خطة
االستجابة
اإلستراتيجية
2016 – 2014
األرض الفلسطينية المحتلة
كانون الثاني/يناير 2014

25%

نسبة ارتفاع المهجرين جراء عمليات الهدم في المنطقة (ج)
والقدس الشرقية في العام  2013مقارنة بالعام ( 2012عدد
المهجرين عام  2013بلغ  1،103مقابل  886عام .)2012
المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األمم المتحدة .2013

نظرة عامة
خطة االستجابة اإلستراتيجية لـ"دورة البرامج اإلنسانية ( ")2016 – 2014في األرض الفلسطينية المحتلة تشرح
بوضوح إستراتيجية مجتمع المنظمات اإلنسانية لمدة  3سنوات لمواجهة االحتياجات اإلنسانية العاجلة وتوفير
الحماية إلى  1.9مليون فلسطيني معظمهم من سكان قطاع غزة والمنطقة (ج) من الضفة الغربية والقدس الشرقية

بلغ عدد المصابين بين األطفال الفلسطينيين على يد القوات
األمن اإلسرائيلية في العام 2013

ومناطق التماس .كما تأخذ اإلستراتيجية بعين االعتبار وبالتوازي مع دورات استراتيجيات التنمية األطول مدة وخاصة
خطة التنمية الوطنية الفلسطينية والتي بدورها تحظى بدعم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة
بين عامي  2014و .2016

في العام ( 2012المعدل الشهري للمصابين بين األطفال بلغ 118
في العام  2013مقابل معدل شهري بلغ  56طفال مصابا في عام
)2012

عدم التقدم في العملية السلمية إلى جانب اآلثار المتراكمة للسياسات المرتبطة باحتالل الضفة الغربية
وقطاع غزة و تجدد األعمال العدائية واالنقسام الفلسطيني السياسي ،كل هذه العوامل تعتبر المحرك الرئيس
لالحتياجات اإلنسانية وأزمة الحماية.

 0.98مليون

أولويات االحتياجات اإلنسانية

مثلي عددهم

المصدر :منظمة األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف 2013

يتلقون أقل من  60لتر من المياه يومي ًا
المصدر :منظمة األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف 2013

 1.57مليون

فرداً يعانون من انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة والضفة الغربية

المصدر :قطاع األمن الغذائي والظروف االجتماعية-االقتصادية 2012

 2مليون

شخص من الطبقة الضعيفة تعاني القيود المفروضة على
الوصول إلى العناية الصحية األولية في األرض الفلسطينية
المحتلة
المصدر :قطاع الصحة والتغذية 2013

874,790

طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة كي يتمكنوا من
المشاركة في العملية التعليمية بأمان

المصدر :قطاع التعليم 2013

65

منظمة إنسانية تسعى للحصول على 390

$390
151

62%

مليون دوالر أمريكي لتنفيذ

 .1فرض القيود على الوصول إلى الخدمات األساسية :الوصول إلى العناية الصحية األساسية والتعليم والمياه
وخدمات النظافة والصرف الصحي تخضع لقيود صارمة بشكل رئيسي جراء المعيقات المادية واإلدارية أمام
حرية الحركة والتنقل.
 .2انعدام األمن الغذائي وتقييد الوصول إلى مصادر كسب الرزق الكريم :تشير التقييمات التي أجريت مؤخرا إلى
ارتفاع حاد في مستوى انعدام األمن الغذائي –  1.57مليون فلسطيني يعانون حالياً من انعدام األمن الغذائي.
 .3الحماية الشخصية :المدنيون الفلسطينيون في شتى أنحاء األرض الفلسطينية معرضون ألخطار شتى تهدد
أمنهم الشخصي جراء عمليات الجيش اإلسرائيلي أو العمليات اإلسرائيلية لفرض القانون وعنف المستوطنين
وأعمال المجموعات الفلسطينية المسلحة وقوات األمن.
 .4التهجير القسري :تم تهجير آالف الرجال والنساء واألطفال الفلسطينيين بالقوة في أنحاء األرض الفلسطينية
المحتلة وغيرهم معرضون بشدة إلى خطر التهجير القسري جراء عوامل عدة من بينها القيود المفروضة على
التخطيط وجراء السياسات والممارسات ذات الصلة باالحتالل اإلسرائيلي القائم وتجدد األعمال العدائية والعنف
واإليذاء الجسدي.

الفئات األكثر تضرراً
على مستوى األرض الفلسطينية المحتلة :الالجئون والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي واألشخاص
المهجرون والمعرضون للتهجير وهم األطفال والبالغين والمعاقين وكبار السن.

مشروعا
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قطاع غزة :المزارعون الذين يعملون في المناطق المقيد الوصول
إليها وغيرهم ممن يسكنون المناطق المحظورة أو بجوارها
والصيادين والالجئين والشباب العاطلين عن العمل والفقراء الذين
يعانون من فقر مزمن.

