השטח הפלסטיני הכבוש :דאשבורד הומניטרי  1בינואר 30-במרס

סקירת מצב כללית
הגורמים העיקריים לפגיעוּת הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש נותרו
ב 2016-בלא שינוי .המצב מאופיין בכיבוש ממושך ,המתקרב כיום לשנתו
ה ,50-בשלילה שיטתית של זכויותיהם של הפלסטינים ,ובסכסוך מתמשך
מלווה בהתפרצויות אלימות תכופות.
גל האלימות שפשט בגדה המערבית ובחלקים אחרים של השטח הפלסטיני
הכבוש באוקטובר  2015נמשך לאורך הרבע הראשון של  ,2016אף שהיקף
האירועים והנפגעים הצטמצם .רוב ההרוגים הפלסטינים הם מי שחשודים
בביצוע מתקפות נגד ישראלים ,וחששות ביחס לשימוש מופרז שעושים
כוחות ישראליים בכוח נותרו בעינם .ההסלמה הובילה לעלייה חדה
במעצרים ובכליאה ,לרבות של ילדים ,להחמרה של ההגבלות על תנועת
פלסטינים ברחבי הגדה המערבית ,ולהריסות לשם ענישה של בתי
משפחותיהם של מבצעי מתקפות לכאורה .בשלושת החודשים הראשונים
של  2016חלה עלייה חדה במספר המבנים בבעלות פלסטינית שנהרסו,
פורקו או הוחרמו על ידי הרשויות הישראליות בגדה המערבית .כ499-
מבנים ,לרבות  140שניתנו כסיוע הומניטרי במימון תורמים ,נהרסו
והריסתם גרמה לעקירתם של  665בני אדם ,נתון גדול כמעט פי ארבעה
מממוצע ההריסות החודשי בשנת  .2015רוב המבנים נהרסו בנימוק של
היעדר היתרי בנייה ,שמדיניות התכנון המפלה והלא חוקית המיושמת

בשטח  Cובירושלים המזרחית הופכת את השגתם לבלתי אפשרית כמעט.
ברצועת עזה ,הפסקת האש מאוגוסט  ,2014שסיימה את ההסלמה
הקטלנית ביותר במעשי האיבה מאז תחילת הכיבוש הישראלי ב,1967-
החזיקה מעמד ברובה והמצור שהטילה ישראל ב 2007-נותר בעינו ,אף כי
בלוויית מספר הקלות .מאז הפסקת האש לא תועדה עקירה גדולה כלשהי,
אך על פי הערכות  75,000בני אדם נותרו עקורים ,וכמעט רבע מהם
מתגוררים בהריסות בתיהם החרבים .בשל ההגבלות הישראליות
המתמשכות ,הקצב האיטי של חלוקת הכספים שהמדינות החברות התחייבו
לתרום למען השיקום ,ואי-יכולתה של ממשלת ההסכמה הלאומית
הפלסטינית למלא ביעילות את תפקידי הממשל בעזה ,השיקום מתקדם
בקצב איטי ,עובדה הגורמת לפגיעה משמעתית ,ובעקורים במיוחד .נכון
לסוף מרס  ,2016כ (3,000) 16%-מתוך כ 18,000-הבתים שאינם ראויים
למגורים שוקמו או תוקנו לאחר מתן סיוע במזומן מסוכנויות או"ם או תמיכה
בינלאומית אחרת .המלחמה בעזה ב 2014-שיקעה את הכלכלה הפלסטינית
בשפל ,ואף שב 2015-הצמיחה הכלילית הייתה בשיעור של  ,6.8%שיעור
האבטלה בעזה הוא עדיין  40%והאבטלה בקרב בני נוער היא בשיעור של
כמעט  ,60%מהשיעורים הגבוהים ביותר בעולם .לדברי הבנק העולמי ,צופים
כי רק ב 2018-תתאושש הכלכלה בעזה ותחזור לרמות שלפני .2014

