
تقويض القدرة على الصمود 
المرتفعة،  البطالة  معدالت  تؤدي 
وغالء  األسر،  دخل  وانخفاض 
أسعار  ارتفاع  )وخصوصا  المعيشة 
مصادر  وتقويض  الغذائية(  المواد 
ارتفاع  استمرار  إلى  العيش  كسب 
في  الغذائي  األمن  انعدام  معدالت 

األرض الفلسطينية المحتلة.

حماية المدنيين
اإلنساني  القانون  انتهاكات  تعتبر 
اإلنسان  حقوق  وقانون  الدولي 
للتهديدات  الرئيسي  المحرك 
لها  يتعرض  التي  الخطيرة 
الحماية  مجال  في  الفلسطينيون 
المرتفعة  المستويات  إلى  إضافة 
المجتمع  في  الشديد  للضعف 

الفلسطيني.

4.8 مليون
فلسطيني في األرض الفلسطينية 
مخاطر  بسبب  متضررون  المحتلة 

الحماية

من بينهم 

265,000
نفسي  دعم  إلى  بحاجة  طفل 
فلسطيني  فتى  و1,200  اجتماعي 
بحاجة  الغربية  الضفة  من  معتقل 

إلى دعم قانوني.

3,022
مصاب فلسطيني؛ 91 قتلوا على يد 
والمستوطنين  اإلسرائيلية  القوات 
في  وإسرائيل  الغربية  الضفة  في 
أول(  آخر تشرين  )حتى   2016 عام 
في  قتلوا   8 طفال.   24 بينهم  من 
بينهم  من  بالصراع(  )متصل  غزة 

طفلين.

شخص   350,000
الضفة  في  تجمّع   67 في  يعيشون 
الغربية عرضة لعنف المستوطنين

تحتاج  امرأة   249,000 
إلى خدمات في مجال العنف القائم 
مساعدات  بينها  من  الجنس،  على 

قانونية، ودعم نفسي وصحي.

المهجرون داخليا في قطاع غزة

100,000
دمرت منازلهم بالكامل أو تعرضت 

ألضرار جسيمة.

65,000 تقريبا
)آب/أغسطس  مهجرين  زالوا  ما 
بحاجة   37,500 منهم   )2016
المساكن  نظير  نقدية  لمساعدات 

المؤقتة.

11,000
)ج(،  المنطقة  في  معلق  هدم  أمر 
تستهدف 13,000 مبنى - وبالتالي 
المساعدة  إلى  حاجة  هنالك 
منع  أجل  من  والمناصرة  القانونية 

تهجير الفلسطينيين المتضررين.

8,000
شخص يعيشون في 61 تجمّع في 
لخطر  عرضة  الغربية  الضفة 
التهجير القسري - 65 بالمائة منهم 

الجئين.

1.65 مليون
الفلسطينية  األرض  في  شخص 
األسر(  من  بالمائة   27( المحتلة 
الغذائي  األمن  انعدام  من  يعاني 

بصورة متوسطة إلى حادة

 من األسر في قطاع غزة

من األسر في الضفة الغربية

الغذائي  األمن  انعدام  مستويات 
في  أعلى  الفلسطينية  األرض  في 

صفوف:

بنسبة 	  نساء  تعيلها  التي  األسر 
32 بالمائة

 	 39 بنسبة  الالجئين  مخيمات 
بالمائة

40%
من بين 1.9 مليون نسمة في غزة 
تصلهم المياه لمدة 8-5 ساعات كل 

ثالثة أيام

مليون شخص
من بينهم 655,000 الجئ يواجهون 
الخدمات  إلى  الوصول  على  قيودا 
بينها  من  األساسية،  الصحية 
والطوارئ،  التناسلية،  الصحة 
العنف  وحاالت  المعاقين  وتأهيل 

القائم على الجنس.

504,000 طفل
المحتلة  الفلسطينية  األرض  في 
العمل  منظمات  لتدخل  بحاجة 
إلى  الوصول  أجل  من  اإلنساني 
آمنة  بيئة  في  الجودة  ذي  التعليم 

لالطفال.

التهجير القسري
ما زال آالف الفلسطينيين مهجرين 
منذ األعمال القتالية التي وقعت في 
إسرائيل  بين   4102 عام  في  غزة 
الفلسطينية  والمجموعات 
الهدم،  عمليات  وتساهم  المسلحة. 
من  واسع  نطاق  جانب  إلى 
الممارسات والسياسات األخرى، في 
الضفة  في  قسرية،  بيئة  خلق 
المنطقة  في  وخصوصا  الغربية، 
إلى  تؤدي  الشرقية،  والقدس  )ج( 
الترحيل  وخطر  القسري  التهجير 

القسري.

