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نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية للعام 2020
 األرض الفلسطينية المحتلة - لوحة متابعة

ال تزال أزمة الحماية طويلة األمد قائمًة في األرض الفلسطينية المحتلة بسبب االحتالل اإلسرائيلي، بما يشمله من فرض الحصار على قطاع غزة، وعدم 
إيالء قدر كاٍف من االحترام للقانون الدولي، واالنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وتكرار حاالت التصعيد التي تشهدها األعمال القتالية بين القوات 
العسكرية اإلسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية. وفي قطاع غزة، ما زال الوضع اإلنساني سيًئا للغاية، مثلما يتجلى ذلك في ارتفاع معدالت 
البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي، بينما يهّدد نشوب أعمال العنف بين الفينة واألخرى بإشعال فتيل مواجهة أعّم. وفي الضفة الغربية، ما فتأت 
معدالت هدم المباني التي يملكها الفلسطينيون وعنف المستوطنين مرتفعة، وال يزال عدد كبير من الفلسطينيين، وال سيما في المنطقة )ج( والقدس 
الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية في مدينة الخليل، يواجهون خطر الترحيل القسري. وفي مختلف أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، 
سوف يحتاج نحو 2.4 مليون فلسطيني، معظمهم في غزة، إلى شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية خالل العام 2020. وفي سياق النظرة العامة 
على االحتياجات اإلنسانية للعام 2020، حّدد الفريق الُقطري للعمل اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة اآلثار اإلنسانية الواردة أدناه، والتي تتعلق 
بحماية المدنيين والتهجير القسري، والوصول إلى الخدمات األساسية وتقويض القدرة على الصمود. وُتترجم هذه اآلثار إلى احتياجات، ويشمل كل أثر 

منها عدًدا مقّدًرا من األشخاص المحتاجين الذين جرى تحديدهم. 

*يواجه الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة مجموعة من التهديدات في مجال الحماية، بما فيها التهديدات التي تعتري الحياة والحرية واألمن، وتدمير المنازل 

وغيرها من الممتلكات أو إلحاق األضرار بها، والتهجير القسري، والقيود المفروضة على حرية التنّقل وعلى الوصول إلى ُسبل العيش، وغياب المساءلة وُسبل االنتصاف الفعالة. 

األشخاص ذوو اإلعاقة األطفال النساء األشخاص المحتاجون 

%5.8%48.2%2.450.3 مليون  

ملخص اآلثار اإلنسانية 

    األشخاص ذوو اإلعاقة األطفالالنساءاألشخاص المحتاجون 

%5.8%44.5%1.952.6 مليون

المشاكل الخطيرة المتعلقة بحماية المدنيين والتهجير القسري 

األشخاص المحتاجون األثر اإلنساني 

1.9 مليونمخاطر الحماية المتعلقة باالحتالل العسكري 

498 ألفالضغط النفسي واالجتماعي واالضطرابات العقلية 

365 ألفالعنف القائم على النوع االجتماعي 

115.9 ألفالهجمات التي تستهدف منشآت الرعاية الصحية والطواقم الطبية

98.5 ألفالعنف المرتبط بالنزاع 

63 ألفالترحيل والتهجير القسرّيين، والخطر المرتبط بهما 

30.6 ألفانتهاكات حقوق الطفل

13.6 ألفاالنتهاكات ذات الصلة بالتعليم

جرى تحديد ما نسبته 79 في المائة من بين 2.4 مليون شخص على أنهم متضررون بطريقة ما من اآلثار اإلنسانية المتصلة بالحماية والتهجير القسري. وخلصت 
النتائج التي توصلت إليها النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية للعام 2020 أن االنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تقع 

في صميم األزمة التي تعصف باألرض الفلسطينية المحتلة، وأنها هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء االحتياجات اإلنسانية فيها. 

