
)أوتشا(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة   
األرواح تنقذ بالتنسيق  

 

العاصفة الشتوية                                        :األرض الفلسطينية المحتلة 
  )مساءً  9، الساعة 2013 ديسمبر/  األولكانون  14كما ھو  في (تقرير عن الوضع 

 

  
  

في األرض الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع  )أوتشا(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ھذا التقرير من إعداد 
  .الشركاء اإلنسانيين

  
  المالمح الھامة

  
 ضربت األرض  ،رياح قوية ودرجات حرارة منخفضة وتساقط ثلوجأمطار غزيرة ورافقتھا  ،عاصفة شتوية

 .ديسمبر/ األولكانون  11بتاريخ المحتلة  الفلسطينية
  والتي تعيشھا قطاعات واسعة من السكان  الموجودة في السابق اإلنسانية زادت من حالة المعاناة ھذه العاصفة

من حالة العاصفة زادت الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يواجه أزمة حادة في الوقود والطاقة وكذلك 
  .بالضفة المحتلة) ج(ا سكان المجمعات الرعوية في المنطقة التي يواجھاإلنسانية المعاناة 

  اجتاحت الفيضانات مختلف المناطق في قطاع
نسمة إلى  10,000غزة مما أدى على تھجير 

 .أماكن إيواء مؤقتة أو إلى منازل أقاربھم
  ومن المتوقع إخالء آالف آخرين من منازلھم في

ضان مدينتي غزة وخانيونس في أعقاب في
محطات ضخ ضخ المياه وبرك تجميع مياه 

 .ديسمبر/كانون األول 14األمطار في 
  أدى سقوط الثلوج بكثافة إلى تعذر الوصول

عشرات المجمعات السكنية في أنحاء الضفة 
الغربية حيث عشرات آالف المنازل تعاني انقطاع 

 .التيار الكھربائي
  تعرضت المجمعات الرعوية في أنحاء المنطقة

   .بالضفة الغربية إلى خسائر فادحة في مساكنھا الرثة إلى جانب خسائر ضخمة في مواشيھم) ج(
 

من أصحاب  27,000
 الماشية 

ُيحتمل أن يكونوا تضرروا 
جراء العاصفة السكانية 

 المتضررة

  دجاجة 120,000
نفقت في قطاع 

غزة جراء األحوال 
 الجوية

  شخص 100
في حوادث  واأصيب

متصلة بالعاصفة 
 في قطاع غزة

  آالف المنازل
تضررت والعائالت 

في أنحاء الضفة 
 الغربية

10,000 
  شخص

تم إخالؤھم من 
منازلھم التي فاضت 
  بالمياه في قطاع غزة

 

  نظرة عامة للوضع

 الفلسطينية المحتلةعاصفة شتوية، ھي من بين اقوى العواصف التي تم تسجيلھا خالل العقود األخيرة، ضربت األرض 
في بعض مع رياح قوية، وأمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة والعاصفة وترافقت . ديسمبر/كانون األول 11بتاريخ 
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زادت من حالة المعاناة ھذه العاصفة . الثلج بكثافة مما أدى إلى ظھور حاجات إنسانية ملحة في عدة أماكنتساقط المناطق 
والتي تعيشھا قطاعات واسعة من السكان الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يواجه  الموجودة في السابق اإلنسانية 

اإلنسانية التي يواجھھا سكان المجتمعات الرعوية في من حالة المعاناة العاصفة زادت أزمة حادة في الوقود والطاقة وكذلك 
  .بالضفة المحتلة) ج(المنطقة 

القيود وجراء الوقود والطاقة في األوضاع اإلنسانية في األشھر األخيرة بسبب أزمة حادة  ، تدھورتفي قطاع غزة
محطة  إغالقأزمة الوقود والطاقة  وتشمل. ن والى قطاع غزةوتنقل األفراد معلى حركة البضائع  منذ زمنالمفروضة 

 ساعة 16إلى ساعة  12ر الكھربائي من انقطاع التيازاد من فترة تشرين الثاني ، مما  1توليد الكھرباء في غزة في 
 ً . ديسمبر/ولكانون األ 12 بتاريخالكھرباء من مصر و إسرائيل  إمدادخطوط و زاد الوضع سوء جراء تضرر . يوميا
أضراراً ألحقت المتواصلة العاصفة  إال أن ديسمبر/كانون األول 13 خطوط اإلمداد مع أواخر نھار يومالرغم من إصالح وب
أعلنت و .وقود الطوارئ لتشغيل المولدات االحتياطيةاألساسية بالخدمات مرافق وقد تم تزويد معظم . شبكة توزيع الكھرباءب

