مصدرا ً رئيسيا ً للتصدير وتوفير فرص
عمل مس��تدامة ،وجاء هذا االنخفاض نتيج��ة القيود على الوصول إلى
األس��واق و«تضخم تكاليف القيام بأنش��طة األعمال» 22.وتفيد دراسة
مس��حية حديثة بأن الواردات كانت تنمو أسرع من الصادرات بأربع مرات
(خالل العام « ،)2012مما يش��ير إلى فق��دان االقتصاد الراكد لقدرته على
إنتاج الس��لع وتصديرها» 23.وفي حالة غزة ،يظل القطاع اخلاص بأكمله
محطما ً وغير قادر على التعافي بصورة مجدية.
ارتف��ع معدل البطالة في عام  ،2012بع��د أن انخفض على مدار الفترة
 .2011-2009وال يزال معدل البطالة في األرض الفلس��طينية احملتلة من
ب�ين األعلى في املنطقة ،فيم��ا يبلغ معدل البطالة ب�ين الالجئني 20.9
باملائة في الضفة الغربية مقابل  32.7باملائة في قطاع غزة .وتوجد أعلى
مستويات من البطالة بني قطاع الشباب ( 24-15عاماً) ،حيث تصل إلى
 35.9باملائة في الضف��ة الغربية وترتفع بصورة صاعقة إلى  55.9باملائة
ف��ي غزة .تتضرر النس��اء كذلك بقدر بالغ ،حي��ث تبلغ معدالت البطالة
بينه��ن  28.2باملائة في الضفة الغربية وتصل إلى  56.7باملائة في قطاع
24
غزة.
أم��ا متوس��ط األجور اليومي��ة ،والذي يع��د داللة على القوة الش��رائية
ومس��توى املعيش��ة العام ،فقد ش��هد انخفاضا ً إجمالي��ا ً خالل العقد
املاضي .إذ انخفض املتوس��ط حس��ب العام  2012بنس��بة  5باملائة في
25
الضفة الغربية وبنسبة  14.5باملائة في غزة باملقارنة مع العام .1999
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متوسط األجور الفعلية اليومية في فلسطني
(سنة األساس للرقم القياسي ألسعار املستهلك هي )2004
الشكل رقم 1

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي2012 ،

ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك بنسبة  3باملائة في عام ،2012
فيما بلغ تضخم األس��عار حس��ب كل غذاء  2.3باملائ��ة ( 2.6باملائة في
الضف��ة الغربية 0.6 ،باملائة في غ��زة) 26.وأفاد برنامج األغذية العاملي بأن
أس��عار األرز املصري في غزة ارتفعت بنسبة  33باملائة وارتفع سعر اخلبز
بنسبة  11باملائة في النصف الثاني من العام  ،2013باملقارنة مع حزيران/
يونيو من نفس العام 27.إن تضخم أسعار الغذاء يؤثر مباشرة على القوة
الش��رائية لألسر الالجئة ،والتي يعرف عنها أنها تخصص باملتوسط 50
باملائ��ة من دخلها املالي للغذاء ( 55باملائة في قطاع غزة) ،مما يؤثر س��لبا ً
على أمنها الغذائي.

الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا

نقص التمويل
اعتم��دت الوكال��ة عل��ى التبرعات الطوعية الس��خية م��ن احلكومات
واملؤسس��ات وآخرين لتلبية االحتياجات اإلنس��انية املتصاعدة لالجئني
الفلس��طينيني ف��ي األرض الفلس��طينية احملتل��ة .ومع ذل��ك ،إن نقص
التمويل ميثل حتدياً.
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(النقص في) متويل النداءات الطارئة من
 2000إلى 2013
الشكل رقم 2

إن لهذا النقص عواقب حقيقية وفورية على الس��كان الذين تخدمهم
األونروا .فبما أنه لم يتم متويل س��وى  44باملائة م��ن النداء الطارئ لعام
 ،2013اضط��رت الوكالة لتعليق برنامج التغذية املدرس��ية في غزة من
آب/أغس��طس  ،2013مما حرم  232,000طال��ب وطالبة من احلصول على
وجبة صغيرة مضمونة في الوقت الذي يكافح فيه حوالي  70باملائة من
الالجئني لتلبية احتياجاتهم األساس��ية .وقد مت تعليق خطة لتوس��عة
برنام��ج املال مقاب��ل العمل الطارئ في غزة لالس��تجابة إلى تقليصات
أخرى في املس��اعدات وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي ،بحيث أن

مدرس��ة تعرضت ألضرار نتيجة التصعيد ف��ي العنف عام  ،2012مخيم
البريج ،غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا

عدد فرص العمل املكافئة لوظائف بدوام كامل التي مت توفيرها ش��كلت
 28باملائة فحسب من العدد الذي خطط له باألصل 28.وفي غزة ،حصل 5
باملائ��ة فقط من املتقدمني للبرنامج على عقد .ويعني ذلك أن 184,578
شخصا ً كانوا يحتاجون للعمل ويرغبون به لم يتمكنوا من تأمني مصدر
دخل ألس��رهم .كما تتأخر الضفة الغربية أيضا ً عن الغاية املستهدفة،
حيث مت بلوغ  11,000أس��رة فقط (للمقارنة ،كانت الغاية املس��تهدفة
 14,000أسرة).

النداء للطوارئ لألونروا 2014

23

 .4االحتياجات اإلنسانية
يعي��ش الالجئون الفلس��طينيون في س��ياق من أزم��ة طويلة األمد من
صنع اإلنس��ان تقوض قدرتهم على الوفاء بحقوق اإلنس��ان األساس��ية
والتمع بها .يصف هذا القس��م االحتياجات اإلنس��انية احلرجة لالجئني
الفلسطينيني حالياً.
األمن الغذائي
يع��د احلق في الغ��ذاء الكافي ،أو األمن الغذائي ،أحد احلقوق األساس��ية
الت��ي ال يس��تطيع العدي��د من الفلس��طينيني الوف��اء به��ا« 29.واألمن
الغذائ��ي يتحقق عندما يتمتع البش��ر كافة في جمي��ع األوقات بفرص
احلصول ،من الناحيتني املادية واالقتصادية ،على أغذية كافية وس��ليمة
ومغذي��ة تلب��ى حاجاته��م التغذوية وتناس��ب أذواقه��م الغذائية كي
يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة» 30.إن هذا التعريف املقبول على
نطاق واس��ع ينطوي على ثالثة عناصر رئيسية :توافر األغذية ،والوصول
إلى الغ��ذاء ،واملدخول الغذائ��ي .ويعتبر الوصول إلى الغ��ذاء من بواعث
القلق األساسية في السياق الفلسطيني ،وال سيما لألسر التي تفتقر
إلى الوس��ائل االقتصادية لش��راء أغذية ذات ج��ودة وبكميات كافية ،مما

يؤدي إلى انتش��ار انعدام األمن الغذائي بقدر ملموس 31.وتظهر البيانات
احلديث��ة زيادة ملحوظة في معدالت انع��دام األمن الغذائي ،على عكس
االجتاه��ات اإليجابية إلى حد ما في الس��نوات األخي��رة ،حيث تصل هذه
املعدالت إلى  23باملائة من األس��ر الالجئة ف��ي الضفة الغربية وإلى 56
باملائة في قطاع غزة.
في الضفة الغربية ،يتصف وضع األمن الغذائي املتقلب بزيادة في حجم
الفئات «التي حتظى بأمن غذائي هامش��ي» وتلك «املهددة بخطر انعدام
األمن الغذائي» 32.ومن اجلدير بالذكر أنه لم تنزلق جميع األس��ر نحو فئة
«املفتقري��ن إلى األم��ن الغذائي» ،وهو ما ميكن تفس��يره كداللة على أن
ق��درات التدبر لدى األس��ر في الضفة الغربية ال تزال تس��مح بدرجة ما
من القدرة على امتصاص الصدمات 33.يس��تثنى من ذلك األسر الالجئة
في اخمليمات ،والذين ارتفع معدل انعدام األمن الغذائي بينهم بنس��بة 6
باملائة من العام  2011إلى  ،2012ليبلغ  35باملائة ،أي بنسبة أعلى بكثير
من املع��دل اإلجمالي النعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية وهو 22
باملائة.

اجلدول رقم 1

األسر الالجئة التي تفتقر إلى األمن الغذائي كنسبة مئوية من األسر الالجئة حسب السنة واملوقع

2009

2010

2011

2012

غزة

58

50

42

الضفة الغربية

25

27

20

56
*23

*بلغ معدل انعدام األمن الغذائي للعام  2012داخل اخمليمات  35باملائة.

وفي غزة ،يثير القل��ق حدوث حتول حاد نحو فئة «انعدام األمن الغذائي»،
م��ن  42باملائة من األس��ر الالجئ��ة في عام  2011إل��ى  56باملائة في عام
 34 .2012وواقع أن نس��بة إضافية تصل إلى  14باملائة من األس��ر الالجئة
في غزة أصبحت تقع ضمن تصنيف «األسر املهددة بخطر انعدام األمن
الغذائ��ي» يفاقم في ش��دة الركود االقتصادي الذي ج��رى وصفه أعاله.
ومن املهم التنويه مرة أخرى إلى مسألة انخفاض األجور والتشغيل في
وظائف منخفضة اجلودة ال تس��اعد بالضرورة على توفير األمن الغذائي.
نتيج��ة لذل��ك ،يق��در أن  790,000الجئ فلس��طيني في غ��زة وكذلك
 251,932في الضفة الغربية س��يكونون بحاجة إلى مساعدات األونروا
من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية للغذاء في عام .2014
الحماية
تش��كل القي��ود عل��ى احلركة والوص��ول الت��ي تفرضها إس��رائيل على
الفلس��طينيني ف��ي غزة والضف��ة الغربية ،مبا فيها القدس الش��رقية،
عائقا ً مباش��را ً أمام احلق في حرية احلركة ،وكذلك األمر بالنسبة للقيود
الراهنة التي تفرضها مصر على غزة.

ف��ي الضف��ة الغربية ،يعمل اجل��دار ونظام التصاريح عل��ى التفريق بني
أفراد األس��رة الواحدة وفصل األسر عن أراضيها وعن سبل الرزق ومراكز
اخلدمات .ويتعرض للخطر بش��كل خاص السكان املقيمون في القدس
الشرقية واملنطقة جيم ومناطق التماس واملناطق العسكرية املغلقة.
ويق��در أن  189,532الجئا ً وغير الجئ يعيش��ون في  160جتمعا ً س��كانيا ً
35
تواجه مصاعب خاصة في الوصول إلى الرعاية الصحية األساسية.
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تقييد مساحة العمل اإلنساني

تؤث��ر القيود على الوصول واحلركة في الضفة الغربية على طواقم العمل اإلنس��اني ل��دى األونروا ،وتعيق اجلهود لتقدمي اإلغاثة الطارئة
لالجئني الفلسطينيني ،وتؤثر سلبا ً على فعالية األونروا في القيام بهذا العمل .فمنذ كانون الثاني/يناير وحتى تشرين األول/أكتوبر ،2013
مت التبليغ عن  172حادثة باإلجمال ،حيث منع حترك موظفي األونروا أو جرى تأخيرهم ،مما أدى إلى خسارة ما يعادل  146يوم عمل.

القدس الشرقية
تعلقت نسبة  80باملائة من احلاالت بالدخول إلى القدس الشرقية ومغادرتها ،باعتبارها املركز الرئيسي لعمليات الطوارئ في األونروا ،مما
أدى إلى خسارة ما يعادل  13.5يوم عمل باملتوسط في الشهر .ومع أن عدد احلاالت التي مت التبليغ عنها في الفترة من كانون الثاني/يناير
وحتى تشرين األول/أكتوبر  2013كان أقل باملقارنة مع الفترة ذاتها في العام  135( 2012مقابل  ،)153إال أن الوقت املفقود كان متقاربا ً (ما
يعادل حوالي  134يوم عمل).
بين الجدار والخط األخضر (منطقة التماس)
في األشهر العشرة األولى من العام  ،2013بلّغ موظفو األونروا عن  24حادثة تتعلق بالدخول إلى منطقة التماس أو مغادرتها ،مما أدى إلى
فقدان ما يعادل أكثر من  8.5يوم عمل.

امرأة فلسطينية تعبر حاجز قلنديا في الضفة الغربية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا

النداء للطوارئ لألونروا 2014

25

اجلدار بالقرب من بيت حلم ،الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا

ال يزال احلصار على غزة يقيد الدخول إلى غزة واخلروج إلى إسرائيل بالنسبة
جلميع الفلس��طينيني تقريباً .وقد ازدادت القيود على احلركة نتيجة قيام
مصر بتقييد املرور على معبر رفح منذ حزيران/يونيو  ،2013إذ يشكل هذا
املعبر البدي��ل الوحيد املتاح للخروج من غزة .وتتمثل النتائج الرئيس��ية
للقي��ود على احلركة والوصول في غ��زة في انخفاض القدرة على الوصول
إل��ى الرعاية الطبي��ة ،ونقص اللوازم الطبية وامل��واد الصيدالنية ،وارتفاع
أس��عار مجموعة من اللوازم األساس��ية ،مبا فيها األغذية والوقود 36.وقد
أصبحت األونروا في األعوام األخيرة ،وبش��كل متزايد ،اجلهة التي تشكل
امل�لاذ األخير لتقدمي الرعاي��ة الصحية األولية بالنس��بة لالجئني ،ويتوقع
أن يتواص��ل ه��ذا االجتاه في ع��ام  2014نتيجة نقص الل��وازم واألدوية في
املستش��فيات العامة .ومن شأن الطلب اإلضافي على خدمات األونروا أن
يتسبب مبزيد من الضغوط على خدمات الوكالة األساسية ،والتي تعاني
في األصل من ضغط ش��ديد ،إذ استقبل  21مركزا ً صحيا ً فقط ما يصل
إلى  4.4مليون زيارة طبية عبر قطاع غزة في عام .2012
يواج��ه الالجئ��ون الفلس��طينيون في حياته��م اليومي��ة مجموعة من
العوائ��ق أمام متتعهم الكامل باحلق في احلياة واحلرية واألمن ،وذلك أحيانا ً
نتيجة انتهاكات القانون اإلنساني الدولي أو قانون حقوق اإلنسان الدولي،
مما يتطلب اتخاذ تدابير حمائية طارئة لصيانة حقوق اإلنسان األساسية
37
وتعزيزها.
ط��رأت ف��ي الضف��ة الغربية زي��ادة ملموس��ة ف��ي عملي��ات التفتيش
اإلس��رائيلية في مخيمات الالجئني خالل األشهر العشرة األولى من عام
 390( 2013باملقارن��ة م��ع  293خالل العام  2012بأكمله) ،مما أدى إلى تكرر
الصدامات مع الالجئني بق��در أكبر وزيادة حدتها .وقد ارتفع العدد الكلي
للمعتقلني الالجئني خالل عمليات التفتيش والنشاط العسكري وأفعال
املستوطنني والصدامات غير املسلحة ،ليصل إلى  35شهريا ً في املتوسط
خالل الشهور العشرة األولى من العام ،باملقارنة مع  29في الشهر في عام
 38 .2012وم��ن بني احملتجزين ،يوجد  58قاصراً ،باملقارنة مع  6في عام 2012
بأكمل��ه .كما أدت املواجهات إلى زيادة في عدد القتلى ،بواقع تس��عة (مبا
يش��مل اثنني قاصرين) بني كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر ،2013
فيم��ا لم يبلغ عن أي قتلى في ع��ام  .2012وارتفعت حاالت اإلصابة بأكثر
من عشرة أضعاف ،إلى ( 439مبا في ذلك  86إصابة لدى قاصرين) ،باملقارنة
مع ( 38مبا في ذلك  5إصابات لدى قاصرين) في عام .2012

ميثل عنف املس��توطنني اإلس��رائيليني في الضفة الغربية تهديدا ً بالغاً.
وق��د مت في الفترة من كان��ون الثاني/يناير إلى تش��رين األول/أكتوبر 2013
تس��جيل ما يصل إلى  361حادثة عنف تتعلق باملس��توطنني ،مبا يشمل
 87حادث��ة أدت إلى إصابات ،وهو ما ميثل زيادة بنس��بة  7باملائة عن الفترة
ذاته��ا في العام  .2012وازداد عدد احلاالت التي ترافقت بأضرار للممتلكات
بس��بب املستوطنني بنس��بة  19باملائة 39.في عام  ،2013تواصل التوسع
االس��تيطاني ف��ي املنطقة جي��م والقدس الش��رقية بال ه��وادة ،وهو ما
ش��كل أحد العوام��ل الرئيس��ية املؤدية إلى ه��دم املبان��ي التي ميلكها
الفلس��طينيون ،وكذلك التهجير واإلخالء القس��ري لألسر والتجمعات
السكانية الفلس��طينية .وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين
األول/أكتوب��ر  - 2013كما حدث طيلة الع��ام  2011والعام  - 2012هدمت
الس��لطات اإلس��رائيلية باملتوس��ط أكثر من  50مبنى فلس��طينيا ً في
الش��هر .كما تس��ببت أعمال الهدم واإلخالء في األشهر العشرة األولى
من ع��ام  ،2013بتهجير  90ش��خصا ً من البالغني واألطفال في الش��هر
باملتوس��ط ،مقابل متوسط ش��هري يبلغ  82شخصا ً مت تهجيرهم خالل
الفترة ذاتها من العام  40 .2012ويالحظ ارتفاع ملموس بش��كل خاص في
أعداد املهجرين في القدس الشرقية ،حيث مت تهجير  282فلسطينيا ً في
الفت��رة من كانون الثاني/يناير إلى تش��رين األول/أكتوبر  ،2013بزيادة تعلو
ع��ن  75باملائة باملقارنة مع جميع ح��االت التهجير التي جرت في القدس
الش��رقية في عام��ي  2011و 2012مع��ا ً ( ،)159ومن بني ه��ؤالء  93الجئا ً
مسجال ً (منهم  50طفال ً) .وفي فترة األشهر العشرة ذاتها في عام ،2013
مت تهجي��ر م��ا يصل إلى  178الجئا ً مس��جال ً عنوةً م��ن املنطقة جيم ،مبا
41
يشمل  95طفالً.
وفي غزة ،تتس��بب املنطق��ة احملظورة التي تفرضها إس��رائيل بتهديدات
خاص��ة للفلس��طينيني بخصوص احلماية وس��بل الرزق .وحت��ى مع أنه
لم يع��د يتم فرض القيود بالتكرار ذاته عل��ى الوصول إلى األراضي خلف
«املنطق��ة العازلة» على بعد  300متراً ،يظل املزارع��ون والرعاة يواجهون
مخاطر ش��خصية بالغة عند محاولتهم العمل على أراضيهم بالقرب
من احل��دود 42.ففي النصف األول من العام  ،2013بلّغ عن  58حادثة إطالق
نار في املنطقة احملظورة أدت إلى  31إصابة ووفاتني .وأفيد بأن س��ت حاالت
عل��ى األق��ل من هذا اجملموع وقعت على مس��افة أبعد م��ن  300مترا ً عن
السياج .كما أن فرض حدود لصيد األسماك ضمن ستة أميال بحرية من
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شاطئ غزة قد أدى إلى إصابة خمسة صيادين واحتجاز  13صيادا ً بواسطة
البحرية اإلسرائيلية في النصف األول من العام  .2013ومت التبليغ كذلك،
في آب/أغس��طس وأيلول/س��بتمبر ،عن حادثتني قام��ت فيهما البحرية
املصري��ة بفتح النار باجتاه مراكب صيد فلس��طينية بالق��رب من احلدود
املصرية .ويفاد بأنه مت اعتقال خمسة صيادين ،وأصيب أربعة ،فيما تعرض
43
أحد املراكب ألضرار ،وصودر مركب آخر في احلادثتني
في الكثي��ر من األحيان ،يتعرض املدنيون للخطر بس��بب العنف املرتبط
بالص��راع في أعقاب العمليات عس��كرية وتصعيد األعمال العدائية في
قط��اع غزة .ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/س��بتمبر ،2013
تس��بب العنف املتواص��ل على مس��توى منخفض بوف��اة ثالثة مدنيني
وإصابة  42آخرين 44.إن كل تصعيد في العنف يترك راءه ذخائر غير منفجرة
جديدة ،تش��كل تهديدا ً خطيرا ً للمدنيني ولألطفال على وجه اخلصوص.
وقد ش��هدت األش��هر اخلمس��ة األولى من العام  2013مقتل وإصابة 25
شخصا ً بس��بب الذخائر غير املنفجرة ،مبا يشكل زيادة بسبعة أشخاص
45
عن األشهر اخلمسة التي سبقتها.

