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  ___________________المتحدة األمم
  OCHA - األنسانيه الشؤون تنسيق مكتب

   المحتله الفلسطينيه األرض 
  

  اإلنسانية الشؤون منسق قبل من غزة في األوضاع عن تقرير
   لغاية الساعة الخامسة مساء – 2009آذار،  9 – 2

  
  لمحة موجزة عن الوضع 

ة الد   ات المانح ن الجه سخية م دات ال بوع     التعه ي األس زة ف ول غ شيخ ح رم ال ؤتمر ش الل م ة خ ولي
ا  . الماضي ينتظر أن يتم تنفيذها على أرض الواقع الن الوضع اإلنساني العام في غزة لم يتغير بعد          وم

ار                           ادة االعم ة وإع ود اإلغاث دم في جه م إلحراز تق شرط األه ور ال ة المرور والعب . زالت قضية حري
االت المساع        ة        يجب توفير ضمانات للوآ واد اإلغاث ور إليصال م ة التحرك والعب سانية لحري دات اإلن

تم                 . وجهود إعادة االعمار   واد التي ي ات الم ة وآمي خالل فترة التقرير، حصل تحسن طفيف على نوعي
ود                 . احتجازها أو إعاقة دخولها إلى غزة      تقرار وفي ظل استمرار القي اب االس وفي حال استمرار غي

د التخزين، وفي             على المرور، يتوقع أن تكون إ      ة أم االت من إطال عاقات إضافية بسبب مخاوف الوآ
  . بعض الحاالت، انتهاء مفعول بعض السلع الغذائية أو األدوية التي تنتظر التخليص

  
ارير   . استمرت أحداث العنف المتبادل بين القوات اإلسرائيلية والمسلحين داخل قطاع غزة           أشارت التق

ن   رب م ا يق ى إطالق م صنع و صارو30إل ي ال ذيفتي أر3خ محل اون وق ذائف ه ي. ق اه .ب جي باتج
ى                      . جنوبي إسرائيل   ا أدت إل إطالق صواريخ مم وات اإلسرائيلية ب ر، قامت الق رة التقري  5وخالل فت

سطيني     12وفيات و  اريخ   .  إصابة من الجانب الفل وارب العسكرية اإلسرائيلية          6،  4بت  آذار، فتحت الق
ى                نيرانها مستهدفة قوارب الصيد ا     وارب إل ا أضطر الق ا مم لفلسطينية إلى الغرب من رفح وبيت الهي

اريخ   . التراجع إلى الشاطئ   وارب                 7بت دما قامت الق ل واحد، عن ه طف ا في سطينيان، بم  آذار، أصيب فل
  . البحرية اإلسرائيلية بإطالق النار مستهدفة القرية السويدية إلى الغرب من رفح

  
ل ثال  اق مقت ارات األنف سببت انهي رين وت تة آخ سطينيين وإصابة س ة فل ستخدم  . ث اق ت ت األنف ا زال وم

  . الستيراد السلع الممنوعة أو المزودة بكميات غير آافية عبر المعابر الرسمية
  

  االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية إلى قطاع غزة 
سلع                   . فتح المعابر  • ة ال ادة سرعة وآمي ى قطاع غزة من أجل زي ابر إل ة المع شغيل آاف  يجب ت

  المسموح بها إلى قطاع غزة؛
واد           : السلع الضرورية بشكل ملح    • ة وم قطع الغيار، الوقود، المياه، مرافق معالجة المياه العادم

  البناء؛
ع                   . السيولة النقدية  • شيط القطاع الخاص ومن ادة تن ة إلع سيولة النقدي هناك حاجة لتدفق ثابت لل

ساعدات ى الم اد عل ادة االعتم ة ا. زي ات النقدي ى المتطلب صل إل شهرية ت يكل 400ل ون ش  ملي
  ).   مليون شيكل إسرائيلي جديد في اليوم13(إسرائيلي جديد 
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  المعابر / الوصول إلى قطاع غزة 
  

  استيراد السلع
سانية،   %) 43( شاحنة 311 شاحنة، منها 729تم السماح بإدخال ما مجموعه   ساعدات إن إلى برامج م
ا     (إلى قطاع غزة هذا األسبوع        ة بم ا سمح    )  شاحنة في األسبوع الماضي        587,5مجموعه   مقارن مم

  : بإدخال السلع التالية
  

  %)  81( شاحنة 588      اإلمدادات الغذائية •
  %)6( شاحنة 44     إمدادات النظافة والصحة العامة •
  %)5( شاحنة 38      اإلمدادات الطبية  •
  %)4( شاحنة 26      المستهلكات غير الغذائية •
  %) 3( شاحنة 19      ة قرطاسي/ التعليم  •
  %) 1( شاحنة 14   صناعية، مستلزمات التغليف/أجهزة آهربائية •

  
ى               121,5تسلم معدل    • ذي وصل إل ومي ال دل الي ة بالمع وم بالمقارن وم خالل الي  شاحنة في الي

