
آب/أغسطس 2014

األمم المتحدة

 مناشدة إنسانية
من أجل أزمة غزة

www.ochaopt.org 
 OCHA  - المحتلــة   الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة   األمــم  مكتــب 
 ochaopt@un.org | +972 )0( 2 582 9962 الشرقية 91386 | هاتف  9962 582 2 )0( 972+ | فاكس  ص.ب. 38712 القدس 

بالتنسيق ننقذ األرواح



تمثل المناشدة من أجل غزة اإلستراتيجية المشتركة للمنظمات اإلنسانية، ومن بينها وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا( لالستجابة لألزمة الحالية في قطاع غزة. والمتطلبات المقدمة هنا تحديث لتلك المتطلبات 

التي تم  إطالع المانحين عليها سابقًا في تقرير المتطلبات واالحتياجات األساسية لغزة الصادر بتاريخ 24 تموز/
يوليو 1.2014

الوضع في غزة متقلب واالحتياجات تتغير كل يوم. وغالبية هذه األرقام صحيحة حتى الثالث من آب/أغسطس 
2014. وأرقام التخطيط هي األخرى عرضة للتحديث إلى حين الحصول على بيانات تقييم االحتياجات.

متطلبات التمويل

367 مليون دوالر المبلغ المطلوب

1.8 مليون شخص 

490,000 شخص

العدد المقدر للمتضررين نتيجة لهذه األزمة

 العدد المقدر للمهجرين الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة؛ 
وتستهدف المشاريع في هذه المناشدة بطريقة أو أخرى جميع 

سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة .

1.  ستظهر متطلبات المناشدة في خطة االستجابة اإلستراتيجية لعام 2014 المعدلة.
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األزمة في غزة
أعلنت في الثامن من تموز/يوليو 22014، حالة طوارئ إنسانية في قطاع 
غزة، في أعقاب تصعيد في العمليات العدائية تضمن قصفًا جويًا وبحريًا 

إسرائيليا مكثفًا وإطالق صواريخ فلسطينية على إسرائيل. وهذا أسوأ 
تصعيد للصراع في قطاع غزة منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي، متجاوزًا 

عملية »الرصاص المصبوب« العسكرية اإلسرائيلية 2008/2009 من حيث 
المدة والشدة.

ويأتي األثر اإلنساني لهذه الهجمات في وقت تعاني فيه غزة من ضعف 
وعدم استقرار متزايدين. وارتفعت البطالة بشكل كبير منذ منتصف عام 
2013، في أعقاب وقف تجارة األنفاق غير القانونية وتفاقم تأثير الحصار 

والقيود التي تفرضها إسرائيل منذ فترة طويلة على حرية الوصول 
التي منعت أي نشاط اقتصادي مهم. وعالوة على ذلك، عدم دفع مرتبات 

القطاع العام، بما في ذلك مرتبات قوات األمن، بشكل منتظم منذ آب/
أغسطس 2013. وأدت أزمة الطاقة المستمرة، التي تفاقمت بشكل كبير 

بعد قصف محطة توليد كهرباء غزة في 29 تموز/يوليو والذي أدى إلى 
إغالقها، وانقطاع في الكهرباء يصل في الوقت الحالي إلى 22 ساعة 

في اليوم. وكان لهذا تأثير مدمر على قطاعات المياه والصرف الصحي 
والنظافة والصحة وترك غزة على حافة أزمة صحية عامة. ومنذ أن بدأ 

التصعيد الحالي في العمليات العدائية، تطور الوضع على األرض بسرعة 
وتزايدت االحتياجات، خصوصًا منذ بدء العملية البرية اإلسرائيلية في 

18 تموز/يوليو. وأدى هذا إلى مستوى مرتفع من الخسائر البشرية في 

صفوف المدنيين، و خاصة النساء واألطفال ، والتدمير واسع النطاق في 
المباني والبنية التحتية وارتفاع حاد في عدد المهجرين داخليًا. وال يزال 
آالف من مخلفات الحرب من المتفجرات في المناطق التي تضررت من 

الحرب وتشكل تهديدًا متزايدًا للمدنيين وكذلك للعاملين في مجال اإلغاثة 
اإلنسانية؛ ومع هذا، فإن الصعوبات في التحرك في أنحاء قطاع غزة 

بسبب الوضع األمني يجعل عملية التنظيف األولي للمناطق كثيفة السكان 
والساحات العامة أمرًا صعبًا.     

