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أرقام رئيسية

التحديات الرئيسية أمام سبل الوصول والتنفيذ

Protection
• Changes in health permit system requiring companions to be above 55yrs for 

urgent care. 
• The ongoing IDP crisis and housing shortage.
• Use of live fire in the ARA and against against protesters at the fence (Friday 

protests) and resulting injuries and deaths. 
Food Security

• Slow reconstruction progress, constant high unemployment and limited access 
to and control of natural resources, keep people dependant on humanitarian aid  
contributing to further erosion of fragile resilience.

• Key materials needed to rehabilitate agricultural infrastructure – including 
material for agricultural wells, such as casing pipes, submergible pumps and 
concrete - are still not allowed to enter further delaying recovery and significantly 
complicating the provision of water for agriculture. 

• The rehabilitation of agricultural wells is key for food security and an important 
source of livelihood for farmers.

Shelter NFIs
• Lack of funding and material restrictions, particularly the recent ban on entry of 

cement, is causing delays and contributing to the slow pace of repair and 
reconstruction. 

Protection
• Lack of accountability for violations by ISF and the need for investigations of 

deaths and injuries caused by ISF firearms.
• Punitive demolitions and other forms of collective punishment including 

revocation of residency rights of families of alleged attackers. 
• Increasing pressure on Area c communities through demolitions, denial of 

access to humanitarian assistance and other actions that add to the coercive 
environment and raise the risk of forcible transfer.

Food Security
• The rising number of demolitions of agricultural assets in increase the likelihood 

of forced displacement, resulting in land and traditional livelihoods being 
abandoned. This is leading to increased vulnerability of the population in Area C, 
whose income largely depends on livestock and crop production.

Shelter NFIs
• Hindrance of provision of humanitarian assistance through an increase in 

materials confiscation and detention of suppliers is leading to the delay or 
prevention of assistance. 

• Repeated demolitions in the same locations and communities; 50% of recent 

• There is a pressing need to ensure prioritisation of assistance in order to end 
displacement for the most vulnerable IDPs.

WASH
• 420,000 liters of fuel was distributed to critical WASH facilities, and mitigating 

the impact of severe electricity shortages faced by around 60,000 individuals 
during the floods in early 2016. 

• The cluster liaised with the Israeli Coordinator of Government Activities in the 
Territories (COGAT) to facilitate the entry of seven storm water mobile pumps. 
This helped up to 20,000 individuals whose houses were flooded as result of the 
heavy winter storms.

Health and Nutrition
• Without adequate funding, more than 330,000 acutely vulnerable people in, 

including over 86,000 children under five and neonates, 18,000 pregnant 
women, 210,000 people with chronic and non-communicable diseases, 6,000 
people living with a disability and over 12,000 elderly people will lack access to 
basic primary healthcare and emergency care, reducing their health status and 
potentially risking lives. 

• The urgent health needs, which followed the 2014 Gaza crisis, continue to strain 
the health sector.

demolition cases have previously been affected by demolition, challenging 
partner and donor resources.

• Many structures are at risk of imminent demolition due to increasingly 
exhausting legal options. Increasingly entire communities are being affected.

WASH
•56% of demolition incidents in the West Bank were provided WASH response by 

the WASH Cluster amid ongoing access restrictions in Area C.  
Health and Nutrition

• Up to 132 communities most affected by the occupation will also face restricted 
access to healthcare. Lack of funding to health projects, including those 
providing critical services such as mobile clinics in Area C will affect 43 
vulnerable communities with a total population of 36,000.

• Local NGOs are key partners in the health sector, especially in supporting 
emergency preparedness and delivery of primary health services in vulnerable 
communities. However, local NGOs working in health receive almost no bilateral 
funding through the HRP – supporting the pooled fund is one key way to support 
these NGOs.

غزة

التمويل لدى نهاية الربع األول
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لم يطرأ أي تغّير على العوامل الرئيسية التي تخلق حالة الضعف اإلنساني في األرض 
الفلسطينية المحتلة في عام 2016. وتتميز هذه الحالة باالحتالل الذي طال أمده، حيث 
من  الفلسطينيين  تمنع  ممنهجة  حرمان  وسياسة  الخمسين،  عامه  دخول  على  يوشك 

ممارسة حقوقهم، وتواصل النزاع، الذي تتخلله انفجارات متكررة للعنف.

واستمرت موجة العنف التي انتشرت في أنحاء الضفة الغربية وأجزاء أخرى من األرض 
الفلسطينية المحتلة خالل الربع األول من عام 2016 بالرغم من انحسار نطاق الحوادث 
وعدد الخسائر البشرية. وُيشكل المشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل أغلبية حاالت 
للقوة  المفرط  اإلسرائيلية  القوات  استخدام  زال  وما  الفلسطينيين،  الوفاة في صفوف 
بينهم  من  واالحتجاز،  االعتقال  حاالت  في  حاّد  ارتفاع  إلى  التصعيد  وأدى  قلق.  مصدر 
الغربية،  الضفة  أنحاء  في  الفلسطينيين  تنّقل  على  المفروضة  القيود  وزيادة  أطفال، 
وتنفيذ عمليات هدم عقابية لمنازل عائالت المشتبه بهم بتنفيذ هجمات. وطرأ كذلك 
ارتفاع حاّد على عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات اإلسرائيلية أو فككتها 
ما  وُهدم   .2016 عام  من  األولى  الثالثة  األشهر  الغربية خالل  الضفة  في  أو صادرتها 
جهات  يد  على  إنسانية  كمساعدات  قدمت  مبنى   140 بينها  من  مبنى   499 من  يقرب 
الشهري  المتوسط  أمثال  أربعة  يعادل  ما  أي  665 شخص،  إلى تهجير  أدى  مانحة، مما 
على  حصولها  عدم  بحجة  المباني  معظم  وهدمت   .2015 عام  في  الهدم  لعمليات 
تراخيص إسرائيلية للبناء، وهي تصاريح يستحيل تقريبا الحصول عليها بسبب سياسات 

التخطيط التمييزية وغير القانونية الُمطّبقة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.

