مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

نظرة عامة على االحتياجات
اإلنسانية للعام 2019
لوحة متابعة

األشخاص المحتاجون

2.5

مليون

ع ِقــب التدهــور الــذي طــرأ علــى األوضــاع اإلنســانية يف األرض الفلســطينية المحتلــة خــال العــام  ،2018جــرى تحديــد نحــو  2.5شــخص علــى أنهــم

يف حاجــة إىل المســاعدات اإلنســانية والحمايــة يف العــام  .2019و ُيتوقــع أن يتواصــل الحصــار اإلســرائيلي طويــل األمــد واالنقســام الداخلــي السياســي
جــح أن يبقــى النظــام الصحــي يف قطــاع غــزة مثقـ ًـا
الفلســطيني ،إىل جانــب اســتمرار المظاهــرات واالشــتباكات وســقوط الضحايــا .ونتيجـ ًة لذلــك ،فمــن المر َّ
بأعبــاء تفــوق طاقتــه .ولــن تكــون الميــاه النظيفــة ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي كافيــة ،وســوف تظــل معــدالت البطالــة تحتــل مســتويات مرتفعــة .ويف

الضفــة الغربيــة ،ســوف تتواصــل البيئــة القســرية ،التــي تشــمل سياســات التخطيــط التمييزيــة ،والقيــود المفروضــة علــى الوصــول ،والتوســع االســتيطاين

وعنــف المســتوطنين ،ممــا يعـ ّرض الفلســطينيين يف التجمعــات الســكانية الضعيفــة يف المنطقــة (ج) والقــدس الشــرقية والمنطقــة الخاضعــة للســيطرة

اإلســرائيلية يف مدينــة الخليــل لخطــر الترحيــل القســري.

حماية المدنيين

التهجير القسري

تش ـكّل االنتهــاكات التــي تمــس
القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان المحــرك
الرئيســي للتهديــدات الجســيمة
التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون
يف مجــال الحمايــة ،إىل جانــب
المســتويات المرتفعــة لحــاالت
الضعــف الشــديد.

مــا يــزال اآلالف مــن الفلســطينيين
جريــن نتيج ـ ًة للتصعيــد الــذي
مه َّ
شــهدته األعمــال القتاليــة يف العــام
 2014بيــن إســرائيل والجماعــات
المســلحة الفلســطينية يف قطــاع
غــزة .وتفضــي البيئــة القســرية
التــي تؤثــر علــى الفلســطينيين
يف الضفــة الغربيــة ،وال ســيما يف
المنطقــة (ج) والقــدس الشــرقية
والمنطقــة الخاضعــة للســيطرة
اإلســرائيلية يف الخليــل ،إىل
التهجيــر وخطــر الترحيــل القســري.

4.95

مليون

فلسطيني في األرض الفلسطينية
المحتلة متضررون بسبب مخاطر
الحماية

 1.9مليون شخص
ُص ِّنفوا على أنهم
ماسة
في حاجة
ّ
إلى الحماية

37.5%

نحو 25,000

فلســـطيني ُأصيبـــوا بجـــروح ( 25فـــي
المائـــة منهـــم أطفـــال) ،و262-
فلســـطينيا ( 52منهم أطفـــال) ُقتلوا
ً
علـــى يـــد القـــوات اإلســـرائيلية
األرض
فـــي
والمســـتوطنين
الفلســـطينية المحتلـــة خـــال العـــام
( 2018حتـــى نهايـــة شـــهر تشـــرين
األول/أكتوبر).

350,000

شـــخص يعيشون في

ســـكانيا في الضفة الغربية
تجمعا
67
ً
ً
عرضة لعنف المستوطنين.

52,000

شـــخص ،مـــن بينهـــم

 26,000طفـــل ،في حاجـــة إلى الرعاية
الصحيـــة العقليـــة والدعـــم النفســـي
ً
نتيجـــة للتوتر المســـتمر
واالجتماعـــي
في قطاع غزة.