נתונים מרכזיים
בני אדם נזקקים

 1.3מיליון

מימון בסוף הרבע הראשון

בעזה

 1מיליון

בגדה המערבית

2015

בני אדם המיועדים לקבלת סיוע

 1.1מיליון

בעזה

 641אלף

בגדה המערבית

36%

21% 2016

 253מיליון דולרים
 117מיליון דולרים

סך המימון הדרוש

 571מיליון דולרים

FTS data as of 28-APR-16

קשיי גישה ותפעול מרכזיים
עזה
הגנה
• שינויים במערכת ההיתרים הרפואיים ,המחייבים שמלווים לטיפול דחוף
יהיו בני יותר מ.55-
• משבר העקורים והמחסור בדיור ,המתמשכים שניהם.
• שימוש באש חיה בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת ונגד מפגינים ליד גדר
המערכת )הפגנות יום שישי( ,והפצועים וההרוגים כתוצאה מכך.
ביטחון תזונתי
• תהליך שיקום איטי ,אבטלה גבוהה מתמשכת וגישה ושליטה מוגבלות
במשאבי טבע מותירים בני אדם תלויים בסיוע הומניטרי ותורמים לשחיקה
נוספת של העמידות ,השבירה ממילא.
• הכנסתם של חומרים מרכזיים הדרושים לשיקום תשתיות חקלאיות –
לרבות חומרים לבניית בארות חקלאיות ,כגון צינורות דיפון  ,משאבות
טבולות ובטון  -עדיין אינה מותרת ,עובדה המעכבת עוד יותר את
ההתאוששות ומסבכת משמעותית אספקת מים לחקלאות.
• שיקומן של בארות חקלאיות חיוני לביטחון תזונתי והוא מקור מחיה חשוב
לחקלאים.
מחסה /פריטים שאינם מזון
• היעדר מימון והגבלות על חומרים ,במיוחד האיסור שהוטל לאחרונה על
הכנסת מלט ,גורמים לעיכובים ותורמים לקצב האיטי של התיקון
והשיקום.
http://fts.unocha.org
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• יש להבטיח בדחיפות תעדוף של הסיוע על מנת לשים קץ לעקירתם של
העקורים הפגיעים והחלשים ביותר.
מים ,תברואה והיגיינה
•  420,000ליטרים של דלק חולקו למתקני מים ,תברואה והיגיינה חיוניים,
צעד שמיתן את פגיעתם של החסרים הקשים בחשמל שעימם התמודדו
כ 60,000-בני אדם בזמן השיטפונות בתחילת .2016
• כוח המשימה עמד בקשר עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים הישראלי
)מתפ"ש( על מנת לאפשר את הכנסתן של שבע משאבות ניידות לשאיבת
מי גשמים .צעד זה סייע לעד  20,000בני אדם שבתיהם הוצפו בסופות
החורף הקשות.
בריאות ותזונה
• בלא מימון מספיק ,ליותר מ 330,000-בני אדם פגיעים בצורה קשה ,בהם
יותר מ 86,000-ילדים שגילם פחות מחמש ויילודים 18,000 ,נשים הרות,
 210,000חולים במחלות כרוניות ולא מידבקות 6,000 ,בני אדם החיים עם
נכויות ויותר מ 12,000-קשישים לא תהיה גישה לטיפול רפואי בסיסי
ולטיפול חירום ,עובדה שתפגע במצבם הבריאותי ועלולה אף לסכן חיים.
• צורכי הבריאות הדחופים שנוצרו בעקבות המשבר בעזה בשנת 2014
ממשיכים להכביד על ענף הבריאות.
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הגדה המערבית
הגנה
• היעדר מתן דין וחשבון בגין הפרות שמבצעים כוחות הביטחון הישראליים
והצורך בחקירה של מקרי מוות ופציעה הנגרמים מנשק חם של כוחות
ביטחון ישראליים.
• הריסות לשם ענישה וצורות אחרות של ענישה קולקטיבית ,לרבות ביטול
זכויות התושבות של משפחותיהם של תוקפים לכאורה.
• הגברת הלחץ על קהילות בשטח  ,Cבאמצעות הריסות ,מניעת גישה
לסיוע הומניטרי ופעולות אחרות המוסיפות לסביבה כופה ומגבירות את
סכנת ההעברה בכפייה.
ביטחון תזונתי
• המספר הגדל של הריסת נכסים חקלאיים מעלה את הסבירות לעקירה
בכפייה ,שכתוצאה ממנה ניטשים אדמות ומקורות מחייה מסורתיים.
עובדה זו מובילה לפגיעות גוברת בקרב תושבי שטח  ,Cשהכנסתם
תלויה ברובה בגידול בעלי חיים ויבולים.
מחסה  /פריטים שאינם מזון
• מניעת אספקה של סיוע הומניטרי ,באמצעות הגברת קצב ההחרמה של
חומרים ומעצר של ספקים ,מובילה לעיכוב או מניעה של מתן סיוע.
• הריסות חוזרות ונשנות באותם מקומות ובאותן קהילות;  50%ממקרי