وفي قطاع غزة، استمر وقف إطالق النار الذي تّم التوصل إليه في آب/أغسطس 2014، 
والذي أنهى أكثر األعمال القتالية دمويًة منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي في عام 1967، 
وما زال الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 قائما، رغم تخفيف بعض القيود. 
وبالرغم من عدم حدوث أي عملية تهجير كبيرة للسكان منذ وقف إطالق النار، ما زال ما 
منازلهم  ركام  فوق  يعيش  تقريبا  ربعهم  مهجرين،  شخص   75,000 بحوالي  ُيقّدر 
المدّمرة. وبسبب القيود اإلسرائيلية المستمرة، أدى البطء في صرف األموال التي تعهدت 
حكومة  قدرة  عدم  إلى  إضافة  اإلعمار،  إعادة  جهود  لتمويل  المانحة  الدول  بتقديمها 
الوفاق الوطني الفلسطينية على تأدية مهامها بفاعلية في غزة، إلى عدم إحراز تقدم 
ُيذكر في مجال إعادة اِإلعمار، وهو ما أثر على الُمهجرين داخليا على وجه الخصوص. 
وحتى نهاية آذار/مارس 2016، لم يتّم إعادة بناء أو إصالح سوى 16 بالمائة (3,000) من 
نقدية من  تلقي مساعدات  أعقاب  في  للسكن في غزة  غير صالح  منزل   18,000 بين 
وكاالت األمم المتحدة أو دعم دولي آخر. وأدت حرب عام 2014 إلى دفع الفلسطينيين إلى 
ركود اقتصادي ـ وبالرغم من تسجيل نمو اقتصادي بلغ 6.8 بالمائة في عام 2015 إلى 
النسبة في صفوف  بالمائة تقريبا، وبلغت   40 زال  البطالة في قطاع غزة ما  أّن معدل 
الشباب 60 بالمائة تقريبا، وهو من بين أعلى المعدالت في العالم. ويفيد البنك الدولي 

أّن اقتصاد غزة ال يتوقع أن يتعافى ويعود إلى مستويات ما قبل عام 2014.

األرض الفلسطينية المحتلة: لوحة متابعة الحالة اإلنسانية (1 كانون الثاني/يناير 31- آذار/مارس)    

أشخاص محتاجون

1 مليون في الضفة الغربية 1.3 مليون في غزة  

االشخاص الذين استهدفتهم المساعدات

641 ألف في الضفة الغربية 1.1 مليون في غزة 

مجمل متطلبات التمويل

571 مليون دوالر أمريكي

الحماية
سن  يزيد  أن  يشترط  أصبح  حيث  الصحية  التصاريح  نظام  على  تغيير  •طرأ 

المرافقين عن 55 عاما للحاالت الطبية الطارئة.
•أزمة المهجرين داخليا المتواصلة ونقص وحدات اإلسكان.

المتظاهرين  وضد  إليها  الوصول  المقّيد  المناطق  في  الحي  الرصاص  •استخدام 
بالقرب من السياج (احتجاجات يوم الجمعة) وما يسفر عنه من إصابات وقتلى.

األمن الغذائي
•إّن بطء تقدم عملية إعادة اإلعمار ومعدالت البطالة المرتفعة والوصول المحدود 
على  لالعتماد  مضطرين  السكان  يجعل  عليها،  والسيطرة  الطبيعية  للموارد 
على  القدرة  في  الضعف  من  مزيد  في  ُيسهم  ما  وهو  اإلنسانية  المساعدات 

الصمود.
الزراعية -ومن  التحتية  البنى  تأهيل  رئيسية مطلوبة إلعادة  زال دخول مواد  •ما 
بينها مواد لآلبار الزراعية، كأنابيب الحماية، المضخات المغمورة والباطون -غير 
مسموح به، مما يزيد من تأخير جهود اإلنعاش وتعقيد عملية الري بصورة بالغة. 
•إّن إعادة إعمار اآلبار الزراعية هو عامل رئيسي لألمن الغذائي ومصدر دخل مهم 

للمزارعين.
المأوى والمواد غير الغذائية

•يؤدي انعدام التمويل والقيود المفروضة على دخول المواد، وخصوصا الحظر الذي 
فرض مؤخرا على دخول اإلسمنت، إلى تأخيرات وُيسهم في بطء عملية اإلصالح 

وإعادة اإلعمار.

معاناة  إنهاء  أجل  من  للمساعدات  األولوية  إيالء  لضمان  ملّحة  حاجة  •هنالك 
المهجرين داخليا األكثر ضعفا.
المياه والصرف الصحي والنظافة

•تّم توزيع 420,000 لتر من الوقود لمنشآت حيوية تابعة لمجموعة المياه والصرف 
الصحي والنظافة، األمر الذي خّفف من أثر انقطاع الكهرباء الذي واجهه ما يقرب 

من 60,000 شخص خالل الفيضانات في أوائل عام 2016.
المناطق  في  الحكومية  لألنشطة  اإلسرائيلي  المنسق  مع  المجموعة  •تعاونت 
 20,000 نحو  ذلك  وساعد  العواصف.  لمياه  متنقلة  دخول سبع مضخات  لتسهيل 

شخص تعرضت منازلهم للفيضانات نتيجة العواصف الشتوية الشديدة.
الصحة والتغذية

•سيعاني بسبب نقص التمويل ما يزيد عن 330,000 شخص من الفئات الضعيفة 
5 أعوام ومواليد جدد، و 86,000 طفل دون سن  للغاية، من بينهم ما يزيد عن 
18,000 امرأة حامل، 210,000 شخص يعانون من أمراض مزمنة وأمراض غير 
معدية، و6,000 شخص يعانون من إعاقة، وما يزيد عن 12,000 شخصا من كبار 
السن، من انعدام الوصول إلى الرعاية الصحية األولية مما يضر بوضعهم الصحي 

ويشكل خطرا على حياتهم.
•ما زالت االحتياجات الصحّية الطارئة التي أعقبت أزمة غزة في عام 2014 تثقل 

كاهل قطاع الصحة.