لتر من الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد كھرباء غزة من خالل  450,000السلطة الفلسطينية في رام هللا شراء 
كانون  15إلى غزة يوم المذكور الوقود دخول ومن المقرر . الرمليون دو 10الذي تقدمت به قطر ويبلغ  التبرع
محطة توليد لتشغيل نھاية المطاف األمر الذي سيؤدي في  )كرم أبو سالم( ديسمبر عن طريق معبر كيريم شالوم/األول

ً جزئيتشغيالً كھرباء غزة    .ساعة يوميا 12وقد أعلنت السلطات اإلسرائيلية أيضا تمديد ساعات العمل على المعبر إلى  .ا

وعند . متھالكة وبعضھا متوقفالمياه للصرف الصحي في قطاع غزة لمرافق لبنية التحتية قبل وقوع العاصفة كانت ا
 وبرك تجميع مياه األمطار في أنحاءالعديد من محطات الضخ  فاضتديسمبر /كانون األول 14مساء من يوم  9الساعة 

أعلنت . عدد األشخاص المتضررين حاليا  تقديرويجري  .مناطق سكنية واسعة مما أدى إلى فيضان المياه فيمدينة غزة 
 12الفيضانات أنحاء قطاع غزة منذ  اجتاحتوقد . األسر إخالء المناطق المتضررة ت منبلدية غزة حالة الطوارئ وطلب

ومن المتوقع . أقاربھممنازل  وأشخص إلى مالجئ مؤقتة  10,000ما يقرب من  تھجيرديسمبر مما أدى إلى /كانون األول
 ھناك حاجة ماسةإال أن  متنقلةمياه بع مضخات أربغزة  زودت قطاع في حين أن السلطات اإلسرائيلية. أن يزيد ھذا الرقم

 .خمس مضخات أخرى إلى

. إليه و بات يتعذر الوصول إسرائيلمع الواقع بين غزة معبر ايريز فاضت المياه في  ديسمبر/كانون األول 13يوم وفي 
عن طريق معبر كيريم شالوم مستشفيات الضفة الغربية و إسرائيل مؤقتا نقل المرضى الراغبين في تلقي العالج في وسيتم 

كما أصيب نتيجة البرد طفالً رضيعاً لقي حتفه وتشير التقارير األولية أن . لبضائع نقل استخدم عادة لالذي ي) كرم أبو سالم(
 .وادث ذات الصلة بالعواصف في ح آخرين 100ما يقرب من 

المائة من محاصيل الحقول المفتوحة في ب 10المائة من الدفيئات الزراعية و ب 20تضرر ما يزيد عن غمرت المياه أو و
ً انعدام األمن الغذائي معدل ال يزال و. مصادر كسب الرزق المتدھورة أصالتقويض مما يزيد من  غزة  57( في غزة  مرتفعا

الغذاء عن كثب ومراقبة إمكانية وصول السكان األكثر عوزاً إلى أسعار المواد الغذائية ال بد من مراقبة وبالتالي ) في المائة 
  .في األيام القادمة

المحافظات  وكانت .الوصول إلى مناطق متعددةحيث انقطعت سبل  لقلق كذلكالعاصفة مثيرا لفي الضفة الغربية كان تأثير 
رام ونابلس والقدس ھي محافظات  األماكنإلى أكثر من متر واحد في بعض الذي وصل ارتفاعه األكثر تضررا من الثلوج 

تحت تأثير  )سلفيت ، على وجه الخصوص( مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية  وقعتوقد . بيت لحم والخليلوهللا 
بما مناطق واسعة بالضفة الغربية انقطاع الكھرباء  شمل. المنازلاً بضرارقت أألحت و األمطار الغزيرة التي سببت فيضانا

تراقب األونروا عن كثب  و. إلى جانب مناطق أخرىمدينة رام هللا خالل اليوم األول للعاصفة منطقة المائة من ب 80ھا في
والتي  ضانات و الحرائق المنزليةالفي حاالت منحيث وقعت عدة في الضفة الغربية  19الـالوضع في مخيمات الالجئين 