חתך רוחב

ההריסה האחרונים נפגעו בעבר מהריסות ,עובדה המקשה על משאביהם של
ארגונים שותפים ושל תורמים.
• מבנים רבים מצויים בסכנת הריסה קרובה לאחר שהאפשרויות המשפטיות
מוצו כמעט עד תום .יותר ויותר ,הפגיעה היא בקהילות שלמות.
מים ,תברואה והיגיינה
•  56%מתקריות ההריסה בגדה המערבית קיבלו מענה בתחום המים ,התברואה
וההיגיינה מידי כוח המשימה לענייני מים תברואה והיגיינה ,למרות הגבלות
גישה מתמשכות בשטח .C
בריאות ותזונה
• עד  132קהילות שפגיעת הכיבוש בהן היא מהקשות ביותר מתמודדות גם עם
הגבלת הגישה לשירותי בריאות .היעדר מימון למיזמי בריאות ,לרבות כאלה
המספקים שירותים חיוניים ,כגון מרפאות ניידות בשטח  ,Cיפגע ב43-
קהילות חלשות ופגיעות שכלל אוכלוסייתן מונה  36,0000נפש.
• ארגונים מקומיים לא ממשלתיים הם שותפים מרכזיים בענף הבריאות,
במיוחד בתמיכה במוכנות לשעת חירום ומתן שירותי רפואה ראשוניים .עם
זאת ,ארגונים מקומיים לא ממשלתיים העובדים בתחום הבריאות כמעט ואינם
מקבלים מימון דו-צדדי באמצעות תוכנית המענה ההומניטרי; מתן תמיכה
לקרן ההומניטרית המשותפת הינה דרך מרכזית לתמוך בארגונים לא
ממשלתיים אלה.

מימון ממשיך להוות קושי עבור מיזמי תיאום של כוחות משימה ,ומקשה עוד יותר על כוחות המשימה והמנגנון לתיאום בין כוחות המשימה לתעדף צרכים
ומיזמים ולקדם תיאום .היעדר יכולת לצפות מראש מימון למיזמי תיאום פוגע באיכותו וביעילותו של המענה ההומניטרי.

ניתוח של המימון בשנת 2016
עד עתה מומנו  20.5%מתוכנית המענה ההומניטרי לשנת  ,2016לאחר
שבקשות למימון בסך 117מיליון דולרים נענו .הן באחוזים ) 36%ב2015-
לעומת  20.5%ב (2016-והן במונחים מוחלטים ) 253מיליון דולרים ב2015-
לעומת  177מיליון דולרים ב ,(2016-תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2016
קיבלה פחות מימון בהשוואה למימון שניתן לתוכנית המענה האסטרטגי
 2015במועד זה בשנה שעברה.
עד עתה התקבלו רק  11%מכספים המבוקשים למיזמים בקדימות עליונה,
ואילו המימון עבור מיזמים "בקדימות אחרת" כוסה בשיעור של  ,19%אף
שהכמות המבוקשת למיזמים "בקדימות עליונה" נמוכה משמעותית מכמות
המיזמים ב"קדימות אחרת" .בין כוחות המשימה התחלק המימון באופן

 570.7מיליון דולרים

453.4

בקשות לסיוע כספים

טרם נענו

שווה למדי .כוח המשימה לענייני ביטחון תזונתי קיבל את המימון הרב ביותר
במונחים מוחלטים ) 58מיליון דולרים( ,אף שעדיין דרושים בסך הכול 264.5
מיליון דולרים ליישום של פעילויות של ארגונים שותפים ליתר השנה .תחום
הבריאות והתזונה ממשיך לסבול מתת-מימון משמעותי ,לאחר שקיבל רק
 2.1מיליון דולרים ) (8%מבקשות מימון בסך  25.7מיליון דולרים .מיזמים
בגדה המערבית ,המתמקדים בעיקר בצרכים בשטח Cובירושלים המזרחית,
קיבלו מימון נמוך מעט מהמיזמים המכסים את רצועת עזה ) 30.2מיליון
דולרים לעומת  53.4מיליון דולרים ( .כ 87%-מהכספים שהתקבלו ניתנו
לסוכנויות או"ם ,בעוד שלארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים ולארגונים לא
ממשלתיים עדיין חסר מימון ניכר.