م��ن بني  25ضحية للذخائر غير املنفجرة ،كان
هناك  21طفال ً (غزة ،األش��هر اخلمسة األولى
من العام )2013
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الش��ؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنسانية،
تشرين األول/أكتوبر .2013

يفاد بوجود نسبة عالية من العنف األسري ،وخاصة ضد النساء واألطفال.
فف��ي الفترة من متوز/يولي��و  2010إلى متوز/يوليو  ،2011أفادت نس��بة 37
باملائة من النس��اء اللواتي س��بق لهن الزواج بأنهن تعرضن لشكل واحد
عل��ى األقل من العنف على يد أزواجه��ن ( 29.9باملائة في الضفة الغربية
مقاب��ل  51.1باملائة في قطاع غ��زة) 46.وخالل الفترة نفس��ها ،تعرض 51
باملائ��ة من األطفال الذين تت��راوح أعمارهم من  12إل��ى  17عاما ً للعنف
داخل األس��رة على يد أحد أعضاء األسرة ،وأفيد بأن نسبة  34.5باملائة قد
47
تعرضوا للعنف اجلسدي على يد أمهاتهم.
ويتسبب عنف املستوطنني في الضفة الغربية بتأثيرات نفسية خطيرة
على األطفال والفتيان والفتي��ات ،إذ أنهم يتعرضون لهذا العنف بصورة
مباش��رة وغير مباش��رة ،مبا في ذلك وه��م في طريقهم إلى املدرس��ة أو
عودتهم منها وداخل بيئتهم املدرسية واملنزلية املباشرة .عالوة على ذلك،
تتسب أعمال الهدم والتهجير ،وكذلك التهديدات املتعلقة بها ،بضغوط
ش��ديدة على األسر الالجئة والتجمعات الس��كانية عموماً ،حيث تهدد
التماس��ك األس��ري واجملتمعي وتس��اهم في التعرض ملشكالت نفسية
واضطرابات شديدة في الصحة النفسية.
إن األثر النفس��ي-االجتماعي لعش��رات الس��نني من العنف واالضطراب
السياس��ي والفقر املتجذر شديد الوطأة .وفيما تس��تنفد األسر قدرات
التدبر لديها ،تسود مش��اعر اليأس واإلخفاق ،ويتغلغل العنف في احلياة
األس��رية تاركا ً تأثيرا ً مدمرا ً على أداء األطفال في املدارس ومؤشرات الرفاه
اإلجمالية .ففي غزة ،تضاعف عدد األشخاص الذين عاجلتهم األونروا بشأن
الصدمة النفس��ية أو اضطراب توتر ما بعد الصدمة من ش��هر تش��رين
الثاني/نوفمبر إلى كانون األول/ديسمبر  2012في أعقاب تصعيد عسكري
خطير  -حيث كان  42باملائة ممن جرت معاجلتهم في عمر يقل عن تس��ع
س��نوات 48.بإمكان الطلبة أن يجدوا املالذ اآلمن ف��ي بيئة مدارس األونروا،
حيث ميكنهم احلصول على الدعم والهروب من واقع احلياة القاسي الذي
يحيط بهم ،على الرغ��م من اكتظاظ املدارس .وفي الواقع ،يتوفر القليل
جدا ً من األماك��ن اآلمنة لألطفال خارج امل��دارس ،حيث ميكنهم احلصول
على بعض الراحة واحلماية من بيئتهم القاسية.

فتيات يسرن إلى املدرسة في مخيم الشاطئ ،غزة
© شريف سرحان/أرشيف األونروا
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الحق في المأوى

يواج��ه الفلس��طينيون في غزة ،منذ حوالي عقد من الزمن ،تهديدات وانتهاكات حلقهم في الس��كن املالئ��م .فمنذ العام  ،2000عانى
آالف الالجئني من التهجير الداخلي بعد أن تضررت أو دمرت مس��اكنهم أثناء العمليات العس��كرية .وخالل الصراع الذي وقع في العام
 ،2009/2008تهدم أكثر من  2,300مس��كن وتعرض  50.000مس��كن ،مبا يش��مل  10,700مس��كن ألس��ر الجئة تعيلها نساء ،لدرجات
متفاوتة من األضرار .وفي أعقاب تصعيد آخر في العنف في تش��رين الثاني/نوفمبر  ،2012حتققت األونروا من أن حوالي  9.400مس��كن
(وحدة سكنية) لالجئني قد تضررت من الغارات ،مبا يشمل  140وحدة هدمت بالكامل ،إضافة إلى  135وحدة أصيبت بأضرار بالغة .وقد
بقيت آالف األسر الالجئة تنتظر في ظروف سكن مؤقتة ومتداعية في أثناء احلظر على توريد مواد البناء ،والذي فرض في الفترة من عام
 2007إلى  ،2010واستمر على شكل السماح بدخول كميات محدودة وخاضعة للرقابة في ما تال ذلك من أعوام.

إنجازات األونروا بخصوص المأوى

ألكثر من عش��ر س��نوات ،عملت األونروا رغم كل الصعاب من أجل إعادة تأهيل الس��كن واملأوى لالجئني ودعم األسر التي تنتظر تأهيل
مس��اكنها .وبعد أن مت جتميد العمل ملدة ثالثة أعوام بس��بب استحالة توريد مواد البناء ،استؤنف العمل في عام  2010في موقعني من
مواقع إعادة اإلس��كان الرئيس��ية في منطقتي رفح وخان يونس .وحتى نهاية عام  ،2013لبت الوكالة الغالبية العظمى من احتياجات
الالجئني إلصالح مساكنهم أو االنتقال إلى مساكن جديدة نتيجة الصراع ،مبا في ذلك:
• 60,000عملية إصالح أو تغطية لتكاليف اإلصالح.
• 1,150مسكنا ً أعيد بناؤها في موقعها.
• 3,570موقع إسكان جديداً.
نتيجة لهذه اإلجنازات ،س��يتم في عام  2014تخفيض عدد األس��ر الالجئة املهجرة التي بحاجة إلى مس��اعدة من األونروا في تكاليف
استئجار مساكن انتقالية إلى  600أسرة (من  2,355في أوائل العام .)2013

التحديات المنتظرة

تتوقع األونروا أن اس��تمرار الصراع بحدة منخفضة س��يؤدي إلى احلاج��ة إلجراء  1,000حالة جديدة لإلصالح��ات (الطفيفة أو الكبيرة)
للمساكن خالل العام  .2014إن عملية املصادقة على توريد مواد البناء ال تزال تأخذ وقتا ً طويال ًوتكلف كثيرا ً وتتخلف عن تلبية االحتياجات
الفعلية على أرض الواقع ،فضال ً عن أنها تتأثر باألحداث السياس��ية .على س��بيل املثال ،في ش��هر تش��رين األول/أكتوبر  ،2013أوقفت
حكومة إس��رائيل توريد جميع مواد البناء .وحس��ب  30تشرين األول/أكتوبر ،كان هناك  35مش��روعا ً لألونروا تنتظر مصادقة إسرائيلية
من مكتب تنس��يق األنش��طة احلكومية في املناطق ،مبا في ذلك  32مدرسة ومركزان صحيان واملرحلة األخيرة من البناء في موقع إعادة
اإلسكان في رفح ( 505وحدات سكنية) ،مبا يصل مجموع قيمتها إلى  91مليون دوالر أمريكي تقريباً .هذا في حني أنه لم تتم املصادقة
على أي مشروع لألونروا منذ  18آذار/مارس .2013
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مزارعون في قرية اجليب يحاولون الوصول إلى أراضيهم ،الضفة الغربية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا
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 .5النهج االستراتيجي
س��تواصل األونروا في ع��ام  2014إعطاء األولوي��ة لالحتياجات الطارئة
لالجئ�ين الفلس��طينيني ،س��وا ًء احل��ادة منه��ا أو املطول��ة .إن تخفيف
التأثيرات املدمرة حلالة الطوارئ اإلنسانية يساعد على صيانة احلد األدنى
واألساسي لتيس��ير العمل اجلاري نحو حتقيق نتاجات تنموية أبعد مدى ً
على النحو الوارد في إطار األمم املتحدة للمس��اعدة اإلمنائية 2016-2014
لفلسطني واستراتيجية األونروا املتوسطة األجل.

بالنس��بة للضف��ة الغربية وغ��زة ،أع��دت األون��روا نهجا ً اس��تراتيجيا ً
مشتركا ً للتصدي لالحتياجات اإلنسانية الطارئة ،وحددت الهدف العام
لهذا النهج على أنه :احلد من التأثيرات األساسية املدمرة حلالة الطوارئ
اإلنس��انية التي م��ن صنع اإلنس��ان واملعق��دة واملمتدة عل��ى الالجئني
الفلسطينيني.

ومت حتديد ثالثة أهداف استراتيجية مشتركة بني الضفة الغربية وغزة من أجل حتقيق هذا الهدف العام:
الهدف االستراتيجي األول:

منع املزيد من التدهور في مستوى األمن الغذائي لالجئني الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي وكذلك الذين يواجهون
صدمات حادة.

تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حلقوق اإلنس��ان وعوائق أمام الوصول
الهدف االستراتيجي الثاني :إلى اخلدمات.
الهدف االستراتيجي الثالث :تنفيذ استجابة األونروا اإلنسانية بفاعلية وبتنسيق مع األطراف املعنية ذات العالقة.
وف��ي أثن��اء تصميم خط��ط تدخل ش��مولية من أجل حتقي��ق األهداف
االس��تراتيجية أعاله ،مت حتديد عدة افتراضات مشتركة للتخطيط .وترد
هذه االفتراضات والتبعات املترتبة على كل منها ضمن اجملال السياسي
واألمني واالجتماعي-االقتصادي واملالي في اجلدول رقم .2

نقطة تفتيش في الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا

كما يت��م تفصيل متطلبات البرام��ج املالية من أج��ل التنفيذ الفعال
وحتقي��ق هذه األه��داف في اجلدول رق��م  ،3والذي يس��تعرض املتطلبات
املالية حس��ب كل تدخل وهدف استراتيجي .يجري اجلدول أيضا ً مقارنة
مع املشاريع واملتطلبات التي قدمتها األونروا في دورة البرامج اإلنسانية
49
التي يقودها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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اجلدول رقم  :2افتراضات التخطيط املشتركة
التبعات

افتراضات التخطيط املشتركة
السياسية  /األمنية

ال ت��ؤدي املفاوضات ومحادث��ات التقارب في وجهات النظ��ر بني األطراف بقاء األوضاع السياسية واملعيشية غير املستقرة.
املعنية إلى أي تغيير ملموس على أرض الواقع في عام .2014
اس��تمرار الطبيعة املمتدة لألزمة اإلنسانية الطارئة في تقويض قدرات
التدبر لدى الالجئني الفلسطينيني.
يس��تمر الص��راع بوتي��رة منخفضة إلى متوس��طة ،مع ح��دوث حاالت
زيادة أهمية األونروا كعامل استقرار في املنطقة.
تصعيد متفرقة.
يبقى الوضع األمني في سيناء متقلباً.
تتواص��ل القي��ود عل��ى الوص��ول والتنق��ل ف��ي مختلف أنح��اء األرض حركة محدودة للناس والبضائع واخلدمات وإعاقة التنمية االقتصادية.
الفلسطينية احملتلة.
استمرار الوكالة في العمل في مساحة إنسانية مقيدة.

تتم صيانة التصور عن حيادية األونروا كجهة إنسانية فاعلة.

عدم تأثر دعم املانحني بقضايا احليادية.

االجتماعية-االقتصادية

تستمر حالة حتطيم التنمية في االقتصاد الفلسطيني في عام  .2014انخفاض القوة الش��رائية لالجئني الفلس��طينيني ،وارتفاع مس��تويات
انعدام األمن الغذائي.
تواصل السلطات في الضفة الغربية وغزة مواجهة صعوبات مالية.
ال يحدث تخفيف ملموس للحصار على غزة.
يستمر إغالق غالبية األنفاق بني غزة ومصر.

نقص توريد البضائع يؤدي إلى ارتفاع األس��عار في غ��زة (املواد الغذائية،
مواد البناء ،الوقود ،الخ).
جتد السلطات احمللية صعوبة في احلفاظ على اخلدمات األساسية.
املالية

يتواص��ل من��و النقص التمويل��ي  -الفجوة ب�ين االحتياجات اإلنس��انية تس��اهم االحتياجات الطارئ��ة غير امللباة في زعزعة االس��تقرار في غزة
والضفة الغربية.
الطارئة املتزايدة والتمويل من املانحني.
تخفي��ض اخلدم��ات ،مما ي��ؤدي إلى اس��تياء الالجئ�ين وإمكاني��ة حدوث
تهديدات جتاه موظفي األونروا وإعاقة للخدمات.
ال حت��دث حركة غير طبيعية في معدل الصرف بني العمالت الرئيس��ية األموال املس��تلمة تتيح ش��راء البضائع واخلدمات حسب ما هو مرسوم
للجه��ات املانح��ة (الدوالر األمريك��ي واليورو) وعملة اإلنفاق (الش��يكل لتنفيذ التدخالت.
اإلسرائيلي).
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اجلدول رقم  :3متطلبات البرنامج (جميع املبالغ بالدوالر األمريكي)
اجملموع
رئاسة
الضفة
قطاع غزة
الفرعي
األونروا
الغربية
الهدف االستراتيجي األول :منع املزيد من التدهور في مستوى األمن الغذائي لالجئني الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي وكذلك الذين يواجهون صدمات حادة.
مبررات أي اختالف

املساعدات
الغذائية الطارئة
املساعدات
النقدية الطارئة
برنامج املال
مقابل العمل
الطارئ

دورة البرامج اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج اإلنسانية
النداء الطارئ
دورة البرامج اإلنسانية

91,132,980

13,895,601

101,132,980

13,895,601

 105,028,581يتضمن النداء الطارئ مكونا ً إضافيا ً متعلقا ً بتغذية
األم والطفل.

115,028,581
0
44,805,360

44,805,360
39,611,583

15,091,604

54,703,187

66,179,864

23,502,604

89,682,468

130,744,563

28,987,205

0

كانت ميزانية دورة البرامج اإلنسانية مقيدة لدرجة
ال تسمح بإدراج هذا التدخل األساسي.
غزة  -يخطط النداء الطارئ لتوسيع برنامج املال
مقابل العمل استجابة الرتفاع مستويات البطالة.
الضفة الغربية  -يخطط النداء الطارئ لتوسيع
برنامج املال مقابل العمل استجابة الرتفاع انعدام
األمن الغذائي داخل اخمليمات.

159,731,768

اجملموع الفرعي
النداء الطارئ
249,516,409
0
37,398,205 212,118,204
الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حلقوق اإلنسان وعوائق أمام الوصول إلى اخلدمات.
الصحة النفسية دورة البرامج اإلنسانية
اجملتمعية
النداء الطارئ

5,217,000

393,111

5,610,111

6,317,000

393,111

6,710,111

يخطط النداء الطارئ لنشر مرشدين في جميع
منشآت األونروا في غزة.

دورة البرامج اإلنسانية

1,776,000

981,879

2,757,879

النداء الطارئ

3,776,000

981,879

4,757,879

يغطي النداء الطارئ جميع تكاليف االستشفاء
الطارئ واحتياجات توريد األدوية.

دورة البرامج اإلنسانية

1,998,000

2,825,815

4,823,815

النداء الطارئ

1,998,000

2,825,815

4,823,815

دورة البرامج اإلنسانية

0

1,805,447

1,805,447

النداء الطارئ

0

1,805,447

1,805,447

دورة البرامج اإلنسانية

2,775,000

0

2,775,000

النداء الطارئ

7,825,500

0

7,825,500

يتضمن النداء الطارئ االختبارات املوحدة ،والقناة
التلفزيونية الفضائية ،ونشر معلمني مساعدين في
جميع املدارس.

دورة البرامج اإلنسانية

100,000

0

100,000

النداء الطارئ

1,000,000

0

1,000,000

يخطط النداء الطارئ لتعميم التدريب على جميع
املعلمني بشكل كامل  ،مع توفير رزمة شاملة مبواد
التدريب.

النداء الطارئ

3,000,000

0

3,000,000

دورة البرامج اإلنسانية

2,664,000

0

2,664,000

الصحة الطارئة
موظفو دعم
العمليات
احلماية
التعليم الطارئ
التوعية مبخاطر
الذخائر غير
املنفجرة
أسابيع املرح
الصيفية في غزة
الصحة البيئية
الطارئة
املأوى الطارئ
وإصالح املساكن

النداء الطارئ

5,664,000

0

5,664,000

دورة البرامج اإلنسانية

3,219,000

0

3,219,000

النداء الطارئ

3,219,000

0

3,219,000

دورة البرامج اإلنسانية

17,749,000

6,006,252

0

23,755,252

دورة البرامج اإلنسانية

7,707,450

1,613,004

857,647

10,178,101

النداء الطارئ

9,207,450

1,613,004

857,647

11,678,101

دورة البرامج اإلنسانية

156,201,013

36,606,461

193,665,121 857,647

النداء الطارئ

254,125,154

45,017,461

300,000,262 857,647

لم تدرج أسابيع املرح الصيفية في دورة البرامج
اإلنسانية ،ولكنها تظل تشكل تدخال ً مهما ً حلماية
الطفل ،وبالتالي تظل مدرجة في النداء الطارئ.
يتضمن النداء الطارئ جميع املتطلبات لإلصالحات
الطارئة على البنية التحتية والوقود اإلضافي الذي
حتتاجه الوكالة.

اجملموع الفرعي
النداء الطارئ
38,805,752
0
6,006,252
32,799,500
الهدف االستراتيجي الثالث :تنفيذ استجابة األونروا اإلنسانية بفاعلية وبتنسيق مع األطراف املعنية ذات العالقة.
التنسيق واإلدارة
اجملموع الكلي

تكلفة التنسيق واإلدارة أعلى في النداء الطارئ
ألنه يضم نطاقا ً أوسع من التدخالت التي سيتم
تنفيذها في غزة.
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 .6التدخالت الخاصة بكل قطاع
تتم ترجمة النهج االس��تراتيجي الذي تتبناه األونروا للحد من التأثيرات
السلبية األساسية للطوارئ اإلنسانية على الالجئني الفلسطينيني إلى
تدخالت خاصة بكل قطاع مقس��مة حسب منطقة العمل اجلغرافية،

أطفال في جتمع بدوي في املنطقة جيم ،الضفة الغربية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا

وذلك من منطلق إدراك االختالف في سياق العمل في كل من قطاع غزة
والضفة الغربية .يعرض هذا القس��م التدخالت املقترحة لكل منطقة
جغرافية حسب الهدف االستراتيجي الذي تساهم فيه.
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فتي يقود دراجته إلى املدرسة في مخيم الشاطئ ،غزة
© شريف سرحان/أرشيف األونروا

متاشيا ً مع النهج االس��تراتيجي لألرض الفلسطينية احملتلة ،ستواصل
األون��روا العمل ف��ي غزة على حماي��ة الالجئني من التأثيرات اإلنس��انية
للص��راع الدائر واحلصار .ستس��تجيب الوكالة لالحتياجات اإلنس��انية
الراهن��ة والناش��ئة بني الالجئ�ين في غزة من خالل نه��ج متعدد األوجه

ومتماسك يتقاطع مع مختلف القطاعات ،باستهداف النساء والرجال
والفتي��ان والفتيات بش��كل ف��ردي وعلى مس��توى األس��رة كذلك .ترد
تفاصيل األنش��طة املقترحة في خطط التدخ�لات اخلاصة بكل قطاع
أدناه.

خطط التدخل اخلاصة بكل قطاع
الهدف االستراتيجي األول:
التدخالت الرئيسية:

منع املزيد من التدهور في مستوى األمن الغذائي لالجئني الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي وكذلك الذين يواجهون
صدمات حادة.
املساعدات الغذائية الطارئة
املساعدات النقدية الطارئة
برنامج املال مقابل العمل الطارئ

تحليل االحتياجات

يظل احلصار يش��كل العامل الضمني األساسي النعدام األمن الغذائي
ب�ين الالجئني الفلس��طينيني في غزة ،فيما يس��اهم تدمير األنفاق حتت
احل��دود مع مصر في مفاقمة هذا الوضع ،مم��ا يعيق التنمية االقتصادية
ويرف��ع معدل البطالة .لقد كان مع��دل البطالة بني الالجئني في ارتفاع
ف��ي العام  ،2013إذ بل��غ  32.7باملائ��ة ،فيما انخفضت األج��ور الفعلية
بنس��بة  14.5باملائة خالل العقد املاضي .ويتوق��ع أن يواصل هذا الوضع
التدهور في عام .2014
تكرس األس��ر نس��بة عالية للغاية من إنفاقها للغذاء ( 55باملائة) ،ومع
ذل��ك فهي تظل غير ق��ادرة إلى حد كبير على الوص��ول إلى حالة األمن
الغذائي .فمن بني س��كان غزة الالجئني ،يفتقر  56باملائة لألمن الغذائي
ويعتبر  14باملائة مهددين بخطر انعدام األمن الغذائي .وقد أدت أعوام من
الصراع واحلصار إلى اس��تنزاف قدرات التدبر لدى األسر لتلبية النفقات
اليومية .وتفرض الصدمات اخلارجية والنفقات األساسية على األسر أن
تغير أمناط استهالكها ،بحيث تقلل من كمية املدخول الغذائي ونوعيته.