وأدى القتال المستمر إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين وألحق 
أضرارًا بالبنية التحتية والممتلكات المدنية في أنحاء قطاع غزة. وأدت 

العمليات العدائية حتى اآلن إلى 1,717  قتياًل )أكثر من 80 بالمائة من 
بين 1,176 حالة تأكدت هويتهم ونشاطهم كمدنيين، بينهم 196 امرأة 
و377 طفاًل(. وأصيب أكثر من 9,000 شخص، بينهم ما ال يقل عن 222 
صبيًا و132 فتاًة تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و17 عامًا. وفقدت كثير 

من العائالت أكثر من فرد واحد من أفراد العائلة في الحادث الواحد. وحتى 
الثالث من آب أغسطس، فقدت 114 عائلة على األقل، ثالثة أو أكثر من 

أفراد عائلتها في الحادث الواحد، بإجمالي بلغ حوالي 630 قتياًل )أكثر من 
35 بالمائة من إجمالي الوفيات(. وتعرض أكثر من 10,600 منزل ألضرار 

بالغة أو دمرت بشكل كامل، حتى الثالث من آب/أغسطس.     

ال يوجد مكان آمن للفلسطينيين في غزة وسط قصف وقتال ال يتوقفان 
تقريبًا. وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن ما يقرب من نصف قطاع غزة 
»منطقة عازلة«، األمر الذي أدى إلى نزوح أعداد غفيرة. ويزيد عدد 

المهجرين عن 292,534 شخصًا يقيمون في مدارس األونروا والمدارس 
الحكومية والمباني العامة األخرى. وربما لجأ ما يصل إلى 200,000 

شخص لدى عائالت مضيفة. ومن ثم، فإن العدد اإلجمالي للمهجرين 
قد يصل إلى حوالي 490,000 )أي ما يزيد عن ربع السكان(. ويشكل 

المهجرون واحدة من الجماعات الرئيسية الضعيفة التي جرى تصنيفها 
ضمن المحتاجين للحصول على مساعدات واستمر عدد المهجرين في 

التزايد بدرجة كبيرة أثناء األزمة مما يفرض قيودًا على القدرات المحلية 
القائمة وكذلك على الشركاء من جماعات اإلغاثة اإلنسانية التي تلبي 

احتياجاتهم.

 وجعلت األعمال القتالية المستمرة في غزة من المستحيل تقريبًا أن يؤدي 
العاملون في مجال اإلغاثة اإلنسانية مهمتهم في إنقاذ الحياة وحماية 

ومساعدة المحتاجين، بما في ذلك قدرة العاملين في المجال الطبي 
على إنقاذ الحياة أو قدرة موظفي المعونة على تلبية االحتياجات أو قدرة 

الفنيين على إصالح األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الضرورية للسكان.

والشاغل الرئيسي في الوقت الحالي هو حماية المدنيين وااللتزام بالقانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وخصوصًا مبادئ 

التمييز والتناسب وأخذ تدابير احترازية عند الهجوم واحترام الحق في 
الحياة. و مما يثير القلق بشكل خطير تلك التقارير التي تحظى بمصداقية 

2.   أعلنت األونروا حالة الطوارئ مساء يوم الثامن من تموز/يوليو، التي أطلقت مركز عمليات األونروا. وتبع هذا إعالن لحالة الطوارئ من منسق الشؤون 
اإلنسانية صباح يوم التاسع من تموز/يوليو، الذي وضع بروتوكوالت للطوارئ لوكاالت األمم المتحدة األخرى وألعضاء الفريق اإلنساني القطري. 
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المحتاجون والمستهدفون