 117.2מיליון דולרים

מיליון דולרים )(79.5%

) (20.5%מומנו

51% - 75%

מיזמים ממומנים ושיעורי מימון

76 - 100%

26 - 50%
1-25%

 0%מימון

7

 177מיזמים

1 9

התקדמות המימון
בקשות מימון שטרם נענו

מומנו
הגנה

16%

 38.5מיליון
דולרים

ביטחון תזונתי

18%

 264.7מיליון
דולרים

מחסה/פריטים
שאינם מזון

12%

 99.1מיליון
דולרים

מים ,תברואה
והיגיינה

17%

 24.5מיליון
דולרים

8%

 23.6מיליון
דולרים

חינוך

14%

 15.5מיליון
דולרים

שירותי תיאום
ותמיכה

24%

 12.6מיליון
דולרים

בריאות ותזונה
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70.7
מיליון
דולרים

דרישות שמומנו

20.2
מיליון
דולרים

182.3
מיליון
דולרים
קדימות עליונה

20.5%

אחר

377.5
מיליון
דולרים

79.5%

דרישות שטרם מומנו
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הגנה
 1.8מיליון בני אדם הזקוקים להגנה

מדדים מרכזיים

 1.5מיליון בני אדם שיועדו לקבלת הגנה
מס' בני האדם שנגדם קיימים צווי
הריסה/גירוש ואשר קיבלו תמיכה
משפטית

 114,331בני אדם שקיבלו הגנה*
*נתון זה אינו כולל פעילויות הגנה המשרתות קהילות שלמות ,לרבות נוכחות הגנתית ,קידום ממוקד וצורות מסוימות של פעולה משפטית.

בני אדם שיועדו 5,230
לקבלת סיוע
בני אדם 3,375
שקיבלו סיוע

הישגים

מס' הקהילות שהפיקו תועלת מנוכחות
הגנתית סדירה
בני אדם שיועדו לקבלת 225
נוכחות הגנתית
בני אדם שקיבלו 181
נוכחות הגנתית

• ארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני הגנה קיימו  58תדרוכים לדיפלומטים ,בהם העלו חששות בתחום
ההגנה מאז תחילת השנה.
• בעזה נערכו  56אומדני סיכון נפלי מלחמה )מענה בשיעור של  (100%החיוניים בכדי לאפשר מיזמי שיקום.
• קבוצת העבודה לנושא הגנה על ילדים הובילה את הארגונים השותפים בתחום ההגנה בעזה להתקדמות
ניכרת בתחום המוכנות לשעת חירום ,לרבות באמצעות הכשרות ,פיתוח כלים לאומדן ונהלי עבודה תקניים.

קשיים

מס' בני האדם שקיבלו חינוך בנושא
סכנת נפלי מלחמה )כולל ילדים(
בני אדם שיועדו לקבלת 226,162
חינוך בנושא סכנת נפלי מלחמה
בני אדם שיקבלו חינוך 52,174
בנושא סכנת נפלי מלחמה

• הגאות באלימות בגדה המערבית מאז אוקטובר  2015המשיכה לפגוע בסביבה ההגנתית ברבע הראשון של
 ,2016במיוחד בחברון ובירושלים המזרחית .עדיין קיים צורך דחוף במיצוי דין בצורת חקירות .נמשכות
ההריסות לשם ענישה וצורות אחרות של ענישה קולקטיבית.
• השיעור חסר התקדים של ההריסות בגדה המערבית ברבע הראשון של  2016יוצר כמות גדולה ומורכבת של
מקרים המצריכים טיפול ,וצורך גדל והולך בארגונים שותפים שיעסקו בקידום מדיניות ,הואיל וטקטיקות
ההשהיה באמצעות פעולה משפטית מוצו כמעט עד תום.
• מגיני זכויות האדם ,לרבות מי שמספקים נוכחות הגנתית ,עוקבים אחר הפרות ומתעדים אותן ,ממשיכים
לסבול מאיומים והטרדה )על ידי מתנחלים וכוחות ביטחון ישראליים( ,מעצר וצורות לחץ אחרות המשפיעות
לרעה על עבודתם.
• רק  1,221ילדים )כ 10%-ממספר ילדים שיועדו לקבלת סיוע( נהנו מטיפול פרטני להגנה על ילדים .חוסר
במימון למרכזים למשפחה ולהגנת ילדים בעזה פוגע קשות ביכולת לתת מענה למספר גדול של תיקים
המצריכים טיפול.
• ארגונים שותפים בתחום האלימות מבוססת המגדר מדווחים על חלוקה איטית של מימון להתערבויות
רב-תחומיות ,דהיינו סיוע משפטי ,תמיכה פסיכו-חברתית ומערכות הפניה חסויות.