مهجـــر فـــي
 16,500شـــخص
ّ
قطاع غزة (آب/أغسطس )2018
 53فـــي المائـــة فـــي حاجـــة إلى
المســـاعدات النقديـــة للمـــأوى
المؤقت.

تقويض القدرة على
الصمود
تفضــي معــدالت البطالــة المرتفعــة،
وانخفــاض دخــل األُســر ،وغــاء
المعيشــة (وال ســيما ارتفــاع أســعار
المــواد الغذائيــة) ،وتقو يــض
ســبل العيــش إىل اســتمرار زيــادة
معــدالت انعــدام األمــن الغــذايئ يف
األرض الفلســطينية المحتلــة.

1.7

مليـــون شـــخص فـــي األرض
الفلســـطينية المحتلـــة ( 34فـــي
المائـــة مـــن إجمالـــي عـــدد األســـر)
يعاني مـــن انعدام األمـــن الغذائي
بدرجة متوسطة إلى حادة.

انتشـــار انعـــدام األمـــن
الغذائي
(المصـــدر:

مســـح

الظـــروف

االجتماعيـــة

واالقتصادية واألمن الغذائي)

يواج ــه الفلس ــطينيون قي ــودًا صارمة
يف الوصول إىل الخدمات األساس ــية،
بم ــا فيه ــا خدم ــات المي ــاه والص ــرف
الصحي والنظاف ــة الصحية ،والصحة
والتعلي ــم ،والطاق ــة واإلس ــكان ،يف
مختل ــف أنح ــاء األرض الفلس ــطينية
ا لمحتلة .

1.9

مليون نسمة
كان
في غزة يحصلون على إمدادات
الكهرباء لمدة  4-6ساعات في اليوم
(كانون الثاني/يناير-تشرين األول/
أكتوبر .)2018

10.5

في المائة
من الفلسطينيين في غزة يحصلون
على إمدادات المياه النظيفة من
شبكة المياه العامة.

أكثر من 520,000

من طلبة المدارس في مختلف أنحاء
األرض الفلسطينية المحتلة يواجهون
التحديات في الحصول على تعليم
نوعي في ظل بيئة آمنة وصديقة
ّ
لألطفال.

أكثـــر مـــن  13,000أمـــر هـــدم
بانتظار تنفيـــذه في المنطقة (ج)
بالضفة الغربية.
ما يزيـــد على  10,000شـــخص
ســـكانيا
تجمعا
يعيشـــون في 63
ً
ً
في الضفـــة الغربيـــة عرضة لخطر
متزايـــد بالترحيـــل القســـري – 62
في المائة منهم الجئون.

القيود المفروضة على
الوصول إلى الخدمات
األساسية

الضفة الغربية

قطاع غزة

مســـتويات انعـــدام األمـــن الغذائي
فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة
أعلـــى فـــي أوســـاط ُأســـر الالجئين
بنســـبة  45فـــي المائـــة ،بالمقارنة
مـــع ما نســـبته  25فـــي المائة بين
األسر من غير الالجئين.

96

في المائة
أكثر من
من المياه المستخرجة من طبقات
المياه الجوفية في غزة غير صالحة
لالستهالك اآلدمي.

294,000

فلسطيني
يتعرضون لضرر مباشر من القيود
والسيطرة اإلسرائيلية على الموارد
المائية وبنيتها التحتية في الضفة
الغربية.

