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ملخص تنفيذي

تتص��ف االحتياج��ات اإلنس��انية لالجئ��ني 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 كلياً في حال توفر املساعدات 

الدولية. أما إذا لم تتوفر املساعدات، فستكون اآلفاق قامتة بال شك.

يتن��اول النداء الط��ارئ للع��ام 2014 االحتياجات الطارئ��ة ذات األولوية 
لالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس 

الشرقية، سعياً لتحقيق ثالثة أهداف استراتيجية: احلد من االرتفاع في 
انع��دام األمن الغذائي ب��ني الالجئني املفتقرين أصالً إل��ى األمن الغذائي 
وأولئ��ك الذين يتعرضون لصدمات حادة، وتعزي��ز وحماية وصيانة حقوق 
الالجئ��ني 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 300,000,262 دوالراً أمريكياً.

يتم استعراض كيفية تنفيذ األهداف االستراتيجية في خطط التدخل 
حس��ب اإلقلي��م اجلغرافي، إدراكاً للتباين في س��ياق العم��ل ما بني غزة 
والضفة الغربية. وتش��كل خطط التدخل نهجاً كلياً مصمماً 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.

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

األمن الغذائي

الحماية والوصول إلى الخدمات

بل��غ معدل انع��دام األمن الغذائي في غزة 56 باملائة من األس��ر الالجئة، 
باإلضافة إلى 14 باملائة من األس��ر املهددة بانع��دام األمن الغذائي. كما 
ارتفعت معدالت البطالة إلى 32.7 باملائة فيما أن األجور الفعلية ال تزال 
متدنية إلى حد كبير. وفي ضوء إغالق األنفاق على احلدود مع مصر مؤخراً 
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 790,000 الجئ 
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 76 باملائة والذين يعيش��ون في فقر مطلق على 40 
باملائة من احتياجاتهم اليومية املطلوبة من الطاقة. وس��يتم حتس��ني 
املدخول الغذائي لدى 240,000 طف��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 101,132,980 دوالراً أمريكياً لتنفيذ 

هذه األنشطة.

المساعدات النقدية الطارئة
س��يتم استهداف 303,000 الجئ يعيش��ون في فقر مدقع على أقل من 
1.50 دوالر 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 100 شيكل )28 دوالراً 
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 44,805,360 دوالراً أمريكياً 

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 49,191 فرصة 
للمال مقابل العمل. ستس��تهدف األونروا األسر األشد فقراً، مع إعطاء 
األولوي��ة لالجئ��ني الذين يعيش��ون في فق��ر مدقع ومطلق، واس��تمرار 
التركي��ز على دمج الالجئات اإلناث والش��باب. تتضمن فرص املال مقابل 
العم��ل 33,486 وظيفة لعامل��ني غير مهرة، إلى جان��ب 14,944 فرصة 
لعاملني مهرة، و761 فرص��ة لعاملني مهنيني، مبا يعادل 17,988 وظيفة 
بدوام كامل. س��تحتاج الوكالة إلى 66,179,864 دوالراً أمريكياً من أجل 

التنفيذ.

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 12,600 طفل 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 6,317,000 دوالر 

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، تعويضاً عن النقص في قطاع الصحة في غزة عموماً. س��يتم 
إج��راء تقييمات طبية متعمق��ة وتوفير العالج إل��ى 12,000 طفل يتم 
الكش��ف عليهم بهدف التعرف على اإلعاق��ات واألمراض احملتملة، كما 
س��ببتم مس��اعدة 3,200 مريض من الفقراء في الوص��ول إلى الرعاية 
الثانوي��ة أو التخصصي��ة املنق��ذة للحياة. ويتطلب ه��ذا التدخل توفير 

3,776,000 دوالر 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 1,998,000 دوالر أمريكي من أجل التنفيذ.

التعليم الطارئ
س��عياً 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��ني 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 7,825,500 دوالر أمريكي.
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التوعية حول مخاطر الذخائر غير املنفجرة: س��عياً 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��ني وتوفر مواد تعلمية ش��املة ومكيفة حس��ب 

االحتياج. باإلجمال، سيتطلب ذلك 1,000,000 دوالر أمريكي.

أسابيع المرح الصيفية في غزة
تس��عى الوكالة لتمتني قدرات التحمل والتدبر لدى 130,000 فتى 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 3,000,000 دوالر أمريكي.

المياه والصرف الصحي الطارئ
تفادياً 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 

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��ني. 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 

5,664,000 دوالر أمريكي لتنفيذ االستجابة الطارئة.