ביטחון תזונתי
 1.6מיליון בני אדם נזקקים

מדדים מרכזיים

 1.4מיליון בני אדם שיועדו לקבלת סיוע

מס' בני האדם המקבלים תשומות
ושירותים חקלאיים
 0.3מיליון בני אדם
שיועדו לקבלת סיוע
אין הישגים הקשורים במיזמים של תוכנית
המענה ההומניטרי לשנת  .2016המיזמים
מיושמים במימון משנת .2015

מס' המוטבים המקבלים מזון בעין
ושוברי מזון
 1.3מיליון בני אדם
שיועדו לקבלת סיוע
 1.36מיליון בני אדם
שקיבלו סיוע

 1,368,000בני אדם שקיבלו סיוע

הישגים
• למרות המימון הנמוך לפעילויות מחייה חקלאית במסגרת תוכנית המענה ההומניטרי ,הצליחו הארגונים
השותפים לכוח המשימה לענייני ביטחון תזונתי לספק שירותים מסוימים באמצעות שימוש בכספים משנת
.2015
• המטרות בתחום הסיוע במזון מומשו במלואן בכל האמור בתמיכה במזון בעין ובתלושי מזון ברחבי פלסטין ,סיוע
שהגיע ליותר מ 1.3-מיליון בני אדם .הסיוע במזון מתמקד באותן קבוצות מוטבים פעמים רבות במשך השנה .לכן,
העובדה ש 100% -מהמוטבים קיבלו סיוע ברבע הראשון אין משמעה שהמטרה לשנת  2016הושגה .למעשה,
נכון להיום המימון מכסה רק  24.5%מהצרכים לכל השנה.

קשיים
מס' בני האדם המפיקים תועלת
מפעילויות מבוססות-מזומן
 0.15מיליון בני אדם שיועדו
לקבלת סיוע
 18,800בני אדם
שקיבלו סיוע

• דרושה תמיכה מוגברת בסיוע הומניטרי ,במטרה להגן על מקורות מחיה פגיעים ולתמוך בהם ,כדי לשפר את
עמידותם של מוטבים .מיזמי תמיכה במחייה חקלאית סובלים מגירעון מימון בסך  .95%עובדה זו מציבה בסיכון
את מחייתם של כ 300,000-חקלאים ,רועים ודייגים.
• הצורך בסיוע באמצעות מזון ותוכניות מבוססות מזומן נמשך ,ככל שמגמת הנסיגה בפיתוח נותרת בעינה .ברבע
הראשון של השנה הובטחו רק  24.5%מהמימון הדרוש לסיוע במזון לשנת  .2016ביחס לתוכניות
מבוססות-מזומן ,עד עתה ניתנו רק  14.5%מהמימון הדרוש .אם לא יובטח מימון נוסף ,הסיוע במזון למוטבים
שאינם פליטים ברצועת עזה ייפסק מחודש יולי ואילך; והסיוע במזון למוטבים פליטים – מאוקטובר ואילך .בגדה
המערבית ,נכון לעכשיו יכול המימון לכסות את צורכיהם של פליטים מחוץ למחנות עד יולי ,ואת צורכיהם של
לא-פליטים עד ספטמבר.
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מחסה ופריטים שאינם מזון
 0.9מיליון בני אדם נזקקים

מדדים מרכזיים

 0.2מיליון בני אדם שיועדו לקבלת סיוע

מס' משקי הבית שקיבלו סיוע לשדרוג
או תיקון יחידות הדיור שלהם שניזוקו
משקי בית 11,450
שיועדו לקבלת לסיוע
משקי בית שקיבלו סיוע 749

מס' המשפחות הפגיעות והחלשות
שקיבלו סיוע בכדי להגיע לפיתרון
מחסה זמני העומד בתקן מינימלי
משקי בית 13,000
שיועדו לקבלת סיוע
משקי בית שקיבלו סיוע 1,150

מס' משקי הבית שקיבלו פריטים
שאינם מזון כסיוע חירום להכנת
בתיהם לחורף/קיץ
משקי בית 13,900
שיועדו לקבלת סיוע
משקי בית 6,769
שקיבלו סיוע