الحماية
•انعدام المسائلة إزاء انتهاكات قوات األمن اإلسرائيلية والحاجة إلى التحقيق 

في حاالت الوفاة واإلصابة التي تتسبب بها قوات األمن اإلسرائيلية.
تتضمن  التي  الجماعي  العقاب  أشكال  من  وغيرها  العقابية  الهدم  •عمليات 

سحب حق اإلقامة من عائالت المشتبه بهم بتنفيذ هجمات.
•زيادة الضغط الذي تتعرض له تجمعات المنطقة (ج) بسبب عمليات الهدم، 
التي  األفعال  اإلنسانية وغيرها من  المساعدات  إلى  الوصول  والحرمان من 

تزيد من األوضاع المتردية وتزيد خطر الترحيل القسري.
األمن الغذائي

•العدد اآلخذ باالرتفاع لعمليات هدم المقدرات الزراعية يزيد من احتمال وقوع 
العيش  كسب  وأساليب  األراضي  هجران  إلى  يؤدي  مما  القسري،  التهجير 
الذي  (ج)  المنطقة  في  السكان  ضعف  زيادة  في  هذا  ويسهم  التقليدية. 

يعتمدون في دخلهم على الرعي ومنتجات المحاصيل.
المأوى والمواد غير الغذائية

• إعاقة تقديم المساعدات اإلنسانية من خالل زيادة مصادرة المواد يؤدي إلى 
تأخير أو منع الوصول إلى المساعدات.

• تكرار عمليات الهدم والتهجير في المواقع والتجمعات ذاتها؛52 بالمائة من 
للموارد  تحّد  يشكل  مما  هدم،  بعمليات  سابقا  تضرر  األخيرة  الهدم  حاالت 

التي تقدمها المنظمات والجهات المانحة الشريكة.
•يتهدد خطر الهدم الوشيك الكثير من المباني بسبب استنفاذ الخيارات القانونية. 

وبصورة تدريجية ازدادت الحوادث التي تؤدي إلى تضرر تجّمعات برمتها.
المياه والصرف الصحي والنظافة

•56 بالمائة من المباني التي ُهدمت في الضفة الغربية كانت قد قدمتها مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة كمساعدات إنسانية في ظل القيود المتواصلة 

المفروضة على الوصول في المنطقة (ج).
الصحة والتغذية

•تخضع معظم التجمعات البالغ عددها نحو 132 تجّمعا لالحتالل وسوف تواجه أيضا 
قيودا على الوصول إلى الرعاية الصحية. سيؤدي نقص تمويل المشاريع الصحية، 
المنطقة  في  المتنقلة  كالعيادات  حيوية  تقدم خدمات  التي  المشاريع  بينها  ومن 

(ج)، إلى تضرر 43 تجمعا ضعيفا يبلغ إجمالي عدد سكانها 36,000 نسمة.
الصحة،  قطاع  في  رئيسيا  شريكا  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  •تعتبر 
الصحية  الرعاية  وتقديم  الطوارئ،  لحاالت  الجاهزية  دعم  مجال  في  وخصوصا 
األولية في التجمعات الضعيفة. بالرغم من ذلك ال تتلقى المنظمات غير الحكومية 
االستجابة  خطة  من  تقريبا  ثنائي  تمويل  أي  الصحة  مجال  في  العاملة  المحلية 
االستراتيجية؛ إّن دعم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني هو طريقة رئيسية 

لدعم هذه المنظمات غير الحكومية.



تحليل التمويل لعام 2016

تقدم التمويل

متطلبات مستوفاةمتطلبات مستوفاة

20.5%

79.5%
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المشاريع الممولة ومعدالت التمويل

التمويل حسب األولوية

أخرىأولوية ملّحة
182.3

20.2

70.7

بالمائة حيث تّم تقديم  2016 حاليا 20.5  يبلغ تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
من  مقارنة كل  تّمت  ما  وإذا  المطلوب.  التمويل  من مجمل  أمريكي  دوالر  مليون   117
النسب المئوية (36 بالمائة في عام 2015 مقابل20.5 بالمائة في عام 2016) وباألرقام 
المجردة (253 مليون دوالر أمريكي في عام 2015 مقابل 117 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2006) نستنتج أّن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016 حصلت على تمويل أقل 

من خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2015 في هذا التاريخ من العام الماضي.
ولم يتّم الحصول سوى على 11 بالمائة من التمويل المطلوب للمشاريع ذات األولوية 
الملّحة حتى اآلن، رغم أّن "مشاريع أخرى ذات أولوية" يتوفر لها 19 بالمائة من التمويل 
بالرغم من أّن المبلغ المطلوب للمشاريع " ذات األولوية الملّحة" أقل بكثير من "المشاريع 
األمن  المجموعات عادال. حصل قطاع  بين  التمويل  توزيع  األولوية". وكان  ذات  األخرى 

377.5

1779 مشروع     7

%25-01 بالمائة ممولة
26 - 50%

51% - 75%
76 - 100%

12 1

المسائل العامة

الغذائي على معظم التمويل باألرقام المجردة (58 مليون)، بالرغم من ذلك ما زال هناك 
إنسانية  منظمات  نشاطات  لتنفيذ  أمريكي  دوالر  مليون   264,5 مجمله  ما  إلى  حاجة 
شريكة بقية العام. وما يزال مستوى تمويل قطاعي الصحة والتغذية منخفضا بصورة 
ملحوظة، إذ لم تحصل سوى على 2.1 مليون دوالر أمريكي (8 بالمائة) من مجمل 25.7 
بعض  تنفيذ  على  المجموعة  قدرة  أعاق  الذي  األمر  مطلوبة،  أمريكي  دوالر  مليون 
نشاطاتها الرئيسية. وحصلت مشاريع الضفة الغربية التي يستهدف معظمها المنطقة 
 30.2) غزة  قطاع  في  تنفذ  التي  المشاريع  من  قليال  أقل  مبالغ  الشرقية،  والقدس  (ج) 
مليون دوالر أمريكي مقابل 53.4 مليون). وتلقت وكاالت األمم المتحدة ما يقرب من 87 
دون  والمحلية  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  تمويل  يزال  وما  األموال؛  من  بالمائة 

المستوى بصورة ملحوظة.

