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 http://www.ochaopt.org/

 

oPt.humanitarianresponse.info 

http://reliefweb.int/country/pse

 

Facebook.com/ochaopt

 http://fts.unocha.org/

 مليون 0.6
في الضفة الغربية

2 مليون  

100,000
نازح في غزة

مسجلون كالجئين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين (أنروا)

متضررون جراء أزمة الطاقة في غزة

 مليون  2.3
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5
elements

إستراتيجية االستجابة

لمزيد من المعلومات أنظر:

 التحليل
المشترك

 تنسيق
العمل

 تحديد األولويات
بدقة

 تحسين
الوصول

 التمويل
السريع

2010 2011 2012 2013 2014

$603m
$537m

$420m $401m

$929m

55%
$330m

57%
$305m

73%
$306m

66%
$264m

46%
$426m

التمويل الذي تم الحصول عليه  فجوة التمويل

متطلبات التمويل حتى كانون األول/ديسمبر 2015

$20m

$21m

$23m

$39m

$52m

$225m

$324m

0.76
مليون شخص

1.6
مليون شخص

1.9 
مليون شخص

1.4
مليون شخص

1.65 
مليون شخص

0.5 
مليون شخص

1.9 
مليون شخص

55%

100%

100%

36%

88%

60%

84%

األشخاص األكثر ضعفا

 مليون  1.8

www.unocha.org/cap

 207

40%
$28360%

$422

20%

33%

1%

49%

48%

75%

18%

المتطلباتالمجموعة
عدد المحتاجين

 المقدر
عدد المستفيدين

أولوية المتطلبات  المقدر

نظرة عامة على الوضع
حماية  أزمة  من  المحتلة  الفلسطينية  األرض  تعاني 
انعدام  سببها  إنسانية  تداعيات  ذات  األمد  طويلة 
احترام القانون الدولي من قبل جميع األطراف. ويواجه 
المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيون 
بهذه  المتصلة  الخطيرة  الحماية  مخاطر  من  سلسلة 
العوامل وتتضمن مخاطر تهدد الحياة والحرية واألمن، 
وهدم أو إلحاق أضرار بالمنازل وغيرها من الممتلكات، 
والتهجير القسري، وتقييد حرية الحركة والوصول إلى 
وسبل  المساءلة  وغياب  العيش،  كسب  مصادر 
الة. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب عدم  اإلنصاف  الفعَّ
من  سياسي  اتفاق  إلى  التوصل  على  األطراف  قدرة 
شأنه أن ينهي االحتالل والصراع الدائر منذ زمن. وقد 
االحتياجات  في  حاد  ارتفاع   ،2014 عام  في  طرأ 
اإلنسانية في قطاع غزة نتيجة الحرب التي اندلعت في 

تموز/يوليو – آب/أغسطس.
حسب  اإلستراتيجية  االستجابة  خطة  متطلبات 

األولوية
حيوية  الخطة  في  المشمولة  التدخالت  جميع  تعتبر 
ضعفًا  األكثر  الفلسطينيين  وضع  وتحسين  الستقرار 

العمل  فريق  حدد  ذلك  من  بالرغم 
التي  المشاريع  من  عددًا  القطري 
تحظى بأولوية كبرى للحصول على 
أنشطة  هذه  وتتضمن  تمويل. 
فيها  الزمن  أنشطة  أو  الحياة  إلنقاذ 
التمكين  أنشطة  أو  حاسم  عنصر 

الحيوية كدعم المهجرين في غزة.

 األرض الفلسطينية المحتلة
نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2015

ماذا لو لم نتمكن من تقديم المساعدة؟
مليون   1.6 فإّن  المساعدة  تقديم  في  أخفقنا  إذا 
فلسطيني يعانون من انعدام األمن الغذائي لن يحصلوا 
النعدام  المعرضين  عدد  يرتفع  وسوف  المساعدة  على 
تتم حماية ودعم وتعزيز مصادر  لم  إذا  الغذائي  األمن 
كسب العيش القادر على الصمود. وسيكون 1.1 مليون 
اآلثار  بسبب  التعليم  وقف  لخطر  معرضين  طالب 
اآلالف من  واالحتالل. وسيحرم مئات  للصراع  اإلنسانية 
األشخاص من الوصول إلى الرعاية الصحية األساسية. 
خدمات  إلى  الوصول  من  شخص  مليونا  يتمكن  ولن 

المياه والصرف الصحي الكافية.
وقد يظل ما يزيد عن 22,000 عائلة في غزة مهجرين 
آالف  غير مالئمة، وستظل عشرات  مؤقتة  في مساكن 
العائالت في أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة معرضة 
لخطر إعادة تهجيرهم/ أو مهجرين بسبب عدم جاهزية 
التي تعرض  الصدمة  الشتاء. وستظل  منازلهم لفصل 
لها األطفال على مدار 51 يومًا من الحرب في غزة دون 
وخصوصًا  غزة  أنحاء  في  الناس  يتعرض  وقد  عالج. 
الخطيرة بسبب وجود  أو اإلصابة  الموت  األطفال لخطر 

مخلفات الحرب من المتفجرات.