إلى مئات النداءات ي االجتماعي في حاالت الطوارئ فرق الدعم النفساستجابت . تتطلب اإلجالء أو المساعدة التي ذكرت
من العائالت واألطفال بسبب القيود المفروضة على  محدود عددلم يتم الوصول إال إلى لمساعدة، ومع ذلك، التي تطلب ا

 .الوصول و نقص الطاقة

للسكن وتربية الماشية غير المستقرة في الحالة الرثة ساھم غياب التخطيط وعدم القدرة على الحصول على تصاريح بناء و
الغير اعتيادي حيث ر الطقس في الضفة الغربية مما يضاعف من تأثي) ج(في العديد من المجتمعات الرعوية في المنطقة 

العاصفة  مما دفع منسق الشؤون اإلنسانية من بدء واحد  مبانيھا قبل يومھدم إلى العديد من المجتمعات الرعوية  تعرضت
جراء ھذه الفئة من السكان أيضا وتضررت  .لألمم المتحدة للدعوة مرة أخرى لوقف عمليات الھدم نظرا آلثارھا اإلنسانية 

  .انتشار األمراض جراءالخسائر  تزدادالماشية بسبب العاصفة و من المتوقع أن  ادحة التي لحقتالفخسائر ال
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  االحتياجات اإلنسانية واالستجابة لھا

  المياه والنظافة والصرف الصحي

  االحتياجات

  قطاع غزة

ومضخات المياه في أنحاء ديسمبر فاضت عدة برك لتجميع مياه األمطار /كانون األول 14مساء من يوم  9عند الساعة 
وتوقفت بعض مضخات ) يجري تقدير عدد السكان المتضررين(مدينة غزة مما غمر مناطق سكانية واسعة بالمياه 

وأعلنت البلدية حالة الطوارئ وطلبت من األسر إخالء منازلھا في . المياه ومولدات الكھرباء االحتياطية عن العمل
  :األماكن التالية

 كيلو متر مربع ويبلغ عمق  4تقدر مساحة المنطقة التي غمرتھا المياه : ن لتجميع مياه األمطاربركة الشيخ رضوا
 1,000 – 700ويتم ضخ المياه من بركة الشيخ رضوان إلى البحر على مدار الساعة بواقع . أمتار 3المياه فيھا 

  .متر مكعب في الساعة
 ومولد الكھرباء لضخ ) كيلو فولت أمبير 220(ه األمطار في محطة المنارة غمرت المياه مولد الكھرباء لضخ ميا

  .وتوقف عن العمل ويجري حالياً تقدير األضرار بالمنطقة) كيلو فولت أمبير 650(مياه الصرف الصحي 
 1.5كيلو متر مربع ويبلغ عمق المياه فيھا  3تقدر المساحة التي غمرتھا المياه نحو : منطقة الزيتون وعسقولة 

  .متر
  7مياه الصرف محطة ضخB  بما فيھا

كيلو فولت أمبير،  1100مولد الكھرباء 
غمرتھا المياه حيث تعمل المحطة على 

كيلو فولت أمبير،  800مولد احتياطي، 
  .موجود على سطح المحطة

  منطقة بركة الصداقة األمريكية
تقدر مساحة المنطقة التي ): التفاح(

كيلو متر مربع ويبلغ  1غمرتھا المياه 
ً  0.5المياه فيھا عمق    .متر تقريبا

 تقدر مساحة المنطقة : منطقة الماللحة
. كيلو متر مربع 1التي غمرتھا المياه 

ويجري ضخ المياه منھا على مدار 
الساعة بواسطة شاحنات البلدية لشفط 
مياه األمطار والمجاري إلى جانب 

 100 – 70مضخة متنقلة تبلغ قدرتھا 
  .متر مكعب في الساعة

ديسمبر أن تفيض /كانون األول 14مساء يوم  8ضع في خانيونس مرحلة حرجة حيث من المتوقع بحلول الساعة وبلغ الو
نسمة إلى  20,000أمتار، مما يعرض  5متر مربع، وعمقھا  500,000لتجميع مياه األمطار، مساحتھا  مياه بركة األمل
  .خطر التھجير

يار شبكة الصرف الصحي مما أدى إلى فيضان آخر مختلط بمياه وتضررت العديد من المنازل في قطاع غزة جراء انھ
  . المجاري