 60,286בני אדם שקיבלו סיוע

הישגים
•  75משפחות קיבלו סיוע אחרי הריסה ,ונעשו צעדי מוכנות לפרישה מוקדמת של מלאי למענה עתידי.
•  81משקי בית בגדה המערבית ו 688-משקי בית בעזה קיבלו הגנה מפני תנאי מזג אוויר קשים באמצעות
תיקון/שדרוג של מחסים שניזוקו או שאינם מספיקים ,ו 6,769-משקי בית קיבלו הגנה כזו באמצעות סיוע
חירום להכנת מגוריהם לחורף*.
•  1,100משפחות קיבלו סיוע במזומן למחסה זמני ,ו 50-משפחות עקורים בעזה קיבלו מחסים זמניים מעץ.
•  1,370משפחות פגיעות בעזה הפיקו תועלת מסיוע חירום של פריטים שאינם מזון אחרי שיטפונות החורף*.
*כולל העברה מהקרן ההומניטרית המשותפת  / 2015ניוד מימון או ארגונים מחוץ לתוכנית המענה
ההומניטרי.

קשיים
• נותר בעינו פער גדול בסיוע זמני הדרוש לעקורים פנימיים .רק  1,100מתוך  12,000המוטבים שיועדו לקבלת
סיוע קיבלו סיוע במזומן עבור מחסה זמני.
• דרושה השקעה במוכנות של מרכזים קולקטיביים בעזה ,על מנת ליישם את ההתקדמות שנצברה בהכנת
תוכניות מגירה.
•  51פריטי סיוע מחסה הוחרמו או נהרסו בשטח  ,Cעובדה שפגעה ב 40-בני אדם.
• העלייה המדאיגה בהריסות והצורך במוכנות גרמה לירידה בשדרוג ובשיפור של מחסים ,ואילצה יותר
מ 6,600-בני אדם בשטח  Cלהמשיך להתגורר במחסים לא נאותים ,כשהם נתונים לסכנת עקירה.

מים ,תברואה והיגיינה
 1.7מיליון בני אדם נזקקים

מדדים מרכזיים

 0.6מיליון בני אדם יועדו לקבלת סיוע

 68,094בני אדם קיבלו סיוע בעזה

 252,225בני אדם קיבלו סיוע

 184,131בני אדם קיבלו סיוע בגדה המערבית
אחוז תקריות ההריסה המקבלות מענה בתחום
מים ,תברואה והיגיינה
 100%תקריות יועדו לקבלת סיוע 56% ,קיבלו
סיוע
מספר בני האדם במצב הומניטרי שהפיקו
תועלת מגישה למי שתייה
 518,000בני אדם
יועדו לקבלת סיוע
 252,225בני אדם
קיבלו סיוע

מספר בני האדם במצב הומניטרי שהפיקו
תועלת מגישה לשירותי תברואה משופרים

 18,759בני אדם
קיבלו סיוע

 358,000בני אדם
יועדו לקבלת סיוע

http://fts.unocha.org

הישגים
•  56%מתקריות ההריסה קיבלו מענה בתחום המים ,התברואה וההיגיינה.
•  49%בני אדם נזקקים הפיקו תועלת מגישה למי שתייה.
•  25%מבני האדם קיבלו הכשרת מודעות להיגיינה ו 11%-ממשקי הבית קיבלו שוברי וערכות היגיינה.
• ל 93%-מבני האדם הפגיעים והחלשים ניתנו מי שתייה.

קשיים
• הגבלות שהוטלו על חומרי בניין )בטון ופלדה( במנגנון לשיקום עזה ממשיכות לפגוע במיזמי מים,
תברואה והיגיינה בעזה.
• הכללתם של  23פריטי מים ,תברואה והיגיינה ברשימת הפריטים בעלי השימוש הכפול פוגעת
במיזמי מים תברואה והיגיינה הומניטריים ושיקומיים כאחד בעזה.
• הגבלות פיתוח בשטח Cממשיכות לפגוע במתן שירותי מים ,תברואה והיגיינה לקהילות בשטח .C
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בריאות ותזונה
מדדים מרכזיים

 1.4מיליון בני אדם נזקקים

מספר הפליטים  /לא-פליטים
בקהילות שאינן מקבלת די שירותים
בשטח Cהמפיקים תועלת משירותי
מרפאות ניידות
בני אדם 173,000
שיועדו לקבלת סיוע
בני אדם 72,852
שקיבלו סיוע

