


The humanitarian context of Palestine, characterized by a protracted protection crisis, is unique in 
today’s scenario. There is a continuous need for protection measures for at least 1.9 million Palestinians 
experiencing, or at risk of, conflict and violence, displacement and denial of access to livelihood. 
Since its establishment in 1996, the Humanitarian Programme of the Italian Agency for Development 
Cooperation in Jerusalem reflects Italy’s significant role in the humanitarian aid scenario in Palestine, 
with an overall budget of more than 50 million euro. The interventions of the Italian cooperation 
in Palestine aim at alleviating suffering and upholding human dignity, and are the result of a joint 
work with the most prominent humanitarian actors, particularly UN OCHA, DG ECHO, other donor 
countries and Civil Society Organizations (CSOs).
Italy’s humanitarian response targets the needs of the most vulnerable communities living in Area C 
of the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip, providing protective presence and mitigating 
the risk of displacement. Through the delivery of essential services such as water, healthcare and 
education, Italy supports vulnerable households to better cope with the prolonged nature of the 
humanitarian crisis and the recurrent cycle of shocks. 
Special thanks go to Italian CSOs, whose work on the ground for the benefit of the Palestinian 
population has consistently achieved important results.

Fabio Sokolowicz
Consul General of Italy in Jerusalem

إن الســياق اإلنســاني فــي فلســطين، والــذي يتميــز بأزمــة حمايــة مســتمرة، يعــد فريــد مــن نوعــه فــي ســيناريو اليــوم. هنالــك حاجــة مســتمرة 
إلــى تدابيــر حمايــة لمــا يزيــد عــن 1.9 مليــون فلســطيني علــى األقــل يتعرضــون أو معرضــون لخطــر الصــراع والعنــف، التشــريد والحرمــان 

مــن ســبل كســب العيــش.

يعمــل البرنامــج اإلنســاني فــي الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي فــي القــدس ومنــذ تأسيســة فــي العــام 1996 علــى إبــراز الــدور الهــام 
إليطاليــا فــي إطــار المســاعدات اإلنســانية فــي فلســطين، وبموازنــة إجماليــة تعــدت ال 50 مليــون يــورو. وتهــدف تداخــات التعــاون 
اإليطالــي فــي فلســطين إلــى التخفيــف مــن المعانــاة والحفــاظ علــى كرامــة اإلنســان، والتــي كانــت نتــاج عمــل مشــترك مــع أبــرز الجهــات 
اإلنســانية الفاعلــة، وعلــى وجــه التحديــد األمــم المتحــدة - مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية،  والمفوضيــة األوروبيــة - اإلدارة العامــة 

ــة المدنيــة، والــدول المانحــة األخــرى، باإلضافــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي. للمســاعدات اإلنســانية والحماي

وتســتهدف إســتاجبة إيطاليــا اإلنســانية إحتياجــات المجتمعــات األكثــر ضعفــًا والتــي تعيــش فــي المناطــق ج مــن الضفــة الغربيــة باإلضافــة 
إلــى القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، حيــث توفــر وجــودًا وقائيــًا وتقلــل مــن مخاطــر التهجيــر. ومــن خــال تقديــم خدمــات أساســية مثــل المــاء 
والرعايــة الصحيــة والتعليــم، تعمــل إيطاليــا علــى دعــم األســر الضعيفــة مــن أجــل التصــدي بشــكل أفضــل إلــى األزمــة اإلنســانية ذات الطابــع 

المطــول والــدورة المتكــررة مــن الصدمــات.

الشــكر الخــاص لمنظمــات المجتمــع المدنــي اإليطاليــة التــي لطالمــا عملــت علــى األرض لصالــح الســكان الفلســطينيين، والتــي بإســتمرار 
تحقــق نتائــج مهمــة.

فابيو سوكولوفيتش
القنصل اإليطالي العام في القدس



The purpose of this publication is to describe through drawings the activities carried out within humanitarian 
projects funded by the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) Jerusalem in 2017-2016.

With the support of AICS, Italian Civil Society Organizations have implemented 10 projects in Area C of the 
West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip. Such projects focus on priority sectors such as access to health, 
water, education and psychosocial support. Through the precious work of CSOs, we operate to improve the 
living conditions of beneficiary communities through a participatory approach and listening to the voices of the 
most vulnerable to identify their most urgent needs, in respect of their fundamental rights. 

Oxfam Italia, set up two interventions to ensure access to safe water establishing connections to the water 
supply network at domestic level and providing water tanks to Bedouin communities living in East Jerusalem. 
In the Gaza Strip a desalination plant was built to allow more than 10,000 people to access clean drinking water.

Vento di Terra combined its expertise in education with sustainable architecture. Through the project funded 
by AICS, Al Jabal school, located on the outskirts of East Jerusalem, has been rehabilitated with an innovative 
technique that requires the use of metal cages filled with stones, materials which are available on site and with 
low environmental impact. 

In Shu›fat refugee camp, the only UNRWA camp within Jerusalem Municipality, Overseas and EducAid 
intervened jointly in two different sectors: the rehabilitation of the sewerage network in one of the camp’s 
neighborhoods, securing certain areas which are a potential vessel for diseases and infections due to ongoing 
overflows, and the enhancement of educational and psychosocial support services for children, focusing on 
accessibility and inclusion of children with disabilities.