  الضفة الغربية

  فاضت المياه في المناطق السكانية على نطاق واسه وذلك نتيجة القدرة المحدودة لشبكة الصرف الصحي ولكن
  .ليس من المتوقع أن يضطر السكان إلى إخالء منازلھم
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  بالخليل وألحقت أضراراً بمئات المحالت ويرجع السبب في ذلك إلى عدم مالئمة فاضت المياه في البلدة القديمة
البنية التحتية ووجود متاريس على الطرق وضعتھا القوات اإلسرائيلية للتحكم في تنقل المشاة الفلسطينيين في 

  .المنطقة مما يعيق تدفق مياه األمطار

  االستجابة

 محطات ضخ متنقلة إلى مصلحة مياه بلديات  4ألنسكو بتسھيل دخول ا عقامت السلطات اإلسرائيلية بالتعاون م
  .الساحل والتي تعمل حاليا في مدينتي غزة وخانيونس ورفح

  ديسمبر قامت األنروا واللجنة الدولية للصليب األحمر بتزويد محطات المياه والصرف /كانون األول 12بتاريخ
وتوزع . ات الكھرباء االحتياطية لمنع مزيد من الفيضانلتر من الوقود لتشغيل مولد 64,000الصحي بحوالي 

  .لتر أخرى إضافية 20,000األونروا حاليا 
 تقوم بلدية غزة إلى جانب وزارة الشؤون االجتماعية بالمساعدة في إخالء العائالت من المناطق النكوبة.  

  الفجوات

  متر مكعب في  200بقدرة تبلغ  محطات ضخ متنقلة أخرى 5ال يزال السعي متواصال من أجل الحصول على
  .ضخات التي يجري طلبھا حاليامالمضخات األربعة التي تم الحصول عليھا أصغر حجما من ال. الساعة

 نقص الوقود الالزم لتشغيل المولدات االحتياطية.  
  

  اإليواء والبنود غير الغذائية

  االحتياجات

شخص من  10,000ديسمبر، تم إخالء ما يقرب من /األولكانون  14مساء يوم  9في قطاع غزة وبحلول الساعة 
منزل  1,500وكانت المناطق األكثر تضرراً شمال غزة ومدينة غزة حيث تضرر ما يزيد عن . منازلھم جراء الفيضان

وفي بعض المنازل تطايرت ألواح الزنك التي تغطي أسطح منازلھا . رباءھغمرتھا المياه وتضرر األثاث وشبكة الك
  .بحاجة إلى مجموعة من األغراض غير الغذائية كال من المھجرين والمحتجزين في منازلھم . لرياح العاتيةجراء ا

لحقت أضرار باآلالف من البيوت والمالجئ في الضفة الغربية ومع ذلك يبقى مستوى الضرر من ھذه العاصفة غير 
شخص من  300ي محافظة الخليل  تم تھجير واضح وأحد األسباب ھو عدم القدرة على الوصول إلى مناطق واسعة؛ ف

  .سكان المجمعات الرعوية والبدوية

  االستجابة

  1,129ديسمبر تم تأمين مالجئ طارئة لـ/ كانون األول 14مساء من يوم  9في قطاع غزة وبحلول الساعة 
مراكز  3مدارس  حكومية ومدرسة واحدة من مدارس األونروا و 10تم إخالؤھم إلى ) فرد 5,246(عائلة 

  .لى منازل أقارب لھمات مراكز مجتمعية في حين لجأت باقي العائال 3مجتمعية في حين لجأت باقي العائالت و
  ،وزارة و مؤسسة إنقاذ الطفل فلسطين و-اإلغاثة اإلسالمية و جمعية الھالل األحمر الفلسطينيقامت في غزة

و ألغطية البالستيكية والقماش المشمع من ا 2,042بتوزيع ما مجموعه  الشؤون االجتماعية واألونروا
 174و المطبخ من أدوات مجموعات  6 و غازمواقد  8 وحصير  18 فرشة و 1,208بطانية و  926

  .فيضاناتالأو المتضررين من على المھجرين مستلزمات النظافة، مجموعة من أدوات و
  وقدمت لھم  متضررةعائلة  100يقرب من  إلى مافي الضفة الغربية، وصلت فرق الھالل األحمر الفلسطيني