القيود المفروضة على 
الوصول إلى الخدمات 

األساسية.
إلى  الفلسطينيين  وصول  يتعرض 
الخدمات األساسية ومن بينها المياه 
الصحي،  والصرف  والنظافة 
والطاقة،  والتعليم،  والصحة، 
في  صارمة  لقيود  والمساكن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

1.8 مليون شخص 
بحاجة ماسة للحماية

47%

37.5%

16%

االحتياجات اإلنسانية لعام 2017
نظرة عامة



93 منظمة شريكة
243 مشروع
200 

مشروع مصممّ للمساهمة بشكل كبير في 
المساواة بين الجنسين

بين  المساواة  لتعزيز  مشروع   24
الجنسين

35%

44%

29%

27%

244
منظمة غير

حكومية دولية 

منظمة غير 
حكومية محلية 

وكالة تابعة
لألمم المتحدة 

مشروعمشروع
547 مليون
دوالر أمريكي

مجمل المتطلبات

51 مليون دوالر أمريكي
(9%)

مشاريع تغطي كل من
الضفة الغربية وغزة 

371 (%68) مليون دوالر أمريكي 
لمشاريع تخدم قطاع غزة

 (23%) 125
مليون دوالر 

أمريكي
لمشاريع تخدم 
الضفة الغربية

الهدف االستراتيجي 1
  حماية حقوق الفلسطينيين تحت 
اإلنساني  القانون  االحتالل بموجب 

الدولي وقانون حقوق اإلنسان

الهدف االستراتيجي 2
ضمان وصول الفلسطينيين األكثر 
ضعفا تحت االحتالل في قطاع غزة 
الخدمات  إلى  الغربية  والضفة 

األساسية

الهدف االستراتيجي 3
الفلسطينية  األسر  قدرة  تعزيز 
مع  التكيف  على  ضعفا  األكثر 

التهديدات والصدمات طويلة األمد

المنظمات المتقدمة بطلبات
التمويل بحسب النوع

www.ochaopt.org

http://fts.unocha.org

@OCHAoPt

خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017
نظرة عامة

من المتطلبات لمشاريع 
ذات أولوية قصوى

األشخاص المحتاجون

 2 مليون

األشخاص المستهدفون

 1.6مليون
1.1 مليون شخص سيتم دعمهم موجودون في قطاع غزة؛ 

والنصف مليون اآلخرين في الضفة الغربية.

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

547 مليون دوالر أمريكي
أقل   2017 لعام  االستراتيجية  االستجابة  خطة  متطلبات 
االنخفاض  بسبب   2016 بعام  مقارنة  بالمائة   4 بنسبة 

الكبير في متطلبات السكن في قطاع غزة.

مجاالت المساعدة المتقاطعة

ملخص المتطلبات بحسب الموقع



تفاصيل االشخاص المستهدفين

**Children (<18 years old), adult (18-59 years), elderly (>59 years)  

تفاصيل االشخاص المستهدفين

                95 |5%

44.8 | 49.5 | 5.7%

58 | 39| 3%

44.8| 49.5 | 4.5%

46.2 | 49.3 | 4.5%

46.2 | 49.3 | 4.5%

التعليم

األمن الغذائي

الصحة والتغذية

 المسكن والمواد غير
الغذائية

المياه والصرف
الصحي والنظافة

الحماية

 46%

 49.1%

 57%

 49.1%

 49% 

 49%

* Target shown is for UNRWA beneficiaries in HRP projects only. UNRWA targets additional beneficiaries through other channels.

 نسبة 
اإلناث

 نسبة الذكور،
 البالغون وكبار

** السن

 بحسب الجنس والسنالمجموع
األشخاص

المستهدفون
األشخاص

المستهدفون في
قطاع غزة

األشخاص
المستهدفون في
 الضفة الغربية

مجموع السكان
الذين

تستهدفهم
وكالة األونروا

السكان الذين
تستهدفهم

وكالة األونروا
في غزة

السكان الذيناألشخاص المحتاجون
تستهدفهم

وكالة األونروا في
الضفة الغربية

521,569

1,650,000

 998,443

285,846

1,461,800

1,848,665

417,225

1,650,000

535,443

163,818 

465,151

1,630,192

351,263

330,000

150,582

327,408

1,030,912

65,962 

 205,443

 13,236

 137,743 

 600,000

184,260 

 912,000 

 200,000

 88,356 

1,329,662

 NA

  184,260   

1,010,000 

301,964 

 88,356 

NA

 NA

1,650,000

NA

98,000 

 101,964

NA

NA

33,766

عدد المنظمات المشاركةالمتطلباتالمجموعة

13

9

18

17

36

15

37

عدد المشاريع

متطلبات التمويل في عام 2017

الصحة والتغذية

خدمات التنسيق والدعم

التعليم

المياه والصرف الصحي والنظافة

الحماية

المسكن والمواد غير الغذائية

300 مليون دوالر أمريكياألمن الغذائي 

13 مليون دوالر أمريكي

19 مليون دوالر أمريكي

20 مليون دوالر أمريكي

37 مليون دوالر أمريكي

54 مليون دوالر أمريكي

104 مليون دوالر أمريكي

17

9

27

33

65

31

61
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عدد النشاطات بحسب المحافظة