3.   حتى 2 آب/أغسطس

عالية وتتحدث عن استهداف المدنيين واألهداف المدنية، المحمية بموجب 
القانون الدولي اإلنساني. وأدى القصف والعمليات البرية إلى عدد مرتفع 

من القتلى المدنيين على نحو لم يسبق له مثيل، وأدى إلى نزوح واسع 
النطاق وإلى صدمة نفسية كبيرة. وهناك أدلة كثيرة تحظى بالمصداقية 

على أن طرفي الصراع ينتهكان القانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك 
األعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.  

وفي أحد الحوادث الخطيرة للغاية، استهدف هجوم جوي، في 20 تموز/
يوليو، منزاًل في شرق خان يونس ، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا على 

األقل بينهم 18 طفاًل وخمس سيدات بينهن امرأتان حامالن حسبما أفادت 
التقارير. وأصيب ثالثة أشخاص آخرون. ووفقًا لمعلومات تم الحصول 

عليها، كان في المبنى شخص، يشتبه بأنه عضو في كتائب القسَّام عند 
وقوع الهجوم الجوي. ومؤخرًا، وفي حادث خطير آخر، على سبيل المثال، 

أدى هجوم جوي إسرائيلي على منزل عائلة الغول في رفح في الثالث من 
آب/أغسطس، إلى مقتل ثمانية من أفراد عائلة واحدة، بينهم امرأتان 

وثالثة أطفال )أعمارهم شهر وثالثة أعوام و13 عامًا( وإصابة سبعة 
آخرين.      

وبغض النظر عن حماية المدنيين وإجالء المصابين وعالجهم، ال تزال 
األولوية الرئيسية للوكاالت اإلنسانية هي توفير الطعام والمياه والفرشات 

وأدوات النظافة ألولئك المهجرين، وكذلك الوقود والمياه الضرورية 
والتسهيالت الصحية ووسائل التخلص من المخلفات الصلبة للسكان 

المتضررين بما ذلك غير المهجرين. وتحظى حماية مقدمي هذه الخدمات 
والعاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية أثناء هذه العمليات إلنقاذ الحياة 

بأهمية قصوى. ويحتاج جميع أفراد العائالت التي سقط لها قتيل أو مصاب 
أو فقدت منزاًل خالل األسابيع القليلة الماضية إلى دعم نفسي مباشر 

ومتخصص، بما في ذلك ما ال يقل عن 373,000 طفل. ويحتاج األطفال 
والنساء والجماعات الضعيفة األخرى التي هجرت إلى استجابات للحماية 

لمعالجة مخاطر التعرض للعنف واالنتهاك واالستغالل والعنف القائم على 
أساس النوع الجندري ، خصوصًا أولئك الذين يقيمون في مالجئ مكتظة.

ال تزال العمليات العدائية، ومن بينها عدة هجمات على مدارس تابعة 
لألونروا كانت العائالت تستخدمها كمالجئ، تؤثر على البنية التحتية العامة 

وعلى الخدمات. وأسفر هجوم وقع في 24 تموز/يوليو على مدرسة تابعة 
لألونروا في بيت حانون تستخدم كمأوى للمهجرين عن مقتل 16 شخصًا 

على األقل وإصابة 200 آخرين. وفي 30 تموز/يوليو، تعرضت مدرسة 
جباليا االبتدائية للفتيات، حيث كان 3,300  شخص يتخذونها ملجأ، للقصف 

على يد القوات اإلسرائيلية ثالث مرات على األقل. وقتل 17 شخصًا على 
األقل، بينهم أربعة أطفال. وفي الثالث من آب/أغسطس، أطلقت القوات 

اإلسرائيلية صاروخا سقط أمام بوابة مدرسة تابعة لألونروا في رفح، 
األمر الذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على األقل، بينهم نساء وأطفال 

وإصابة 45 شخصًا تقريبًا. وكانت المدرسة مركز إيواء طارئ معلن وكانت 
تستضيف أكثر من 3,000 شخص هجروا بسبب القتال في المنطقة. 