بطانية و  116وزعت األونروا و. المطبخ وأدواتات، مئات األغطية البالستيكية والفرش والبطانيات والسخان
  .مخيما لالجئين 19سخانات في  3المطبخ و من أدوات مجموعات  6 و طردا من المواد الغذائية 19

 توزيع المواد غير الغذائية إلى المجتمعات األكثر تضررا يساعدون في حماية الطفل اإلنسانيين في شركاء ال
  .الدعم النفسي واالجتماعي، حيثما كان ذلك ممكنا ويقدمون يةفي قطاع غزة والضفة الغرب

  إصالح المساكن على يديجري ً جمعية الھالل األحمر الفلسطيني وشركاء محليين آخرين في جميع  حاليا
  .أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة

  الفجوات



)أوتشا(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة   
األرواح تنقذ بالتنسيق  

 

 ،على األسر التي انتقلت للعيش مع أقاربھم، فضال عن  وبطانية فرشة 800 ھناك حاجة لتوزيع في غزة
ال يزال الوصول إلى . مدينة غزةالمغراقة في في منطقة  المساكن لتغطيةمشمع و  يبالستيكغطاء  700

  .لوصول إلى األسر التي بقيت في مساكنھمأجل االقوارب من  استخداممتعذراً حيث يجب بعض المناطق 
  عاجلةعشرة مجمعات بدوية في األغوار الشمالية تحتاج إلى مساعدة  أسرة تعيش في 30ما يقرب من .  
  ويتم  اقتربت من مستويات منخفضةذكرت جمعية الھالل األحمر الفلسطيني أن مخزونات المواد غير الغذائية

األغطية البالستيكية والقماش وھي ، للصليب األحمر إلمدادھا بالمزيد منھاالتنسيق مع اللجنة الدولية 
  .المشمع

  نقص غاز الطھي منذ فترة طويلة تواصل  

  المساعدة الغذائية

  االحتياجات

 واألونروا ووزارة الشؤون االجتماعية عشرات طلبات  األغذية العالمي في الضفة الغربية، تلقى برنامج
الرعي في من مجمعات طلبات المساعدة تأتي  المساعدات الغذائية لألسر المتضررة، والغالبية العظمى من

  .محافظات طوباس وأريحا والخليل
 برنامج األغذية العالمي لتقديم المساعدات الغذائية من طلب تقديم وزارة الشؤون االجتماعية في غزة تستعد ل

  . التي اتخذتھا مالجئ طارئةالمباني العامة  المھجرة التي تواصل البقاء فيالطارئة لألسر 
  تم تعليق دورات توزيع المساعدات  األونروا بسبب إضراب العاملين فينظرا لسوء األحوال الجوية، وكذلك

  .الغذائية ومن المنتظر عودة العمل خالل األسبوع القادم

  الستجابةا

  أسرة  794في غزة، بناء على طلب من وزارة الشؤون االجتماعية، قدم برنامج األغذية العالمي المساعدة إلى
  .العائلةمن الطعام الجاھز لكل حصة أسبوعية توزيع تأثرت بشدة جراء العاصفة من خالل 

  13 بتاريخخبز حزمة  490وزارة الشؤون االجتماعية على األقل و وزعت جمعية الھالل األحمر الفلسطيني 
  .ديسمبر/األولكانون 

  المساكن أصحاب أسرة من الالجئين  30غذائية إلى أكثر من  طرودوفي الضفة الغربية، وزعت االونروا
عائالت  8قدم برنامج األغذية العالمي مساعدات غذائية عينية إلى و. الفيضانات جراءالمتضررين أو المتضررة 

العينية وعبر (مساعدات غذائية ويجري إعداد . عائلة في مسافر يطا جنوب الخليل 20قسائم الطعام إلى  ووزع
  في المجمعات الرعوية في طوباس وأريحا والخليلمعظمھا  أخرىعائلة  200كي يتم توزيعھا على ) القسائم

  الفجوات

خاصة في و حاليا في الضفة الغربية ھو إغالق الطرق بسبب تراكم الثلوججھود اإلغاثة  واجهالذي يالعائق الرئيسي 
  .إجراء تقييمات لالحتياجاتمما يعيق محافظة الخليل، 

  

  الزراعة

  االحتياجات

  حيث شمال قطاع غزة ، قطاع الزراعة بشكل رئيسي في لحقت تشير التقديرات في غزة إلى أن األضرار الزراعية
ھي مزروعة بالخضار والل وحقالدونم من  2,100البالستيكية و تضررت  الدفيئاتدونم من  390تضررت 