 من بينهم

 من بينهم
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المشاكل الخطيرة المتعلقة بالوصول إلى الخدمات األساسية 

المشاكل الخطيرة المتعلقة بالقدرة على الصمود والتعافي 

    األشخاص ذوو اإلعاقة األطفالالنساءاألشخاص المحتاجون 

%5.8%51.5%1.849.1 مليون

    األشخاص ذوو اإلعاقة األطفالالنساءاألشخاص المحتاجون 

%5.8%47.9%1.749.2مليون

األشخاص المحتاجون األثر اإلنساني 

1.8 مليون محدودية فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والمياه المخصصة لالستخدامات المنزلية

 1.6 مليون ترّدي ظروف الصرف الصحي والنظافة الصحية

 محدودية توفر الخدمات الصحية األساسية المنقذة للحياة، وخدمات صحة األمومة والطفولة، وخدمات الصحة
1.18مليون اإلنجابية والرعاية الصحية لكبار السن، إلى جانب نقص التغذية، وضعف إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات

389 ألفالتحديات في الوصول إلى التعليم

158 ألفظروف معيشية غير مالئمة 

األشخاص المحتاجون األثر اإلنساني 

1.7 مليون انعدام األمن الغذائي

600 ألف االفتقار إلى الجاهزية لتأمين المأوى في حاالت الطوارئ

280 ألفاالفتقار إلى الجاهزية للتعليم في حاالت الطوارئ

 ضعف قدرات تأهب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ
151 ألف والصدمات

ب النظام الصحي، مما يؤدي إلى زيادة خطر الوفيات واالعتالل 43 ألف ضعف قدرات تأهُّ

جرى تحديد ما نسبته 75 في المائة من بين 2.4 مليون شخص على أنهم متضررون بطريقة ما من اآلثار اإلنسانية المتعلقة بمحدودية القدرة على الوصول 
إلى الخدمات األساسية. وأشارت نتائج النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية للعام 2020 إلى أن عدًدا كبيًرا من الفلسطينيين ضعفاء للغاية وأنهم 
في حاجة إلى تحسين قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية، بما فيها التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى 
المالئم. وفي غزة، ما زال الحصار وتكرار اندالع األعمال القتالية واالنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني يسهم في تراجع خطير في وصول السكان 
إلى الخدمات األساسية. وفي الضفة الغربية، تحول القيود الصارمة المفروضة على الوصول، وما يقترن بها من التقييدات الشديدة التي ُتفرض على 
إجراءات التخطيط والتنمية، دون وصول األشخاص الذين يسكنون في المناطق المتضررة، وال سيما المنطقة )ج( والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة 

للسيطرة اإلسرائيلية في مدينة الخليل، إلى الخدمات األساسية. 

جرى تحديد ما نسبته 71 في المائة من بين 2.4 شخص على أنهم متضررون بطريقة ما من اآلثار اإلنسانية المتصلة بالقدرة على الصمود. وبّينت نتائج 
النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية للعام 2020 الطرق المتعددة التي تفضي إلى تقويض قدرة الفلسطينيين على الصمود. فاألشخاص الذين 
تتعرض حقوقهم لالنتهاك يكافحون من أجل التكيف مع الضغوط المفروضة على ُسبل عيشهم منذ فترات طويلة. كما تركت هذه الضغوط الطويلة 
األمد الفلسطينيين أقل قدرة على التكّيف مع الصدمات المفاجئة، كتفاقم النزاع في غزة، وعمليات الهدم في الضفة الغربية، والمخاطر الطبيعية أو 
البيئة، كالعواصف الشتوية، واآلثار الطويلة األمد للتغير المناخي، واآلثار البيئية التي يفرزها ضعف خدمات المياه والصرف الصحي وإمدادات الكهرباء. 

 من بينهم

 من بينهم
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في العام الثالث واألخير من استراتيجية االستجابة اإلنسانية لألعوام 2020-2018، سوف يسعى الشركاء إلى تقديم المساعدات لـ1.5 مليون فلسطيني 
من الفلسطينيين األكثر ضعًفا، وذلك في ظل متطلبات مالية تبلغ 348 مليون دوالر. وهذا المبلغ شبيه بالمبلغ المطلوب في العام 2019، ولكنه يقّل 
بشوط بعيد عن المبلغ الذي ُطلب في مناشدة العام 2018 وقدره 550 مليون دوالر. وال يعكس هذا االنخفاض تراجًعا في نطاق االحتياجات، وإنما ُيَعّد 
إقراًرا بأن استمرار نقص التمويل الموّجه للعمليات اإلنسانية، والقيود العملياتية التي تؤثر على الوكاالت اإلنسانية، لن يجري التغلب عليه خالل العام 
المقبل. ولذلك، فقد جرى إيالء األولوية في تقديم المساعدات لألشخاص األكثر ضعًفا من بين جميع األشخاص المحتاجين. ومع ذلك، فال يزال مجتمع 