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 600 أس��رة مؤهلة من خالل تزويدهم باملس��اعدات 
النقدية لس��د تكاليف الس��كن االنتقالي. ويقدر أن يت��م تزويد حوالي 
1,000 أس��رة جدي��دة متض��ررة ومهجرة ف��ي عام 2014 مبواد املعيش��ة 
األساسية والدعم اخملصص إلصالح مساكنهم وفقاً للمعايير اإلنسانية 

الدنيا. سيتطلب تنفيذ األنشطة توفر 3,219,000 دوالر أمريكي.

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 35 باملائة، 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 10,000 أس��رة الجئة 
مفتق��رة إلى األمن الغذائ��ي تعيش في أماكن حضرية خ��ارج اخمليمات. 
تتيح القس��يمة للمستفيدين منها شراء س��لتهم الغذائية بناًء 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 13,895,601 دوالراً أمريكياً.

المال مقابل العمل الطارئ
سعياً لتحس��ني الوصول االقتصادي إلى الغذاء واستعادة قدرات التدبر 
بني األس��ر املفتقرة لألم��ن الغذائي وامله��ددة في 19 مخيماً، س��تقدم 
الوكال��ة فرص��اً طارئة للحص��ول على امل��ال مقابل العمل. س��تعطى 
األولوية لألسر األكثر افتقاراً لألمن الغذائي، حيث سيتم إشراك 16,470 
الجئ��اً والجئة في أن��واع مختلفة م��ن األعمال املواتية لتحس��ني بيئة 
اخمليمات. وستحصل النساء على 35 باملائة 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 49 جتمعاً س��كانياً 
بدوي��اً مه��دداً 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 14 جلنة مجتمعية بدوية 
من ناحية قدرات االستجابة النفسية-االجتماعية وسيتم دعمهم في 
االستجابة لألزمات والطوارئ. يحتاج تنفيذ هذه األنشطة إلى 393,111 

دوالراً أمريكياً.

الصحة الطارئة
س��تدير األونروا س��ت عيادات صحي��ة متنقلة، موجهة نح��و 56 جتمعاً 
س��كانياً في املواقع املعزولة التي تعاني من قيود على الوصول واحلركة. 
ستتيح العيادات الوصول إلى خدمات وقائية وعالجية ذات جودة لصالح 
121,022 ش��خصاً. وس��يرافق العيادات عاملون في الصحة النفس��ية 
لتق��دمي الدعم النفس��ي-االجتماعي إلى حوالي 7,800 ف��رد، وتزويدهم 
باإلرش��اد واإلحاالت حس��ب الضرورة. يحت��اج تنفيذ أنش��طة الصحة 

الطارئة إلى 981,879 دوالراً أمريكياً.

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 

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 2,825,815 دوالراً أمريكياً.

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 48 س��اعة من خ��الل 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��الل منوذج قائم على الش��راكة. حتتاج 

الوكالة إلى 1,805,447 دوالراً أمريكياً لتنفيذ هذه األنشطة.

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

على مس��توى املي��دان واملس��تويات العليا وسيش��اركون ف��ي حتليالت 
مش��تركة لالحتياجات. س��يتم توجيه اجلهود لضمان حتديث وحتس��ني 
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 11,678,101 دوالراً أمريكياً.

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

115,028,581-101,132,98013,895,601املساعدات الغذائية الطارئة

44,805,360--44,805,360املساعدات النقدية الطارئة

89,682,468-66,179,86423,502,604املال مقابل العمل الطارئ

6,710,111-6,317,000393,111الصحة النفسية اجملتمعية

4,757,879-3,776,000981,879الصحة الطارئة

4,823,815-1,998,0002,825,815موظفو دعم العمليات

1,805,447-1,805,447-احلماية

7,825,500--7,825,500التعليم الطارئ

1,000,000--1,000,000التوعية مبخاطر الذخائر غير املنفجرة

3,000,000--3,000,000أسابيع املرح الصيفية في غزة

5,664,000--5,664,000الصحة البيئية الطارئة

3,219,000--3,219,000املأوى الطارئ وإصالح املساكن

9,207,4501,613,004857,64711,678,101التنسيق واإلدارة

254,125,15445,017,461857,647300,000,262اجملموع )دوالر أمريكي(

متطلبات الميزانية - النداء الطارئ للعام 2014
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وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
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for palestine refugees in the near east

مكتب إعالم األونروا - الرئاسية
األونروا القدس

ص.ب 19149، 91191 القدس الشرقية

القدس هاتف: 0224 589 )2 972+(، القدس فاكس: 0274 589 )2 972+(
غزة هاتف: 7697 677 )8 972+(، غزة فاكس: 7533/7527 677 )8 972+(

www.unrwa.org