التعليم

الصحة والتغذية

التنسيق
المياه والصرف

الصحي والنظافة

الحماية
المسكن والمواد

غير الغذائية

األمن الغذائي 

تحسين الحماية من خالل تعزيز احترام 
والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون 
خالل  من  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
واالنتهاكات  التجاوزات  ومنع  المحاسبة 

والتخفيف من آثارها.

التي  الفورية  لالحتياجات  االستجابة 
صمود  وتعزيز  الصدمات  تعقب 
التهجير  بخطر  المهددين  األشخاص 

القسري.

الغذائي  األمن  النعدام  االستجابة 
القادرة  العيش  كسب  وسائل  وتعزيز 

على الصمود.

ضمان وصول السكان في المناطق التي 
ووصول  محدودة  خدمات  من  تعاني 

مقيد إلى الخدمات األساسية.

لتقديم  المحلية  الجهات  قدرة  تعزيز 
ال  الفعَّ واالستعداد  السريع  التنسيق 

الستجابة منسقة لحاالت الطوارئ.

للمهجرين  مرحلية  حلول  إيجاد  ضمان 
للتهجير  المعرضين  واألشخاص  داخليا 
أجل  من  والعمل  غزة،  في  أخرى  مرة 

الوصول إلى حل دائم.

حكومية  غير  لمنظمات   25) منظمة   77 طرحتها 
محلية، 39 لمنظمات غير حكومية دولية و13 لوكاالت 

تابعة لألمم المتحدة)

الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  شخص 
ومعرضون النعدام األمن الغذائي 

اتجاهات التمويل منذ 2010

1.63 مليار دوالر أمريكي
تم التعهد بها خالل السنوات الخمس الماضية تركت

1.25 مليار دوالر أمريكي كفجوة في التمويل

     أخرى
أولوية قصوى

األهداف الرئيسية

 مشاريع

مليون 

مليون 

تاريخ: 5 كانون أول/ديسمبر
الموحدة  المناشدة  عملية   ،2012 الموحدة  المناشدة  عملية   ،2011 الموحدة  المناشدة  عملية   ،2010 الموحدة  المناشدة  عملية  المصادر: 

2013، خطة االستجابة اإلستراتيجية 2014، خطة االستجابة اإلستراتيجية fts.unocha.org ،2015 ومجموعات العمل اإلنساني.
إعداد: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 



36%
1.4    

   

  

   

   

60%
شخص مستهدفين

شخص مستهدفين

0.5 مليون شخص محتاج

مليون شخص محتاج

 

أولويات مجموعة المسكن والمواد غير الغذائية

أولويات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة

أولويات مجموعة الحماية

88%
1.65    

   

  

   

   

$168m
75%

أولويات االحتياجات

أولويات االحتياجات

أولويات االحتياجات

أولوية قصوى     أخرى

أولوية قصوى     أخرى

أولوية قصوى     أخرى

$57m
25%

$19m
49%

$20m
51%

$25m
48%

$27m
52%

  

   

     

     

   

قطاع غزة
ضمان أن تستطيع العائالت المحتاجة تخفيف أثر ظروف الطقس الصعبة من خالل إعداد منازلها 
لمواجهة فصل الشتاء/إغالق المنازل المتضررة وضمان استعداد أعضاء المجموعة لمواجهة الكوارث 

الطبيعية أو تلك التي من صنع اإلنسان.
توسيع عدد المساكن المؤقتة المالئمة وحلول طويلة األمد للعائالت المهجرة داخليا، بما في ذلك 
المنسق  الوصول  وتسهيل  والممتلكات  واألرض  المساكن  قضايا  ودعم  القانونية  النصائح  توفير 

لمرافق مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة.
تأسيس إطار إغاثة يشمل تخطيطا على مستوى الحي وتخطيطا حضريا وتجديدا حضريًا لمعالجة 
مشكلة االزدحام المزمن وتوسيع قدرة االستيعاب في حالة التوصل إلى حل للنزاع، من أجل "إعادة 

البناء بصورة أفضل".