متطلبات غير مستوفاةممولة

ما يزال التمويل تحديا تواجهه المشاريع الُمنسقة المشتركة بين المجموعات، مما يجعل من الصعب على آلية مجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات ترتيب أولويات 
االحتياجات والمشاريع وتعزيز التنسيق. إّن انعدام القدرة على التنبؤ بالتمويل للمشاريع الُمنسقة يؤثر على جودة وفاعلية االستجابة اإلنسانية.

24%

الحماية
سن  يزيد  أن  يشترط  أصبح  حيث  الصحية  التصاريح  نظام  على  تغيير  •طرأ 

المرافقين عن 55 عاما للحاالت الطبية الطارئة.
•أزمة المهجرين داخليا المتواصلة ونقص وحدات اإلسكان.

المتظاهرين  وضد  إليها  الوصول  المقّيد  المناطق  في  الحي  الرصاص  •استخدام 
بالقرب من السياج (احتجاجات يوم الجمعة) وما يسفر عنه من إصابات وقتلى.

األمن الغذائي
•إّن بطء تقدم عملية إعادة اإلعمار ومعدالت البطالة المرتفعة والوصول المحدود 
على  لالعتماد  مضطرين  السكان  يجعل  عليها،  والسيطرة  الطبيعية  للموارد 
على  القدرة  في  الضعف  من  مزيد  في  ُيسهم  ما  وهو  اإلنسانية  المساعدات 

الصمود.
الزراعية -ومن  التحتية  البنى  تأهيل  رئيسية مطلوبة إلعادة  زال دخول مواد  •ما 
بينها مواد لآلبار الزراعية، كأنابيب الحماية، المضخات المغمورة والباطون -غير 
مسموح به، مما يزيد من تأخير جهود اإلنعاش وتعقيد عملية الري بصورة بالغة. 
•إّن إعادة إعمار اآلبار الزراعية هو عامل رئيسي لألمن الغذائي ومصدر دخل مهم 

للمزارعين.
المأوى والمواد غير الغذائية

•يؤدي انعدام التمويل والقيود المفروضة على دخول المواد، وخصوصا الحظر الذي 
فرض مؤخرا على دخول اإلسمنت، إلى تأخيرات وُيسهم في بطء عملية اإلصالح 

وإعادة اإلعمار.

معاناة  إنهاء  أجل  من  للمساعدات  األولوية  إيالء  لضمان  ملّحة  حاجة  •هنالك 
المهجرين داخليا األكثر ضعفا.
المياه والصرف الصحي والنظافة

•تّم توزيع 420,000 لتر من الوقود لمنشآت حيوية تابعة لمجموعة المياه والصرف 
الصحي والنظافة، األمر الذي خّفف من أثر انقطاع الكهرباء الذي واجهه ما يقرب 

من 60,000 شخص خالل الفيضانات في أوائل عام 2016.
المناطق  في  الحكومية  لألنشطة  اإلسرائيلي  المنسق  مع  المجموعة  •تعاونت 
 20,000 نحو  ذلك  وساعد  العواصف.  لمياه  متنقلة  دخول سبع مضخات  لتسهيل 

شخص تعرضت منازلهم للفيضانات نتيجة العواصف الشتوية الشديدة.
الصحة والتغذية

•سيعاني بسبب نقص التمويل ما يزيد عن 330,000 شخص من الفئات الضعيفة 
5 أعوام ومواليد جدد، و 86,000 طفل دون سن  للغاية، من بينهم ما يزيد عن 
18,000 امرأة حامل، 210,000 شخص يعانون من أمراض مزمنة وأمراض غير 
معدية، و6,000 شخص يعانون من إعاقة، وما يزيد عن 12,000 شخصا من كبار 
السن، من انعدام الوصول إلى الرعاية الصحية األولية مما يضر بوضعهم الصحي 

ويشكل خطرا على حياتهم.
•ما زالت االحتياجات الصحّية الطارئة التي أعقبت أزمة غزة في عام 2014 تثقل 

كاهل قطاع الصحة.

الحماية
•انعدام المسائلة إزاء انتهاكات قوات األمن اإلسرائيلية والحاجة إلى التحقيق 

في حاالت الوفاة واإلصابة التي تتسبب بها قوات األمن اإلسرائيلية.
تتضمن  التي  الجماعي  العقاب  أشكال  من  وغيرها  العقابية  الهدم  •عمليات 

سحب حق اإلقامة من عائالت المشتبه بهم بتنفيذ هجمات.
•زيادة الضغط الذي تتعرض له تجمعات المنطقة (ج) بسبب عمليات الهدم، 
التي  األفعال  اإلنسانية وغيرها من  المساعدات  إلى  الوصول  والحرمان من 

تزيد من األوضاع المتردية وتزيد خطر الترحيل القسري.
األمن الغذائي

•العدد اآلخذ باالرتفاع لعمليات هدم المقدرات الزراعية يزيد من احتمال وقوع 
العيش  كسب  وأساليب  األراضي  هجران  إلى  يؤدي  مما  القسري،  التهجير 
الذي  (ج)  المنطقة  في  السكان  ضعف  زيادة  في  هذا  ويسهم  التقليدية. 

يعتمدون في دخلهم على الرعي ومنتجات المحاصيل.
المأوى والمواد غير الغذائية

• إعاقة تقديم المساعدات اإلنسانية من خالل زيادة مصادرة المواد يؤدي إلى 
تأخير أو منع الوصول إلى المساعدات.