وتعجز األسر األكثر انكشافاً ،والتي تعيش في فقر مدقع  -على أقل من
 1.5دوالر أمريكي للفرد في اليوم  -عن االس��تجابة حتى ألقل التكاليف،
مثل املصاريف اإلضافية التي ترتبط ببداية العام املدرسي ،فيما تكافح
غالبية األس��ر عن��د التعرض ألضرار أو دمار ملس��كنها نتيجة العمليات
العس��كرية ،مما ي��ؤدي بها إلى تخفيض مش��ترياتها واس��تهالكها من
الغ��ذاء 50.يض��اف إلى ذلك أن��ه تبني في تقري��ر صدر ف��ي حزيران/يونيو
 2012أن  10باملائة من األطفال دون س��ن اخلامس��ة ف��ي غزة يعانون من
التق��زم (قصر القامة) .تأتي هذه املعدالت نتيجة التعرض الطويل األجل
لس��وء التغذية املزمن ،والذي ميكن أن يعزى إلى ارتفاع مس��تويات الفقر
51
والبطالة في غزة.
صممت األونروا ثالثة تدخالت س��عيا ً للحد من تدهور األمن الغذائي عن
طري��ق زيادة الق��درة االقتصادية على الوصول إل��ى الغذاء لدى 790,000
الجئ :املس��اعدات الغذائي��ة الطارئة ،واملس��اعدات النقدي��ة الطارئة،
وبرنام��ج امل��ال مقابل العمل الطارئ .ويجري أدن��اه تفصيل كل من هذه
التدخالت الثالثة على حدة.
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التدخالت الرئيسية

أس��رة فلس��طينية الجئة تعود إلى منزلها بعد احلص��ول على معونات
غذائية طارئة ،مخيم خان يونس ،غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا

املساعدات الغذائية الطارئة

تلبي األسر املفتقرة لألمن الغذائي أبسط متطلباتها للغذاء من خالل املساعدات الغذائية العينية ،وتقدمي الغذاء
املوجه ألطفال املدارس ،وتوفير املكمالت الغذائية للحوامل واألمهات املرضعات واألطفال دون عامهم الثاني.

النتيجة :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.
الغاية

مؤشرات النتائج

الغاية

مؤشرات اخملرجات

%76

نس��بة احتياجات الطاقة التي تتم تلبيته��ا لدى فئة الفقر
املدقع من خالل توزيع املؤن الغذائية (املتوسط للفصل الواحد).

790,000

ع��دد الالجئ�ين املفتقري��ن لألم��ن الغذائ��ي الذي��ن يتلقون
مساعدات غذائية (مصنفا ً حسب اجلنس).

%40

نس��بة احتياج��ات الطاقة التي تتم تلبيتها ل��دى فئة الفقر
املطلق من خالل توزيع املؤن الغذائية (املتوسط للفصل الواحد).

%100

نس��بة األس��ر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي التي تتلقى
معونات غذائية عينية.

61,000

أطن��ان الس��لع املنتج��ة محليا ً الت��ي يتم ش��راؤها لتوزيع
املساعدات الغذائية الطارئة.

النتيجة :يحصل أطفال املدارس على مدخول غذائي أفضل.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة طلبة األون��روا الذين يكفل لهم احلص��ول على وجبة
صغيرة واحدة على األقل في اليوم.

الغاية

43,200,000

مؤشرات اخملرجات

عدد الوجب��ات الصغي��رة املوزعة على الطلب��ة (مصنفا ً
حسب اجلنس).

النتيجة :يتم توفير التغذية األمثل لألطفال الالجئني دون عمر  24شهراً.
الغاية

مؤشرات النتائج

الغاية

%100
%100

نس��بة الالجئات احلوامل واألطفال دون عمر  24ش��هرا ً الذين
ميلكون الوصول إلى التغذية الكافية واملالئمة.

%100
%100

مؤشرات اخملرجات
نسبة النس��اء املستفيدات من املعونات الغذائية اإلضافية
اللواتي يتلقني اإلرش��اد حول التغذية التكميلية املناس��بة
للرضع وصغار األطفال  24-6شهراً.

نس��بة الالجئات احلوامل واملرضعات اللواتي يتلقني معونات
غذائية إضافية مناسبة.
نس��بة األطفال في عمر  24-6ش��هرا ً الذي��ن يتلقون أغذية
تكميلية.
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التدخل

ستس��عى األونروا ،م��ن خالل التوزيع الط��ارئ للمواد الغذائية بش��كل
فصلي ،للوصول إلى حوالي  790,000الجئ في غزة ،مبا يش��مل 386,000
أنثى وما يصل إلى  36,300أس��رة تعيلها نساء .إن جميع األسر الالجئة
املستفيدة من املساعدات الغذائية إما من فئة الفقر املدقع (تعيش على
أقل من  1.5دوالر أمريكي للفرد في اليوم) أو املطلق (تعيش على  3.63دوالر
للفرد في اليوم) ،وفقا ً لصيغة األونروا البديلة الختبار اإلمكانيات .سيتم
توزي��ع طرود غذائية تع��ادل  76باملائة من االحتياج��ات اليومية للطاقة
على  303,000مس��تفيد من فئة الفقر املدقع ،مبا يشمل  148,000أنثى
وحوالي  20,500أسرة تعيلها نساء .وسيتلقى  487,000الجئ آخرين من
فئة الفقر املطلق ،مبن فيهم  238,000أنثى و 15,800أسرة تعيلها نساء،
ما يكاف��ئ  40باملائة من احتياجاتهم اليومية للطاقة .إن معايير أهلية
األس��ر لتلقي املس��اعدات تولي اعتبارا ً خاصا ً لوضع األسر التي تعيلها
نس��اء وأطفالهم  -خاصة النس��اء غير املطلقات رس��ميا ً ويصنفن في
فئة “املهجورات”  -للتأكد من حماية قدرة هذه األس��ر على الوصول إلى
الغذاء .س��يعتمد حجم الطرود الغذائية الفصلية على حجم األس��رة
وحالة الفقر .وس��يحتوي كل طرد على الدقيق واألرز والسكر وزيت عباد
الشمس واحلليب الكامل الدسم واللحم املعلب.
أما برنامج التغذية املدرس��ية فمصم��م بنا ًء على قائمة تناوبية تغطي
 180يوم��ا ً مدرس��ياً .ضمن هذا البرنامج ،س��يحصل حوال��ي 240,000
طال��ب وطالبة ( 52باملائة منهم ذكور مقاب��ل  48باملائة إناث) ينتظمون

املساعدات النقدية الطارئة
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في م��دارس األونروا على أغذي��ة طازجة متنوعة مثل الساندويتش��ات
واللنب والفواكه والعصير أو احلليب بش��كل يومي ،مبا يكفل حصولهم
على وجبة صغي��رة واحدة على األقل في اليوم بصرف النظر عن الوضع
52
االقتصادي ألسرهم.
سعيا ً لتوفير حافز إضافي لالقتصاد احمللي وتوفير تكاليف النقل ،سيتم
شراء املواد الغذائية الطازجة للمدارس ،وكذلك الدقيق للطرود الغذائية
التي ستوزع على األسر ،من السوق احمللية حيثما أمكن .باإلجمال ،يقدر
أنه س��يتم ش��راء  61,000طن من املواد الغذائية محلياً ،مبا ميثل حوالي
 29.1مليون دوالر أمريكي من ضمن إجمالي موازنة املساعدات الغذائية.
وللتص��دي ألث��ر س��وء التغذي��ة املزمن عل��ى النماء اجلس��دي والعقلي
لألطف��ال على املدى البعيد ،تقدم األونروا الرعاية الش��املة أثناء احلمل
وبعد ال��والدة ،مبا يش��مل إجراء فح��وص التقصي الصح��ي املنتظمة،
وتقيي��م اخملاط��ر ،وتوفير مكمالت احلديد وحم��ض الفوليك .وقد ثبت أن
ذل��ك ال يكفي للوقاية من التقزم ب�ين األطفال .إن البروتوكوالت الطبية
احلديثة التي يتم تطبيقها على مستوى املرافق الصحية قد جنحت في
معاجلة ما يتم الكشف عنه من حاالت ،مما خفّ ض انتشار هذه احلالة بني
أطفال الالجئني الفلسطينيني ،ولكن احلاجة ال تزال قائمة إلجراء تدخل
موجه بش��كل أفض��ل .لذلك ،تنوي األونروا ،ضم��ن التدخل الغذائي في
النداء الط��ارئ ،أن تقدم أغذية تكميلية عالية اجلودة وآمنة ومناس��بة،
في التوقيت السليم ،لكل من النساء احلوامل واألطفال الذين لم يتموا
عامني من العمر.

متكني األس��ر التي تعاني من الفقر املدقع من س��د فجوة الفقر املتبقية لديهم بعد تلقي املس��اعدات الغذائية،
وحماية األسر املهددة من الصدمات املتعلقة باستهالك الغذاء من خالل حتويالت نقدية تكميلية غير مشروطة.

النتيجة :يتم سد فجوة الفقر املتبقية بعد املساعدات الغذائية لدى األسر التي تعيش في فقر مدقع.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة فجوة الفقر املتبقية بعد املساعدات الغذائية التي
يتم سدها.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نس��بة األس��ر املؤهلة م��ن فئة الفق��ر املدقع الت��ي تتلقى
مساعدة مكملة لدخلها.

النتيجة :األسر التي لديها أطفال في سن املدرسة ال تتنازل عن مشترياتها من األغذية األساسية من أجل تغطية املصاريف األساسية للعودة إلى املدرسة.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة مصاريف العودة إلى املدرسة لكل طالب باملتوسط
التي تغطيها املساعدات النقدية.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نسبة الطلبة الذين تقدم إليهم مساعدات نقدية لتغطية
تكاليف العودة إلى املدرسة.

النتيجة :تتم حماية قدرات التدبر لدى األسر التي تعاني من خسائر مادية نتيجة العمليات العسكرية.
الغاية

%70

مؤشرات النتائج

نسبة األسر املتلقية للمساعدات النقدية التي ال تلجأ إلى
آليات تدبر سلبية في أعقاب التعرض خلسائر مادية.

التدخل

في العادة تكون األس��ر الالجئة التي تعيش حتت خط الفقر املدقع (أقل
م��ن  1.5دوالر للف��رد في الي��وم) غير قادرة عل��ى تلبي��ة احتياجاتها من
األغذي��ة ،حتى بعد تقدمي املس��اعدات الغذائية العينية .تضم مثل هذه
األسر  303,000فرد ،وستعمل األونروا على تزويد هؤالء مبساعدات نقدية
مصممة الحتياجاتهم اخلاصة حس��ب حجم األسرة ،ملساعدتهم على
س��د الفجوة املتبقية في احتياجاتهم األساس��ية للغذاء .س��تحصل
األس��ر التي تعي��ش في فقر مدقع عل��ى  350دوالرا ً أمريكيا ً باملتوس��ط
لألسرة الواحدة في السنة.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نسبة األس��ر املؤهلة املتعرضة إلى صدمات نتيجة التدمير
املرتبط بالعمليات العسكرية التي تتم مساعدتها لتلبية
متطلباتها األساسية.

من أجل حماية األسر الالجئة من الصدمات االستثنائية التي تؤثر على
قدرتهم على ش��راء األغذية ،س��تنفذ األونروا تدخلني مختلفني لتقدمي
املساعدة النقدية .سيتم تزويد األسر الالجئة مبساهمة خاصة بالعودة
إلى املدرسة بقيمة  100شيكل ( 28دوالرا ً أمريكياً) في كل فصل دراسي
لكل طفل ينتظم في مدارس األونروا ،وسيش��مل ذلك حوالي 240,000
طف��ل في ع��ام  .2014كما س��يتم تق��دمي تعويض مالي خ��اص جلميع
األس��ر الالجئة املؤهلة التي تعاني من خس��ائر مادية نتيجة العمليات
العس��كرية ،مبا يدفعها لتخفيض مشترياتها الغذائية .يقدر أن حوالي
 1,000أسرة ستحتاج إلى هذه املساعدة في عام .2014
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الجئ فلسطيني يعمل من خالل برنامج املال مقابل العمل في غزة
© شريف سرحان/أرشيف األونروا

برنامج املال مقابل العمل الطارئ

زيادة قدرة األس��ر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي واملعرضة له على الوصول االقتصادي لتغطية احتياجاتها
األساسية للغذاء من خالل املال مقابل العمل.

النتيجة :يكسب الرجال والنساء األجور على مدى قصير لتغطية احتياجاتهم األساسية للغذاء واستعادة قدراتهم على التدبر.
الغاية

%79
%38

مؤشرات النتائج
نس��بة املس��تفيدين من برنامج املال مقاب��ل العمل الذين
يس��تخدمون ما يكس��بونه لتلبية احتياجاتهم األساسية
للغذاء.

نس��بة املس��تفيدين من برنامج املال مقاب��ل العمل الذين
يستخدمون ما يكسبونه لسداد ديونهم.

الغاية

مؤشرات اخملرجات

49,191

عدد الالجئني الذين يس��تفيدون من املال مقابل العمل على
املدى القصير (مصنفا ً حسب اجلنس).

59,621,574
دوالرا ً

القيم��ة اإلجمالية املقدمة للمس��تفيدين من برنامج املال
مقابل العمل.
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التدخل

تفتقر العديد من األسر للقدرة على الوصول إلى الغذاء نتيجة توفر قدر
محدود من اإلمكانات االقتصادية لديها .ويتم التصدي لهذا الوضع من
خالل توفير أجور يومية للرجال والنس��اء عن طريق إش��راكهم في فرص
قصي��رة األجل جلني املال مقابل العمل .لقد أش��ار أغلب الالجئني الذين
اس��تفادوا من فرص املال مقابل العمل في ع��ام  2013إلى أنهم أنفقوا
ما كس��بوه من مال عل��ى الغ��ذاء ( 79باملائة) وغير ذلك م��ن املصاريف
األساس��ية التي حتتاجها أسرهم (مبا في ذلك سداد الديون  -بنسبة 38
باملائ��ة) ،كما أف��ادوا بأن العمل أعاد لهم اإلحس��اس بالكرامة من خالل
متكنهم من تأمني دخل ألفراد أسرهم.
ستس��تهدف األونروا األس��ر الالجئة األكثر فقرا ً في قط��اع غزة بتوفير
 49,191فرص��ة عمل .يش��مل ذل��ك  33,486فرصة للعم��ال غير املهرة،
و 14,944للعم��ال املهرة و 761فرصة للمهني�ين ،مبا ميثل  5,180,552يوم
عمل (م��ا يعادل  17,988وظيف��ة بدوام كامل) .س��يكون جزء من فرص
العمل للعمال املهرة املهني�ين متعلقا ً بوظائف تدريب للخريجني اجلدد
( .)4,711س��يتم حتديد األج��ور اليومية بحيث تقل عن مس��توى األجور
املتوس��ط بني الالجئني حتى ال يتس��بب البرنامج بتشويه سوق العمل
احملل��ي ،بحي��ث تتراوح األجور م��ن  10دوالرات للعمال غي��ر املهرة إلى 14

برنامج املال مقابل العمل في غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا

39

دوالرا ً للعم��ال امله��رة في الي��وم ،ويبلغ احل��د األقصى لألج��ور  19دوالرا ً
للوظائف املهنية القليلة ،اعتمادا ً على مستوى املهارة وعدد أيام العمل
في الش��هر 53.تبلغ القيمة اإلجمالية للمبلغ الذي سيتم توزيعه كأجور
 59,621,574دوالرا ً أمريكياً ،وس��يبلغ عدد املس��تفيدين غير املباش��رين
 319,739فردا ً من األسر الالجئة.
س��تحصل األس��ر التي تعيش في فقر مدقع ومطل��ق على األولوية في
فرص املال مقابل العمل ،كما سيولى اهتمام إضافي بضمان فرص عمل
للنساء والشباب ،من خالل تعزيز توظيفهم بنشاط .ويخطط أن تشغل
النساء  35باملائة من فرص املال مقابل العمل ويشغل الشباب  25باملائة
منها .وسيتم تعميم برنامج تدريب اخلريجني ،والذي يعتبر مكونا ً فرعيا ً
م��ن برنام��ج املال مقاب��ل العمل ،ويوف��ر أول فرصة عم��ل قصيرة املدى
للخريجني الش��باب املؤهلني؛ كما سيتم دعم املبادرات احمللية الصغيرة
احلج��م التي ينفذه��ا فاعلون محليون ف��ي املناطق احملروم��ة اقتصادياً.
ستستخدم قاعدة بيانات الوكالة ملقارنة مهارات مقدمي الطلبات مع
فرص العمل املتاحة .وسيتم تنسيب املشاركني في البرنامج للعمل في
وظائف متنوعة ،مبا في ذلك في مستش��فيات ،وف��ي منظمات قاعدية
مجتمعية ،وفي مؤسسات أهلية ،وفي منشآت األونروا.
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تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حلقوق اإلنس��ان وعوائق أمام الوصول
الهدف االستراتيجي الثاني:
إلى اخلدمات.

التدخالت الرئيسية:

الصحة النفسية اجملتمعية
الصحة الطارئة
دعم العمليات
التعليم الطارئ

التوعية مبخاطر الذخائر غير املنفجرة
أسابيع املرح الصيفية في غزة
املياه والصرف الصحي الطارئ
املأوى الطارئ

التدخالت الرئيسية
الصحة النفسية اجملتمعية

يتم تعزيز قدرة الصمود والتحمل والصحة النفسية لألسر والتجمعات السكانية الالجئة املهددة.

النتيجة :تتم زيادة قدرات الصمود والتدبر والصحة النفسية والسالمة النفسية-االجتماعية في التجمعات السكانية املهددة املستهدفة.
الغاية

%60

مؤشرات النتائج

نس��بة احل��االت الت��ي تتعافى م��ن مجموع حاالت اإلرش��اد
الفردي.

تحليل االحتياجات

أدت أعوام الصراع واحلصار في غزة إلى مستويات مختلفة من الضائقة
النفس��ية-االجتماعية ،وخفضت قدرات التدبر لدى األسر وأنقصت من
مستوى الصمود والتحمل في اجملتمع بشكل عام .فاألطفال في املدارس
يعان��ون من اضطرابات متنوعة ،مثل النش��اط املف��رط ،ونقص التركيز،
واالندفاع ،والتحدي ،والس��لوك املعادي للمجتمع ،وذلك باألساس نتيجة
الظروف الصعبة بشكل استثنائي التي حتيط بهم .يقدر أنه في مدارس
األونروا ،يحتاج  5.25باملائة من الطلبة لإلرشاد الفردي (أي حوالي 12,600
طف��ل) .وبني البالغ�ين أيض��اً ،يلتمس أغل��ب الناس الدعم النفس��ي-
االجتماعي من األونروا اس��تجابة للمشكالت األس��رية ،والتي كثيرا ً ما
تتفاقم نتيجة الضغوط االقتصادية الش��ديدة على مس��توى األس��رة.
وتش��كل النس��اء  82باملائة م��ن الالجئني الذين يلتمس��ون هذا الدعم،
وغالب��ا ً نتيج��ة معاناتهم من العنف القائم على الن��وع االجتماعي .إن
األدوار والق��وى احملركة داخل األس��رة آخ��ذة بالتغير في البيئ��ة الراهنة،
ويساهم ذلك في رفع مستويات العنف األسري.
التدخل

س��تحافظ األونروا على ش��بكة من املرشدين النفس��يني-االجتماعيني
املهنيني الذي��ن تلقوا التدريب على تلبية احتياجات الصحة النفس��ية
احملددة في مجتمع غزة .يوفر مرش��دو الصحة النفسية اجملتمعية حبل

الغاية

مؤشرات اخملرجات

1,330

عدد احل��االت النش��طة التي يت��م العمل معه��ا من خالل
اإلرش��اد الفردي (متوس��ط عدد احلاالت املفتوحة في نهاية
الشهر).

11,330

عدد احلاالت اجلديدة التي يتم العمل معها من خالل اإلرشاد
الفردي.

9,888

عدد جلسات اإلرشاد اجلمعي.