www.ochaopt.org

www.humanitarianresponse.info

@OCHAoPt

خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017
نظرة عامة

استراتيجية االستجابة

تحليل 
مشترك

جعل الحماية 
أمرا مركزيا

استهداف الشرائح 
الضعيفة

تعزيز الشراكةالتمويل السريع



خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017
نظرة عامة نتائج المجموعات الرئيسية

الحماية

األمن الغذائي

مجموعة المسكن والمواد غير الغذائية

مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة

مجموعة الصحة والتغذية

مجموعة التعليم

n زيادة احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، والمساءلة عن االنتهاكات
n منع وتخفيف آثار االحتالل والعنف المتصل بالنزاع
n ضمان وصول ضحايا العنف القائم على الجنس الستجابات متعددة القطاعات

n  ــة مصــادر كســب عيشــهم ــة لألســر الضعيفــة مــن أجــل حماي ــز القــدرة اإلنتاجي ــل وتعزي إعــادة تأهي
ــى الصمــود ــم عل ــادة قدرته وزي

n  تلبيــة االحتياجــات األساســية مــن المــواد الغذائيــة لألســر المتضــررة بســبب انعــدام القــدرة علــى
ــذاء ــى الغ ــول إل الوص

n تحسين التنسيق من أجل تحسين الجاهزية والمناصرة، وتنفيذ االنشطة ومشاركة المعلومات

n حماية الشرائح األكثر ضعفا بواسطة إصالح المساكن المتضررة وذات المستوى المتدني وتحديثها
n  ــات ــة كاســتجابة للصــراع وعملي ــة أو المرحلي ــة الطارئ ــر الغذائي ــر المســاكن أو المــواد غي ضمــان توفي

الهــدم والكــوارث الطبيعيــة
n .تعزيز التخطيط واالستعداد والجاهزية من أجل التدخل السريع والفاعل في حاالت الطوارئ

n  ضمــان الوصــول المتســاوي إلــى خدمــات مجموعــة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة األساســية بأمــان
وكرامــة لألشــخاص الذيــن ال تصلهــم الخدمــات أو الذيــن يعانــون مــن نقــص الخدمــات والفلســطينيين 

األكثــر ضعفــا تحــت االحتــالل فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة
n  ــتجدة ــوارئ المس ــع الط ــف م ــى التكي ــة عل ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــة المي ــدرة  مجموع ــز ق تعزي

والقائمــة والمخاطــر والصدمــات
n زيادة نطاق إدارة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة المحلية وقدرتها على التنسيق

n  ضمــان وصــول التجمعــات الضعيفــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة
الجيــدة وبتكلفــة معقولــة، وإحالــة ضحايــا العنــف لمنظمــات الحمايــة

n  تعزيــز قــدرة التجمعــات الضعيفــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة علــى التكيّــف بصــورة أفضــل مــع
الكــوارث الطبيعيــة وتلــك التــي مــن صنــع اإلنســان

n  ــة أدت نشــاطات مجموعــة التعليــم إلــى تعزيــز قــدرة قطــاع التعليــم علــى توثيــق االنتهــاكات المتصل
بالتعليــم لتعزيــز المناصــرة واالســتجابة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة.

n  ضمــان وصــول األطفــال فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، المعرضيــن لألخطــار إلــى خدمــات تعليميــة
آمنــة وشــاملة

n  ضمــان قــدرة جميــع المعنييــن بخدمــات التعليــم بمــا فــي ذلــك أوليــاء األمــور والتجمعــات واألطفــال علــى
التكيــف بصــورة أفضــل واالســتجابة للكــوارث وحــاالت الطــوارئ مــن خــالل نظــام الجاهزيــة لمخاطــر 
الكــوارث والخدمــات النفســية االجتماعيــة وخصوصــا فــي المناطــق التــي تعانــي مــن مخاطــر االنتهــاكات 

المتصلــة بالتعليــم والكــوارث الطبيعيــة