70

في المائة
من المدارس التابعة لوكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا) و 63في
المائة من مدارس وزارة التربية
ورديتين أو ثالث
والتعليم تعمل بنظام
ّ
ورديات في غزة.
ّ

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية
للعام 2019
لوحة متابعة

علــى الرغــم مــن تفا ُقــم االحتياجــات ،ســوف يجــري اســتهداف  1.4مليــون شــخص خــال العــام  ،2019بالمقارنــة مــع  1.9مليــون شــخص يف العــام .2018
ويعــود هــذا االنخفــاض إىل النقــص الــذي لــم يكــن متو َّق ًعــا ولــم يســبق لــه مثيــل يف تمو يــل األنشــطة اإلنســانية يف األرض الفلســطينية المحتلــة ،وتقلُّــص
اضطــرت الجهــات اإلنســانية الفاعلــة إىل تقليــص التدخــات التــي أعـدَّت الخطــط لتنفيذهــا
ح ِّيــز العمليــات التــي يغطيهــا العمــل اإلنســاين .ونتيجـ ًة لذلــك،
ُ
خــال العــام  ،2019مــن خــال التركيــز بصفــة حصريــة علــى االحتياجــات التــي تحتــل مرتبــة األولو يــة دون غيرهــا ،وبمــا يتماشــى مــع التمويــل المتوقــع
لهــذا العــام .وعلــى نحــو اســتثنايئ ،طــرأت زيــادة علــى االحتياجــات الصحيــة بســبب ارتفــاع أعــداد اإلصابــات التــي شــهدها العــام  ،2018والتــي أثقلــت كاهــل
ـس الحاجــة إليهــا،
القطــاع الصحــي يف قطــاع غــزة .ويتــرك هــذا التوجــه عــددًا كبيـ ًرا مــن الفلســطينيين دون المســاعدات اإلنســانية والحمايــة التــي هــم يف أمـ ّ
تحســن علــى الظــروف العملياتيــة والتمويــل .ومــع ذلــكُ ،ي َعـ ّد
وهــذه فجــوة ُيبــدي مجتمــع العمــل اإلنســاين االســتعداد والقــدرة علــى سـدّها يف حــال طــرأ
ُّ
اســتهداف  1.4مليــون شــخص أقصــى مــا يمكــن أن ُيتو َّقــع أن تحققــه الجهــات اإلنســانية الفاعلــة علــى أرض الواقــع يف ظــل الســياق الســائد.

خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2019
األشخاص المحتاجون

2.5

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

األشخاص المستهدفون

مليون

1.4

350

مليون

مليون

الهدف اإلستراتيجي 1

الهدف اإلستراتيجي 2

الهدف اإلستراتيجي 3

حمايــة حقــوق الفلســطينيين الذيــن يعيشــون
تحــت االحتــال ،بمــن فيهــم أولئك الذين يعيشــون
تحــت الحصــار وغيــره مــن القيــود ،واحترامهــا
وتعزيزهــا بمــا يتماشــى مــع القانــون الــدويل
اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،يف
الوقــت الــذي يخضــع فيــه أصحــاب الواجبــات لقــدر
أ كبــر مــن المســاءلة.

الوفــاء باالحتياجــات األساســية للفلســطينيين
الضعفــاء الذيــن يعيشــون تحــت االحتــال مــن
خــال تقديــم الخدمــات األساســية النوعيــة
وتحســين إمكانيــة الوصــول إىل المــوارد ،بمــا
يتوافــق مــع حقــوق األشــخاص المحمييــن
بموجــب القانــون الــدويل اإلنســاين.

دعــم قــدرة الفلســطينيين الضعفــاء علــى التك ُّيــف
مــع األزمــة التــي طــال أمدهــا ،بمــا فيهــا التهديــدات
البيئيــة ،والتغلــب عليهــا ،يف الوقــت الــذي يجــري
فيــه البحــث عــن حلــول لالنتهــاكات وغيرهــا مــن
األســباب الجذريــة التــي تقــف وراء التهديــدات
والصدمــات.