الضفة الغربية
تأمين  خالل  من  الطقس  ظروف  لمواجهة  الضعيفة  للعائالت  المعيشية  الظروف  وتحسين  حماية 
المآوي المالئمة والمواد غير الغذائية. وتتضمن األعمال إعداد المنازل لمواجهة فصل الشتاء وترميم 

المساكن وضمان حيز العيش المالئم.
تخفيف خطر التهجير القسري بواسطة استجابة منهجية سريعة لما بعد عمليات الهدم في المواقع 
التي يعيش فيها المتضررون حاليا مع التركيز على التجمعات البدوية التي يتهددها خطر الترحيل 

في وسط الضفة الغربية.

قطاع غزة
المتضررة  للعائالت  األسر  المقدم على مستوى  والدعم  للخدمات،  المنخفض  الحالي  المستوى  استقرار  ضمان 
المياه  وتخزين  الصحي  والصرف  المياه  إلى خدمات  تحسين وصولهم  أجل  من  المهجرة  والعائالت  الحرب  جراء 
والنظافة الشخصية. وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات من أجل تجنب الفيضانات المحلية واالستجابة لها بسبب 

ارتفاع خطر الفيضانات ما بعد األزمة.
تقديم الخدمات في التجمعات التي تعاني من نقص الخدمات/التجمعات غير المتصلة بالشبكات.

محدودة   المناطق  في  الحيوية  الخدمات  ولتقديم  األزمة؛  جراء  المتضررة  للعائالت  مؤقتة  حلول  تقديم  يدعمان  الهدفان  هذان 
الخدمات وفي المناطق مقيدة الوصول للخدمات؛ وتعزيز استعداد الجهات المعنية الوطنية لمواجهة الفيضانات.

الضفة الغربية
زيادة الوصول إلى المياه في تجّمعات المنطقة (ج) واالستجابة لهدم مرافقة مجموعة المياه والصرف الصحي 
والنظافة. ويتضمن ذلك تحسين قدرة 60 تجمعا على الوصول للخدمات (من بينها 40 مدرسة) وتعزيز قدرات 

مجلس الخدمات المشترك في المنطقة (ج).
االستجابة ألعمال الهدم المرافقة لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة كجزء من رزمة متكاملة لالستجابة 

ضمن خطة مجموعة المأوى.
هذه األهداف تستجيب لالحتياجات الطارئة في أعقاب الصدمات وتزيد من صمود األشخاص المعرضين لخطر التهجير القسري؛ 
ولتقديم الخدمات في المناطق مقيدة الوصول للخدمات؛ وتعزيز قدرة الجهات المعنية الوطنية لإلشراف على تقديم الخدمات في 

المنطقة (ج).

قطاع غزة والضفة الغربية
زيادة احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

منع وتخفيف أثر االنتهاكات والمخالفات التي ترتكب ضد حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وأثر النزاع 
المسلح.

المناصرة؛ وتقديم  الخطيرة ضد األطفال؛ وتنسيق عمليات  االنتهاكات  بما في ذلك  االنتهاكات  تتحقق من خالل رصد وتوثيق 
المساعدة القانونية؛ واستجابات حماية الطفل؛ وتوفير وجود للحماية في الضفة الغربية؛ وتقييم مخلفات الحرب من المتفجرات 
وإزالتها وزيادة الوعي بها؛ واالستجابة للعنف القائم على أساس النوع ؛ تعميم الحماية (بما في ذلك الحماية القائمة على أساس 

النوع أو السن أو اإلعاقة) في االستجابة اإلنسانية.

قطاع غزة
إزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وزيادة الوعي بها.

االستجابة لمخاوف الحماية الخاصة بالمهجرين. إّن الحاجة إلى المساءلة القانونية عن االنتهاكات التي ترتكب 
خالل النزاع تعتبر أولوية وخصوصا بعد األزمة األخيرة.

الضفة الغربية
خطر  يتهددها  التي  البدوية  والتجمعات  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  على  تؤثر  التي  التطورات  رصد 

الترحيل القسري.

شخص مستهدفين

مليون شخص محتاج

تاريخ: 5 كانون أول/ديسمبر
الموحدة  المناشدة  عملية   ،2012 الموحدة  المناشدة  عملية   ،2011 الموحدة  المناشدة  عملية   ،2010 الموحدة  المناشدة  عملية  المصادر: 

2013، خطة االستجابة اإلستراتيجية 2014، خطة االستجابة اإلستراتيجية fts.unocha.org ،2015 ومجموعات العمل اإلنساني.
إعداد: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 
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1.6 

   

   

  

   

   