ن الظروف العملياتية وزيادة التمويل.  العمل اإلنساني مستعًدا وقادًرا على سّد هذه الفجوة، في حال تحسُّ

 خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2020
 لوحة متابعة
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الشركاء التنفيذيون المتطلبات )بالدوالر األمريكي(األشخاص المحتاجون 

86 مليون

1.8 مليون

1 مليون

32 مليون 

األشخاص المحتاجون األشخاص المحتاجون 

األشخاص المستهدفوناألشخاص المستهدفون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

1.9 مليون

366

الهدف اإلستراتيجي األول
حماية حقوق الفلسطينيين الذين 
يعيشون تحت االحتالل، بمن فيهم 

أولئك الذين يعيشون تحت الحصار وغيره 
من القيود، واحترامها وتعزيزها بما 

يتماشى مع القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، في 
الوقت الذي يخضع فيه أصحاب الواجبات 

لقدر أكبر من المساءلة.

الهدف اإلستراتيجي الثاني
الوفاء باالحتياجات األساسية 

للفلسطينيين الضعفاء الذين يعيشون 
تحت االحتالل من خالل تقديم الخدمات 
األساسية النوعية وتحسين إمكانية 
الوصول إلى الموارد، بما يتوافق مع 
حقوق األشخاص المحميين بموجب 

القانون الدولي اإلنساني.

مليونمليونمليون 1.5
األشخاص المستهدفون
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230 مليون

1.7 مليون

1.5 مليون

الهدف اإلستراتيجي الثالث
دعم قدرة الفلسطينيين الضعفاء على 
ف مع األزمة التي طال أمدها،  التكيُّ

بما فيها التهديدات البيئية، والتغلب 
عليها، في الوقت الذي يجري فيه 
البحث عن حلول لالنتهاكات وغيرها 
من األسباب الجذرية التي تقف وراء 

التهديدات والصدمات.

األشخاص المحتاجون 

األشخاص المستهدفون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

ألف
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 263 مليون دوالر
غزة  (76%)

 85 مليون دوالر
الضفة الغربية  (24%)

 348 مليون دوالر

 10مليون دوالر

 10مليون دوالر

 15 مليون دوالر

 29 مليون دوالر

 34 مليون دوالر 

36 مليون دوالر

214مليون دوالر األمن الغذائي 

الصحة والتغذية

الحماية

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

التعليم

المأوى والمواد غير الغذائية

خدمات التنسيق والدعم

غزة الضفة الغربية 

األشخاص المحتاجون 

األشخاص المستهدفون 

1.5
مليون دوالر   1.3

مليون دوالر  

(87%)

0.9
مليون دوالر  

0.25
مليون دوالر 

(28%)

منظمات 
غير حكومية 

دولية 

  93مليون دوالر

منظمات غير 
حكومية محلية 

مليون دوالر 20 

(منها 132مليون دوالر 
لوكالة األونروا) 

األمم المتحدة
 235مليون دوالر

 

192
بالشراكة بين 

المنظمات غير الحكومية 
المحلية واألمم 

المتحدة/المنظمات غير 
الحكومية الدولية (122  

مشروًعا) 

مليون دوالر 177

غزة 
 263 مليون دوالر

 المنطقة (ج) 
 54 مليون دوالر

القدس الشرقية  8 مليون دوالر
 9 مليون دوالر

المنطقة (أ) والمنطقة (ب)
المنطقة الخاضعة  14 مليون دوالر

للسيطرة اإلسرائيلية 
(الغذاء) في مدينة الخليل 

348 مليون دوالر

 األشخاص المستهدفون واألشخاص
المحتاجون حسب المنطقة المتطلبات حسب المنطقة

المتطلبات حسب نوع المنظمة المتطلبات حسب المنطقة الضعيفة

المتطلبات حسب المجموعة

غزة 

الضفة الغربية 

متطلبات خطة االستجابة 
اإلنسانية للعام 2020

متطلبات خطة االستجابة 
اإلنسانية للعام 2020

مشروع