التمويل المطلوب

52

مليون دوالر

التمويل المطلوب

71

التمويل المطلوب

227

مليون دوالر

5

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ )أ( و)ب( )اﻟﻐﺬاء(

98

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

$350

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم
2019

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

229

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

10

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

59

203

 23ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  H2ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻟﻠﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

179ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

6

مليون دوالر

270

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻐﺰة

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ )ج(

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2018

متطلبات التمويل حسب المجموعة للعام 2018
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

10
19

اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﻟﻤﺄوى واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

14
27
18

52
45

40
32

30
28
40
33
49
43
23
23

21
21
206

20
15

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

41
36
46
25
27
31

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

289

15
25
26
19

90

33
23

26

14
19
10

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

540

350

13
11
88

2018

99

203

240

2019

بعضا ،بالنظر إلى أن هذه المنظمات قد تنشط في أكثر من مجموعة.
* تتداخل األرقام التي قدمتها المنظمات الشريكة والواردة في هذا الجدول مع بعضها
ً

أنشطة المجموعات حسب نوع االستجابة

بالنظــر إىل األهميــة المركزيــة التــي تتبوأهــا الحمايــة يف جميــع محــاور خطــة االســتجابة اإلنســانية للعــام  ،2019فقــد جــرى تنظيــم أنشــطة هــذا العــام وف ًقــا لنمــوذج مفاهيمــي عالمــي للحمايــة ،أع َّدتــه
ويقســم هــذا النمــوذج األنشــطة المختلفــة التــي تن ّفذهــا المنظمــات اإلنســانية ومنظمــات حقــوق اإلنســان إىل
المنظمــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف العــام  2001و ُيعــرف باســم «بيضــة الحمايــة‘.
ِّ
تقصــر الســلطات يف الوفــاء بااللتزامــات التــي يرتّبهــا القانــون الــدويل عليهــا .وتش ـكّل هــذه المجموعــات الثــاث – أو أنــواع األنشــطة – إطــار حمايــة يمكــن تص ـ ُّوره علــى
ثــاث مجموعــات ،عندمــا ّ
ســم األنشــطة وإمكانيــة تنفيذهــا يف الوقــت نفســه (المصــدر.)https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2261 :
شــكل بيضــة ،حيــث ُيعنــى ببيــان الطبيعــة غيــر التراتبيــة والمســتقلة التــي تَ ِ
أنشطة االستجابة

1

المتطلبات المالية

الحماية

المياه والصرف
الصحي والنظافة
الصحية

الصحة والتغذية

األمن الغذائي

التعليم

المأوى والمواد
غير الغذائية

 274مليون دوالر

أنشطة تعزيز البيئة

أنشطة عالجية

2

 50مليون دوالر

3

 26مليون دوالر

l lإدارة الحاالت
l lالدعم النفسي واالجتماعي
l lاالستشارات القانونية والتمثيل القانوين
l lإزالة المتفجرات من مخلفات الحروب
l lتحويل حاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي

l lالتدريب على تقديم الدعم يف مجال الصحة العقلية
والدعم النفسي واالجتماعي
l lالتدريب على التأهب لحاالت الطوارئ
l lتنظيم الدورات التثقيفية حول مخاطر المتفجرات من
مخلفات الحروب
l lالتوعية يف مجال الحصول على المساعدة القانونية

l lتقديم الدعم للبالغين والشباب يف مجال الصحة العقلية
والدعم النفسي واالجتماعي
l lتعزيز قدرات األطراف المعنية
l lتوعية األشخاص المع َّرضين للعنف القائم على النوع
االجتماعي

l lتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية لمنازل غير الموصولة بالشبكات العامة
l lتنفيذ التدخالت العملياتية لصالح مقدِّمي
الخدمات
l lاالستجابة لعمليات الهدم ،وغيرها من الكوارث
التي هي من صنع البشر والكوارث الطبيعية
l lمعالجة المياه المنـزلية

l lتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
يف المدارس وغيرها من المؤسسات الرئيسية
l lتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
نقصا فيها
لمن يعاين ً
l lمعالجة المياه المنزلية
l lتعزيز النظافة الصحية/التوعية بمنشآت الصرف الصحي
(التغ ّوط يف العراء)