17,312

عدد جلس��ات التوعية العامة في املدارس واملراكز الصحية
واملرافق األخرى.

النجاة حلوالي  50,000ش��خص كل س��نة ،إذ يس��اعدونهم في حتسني
ق��درات التدبر لديه��م وتعزيز صموده��م في وجه التحديات الش��ديدة
الوطأة.
سيتم توفير مرش��دين نفس��يني-اجتماعيني في جميع مدارس األونروا
البالغة  245مدرس��ة ،حيث س��يحصل حوالي  12,600طفل الجئ على
اإلرش��اد الفردي .باإلضافة إلى ذلك ،س��يتم توظيف مرشدين في جميع
مراف��ق اخلدمات األخرى في األون��روا ،والتي تضم  21عي��ادة صحية و16
مكتب��ا ً لإلغاث��ة واخلدم��ات االجتماعية ،وذل��ك لتقدمي اإلرش��اد الفردي
واجلمعي لألس��ر التي تلتمس الدعم النفس��ي-االجتماعي .وسيتم في
املراك��ز الصحية الكش��ف عن الناجيات من العن��ف القائم على النوع
االجتماعي وتزويدهن باإلرش��اد وإحالتهم من خالل نظام اإلحالة اخلاص
بالعنف القائم عل��ى النوع االجتماعي في األونروا ،ومن خالل تبني نهج
“مركز اخلدمات اجلامع” ،حيث يتم توفير دعم إضافي بواس��طة خمسة
مرش��دين قانونيني يقدمون املش��ورة القانونية والتوعي��ة حول احلقوق
األساسية واإلحالة للحصول على متثيل قانوني عند االقتضاء.
سيقوم ثمانية مهنيني مس��ؤولني في الصحة النفسية بتوفير الدعم
والتوجيه الضروري لفريق املرشدين .وسيقدمون لهم مزيدا ً من التدريب
املس��تمر على أحدث الدالئل اإلرشادية العاملية ،وضبط اجلودة ،واملراقبة،
والدعم اخلاص في التعامل مع احلاالت املعقدة.
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مركز األونروا الصحي في الرمال ،غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا

الصحة الطارئة

يتم احلد من تأثير األزمة على اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني.

النتيجة :يكون الالجئون املتضررون من األزمة قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية األولية ،ويحصل أفقر الفقراء على احلد األدنى من الدعم املالي
للوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية.
الغاية

مؤشرات النتائج

الغاية

مؤشرات اخملرجات

%100

املرض��ى احملال��ون إل��ى مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة الثانوية
والتخصصية التي مت التعاق��د معها يتمكنون من الوصول
إلى هذه اخلدمات.

%100

نس��بة املراكز الصحية التي ال تعاني من نفاد مخزونها من
 12مادة خاضعة للتتبع.

%100

تتم االس��تجابة لطلب��ات املرضى للتعويض ع��ن النفقات
مقابل خدم��ات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية في
مرافق غير متعاقد معها.

%78

نس��بة الالجئني الفقراء من مجموع املس��تفيدين من دعم
تكاليف الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية.

النتيجة :يتم حتديد الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة لتزويدهم باملساعدة املصممة لهم مبا يسمح لهم باملشاركة الكاملة في األنشطة التعليمية.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة األطفال الذين يتم حتديد أنهم ذوو احتياجات خاصة
ويتلقون الدعم املناسب.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نس��بة الطلبة احملالني إلى برنامج “أطفال مميزون ،احتياجات
خاصة” الذين يحصلون على فحص طبي شامل.
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تحليل االحتياجات

التدخل

ارتفع عدد االستش��ارات الطبية في مراكز األونروا الصحية بنس��بة 17
باملائ��ة بني الع��ام  2007والعام  ،2012ووصل إلى  4.4مليون في الس��نة،
وذلك إث��ر تزايد أعداد الالجئني غير القادرين عل��ى الدفع مقابل اخلدمات
الطبي��ة في عي��ادات وزارة الصح��ة والقط��اع اخل��اص .إن الطلب يرفع
من معدل اس��تهالك األدوي��ة واللوازم مبا يفوق احل��د االعتيادي لعمليات
الوكال��ة ،مهددا ً قدرتها على تق��دمي رعاية صحية ذات جودة .إال أنه على
الرغم من ارتفاع عدد االستش��ارات ،يتواص��ل االنخفاض التدريجي في
الوض��ع الصح��ي العام في غزة .فليس من الن��ادر أن توجد لدى األطفال
الالجئ�ين أم��راض أو إعاقات يعانون منها على مدى س��نوات دون أن يتم
الكش��ف عنها ،فت��ؤدي إلى ح��دوث مضاعفات في مج��االت أخرى من
حياتهم ،مثل األداء املدرس��ي .وقد أجري في العام الدراسي 2013/2012
تقييم طبي معمق على  9,961طفال ً في مدارس األونروا س��بق الكشف
ع��ن معاناتهم من أمراض أو إعاقات أو فش��ل عام في التعليم ،وتبني أن
ل��دى  13باملائة منهم صعوبات في الرؤية ،ولدى  15باملائة مش��اكل في
النطق ،ولدى  8باملائة فقر دم .ويتهدد احلق في الرعاية الصحية بش��كل
خاص بالنس��بة لالجئ�ين الفقراء الذي��ن يعانون من أم��راض خطيرة أو
أوض��اع تهدد احلي��اة ،مثل احلمل اخلطر ،والتي ال تت��م تغطيتها بالتأمني
الصحي للس��لطة الفلسطينية أو ال تتوفر الرعاية الالزمة لها مطلقا ً
في غزة.

ستحافظ األونروا على تقدمي الرعاية الصحية األولية ذات اجلودة لالجئني
الفلس��طينيني في غ��زة عن طري��ق ضمان أن تك��ون املع��دات واللوازم
الطبي��ة متاحة ف��ي مراكزها الصحي��ة ،للتعويض ع��ن النقص املزمن
الذي تعاني منه العيادات األخرى ،واحلفاظ على مكانتها كمدخل موثوق
إلى اخلدمات األخرى (احلماي��ة) .بالنظر إلى القيود اإلضافية على اللوازم
املتوفرة ،يفترض أن االحتياج سيتزايد بقدر أكبر في هذا العام ألن بعض
الالجئني الذين رمبا اعتمدوا في السابق على اخلدمات احمللية سيضطرون
للتوجه نحو األونروا التماسا ً للمساعدة الطبية .لهذه الغاية ،ستعمل
الوكالة على توريد أدوية ومس��تهلكات بقيمة  1.5مليون دوالر أمريكي.
وس��يتواصل تطبيق مبادرة األونروا الناجحة “أطف��ال مميزون ،احتياجات
خاص��ة” في ع��ام  ،2014حيث س��تجري تقييمات طبي��ة معمقة على
قرابة  12,000طالب وطالب��ة من الالجئني الذين تتم إحالتهم من خالل
فح��وص التقصي الطبي الت��ي يجريها فريق الصحة املدرس��ية أو يتم
حتديد صعوبات تعلم عامة لديهم (الرس��وب في س��تة م��واد من املواد
الت��ي يتم تعليمها ف��ي مدارس األونروا) .وعند اكتش��اف قضايا صحية
لدى هؤالء الطلبة ،س��يتم تزويدهم بالعالج واألجهزة الطبية واملتابعة
املالئمة حس��ب االقتضاء ملس��اعدتهم في حتقيق طاقاته��م الكاملة.
وسيتم كذلك دعم توفير الرعاية الثانوية أو التخصصية حلوالي 3,000
مري��ض من الفقراء الذين يعانون من أمراض ذات مخاطرة عالية أو تهدد
حياته��م .وس��تعطي األونروا األولوية ألفراد األس��ر التي تعيلها نس��اء،
وحلاالت احلمل اخلطر ،واألطفال.

دعم العمليات

تت��م صيانة قدرة الوكالة على الوصول وحياديتها ،وتعزيز احترام حقوق اإلنس��ان والقانون اإلنس��اني الدولي ،مع
توثيق االنتهاكات ،مبا يساهم في حماية الالجئني وموظفي األونروا من التأثيرات املباشرة للصراع  /االحتالل.

النتيجة :صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة املوظفني العاملني في املرافق املبحوثة الذين يدلون
عل��ى أنهم ميتلكون فهما ً عمليا ً مناس��با ً ملا تعنيه احليادية
والنزاهة.

مؤشرات اخملرجات

الغاية

%100

نس��بة منش��آت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو
أكثر بغرض احليادية.

3,000

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية
اخلاصة باألمم املتحدة.

النتيجة :حتسن قدرة الوفود على املناصرة بشأن األزمة املمتدة التي يعاني منها الالجئون في غزة.
الغاية

%30

مؤشرات النتائج

الغاية

نس��بة الوفود التي تغادر غزة وه��ي حتمل معلومات إضافية
حول القضايا التي تؤثر في الالجئني.

مؤشرات اخملرجات

65

ع��دد مب��ادرات توعي��ة األط��راف املعني��ة التي جت��رى حول
مجاالت التركيز (زي��ارات ميدانية/إحاطات للجهات املانحة،
والسياسيني ،والباحثني ،والصحفيني).

النتيجة :حماية حقوق الالجئني في الوصول إلى خدمات األونروا.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة احلاالت التي يح��دث فيها خرق حلق��وق الوصول إلى
اخلدمات والتي يتم حلها.

تحليل االحتياجات

يش��كل احلصار املستمر والنزاع عائقا ً كبيرا ً أمام التمتع باحلقوق .ويواجه
الفلس��طينيون ،وكذل��ك موظفو األون��روا ،قيودا ً على حري��ة احلركة ،وال
يعتبر وصول الالجئني الفلس��طينيني إلى اخلدمات من املسلمات .وتخلق
الظ��روف اإلنس��انية املتقلب��ة حاجة لرص��د انتهاكات حق��وق الالجئني

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نس��بة االدعاءات بخرق حقوق الوصول التي يرفعها الجئون
إل��ى عناي��ة فريق موظف��ي دع��م العمليات ويق��وم الفريق
مبتابعتها.

واملناص��رة بش��أنها .كم��ا أن البيئة السياس��ية املش��تتة واالقتحامات
املتكررة ملرافق األونروا وشركائها والتدخل في عملها تشكل تهديدا ً ملبادئ
األونروا اإلنس��انية املتعلقة باحليادية وعدم التحيز .إن انخفاض املساحة
وإمكانيات الوصول للعمل اإلنساني يتطلب توفر ضمانات خاصة.
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التدخل
تس��عى األونروا لضم��ان وصول الالجئني إلى اخلدمات من خالل نش��ر فريق
من موظفي دعم العمليات بقيادة منس��ق احلماية .سيرافق أعضاء الفريق
الزيارات التي جترى إلى املنطقة احملظورة وسيتكفلون مبهمة االرتباط املدني-
العسكري من أجل تأمني املرور اآلمن وإمكانية الوصول ملوظفي األونروا.
وس��يتم إجراء زيارات تفتيش��ية منتظم��ة ومفاجئة إلى منش��آت األونروا
للتأكد من أنها ال تستخدم سوى لألغراض اإلنسانية .سيتم في عام 2014
إجراء أربع زيارات تفتيش كهذه بخصوص احليادية لكل منشأة من منشآت

التعليم الطارئ
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األونروا .وس��يعمل موظفو دعم العمليات م��ع املوظفني واجملتمعات لتعزيز
الفهم العام لقضايا احليادية ،وكذلك لوالية األونروا وأنشطتها.
س��يرافق فريق دع��م العمليات الوف��ود الزائ��رة ،ويزودها مبعلوم��ات دقيقة
وحديثة عن الوضع اإلنساني وانتهاكات حقوق الالجئني ،مبا سيمكّن الوفود
م��ن املناصرة ح��ول هذه القضايا .وس��يقوم أحد موظفي دع��م العمليات،
املتخص��ص في التحليل احلس��اس للنوع االجتماعي للس��ياق اإلنس��اني،
بتوفير قاعدة دالئل لتعزيز بناء برامج حساسة للنوع اجتماعي.

تتم مواجهة تأثيرات العنف والفقر عن طريق تلبية احتياجات الطلبة في بيئة داعمة للتعلم

النتيجة :توفر املواد األساسية للطلبة للمشاركة في التعلم إلى أقصى حد ممكن.
الغاية

%70

مؤشرات النتائج

نس��بة الطلبة اجملهزين للمش��اركة بنش��اط ف��ي التعلم،
حسب إفادات املعلمني.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نس��بة الطلبة في مدارس األونروا الذين يتم تزويدهم باملواد
األساسية

النتيجة :يتمكن الطلبة الذين تتضرر قدرات التعلم لديهم بسبب البيئة التي يعيشون فيها من حتقيق طاقاتهم التعليمية.
الغاية

%80

مؤشرات النتائج

نس��بة الطلبة ف��ي التعل��م الصيفي الذي��ن ينجحون في
امتحانات نهاية الصيف.

تحليل االحتياجات

يبلغ متوس��ط عدد األطفال  38طفال ً لكل غرف��ة صفية ،باإلضافة إلى
أن  74باملائ��ة من مدارس األونروا في غزة ال تزال تعمل بنظام الفترتني ،مما
يقلل من الوق��ت املتاح للتدريس ومن قدرة املعلم�ين على التركيز على
الطلبة ذوي التحصيل املتدني .باإلجمال ،إن الظروف الصعبة في قطاع
غزة تعي��ق الطلبة عن حتقيق طاقاتهم التعليمي��ة الكاملة ،وما يؤكد
على هذه املش��كلة واق��ع أن  44,120طفال ً في الصف��وف من الرابع إلى
التاس��ع رس��بوا إما في اللغة العربي��ة أو الرياضي��ات أو كال املادتني في
امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي  .2013/2012إن عدد الطلبة
امللتحقني مبدارس األونروا في العام الدراس��ي ( 2014/2013في الصفوف
من األول إلى التاسع) يبلغ  232,992طفالً.
التدخل

م��ن أجل ضم��ان أن يتمكن جمي��ع طلبة األونروا من الوص��ول املتكافئ
إل��ى م��واد التعلم الضروري��ة ،س��تقدم الوكالة مجموعة م��ن الدفاتر
املدرس��ية وأقالم احلبر والرصاص واملماح��ي جلميع طلبتها في بداية كل
فصل مدرسي .وسيستفيد من ذلك  232,384طالبا ً وطالبة في الفصل
الثاني من العام الدراسي  ،2014/2013وذلك بشكل متكافئ بني اجلميع
بصرف النظر عن حالة الفقر ،لتفادي تعريض األطفال من األس��ر األكثر
فقرا ً للوصمة .ويقدر أن يصل عدد الطلبة املستفيدين إلى  240,000في
بداية العام الدراس��ي  .2015/2014كش��فت دراس��ة حديثة لألونروا عن
التس��رب املدرسي أن “ضعف التحصيل الدراسي كان السبب الرئيسي
للتس��رب الذي ذك��ره الطلبة بأكبر تك��رار في غ��زة” وأن “الطلبة الذين
سبق أن رس��بوا في الصف معرضون للتسرب أكثر من سواهم بعشرة
أضع��اف” 54.س��يتم ف��ي أيار/مايو-حزيران/يونيو  2014تنفي��ذ اختبارات
موحدة في جمي��ع مدارس األونروا ،وعددها  245مدرس��ة ،لتحديد مدى
تق��دم الطلبة والتأك��د أنهم جاهزون لالنتقال إل��ى الصف التالي .تعد
ه��ذه االختبارات آلية مهمة لتحديد ضعف األداء املدرس��ي واملس��اعدة
ف��ي احلد من عوام��ل اخلطر للتس��رب من مقاعد الدراس��ة ،وس��تتيح
لألون��روا تقدمي دعم موجه لضم��ان أن ال يتخلف األطفال في تعليمهم.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نسبة الطلبة الراسبني في املواد األساسية الذين يلتحقون
بالتعلم الصيفي.

كما أنها تس��اعد عل��ى حتديد الطلبة الذين ق��د يواجهون صعوبات في
التعلم بس��بب قضايا طبية وبحاجة ألن تت��م إحالتهم إلجراء فحوص
طبية ش��املة من خالل مبادرة “أطفال ممي��زون ،احتياجات خاصة” .كما
أن األونروا س��تزود كل طفل يرس��ب إما في اللغة العربية أو الرياضيات
ف��ي االختب��ارات املوحدة بفرص��ة االلتح��اق ببرنامج التعل��م الصيفي
الذي يرمي إلى حتس�ين مهاراتهم األساس��ية حتى يتمكنوا من الترفع
إلى الصف التالي في الس��نة الدراس��ية املقبلة .وباإلضافة إلى برنامج
التعل��م الصيفي ،توفر األونروا فرصة التعل��م التكميلي من خالل قناة
األونروا التلفزيونية الفضائية ،والتي تكتس��ب أهمية خاصة في أوقات
الص��راع ،إذ تتيح للطلبة عدم االنقطاع ع��ن التعليم من خالل الوصول
إلى التعليم في البيت.
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التوعية مبخاطر الذخائر غير
املنفجرة

يتم توفير التوعية مبخاطر الذخائر غير املنفجرة في جميع مدارس األونروا في غزة ،مبا يقلل عدد احلوادث والوفيات
واإلصابات املتعلقة بها بني األطفال.

النتيجة :يكتسب أطفال املدارس في غزة مزيدا ً من املعرفة التي حتميهم من الذخائر غير املنفجرة ومخلفات احلرب من املتفجرات.
الغاية

%80

الغاية

مؤشرات النتائج

نس��بة الطلبة املس��تهدفني الذين يثبتون حتسن معارفهم
بخصوص الذخائر غير املنفجرة.

مؤشرات اخملرجات

%100

نس��بة الطلبة الذين يتلقون التوعي��ة مبخاطر الذخائر غير
املنفجرة ومخلفات احلرب من املتفجرات.

%100

نس��بة املدارس التي يوجد فيها طاق��م مدرب على التوعية
حول الذخائر غير املنفجرة ومخلفات احلرب من املتفجرات.

تحليل االحتياجات

التدخل

ترك��ت أعمال تصعيد العنف الس��ابقة في غزة وراءه��ا مواد خطرة من
الذخائر غير املنفجرة واملتفجرات اليدوية الصنع وغير ذلك من مخلفات
احلرب املتفجرة ،والتي تش��كل تهديدا ً مباشرا ً لسالمة املدنيني ،وخاصة
األطف��ال منهم .فمنذ نهاية الصراع املس��لح في عام  ،2009/2008قتل
 19ش��خصا ً وأصيب  122م��ن الذخائر غير املنفجرة .وس��جلت غزة في
عام  2009ثاني أعلى عدد على مس��توى العالم ف��ي الوفيات واإلصابات
املتعلق��ة بالذخائر غير املنفج��رة للفرد الواحد ،ولم تس��بقها في ذلك
س��وى أفغانس��تان 55.أكثر من يتأثر بذلك الذكور ،وخاص��ة الفتيان دون
الثامن��ة عش��رة من العم��ر ،وقد ارتفعت نس��بة األطفال ف��ي الوفيات
الناجم��ة عن الذخائر غير املنفجرة من  59باملائ��ة في عام  2012إلى 84
باملائة في عام  .2013وعند حتليل بيانات احلوادث في الفترة بني عام 2009
إل��ى عام  ،2013يتبني أن��ه ال يوجد تركيز جغرافي محدد لها ،مما يعني أن
56
جميع مناطق غزة مهددة بهذا اخلطر بالقدر ذاته.

قررت األونروا ،بالتشاور مع مكتب األمم املتحدة ملكافحة األلغام ،أن السبيل
الوحي��د لضمان أن تك��ون التوعية مبخاطر الذخائر غي��ر املنفجرة فعالة
بحق في غزة هي أن يتم تزويد جميع األطفال الالجئني باملعلومات املهمة
إلنق��اذ أرواحهم .في عام  ،2013وفي غي��اب التمويل لهذا التدخل ،تلقت
األون��روا دعما ً مباش��را ً من مكتب األمم املتحدة ملكافح��ة األلغام لتنفيذ
مرحل��ة جتريبية للتوعية مبخاطر الذخائر غي��ر املنفجرة ومخلفات احلرب
من املتفجرات في خان يونس .س��تتم االستفادة من املالحظات واإلفادات
الراجعة من املعلمني والطلبة لتحديث املواد وحتسينها وتكييفها حسب
مختلف الفئات العمرية .وس��يتم تعميم برنامج التوعية على مستوى
الغرف الصفية في عام  2014باس��تخدام اخلبرات التعليمية لدى األونروا
واخلب��رات الفنية ل��دى مكتب األمم املتحدة ملكافح��ة األلغام ،بحيث يتم
اس��تهداف جميع املراحل الصفية التس��ع ( 240,000طالب وطالبة) في
مدارس الوكالة البالغ عددها  245مدرسة .وسيتم في كل مدرسة تزويد
جميع املعلمني واملدير ونائب املدير بالتدريب املباشر.