• تكرار عمليات الهدم والتهجير في المواقع والتجمعات ذاتها؛52 بالمائة من 
للموارد  تحّد  يشكل  مما  هدم،  بعمليات  سابقا  تضرر  األخيرة  الهدم  حاالت 

التي تقدمها المنظمات والجهات المانحة الشريكة.
•يتهدد خطر الهدم الوشيك الكثير من المباني بسبب استنفاذ الخيارات القانونية. 

وبصورة تدريجية ازدادت الحوادث التي تؤدي إلى تضرر تجّمعات برمتها.
المياه والصرف الصحي والنظافة

•56 بالمائة من المباني التي ُهدمت في الضفة الغربية كانت قد قدمتها مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة كمساعدات إنسانية في ظل القيود المتواصلة 

المفروضة على الوصول في المنطقة (ج).
الصحة والتغذية

•تخضع معظم التجمعات البالغ عددها نحو 132 تجّمعا لالحتالل وسوف تواجه أيضا 
قيودا على الوصول إلى الرعاية الصحية. سيؤدي نقص تمويل المشاريع الصحية، 
المنطقة  في  المتنقلة  كالعيادات  حيوية  تقدم خدمات  التي  المشاريع  بينها  ومن 

(ج)، إلى تضرر 43 تجمعا ضعيفا يبلغ إجمالي عدد سكانها 36,000 نسمة.
الصحة،  قطاع  في  رئيسيا  شريكا  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  •تعتبر 
الصحية  الرعاية  وتقديم  الطوارئ،  لحاالت  الجاهزية  دعم  مجال  في  وخصوصا 
األولية في التجمعات الضعيفة. بالرغم من ذلك ال تتلقى المنظمات غير الحكومية 
االستجابة  خطة  من  تقريبا  ثنائي  تمويل  أي  الصحة  مجال  في  العاملة  المحلية 
االستراتيجية؛ إّن دعم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني هو طريقة رئيسية 

لدعم هذه المنظمات غير الحكومية.

الضفة الغربية

453.4 مليون (79.5 بالمائة)570.7 مليون ُطلبت
لم ُتستوفى

117.2 مليون (20.5 بالمائة) 
تم الحصول عليها

الحماية

األمن الغذائي

المأوى والمواد 
غير الغذائية

المياه والصرف 
الصحي والنظافة

الصحة

التعليم

التنسيق 
وخدمات الدعم

38.5 مليون 
دوالر

264.7 مليون 
دوالر

99.1 مليون 
دوالر

24.5 مليون 
دوالر

23.6 مليون 
دوالر

15.5 مليون 
دوالر

12.6 مليون 
دوالر

متطلبات غير مستوفاة 

مليون
دوالر مليون

دوالر

مليون
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األمن الغذائي

 

المؤشرات الرئيسية
عدد األشخاص الذين يحصلون على المواد 

والخدمات الزراعية

عدد األشخاص الذين تسلموا أوامر هدم/طرد 
وتلقوا دعما قانونيا

تواجد  من  تستفيد  التي  التجمعات  عدد 
منتظم من أجل الحماية

عدد األشخاص الذين يحصلون على توعية 
المتفجرات  من  الحرب  مخلفات  مجال  في 

(من بينهم أطفال)

الغذائية  المساعدات  من  المستفيدين  عدد 
العينية أو قسائم شراء الغذاء

النشاطات  المستفيدين من  األشخاص  عدد 
القائمة على النقد

0.15 مليون شخص مستهدف

18,800 شخص وصلتهم المساعدات18,800 شخص وصلتهم المساعدات

اإلنجازات
االستجابة  خطة  إطار  الزراعية-في  النشاطات  على  تعتمد  التي  الرزق  كسب  مصادر  تمويل  مستوى  انخفاض  من  *بالرغم 

اإلنسانية، نجحت المنظمات الشريكة في مجال األمن الغذائي في تقديم بعض الخدمات بتمويل ُمرّحل من عام 2015.
أنحاء  في  مليون شخص   1.3 يزيد عن  لما  المساعدات  لوصول  نظرا  بالكامل  الغذائية  المساعدات  أهداف  جميع  تحقيق  *تّم 
فلسطين، سواء بالمساعدات الغذائية العينية أو قسام شراء الغذاء. وتستهدف المساعدات الغذائية مجموعات المستفيدين عدة 
مرات على مدار العام. وبالتالي، فإّن الوصول إلى 100 بالمائة من المستفيدين في الربع األول من العام ال ُيشير إلى تحقيق 

أهداف عام 2016. وفي الواقع إّن التمويل الحالي ال ُيغطي سوى 24.5 بالمائة من مجمل احتياجات العام.

التحديات
*هنالك حاجة إلى زيادة المساعدات اإلنسانية التي تهدف إلى دعم سبل المعيشة الضعيفة من أجل تحسين قدرة المستفيدين 
على الصمود. وتعاني مشاريع دعم مصادر كسب الرزق التي تعتمد على الزراعة من عجز في التمويل يبلغ 95 بالمائة، وهو ما 

يعّرض ما يقرب من 300,000 مزارع وراعي ماشية وصياد أسماك للخطر.
*تستمر الحاجة إلى المساعدات الغذائية العينية والنقدية، نظرا الستمرار حالة انعدام التنمية. ولم يتّم تأمين أي تمويل سوى 
24.5 بالمائة من التمويل المطلوب لعام 2016 للمساعدات الغذائية في الربع األول. أما بالنسبة للبرامج القائمة على النقد، لم 
لن يحصل  غزة  قطاع  في  إضافي  تمويل  تأمين  يتّم  لم  وإذا  اآلن.  منه حتى  بالمائة   14.5 عدا  المطلوب  التمويل  تأمين  يتّم 
المستفيدون من غير الالجئين على مساعدات غذائية بداية من تموز/يوليو، وسوف يتوقف عن المستفيدين من الالجئين في 
المخيمات حتى  الالجئين خارج  احتياجات  المتوفر حاليا تغطية  التمويل  الغربية فبإمكان  الضفة  أما في  األول/أكتوبر.  تشرين 

تموز/يوليو واحتياجات غير الالجئين حتى أيلول/سبتمبر.