The project implemented by Cesvi and DISVI combined health and access to safe water. The intervention, 
carried out in favor of Bedouin communities living in semi-deserted areas in the South Hebron hills, granted 
access to primary health care services through mobile clinics and increased the availability of clean water 
providing tanks and domestic filtering systems.

COSPE and CRIC intervention in Nabi Samuel, a small village of about 250 people, located in the outskirts of 
Jerusalem, had a twofold value: the improvement of housing conditions allowed the residents to remain in the 
village, consequently mitigating the risk of forcible transfer.

In Hebron H2 Area and in the Jordan Valley, GVC and EducAid provided access to water for 7 communities, along 
with the strengthening of inclusive education paths in schools. Furthermore, through the Community Protection 
Approach methodology, community mechanisms to respond to human rights violations have been enhanced.

In the Gaza Strip, Overseas and CISS worked on the construction of a well that supplies water to 400 families, 
while involving some 500 children and their caregivers through recreational and psychosocial activities.

GVC and EducAid worked together with the aim of enhancing inclusive education tools and methodologies as 
well as improving preparedness by adapting school facilities to temporary collective shelters. Such result was 
achieved through the supply of desalination plants, photovoltaic systems and the restructuring of sanitation 
facilities.

COSPE and EducAid combined two themes of utmost interest for AICS: gender-based violence and disability. 
The two CSOs involved more than 10 women›s organizations and 10 disabled people›s organizations in the 
Gaza Strip in several trainings and peer to peer activities.

Hoping that Gail Gosschalk›s work will be appreciated, we leave room for illustrations to guide the reader to 
discover the different projects.

Cristina Natoli
Director of the Italian Agency for Development Cooperation – Jerusalem



الغــرض مــن هــذا المنشــور هــو وصــف األنشــطة المنفــذة فــي إطــار المشــاريع اإلنســانية الممولــة مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي 
)AICS( فــي القــدس خال الفتــرة 2017-2016.

بدعــم مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي “AICS”، نفــذت منظمــات المجتمــع المدنــي اإليطاليــة 10 مشــاريع فــي المنطقــة »ج« 
مــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غزة. وتركــز هــذه المشــاريع علــى القطاعــات ذات األولويــة مثــل الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة والميــاه والتعليــم والدعــم النفســي واالجتماعي. ومــن خــال العمــل الهــام الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، نعمــل 
علــى تحســين الظــروف المعيشــية للمجتمعــات المحليــة المســتفيدة مــن خــال نهــج تشــاركي ومــن خــال اإلســتماع إلــى أصــوات االكثــر 

ضعفــا لتحديــد احتياجاتهــم فيمــا يتعلــق بحقوقهــم االساســية.

Oxfam Italia، اقامــت مشــروعان لضمــان الوصــول إلــى الميــاه االمنــة الرابطــة بشــبكة إمــدادات الميــاه علــى المســتوى المنزلــي وعملــت 
علــى توفيــر خزانــات الميــاه للمجتمعــات البدويــة التــي تعيــش فــي القــدس الشــرقية. وفي قطــاع غــزة، تــم بنــاء محطــة لتحليــة الميــاه تتيــح 

ألكثــر مــن 10 آالف شــخص فرصــة الحصــول علــى ميــاه نظيفــة للشــرب.

ــل  ــال العمــارة المســتدامة. من خــال المشــروع الممــول مــن قب ــم ومج ــال التعلي ــا فــي مج ــن خبرته Vento di Terra قامــت بالجمــع بي
ــب اســتخدام أقفــاص  ــي تتطل ــرة,  والت ــة مبتك ــى مشــارف القــدس الشــرقية بتقني ــي تقــع عل ــل الت ــم مدرســة الجب AICS،  قامــت بترمي

ــة. ــى البيئ ــر منخفــض عل ــة بالحجــارة والمــواد المتوفــره فــي الموقــع, ومــع تأثي ــة مليئ معدني

قطاعيــن  فــي   EducAidو Overseas مــن  كل  إشــترك  القــدس،  بلديــة  داخــل  الوحيــد  األونــروا  في مخيم شــعفاط لاجئين، مخيم 
ــة  ــة محتمل ــر بيئ ــي تعتب ــن بعــض المناطــق الت ــم، وتأمي ــاء المخي ــد أحي ــل شــبكة الصــرف الصحــي فــي أح ــادة تأهي ــا: إع ــن, و هم مختلفي
ــى  ــز عل ــوي والنفســي االجتماعــي لألطفــال، مــع التركي ــز خدمــات الدعــم الترب ــاه العادمــة. وتعزي ــات بســبب فيــض المي ألمــراض والتهاب

اإلدمــاج و القــدرة علــى الوصــول لألطفــال ذوي اإلعاقــة.