מספר עובדי הבריאות שקיבלו הכשרה
בניהול טראומה ו/או חירום
בני אדם יועדו 2,000
לקבלת הכשרה
בני אדם הוכשרו 99

 0.9מיליון בני אדם שיועדו לקבלת סיוע
 72,852בני אדם שקיבלו סיוע

הישגים
•  72,852פליטים ולא פליטים בקהילות שאינן מקבלות די שירותים בשטח  Cהפיקו תועלת משירותי מרפאות
ניידות.
•  99עובדי בריאות קיבלו הכשרה בניהול טראומה ו/או חירום.
• ארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני בריאות ותזונה ממשיכים לטפל בסוגיות מגדר במסגרת פעילותם,
והושיטו מענה גם לצורכי בריאות בעקבות הריסות בתים בשטח  ,Cכשאומדנים של צוות רפואי זיהו צורך רפואי.
• גם המימון לארגונים מקומיים לא ממשלתיים ,היכולים למלא תפקיד מפתח במוכנות לשעת חירום ובמתן שירותי
רפואה ראשונית ,נותר מוגבל מאוד .עם זאת ,למרות היעדר מימון הצליחו ארגונים שותפים לכוח המשימה
לענייני בריאות ותזונה להגיע ל 42%-מהאוכלוסיות שיועדו לקבלת סיוע בשטח  ,Cהודות למרפאות ניידות.

קשיים
• היעדר מימון גרם להפסקת השירותים הניידים ל 43-קהילות חלשות ופגיעות בגדה המערבית ,שאוכלוסייתן מונה
 36,000בני אדם בסך הכול ,במקומות שבהם יש קשיים להגיע לטיפול רפואי .זו סוגיה חמורה שיש לטפל בה כדי
שקהילות פגיעות ,שהגישה שלהן לשירותי בריאות מוגבלת ,יוכלו להמשיך ולקבל שירותים.
• המחסור בתרופות חיוניות ,בפריטים רפואיים מתכלים ובריאגנטים למעבדה נמשך בשטח הפלסטיני הכבוש.
 170תרופות ) 35%מכלל רשימת התרופות החיוניות( אזלו כליל מהמלאי;  378פריטים רפואיים מתכלים )(42%
וכ 40%-מחומרי המעבדה אינם זמינים.
• משבר החשמל המתמשך בעזה מטיל עול נוסף על ענף בריאות הציבור ,השביר ממילא .במסגרת לוח הזמנים
של אספקת החשמל ) 8שעות אספקה 8 ,שעות הפסקת חשמל( ,צריכת הדלק החודשית להפעלת גנרטורים
חשמליים בבתי החולים והמרפאות של משרד הבריאות היא  322,000ליטרים .במהלך שנת  2015הובטחה כמות
הדלק הדרושה באמצעות מענק מן הבנק האסלמי לפיתוח ,אך השנה לא התקבלו מענקים רשמיים כלשהם,
למעט תרומה טורקית של  1.5מיליון דולרים הצפויה לכסות את צורכי הדלק של משרד הבריאות למשך ארבעה
חודשים בלבד.

חינוך
מדדים מרכזיים

 0.6מיליון בני אדם נזקקים

מספר בתי הספר שקיבלו שירותי
שיקום ,קרוואנים או תמיכה חומרית
אחרת

 0.5מיליון בני אדם יועדו לקבלת סיוע

 1,342בתי ספר שיועדו לקבלת סיוע
) 0מימון שהתקבל ,פעילות ברבע השני(

מספר הילדים המפיקים תועלת ממתן
ציוד לימודים חיוני וציוד הפחתת סיכוני
אסון.
 121,025ילדים יועדו
לקבלת סיוע
 250,118ילדים
קיבלו סיוע

מספר התלמידים והמורים שהפיקו
תועלת מנוכחות הגנתית
 4,100ילדים יועדו לקבלת
נוכחות הגנתית
 4,700ילדים קיבלו נוכחות הגנתית

מספר התלמידים ועובדי בתי הספר
שהפיקו תועלת משירותי תמיכה
פסיכו-חברתית

 255,188בני אדם קיבלו סיוע

הישגים
•  4,667ילדים הפיקו תועלת מנוכחות וליווי הגנתיים באזורים פגיעים בגדה המערבית.
•  258,118ילדים בבתי הספר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( בעזה קיבלו שירותי חינוך
חיוניים ,ו 370-ילדים קיבלו תמיכה פסיכו-חברתית שנזקקו לה.