0.3 مليون شخص مستهدف

لم يحدث أي إنجاز على صعيد مشاريع خطة 
يتم   .2016 عام  في  اإلنسانية  االستجابة 

حاليا تنفيذ المشاريع بتمويل عام 2015.

الحماية

 

المؤشرات الرئيسية

*نشاطات الحماية التي تخدم تجّمعات برمتها كالتواجد من أجل الحماية، والدفاع/المناصرة المستهدفة هي بعض أشكال المساعدات القانونية غير المشمولة في هذا الرقم
5,230 شخص مستهدف

3,375 شخص وصلتهم المساعدات

225 شخص مستهدف

226,162 شخص مستهدف

181 شخص وصلتهم المساعدات

52,174 شخص وصلتهم المساعدات

اإلنجازات
المخاوف  على  تطلعهم  لدبلوماسيين  موجزا  تقريرا   58 العام  بداية  منذ  الحماية  مجموعة  في  الشريكة  المنظمات  *قدمت 

المتصلة بحماية المدنيين.
56 تقييما لمخلفات الحرب من المتفجرات في غزة (استجابة بنسبة 100 بالمائة) وهي حيوية لتمكين تنفيذ مشاريع  *أجري 

إعادة اإلعمار.
*قادت مجموعة عمل حماية الطفل المنظمات الشريكة العاملة في مجال الحماية إلحداث تقّدم كبير في الجاهزية للطوارئ من 

خالل إجراء التدريبات، وتطوير أدوات تقييم وإجراءات عملياتية معيارية.

التحديات
*استمر ارتفاع حّدة العنف في الضفة الغربية منذ تشرين األول/أكتوبر 2015 في التأثير على بيئة الحماية في الربع األول من 
عام 2016 وخصوصا في الخليل والقدس الشرقية. وما تزال هنالك حاجة طارئة إلى المسائلة على شكل تحقيقات. وما تزال 

عمليات الهدم العقابية وغيرها من أشكال العقاب الجماعي مستمرة. 
*أدى المعدل غير المسبوق لعمليات الهدم في الضفة الغربية في الربع األول من عام 2016 إلى نشوء عدد كبير من الحاالت 
التأجيل من خالل اإلجراءات  المعقدة وإلى حاجة متزايدة إلشراك منظمات شريكة في جهود الدفاع، حيث تّم استنفاذ أسلوب 

القانونية.
ويوثقون  أو يرصدون  الحماية  أجل  تواجدا من  يوفرون  الذين  األشخاص  بينهم  اإلنسان ومن  المدافعون عن حقوق  زال  *ما 
االنتهاكات؛ يعانون من التهديد والمضايقة (على يد المستوطنين والقوات اإلسرائيلية)، ويتعرضون لالعتقال واالحتجاز وغيرها 

من أشكال الضغط التي تؤثر على عملهم.
*لم يستفد سوى 1,221 طفل (ما يقرب من 10 بالمائة من العدد المستهدف) من إدارة الحاالت الفردية لحماية الطفل. وتأثرت 

بشدة قدرة المراكز األسرية ومراكز حماية الطفل على االستجابة لعدد الحاالت الكبير بسبب نقص التمويل.
*تفيد المنظمات الشريكة العاملة في مجال العنف القائم على الجنس أنها تعاني شح التمويل للتدخالت المتعددة القطاعات 

كالمساعدة القانونية، والدعم النفسي، واألنظمة السرية لتحويل الحاالت.

1.8 مليون شخص محتاج
1.5 شخص مستهدف

114,331 شخص وصلتهم المساعدات*

1.6 مليون شخص محتاج
1.4 مليون شخص مستهدف

1,368,000 شخص وصلتهم المساعدات

1.3 مليون شخص مستهدف
1.36 مليون شخص وصلتهم المساعدات



184,131 في الضفة الغربية
68,094 شخص وصلتهم المساعدات في غزة

المياه والصرف الصحي والنظافة
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اإلنجازات
*56 بالمائة من عمليات الهدم حصلت على استجابة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة.

*49 بالمائة من االشخاص المحتاجين استفادوا من الوصول إلى مياه الشرب.
*25 بالمائة من االشخاص استفادوا من مواد توعية حول النظافة الشخصية و11 بالمائة من األسر حصلت على قسائم 

وأطقم متصلة بالنظافة الشخصية.
* تم توزيع مياه للشرب على 93 بالمائة من الفئة الضعيفة. 

التحديات
على مشاريع  التأثير  في  تستمر  غزة  إعمار  إعادة  آللية  والحديد)  (اإلسمنت  البناء  مواد  دخول  على  المفروضة  *القيود 

مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة.
*23 مادة من مواد مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة المدرجة على قائمة المواد مزدوجة االستخدام تؤثر على 

مشاريع مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة اإلنسانية ومشاريع إعادة اإلعمار في غزة.
*القيود المفروضة على التنمية في المنطقة (ج) تستمر في التأثير على تقديم خدمات مجموعة المياه والصرف الصحي 

والنظافة لتجمعات المنطقة (ج).

المؤشرات الرئيسية

نسبة حوادث الهدم التي تحصل على استجابة في مجال 
المياه والصرف الصحي والنظافة

100 بالمائة مستهدفة 56 بالمائة وصلتها المساعدات

الذي استفادوا من  الحاالت اإلنسانية  عدد االشخاص من 
الوصول إلى مياه الشرب

الذي استفادوا من  الحاالت اإلنسانية  عدد االشخاص من 
الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الُمحّسنة

المأوى والمواد غير الغذائية

 

المؤشرات الرئيسية
من  مساعدات  على  حصلت  التي  األسر  عدد 
السكنية  الوحدات  إصالح  أو  تحديث  أجل 

المتضررة

غير  مساعدات  على  حصلت  التي  األسر  عدد 
الطقس  لحاالت  منازلها  لتجهيز  طارئة  غذائية 

في الشتاء والصيف

على  حصلت  التي  الضعيفة  العائالت  عدد 
االنتقالية  المساكن  مجال  في  مساعدات 

التي تفي بالحد األدنى من المعايير

اإلنجازات
*تّمت مساعدة 75 عائلة بعد هدم منازلها وتّم اتخاذ تدابير بشأن تخزين المواد استعدادا الستجابات مستقبلية.

