
  

 

مليون فلسطيني من الفئات األكثر ضعفا في 1.6إطالق خطة لدعم   

2022العام   

 

 بيان صحفي 

 

 2021كانون األول/ديسمبر  16القدس، 

  510، بمبلغ قدره  اإلنسانية  االستجابة  خطة أطلقت المنسقة اإلنسانية لألرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، اليوم

بما فيها القدس الشرقية، مليون فلسطيني من الفئات األكثر ضعفًا في قطاع غزة والضفة الغربية،    1.6مليون دوالر، لدعم  

. وشارك مسؤولون رفيعو المستوى من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في نقاش مفتوح مع  2022خالل العام 

  الجمهور خالل حفل اإلطالق.

  193ا  وقالت هاستينغز إن »العشرات من المنظمات اإلنسانية تقف على أهبة االستعداد لتنفيذ مشاريع الخطة البالغ عدده

الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نير االحتالل اإلسرائيلي، ونزيد إمكانية   مشروًعا. وسنعمل سوية على حماية حقوق 

الوصول إلى الخدمات األساسية ذات الجودة وندعم قدرات الفلسطينيين الضعفاء على تجاوز آثار األزمة طويلة األمد،  

مة حاجة إلى التمويل المستدام للحيلولة دون المزيد من التدهور ومعاينة  بما يشمل التغلب على الضغوط المتواصلة. وث

  تراجع في االحتياجات، وينبغي إيجاد حلول سياسية لهذه األزمة التي طال أمدها.«

أشكال   من  شكل  إلى  يحتاجون  فلسطينيين  خمسة  كل  من  اثنين  أن  إليه  الخطة  تستند  الذي  االحتياجات  تحليل  ويقّدر 

مليون شخص تقريبًا، من هؤالء يعيشون في غزة،   1.3بالمائة، أو    64. فنحو  2022المساعدات اإلنسانية في العام  

للسيطرة  الخاضعة  والمنطقة  )ج(  والمنطقة  الشرقية،  والقدس  غزة،  الخطة  وتغطي  التدخالت.  غالبية  ستُنّفذ  حيث 

  ا السلطات الفلسطينية.اإلسرائيلية في مدينة الخليل، وستُكمل الجهود التي تبذله

وفي غزة، استنتج التحليل إلى أن الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الداخلي الفلسطيني وحاالت التصعيد المتكررة ترسخ  

بالمائة على التوالي. وفي    59.3و  44.7االعتماد على المساعدات، مما يُبقي على معدالت البطالة والفقر عند مستوى  

في بما  الغربية،  الهدم الضفة  وعمليات  القانونية  غير  كالمستوطنات  اإلسرائيلية،  السياسات  تسهم  الشرقية،  القدس  ها 

https://ochaopt.us5.list-manage.com/track/click?u=5a6b19e1cb44562e4e7a92167&id=020643414f&e=fda7afd3b0


 

واإلخالء، والتي قد تفضي إلى ترحيل الناس قسًرا عن ديارهم، وما يقترن بها من إنكار الحقوق والحريات األساسية،  

  في استمرار االحتياجات.

إلى   الفلسطينيين  بحاجة  الخطة  تمس حقوقهم،  وستفي  التي  االنتهاكات  من  والحماية  والصحة،  الغذائي،  تحسين األمن 

  والتعليم والمأوى والمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي.

  انتهى

 www.ochaopt.org/hrp-2022 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

 .com/events/406067154591727facebook لمشاهدة تسجيل حفل اإلطالق، يرجى زيارة الموقع

972+-54-33-للمزيد من المعلومات وطلبات وسائل اإلعالم، يرجى التواصل مع إيلونا قسيسية على هاتف رقم:

 gaudin2@un.org أو 835-11 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

 

 االشتراك  خيارات  تحديث |  القائمة هذه من االشتراك إلغاء
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