 .  2008 شاحنة في األسبوع الثالث من تموز 246
  
 . أو مواد بناءلم يتم السماح بإدخال ماشية أو مرآبات وسائل مواصالت •
  
ود  • ال وق سماح بإدخ تم ال م ي زل –ل رول أو دي ام ( بت تخدام الع ود لالس ال وق م إدخ رة ت آخر م

 ).2008 تشرين الثاني 2بتاريخ 
  
ة الصحية من              ( صندوق من مسحوق الغسيل      704منع شحنة    • ع حقائب النظاف جزء من توزي

ة      ة العالمي اريخ           ) قبل مؤسسة الرؤي الوم بت ريم ش ر آي ى معب سبب نقص       3عل شهادة  " آذار ب ال
 .  شباط26بالرغم من السماح بمرور شحنة مشابهة عبر نفس المعبر بتاريخ " البيئية

  
 آذار على خلفية عدم آهلية    3منع إدخال صندوقين من القمصان من منظمة اليونيسيف بتاريخ           •

و           . الشحنة آأولوية إنسانية   امج ترب ي لتحسين   قامت اليونيسيف بتوفير القمصان في إطار برن
 .  مدرسة في المناطق المهمشة في غزة50مشارآة البنات في 

  
ديزل      . قيود مشددة على نقل الوقود عبر أنفاق الحدودية بين رفح ومصر           • رول وال ال يتوفر البت

ة از مغلق م محطات الغ واق ومعظ ي األس ن . ف عار م ود، ارتفعت األس سبب شح الوق  2 و3ب
 .    يكل في الوقت الحالي ش5 و8شيكل في منتصف شهر شباط إلى 

  
سماح بإدخال       • ا مجموعه                 419تم ال ة بم  طن من غاز الطهي في األسبوع الماضي بالمقارن

فقط من االحتياجات األسبوعية طبقا لجمعية      % 24 طن في األسبوع الماضي مما يشكل        497
 .أصحاب محطات الغاز الفلسطينية
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ى م          2,216,000تم إدخال    • صناعي إل از ال ر من الغ ا يقرب من         لت شكل م ا ي ة مم حطة الطاق

  . من االحتياجات األسبوعية المطلوبة التي وضعتها سلطة محطة الطاقة% 68
  

  الصادرات 
سمح بتصدير أي شيء                        م ي الوم حيث ل ريم ش ر آي ر معب سماح بتصدير شحنتين من الزهور عب تم ال

  . خالل األسبوع الماضي
  

  أوضاع المعابر 
  

ة ا • ر صوفا خالل آاف ق معب ا أغل ن عنه ام المعل اريخ (ألي ر بت تح المعب رة ف ول 12آخر م  أيل
2008( 

  
 معبر آارني بقي مغلقا  •

  
دة            • ي لم ام من أصل    3تم تشغيل الناقل اآللي عند معبر آارني بشكل جزئ د    5,5 أي ان ق وم آ  ي

 . أعلن عنها
  

ائي                • شكل نه ارني ب ر آ د معب اريخ           (تم إغالق مسار األسمنت عن تح المسار بت رة ف  29آخر م
 ). 2008تشرين األول 

  
 .  أيام6 أيام من أصل 5فتح خط أنابيب الوقود عند معبر ناحال عوز بشكل جزئي لمدة  •

  
 .     أيام6 أيام من أصل 5فتح معبر آيريم شالوم للبضائع بشكل جزئي لمدة  •

  
  .أغلق معبر رفح الحدودي للشاحنات خالل آافة األيام السبعة المعلن عنها •

   
  لين في الوآاالت اإلنسانية حرية مرور العام

ة                       ة الدولي ر الحكومي ة من المنظمات غي ة البريطاني رة التنمي تشير المقابالت مع سبعة شرآاء مع دائ
ة،  ( ة المجاع ل لمكافح ة، العم ة العالمي ة اإلعاق ة اإلسالمية، جمعي وربس، اإلغاث سفام، ميرسي آ أوآ

ى تصريح        إلى أن المنظمات غير الحكومية      ) آير، ومؤسسة التعاون   تواجه صعوبات في الحصول عل
ة القدس                ة هوي ويضطر  . لدخول غزة بالنسبة للطواقم المحلية الفلسطينية وحتى لألفراد من حملة بطاق

ى                      دخول إل ى إذن لل ابيع للحصول عل أفراد الطواقم من األجانب لالنتظار ما معدله ثالثة إلى أربعة أس
  . القطاع
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  األمور اللوجيستية
ود تمرت جه صال      اس ات إلي دون إعاق رور ب ة الم ن حري دفاع ع ي ال سانية ف ات اإلن ع المنظم  مجتم

ة                . المساعدات االغاثية إلى غزة    ديم القائم م تق وقد تم إعداد قائمة باألولويات على أساس القطاعات وت
إلى منسق نشاطات الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الذي يطلب منه أيضا توضيح القواعد التي تحكم                