أسابيع املرح الصيفية في غزة

تتق��وى ق��درات الصمود والتدبر لدى األطفال املتضررين من الصراع والعنف املتفش��ي ،وذلك من خالل توفير بيئة
حمائية محسنة.

النتيجة :تتحسن الصحة البدنية والنفسية لألطفال ،ذكورا ً وإناثاً.
الغاية

%85

مؤشرات النتائج

نسبة األطفال الذين يظهر عليهم تأثير إيجابي في رفاههم
من املشاركة في أسابيع املرح الصيفية.

تحليل االحتياجات

إن أكث��ر من نصف س��كان غزة البال��غ عددهم  1.7مليون نس��مة تقل
أعماره��م عن  18عاماً .ويواجه أغلب هؤالء األطف��ال حياة يومية بالغة
الصعوبة ،حيث يعيش��ون في بيئة يس��ودها العن��ف ،ويواجهون الفقر
ف��ي البيت ،وينتظمون ف��ي مدارس تعم��ل بنظام الفترت�ين تفتقر إلى
املس��احة الكافية لألنشطة الالصفية ،وال يتوفر لهم سوى القليل من
األماكن اآلمنة للبحث عن الراحة واحلماية من بيئتهم القاسية .وتواجه
الفتيات اليافعات بش��كل خاص قيودا ً ثقافية ش��ديدة حتد من قدرتهن
على الوصول إلى أنشطة اإلغاثة والدعم النفسي-االجتماعي.
التدخل

س��تقدم األونروا أسابيع املرح الصيفية في غزة في عام  2014مرة أخرى،
لتوف��ر بيئة آمنة أش��د م��ا يحتاجها األطف��ال الالجئون أثن��اء العطلة
املدرس��ية ف��ي أكثر من  100موق��ع ،مبا في ذلك م��دارس األونروا .تعطى
األولوية في اس��تضافة أس��ابيع املرح الصيفية للمواقع التي تس��ودها
مس��تويات عالية م��ن الفقر والعزل��ة ،حيث يعيش األطف��ال الالجئون
األكثر حرمانا ً من البيئة احلامية لألطفال ،مع ضمان وجود توازن مناسب
بني اجلنس�ين .بهذا الشكل ،س��يكون برنامج األلعاب الصيفية الناجح

الغاية

130,000

مؤشرات اخملرجات

عدد األطفال املشاركني في أسابيع املرح الصيفية (مصنفا ً
حسب اجلنس).

عال  -الذي بدأ في عام  2007وحلت محله أسابيع املرح
واحلائز على تقدير ٍ
الصيفية في عام  - 2013مرة أخرى مبثابة األساس الذي تقوم عليه جهود
األون��روا لتوفير أنش��طة اإلغاثة والدعم النفس��ي-االجتماعي في بيئة
حامية 57.سيتم إعداد األنش��طة أخذا ً باالعتبار تقارير التقييم املتعددة
واإلف��ادة الراجع��ة م��ن اجملتمع احمللي .ستس��اهم األنش��طة في تعليم
األطفال مهارات ملموس��ة وتطوير طاقاتهم عن طريق دعم الس�لامة
النفسية والبدنية واالنفعالية 58.وس��تدمج األنشطة املهارات احلياتية
والقيم مث��ل االحترام ،والثقة ،والقيادة ،واحلوار ،والصداقة ،والعمل بروح
الفري��ق ،والتع��اون والتنظيم ،واإلب��داع ،والنظافة الصحية .س��تتناول
أسابيع املرح الصيفية للعام  2014محورين أساسيني ،هما“ :النوع قبل
الكم” و”الهيكلية مع املرونة” .وس��يتم تنفيذ البرنامج مبس��اعدة أكثر
من  2,000شاب وشابة يتم التعاقد معهم للقيام بدور منشطني وأدوار
دعم أخرى من خالل مبادرة املال مقابل العمل ،كما س��يتم إجراء تدريب
لهم لتعريفهم بأدوارهم في تنفيذ نشاط لألمم املتحدة فيما يستفيدون
من فرصة عمل قصيرة املدى .وس��تتعاون األونروا ،حيثما أمكن ،في هذا
البرنامج مع عدد من الشركاء الذين سيتم اختيارهم بعناية وتعريفهم
بالبرنامج ،مبا في ذلك منظمات مجتمعية ومؤسس��ات أهلية ووكاالت
لألمم املتحدة ومنظمات دولية غير حكومية.
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منزل مغمور مبياه األمطار في حي الزيتون ،شرقي مدينة غزة
© شريف سرحان/أرشيف األونروا

املياه والصرف الصحي الطارئ

يتم تفادي حدوث تدهور حرج في الصحة العامة في أوس��اط الالجئني من خالل تدخالت طارئة في املياه والصرف
الصحي.

النتيجة :تتم الوقاية من تفشي األمراض املنقولة باملياه والناشئة عن تعطل عمل نظم املياه والصرف الصحي.
الغاية

0

مؤشرات النتائج

عدد حاالت تفش��ي األم��راض املنقولة باملياه والناش��ئة عن
تعطل عمل نظم املياه والصرف الصحي.

مؤشرات اخملرجات

الغاية

%100

نسبة تغطية احلد األدنى من متطلبات الوقود الالزمة ملرافق
اخلدم��ات احمللية لتش��غيل مراف��ق املياه والص��رف الصحي
والنظافة.

%100

نس��بة تغطية متطلبات الوقود اإلضافية الالزمة لتشغيل
مراف��ق املي��اه والص��رف الصح��ي والنظاف��ة نتيجة نقص
الكهرباء.

%100

نس��بة اإلصالح��ات الطارئ��ة الالزم��ة على ش��بكات املياه
والصرف الصحي في اخمليمات التي يتم دعمها.

النتيجة :ينخفض تعرض الالجئني لنواقل األمراض وأوساط تكاثر احلشرات.
الغاية

0

مؤشرات النتائج

عدد األش��خاص املتضررين من مش��كالت صحية متعلقة
بنواقل األمراض.

مؤشرات اخملرجات

الغاية

2
12,500

عدد مواقع تكاثر البعوض املكتشفة التي يتم تطهيرها.
أطن��ان النفايات الت��ي تتم إزالته��ا من مواق��ع الطرح غير
الرسمية.
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تحليل االحتياجات

تسود ظروف غير مواتية للصحة البيئية في غزة ،وتتعرض هذه الظروف
خملاطر مستمرة مبزيد من التدهور .فاحلصار املتواصل ،والذي تفاقم مؤخرا ً
بسبب فرض القيود الصارمة على نشاط األنفاق ،يسبب ضغطا ً شديدا ً
ومتزاي��دا ً على اخلدم��ات العامة ،مثل محطات املي��اه ومحطات معاجلة
مياه اجملاري ونظ��م إدارة النفايات الصلبة .إن هذه املرافق اخلدماتية تتأثر
بش��دة من انخفاض إم��دادات الكهرباء من محطة كهرب��اء غزة ،والتي
أغلقت في تش��رين الثاني/نوفمبر  .2013واالنخفاض امللموس في توريد
الوقود وارتفاع أسعاره ،كونها تعتمد على الكهرباء والوقود في تشغيل
ماكناتها األساس��ية ومولداتها ومركباتها .إن هذا الوضع يهدد قدرتها

عل��ى العمل حتى على أدنى املس��تويات ،مما يحم��ل مخاطرة بانخفاض
إمدادات املي��اه (والتي هي أصال ً تنخفض عن املعايي��ر الدولية) ،وفيضان
مياه اجمل��اري ،وتراكم النفايات الصلبة ،مبا في ذل��ك في مواقع طرح غير
رس��مية .تواجه األونروا أيضا ً متطلبات إضافية للوقود من أجل تشغيل
مضخات املياه وش��احنات جم��ع النفايات في اخمليمات .كم��ا أن القيود
املماثل��ة على توريد املواد واالعتم��اد املفرط على املولدات يضغط أعمال
اإلص�لاح التي جت��رى على البني��ة التحتية للمي��اه واملي��اه العادمة في
اخمليم��ات ،والتي تظل دون املس��توى املقبول في أغلب املناطق .س��تظل
التدخ�لات الطارئ��ة في مج��ال املياه والص��رف الصح��ي ضرورية طوال
العام  2014من أجل الوقاية من تفشي األمراض وغير ذلك من التأثيرات
السلبية على الصحة العامة.

الجئة فلسطينية مسنة في غزة © شريف سرحان/أرشيف األونروا
التدخل

س��تواصل األونروا في عام  2014مراقبة وضع املياه والصرف الصحي عن
ق��رب من خالل تقييم مدى ارتفاع اخملاطر على الصحة العامة .س��تقوم
الوكالة بذلك بالتنسيق مع مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة،
باالعتم��اد عل��ى زي��ارات ميدانية منتظم��ة يجريها مهندس��و الصرف
الصح��ي وموظفو دائرة الصحة في األونروا .إن التدخالت الطارئة حتظى
باألولوي��ة بنا ًء عل��ى حتليل االحتياج��ات الداخلي وبالتش��اور مع املرافق
العام��ة ومقدمي اخلدمات .تتضمن االس��تجابات توفير الوقود  -حوالي
 155,000لتر في الشهر  -للمرافق احمللية لضمان استمرار إمدادات املياه
وعمليات معاجلة املياه العادمة ،وكذلك جمع النفايات في املناطق خارج
اخمليمات .إن هذا األمر ضروري بشكل خاص بالنظر إلى أن أكثر من نصف
الالجئ�ين يقيمون خارج مخيمات الالجئني الرس��مية الثمانية في غزة.
س��تتعاون األونروا في الس��يطرة على مواقع تكاثر البعوض في األماكن
الت��ي يعرف عن وجود مياه راكدة فيها ،مب��ا في ذلك وادي غزة وأم النصر،

وكذلك أية مناطق أخرى حس��ب االقتض��اء .ويتوقع أن يتم تنظيم ما ال
يقل عن حملتني للسيطرة على نواقل األمراض في عام .2014
س��يقوم برنام��ج صحة البيئ��ة ف��ي الوكالة برص��د أوض��اع النفايات
الصلبة عبر قطاع غزة .وسيتم إخالء مواقع طرح النفايات الصلبة غير
الرس��مية بالقرب من اخمليمات أو حول التجمعات السكنية التي يتركز
فيه��ا الالجئون ،وذل��ك عن طري��ق التعاقد مع متعهدي��ن عندما يعتبر
الوض��ع من��ذرا ً بحدوث تهديد كبي��ر للصحة العامة بن��ا ًء على املعايير
اإلنس��انية الدني��ا .وتقدر األونروا أن��ه قد يلزم إزالة حوال��ي  12,500طن
م��ن النفايات الصلبة من ثالثة مواقع عل��ى األقل من مواقع الطرح غير
القانونية املؤقتة في عام  .2014وس��يتم داخ��ل اخمليمات الثمانية رصد
البني��ة التحتية للمي��اه والصرف الصحي لضم��ان عملها كما ينبغي.
وستجري األونروا في عام  2014أعمال إصالح طارئ على آبار املياه ونظم
اجملاري ونظم تصريف مياه األمطار وشبكات املياه.
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مساحة واسعة من مدينة غزة تتعرض لفيضان المجاري بسبب نقص الوقود
«في  13تشرين الثاني/نوفمبر ،في حوالي الساعة السادسة مسا ًء ،فاضت املياه في أكبر محطات ضخ اجملاري في مدينة غزة .وأدى ذلك
إلى تدفق أكثر من  35,000مترا ً مكعبا ً من مياه اجملاري غير املعاجلة ،والتي فاضت على مساحة تقارب  160,000متر مربع في حي الزيتون
اجلنوبي .وقد تأثر بالفيضان سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي  3,000شخص يقيمون في أكثر من  50مبنى متعدد الطبقات.
جتمع هذه احملطة حوالي  60باملائة من مياه اجملاري التي تنتج في مدينة غزة وتضخها باجتاه محطة املعاجلة املركزية .نشأ الفيضان عن
فشل املولدات االحتياطية نتيجة نقص الوقود .إن هذه املولدات تعوض عن نقص إمدادات الكهرباء االعتيادية في العادة .ويحتاج تشغيل
احملطة إلى  2,000لتر من الس��والر في اليوم .وما لم يتم توفير الوقود دون إبطاء ،فمن املرجح أن يتواصل فيضان اجملاري ،مس��ببا ً األضرار
ملساحة أوسع وعدد أكبر من السكان .كما أن هناك ست محطات أخرى لضخ اجملاري عبر مدينة غزة تتعرض حاليا ً خلطر حدوث فيضان
مماثل».
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مستجدات الوضع اإلنساني 14 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2013

املأوى الطارئ وإصالح املساكن

تتمكن األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة بسبب النشاط العسكري أو الكوارث الطبيعية من صيانة حقها في
املأوى املالئم.

النتيجة :متلك األسر الالجئة املهجرة سبال ً متزايدة للوصول إلى حل مؤقت للسكن.
الغاية

%70

مؤشرات النتائج

نسبة تكلفة الس��كن املؤقت التي تتم تغطيتها بواسطة
املساعدات النقدية في السكن االنتقالي ،باملتوسط.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نسبة األسر الالجئة املهجرة املؤهلة التي تتلقى املساعدات
النقدية في السكن االنتقالي.

النتيجة :حتصل األسر الالجئة املتضررة من العمليات العسكرية أو الكوارث الطبيعية على إمكانية استرجاع مساكنهم كسابق عهدها كما كانت قبل الضرر.
الغاية

%80

مؤشرات النتائج

نسبة املس��اكن املتضررة التي يتم إصالحها لتعود كسابق
عهدها.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نس��بة التكلف��ة التي تت��م تغطيته��ا إلصالح املس��اكن
املتضررة.

النتيجة :حتصل األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة على املواد غير الغذائية لضمان راحتهم الشخصية األساسية وكرامتهم.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة األس��ر الالجئة املهجرة أو املتض��ررة املتلقية للمواد
غير الغذائية التي تش��ير إل��ى أن احتياجاتها اآلنية قد متت
تلبيتها.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نسبة األسر الالجئة املهجرة أو املتضررة واملؤهلة التي تلجأ
لطلب املس��اعدة من األونروا ويتم تزويدها مبس��اعدات غير
غذائية طارئة.
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كما ورد في النهج االس��تراتيجي املشترك ،س��تواصل األونروا التصدي
لتهدي��دات احلماية التي تواجه الالجئني في الضفة الغربية ،والناش��ئة
عن االحتالل والصراع املستمر .لقد ش��هدت مخيمات الالجئني ارتفاعا ً
ف��ي انعدام األمن الغذائي ،وش��هدت كذل��ك تزايدا ً في ح��دة تهديدات
احلماي��ة نتيجة تصاع��د عمليات التفيش اإلس��رائيلية .لقد مت تخفيف
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القي��ود املفروض��ة على احلرك��ة داخل الضف��ة الغربية بعض الش��يء،
ولكن صعوبات الوصول إلى اخلدمات األساس��ية ال تزال قائمة بالنسبة
للعديدين وتشكل واقعهم اليومي ،إلى جانب عنف املستوطنني وإعاقة
الوصول إلى اخلدمات اإلنسانية.

خطط التدخل اخلاصة بكل قطاع
الهدف االستراتيجي األول:
التدخالت الرئيسية:

منع املزيد من التدهور في مستوى األمن الغذائي لالجئني الذين يفتقرون إلى األمن الغذائي وكذلك الذين يواجهون
صدمات حادة.
املساعدات الغذائية الطارئة
برنامج املال مقابل العمل الطارئ

تحليل االحتياجات

يش��كل الالجئ��ون ما يصل إلى  27باملائة من س��كان الضف��ة الغربية.
ومن��ذ العام  ،2009بقي معدل انعدام األم��ن الغذائي بني الالجئني أعلى
بثبات مما هو بني غير الالجئني ،وبلغ متوس��ط الفرق خمس نقاط مئوية.
كشفت بيانات العام  2012عن جتدد االرتفاع العام في مستويات انعدام
األمن الغذائي ،حيث شهدت هذه املعدالت منوا ً أسرع بني الالجئني مما هي
ب�ين غير الالجئ�ين 59.يتركز االرتفاع في املناط��ق احلضرية (املنطقة ألف
واملنطقة باء) ،وخاصة بني س��كان اخمليمات .إن انعدام األمن الغذائي في
فلسطني محكوم باألساس بنقص القوة الشرائية االقتصادية من أجل
الوصول إلى الغذاء ،وهو ما يعود بش��كل كبير إلى االرتفاع الشديد في
مع��دالت البطالة ،وتضخم أس��عار املواد الغذائية وغي��ر الغذائية على
مدار العام ،والتأخر في صرف رواتب موظفي القطاع العام 60.وقد أشارت
دراسة أخيرة للوضع االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي إلى االرتفاع
في معدل انعدام األمن الغذائي في اخمليمات بشكل خاص إلى  35باملائة
(من  25باملائة في عام  )2009باعتبار أنه “يعكس باألساس انخفاضا ً في
تغطي��ة وقيمة املس��اعدات ...املقدمة إلى س��كان اخمليمات” من مصادر
61
متنوعة.
كما أش��ار املس��ح ذاته إلى أن “وجود معدالت بطالة أعلى بني الالجئني
يش��كل ملمحا ً متكررا ً لس��وق العمل الفلس��طينية” ،حيث تبلغ هذه
املع��دالت في الضف��ة الغربية  20.9باملائة باملقارنة م��ع  18.4باملائة بني

غي��ر الالجئ�ين 63.إن معدالت البطال��ة في الضفة الغربي��ة ترتفع أيضا ً
ب�ين اإلن��اث لتصل إلى  28.2باملائ��ة ،فيما أن  8باملائة من األس��ر تعيلها
نس��اء .وتواصل األس��ر املفتقرة لألمن الغذائي تخصيص نس��بة عالية
جدا ً من مصاريفها للغذاء ( 55باملائة) ،مما يجعلها عرضة بش��كل خاص
خملاطر االرتفاع في أس��عار الغذاء وللصدمات املتعلقة بالدخل .ويش��ير
االنخف��اض في األجور الفعلية في الضفة الغربية بنس��بة  5باملائة من
العام  1999إلى  2012إلى أن الضغط الذي يتعرض له األمن الغذائي قد
64
ظل يتصاعد مع الوقت.
في األعوام األخيرة ،اعتمدت الضفة الغربية باألس��اس على برنامج املال
مقاب��ل العمل الطارئ للتصدي ملش��كلة انعدام األم��ن الغذائي 64.وفي
الع��ام  ،2013ضم��ن املرحلة الثاني��ة للتحول في الن��داء الطارئ ،قامت
األونروا مبراجعة للبرنامج وتفحصت مناذج املساعدة البديلة لالستجابة
65
إلى ارتفاع معدالت انعدام األم��ن الغذائي مبا يتوفر من موارد محدودة.
وتتمثل محصلة هذا التوجه في تبني تدخل من شقني في العام ،2014
به��دف احلد من تدهور األمن الغذائي في الضفة الغربية عن طريق زيادة
القدرة االقتصادية على الوصول إلى األغذية لدى  251,932الجئا ً يعانون
من انعدام األمن الغذائي أو معرضني له .هذان الشقان هما :املال مقابل
العمل الطارئ ،واملساعدات الطارئة من خالل الغذاء أو القسائم .إن كال ً
من هذين النهجني يس��تهدف حصرا ً قطاعا ً معينا ً من األس��ر الالجئة.
وترد فيما يلي تفاصيل التدخل ومخرجاته وغاياته.
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التدخالت الرئيسية
املساعدات الغذائية الطارئة

تلبي األس��ر املفتقرة لألمن الغذائي أبسط متطلباتها للغذاء من خالل املساعدات الغذائية العينية أو من خالل
قسائم األغذية.

النتيجة :يتم تخفيف حدة انعدام األمن الغذائي بني الالجئني.
الغاية

مؤشرات النتائج

% 40-30

النس��بة من مجموع إنفاق األس��ر على األغذي��ة التي تتم
تلبيتها من خالل قسائم األغذية (املتوسط).

% 43

نس��بة احتياج��ات الطاقة ل��دى املفتقرين لألم��ن الغذائي
ف��ي املناطق الريفية التي تتم تلبيته��ا من خالل توزيع املؤن
الغذائية (املتوسط للفصل الواحد).