ــاح التدخــل الــذي نفــذ لصالــح  ــاه صالحــة للشــرب. وقد أت المشــروع الــذي تنفــذه Cesvi وDISVI يجمــع بيــن الصحــة والحصــول علــى مي
ــة  ــى خدمــات الرعاي ــة الحصــول عل ــة، إمكاني ــل الجنوبي ــال الخلي ــش فــي المناطــق شــبه المهجــورة فــي ت ــي تعي ــة الت المجتمعــات البدوي
الصحيــة األوليــة مــن خــال العيــادات المتنقلــة وزيــادة توافــر الميــاه النظيفــة مــن خــال توفيــر خزانــات الميــاه وأنظمــة التنقيــة المحليــة.

تدخــل Cospe و Cric كان فــي النبــي صموئيــل، وهــي قريــة صغيــرة يقطنهــا حوالــي 250 شــخصا، وتقــع فــي ضواحــي القــدس ولهــذا 
ــر  التدخــل أهميــة مزدوجــة وهــي تحســين ظــروف الســكن لتمكيــن الســكان مــن البقــاء فــي القريــة، وبالتالــي التخفيــف مــن خطــر التهجي

القسري. 

فــي منطقــة H2 فــي الخليــل وفــي غــور األردن، ســاعدت  GVC و EducAid 7 مجتمعــات محليــة بالحصــول علــى الميــاه، باإلضافــة 
إلــى تعزيــز مســارات التعليــم الشــامل فــي المدارس. وعــاوة علــى ذلــك، تــم تعزيــز آليــات المجتمعــات المحليــة لاســتجابة الي إنتهــاكات 

لحقــوق اإلنســان مــن خــال منهجيــة اســلوب الحمايــة المجتمعيــة.

وفــي قطــاع غــزة، عملــت  Overseas و “Ciss” علــى بنــاء بئــر يوفــر الميــاه ل 400 أســرة، فــي حيــن تــم اشــراك حوالــي 500 طفــل 
باإلضافــة الــى المســؤولين عــن رعايتهــم فــي مجموعــة مــن األنشــطة الترفيهيــة والنفســية - االجتماعيــة.

عملت GVC وEducAid معــا بهــدف تعزيز أدوات التعليــم الشامل والمنهجيات, وتحســين التأهــب مــن خــال تهيئــة المرافــق المدرســية 
لتكــون ماجــئ جماعيــة مؤقتة. وقــد تحققــت هــذه النتيجة من خــال توفير محطــات تحليــة الميــاه، والنظــم الكهربائيــة الضوئيــة وإعــادة 

هيكلــة مرافــق الصــرف الصحــي.

COSPE وEducAid جمعــوا موضوعيــن بغايــة االهميــة ل AICS: وهــم اإلعاقــة والعنف القائــم علــى نــوع اإلجتماعي. وقــد عملــت 
هــذه المنظمــات علــى إشــراك أكثــر مــن 10 منظمــات نســائية و10 منظمــات لــذوي اإلحتياجــات الخاصة فــي قطــاع غــزة في عــدة أنشــطة 

ودورات تدريبيــة.

ــه القــارئ إلــى  إنــي علــى أمــل بأن العمــل الــذي قــام به غيل غوسشالك ســيلقى التقدير، وســنترك مجــاال للرســومات التوضيحيــة لتوجي
اكتشــاف مختلــف المشــاريع.

كريستينا ناتولي
مدير الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي - القدس
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This illustration A journey through the AICS Humanitarian Programme in Palestine has been funded by the Italian Agency 

for Development Cooperation within Humanitarian Programs AID 10735 and AID 10736, and Visibility and Technical Assistance 

Project AID 10838.

The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflects the views or policies of the 

Italian Agency for Development Cooperation and the Consulate General of Italy in Jerusalem.

The Italian Agency for Development Cooperation and the Consulate General of Italy in Jerusalem are not responsible for any 

inaccurate or libelous information, or for the erroneous use of information.

AICS- Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Gerusalemme
Mujeer Eddin Street, 2
Sheikh Jarrah- Jerusalem
Tel: +972 (0) 2 532 74 47
Fax: +972 (0) 2 532 29 04
www.itcoop-jer.org

الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
مكتب الــقــدس

2 شـــارع مـجــيـر الـديــن،
الـشـيـخ جـراح – الــقــدس

هاتف: 47 74 532 2 )0( 972+
فاكس: 04 29 532 2 )0( 972+

www.itcoop-jer.org

هــذا المنشــور جولــة عبــر المشــروع االنســاني للوكالــة االيطاليــة للتعــاون االنمائــي فــي فلســطين بتمويــل مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي ضمــن 

.AID 10838 ومشــروع النشــر االعــام والمســاعدات الفنيــة ،AID 10736 و AID 10735 المشــروعين االنســايين

مــا يــرد فــي هــذا اإلصــدار مــن آراء، يعّبــر عــن وجهــة نظــر المؤلفيــن وال يعكــس بالضــرورة موقــف أو سياســات الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي 

والقنصليــة االيطاليــة العامــة فــي القــدس.

إن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي والقنصليــة االيطاليــة العامــة فــي القــدس غيــر مســؤولين عــن أي معلومــات غيــر دقيقــة أو تشــهيرية، أو عــن أي 

ســوء اســتخدام للمعلومــات الــواردة.