وهذه هي المرة الثالثة في عشرة أيام التي تتعرض فيها مدرسة تابعة 

لألمم المتحدة للهجوم. ولحقت أضرار بأكثر من 100 منشأة تابعة لألونروا 
منذ أن بدأت الطوارئ الحالية، تعرضت 141 مدرسة و26 منشأة صحية 

على األقل ألضرار،3 وكذلك تضررت مرافق مهمة وأساسية للبنية التحتية 
للمياه والصرف الصحي والنظافة. وألحق التوغل العسكري المتواصل زيادة 

كبيرة بأعداد المصابين ، التي ال تستطيع المستشفيات التي تعاني من 
ضغوط شديدة معالجتها بدون األدوية والمستلزمات الطبية. 

ويواجه مقدمو الخدمات والعاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية قيودًا شديدة 
تحد من قدرتهم على االستجابة وتعرض حياتهم للخطر، بسبب الوضع 

األمني السائد. وأعاق الوضع األمني كذلك إجراء تقييمات، األمر الذي أدى 
إلى محدودية القدرة في التعرف على احتياجات جماعات محددة من السكان 
المتضررين مثل األطفال والنساء الحوامل بين المهجرين واالستجابة لها؛ 
وال تتوافر كذلك المعلومات المصنفة على أساس النوع والعمر للمهجرين. 

بينما تعطى األولوية إلنقاذ الحياة، فمن المهم كذلك التخطيط مبكرًا 
ألنشطة لإلنعاش يمكن تنفيذها في اليوم األول لوقف إطالق النار الدائم.

التعليم

األمن الغذائي

الصحة والتغذية

الحماية

المأوى

المياه والصرف الصحي 
والنظافة

محتاجون        مستهدفون
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المحتاجون والمستهدفون
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 )في مالجئ تديرها األونروا ومسجلون في مدارس حكومية(

يلوذ ما يصل إلى 200,000 ممن يقدر 
أنهم مهجرون آخرون لدى عائالت 

مضيفة 

من هم المتضررون
تأثر جميع سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة تقريبًا بهذه األزمة 

على نحو أو آخر. ومن بين أولئك المتضررين ما يقدر بنحو 490,000 
مهجر في حاجة عاجلة للطعام والمياه والخدمات الصحية، إذ اضطرت آالف 
العائالت للفرار من بيوتهم. وأولئك الذين ظلوا في بيوتهم التي تعرضت 
ألضرار بالغة غالبًا أصبحوا معرضين للخطر على نحو متزايد، بدون قدرة 

كافية على الحصول على الخدمات األساسية ومعرضين لعنف متزايد. 

وترك النظام الصحي المتضرر والمنهك السكان كلهم تقريبًا بدون قدرة 
كافية على الحصول على الخدمات الصحية. وكان للقصف الشديد من الجو 

والبر والبحر تأثير مدمر. وتؤثر األزمة كذلك على الصحة العقلية لسكان 
غزة كلهم، وخصوصًا األطفال وعائالتهم، الذين تعين على كثير منهم أن 

يعانوا من هذه األزمة للمرة الثالثة في ست سنوات. وتأثر الحصول على 
خدمات المياه والصرف الصحي على نحو أضر بما ال يقل عن 1.4 مليون 

شخص: وتعاني البنية التحتية للمياه والصرف الصحي المدمرة لمزيد من 
األضرار، مما يزيد من خطر اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق 
المياه. وترك إغالق محطة كهرباء غزة واألضرار التي لحقت بخطوط 

تغذية الكهرباء من إسرائيل ومصر الكثير من البنى التحتية االجتماعية 
الضرورية بدون كهرباء. واإلصالحات مستحيلة في ظل الظروف الحالية 

للحرب. 