أولويات مجموعة األمن الغذائي

أولويات مجموعة الصحة والتغذية

أولويات مجموعة التعليم

$57m
18%

$267m
82%

$7m
33%

$14m
67%

$4m
20%

$16m
80%

قطاع غزة والضفة الغربية
معالجة قضية انعدام األمن الغذائي المزمنة بما في ذلك تلبية االحتياجات الغذائية الفورية وحماية 
مدخول الجماعات ذات القدرة المنخفضة على الصمود وتنويعها من خالل حماية سبل كسب عيشهم 
القائمة. ستستجيب المنظمات الشريكة المعنية باألمن  التكيف وكسب العيش  ودعم إستراتيجيات 
الغذائية،  السلع  تأمين  تتضمن  مختلفة  تدخالت  خالل  من  الغذائي  األمن  انعدام  لمشكلة  الغذائي 

وقسائم الطعام، والنقد مقابل العمل ومساعدات نقدية غير مشروطة.
تعزيز وحماية مصادر كسب عيش المزارعين والرعاة ومربي الماشية وصيادي األسماك والمنتجين 
الحضريين وشبه الحضريين من أجل تقليص اعتمادهم على المساعدات الغذائية المباشرة وتعزيز 

صمودهم كي يصبحوا أكثر استعدادًا لالستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان.
تعزيز قدرة االستعداد للطوارئ من خالل التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية المعنية.

المهجورة،  الطبيعية  الموارد  إلى  الوصول  في  الحق  على  تركز  التي  المناصرة  مبادرات  دعم 
التي  الممتلكات  هدم  وعمليات  المستوطنين  لعنف   – الغربية  الضفة  في  وخصوصًا   – واالستجابة 
طارئا  دعما  الغذائي  باألمن  المعنية  الشريكة  المنظمات  ستقدم  حيث  العيش  لكسب  تستخدم 

لألشخاص المتضررين.

قطاع غزة
تقديم خدمات تأهيل حيوية متعددة المجاالت لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في غزة بسبب 

أثر الصراع األخير وزيادة األشخاص الذين يعانون من إعاقات.
تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية التي تنقذ الحياة والخدمات الطارئة الحيوية وخدمات الصحة 

اإلنجابية والعقلية في غزة.
تعزيز خدمات المعلومات الصحية الطارئة والتنسيق الصحي من أجل تنفيذ المساعدات الصحية 

اإلنسانية بصورة أكثر فاعلية.
تأمين األدوية الحيوية لمرضى سرطان الدم والهيموفيليا (الناعور) في غزة.

الضفة الغربية
تشغيل عيادات متنقلة للمجموعات األكثر ضعفا التي تعاني من محدودية القدرة على الوصول إلى 
الرعاية الصحية األولية الجيدة وميسورة التكاليف، وخدمات التغذية، بما في ذلك إحالة الناجين من 

العنف المتصل بالصراع والعنف القائم على أساس النوع لمنظمات الحماية.

قطاع غزة والضفة الغربية
على  قدرتهم  لبناء  التجمعات  وأفراد  الصحية  الخدمات  لمقدمي  والتوعية  التدريب  إطالق حمالت 
األولي  واإلسعاف  اإلنقاذ  الكبير،  اإلصابات  أعداد  (إدارة  الطوارئ  لحاالت  واستعدادهم  الصمود 

واإلحالة لمستويات الرعاية الصحية األعلى).

قطاع غزة
تقديم حصص تقوية وتعليم ما بعد الدوام لما يزيد عن 400,000 طالب ال يمكن استيعابهم سوى 

نصف الفترة الدراسية اليومية (نظام الفترتين) بسبب النقص الحاد في المباني المدرسية.
إصالح ما يزيد عن 200 روضة أطفال ألحقت بها أضرار خالل الحرب على غزة في 2014.

الضفة الغربية
توفير التواجد من أجل الحماية لضمان وصول آمن للمدارس والعودة منها لما يقرب من 120,000 

طالب في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
إلى  الوصول  بمنع  المتصلة  واالنتهاكات  التعليمية  المرافق  على  الهجمات  رصد  عملية  تحسين 

التعليم في الضفة الغربية من خالل نظام رصد موسع.

أولويات االحتياجات

أولوية قصوى     أخرى

أولويات االحتياجات

أولوية قصوى     أخرى

أولويات االحتياجات

أولوية قصوى     أخرى

مليون شخص محتاج

مليون شخص محتاج

مليون شخص محتاج

شخص مستهدفين

شخص مستهدفين

شخص مستهدفين

تاريخ: 5 كانون أول/ديسمبر
الموحدة  المناشدة  عملية   ،2012 الموحدة  المناشدة  عملية   ،2011 الموحدة  المناشدة  عملية   ،2010 الموحدة  المناشدة  عملية  المصادر: 
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إعداد: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 