التدخل

بالنس��بة لالجئ�ين املفتقرين لألمن الغذائي الذي��ن يقيمون في مناطق
حضرية خارج اخمليمات ،ستتبنى الوكالة برنامجا ً للقسائم اإللكترونية
يتيح لألسر أن تشتري املواد الغذائية األساسية من املتاجر احمللية .تتيح
القسيمة لألس��ر أن تختار من بني  15سلعة غذائية أساسية بنا ًء على
احتياجات كل أس��رة .هذا األس��لوب يكفل لألونروا حتقيق االنسجام في
نهجه��ا م��ع النهج الذي يتبع��ه كل من برنامج األغذي��ة العاملي ووزارة
الشؤون االجتماعية في التعامل مع األسر غير الالجئة .ستقوم األونروا
بتجريب نهج القس��ائم بالشراكة مع برنامج األغذية العاملي ،وستبني
عل��ى خبرة البرنامج وبنيته التحتية القائمة لتزويد الالجئني في املواقع
احلضرية بوس��يلة جدي��دة لتلبي��ة أبس��ط متطلباته��م الغذائية .إن
القس��يمة اإللكترونية تقوي األس��ر من خالل إعطائه��م اجملال لالختيار

مزارع في قرية بدو ،بالقرب من رام اهلل ،ينتظر من أجل الوصول إلى أرضه
أثناء موسم قطف الزيتون © عالء غوشة /أرشيف األونروا

الغاية

مؤشرات اخملرجات

10,000

عدد األس��ر الالجئ��ة املفتقرة لألم��ن الغذائ��ي التي تتلقى
مساعدات بقسائم األغذية.

15,000

عدد األس��ر الالجئ��ة املفتقرة لألم��ن الغذائ��ي التي تتلقى
معونات غذائية عينية.

159,700

ع��دد الالجئ�ين املفتقري��ن لألم��ن الغذائ��ي الذي��ن يتلقون
مساعدات غذائية (مصنفا ً حسب اجلنس).

بش��أن مكونات س��لة املس��اعدات التي يتلقونها من ناحية التنوع في
امل��واد والكمية التي يرغبونها من كل م��ادة .عالوة على ذلك ،يتم متكني
األسر من ش��راء منتجات غير متوفرة تقليديا ً في الطرود الغذائية التي
يت��م توزيعها ،وخاصة املنتج��ات الطازجة مثل احللي��ب واللنب واألجبان
والبيض ،مما سيس��اهم في حتسني تنوع النظام الغذائي لألسر .ستكون
القسائم مصممة حس��ب حجم األسرة وتتصف باملرونة ،إذ ميكن زيادة
قيمتها بسهولة اس��تجابة ألي طارئ مفاجئ .وثمة فائدة ثانوية لنهج
القس��ائم ،وهي أنه يس��اهم في ضخ األموال في االقتصاد احمللي ،حيث
أن املنتجني وأصحاب املتاجر احملليني املشاركني في البرنامج سيكسبون
زبائن جدد ويس��تفيدون من تزايد الطلب .ستس��تهدف األونروا 10,000
أس��رة حضرية تفتقر لألمن الغذائي ( 62,200فرد) لتزويدهم باملساعدة
من خالل نظام القسائم.
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بالنس��بة لألس��ر الالجئة املفتقرة لألمن الغذائي ف��ي األماكن الريفية
والنائية ،س��تقوم األونروا بتوزيع ط��رود غذائية عينية عليهم ،باعتبار أن
هذا النهج يعد األنس��ب من الناحية التش��غيلية له��ذه األماكن التي
يكون وصولها إلى األسواق محدوداً .س��تقوم األونروا بتوزيع املساعدات
الغذائي��ة الطارئة بش��كل فصل��ي ،لتصل إل��ى  15,000أس��رة الجئة
( 97,500فرد) .س��تعتمد الطرود الغذائية على حجم األس��رة وستعادل
 43باملائ��ة م��ن االحتياجات اليومي��ة الالزمة للطاقة .يحت��وي كل طرد
على الدقيق واألرز والس��كر وزيت عباد الش��مس واحلليب كامل الدسم
ومكون إضافي غير غذائي .يتم اس��تهداف التجمعات البدوية والرعوية

برنامج املال مقابل العمل الطارئ
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في املنطقة جيم في الضفة الغربية بش��كل منفصل ضمن مش��روع
مش��ترك طوي��ل األمد يتم تنفيذه م��ع برنامج األغذي��ة العاملي .يجمع
هذا املش��روع بني القوة الش��رائية للمواد الغذائية لدى برنامج األغذية
العاملي والقدرات اللوجس��تية وإمكانيات الوصول لدى األونروا ،من أجل
الوصول إلى األس��ر الالجئة وغير الالجئة في املنطقة جيم .س��يعتمد
الطرد الغذائي على حجم األسرة أيضاً ،وسيقوم برنامج األغذية العاملي
بتوريده ،فيما س��توزعه األونروا على هذه التجمع��ات البدوية والرعوية
املهددة في املنطقة جيم.

زيادة قدرة األس��ر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي واملعرضة له على الوصول االقتصادي لتغطية احتياجاتها
األساسية للغذاء من خالل املال مقابل العمل.

النتيجة :يكسب الرجال والنساء في اخمليمات األجور على مدى قصير لتغطية احتياجاتهم األساسية للغذاء واستعادة قدراتهم على التدبر.
الغاية

مؤشرات النتائج

الغاية

مؤشرات اخملرجات

%100

نس��بة األس��ر املفتق��رة لألم��ن الغذائي في اخمليم��ات التي
تستفيد من املال مقابل العمل.

16,470

عدد الالجئني الذين يس��تفيدون من املال مقابل العمل على
املدى القصير (مصنفا ً حسب اجلنس).

ال يتوفر
خط
أساس
ال يتوفر
خط
أساس

نس��بة املس��تفيدين من برنامج املال مقاب��ل العمل الذين
يستخدمون ما يكسبونه لسداد ديونهم.

20,752,200
دوالر

القيم��ة اإلجمالية املقدمة للمس��تفيدين من برنامج املال
مقابل العمل.

نس��بة املس��تفيدين من برنامج املال مقاب��ل العمل الذين
يس��تخدمون ما يكس��بونه لتلبية احتياجاتهم األساسية
للغذاء.

التدخل

س��تحافظ الوكالة عل��ى تنفيذ برنامج املال مقاب��ل العمل الطارئ في
اخمليمات التس��عة عشر املعترف بها في الضفة الغربية ،بحيث يساهم
في ضخ األموال على املستوى املنزلي لألسر التي تعيش في اخمليمات ،مبا
تصل قيمته إل��ى  20,752,200دوالر أمريكي ،مع إعطاء األولوية لألس��ر
األكثر افتقارا ً لألمن الغذائي 67.إن نظام االستهداف لدى الوكالة يسجل
اآلن حوالي  10,000أس��رة تفتقر إلى األمن الغذائي داخل اخمليمات ،وأكثر
من  6,470أس��رة مه��ددة بانعدام األمن الغذائي .يتوقع أن يش��هد وضع
الفئ��ة األخيرة مزيدا ً من التده��ور إذا لم يتم احلد م��ن نزعة االنخفاض
الس��ريع في األمن الغذائي الت��ي مت حتديدها مؤخرا ً داخل اخمليمات .وحتى
يتم تالفي هذه األزمة ،ستس��تهدف األونروا ما يصل إلى  16,470أس��رة
تعاني من انعدام األمن الغذائي أو معرضة له ( 92,232فرداً).
سيتم تزويد األسر املفتقرة لألمن الغذائي وتلك املعرضة خلطر انعدامه
ف��ي اخمليمات بف��رص للمال مقاب��ل العمل الط��ارئ لفت��رات تصل إلى

ثالثة أش��هر ،بحيث يتمكنون من جني  1,260دوالرا ً باملتوس��ط .س��يتم
تش��غيل العمال في مجال متنوع من الوظائ��ف التي تدعم بيئة اخمليم
العام��ة ،مث��ل تأهي��ل وصيان��ة البنية التحتية األساس��ية وش��بكات
الصرف الصحي في امل��دارس والعيادات واحلدائق العامة والطرق واملراكز
اجملتمعي��ة .وسيس��اهمون في احلفاظ عل��ى املرافق اجملتمعي��ة وتطوير
املنظم��ات اجملتمعية وتلبية احتياجات التأهيل والبناء البس��يطة التي
حتددها جلان اخلدمات في اخمليمات.
س��تكفل الوكال��ة أن تتوف��ر فرص كافي��ة للعمل اليومي للنس��اء ،مبا
يش��مل األسر التي تعيلها نساء .لذلك ستعزز األونروا مشاركة النساء
عل��ى مدار البرنامج ،وس��توائم فرص املال مقاب��ل العمل مع احتياجات
النس��اء ومصاحلهن ،وس��تنظر ف��ي العوائق اخلاصة الت��ي ميكن أن متنع
مش��اركتهن ،مثل س��اعات العم��ل واحتياجات رعاي��ة األطفال .تهدف
الوكالة إلى توفير  35باملائة من فرص املال مقابل العمل الطارئ للنساء،
إلى جانب تخصيص  20باملائة للشباب.
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الهدف االستراتيجي
الثاني:
التدخالت الرئيسية:

تعزيز وحماية وصيانة حقوق الالجئني الذين يواجهون أزمات حادة وانتهاكات حلقوق اإلنس��ان وعوائق أمام الوصول
إلى اخلدمات.
الصحة النفسية اجملتمعية

موظفو دعم العمليات

الصحة الطارئة

احلماية

التدخالت الرئيسية
الصحة النفسية اجملتمعية

يتم تعزيز قدرة الصمود والتحمل والصحة النفسية لألسر والتجمعات السكانية الالجئة املهددة.

النتيجة :تتم زيادة قدرات الصمود والتدبر والصحة النفسية والسالمة النفسية-االجتماعية في التجمعات السكانية املهددة املستهدفة.
الغاية

مؤشرات النتائج

الغاية

مؤشرات اخملرجات

%100

نس��بة األفراد الذي��ن حتدد حاجتهم للمتابعة النفس��ية أو
الصح��ة العقلي��ة املتخصصة وتت��م إحالته��م ودعمهم
للوصول إلى اخلدمات املالئمة.

416

عدد األنشطة/اجللسات النفسية-االجتماعية اجلماعية.

%100

نسبة التجمعات الس��كانية املهددة املستهدفة التي يتم
تزويدها باإلرشاد أو األنشطة النفسية-االجتماعية.

660

عدد جلسات اإلرشاد الفردي أو اجلمعي أو األسري.

ال يتوفر
خط
أساس

نس��بة أفراد اللج��ان اجملتمعية الذين يش��يرون إلى حتس��ن
قدرتهم على االس��تجابة للطوارئ النفس��ية-االجتماعية
وحتسن الروابط مع مقدمي اخلدمات اآلخرين.

10,500

تحديد االحتياجات

إن تهدي��دات احلماي��ة املتواصلة منذ زم��ن والتي تؤثر عل��ى التجمعات
الفلسطينية ،مبا فيها القيود على احلركة والوصول ،والتهجير القسري
في أعقاب هدم املنازل ،واحلرمان من اس��تعمال األراضي من خالل إعالنها
مناط��ق عس��كرية مغلقة أو محمي��ات طبيعية ،وغياب املس��اءلة عن
عنف املس��توطنني ،ال تزال تواصل خلق مستويات عالية من االحتياجات
67
الطارئة .وتتأثر بها التجمعات البدوية في املنطقة جيم بشكل خاص.
فالضغ��ط املفروض على هذه التجمع��ات يؤثر على أمناط احلياة الرعوية
التقليدية ،ويهدد التماس��ك االجتماعي ،ويساهم في حدوث مشكالت
ش��ديدة الوط��أة في اجمل��ال النفس��ي-االجتماعي والصحة النفس��ية.
وق��د أثب��ت تقييم ش��امل لالحتياج��ات في  49جتمع��ا ً بدوي��ا ً لالجئني
الفلسطينيني أجري في عام  2012انتشار القلق وعدم اليقني واستمرار
مش��اعر التهديد وانعدام األمن .فقد ع ّبر سكان التجمعات عن قلقهم
بخصوص املشكالت الس��لوكية لدى األطفال ،والعنف األسري ،والزواج
املبك��ر .لقد تآكلت ق��درات التدبر ل��دى األفراد واألس��ر والتجمعات مع
الوقت ،فيما ال متلك هذه التجمعات سوى قدرا ً محدودا ً من الوصول إلى
الدعم النفسي-االجتماعي وخدمات الصحة النفسية.
التدخل

س��يتواصل العمل الناجح لفرق الصحة النفس��ية اجملتمعية املتنقلة
ف��ي عام  ،2014حيث س��تصل إل��ى  49جتمعا ً بدويا ً مع��زوال ً ومهددا ً في
املنطقة جيم والقدس الش��رقية ،تضم حوالي  10,500نسمة 68.تتكون
الف��رق املتنقل��ة من مرش��دين اثن�ين ومن اثن�ين إلى أربع��ة متطوعني
مجتمعيني يعملون على الوقاية من املش��كالت النفسية-االجتماعية
وقضايا الصحة النفس��ية في التجمعات والكشف عنها واالستجابة
لها .س��تقوم س��ت ف��رق بزي��ارة املواق��ع بواقع زي��ارة واحدة أس��بوعيا ً

ع��دد األف��راد الذين ميكنه��م الوصول إلى خدم��ات الصحة
النفس��ية من خ�لال وحدات الصح��ة النفس��ية املتنقلة
(مجموع سكان املناطق اخملدومة).

باملتوسط لكل موقع ،بحيث تنخرط في العمل على مستويات متعددة
م��ع التجمعات الس��كنية ،لتقدم جلس��ات اإلرش��اد الفردي واألس��ري
واجلمعي .وسيتم تنفيذ أنشطة نفس��ية-اجتماعية جماعية وإحاالت
لألفراد الذين بحاجة إلى متابعة متخصصة .وس��يتم من خالل حمالت
التوعية تعريف التجمعات مبجموعة متنوعة من املواضيع ،منها احلقوق
القانونية ،والنزاع��ات العائلية ،والعنف القائم عل��ى النوع االجتماعي،
وحتدي��د األطف��ال الذين يعانون من صدمة نفس��ية واالس��تجابة لهم،
والوصول إلى النظام القانوني من أجل حماية احلقوق.
سيس��تمر العمل على متتني قدرات االس��تجابة النفسية-االجتماعية
ل��دى  14جلن��ة مجتمعية بدوية قائم��ة تخدم كل منها ع��دة جتمعات.
تتك��ون هذه اللج��ان من  112ام��رأة و  68رجال ً من أفراد اجملتمع .س��يتم
تق��دمي التدريب لهم في اإلس��عاف األول��ي النفس��ي-االجتماعي ،وبناء
الفري��ق ،والقي��ادة ،واملهارات احلياتية .وس��تحصل اللج��ان على الدعم
في االس��تجابة لألزمات والطوارئ ،كم��ا هو احلال في أوقات ما بعد هدم
املنازل واعتداءات املس��توطنني .كما سيتم حتسني الروابط مع مقدمي
اخلدمات اآلخرين ملس��اعدة اللجان على االستمرار في تعزيز قدرتها على
حتدي��د اخلدمات والوصول إليها في مج��االت التعليم والرعاية الصحية
واملساعدة القانونية واملناصرة.
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فريق العيادة الصحية املتنقلة لألونروا في الضفة الغربية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا

الصحة الطارئة

يتم احلد من تأثير األزمة على اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني.

النتيجة :يكون الالجئون الفلسطينيون الذين يواجهون قيودا ً على الوصول واحلركة أو الذين يوجدون في جتمعات سكانية معزولة قادرين على الوصول إلى
خدمات وقائية وعالجية ذات جودة.
مؤشرات اخملرجات
الغاية
مؤشرات النتائج
الغاية

%100

نسبة التجمعات الس��كانية التي تواجه قيودا ً على احلركة
واملعزولة التي تس��تهدفها األونروا لضمان الوصول املنتظم
إلى الرعاية الصحية األولية األساسية.

تحديد االحتياجات

ال تزال القيود التي تفرضها إس��رائيل على الوصول واحلركة عبر الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،تعيق وصول الالجئني الفلسطينيني
إل��ى اخلدم��ات الصحية .وت��ؤدي العوائ��ق اإلدارية واملادية إل��ى انخفاض
ق��درة التواصل ب�ين التجمع��ات الس��كانية ومراكز اخلدم��ات القائمة
ف��ي االجتاه�ين ،وخاصة بالنس��بة للتجمع��ات الس��كانية الواقعة في
املنطقة جيم ومنطقة التماس 69.إن حاجة الفلسطينيني تزداد للرعاية
النفس��ية-االجتماعية وخدمات الصحة النفس��ية ،إلى جانب خدمات
الرعاي��ة الصحية االعتيادية ،وذلك للتدب��ر مع العنف املتواصل من قبل
املس��توطنني وتهديدات الهدم التي ال تنقط��ع ،إلى جانب عوامل التوتر
األخرى املتعلقة باالحتالل .باإلجمال ،يجد  160جتمعا ً سكانيا ً في الوقت
الراه��ن صعوبة في الوص��ول إلى الرعاية الصحية األساس��ية ،وتعيش
أغلبية س��كانية م��ن الالجئني في  56جتمعا ً من ه��ذه التجمعات خارج
اخمليمات (يشكلون  121,022نسمة) .تتأثر النساء بشكل خاص ،إذ يغلب
أن يتحملن عبء السفر والوقت اإلضافي الالزم اللتماس الرعاية لألطفال
املرضى أو املس��نني أو ذوي األم��راض املزمنة .وهن يعانني بأنفس��هن من
70
النقص في رعاية احلمل وخدمات الصحة اإلجنابية املناسبة.
التدخل

س��تواصل األون��روا في عام  2014تش��غيل عياداتها الصحي��ة املتنقلة
لضمان تيس��ر الرعاية الصحية الوقائية والعالجي��ة في  56موقعا ً في

121,022

ع��دد أف��راد اجملتم��ع الذي��ن تخدمه��م العي��ادات الصحية
املتنقلة.

108,000

ع��دد استش��ارات املرضى املقدم��ة في العي��ادات الصحية
املتنقلة (مصنفا ً حسب اجلنس).

الضف��ة الغربية .توجد التجمعات الس��كانية الت��ي تخدمها العيادات
الصحي��ة املتنقلة ف��ي املنطقة جي��م ( 48جتمع��اً) أو منطقة التماس
(ثماني��ة جتمعات) ،حيث يوجد عدد من العوائق التي حتد من الوصول إلى
اخلدمات الصحية .وكما أبرزت النتائج األولية ملش��روع مكتب تنس��يق
الش��ؤون اإلنس��انية لتحديد مجاالت التعرض للخط��ر ،تتضمن قضايا
الوصول الشائعة بعد املسافة إلى اخلدمات الصحية ،واإلغالقات ،ونقاط
التفتيش واجلدار ،وتكلفة املواصالت ،ومحدودية س��اعات الدوام ،ونقص
الطواق��م ،ونقص املراك��ز الصحية املتخصصة .إن أكث��ر من  50باملائة
من التجمعات الس��كانية الت��ي تخدمها العي��ادات الصحية املتنقلة
التي تش��غلها األونروا أو شركاؤها في املنطقة جيم هي جتمعات بدوية.
وتواجه غالبية هذه التجمعات مخاطر ش��ديدة متعلقة باحلماية ،مثال ً
فيم��ا يخص حرية احلرك��ة ،والعمليات العس��كرية واالعتقاالت ،وعنف
املستوطنني ،وأوامر هدم املنازل ،وتقييد الوصول إلى اخلدمات.
تضم كل واحدة من العيادات الصحية املتنقلة الس��ت أطباء وممرضات
وفني�ين مخبري�ين وعامل�ين ف��ي الصحة النفس��ية ميلك��ون املؤهالت
الكاملة .وسيتم تقدمي االستشارات واألدوية األساسية واللوازم الطبية
مجاناً .وسيقوم العاملون في الصحة النفسية الذين يرافقون العيادات
بتقدمي الدعم النفس��ي-االجتماعي ملا يقدر بحوالي  7,800شخص من
الالجئ�ين وغير الالجئني ،وإجراء اإلحاالت إل��ى األونروا أو مقدمي خدمات
الصحة النفسية اآلخرين حسب احلاجة.
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بالقرب من مخيم قلنديا لالجئني ،الضفة الغربية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا

دعم العمليات

تت��م صيانة قدرة الوكالة على الوصول وحياديتها ،وتعزيز احترام حقوق اإلنس��ان والقانون اإلنس��اني الدولي ،مع
توثيق االنتهاكات ،مبا يساهم في حماية الالجئني وموظفي األونروا من التأثيرات املباشرة للصراع  /االحتالل.

النتيجة :صيانة حيادية الوكالة ونزاهتها.
الغاية

%80

مؤشرات النتائج

نس��بة القضايا املس��جلة التي يتم التصدي لها بواسطة
الدائ��رة املعنية قب��ل إجراء الزي��ارة التالي��ة للتفتيش على
احليادية.