קשיים
• רוב המיזמים טרם קיבלו אות כלשהו למימון עבורם.
• מספר מיזמים שקיבלו מימון יישמו פעילויות ברבעים השני והשלישי של השנה.
• לאור מתקפות הולכות וגוברות על חינוך וילדים ברבע הראשון של  ,2016ילדים בגדה המערבית זקוקים
נואשות לנוכחות הגנתית ,לתמיכה פסיכו-חברתית להקלת דחק )סטרס( ולזמינות של מודעות וסיוע
משפטיים.
• המצור ,ובמיוחד בעיית הגישה בעזה ,הן עבור אספקה אישית והן עבור סחורות )במיוחד חומרי בנייה( עיכב
במיזמים והגדיל את עלויותיהם.
• לאור המעבר מכוח משימה לקבוצת עבודה לנושא חינוך בעתות חירום ,דרוש מימון מסוכנויות מובילות
לענייני תיאום.

תלמידים יועדו לקבלת סיוע 275,165
 370תלמידים קיבלו סיוע

 x370תלמידים קיבלו סיוע
 0.6מיליון בני אדם נזקקים
 0.5מיליון בני אדם יועדו לקבלת סיוע
 255,188בני אדם קיבלו סיוע
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כוח המשימה לענייני תיאום ושירותים
הישגים

מדדים מרכזיים

ההישג שנחל הצלחה נכון להיום הוא תוצאה של מאמצי ניטור מוגברים אחר כוחות
המשימה ,הודות לעבודה הראויה לציון שביצעו כוחות המשימה .עדכוני ניטור ניתנים לחיזוי
משמעם שפערי מענה קריטיים אינם נעלמים מעין ,והם מאפשרים לארגון הגג של גופי
הסיוע לנקוט צעדים לתיקונם באופן אסטרטגי יותר ,במיוחד בכל האמור בגיוס משאבים
עבור התערבויות קריטיות שאינן מקבלת מימון מספיק .זאת הם עושים באמצעות הקצאת
מימון משותף או מגעים ישירים עם תורמים .פרסום הדאשבורד לרבע הראשון של 2016
מהווה חלק מן המאמץ המתמשך לספק סקירות וצילומי מצב שיטתיים וסדירים ,הבוחנים
במיוחד גיוס משאבים לעומת הישגים לעומת מטרות והמקרים שיועדו לקבלת סיוע וטיפול.

קשיים
שני המיזמים קיבלו מימון מסוים :מיזם פיתוח תיאום ויכולת של אונר"א ,שביקש לגייס 8.9
מיליון דולרים ,קיבל עד עתה  15%מהמימון המבוקש ,ומיזם הליבה של משרד האו"ם
לתיאום עניינים הומניטריים – המיזם לתיאום ולקידום מדיניות ,ביקש לגייס  8.2מיליון
דולרים שעד עתה מומנו  35%מהם.
כמו בהתערבויות האחרות של אונר"א ,גם בתחום המימון אונר"א סובל מחסרי מימון
משמעותיים .על מנת לתמוך בהתערבויות מרכזיות ,קו התקציב של אונר"א לנושאי תיאום
וניהול יישאר חיוני לפעולות ההומניטריות של אונר"א .לפיכך ,בתוך הארגון הוא נותר
בקדימות ,ולמרות רמות המימון הנמוכות הוא דבר-מה שאונר"א תבטיח לשמר )יכולת
רכש ,משאבי אנוש ,לוגיסטיקה וכו'(.

הושג

מדד פעילות רבעוני

ראשי כוחות משימה בארגון הגג של גופי הסיוע
בשטח הפלסטיני הכבוש מדווחים כנגד
התקדמות בהשגת מטרות שהוצבו לכוחות
המשימה במסגרת תוכנית המענה ההומניטרי.
תדירות העדכונים על צילומי מצב הומניטרי
גיאוגרפיים או נושאיים המועלים על
דאשבורדים וצילומי מצב לכלל המדינה; ניתוח
רלבנטי אחר
התדירות שבה כוחות משימה מדווחים על
התקדמות לקראת השגת מטרות שהוצבו
לכוחות המשימה ,באמצעות מסגרת ניטור
מבוססת.

צילום :משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים.
http://fts.unocha.org

opt.humanitarianresponse.info/

ww w.ochaopt.org

Feedback: ochaimu@un.org

Creation date: April 2016