l lتعزيز قدرات مقدّمي الخدمات يف مجاالت التشغيل والصيانة
وتوفير قطع الغيار
l lتعزيز الحوكمة
l lتعزيز التأهب لحاالت الطوارئ يف قطاع خدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وإعداد خطط االستجابة
وإدارة المعلومات

l lتنفيذ التدخالت المنقِذة للحياة لصالح المرضى
المصابين
l lتقديم الخدمات الصحية األساسية لألشخاص
األكثر ضع ًفا
l lمناصرة الحق يف الصحة ومنع الهجمات التي
تستهدف القطاع الصحي

l lمتابعة االنتهاكات وتوثيقها
l lإطالق حملة مناصرة لتأمين حصول جميع الفئات األكثر
ضع ًفا على التدخالت الصحية التي ُتعنى بحفظ الحياة
وإدامتها

l lتعزيز قدرات النظام الصحي من خالل توفير التدخالت
اإلنسانية والتأهب وتعزيز القدرة على الصمود

l lتوزيع المواد الغذائية أو القسائم
l lتأمين مدخالت إنتاج األغذية األساسية وترميم
المنشآت الحيوية لصالح المزارعين والرعاة
وصيادي األسماك
l lمصادر الطاقة المتجددة
l lالدعم النقدي
l lتأمين االستجابة الفورية لآلفات الزراعية وأمراض
الحيوانات ،التي تهدد سبل العيش والصحة

l lالوصول إىل إنتاج كميات كافية من الغذاء ،وتحقيق
األمن الغذايئ وتقديم خدمات التغذية
l lتعزيز قدرات التأهب لحاالت الطوارئ لدى السلطات
المحلية ذات العالقة
l lتنظيم دورات التوعية (التدريب الفني يف مجاالت أخرى
غير الزراعة)

l lتعزيز قدرة المزارعين والرعاة والصيادين الضعفاء على
التأهب لحاالت الطوارئ
l lإنشاء (أو إعادة إنشاء) أنظمة إنتاج المواد الغذائية المستدامة
والصغيرة ،مع التركيز على األُسر التي تعيلها نساء
l lتقديم خدمات اإلرشاد وضمان جودة خدمات الدعم الزراعي
ً
وصول إىل تعزيز القدرة على الصمود
l lزيادة إنتاج األغذية على المستوى المحلي
l lالتنسيق بين المنظمات الشريكة يف مجموعة األمن الغذايئ

l lتأمين التواجد والمواصالت التي تعنى بحماية
األطفال يف أ كثر المناطق ضع ًفا
l lتوفير اللوازم التعليمية الطارئة للطلبة والمعلمين
الضعفاء والذين يعانون من نقص فيها
l lتقديم الدعم النفسي واالجتماعي يف المدارس
للمعلمين والطلبة المتضررين من االنتهاكات
التي تمس قطاع التعليم

l lتقديم التعليم التعويضي لألطفال الضعفاء يف سن
الدراسة
l lتنفيذ حزم متكاملة من تدابير التأهب واالستجابة لما
بعد حاالت الطوارئ
l lدعم أطفال المدارس من ذوي اإلعاقات والمتضررين
من الصراع باألجهزة المساعدة ،أو وسائل المواصالت
المناسبة ،أو المواد التعليمية المتخصصة أو مواءمة
البنية التحتية يف المدارس
l lتقديم خدمات التأهيل الضرورية واألساسية يف حاالت
الطوارئ للمدارس للتأكد من أن البيئات المدرسية آمنة
لألطفال

l lإعداد التقارير والتوثيق والمناصرة والتواصل (بما يشمل
الحوار مع السلطات المحلية والدولية ،والتوعية اإلعالمية)
حول االنتهاكات التي تمس قطاع التعليم

