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تعتبــر األزمــة اإلنســانية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة أزمــة فريــدة بيــن األزمــات اإلنســانية  
الراهنــة. وترتبــط االحتياجــات التــي تــّم تحديدهــا فــي األرض الفلســطينية المحتلــة ارتباطــا 
أّن  مــن  وبالرغــم  الخمســين.  عامــه  يدخــل  أن  أوشــك  الــذي  اإلســرائيلي  باالحتــالل  مباشــرا 
 2014 عــام  منتصــف  منــذ  حــادًا  ارتفاعــا  ارتفعــت  غــزة  قطــاع  فــي  اإلنســانية  االحتياجــات 
فــي أعقــاب 51 يومــًا مــن تصعيــد األعمــال القتاليــة، مــا تــزال االحتياجــات ذاتهــا قائمــة بعــد عام من 

ذلك، ولم يطرأ أّي تغيّر على التحديات األساسية التي تواججها األرض الفلسطينية المحتلة.

نظرة عامة على الوضع

تقويــض القــدرة علــى 
الصمود 

تــؤدي معــدالت البطالــة المرتفعــة، 
وغــالء  األســر،  دخــل  وانخفــاض 
ارتفــاع  (وخصوصــا  المعيشــة 
أســعار المــواد الغذائيــة) وتقويــض 
إلــى  العيــش  كســب  مصــادر 
ــدام  ــدالت انع ــاع مع ــتمرار ارتف اس
األرض  فــي  الغذائــي  األمــن 

الفلسطينية المحتلة.

القيــود المفروضــة علــى 
ــات  ــى الخدم ــول إل الوص

األساسية
الفلســطينيين  وصــول  يتعــرض 
ومــن  األساســية  الخدمــات  إلــى 
بينهــا الميــاه والنظافــة والصــرف 
والتعليــم،  والصحــة،  الصحــي، 
لقيــود  والمســاكن  والطاقــة، 
الغربيــة  الضفــة  فــي  صارمــة 

وقطاع غزة.

التهجير القسري
الفلســطينيين  آالف  زال  مــا 
القتاليــة  األعمــال  منــذ  مهجريــن 
التــي وقعــت في غزة في عام 2014. 
خطــر  مــن  الهــدم  أوامــر  وتزيــد 
التهجيــر القســري فــي المنطقــة (ج) 
الضفــة  فــي  الشــرقية  والقــدس 

الغربية.

95,000 تقريبا ما زالوا 
مهجرين في قطاع غزة في أعقاب 

الصراع في عام 2014

11,000 أمر هدم معلق في 
المنطقة (ج)، تستهدف 13,000 

مبنى -وبالتالي هنالك حاجة إلى 
المساعدة القانونية والمناصرة من 

أجل منع تهجير الفلسطينيين 
المتضررين

8,000 شخص يعيشون في 
61 تجّمع في الضفة الغربية عرضة 
لخطر التهجير القسري – 65 بالمائة 

منهم الجئين

1.6 مليــون شــخص فــي 
 27) المحتلــة  الفلســطينية  األرض 
مــن  يعانــي  األســر)  مــن  بالمائــة 
بصــورة  الغذائــي  األمــن  انعــدام 

متوسطة إلى حادة:
ــي  ــر ف ــن األس ــة م    47 بالمائ

قطاع غزة
ــة مــن األســر فــي     16 بالمائ

الضفة الغربية
مســتويات انعدام األمن الغذائي في 
فــي  أعلــى  الفلســطينية  األرض 