الغاية

مؤشرات اخملرجات

%100

نس��بة منش��آت األونروا التي تخضع ألربع زيارات تفتيش أو
أكثر بغرض احليادية.

600

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم على احترام مبادئ احليادية
اخلاصة باألمم املتحدة.

النتيجة :تيسير قدرة الوكالة على الوصول ومواجهة خروقات مساحة العمل اإلنساني.
الغاية

%50

مؤشرات النتائج

نسبة احلاالت التي يؤدي فيها تدخل موظفي دعم العمليات
إلى ضمان املرور اآلمن ملوظفي األونروا وسلعها وخدماتها.

الغاية

%100

مؤشرات اخملرجات

نس��بة احل��وادث املتعلقة بالوص��ول املبلغ عنه��ا التي تتم
إثارتها أمام السلطات املعنية.
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تحليل االحتياجات

يجري تقدمي العون اإلنساني في الضفة الغربية في ظل مجموعة فريدة
من التحديات ،والتي تتصف في الغالب بالقيود الواسعة التي تفرضها
إس��رائيل عل��ى الوصول واحلركة ،مما يتس��بب بنش��أة بيئ��ة مجزأة إلى
حد كبير .تدير الوكالة  249منش��أة موزعة ف��ي مختلف أنحاء الضفة
الغربي��ة ،ويحتاج  4,500موظف وموظفة في األون��روا إلى حرية احلركة
لكي يتمكنوا من تقدمي العون اإلنس��اني بفاعلي��ة حيثما توجد احلاجة
له .س��جلت األونروا  172حادثة في الفترة م��ن كانون الثاني/يناير وحتى
تش��رين األول/أكتوب��ر  ،2013حيث مت تأخير املوظف�ين أو منعوا من املرور
عل��ى نقاط تفتيش ثابت��ة أو متنقلة ،مما أدى إلى خس��ارة ما يعادل 146
يوم عمل .حدث ما يقارب  80باملائة من هذه احلاالت على نقاط التفتيش
املؤدية إلى القدس الش��رقية (ما يع��ادل  135يوم عمل) ،مما يعني حدوث
إعاقة ملموسة حلرية حترك السلع وموظفي األونروا بني املركز اللوجستي
الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية ومختلف التجمعات السكانية
عبر الضف��ة الغربية .وتتعلق احلاالت األخرى ف��ي الغالب بتقييد وصول
71
املوظفني إلى التجمعات املوجودة خلف اجلدار.
التدخل

ف��ي ضوء التحدي��ات التش��غيلية التي يفرضها الس��ياق الس��ائد في
الضفة الغربية ،تنش��ر األونروا فريقا ً من موظفي دعم العمليات لتعزيز

55

برامجها وتقدمي اخلدمات الطارئة واالعتيادية .يركز برنامج موظفي دعم
العمليات عل��ى أربعة مج��االت :احليادية ،والوصول ،واحلماية ،وس�لامة
املوظف�ين .وس��يوفر الفريق بيئ��ة حامية من خالل تواج��ده الفاعل في
امليدان .وسيجري الفريق زيارات تفتيش ميداني منتظمة ملنشآت األونروا
للتأك��د من أنها تس��تخدم لألغراض اإلنس��انية فقط .كما س��يعمل
الطاق��م على تنظي��م ورش عمل تفاعلية ملوظف��ي األونروا حول قضايا
احليادي��ة .س��يقوم فري��ق موظفي دع��م العملي��ات بإج��راء الرصد عن
كث��ب والتبليغ عن التغيرات في األوضاع اإلنس��انية وانتهاكات القانون
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي التي تؤثر في الالجئني في
الضف��ة الغربية ،مبا فيها القدس الش��رقية ،وإحالة الالجئني املتضررين
72
لالستجابات البرامجية.
يظل أحد املكونات الرئيسية في أنشطة موظفي دعم العمليات يتمثل
باملراقبة وجمع البيانات عن احلوادث املتعلقة بالوصول التي يتعرض لها
موظفو الوكال��ة ومركباتها ولوازمها ،والتفاوض حول تيس��ير الوصول
حيثما يكون الزماً .ويجري التصدي النتهاكات القانون اإلنس��اني الدولي
وقانون حقوق اإلنس��ان الدولي واحل��وادث املتعلقة بالوص��ول واخلروقات
ملس��احة العمل اإلنس��اني في اجتماعات مع اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.
كم��ا س��يقوم فريق موظف��ي دع��م العمليات مبرافق��ة الوف��ود الزائرة
لعمليات األونروا ،وس��يتم خالل هذه الزيارات ع��رض بواعث القلق ذاتها
وتشجيع الوفود على السعي من أجل املساءلة بشأنها.

يحصل الالجئون الفلس��طينيون عل��ى احلماية من التأثيرات املباش��رة للصراع/االحتالل ،ويتع��زز احترام القانون
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي ،ويتم تخفيف العواقب اإلنسانية لالنتهاكات.

احلماية

النتيجة :تتحسن املتابعة املنهجية للسلطات املسؤولة عن انتهاكات القانون اإلنساني الدولي.
الغاية

%20

مؤشرات النتائج

نسبة تدخالت األونروا التي تتبعها تدابير ملموسة تقوم بها
السلطات.

مؤشرات اخملرجات

الغاية

%80

نس��بة احلوادث/القضاي��ا املوثق��ة الت��ي يت��م رفعه��ا إلى
السلطات املعنية

النتيجة :تكون الوفود أكثر جاهزية وأفضل معرفة للمناصرة بشأن اآلزمة املمتدة التي تؤثر على الالجئني في الضفة الغربية.
الغاية

%20

مؤشرات النتائج

الغاية

نس��بة مبادرات توعية األطراف املعني��ة (اإلحاطات ،الزيارات
امليداني��ة ،الخ) التي يتبعها اتخاذ تدابير ملموس��ة من هذه
األطراف.

مؤشرات اخملرجات

65

ع��دد مب��ادرات توعي��ة األط��راف املعني��ة التي جت��رى حول
مجاالت التركيز (زي��ارات ميدانية/إحاطات للجهات املانحة،
والسياسيني ،والباحثني ،والصحفيني).

النتيجة :يتم التصدي لالحتياجات العاجلة لالجئني ،نسا ًء ورجاال ً وأطفاالً ،الذين يواجهون هدم املنازل أو اإلخالء القسري من مساكنهم أو اإلضرار مبمتلكاتهم.
الغاية

%100

مؤشرات النتائج

نس��بة األس��ر الالجئة التي تعاني من التهجير أو اإلضرار مبمتلكاتها اخلاصة والتي تتلقى املساعدات النقدية الطارئة وفقا ً لنموذج التدخل
أثناء األزمات.

النتيجة :يتم تخفيض خطر التهجير القسري للتجمعات السكانية املهددة وتعزيز قدراتهم على التدبر.
مؤشرات اخملرجات

الغاية

14

عدد التجمعات الس��كانية التي تط��ور األونروا معها منوذج
شراكة لبناء قدرتها على الصمود والتحمل.
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تحليل االحتياجات

إن أش��د تهدي��دات احلماي��ة الفعلي��ة والوش��يكة التي تواجه األس��ر
الالجئ��ة الفلس��طينية ،وأحيان��ا ً تواجه جتمع��ات س��كانية بأكملها،
تتمثل في التجريد من املمتلكات والتهجير القس��ري .فبدافع النشاط
االس��تيطاني املتزايد في املنطقة جيم والقدس الشرقية ،جتري مصادرة
األراضي الفلس��طينية وهدم املنازل وإخالء األسر من مساكنها بالقوة.
كما تنش��أ تهديدات احلماية أيض��ا ً من العن��ف واملضايقات من اجليش
اإلس��رائيلي ،وع��دم اجلدية في إنف��اذ القان��ون فيما يتعل��ق باعتداءات
املستوطنني ،وعمليات التفتيش التي جترى في مخيمات الالجئني.
تؤث��ر تهدي��دات احلماية على النس��اء والرج��ال والفتي��ات والفتيان من
الالجئ�ين بش��كل متباي��ن .فالرجال ،بس��بب عدم قدرته��م على إعالة
أس��رهم ،تظهر عليهم عالمات الضعف والتوت��ر واالكتئاب ،فيما يتأثر
الش��بان والفتيان بنسبة أعلى من سواهم وبش��كل مباشر باالحتجاز
واالعتقاالت .وتعبر النساء عن القلق واالكتئاب والضائقة نتيجة اخلوف
م��ن احتماالت الهدم واإلخالء القس��ري .وعند ح��دوث التهجير ،تفتقد
األس��رة للخصوصية وتعيش في ظروف مكتظة وغير مناسبة ،مما يؤدي
إل��ى “خطر العنف واالعتداءات اجلنس��ية ضد النس��اء واألطفال” ،ويفاد
73
بازدياد احتمال تزويج الفتيات في سن مبكرة.
التدخل

إن نه��ج األون��روا ف��ي احلماي��ة يتمث��ل في التص��دي لألس��باب اجلذرية
للمش��كالت اإلنس��انية م��ن خ�لال التدخ�لات احلمائية .تش��كل فرق
موظفي دع��م العمليات مدخال ً محوريا ً بالنس��بة لألونروا في التصدي
العتبارات احلماية .تنتش��ر هذه الفرق في مختل��ف أنحاء اإلقليم لزيارة
اخمليم��ات وامل��دن والقرى والتجمع��ات الريفي��ة املعزولة م��ن أجل رصد

أعمال هدم وتهجير في سلوان ،القدس الشرقية
© عالء غوشة /أرشيف األونروا

األوضاع املعيش��ية لالجئني ،ووصولهم إلى اخلدمات اإلنس��انية لألونروا
ومقدمي اخلدمات اآلخرين ،والقضايا التي تؤثر في كرامتهم وسالمتهم
الش��خصية ورفاههم االجتماعي وحمايتهم .فضال ً عن ذلك ،حتدد فرق
موظف��ي دعم العمليات األف��راد والتجمعات الس��كانية التي تتهدد أو
تنته��ك حقوقها وتقوم بالتبليغ عن احلوادث املتعلقة باحلماية بش��كل
منهج��ي وثاب��ت .وتس��اعد املعلومات الت��ي يتم جمعها عل��ى توجيه
مجموعة واس��عة من مبادرات املناصرة ،من إثارة مش��كالت محددة في
االجتماعات مع الس��لطات على مستوى اإلقليم إلى تقدمي إحاطات عن
اإلقليم إلى الدبلوماسيني وغيرهم من أعضاء اجملتمع الدولي.
ستس��عى األون��روا ،ضمن من��وذج التدخل ف��ي األزمات ،لالس��تجابة ملا
تتع��رض ل��ه املمتل��كات من أض��رار أو ه��دم نتيج��ة هدم املس��اكن أو
االقتحام��ات ،ع��ن طريق تق��دمي املس��اعدات النقدية الطارئ��ة لالجئني
الضحايا خالل  48س��اعة .هذه املس��اعدات النقدية تعادل قيمة س��لة
املمتلكات الش��خصية األساس��ية .يقدر أنه إذا تواصلت موجه أعمال
اله��دم احلالية على وتيرتها ،س��تكون هناك  364أس��رة ف��ي عام 2014
بحاجة لهذه املساعدات .يتم تقدمي هذا الدعم في ترابط مع اإلسعافات
األولية النفس��ية-االجتماعية وجلس��ات التفريغ النفسي بعد األزمة،
ونظ��ام إحال��ة الضحايا إل��ى اخلدمات الطبي��ة والقانونية والنفس��ية
والتش��غيلية والتعليمية واالجتماعية الداخلية واخلارجية .ويتم تزويد
األس��ر والتجمعات املعرضة للخطر بس��بل اجلاهزي��ة واملناصرة الذاتية
وورش عم��ل للتوعية حول احلقوق ،اعتمادا ً على االحتياجات التي تنش��أ
عن الظرف احملدد .وفي جانب منفصل ،ستقوم األونروا بدعم التجمعات
السكانية املهددة ،في منوذج شراكة ،لتحديد التدخالت الضيقة النطاق
التي تس��تجيب مباش��رة لتهديدات احلماية لديهم وتعزز قدرتهم على
الصمود والتحمل.

النداء للطوارئ لألونروا  - 2014األراضي الفلسطينية المحتلة

57

 .7التنسيق واإلدارة
الهدف االستراتيجي
الثالث:

تنفيذ استجابة األونروا اإلنسانية بفاعلية وبتنسيق مع األطراف املعنية ذات العالقة.

التدخل الرئيسي:

التنسيق واإلدارة

التدخالت الرئيسية
التنسيق واإلدارة

متلك الوكالة قدرة كافية لالستجابة لألزمة املمتدة والطوارئ املفاجئة.

النتيجة :يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها بفاعلية ،بقدر التمويل املتاح.
الغاية

%80

مؤشرات النتائج

نسبة مؤشرات النتائج التي على املسار الصحيح*
نحو حتقيق الغاية ،معدلة حسب التمويل املتاح.

الغاية

مؤشرات اخملرجات

%100

نسبة مؤش��رات اخملرجات التي على املس��ار الصحيح* نحو
حتقيق الغاية ،معدلة حسب التمويل املتاح.

%100

نسبة التقارير املوحدة التي تعد بشكل دقيق وفي التوقيت
السليم.

* تكون املؤشرات على املسار الصحيح عندما توجد في نطاق  70إلى  89باملائة من الغاية بالنسبة لتلك الفترة.

تحليل االحتياجات

إن االحتياج��ات الطارئ��ة التي ترد ف��ي هذا النداء تؤثر ف��ي ما مجموعه
 2.2مليون الجئ فلس��طيني وغيرهم من األشخاص املسجلني في غزة
والضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية .ستواصل األونروا استجابتها
اإلنس��انية للتصدي لهذه االحتياجات من خالل التدخالت التي وردت في
األجزاء السابقة .يتضمن نطاق التدخالت القطاعات الرئيسية اخلمسة
في عمليات املساعدات الطارئة في األرض الفلسطينية احملتلة :الغذاء،
واحلماي��ة ،والصح��ة ،والتعلي��م ،واملياه والص��رف الصح��ي والنظافة،
بقيمة مكافئة لقيمة اخلدمات األساس��ية التي يت��م تنفيذها مبوجب
والي��ة األونروا 74.إن التنفيذ الفعال الس��تجابة األون��روا الطارئة لالجئني
الفلس��طينيني يتطل��ب توفر إدارة خاصة ومكرس��ة له��ذا العمل ،إلى
جانب توفر الهياكل الداعمة واملوارد.
إن تنوع التهديدات والتحديات أمام حقوق الالجئني الفلسطينيني تصنع
حالة طوارئ إنس��انية معقدة ال تس��تطيع أية مؤسسة أن تتصدى لها
بالكامل مبفردها .هناك العديد من الهيئات التي تنشط في االستجابة.
ومن ش��أن التنس��يق الثنائ��ي واملتعدد األط��راف للعمل اإلنس��اني بني
األط��راف املعني��ة ذات العالقة أن يس��اعد على جتن��ب التداخل وحتقيق
الت��آزر في مختلف مراح��ل دورة البرنامج ،مبا يصب ف��ي صالح الالجئني
الفلسطينيني.
التدخل

إن اجلهود واألنشطة الواقعة ضمن “التنسيق واإلدارة” تتضمن ما يلي:
الموارد األساسية
س��عيا ً لضمان التنفيذ الفعال للبرامج الطارئة واالس��تجابة للطوارئ
املفاجئة ،س��توظف األونروا الطواقم امليدانية األساسية لإلشراف على

األنشطة وتنسيقها .سيتم الس��عي لتحقيق التوازن بني اجلنسني في
عملي��ات التوظيف .وس��تحتفظ الوكالة باملرافق املكتبية األساس��ية
والبنية التحتية الالزمة لتنفيذ البرامج الطارئة ،وكذلك توريد الس��لع
والتعاق��د مع اخلدمات الضرورية لدعم األنش��طة .يتضم��ن ذلك املوارد
اخلاصة التي تلزم للتنس��يق مع السلطات اإلسرائيلية ،ال سيما لتوريد
امل��واد في ظل احلص��ار املف��روض على غ��زة وتوفير مخزون��ات الطوارئ.
وستعمل الوكالة على تأمني خدمات الدعم الكافية لعمليات الطوارئ،
مثل املالية واملش��تريات والدعم اللوجس��تي ،س��وا ًء عن طريق تشكيل
وح��دات منفصلة أو متتني الوح��دات القائمة ضم��ن الهيكلية احلالية،
بحيث يتبع اخليار الذي يكون أكثر فاعلية.
التنسيق
س��تواصل الوكالة العمل بش��كل وثيق مع اجلهات الفاعلة اإلنس��انية
األخ��رى من خ�لال اآللي��ات املتبع��ة لتخطيط املس��اعدات اإلنس��انية
وتقدميها ومراقبتها وتنس��يقها .وسيعمل املوظفون في مكتب اإلقليم
مع األطراف املعنية ذات الصلة على مختلف املس��تويات ،سوا ًء الثنائية
أو املتعددة األطراف .سيجري ذلك في امليدان ،على سبيل املثال من خالل
تدقي��ق قوائم املس��تفيدين ومواءم��ة عمليات حتديد مج��االت التعرض
للخط��ر ،وكذل��ك في املواقع الرس��مية ،مث��ل آلية تنس��يق اجملموعات
في اللجنة الدائمة املش��تركة ب�ين الوكاالت والفري��ق القطري للعمل
اإلنس��اني .وسيساعد توفر موارد إضافية في ضمان أن يتم متثيل برامج
الوكال��ة وتنس��يقها بالش��كل اجليد م��ع العديد من اجله��ات الفاعلة
األخرى .تتش��ارك األونروا مع الوكاالت النظيرة في املس��ح االجتماعي-
االقتص��ادي ومس��ح األم��ن الغذائي ،مما يس��اعدها عل��ى احلصول على
حتليل أكثر ش��مولية لالحتياجات مصنفا ً حس��ب حالة اللجوء .وحاملا
يت��م جمع بيانات الرصد وحتليلها ،يجري نش��رها كلم��ا كان ذلك ممكناً،
أو التش��ارك بها في املنابر ذات الصلة لتسترش��د بها أنشطة املناصرة
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بش��أن القضايا اإلنسانية وقضايا احلماية الرئيسية .وستواصل األونروا،
بصفتها الرئيس املشارك السابق لقطاع املعونات الغذائية ،دعم قطاع
األم��ن الغذائي الذي أنش��ئ حديثا ً بنا ًء على توصي��ات مراجعة هيكلية
اجملموعات القطاعية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.
تحديد مجاالت التعرض للخطر

أسس��ت األونروا قاعدة بيانات ش��املة حتتوي على صورة مفصلة على
مستوى األسرة جملاالت التعرض للخطر في كل من الضفة الغربية وغزة.
تس��تخدم قاعدة البيان��ات صيغة بديلة الختبار اإلمكانات ،مبا يس��مح
بالتعرف على األسر األشد فقرا ً وإعطائهم األولوية في التدخالت ضمن
االستجابة للطوارئ .إن التغير في القوى احملركة داخل األسرة مع الوقت،
والعوامل اخلارجية التي تؤثر في مجاالت تعرض األس��ر للخطر ،يتطلب
حتديث البيانات املوجودة بانتظام .س��تعمل الوكالة على صيانة قاعدة
البيانات من خالل زيارات لألس��ر وإدخال البيانات واألنشطة ذات العالقة
التي تتيح االستهداف.

الرصد والتقييم

تس��تخدم الوكالة نظام املراقب��ة القائمة على النتائ��ج لتتبع النتائج
خطط له من إجنازات .يجري رصد
الفعلية بش��كل دوري باملقارنة مع ما ّ
األنش��طة في املش��اريع اخملتلفة على مدار فترة تنفيذه��ا ،ويتم تقييم
مش��اريع مخت��ارة ضمن دورة متواصل��ة من التحس�ين والتعلم .فضال ً
ع��ن ذل��ك ،ورهنا ً بتوف��ر التمويل الكاف��ي ،ميكن أن تتول��ى دائرة خدمات
الرقاب��ة الداخلي��ة إجراء تقييمات بالتش��اور مع األط��راف املعنية .كما
يجري تتبع التقدم بش��كل فصلي ،مع إع��داد تقرير موحد في منتصف
الس��نة ونهايتها حول تنفيذ األنشطة ونتائجها .ستعد الوكالة تقارير
موحدة في منتصف الس��نة ونهايتها للمانحني وفقا ً ملبادئ املمارسات
الس��ليمة في تقدمي املنح اإلنسانية وأجندة فعالية املساعدات .وسيتم
توفير املعلومات الالزمة لإلبالغ عن التقدم ضمن دورة البرامج اإلنسانية
املشتركة اجلديدة حال طلبها.
الدعم من الرئاسة

س��تواصل رئاس��ة الوكالة ،عندما تتوفر لها املوارد الرئيس��ية الالزمة،
تقدمي الدعم ملكاتب األقاليم عبر مختلف البرامج الطارئة.