جرين
l lإيجاد حلول فورية لألشخاص المه َّ
الضعفاء الذين يعيشون يف مرا كز جماعية ،أو
األُسر/األقارب الذين يستضيفونهم أو المساكن
المستأجرة التي ال تستويف المعايير المطلوبة
l lحماية األشخاص الضعفاء من الكوارث التي هي
من صنع اإلنسان أو الكوارث الطبيعية (الظروف
الجوية القاسية/تهيئة المنازل الستقبال فصول
الصيف/تهيئة المنازل لمقاومة برد الشتاء)

l lأنشطة ترميم المأوى وإعادة تأهيله (أنشطة عينية
ونقدية)
l lضمان األداء المالئم للعناصر األساسية يف المأوى

l lإعداد قائمة بالوكاالت المعنية وتوزيعها مسب ًقا
l lتحديث مرا كز اإليواء يف حاالت الطوارئ وتعزيز قدرات
التجمعات السكانية وتوعيتها

1.1األنشطة التي تحول دون وقوع المخالفات أو االنتهاكات التي تمس الحماية وتضع حدًا لها و/أو تخفف من االحتياجات/األضرار الناجمة عن انتهاكات الحماية.
2.2األنشطة التي تحتل مرتبة األولوية وتتجاوز االستجابة الفورية إىل معالجة المسائل الحساسة من ناحية توقيتها أو تفرز آثا ًرا واسعة ،حيث تعزز احتياجات القدرة على الصمود ،والتي تحتل رأس سلم األولويات،
واألنشطة اإلضافية التي تحتل مرتبة األولوية/الحساسة من ناحية توقيتها ،والتي تقدّم الدعم لألشخاص المتضررين أو تحول دون وقوع انتهاكات أو مخاطر ثانوية تطال الحماية.
3.3األنشطة التي تعالج الفجوات الخطيرة التي تعتري النظام أو السياق ،والتي تفضي إىل انتشار االحتياجات .وقد تشمل هذه األنشطة النظام بكامله و/أو تلك المرتبطة بطبيعة األزمة التي طال أمدها ،وهي تسهم،
يف حال معالجتها ،يف تقليص الحاجة إىل أنشطة االستجابة الواردة أعاله .وقد تشمل هذه األنشطة أنشطة تسهم يف خلق بيئة تشجع السلطات على احترام التزاماتها وحقوق األفراد ،وتغيير المواقف والسياسات
والقيم والمعتقدات ،كما تعالج األسباب الكامنة وراء حاالت الضعف اإلنساين (والحل المشترك الذي تسعى هذه األنشطة إىل إيجاده يبقى ً
حل إنسان ًيا).

دليل التبرعات
المساهمة في خطة
االستجابة اإلنسانية

HRP

لالطــاع علــى نشــرات النظــرة العامــة علــى
ّ
االحتياجــات اإلنســانية وخطــة االســتجابة
اإلنســانية ،والتواصــل مــع المنظمــات المشــارِكة
يف الخطــة مــن خــال المجموعــات ،يرجــى زيــارة:

https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/occupied-palestinian-territory

التبرع من خالل
الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ

التبرع من خالل
القطري
الصندوق ُ
للتبرعات اإلنسانية

يق ـدّم الصنــدوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ
التمويــل األويل والســريع لإلجــراءات المن ِقــذة
للحيــاة يف بدا يــة حــاالت الطــوارئ ،وللعمليــات
اإلنســانية األساســية التــي تعــاين مــن نقــص
التمويــل يف األزمــات طويلــة األمــد حــول العالــم.
ويتلقــى الصنــدوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ،
الــذي يديــره مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية ،المســاهمات الطوعيــة مــن
جهــات مانحــة مختلفــة – وال ســيما الحكومــات،
إىل جانــب الشــركات الخاصــة والمؤسســات
والجمعيــات الخيريــة واألفــراد كذلــك – حيــث
ُتجمــع هــذه التبرعــات يف صنــدوق موحــد.