صفوف:
نســاء  تعيلهــا  التــي  األســر   

بنسبة 32 بالمائة
ــبة 39  ــن بنس ــات الالجئي   مخيم

بالمائة

40 بالمائة من بين 1.8 
مليون نسمة في غزة تصلهم المياه 

لمدة 8-5 ساعات كل ثالثة أيام

1.4 مليون شخص من 
بينهم الجئين يواجهون قيودا على 

الوصول إلى الخدمات الصحية 
األساسية

593,000 طفل بحاجة 
لتدخل منظمات العمل اإلنساني من 

أجل الوصول إلى التعليم

294,000 امرأة تحتاج إلى 
خدمات الحماية من العنف القائم 

على الجنس

حماية المدنيين
القانــون  انتهــاكات  تعتبــر 
اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق 
الرئيســي  المحــرك  اإلنســان 
التــي  الخطيــرة  للتهديــدات 
يتعــرض لهــا الفلســطينيون فــي 
إلــى  إضافــة  الحمايــة  مجــال 
للضعــف  المرتفعــة  المســتويات 

الشديد.

4,800,000
فلسطيني في األرض الفلسطينية 

المحتلة متضررون بسبب مخاطر 
الحماية

من بينهم

450,000 طفل بحاجة إلى 
توعية بمخاطر مخلفات الحرب من 

المتفجرات

350,000 شخص يعيشون 
في 67 تجّمع في الضفة الغربية 

عرضة لعنف المستوطنين 

282,000 طفل بحاجة 
إلى دعم نفسي اجتماعي و1,400 
فتى فلسطيني معتقل من الضفة 

الغربية بحاجة إلى مساعدة قانونية 

هنالك حاجة إلى الرصد والتوثيق 
واإلحالة لتلقي العالج الطبي لـ

8,152 فلسطيني أصيبوا، و
69 قتلوا (في الضفة الغربية)، و

966 فلسطيني أصيبوا و20 قتلوا 
(في قطاع غزة).

1.8M
 

مليون شخص 
بحاجة ماسة 

للحماية

نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2016
األرض الفلسطينية المحتلة

2.3 مليون
شخص بحاجة للمساعدات من بينهم 

1.2 مليون الجئ

1 مليون
في الضفة الغربية

1.3 مليون
في غزة
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عدد المشاريع

 http://www.ochaopt.org/

 

oPt.humanitarianresponse.info 

http://reliefweb.int/country/pse

 

Facebook.com/ochaopt

 http://fts.unocha.org/

لمزيد من المعلومات أنظرلمزيد من المعلومات أنظر
www.unocha.org/cap
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571 مليون 1.6 166

19 

206

$571m

األهداف االستراتيجية

متطلبات األولويات الملحة

تقديــم  ســيتم  شــخص 
المساعدة لهم

 مطلوبــة مــن أجــل تنفيــذ 206 مشــاريع تنفذهــا 79 
و36  المتحــدة،  لألمــم  تابعــة  وكالــة   12) منظمــة 
غيــر  منظمــة  و31  دوليــة،  غيــر حكوميــة  منظمــة 

حكومية محلية)

مشــروع تراعي االعتبــارات الجنســانية (96 
بالمائة من التمويل المطلوب)؛ 

تعزيــز  األساســي  هدفهــا  مشــروع 
المســاواة بيــن الجنســين (1 بالمائــة مــن 

التمويل المطلوب)

نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2016
األرض الفلسطينية المحتلة

أرقام التخطيط

متطلبات التمويل في عام 2016

مليون دوالر أمريكي

خدمات التنسيق والدعم

التعليم

الصحة والتغذية

المياه والصرف الصحي والنظافة

الحماية

المسكن والمواد غير الغذائية

322.8 مليون دوالر أمريكياألمن الغذائي 

17.2 مليون دوالر أمريكي

18 مليون دوالر أمريكي

25.8 مليون دوالر أمريكي

29.6 مليون دوالر أمريكي

45.9 مليون دوالر أمريكي

112.1 مليون دوالر أمريكي

32 بالمائة 
أولويات ملّحة

ــون اإلنســاني  ــة حقــوق الفلســطينيين تحــت االحتــالل بموجــب القان حماي
الدولي وقانون حقوق اإلنسان

