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القضايا الرئيسية

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

– آب/أغسطس.

خاطر تهّدد الحياة والحرية واألمن.

التهجير القسري.

الفرص  العيش وانعدام  تآكل مصادر كسب 
االقتصادية والحصول على الغذاء.

القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات 
األساسية.
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أصبحت الحاجة إلى وصول الموظفين والبضائع بال عوائق 
االحتياجات  ضوء  في  أهمية  أكثر  المتضررين  للسكان 
عن  نشأت  التي  الجديدة  واالحتياجات  الحالية  اإلنسانية 
األعمال القتالية التي وقعت مؤخرًا في قطاع غزة. وما زال 
ذلك  في  بما  الغربية  الضفة  مناطق  بعض  إلى  الوصول 
الجدار  خلف  تقع  التي  والمناطق  الشرقية،  القدس 

و"مناطق إطالق النار" مقيدًا وينطوي على مشقة.

البيئة التشغيلية 

أهمية  على  اإلنساني  العمل  مجموعات  قادة  يركز 
إشراك الوزارات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية في 
تعتمد  المعلومات.  في  القائمة  الفجوات  معالجة 
الحكومات،  تجمعها  التي  المعلومات  على  المجموعات 
أّن  إال  داخليًا،  جمعها  يتّم  التي  المعلومات  جانب  إلى 
والتعديل  التحليل  من  مزيدا  تتطلب  المعلومات  هذه 
من  اإلنسانية  البرامج  دائرة  احتياجات  تالئم  كل 

المعلومات.
التقييم  بإدارة  المعني  العامل  الفريق  سيعمل 
الرئيسية  الحكومية  الهيئات  من  عدد  مع  والمعلومات 
السلطات  قدرة  تعزيز  بهدف    2015 عام  مدار  على 
تراعي  التي  اإلنسانية  المعلومات  جمع  على  الوطنية 

االعتبارات المتعلقة بالنوع االجتماعي ومعالجتها..

الفجوات في المعلومات

 اإلصابات القتلى
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إسرائيليين       فلسطينيين

األرض  في  الفلسطينيون  المدنيون  زال  ما 
الفلسطينية المحتلة يتعرضون لمختلف المخاطر 
التي تتهدد الحياة واألمن الجسدي والحرية. وشهد 
في  البشرية  الخسائر  من  عدد  أعلى   2014 عام 
ويرجع   ،1967 عام  منذ  الفلسطينيين  صفوف 
السبب أساسًا إلى العمليات القتالية في غزة، التي 
القتل  حاالت  غالبية  عن  أيضًا  مسؤولة  كانت 

المتصلة بالحرب في صفوف اإلسرائيليين.

اتجاهات في الخسائر البشرية

المباني التي هدمت
في الضفة الغربية

2012 2013 2014

663
600604

التهجير
فيها  بما  الغربية،  الضفة  في  القسري  التهجير 
السياسات  عدد   عن  ناجم  الشرقية،  القدس 
كان   ،2014 عام  في  وإجماال  باالحتالل.  المتصلة 
عدد المباني التي هدمت واألشخاص الذين ُهجروا 
السابق  للعام  مشابهًا  هذه  الهدم  عمليات  نتيجة 
عليه ، مع انخفاض طفيف في عدد المباني التي 
األشخاص  عدد  في  طفيف  وارتفاع  هدمت 

المهجرين.

األشخاص الذين ُهّجروا
في الضفة الغربية

2012 2013 2014

1,103
1,215

886

 األرض الفلسطينية المحتلة
نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2015

النطاق الجغرافي والّسمات الديمغرافية لألزمة

100%

 4.5 مليون مجموع عدد السكان

42%

1.9 مليون عدد المحتاجين المقّدر 
شمل ذلك 1.3 مليون شخص في قطاع غزة و0.6 مليون شخص في الضفة 

الغربية (إحصاء يعتمد على بيانات قطاع األمن الغذائي 2014).

إّن عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة وعدد األشخاص الذين تّم تحديد حاجتهم للمساعدات تم استقراؤه من قطاع األمن الغذائي بوصفه العدد األكبر الذي تّم تحديده بين جميع القطاعات لعام 2015. ومن الجدير التنويه إلى أّنه رغم أّن االحتياجات اإلنسانية اإلجمالية ارتفعت 
بسبب الحرب التي اندلعت مؤخرا في غزة فإّن عدد األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة اإلنسانية تّم تعديله نتيجة تحّسن تحليالت المشتركة لالحتياجات والتي تستهدفها القطاعات. إضافة إلى أّنه تّم شمل المساعدات التي تقدمها الجهات التنموية المكملة لوكاالت العمل اإلنساني لدى تحديد األرقام 

اإلجمالية لألشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية في عام 2015.



تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية

أعداد  بين  كبير  تقاطع  هنالك  سيكون  مالحظة: 
الجماعات األكثر ضعفا في كل من المناطق المتضررة 
الكلي  العدد  يمثل  األرقام ال  فإّن مجموع هذه  وبالتالي 
عدد  مجموع  أو  األزمة  بسبب  المتضررين  لألشخاص 
ويجب  اإلنسانية.  للمساعدات  المحتاجين  األشخاص 
للجماعات  توضيحا  بوصفه  البياني  الرسم  هذا  قراءة 
وتّم  المتضررة.  المناطق  من  كل  في  عرضة  األكثر 
عليها  اعتمدت  التي  المصادر  من  األرقام  هذه  استقراء 

وثيقة االحتياجات اإلنسانية هذه.

المناطق المتضررة

الجماعات الضعيفة

الجماعات الضعيفة

 600,000
تضررت 
منازلهم

22,474
أسرة تعيلها 

امرأة
1.2 مليون 

الجئ

 297,000
في المنطقة (ج)

11,000
في منطقة 

التماس

50,000
في المنطقة التي 

تسيطر عليها إسرائيل 
في الخليل

298,000
في القدس 

الشرقية

5,664
في المناطق 
العسكرية 

المغلقة

27,325
من البدو

 43,676
مزارعًا

45,503
أسرة تعيلها 

امرأة

المناطق المتضررة

 89,124
مزارعًا

 35,601
راعي ماشية

 12,207
صياد أسماك

 64,444
مزارعون 

ورعاة

 765,000
الجئ

1.3 مليون
يعانون من انعدام األمن 

الغذائي ومعرضين النعدام 
األمن الغذائي

1 مليون
يعانون من انعدام األمن 
الغذائي وعرض النعدام 

األمن الغذائي

القتلى

 

النازحون 
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-9تموز 16تموز 23تموز -30تموز -6آب -13آب -20آب -27آب

آالف ~500,000 
 قبل وقف إطالق النار

100,000
بعد وقف إطالق النار

اإليواء 

 

أزمة غزة: أرقام رئيسية
مالحظة: كان الصراع المسلح الذي وقع بين 7 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس التصعيد األعنف في األعمال القتالية في غزة منذ عام 1967. تّم خالل 
الصراع تهجير نصف مليون شخص، وتّم تدمير 22,000 منزل تدميرًا كامًال أو ألحقت بها أضرار جسيمة، وما زال 100,000 شخص مهجرين بال 
مأوى. وأدت األضرار الواسعة للبنى التحتية بما فيها ذلك المرافق الصحية والتعليمية ومرافق المياه والصرف الصحي إلى مزيد من التقويض لقدرة 

السكان على الوصول إلى الخدمات األساسية.

1,563 مدنيا فلسطينيا 
نساء.  و306  طفال   538 بينهم  قتلوا، 

وقتل 5 مدنيين إسرائيليين
(مجموعة الحماية 2014).

142
من   3 قتل  فلسطينية  عائلة 

أفرادها على األقل.

ما يقرب من 100,000 شخص
العاجلة  للمساعدات  وبحاجة  مهجرين  زالوا  ما 

(أونروا، وزارة الشؤون االجتماعية 2014)
 113,500منزال 

أي 13 بالمائة من مجمل المساكن تضررت
(مجموعة األيواء)

22,000 
وحدة سكنية دمرت أو ألحقت 

بها أضرار جسيمة
(مجموعة اإليواء)

المصادر: المكتب المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2014، قطاع األمن الغذائي 2014، مجموعات العمل اإلنساني، مشروع موجز بيانات مواطن الضعف (VPP) 2013، وقاعدة بيانات حماية المدنيين الخاصة 
بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وقاعدة بيانات عمليات الهدم. إعداد: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة. تاريخ: 21 كانون الثاني/يناير 2015

الدوافع والعوامل لالحتياجات اإلنسانية:
اإلغالق، القيود المفروضة على الوصول، الحصار، عنف 
االستيطاني،  التوسع  غزة،  أزمة  الهدم،  المستوطنين، 

مصادرة األراضي، الفقر والبطالة.

مجموع سكان األرض 
الفلسطينية المحتلة:

4.5 مليون

سكان الضفة 
الغربية: 2.7 مليون

سكان قطاع غزة: 
1.8 مليون

 100,000
نازح 