االحتياجات المطلوبة لخطة االستجابة االستراتيجية  2014موزعة
حسب المجموع/القطاع (مليون دوالر أمريكي)
مجموع التمويل المطلوب 390 :مليون دوالر أمريكي
مجموعة المياه والنظافة
والصرف الصحي

الضفة الغربية :مجمعات الرعاة والبدو في المنطقة (ج) والمزارعون
الذين تقع أراضيهم في المناطق الواقعة بين الجدار والخط األخضر
وسكان منطقة ( )H2في الخليل والالجئون سكان المخيمات.

الحماية
الصحة والتغذية

تهدف المساعدات اإلنسانية في العام  2014إلى مواصلة العمل على
تخفيف آثار ممارسات االحتالل وغيرها من أشكال العنف ذات الصلة
بالنزاع على السكان المدنيين من الفلسطينيين ،ومن بينها تحسين
ظروف األمن الغذائي وضمان وصول الفلسطينيين إلى الخدمات
األساسية.
تركز خطة االستجابة اإلستراتيجية  2016 – 2014على تحقيق
هدفين استراتيجيين هما :أوال :تعزيز ظروف الحماية الشخصية
لسكان المجمعات األكثر ضعفا في األرض الفلسطينية المحتلة،
ومن ضمنها توفير الوصول العادل إلى الخدمات الرئيسية؛ و ثاني ًا:
تحسين ظروف األمن الغذائي ومعالجة التدهور في قدرة المجتمعات
الضعيفة على تأمين غذائها.

2.3

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ
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1.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻻﺟﺊ

0.9

ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻏﻴﺮ ﻻﺟﺌﻴﻦ

األمن الغذائي
التعليم
خدمات التنسيق والدعم
من بين المشاريع الـ 151حصلت  76بالمائة (وتمثل  91%من
التمويل المطلوب) على تصنيف جنساني من الدرجة  2Aأو  2Bأي أنه
تم تعميم المساواة بين الجنسين.
تشتمل خطة االستجابة اإلستراتيجية  2014على ستة مشاريع
للتنسيق في المجموعات والقطاعات إلى جانب مشروع التنسيق في
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .التنسيق يزيد الكفاءة والقدرة على
التوقع وتحديد المسؤولية ويساهم في تشخيص الفجوات ويمنع
التكرار ويحول دون تداخل األعمال بين المجموعات والقطاعات
ويساند دعم العمل المشترك.
تمويل عملية المناشد الموحدة  2013حسب المجموعة/القطاع

خطة االستجابة اإلستراتيجية لن تعالج جميع االحتياجات اإلنسانية
في األرض الفلسطينية المحتلة حيث العديد منها بحاجة إلى حلول
إنعاشية وطويلة المدى.
تقدم خطة االستجابة اإلستراتيجية موازنة إستراتيجية تقدر بـ390
مليون دوالر أمريكي كي تنفذ  151مشروع ًا؛ وهي  19مشروعا
مقدما من منظمات غير حكومية ،و 82مشروعا مقدما من منظمات
غير حكومية دولية ،و 46مشروعا تقدمه وكاالت األمم المتحدة و4
مشاريع مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية
دولية .ويعتبر قطاع األمن الغذائي أكبر المستفيدين ويناشد من
أجل الحصول على  71بالمائة من االحتياجات اإلجمالية.
الحماية والتعليم والصحة والتغذية ومجموعة المياه والنظافة
والصرف الصحي ستعمل معا من أجل تحقيق الهدف االستراتيجي
األول من خطة االستجابة اإلستراتيجية؛ بينما سيعمل قطاع األمن
الغذائي الذي تم تشكيله حديث ًا من أجل تحقيق الهدف اإلستراتيجي
الثاني.

مجموع التمويل المطلوب لعملية المناشدة الموحدة  400.8 :2013مليون دوالر أمريكي
تم تمويل  % 66فقط من التمويل المطلوب

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ,
13.3 , 5%

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
6.3 , 2%

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

33.9 , 13%

34.0 , 13%

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
12.1 , 5%

ﻗﻄﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ
11.5 , 4%

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
20.0 , 8%

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, 8.6 ,
3%

$265.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ

125.9 , 47%

البيانات والوثائق حول دورة البرامج اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة متوفرة على االنترنت.
نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية  2014لألرض الفلسطينية المحتلة:
باالنجليزيةhttps://assessments.humanitarianresponse.info/sites/assessments.humanitarianresponse.info/files/oPt%20HNO_0.pdf :
األسبوعي لحماية المدنيين
التقرير
خطة االستجابة اإلستراتيجية  2014لألرض الفلسطينية المحتلة:
 4-10شباط/فبراير 2014
باالنجليزيةhttps://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/SRP_2014_oPt.pdf :
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