  ).المحاصيل الحقليةالمائة من الدفيئات و ب 10 تمثل نسبتھا ما يزيد عن(بحاجة إلى إصالح 
 120,000ونفق نحو  لحيواناتحظيرة ل 50تضررت  أجرته اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، وفقا لتقييم أولي 

  .سوء األحوال الجويةرأس من الماشية نتيجة  200و  كتكوت
  وبيت لحم  الخليل فيأضرار لحقت قطاع الثروة الحيوانية عن وقوع  التقارير األولية في الضفة الغربيةوتفيد

الرعاة مزيدا من واجه يومن المتوقع أن . األكثر تضرراھي ويبدو أن المجمعات البدوية والرعوية . وسلفيت
  .في األسابيع المقبلةحاالت نفوق الماشية أو إصابتھا بالمرض 
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  لمحتلة، إنتاج الحليب بين النعاج في الموسم الحالي في جميع أنحاء األرض الفلسطينية ا تراجعومن المتوقع
ينطوي قد و. شھر ونصفا تصل أعمارھ التياإلسھال بين الحمالن الصغيرة اإلصابة بفضال عن ارتفاع مخاطر 

 6,300في الضفة الغربية وحوالي  27,000 الذين يبلغ تعدادھم على أصحاب الماشية كارثيةآثار الوضع على 
  .والدواجنواألبقار  رأس من المواشي 973,000ويمتلكون نحو  في قطاع غزة

  االستجابة

  الناشطين في األمن الغذائي  جمعيات. إلى المناطق المتضررة خالل األسبوع المقبلالمساعدة من المتوقع أن تصل
توفير األعالف والحليب المجفف إلى الرعاة  :ات العاجلة وھياثنين من االستجابالمجال الزراعي يبحثون في 

   .المتضررين في الضفة الغربية، وإعادة تأھيل الدفيئات الزراعية في قطاع غزة

  الفجوات

 الوصولصعوبة نتيجة ل لم تقدم استجابة لحاالت الطوارئ حتى اآلن للمزارعين والرعاة.  
  

  الصحة

  االحتياجات

 جمعية الھالل األحمر الفلسطيني قدمت  الدفاع المدني إنقاذ المتضررين و قاد: اإلنقاذ واإلخالء إلى المستشفيات
  .خدمات اإلسعاف

  االستجابة

 وتوفير  بصورة طبيعية مستشفيات الضفة الغربية تعمل. أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفياتھا
 . الخدمات الصحية للحاالت العاجلة التي يتلقونھا

  اتسيارطواقم . نتيجة حوادث الطرق إلى المستشفيات ةإصاب 24األحمر الفلسطيني، أحيلت وفقا لجمعية الھالل 
أمراض القلب (حاالت المرضى المزمنة من  90نقل تم اإلسعافات األولية و واالطوارئ قدموفرق  اإلسعاف

  .إلى المستشفيات ووالدة الطفل) وغسيل الكلى

  الفجوات

  الطرق خارج  فتحعدم وصول خدمات اإلسعاف، وذلك بسبب إغالق الطرق بسبب الثلوج وانخفاض القدرة في
  .المدن الرئيسية

  

  التعليم  

  االحتياجات

  حتى إشعار آخروتم تعليق الدراسة أغلقت جميع المدارس في مختلف أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة. 
  طارئةمدرسة في قطاع غزة إلى مالجئ  17تحولت. 
  في الضفة الغربيةلحقت بالمدارس مدارس في قطاع غزة، وال تقارير عن أضرار  ةخمسمياه األمطار غمرت.  

  االستجابة والفجوات

  ً   .ال يتوفر معلومات حاليا
  

  التنسيق العام

 أقامت: ة في رصد الوضع وتنسيق االستجاباتيحكوموجھات رئيسية األمم المتحدة ، شاركت جھات رئيسية بفي قطاع غزة
المياه والصرف الصحي مجموعة  متطلباتواحتياجات صلحة مياه بلديات الساحل حيث تابعت م األونروا غرفة عمليات

وزارة الشؤون االجتماعية قامت ؛  مكتب المنسق الخاص باألمم المتحدةبدعم من وإسرائيل، ھا بما فيو، االحتياجات 
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يات تقييم االحتياجات وتوزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية مع مختلف الجھات الفاعلة في قطاع األمن تنسيق عملب
  .أعمالھمالتنسيق مع كافة الھيئات المذكورة لتسھيل بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  قام قدلو. الغذائي