ويركز المشاركون في اإلغاثة اإلنسانية من خالل المشروعات التي جرى 
تحديدها في هذه المناشدة على االحتياجات الجديدة الناجمة عن هذه 

األزمة، والتي عانت منها مجموعات من السكان التي جعلها الوضع الطارئ 
في غزة المجموعات األكثر ضعفًا. وهذه المجموعات تشمل:

ما يقدر بنحو 490,000 مهجر

يقيم نحو 292,534 مهجرًا في مدارس تابعة لألونروا ومباني عامة أخرى وربما لجأ ما يصل إلى 200,000 لدى عائالت مضيفة 
ألن منازلهم إما أنها دُمِرت أو أصبحت غير صالحة للسكن. وواجه العاملون في مجال اإلغاثة اإلنسانية صعوبات شديدة في 

الوصول إلى بعض المالجئ لتقديم اإلمدادات األساسية، بما في ذلك الطعام والمياه، السيما بسبب العمليات القتالية في 
منطقتي الشمال )بيت حانون وبيت الهيا( والوسط )البريج والمغازي(. وبعض المالجئ مكتظة بشدة، حيث يستضيف بعضها 

أكثر من 80 شخصًا في الغرفة الصفية الواحدة. والمهجرون في حاجة ماسة للمياه المعبأة ومستلزمات المياه؛ والقسائم 
الغذائية والنقدية وإدارة مالئمة للملجأ، خصوصًا للمالجئ التي ال تشرف عليها األونروا. ويزيد العدد الكبير لألطفال الذين 

يحتاجون إلى رعاية وفقدان المتعلقات المنزلية وعدم توافر المياه والوقود من عبء الرعاية الذي يقع على كاهل النساء. ومن 
أجل مواجهة احتياجات الحماية المرتبطة بالزيادة المتوقعة في حوادث العنف القائمة على أساس النوع الجندري والتحرش وعدم 

القدرة على الحصول على معلومات وكذلك تقديم المساعدات للمهجرات، هنالك حاجة إلى  استجابة إنسانية حساسة للنوع. 
كذلك، فإن التأكد من أن المهجرين لديهم ملجأ آمن ومالئم يعودون إليه أمر هام ويحظى بأولوية.                
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األطفال

أكثر من نصف سكان غزة دون سن الثامنة عشر. وأثر التوتر النفسي الشديد الناجم عن العنف على األطفال بشدة وجرى تحديد أن 
ما ال يقل عن 373,000 طفل في حاجة إلى دعم نفسي.  ويقدر أيضًا أن األطفال يشكلون عددًا كبيرُا من المهجرين. وتؤثر آالف 

المتفجرات من مخلفات الحرب المتروكة في مناطق الصراع التي يسكنها مدنيون على جميع سكان غزة؛ غير أن هذه تشكل خطرًا 
بشكل خاص على األطفال والصبية الذين هم أوائل ضحايا الحوادث التي تشمل المتفجرات المتخلفة عن الحرب. ويشكل األطفال 

نسبة مرتفعة من أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا إلى اآلن: نحو 30 بالمائة من المدنيين الذين قتلوا و30 بالمائة من الذين أصيبوا 
كانوا أطفااًل. وستكون هناك حاجة إلى الحماية الموسعة لألطفال والدعم بالرعاية لتلبية احتياجاتهم المعقدة. وستكون هناك حاجة 

كذلك ألشكال محددة من التدخل لمنع العنف والتواصل مع الصغار من خالل أنشطة بناءة.