*81 أسرة في الضفة الغربية و688 أسرة في غزة تّمت حمايتها من عوامل الطقس الصعبة من خالل إصالح أو ترميم مساكنها 
المتضررة أو غير المالئمة وحماية 6,769 أسرة من خالل مساعدات طارئة لمواجهة فصل الشتاء.

*1,100عائلة حصلت على مساعدات نقدية في مجال المساكن االنتقالية وحصلت 50 عائلة من المهجرين داخليا على مساكن 
انتقالية خشبية في قطاع غزة.

*1,370 أسرة ضعيفة في غزة استفادت من مساعدات طارئة من مواد غير غذائية بعد تعرضها لفيضانات شتوية.*
2015 أو منظمات خارج خطة االستجابة  الُمرّحلة من عام  *تشمل تمويال من الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني /األموال 

اإلنسانية

التحديات
*ما تزال هنالك فجوة كبيرة في المساعدات المؤقتة للمهجرين داخليا. لم يحصل سوى 1,100 من بين 12,000 مستفيد تّم 

استهدافهم على المساعدات النقدية بدل اإلسكان االنتقالي.
*هنالك حاجة إلى االستثمار في استعدادات المركز الجماعي في غزة لتحصيل التقدم المطلوب حسب التخطيط لحاالت الطوارئ.

*تّم مصادرة 51 مادة من المواد غير الغذائية أو تّم هدمها في المنطقة (ج) مما أدى إلى تضرر 40 شخصا.
*االرتفاع المقلق في عمليات الهدم والحاجة لالستعداد أدى إلى انخفاض في المساعدات لتحديث وتحسين المساكن، مما يهدد 

6,600 شخص يعيشون في مساكن غير مالئمة في المنطقة (ج) بخطر التهجير.

749 أسرة وصلتها المساعدات

11,450 أسرة مستهدفة

1,150 أسرة وصلتها المساعدات

13,000 أسرة مستهدفة

6,769 أسرة وصلتها المساعدات

13,900 أسرة مستهدفة

المؤشرات الرئيسية

0.9 مليون شخص محتاج
0.2 مليون شخص مستهدف

60,286 شخص وصلتهم المساعدات60,286 شخص وصلتهم المساعدات

1.7 مليون شخص محتاج

252,225 شخص وصلتهم المساعدات

518,000 شخص تم استهدافهم
252,225 شخص وصلتهم المساعدات

358,000 شخص تم استهدافهم
18,759 شخص وصلتهم المساعدات

0.6 مليون شخص مستهدف



الصحة والتغذية
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اإلنجازات
*72,852 شخص من الالجئين/غير الالجئين في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات في المنطقة (ج) استفادوا من خدمات 

العيادات المتنقلة.
*99 موظف من موظفي الرعاية الصحية تّم تدريبهم في مجال الصدمات و/أو إدارة الطوارئ.

*تواصل المنظمات الشريكة العاملة في مجال الصحة والتغذية في معالجة القضايا المتصلة بالنوع االجتماعي في نشاطاتها، 
واستجابت أيضا لالحتياجات الصحية في أعقاب هدم المنازل في المنطقة (ج) عندما تّم تحديد حاجة صحية بواسطة تقييم 

أجراه فريق طبي.
*ما يزال تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية التي تؤدي دورا رئيسيا في مجال دعم الجاهزية لحاالت الطوارئ، محدودا 
للغاية. ولكن بالرغم من نقص التمويل نجحت المنظمات الشريكة العاملة في مجال الصحة والتغذية في الوصول إلى 42 

بالمائة من السكان المستهدفين في المنطقة (ج) من خالل العيادات المتنقلة.

التحديات
*أدى نقص التمويل إلى وقف خدمات العيادات المتنقلة في 43 تجمعا ضعيفا في الضفة الغربية يبلغ مجموع سكانها 36,000 
شخص يعانون من تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية. وهذه تعتبر قضية خطيرة يجب معالجتها كي تتمكن التجمعات 

الضعيفة التي تعاني من الوصول المحدود للرعاية الصحية من االستمرار في تلقي الخدمات.
األرض  في  المختبرات  وكواشف  واحدة  لمرة  تستخدم  التي  الطبية  والمستلزمات  الحيوية  األدوية  في  النقص  *استمر 
المدرجة على قائمة  بالمائة من مجمل األدوية   35) إلى الصفر  170 نوعا من األدوية  المحتلة، ووصل مخزون  الفلسطينية 
األدوية الحيوية)؛ و378 من المستلزمات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة (42 بالمائة) وما يقرب من 40 بالمائة من المواد 

المخبرية غير متوفرة.
*ُتشكل أزمة الكهرباء المتواصلة في قطاع غزة عبئا إضافيا على قطاع الصحة العام الهش أصال. ويبلغ متوسط استهالك 
الوقود الشهري لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات وعيادات وزارة الصحة التي تقع في المناطق التي يسود فيها 
نظام قطع التيار الكهربائي المجدول (8 ساعات كهرباء – 8 ساعات انقطاع) 322,000 لتر. وخالل عام 2015 تّم تأمين الكمية 
العام  البنك اإلسالمي للتنمية، في حين لم يتّم الحصول على اي منح رسمية في  الوقود بواسطة منحة من  المطلوبة من 
الحالي سوى تبرعات تركية بلغت 1.5 مليون دوالر أمريكي من المتوقع أن تؤمن احتياجات وزارة الصحة من الوقود لمدة 4 

أشهر فحسب.

اإلنجازات
*4,667 طفل استفادوا من التواجد من أجل الحماية والمرافقة في المناطق الضعيفة في الضفة الغربية.

* 258,118 طفل في مدارس وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) حصلوا على خدمات تعليمية 
حيوية و370 طفل حصلوا على دعم نفسي اجتماعي.