ــاع  ــي قط ــالل ف ــت االحت ــا تح ــر ضعف ــطينيين األكث ــول الفلس ــان وص ضم
غزة والضفة الغربية إلى الخدمات األساسية

مــع  التكيــف  علــى  ضعفــا  األكثــر  الفلســطينية  األســر  قــدرة  تعزيــز 
التهديدات والصدمات طويلة األمد

المساواة بين الجنسين

مشاركة المجتمع

تخفيف مخاطر الكوارث المراحل االنتقالية

45 (22%)
NNGOs

 
99 (48%)
INGOs

62 (30%)
UN agencies

206
projects

مجاالت المساعدة المتقاطعة

المنظمات المتقدمة بطلبات
التمويل بحسب النوع
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مجموعة المياه والصرف
الصحي والنظافة

مجموعة التعليم

األمن الغذائي

الحماية

مجموعة الصحة
والتغذية

مجموعة المسكن
والمواد غير الغذائية

نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2016
األرض الفلسطينية المحتلة

نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2016
األرض الفلسطينية المحتلة

أولويات االستجابة في المجموعات

زيادة احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، والمساءلة عن االنتهاكات.

التخفيف من ّاثار االحتالل والعنف المتصل بالصراع.

ضمان وصول ضحايا العنف القائم على الجنس الستجابات متعددة القطاعات.

إعادة تأهيل وتعزيز القدرة اإلنتاجية لألسر الضعيفة من أجل حماية مصادر كسب عيشهم وزيادة قدرتهم 
على الصمود.

تلبية االحتياجات األساسية من المواد الغذائية لألسر المتضررة بسبب انعدام القدرة على الوصول إلى الغذاء 
ومعالجة حاالت النقص في المغذيات الدقيقة، وفي الوقت ذاته العمل على تعزيز االقتصاد الفلسطيني 

واالنتاج الغذائي بواسطة شراء الغذاء محليا.
تحسين التنسيق ومشاركة المعلومات من أجل تحسين الجاهزية والمناصرة وتشجيع التآزر في تنفيذ 

المشاريع.

ضمان وصول العائالت األكثر ضعفا لمستوى مالئم من المساكن
تخفيف أضرار التهجير القسري للفلسطينيين بسبب الصراع وعمليات الهدم من خالل تقديم حلول اإليواء 

بشكل متواصل.
تخفيف آثار التهجير بسبب الكوارث الطبيعية والصراع من خالل االستعداد والجاهزية والتدخل المناسب في 

حاالت الطوارئ.
تعزيز قدرة الجهات المعنية المحلية على توفير التنسيق السريع والجاهزية لالستجابة لحاالت الطوارئ 

بفاعلية.
ضمان الوصول المتساوي إلى خدمات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة األساسية بأمان وكرامة 

لألشخاص الذين ال تصلهم الخدمات أو الذين يعانون من نقص الخدمات والفلسطينيين األكثر ضعفا تحت 
االحتالل في قطاع غزة والضفة الغربية.

تعزيز قدرة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة على االستجابة من أجل التكيف مع الطوارئ المستجدة 
والقائمة والمخاطر والصدمات.

زيادة نطاق إدارة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة المحلية وقدرتها على التنسيق.

ضمان وصول التجمعات الضعيفة إلى رعاية صحية ذات جودة وبتكلفة معقولة، وإحالة ضحايا العنف لمنظمات 
الحماية.

تعزيز قدرة التجمعات الضعيفة على التكّيف بصورة أفضل مع الكوارث الطبيعية الحالية والمحتملة وتلك التي 
من صنع اإلنسان.

تعزيــز قــدرة قطــاع التعليــم علــى جميــع المســتويات مــن أجــل توثيــق االنتهــاكات المتصلــة بالتعليــم لتعزيــز 
المناصرة واالستجابة.

ضمان وصول األطفال المعرضين لألخطار إلى خدمات تعليمية آمنة وشاملة.

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 

والكوارث الطبيعية.