النساء، بما في ذلك الحوامل

تتحمل النساء، باعتبارهن مقدمات رئيسيات للرعاية، وطأة الصدمات التي تعاني منها العائالت وجهود التغلب عليها. ويدرك 
المهجرون أنفسهم، من معرفتهم من التوغالت اإلسرائيلية السابقة في قطاع غزة، أن هناك ضعفًا متزايدُا بين النساء من أفراد 

العائلة فيما يتعلق باحتياجات السالمة واألمن. ويلحق الوضع الطارئ الحالي أضرارًا بمراكز الرعاية الصحية ويتركها بدون معدات 
طبية ومخزون طبي مالئمين وال يستطيع مقدمو الرعاية الصحية العناية بشكل مالئم بالنساء الالتي يحتجن إلى رعاية صحية 
جنسية وإنجابية. وأصبحت الحاجة إلى منع الوفاة أثناء الوالدة ووفيات حديثي الوالدة ضرورة ملحة في ضوء التقارير الحالية عن 
األعداد المتزايدة لإلجهاض والوالدة المبكرة ووفيات األطفال بين الحوامل )بسبب اإلجهاد وعدم وجود تغطية للخدمات(. وتحتاج 

حوالي 45,000 امرأة حامل في قطاع غزة في الوقت الحالي إلى رعاية لألمومة، بما في ذلك عدد من المهجرات. ومن المحتمل أن 
يواجه الكثير من هؤالء النساء مضاعفات الوالدة التي تحتاج إلى تدخل طبي إلنقاذ الحياة نظرًا للمستويات المتزايدة من التوتر 

والقلق في وقت تواجه فيه خدمات صحة األمومة قيودًا متزايدة نتيجة للحرب. كذلك، فإن مستشفيات الوالدة الخاصة مغلقة وتتزايد 
الوالدات المنزلية بسبب نقص الموارد والقيود على حرية التنقل.

   المسنون

يشكل المسنون الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا 6.1 بالمائة من سكان غزة )110,799 شخصًا(. كذلك، فإن الوطأة النفسية 
للحرب على المسنين مصدر قلق نظرُا ألن تجربة التوغل اإلسرائيلي السابق في قطاع غزة بالنسبة لكثير منهم قوضت بالفعل 
إحساسهم باألمن. وترك المرء لبيته وأرضه يحدث صدمة شديدة بالنسبة للمسنين، الذين يجدون نزوحهم الحالي صعبًا بسبب 

صعوبات الحركة أو الرغبة في البقاء في منازل أو أرض الجدود. والوضع االقتصادي واالجتماعي الذي يواجهه كثير من المسنين 
يجعلهم يشعرون بالضعف في مواجهة الصدمات والطوارئ. والوضع صعب بشكل خاص على المسنات من األرامل: أكثر من 40 

بالمائة من المسنات الصغيرات نسبيًا )الالتي تتراوح أعمارهن بين 60 و69 عامًا( أرامل، وهو عدد يزيد إلى 90 بالمائة لمن بلغن 
80 عامًا.

المصابون

نظرًا لالكتظاظ في المستشفيات، يجري إخراج المصابين من المستشفيات مبكرُا أو ال تقدم لهم الرعاية الجراحية الالزمة نظرًا  
لشح الموارد الصحية. وكان للقيود على نقل أو إحالة الجرحى خارج غزة تداعيات بالنسبة لفرص النجاة والحصول على رعاية 

صحية تنقذ الحياة لألعداد المتزايدة من الجرحى.
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 أولويات االستجابة4

• تعزيز حماية السكان المتضررين بتشجيع احترام القانون الدولي 	
اإلنساني وحقوق اإلنسان، والحد من أثر االنتهاكات التي حدثت؛ 

والحاجة الملحة لتقديم الدعم النفسي والتعامل مع خطر المتفجرات 
المتخلفة عن الحرب وغيرها من مخاطر المتفجرات.

• تلبية احتياجات السكان الذين تضررت بيوتهم  وتوفير المالجئ، على 	
المدى الزمني القصير من خالل إدارة المالجئ بكفاءة وكذلك في 

المدى المتوسط، من خالل دعم المهجرين على العودة إلى مساكن 
مالئمة في وقت مناسب، إما من خالل المساعدات لتأجير منزل مؤقت 

أو اإلصالح العاجل للمأوى وإعادة البناء.

