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1 . 2012 لعامي   (CAP) الموحدة  اإلنسانية  المناشدة  تحدد 
إستراتيجية   (oPt) المحتلة  الفلسطينية  لألرض   2013  –
تنفذ على مدى عامين للمنظمات العاملة في مجال اإلغاثة 
واالحتياجات  اإلنسانية  االحتياجات  مع  للتعامل  اإلنسانية 
األكثر إلحاحا للحماية لما ال يقل عن 1.8 مليون من الشرائح 
)ج(  المنطقة  وفي  غزة  قطاع  في  الضعيفة  الفلسطينية 

والضفة الغربية والقدس الشرقية وفي منطقة التماس.

إن المساعدات اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة . 2
حاسمة للحيلولة دون مزيد من التدهور في حماية السكان 
على  القدرة  ولضمان  الغذائي  األمن  ولتحسين  المدنيين 

الوصول إلى الخدمات األساسية ولمنع التهجير القسري.

3 . 2013  –  2012 لعامي  الموحدة  اإلنسانية  المناشدة  تركز 
الحامية  البيئة  تعزيز   )1 إستراتيجيين:  هدفين  على 
للمجتمعات األكثر ضعفًا في األرض الفلسطينية المحتلة، 
بما في ذلك توفير قدرة عادلة على الوصول إلى الخدمات 
األساسية؛ و2( تحسين األمن الغذائي للمجتمعات الضعيفة 

والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي.

االحتياجات . 4 كل  الموحدة  اإلنسانية  المناشدة  تعالج  ال 
الكثير  يحتاج  التي  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في 
المناشدة  وضع  وجرى  األجل.  طويلة  وحلواًل  إصالحًا  منها 
مع  بالتشاور   2013  –  2012 لعامي  الموحدة  اإلنسانية 

السلطة الفلسطينية.

طلبت المناشدة اإلنسانية الموحدة للعام 2013 المنشورة . 5
أصاًل مبلغ 374.3 مليون دوالر لتنفيذ 144 مشروعًا

Current running costs for CAP 2013 by cluster/sector )in US $ million(

CAP 2013 Total Requested Funds: US$ 401.6 Million

الثاني/. 6 تشرين  في  غزة  في  العنف  تصعيد  أن  غير 
تقييم  وأجري  السياسي.   الوضع  هشاشة  أبرزت  نوفمبر 
اإلضافية  أو  الجديدة  االحتياجات  لتقييم   )IRA(أولي سريع
المرتبطة بتصعيد العنف. وأجري أيضا عددٌ من تقييمات 
اإلنسانية  المناشدة  تعديل  وجرى  المُعمقة.  المتابعة 

الموحدة للعام 2013 استنادًا إلى تلك النتائج.

المعدلة . 7  2013 للعام  الموحدة  اإلنسانية  المناشدة  وتقدم 
دوالر  مليون   4.1.6 بمبلغ  ميزانيتها  قدرت  إستراتيجية 
غير  المنظمات  من  مشروعًا   17 مشروعًا؛   157 لتنفيذ 
غير  المنظمات  من  مشروعًا  و82  المحلية  الحكومية 
الحكومية الدولية و58 مشروعًا من وكاالت األمم المتحدة. 
وال تزال هذه المشروعات تمثل انخفاضًا عن مبلغ 415.4 
مليون دوالر الذي كان مطلوبًا في منتصف العام الماضي.

ستحقق قطاعات التعليم والصحة والتغذية والحماية والمياه . 8
والصرف الصحي والنظافة الهدف اإلستراتيجي 1 للمناشدة 

األمم
المتحدة 

المنظمات غير 
الحكومية الدولية

المنظمات غير 
الحكومية 

تكاليف التشغيل الحالية للمناشدة اإلنسانية الموحدة للعام 2013 حسب المجموعة/ القطاع 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

المبلغ اإلجمالي المطلوب لتمويل المناشدة اإلنسانية الموحدة لعام 2013:
401.6 مليون دوالر أمريكي 

الزراعة
خدمات التنسيق والدعم
الغذاء
الحماية

النقد مقابل العمل
التعليم
الصحة والتغذية

المياه والصرف الصحي والنظافة   



2 ورقة حقائق
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اإلنسانية الموحدة، بينما ستحقق قطاعات الزراعة والنقد 
مقابل العمل والغذاء الهدف اإلستراتيجي 2.

إن نسبة 69 في المائة من 157 مشروعًا موزعة على نحو  .9
يراعي النوع االجتماعي. 

10. هناك تسعة مشاريع للتنسيق في المناشدة اإلنسانية . 10
من  كل  تحقيق  التنسيق  يستهدف   .2013 لعام  الموحدة 
واألهداف  الخطط  تنفيذ  عند  المساءلة  الكفاءة/  تحسين 
أنشطة  اهتمامات  تحديد  وكذلك  القطاعية؛  والمؤشرات 
منسق  ونشاط  رسالة  تحديد  في  للمساهمة  الدعوة 
اإلنساني.  للعمل  القطري  والفريق  اإلنسانية  الشؤون 
وتعزز المشاريع تحليل المجموعة/ المجموعات المشتركة 
الفجوات والعقبات واالزدواجية والقضايا الشاملة  لتحديد 
للفريق  التنسيق  ويوفر  معها.  والتعامل  )المستجدة( 
القطري للعمل اإلنساني القدرة على التنبؤ ويسمح أيضا 

بحوار متواصل مع الشركاء.

إنجازات المناشدة اإلنسانية الموحدة للعام 2012

حصلت المناشدة اإلنسانية الموحدة للعام 2012 لألرض . 1
التمويل  من  المائة  في   68 على  المحتلة  الفلسطينية 
والنقد  الغذاء  قطاعا  كان  المطلقة  وباألرقام  المطلوب. 

مقابل العمل القطاعين األفضل تموياًل.

2 . 1 اإلستراتيجي  الهدف  من  تقريبًا  المائة  في   70 تحقق 
2012 )مقاسًا بنجاح  الموحدة للعام  للمناشدة اإلنسانية 
هذا  تحقيق  إلى  تؤدي  التي  ساعدت  التي  التدخالت 
في   65 بنسبة   2 اإلستراتيجي  الهدف  وتحقق  الهدف(. 
المائة. ومع هذا لم يحقق قطاعا الزراعة والنقد مقابل 
نظرًا  أهدافهما  من  المائة  في   25 حوالي  سوى  العمل 

لعدم كفاية التمويل أو لوصول التمويل متأخرًا. 

أموال تم الحصول عليها )بالدوالر(

األموال المطلوبة )بالدوالر(

تحليل اتجاه المناشدة اإلنسانية الموحدة لألرض الفلسطينية المحتلة على مدى سنوات 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

المبالغ المطلوبة )بالدوالر األمريكي( 

 األموال التي تم الحصول عليها )بالدوالر األمريكي(

وضع تمويل المناشدة اإلنسانية الموحدة للعام 2012 حسب المجموعة 
بمجموع إجمالي قدره 277 مليون دوالر أمريكي
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