عقد إلى  المانحين الدوليين الرئيسيين ودبلوماسيون) الحكومية  األنشطةمكتب تنسيق ( اإلسرائيلية  الجيشوزارة دعت 
 .مناقشة التدابير المحتملة لمعالجة األزمة الراھنة في قطاع غزةلديسمبر /األولكانون  14اجتماع يوم 

معية ج ، جنبا إلى جنب معاتمختلف مكاتب المحافظ على يدتنسيق االستجابة الشاملة في الضفة الغربية وقد تم إجراء 
بشكل وثيق مع عمل مشرفي المجموعات والقطاعات اإلنسانية وقد . و الدفاع المدني الفلسطيني الھالل األحمر الفلسطيني 

بين الشركاء الوطنيين والدوليين بدعم من مكتب تنسيق الشؤون  التنسيق الميدانيويجري نظرائھم في الوزارات الرئيسية 
 .وتجنب التداخلن القدرات القائمة اإلنسانية لتحسي

حتياجات االأنشأ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا قاعدة بيانات مشتركة بين الوكاالت على االنترنت، لتتبع و
تغذية ھذا يعملون على الحكوميين  ھمونظراءالعمل اإلنساني  مجموعاتمنسقي . واالستجابة على مستوى المجتمع المحلي

 .المعلوماتبالنظام 

 السيد ، برئاسة منسق الشؤون اإلنسانيةديسمبر/كانون األول 14طري اإلنساني اجتماعا استثنائيا يوم قُ عقد الفريق ال
فريق التنسيق المشترك بين وسيجري . األحوال الجوية العاتيةعلى  واالستجابةكيز على التقييم و للتر ،جيمس راولي

ً اجتماع المجموعات اإلنسانية    .المقبلة لمواصلة تنسيق عمليات التقييم واالستجابة لھا األيامفي  ا
  

  التمويل

ھدف إلى تحديد نطاق التدخالت والتمويل المطلوب يالفاعلة اإلنسانية المختلفة الجھات الذي تجريه تقييم االحتياجات 
 .ستمر خالل األيام المقبلةوسوف يلمعالجة آثار العاصفة، 

مختلف  بين االتمويل متكافئ لم يكنومع ذلك، ). CAP( 2013فقط من عملية المناشدة الموحدة المائة ب 63تم تمويل 
والصرف الصحي والنظافة المياه قطاع تلقت القطاعات الرئيسية لالستجابة الحالية مثل ، حيث القطاعات والمجموعات

 تلقتو. ةالمائة من األموال المطلوبب 42 الثانية وتلقتفقط، بالمائة  31 اً؛ حيث تلقت األولىمنخفض الزراعة تمويالً قطاع و
المأوى بالمتعلقة تسعة الأي من المشاريع يحظى  لم وعلى الرغم من ذلكالمائة، ب 63  بلغت نسبتهحماية تمويالمجموعة ال

  .تمويلأربعة مشاريع أي  ىبالتمويل الكامل ولم تتلق

وبمناسبة قرب انتھاء عملية المناشدة الموحدة 
خالل أسبوعين سيعقد مكتب تنسيق  2013

جلسة مراجعة مشتركة للمشاريع الشؤون اإلنسانية 
الواردة في خطة االستجابة اإلستراتيجية في دورة 

من أجل تسليط الضوء  2014البرامج اإلنسانية 
أمام المانحين على المشاريع التي يجب أن تحظى 

األولوية كي تفي باالحتياجات الناجمة عن العاصفة ب
إلى جانب مراجعة المشاريع التي بحاجة إلى إعادة 

  .نظر

ولطالما شجع مكتب تنسيق اإلنسانية شركاؤه في 
العمل اإلنساني إلى النظر دوما في التقدم بطلبات 
إلى صندوق االستجابة الطارئة والذي يقدم تمويالً 

ير الحكومية و وكاالت األمم عاجالً إلى المنظمات غ
. المتحدة من أجل دعم النشاطات اإلنسانية الطارئة

  .وحتى ھذه اللحظة لم يتم التقدم بأي طلبات

37%

63%

2013 CAP ‐ US$ 401 million 
requested

Funded

Unfunded