• ضمان توفير الخدمات األساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي 	
والرعاية الصحية والطاقة وجمع النفايات الصلبة والحماية االجتماعية 

وحماية/رعاية الطفل والتعليم للسكان المتضررين، مع التركيز 
بشكل خاص على المهجرين في المالجئ العشوائية التي تديرها 

األونروا والحكومية وأولئك المقيمين مع عائالت مضيفة.

• تلبية احتياجات األمن الغذائي للسكان المتضررين والعائالت التي 	
تعاني من انعدام األمن الغذائي وتمكين اإلنعاش االقتصادي وإعادة 

مصادر كسب الرزق التي تضررت.
• إن تلبية احتياجات المهجرين قضية أساسية شاملة نظرًا ألن توفير 	

مالجئ إضافية، أمر مطلوب لتقليل االكتظاظ والستيعاب مهجرين 
جدد، إلى جانب تعويض المخزون من الطعام والمياه والمواد غير 

الغذائية. وهناك حاجة أيضا لزيادة المساعدات للمهجرين الذين 
يعيشون مع عائالت مضيفة، وخصوصًا تقديم المساعدات غير 

الغذائية والمياه.      

المزارعون وصيادو األسماك الذين تضررت مصادر رزقهم

 تضرر كثير من المزارعين والرعاة والصيادين بشكل فادح جراء العمليات العدائية بسبب تدمير األصول اإلنتاجية وفقدان مصادر
 رزقهم، مما يستلزم دعمًا غذائيًا لهذه المجموعات في هذه األثناء. والقليل من األرقام متاح إلى اآلن، لكن وفقًا لبيانات وزارة الزراعة،
 فإنه من المتوقع أن يحتاج نحو 19,000 عائلة تعتمد على الزراعة أو الصيد أو الرعي لمساعدات لتقليل التدهور في أصولها اإلنتاجية
 وإلعادة مصادر رزقها فيما بعد. و من المتعذر الوصول إلى مساحات كبيرة من األراضي الزراعية جراء قصف مناطق واسعة من غزة

 وما نتج عنها من  المتفجرات المتخلفة عن الحرب الناجمة عن الكميات الكبيرة من المتفجرات التي استخدمت في الضربات الجوية
 اإلسرائيلية. وتمثل المتفجرات المتخلفة عن الحرب خطرًا كبيرًا على المزارعين الذين قد يحاولون إزالة القنابل الخطرة بأنفسهم كي

    يتمكنوا من الوصول إلى أرضهم أو الذين يتعرضون لخطر االصطدام بهذه المواد أثناء العمل في أرضهم.

4.  األولويات المدرجة في هذا القسم هي األولويات اإلستراتيجية األربع الشاملة 
لالستجابة المتفق عليها التي كانت مستخدمة من قبل المجموعات/القطاعات 

لتوجيه وتشكيل صياغة خطط االستجابة الفردية لها. 
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لمحة سريعة عن األوضاع اإلنسانية

1.8 مليون 
شخص تضرروا في قطاع غزة

 10,960
وحدة سكنية دمرت أو لحقت بها 

أضرار شديدة

 490,000
العدد المقدر للنازحين في مدارس األنروا/
في مدارس حكومية ولدى عائالت مضيفة

1.2 مليون

2 ساعة

تضرروا نتيجة لوقف أو تقليص إمدادات المياه

من إمداد الكهرباء في اليوم في مدينة غزة في 
المتوسط

 9,300
مصاب

نساء3,009

أطفال2,805
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القتلى حسب التاريخ

توزيع القتلى حسب وضعهم
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أعضاء في
مجموعات مسلحة

215 

287 

مدنيون 
1,312 (86%)

منهم

214  امرأة
408 طفًال  1,814

قتلوا

1

* من الحاالت التي لم تتأكد هويتها أو وضعها.
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