التحديات
*معظم المشاريع لم تحصل على أي إشارة بوجود تمويل لها.

*بعض المشاريع التي حصلت على تمويل ستبدأ العمل في الربع الثاني والثالث من عام 2016.
2016 فإّن األطفال في الضفة  *نظرا لزيادة الهجمات التي تتعرض لها مرافق التعليم واألطفال خالل الربع األول من عام 
الغربية بأمس الحاجة إلى التواجد من أجل الحماية، والدعم النفسي االجتماعي لتخفيف التوتر، ومساعدات في مجال التوعية 

القانونية.
*أدى الحصار ومشاكل الوصول على وجه الخصوص في غزة لكل من الموارد الشخصية والبضائع (وخصوصا مواد البناء) إلى 

تأخير وارتفاع تكلفة المشاريع.
*نظرا لالنتقال من مستوى المجموعة إلى مستوى القطاع/مجموعة عمل التعليم في حاالت الطوارئ تحتاج الوكاالت الرئيسية 

العاملة في هذا المجال الحصول على تمويل للتنسيق.

 

المؤشرات الرئيسية
عدد الالجئين/غير الالجئين في المناطق التي 
(ج)  المنطقة  في  الخدمات  نقص  من  تعاني 

الذين استفادوا من خدمات العيادات المتنقلة

في  الُمدربين  الصحية  الرعاية  موظفي  عدد 
مجال الصدمات و/أو إدارة الطوارئ

المؤشرات الرئيسية
عدد المدارس التي حصلت على خدمات التأهيل، 

أو الغرف الجاهزة أو دعم مادي آخر.

تقديم  من  استفادوا  الذي  األطفال  عدد 
مخاطر  من  الحد  ومعدات  المدرسية  المواد 

الكوارث.

الذي  والمعلمين  المدارس  أطفال  عدد 
يستفيدون من التواجد من أجل الحماية.

التدريسية  الهيئات  وأعضاء  الطالب  عدد 
النفسي  الدعم  خدمات  من  استفادوا  الذين 

االجتماعي

173,000 شخص مستهدف
72,852 شخص 

وصلتهم المساعدات
72,852 شخص 

وصلتهم المساعدات

2,000 شخص مستهدف

99 تم الوصول إليهم99 تم الوصول إليهم

250,118 طفل وصلتهم 
المساعدات

1,342 مدرسة مستهدفة

4,100 طفل مستهدف

121,025 طفل مستهدف بالمساعدة

4,700 طفل وصلتهم المساعدات

370 طفل وصلتهم المساعدات

العمل  ويبدأ  التمويل؛  استالم  (تم   0
في الربع الثاني)

التعليم

275,165 طفل مستهدف

1.4 مليون شخص محتاج
0.9 مليون شخص مستهدف بالمساعدات

72,852 شخص وصلتهم المساعدات

0.6 مليون شخص محتاج
0.5 مليون شخص مستهدف بالمساعدة
255,188 شخص وصلتهم المساعدات
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 قطاع خدمات التنسيق

 

المؤشرات الرئيسية اإلنجازات
إن اإلنجازات الناجحة التي تحققت حتى اآلن هي نتيجة تعزيز جهود الرصد في المجموعة بفضل األعمال 
لن  الحيوية  االستجابة  أن فجوات  تعني  المتوقعة  الرصد  إّن تحديثات  المجموعات.  نفذتها  التي  البارزة 
تخطأ وسوف تسهل جهود الفريق اإلنساني الُقطري التخاذ إجراءات تصحيحية بأسلوب أكثر استراتيجيًة 
إما من خالل  الكافي  بالتمويل  لم تحظ  التي  الحيوية  للتدخالت  الموارد  يتصل بحشد  فيما  وخصوصا 
إّن  المانحة.  الجهات  مع  مباشرة  التواصل  أو  اإلنساني  للتمويل  المشترك  الصندوق  من  مخصصات 
المستمرة  الجهود  2016 يعتبر جزءا من  للربع األول من عام  تأسيس لوحة متابعة األعمال اإلنسانية 
لتقديم نظرة عامة وسريعة بمنهجية وانتظام على حشد الموارد على وجه الخصوص مقابل اإلنجازات 

على صعيد االهداف والحاالت اإلنسانية المستهدفة.
التحديات

كال المشروعين حصل على بعض التمويل: تطلب مجموعة التنسيق وبناء القدرات التابعة لوكالة األمم 
 15 على  وحصلت  أمريكي،  دوالر  مليون   8.9 (أونروا)  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  مشروع  ويطلب  التاريخ،  هذا  حتى  المطلوب  التمويل  من  بالمائة 

األساسي للتنسيق والدفاع 8.2 مليون دوالر أمريكي، حصل على 35 بالمائة منها حتى اآلن.
وعلى غرار التدخالت األخرى التي تنفذها وكالة األونروا، فإّن الوكالة يعوزها التمويل بصورة كبيرة في 
مجال التنسيق. ومن أجل دعم التدخالت الرئيسية ستظل ميزانية التنسيق واإلدارة في وكالة األونروا 
ميزانية حيوية لنشاطاتها اإلنسانية. وبالتالي تبقى أولوية داخلية وبالرغم من المستويات المنخفضة 
للتمويل فإّن ذلك يعتبر أمرا تحرص الوكالة على الحفاظ عليه (قدرة المشتريات، وشؤون الموظفين، 

والخدمات اللوجستية الخ).

اإلنساني  الفريق  في  المجموعة  قادة  تقرير 
أهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  حول  الُقطري 

خطة االستجابة اإلنسانية

الجغرافية  اإلنسانية  التقارير  تحديث  وتيرة 
لوحة  إطار  في  تعّد  التي  العاجلة  والموضوعية 
المتابعة وتقارير عاجلة على نطاق البلد؛ وتحليالت 

أخرى ذات صلة

تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  حول  المجموعة  تقرير 
أهداف القطاع باستخدام إطار الرصد القائم

تحققتمؤشر النشاطات الربع سنوية
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