يمثــل صنــدوق التبرعــات اإلنســانية لــأرض
الفلســطينية المحتلــة صندو ًقــا ُقطريًــا مشــتركًا.
والصناديــق ال ُقطريــة المشــتركة هــي أدوات
متعــددة المانحيــن لتمويــل العمليــات اإلنســانية،
وقــد أنشــأها منســق عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت
الطــوارئ ويديرهــا مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية علــى المســتوى ال ُقطــري تحــت
قيــادة المنســق اإلنســاين ،وبدعــم مــن المجلــس
االستشــاري .وفضـ ًـا عــن ذلــكُ ،يعِ ـ ّد المجلــس
االستشــاري السياســات العامــة والتوجيهــات
اإلســتراتيجية حــول اإلجــراءات العامــة يف عمــل
صنــدوق التبرعــات اإلنســانية لــأرض الفلســطينية
المحتلــة وأولوياتــه .ويضـ ّـم أعضــاء المجلــس
االستشــاري لصنــدوق التبرعــات اإلنســانية
لــأرض الفلســطينية المحتلــة مانحــي الصنــدوق
وممثليــن عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة
والمحليــة ووكاالت األمــم المتحــدة.

كمــا يق ـدّم الصنــدوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ
التمويــل لألزمــات األكثــر تع ُّر ًضــا لإلهمــال حــول
العالــم .ومــن الصعوبــة بمــكان جمــع التبرعــات
عندمــا يتالشــى ِذكــر كارثــة مــا مــن العناو يــن
الرئيســية أو عندمــا ال تجــد الكارثــة طريقهــا إىل هــذه
ـل أهميــة الحاجــة إىل
العناويــن .ومــع ذلــك ،فــا تقـ ّ
المســاعدة.
اقــرأ المزيــد عــن الصنــدوق المركــزي لمواجهــة
الطــوارئ وعــن طريقــة التبــرع لــه مــن خــال زيــارة
موقــع الصنــدوق علــى اإلنترنــت:
www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

اقــرأ المزيــد عــن صنــدوق التبرعــات اإلنســانية
لــأرض الفلســطينية المحتلــة مــن خــال زيــادة
موقــع الصنــدوق علــى شــبكة اإلنترنــت:
http://www.ochaopt.org/content/opthumanitarian-fund
ولالطــاع علــى المعلومــات حــول المســاهمة،
يرجــى التواصــل مــع الســيد ســعد عبــد الحــق،
مديــر صنــدوق التبرعــات اإلنســانية لــأرض
الفلســطينية المحتلــة ،علــى البريــد اإللكتــروين:
abdel-haq@un.org

المساعدات اإلغاثية العينية
تحـ ّ
ـث األمــم المتحــدة المانحيــن علــى تقديــم التبرعــات النقديــة ،دون العينيــة ،لضمــان الســرعة القصــوى والمرونــة ،وضمــان تقديــم المــواد
الماســة .وإذا كنتــم ال تقدمــون ســوى المســاهمات العينيــة لالســتجابة للكــوارث وحــاالت الطــوارئ ،يرجــى
اإلغاثيــة التــي تســتدعيها الحاجــة
ّ
التواصــل مــعlogik@un.org :

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
يديــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية دائــرة التت ّبــع المــايل ،التــي تتــوىل تســجيل جميــع المســاهمات اإلنســانية التــي يجــري
اإلبــاغ عنهــا (النقديــة والعينيــة ،والمتعــددة األطــراف والثنائيــة األطــراف) وتوزيعهــا علــى حــاالت الطــوارئ .ويكمــن الهــدف المتوخــى مــن الدائــرة
يف اإلقــرار بفضــل المانحيــن والتعريــف بهــم لقــاء كرمهــم ،وإظهــار مبلــغ التمويــل الكلــي ،وعــرض الفجــوات التــي تشــوب خطــط العمــل اإلنســاين.
ُيرجــى اإلبــاغ عــن مســاهماتكم لدائــرة التتبــع المــايل عبــر البريــد اإللكتــروين  ،fts@un.orgأو مــن خــال تقريــر المســاهمة اإللكتــروين علــى الموقــع
.http://fts.unocha.org