الجئة فلس��طينية تعمل من خالل برنامج التشغيل الطارئ في مخيم
عايدة ،الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا
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 .8متطلبات الميزانية  -النداء الطارئ للعام 2014
غزة

الضفة الغربية

الرئاسة

اجملموع

التدخالت البرامجية
املساعدات الغذائية الطارئة

101,132,980

13,895,601

-

115,028,581

املساعدات النقدية الطارئة

44,805,360

-

-

44,805,360

املال مقابل العمل الطارئ

66,179,864

23,502,604

-

89,682,468

الصحة النفسية اجملتمعية

6,317,000

393,111

-

6,710,111

الصحة الطارئة

3,776,000

981,879

-

4,757,879

موظفو دعم العمليات

1,998,000

2,825,815

-

4,823,815

-

1,805,447

-

1,805,447

التعليم الطارئ

7,825,500

-

-

7,825,500

التوعية مبخاطر الذخائر غير املنفجرة

1,000,000

-

-

1,000,000

أسابيع املرح الصيفية في غزة

3,000,000

-

-

3,000,000

الصحة البيئية الطارئة

5,664,000

-

-

5,664,000

املأوى الطارئ وإصالح املساكن

3,219,000

-

-

3,219,000

التنسيق واإلدارة

9,207,450

1,613,004

857,647

11,678,101

254,125,154

45,017,461

857,647

300,000,262

احلماية

اجملموع (دوالر أمريكي)
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الهوامش
 1األونروا النش��رة اإلحصائية للتسجيل ،الربع الثاني .يتكون الرقم من الالجئني املسجلني،
وأفراد األسرة اآلخرين املسجلني ،والنساء املتزوجات من غير الجئني.
 2األونروا ( ،)2013االس��تجابة اإلقليمية لألزمة في سوريا متوز/يوليو  -كانون الثاني/ديسمبر
.2013
3

Crisis Watch Database (2013). Israel/Palestine, 1 August 2013
http://www.crisisgroup.org

 4مت باإلجمال إطالق  60صاروخا ً و 16قذيفة هاون باجتاه إسرائيل في الفترة من كانون الثاني/
يناير إلى أيلول/س��بتمبر  .2013وأجرت القوات اإلسرائيلية  46عملية توغل محدود و 11غارة
جوي��ة وأطلقت نيران البحرية في  56حالة وأطلقت الن��ار عبر احلدود في  98حالة مت التبليغ
عنها .وتضمنت حاالت إطالق نيران القوات اإلس��رائيلية عبر احلدود ( 98حالة) إطالق قذائف
الدباب��ات واملدفعية في  33حالة وإطالق النيران من األس��لحة الصغي��رة في  65حالة .كما
أطلق الفلس��طينيون أيضا ً  43صاروخ اختبار و 12صاروخا ً سقطوا قبل وصول مداهم ،فيما
انفجرت خمس��ة صواريخ ف��ي موقع اإلطالق .املصدر :إدارة األمم املتحدة لش��ؤون الس�لامة
واألمن (مت التأكيد بالبريد اإللكتروني 14 ،تشرين األول/أكتوبر .)2013
 5مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013مراقب الشؤون اإلنسانية ،تشرين
األول/أكتوبر.
 6مكتب تنس��يق الشؤون اإلنس��انية ( ،)2013نظرة عامة إلى االحتياجات اإلنسانية للعام
 ،2014األرض الفلسطينية احملتلة؛ األونروا ،قاعدة بيانات موظفي دعم العمليات.
 7األونروا ،قاعدة بيانات موظفي دعم العمليات.
 8مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013مراقب الشؤون اإلنسانية ،تشرين
األول/أكتوبر.
 9حالة حقوق اإلنس��ان في األرض الفلس��طينية احملتلة ،مبا فيها القدس الش��رقية ،تقرير
األمني العام 22 ،آب/أغسطس  ،2013الفقرتان .26-25
 10مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013مراقب الشؤون اإلنسانية ،أيلول/
سبتمبر.
 11فيما غادرت غزة حمولة  4,769ش��اجنة من الس��لع خالل خمس��ة شهور في عام ،2007
بقي املتوس��ط لكل خمسة شهور يقل عن  200ش��احنة في األعوام األربعة األخيرة .ميكن
عب��ور الصادرات والواردات من معبر كرم أبو س��الم فقط ،مبا أن جمي��ع نقاط العبور األخرى
للس��لع بقيت مغلقة ف��ي األعوام األخيرة .ووج��ود هذا املعبر في أقص��ى نقطة في جنوب
قط��اع غزة يعني تكبد تكاليف إضافية كبيرة احلجم في النقل والتحميل .عالوة على ذلك،
كان معبر كرم أبو سالم مغلقا ً في حوالي نصف األيام في أول أربعة أشهر من العام 2013
(بواقع  53يوماً) .وقد ش��هد عبور األفراد تراجعا ً مماثالً ،حيث كان  26,000شخص يغادرون غزة
من معبر إيرز يوميا ً في العام  ،2000فيما بلغ املتوس��ط  200ش��خصا ً في اليوم فحسب في
األعوام األربعة األخيرة.
UN-OCHA and FAO (2010). Farming without land, Fishing without 12
waters: Gaza Agriculture Sector Struggles to Survive. http://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/9A265F2A909E9A1D8525772E004FC34B

 13إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن (مت التأكيد بالبريد اإللكتروني 14 ،تشرين األول/
أكتوبر .)2013
 14مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013األثر اإلنساني للجدار ،متوز/يوليو.
“ 15تش��كل املنطقة جيم حوالي  61باملائة من مساحة الضفة الغربية ومت تعريفها مبوجب
اتفاقيات أوس��لو للس�لام عل��ى أنها املنطقة التي س��يتم نقله��ا تدريجيا ً إلى الس��لطة
الفلس��طينية خالل فترة خمس س��نوات”“ .لم يتم النقل التدريجي حتى اآلن” .تقرير البنك
الدولي:
World Bank (2013). Area C and the Future of the Palestinian
Economy, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated
en/2013/10/18344690/west-bank-gaza-area-c-future-palestinian
economy

 16مكت��ب األمم املتح��دة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ( ،)2013املنطقة جي��م في الضفة
الغربية :مخاوف إنسانية رئيسية.
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World Bank (2013). ”Palestinians Access to Area C Key to Economic
Recovery and Sustainable Growth” http://www.worldbank.org/en/
news press-release/2013/10/07/palestinians-access-area-c-economic
recoverysustainable-growth

 18األون��روا ،دعم العمليات (مت التأكيد بالبريد اإللكتروني 29 ،تش��رين الثاني/نوفمبر )2013؛
مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنسانية ،مراقب الشؤون اإلنس��انية ،تشرين األول/
أكتوبر .2013
 19إذا حس��ب نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في عام  2012بس��عر الدوالر األمريكي
الثاب��ت ،فس��يكون أعلى بنس��بة  1.9باملائة فقط عن مس��تواه ع��ام  ،1999فيما ينخفض
بنس��بة  16.9باملائة في قطاع غزة .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية
والزراع��ة وبرنامج األغذي��ة العاملي واألون��روا ( ،)2013املس��ح االجتماعي-االقتصادي واألمن
الغذائي.2012 ،
 20باألس��عار الثابتة ،سنة األساس  .2004أرقام العام  2012عبارة عن تقديرات أولية وسيتم
تنقيحها .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حسابات الدخل القومي
(http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/GDPEXPCon2011-2013E.htm).

 21اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 22اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،

UNCTAD (2013), Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people:
 developments in the economy of the Occupied Palestinian Territoryparagraph 14

 23اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 24اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ،مس��ح القوى العاملة ،متوز/يوليو  -أيلول/سبتمبر
 ،2013الربع الثالث من عام .2013
 25اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 26اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( ،)2012املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.
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 28مت تنفيذ ذلك من خالل برنامج التشغيل الطارئ في األونروا.
 29جلن��ة األمم املتح��دة املعنية باحلق��وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي��ة ،العهد الدولي
للحقوق االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية ( .)1999انظر أيض��اً :مقرر األمم املتحدة اخلاص
املعني باحلق في الغذاءhttp://www.srfood.org/en/right-to-food :
 30منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ( ،)1996مؤمتر القمة العاملي لألغذية.
 31عل��ى خ�لاف القيود األخ��رى على الوصول إلى الغ��ذاء ،مثل إمكانية وج��ود صعوبات في
الوصول إلى األسواق لشراء املواد الغذائية األساسية.
 32في الضفة الغربية ،انخفضت نسبة األسر التي تتمتع باألمن الغذائي بنسبة  11باملائة
(من  45باملائة إلى  34باملائة).
 33اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( ،)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 34في غزة ،انخفضت نس��بة األس��ر التي تتمتع باألمن الغذائي بنس��بة  13باملائة (من 23
باملائ��ة إل��ى ال أكثر م��ن  %10من مجموع الس��كان) .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني
ومنظم��ة األغذية والزراع��ة وبرنامج األغذية العامل��ي واألونروا ( ،)2013املس��ح االجتماعي-
االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 35مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ( .)2013نظرة عامة إل��ى االحتياجات
اإلنسانية  ،2014األرض الفلسطينية احملتلة.
WHO Monthly report, referral of patients from the Gaza Strip, July 2013; 36
UN-OCHA Humanitarian Needs overview 2014, occupied Palestinian
territory;WFP, Gaza Watch 1 - 13 November 2013

 37تتضمن االنتهاكات :بناء املس��توطنات ،وممارسة العنف والترهيب من طرف املستوطنني،
والتجري��د م��ن املمتلكات ،واإلخالء من املس��اكن ،وهدم املس��اكن ،والتهجي��ر .مجلس األمم
املتح��دة حلقوق اإلنس��ان ،ال��دورة الثانية والعش��رين ،بند ج��دول األعمال رقم  - 7نس��خة
متقدمة غير محررة.
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session19/FFM/FFMSettlements.pdf

 38جرى احتجاز  354الجئا ً في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تش��رين األول/أكتوبر ،2013
مبتوسط  35.4في الشهر .وقد جرى في عام  2012بأكمله احتجاز  351الجئاً ،مبتوسط يبلغ
 29.25في الشهر (األونروا ،دعم العمليات).
 39مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ( ،)2013مراقب الش��ؤون اإلنس��انية،
تشرين األول/أكتوبر.
 40مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013التقرير الشهري ملراقب الشؤون
اإلنسانية ،تشرين األول/أكتوبر.
 41مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013التقرير الشهري ملراقب الشؤون
اإلنسانية ،تشرين األول/أكتوبر؛ األونروا ،دعم العمليات.
 42مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( .)2013مستجدات الوضع بشأن املناطق
املقيد الوصول إليها في قطاع غزة 1 ،كانون الثاني/يناير إلى  30حزيران/يونيو .2013
 43إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن (مت التأكيد بالبريد اإللكتروني 14 ،تشرين األول/
أكتوبر .)2013
 44إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن (مت التأكيد بالبريد اإللكتروني 14 ،تشرين األول/
أكتوبر .)2013
 45مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنسانية ( ،)2013التقرير الشهري ملراقب الشؤون
اإلنسانية ،آب/أغسطس.
 46يبني تفصيل البيانات أن نس��بة كل من العنف النفسي واالجتماعي واالقتصادي تتجاوز
 50باملائة (أكثر من  40باملائة في الضفة الغربية وأكثر من  75باملائة في غزة).
 47اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ( .)2011مس��ح العنف في اجملتمع الفلس��طيني،
النتائج الرئيسية.
 48بي��ان صحفي لألونروا 22 ،كان��ون الثاني/يناير « ،2013األمم املتحدة تفيد بارتفاع خطير في
صدمة ما بعد الصراع في غزة».

النداء للطوارئ لألونروا 2014

 49تأتي دورة البرامج اإلنسانية لتحل محل عملية النداء املوحد السابقة بقيادة مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
 50يت��م تصنيف كل من فئة الفقر املدقع واملطلق بنا ًء عل��ى صيغة األونروا البديلة لقياس
اإلمكانات .في غزة ،تعيش أس��ر الفقر املدقع على أقل من  1.5دوالر أمريكي للفرد في اليوم،
وتعيش أس��ر الفقر املطلق على أقل م��ن  3.63دوالر للفرد في اليوم ،وهذا احلد األخير يتوافق
مع اخلط الفلسطيني النعدام األمن الغذائي الذي يبلغ  5.65دوالر للشخص البالغ في اليوم
(عل��ى نحو ما هو معرّف في املس��ح االجتماعي-االقتصادي واألم��ن الغذائي ،2012 ،للجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واألونروا.
51

Save the Children and MAP (2012). Gaza’s Children Falling Behind

 52س��يوجد  232,992طالب��ا ً وطالب��ة مقيدي��ن في املدارس ف��ي النصف الثان��ي من العام
الدراس��ي ( 2014/2013بنا ًء على األرقام املأخوذة من النصف األول من العام الدراس��ي ذاته).
ويبل��غ تقدير ع��دد الطلبة في النصف األول من العام الدراس��ي  2015/2014حوالي 24,000
(بنا ًء على متوسط النمو املعروف في عدد األطفال املنتظمني في املدارس).
 53مت حتديد متوس��ط األجور حسب حتليل جهاز اإلحصاء املركزي في املسح الفصلي للقوى
العاملة .تكون األجور أخفض عندما يتكون أسبوع العمل من ستة أيام مما هي عندما يتكون
من خمسة أيام .كما تكون األجور أخفض بالنسبة للخريجني املتمرنني.
 54التس��رب املدرس��ي في األونروا :دراس��ة على نط��اق الوكالة ،أيلول/س��بتمبر  ،2013دائرة
التعليم.
 55حس��ب بيان��ات العام  ،2009وهي أح��دث البيانات العاملية املتاحة ع��ن ترتيب البلدان من
مكتب األمم املتحدة ملكافحة األلغام.
 56مكتب األمم املتحدة ملكافحة األلغام.
 57ف��ي ع��ام  ،2007أنش��أت األونروا برنامجا ً لألنش��طة الصيفية ،ومنا ه��ذا البرنامج وتطور
ليصبح برنامجا ً واس��ع النطاق لألنش��طة الرياضية والترفيهية يضم حوالي  250,000فتى
وفتاة من الالجئني وغير الالجئني كل عام .إال أن نقص التمويل ،لألسف ،أدى إلى إلغاء األلعاب
خيب أمل عموم الس��كان (الالجئني) ،الذين رأوا في هذه املبادرة
الصيفي��ة في عام  ،2012مما ّ
الفرصة الوحيدة املتاحة ألطفالهم للمشاركة في ترفيه بنّاء خالل فترة الصيف .وقد أعادت
األونروا إحياء البرنامج في عام  2013بنس��خة مختصرة ،بحيث يس��تمر على دورات مدتها
ثالثة أس��ابيع ،بدال ً من أن يتواصل على عدة أس��ابيع ،مع استبعاد األنشطة التي تستهلك
أكبر قدر من التكاليف.
 58أدوات التقيي��م م��ن األلع��اب الصيفية الس��ابقة ،مبا في ذلك وثيقة الدروس املس��تفادة
لألونروا وتقرير التقييم الداخلي لليونيسف.
 59اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( .)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 60ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك بنسبة  4.3باملائة في الضفة الغربية ،وارتفعت
أس��عار األغذية بنس��بة  2.6باملائة خالل العام  .2012ويش��ار إلى أنه توجد نس��بة أعلى من
موظف��ي اخلدمة العامة في املناط��ق احلضرية في املنطقة ألف واملنطقة باء .اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واألونروا (.)2013
املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
« 61انخفضت نس��بة األسر التي تتلقى شكال ً واحدا ً على األقل من املساعدة في مخيمات
الضف��ة الغربية من  42باملائة في العام  2011إلى  29باملائة في العام  .»2012اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واألونروا (.)2013
املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 62اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ،مسح القوى العاملة ،متوز/يوليو  -أيلول/سبتمبر
 ،2013الرب��ع الثالث من عام  .2013اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية
والزراع��ة وبرنامج األغذي��ة العاملي واألون��روا ( .)2013املس��ح االجتماعي-االقتصادي واألمن
الغذائي.2012 ،
 63اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
واألونروا ( .)2013املسح االجتماعي-االقتصادي واألمن الغذائي.2012 ،
 64يتم تنفيذه من خالل برنامج التشغيل الطارئ في األونروا.
 65يس��عى التحول في برنامج الطوارئ في الوكالة إلى ضمان اس��تقرار البرامج احلاس��مة،
عل��ى الرغم من اس��تمرار األزمة .إذ يتم العمل على نقل األنش��طة الرئيس��ية التي كانت
تغطى بالنداء الطارئ في الس��ابق لتصبح ضمن الصندوق العام ،وذلك بالتعاون الوثيق مع
برامج األونروا األساسية .وقد مت في العام  2013نقل جميع أنشطة الصحة البيئية ،وبعض
األنش��طة الصحية في املواقع املعرضة لتهديدات للحماية ،لتصبح ضمن الصندوق العام.
وستستكمل عملية التحول في عام .2014
 66يتم تنفيذه من خالل برنامج التشغيل الطارئ في األونروا.
 67يش��كل الالجئون املس��جلون  90باملائة من س��كان  49جتمعا ً بدويا ً حددته��ا األونروا في
املنطق��ة جيم .وقد اختارت األونروا ه��ذه التجمعات في العام  2012بنا ًء على وجود نس��بة
مهيمنة من الالجئني بني س��كانها ،وبس��بب تهديدات احلماية الش��ديدة التي تتعرض لها،
وضعف قدرتها على الوصول إلى اخلدمات والدعم اخلارجي.
 68في العام  ،2013اتسم هذا التدخل مبعدالت عالية من املشاركة ،على الرغم من الوصمة
االجتماعية املتعلقة باملوضوع .فقد تعدى البرنامج غايته السنوية من األفراد املشاركني في
األنشطة النفسية-االجتماعية اجلماعية بحلول منتصف العام.
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« 69يعيش حوالي  11,000ش��خص ف��ي منطقة التماس ،حيث يتوف��ر القليل من اخلدمات
الصحية ...تؤدي هذه القيود إلى ارتفاع تكلفة املواصالت وغيرها من التكاليف غير املباشرة،
والصعوبات في احلصول على الرعاية الصحية ،وتردي احلالة الصحية بس��بب تأخر العالج».
مكت��ب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ( .)2013نظ��رة عامة إل��ى االحتياجات
اإلنسانية  ،2014األرض الفلسطينية احملتلة.
« 70كثي��را ً م��ا تغادر النس��اء احلوامل جتمعهن الس��كاني في منطقة التماس قبل ش��هر
م��ن موعد ال��والدة كإجراء احتياطي من أجل جتنب حدوث مضاعف��ات» .مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،تقرير خاص :املستجدات املتعلقة باجلدار ،متوز/يوليو .2011
 17 71حادث��ة في أول ثمانية أش��هر من العام 2013؛ قاعدة بيان��ات موظفي دعم العمليات
في األونروا.
 72س��يقوم موظفو دعم العمليات بش��كل خاص برصد االنتهاكات التي تؤثر في الالجئني
املقيم�ين في اخمليم��ات ،واملتضررين من العمليات العس��كرية ،واجلدار ف��ي الضفة الغربية،
وضحاي��ا التهجير القس��ري بس��بب أعمال اله��دم اإلداري واإلخ�لاء ،وعنف املس��توطنني،
والتجمعات البدوية والرعوية في املنطقة حيم ،وسكان القدس املعرضني خلطر التهجير.
 73مجموعة احلماية  -إطار حتليل االحتياجات .2016-2014
 74تقدم األونروا اخلدمات األساسية في األرض الفلسطينية احملتلة مبوجب واليتها من خالل
صندوق عام يقدر أن تبلغ قيمته  334.1مليون دوالر أمريكي للعام .2014
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اخملتار في منزله في املهتوش ،ضمن جتمع اخلان األحمر في املنطقة جيم،
الضفة الغربية © عالء غوشة /أرشيف األونروا
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مكتب إعالم األونروا  -الرئاسية
األونروا القدس
ص.ب  91191 ،19149القدس الشرقية
القدس هاتف ،)+972 2( 589 0224 :القدس فاكس)+972 2( 589 0274 :
غزة هاتف ،)+972 8( 677 7697 :غزة فاكس)+972 8( 677 7533/7527 :
www.unrwa.org

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل united nations relief and works agency
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى for palestine refugees in the near east