ستية                . راءات الموافقة إج وم مجموعة األمور اللوجي سانية، تق وبالنيابة عن الشرآاء من المنظمات اإلن
  . بقيادة الجهود حول توثيق قضايا حرية المرور من إسرائيل

  
  اإلنعاش المبكر 

ذ شعار                       ر تنفي شاطات اإلنعاش المبكر عب د وترتيب ن ادرة بتحدي قامت مجموعة اإلنعاش المبكر بالمب
ط مختلف الخطط والمناشدات في إطار         " قوم بالمهام المحددة ومتى وآيف وأين من سي " من اجل رب

ار في غزة              . اإلنعاش ادة االعم -2009وقد تم إصدار الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإع
ى    ). خطة السلطة الوطنية الفلسطينية    (2010 يهدف تمرين تحديد وترتيب نشاطات اإلنعاش المبكر إل

  . جنب إقامة أنظمة موازنات، برامج، ورقابة وتقييم متوازيةت
  

  الحماية 
سوية                 ة الن وفرت مناسبة يوم المرأة العالمي فرصة للترآيز على أهمية تعزيز المنظمات غير الحكومي
وحظ نقص في                       ساء حيث ل في غزة لتمكينها من مراقبة والتقرير عن االنتهاآات التي تحصل ضد الن

ة   ة        القدرات المحلي ك المنطق ر في تل ى              .  للتقري ل المجتمعي إل ادة التأهي سطيني إلع دعو المرآز الفل وي
أقلم              ابقة للت ات س دوا آلي ازلهم أو فق دوا من راد  . التنبه لألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة الذين فق األف

ة             سطين     . الذين أصيبوا بإعاقات حديثا يعانون أيضا من نقص المرافق الهام وم المرآز الفل ادة   يق ي إلع
  . التأهيل المجتمعي بإجراء مسح لتتبع األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة في غزة

  
  المالجئ

ذين تضررت     المواد غير الغذائية وتستمر عمليات توزيع     ازلهم أو ال دوا من  إلى آافة العائالت الذين فق
قامت عمليات  . ألسبوعمنازلهم بشكل آبير في مختلف أنحاء القطاع، واستمرت عمليات التوزيع هذا ا           

ة من أصل        2,700التوزيع من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر بتغطية ما يقرب من                5,000 عائل
ستمر ألسبوعين إضافيين        ة                . عائلة مسجلة وست ة للتنمي ة األميرآي ام شرآاء الوآال ك، ق ى ذل إضافة إل

  .  ملجأ متضرر20,000ليغطي ما يقرب من  لفافة من األغطية بالستيكية 2,500الدولية بتوزيع 
  

ة سيولة النقدي ة  : ال ساعدات نقدي وفير م ائي بت دة اإلنم م المتح امج األم ام برن ة اآلن، ق ون 42(لغاي  ملي
ادم         .  عائلة 4,600إلى  ) شيكل إسرائيلي جديد   اعتمادا على نفس النظام، ستبدأ األونروا في األسبوع الق

ازلهم          بصرف دفعات من المساعدات النقدي     ة التي تضررت من ذه      . ة إلى العائالت الالجئ الهدف من ه
ائالت لحين                       دعم الع ل ل ار ب ادة االعم المساعدات النقدية ال يدخل في أطار دعم إصالح المنازل أو إع

ار  ادة االعم ات إع دء عملي ة  . ب ة لغاي سبة لإلصالحات الثانوي ديل  5,000بالن م تع ي، ت  دوالر أمريك
  .  المستفيدون بإجراء اإلصالحات عند تسلمهم النقوداألسعار لضمان أن يقوم

  
  الصحة 
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ة     ة بقيم دات مالي ى تعه صحة إل ادت وزارة ال بوع الماضي، أف ي األس ة ف ات المانح ؤتمر الجه د م بع
ا يقرب     35,7  مليون دوالر أمريكي إلعادة بناء وتأهيل المرافق الطبية المدمرة، حيث تم تخصيص م

ذوي االحتياجات الخاصة        مليون دوالر أمريكي    30,5من   شاطات المرتبطة ب ى الن شرآاء   .  إل ام ال وق
ات                    ات حول اإلعاق ل البيان في مجال الصحة بإقامة شبكة معلومات من أجل تجميع والتعامل مع وتحلي

  . المرتبطة بالحرب
  

ة    )  صندوق 95( شاحنة   11وتفيد وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا إلى وصول           وازم الطبي من الل
اريخ     إ ي رام اهللا بت زي ف ة المرآ ز األدوي ن مرآ زة م ى غ وع  .  آذار5ل ن مجم ن  4,600وم ن م  ط

دولي في وزارة     . منها% 70اللوازم الطبية التي وصلت إلى غزة حتى اآلن،        اون ال رة التع واتفقت دائ
س   ة الرئي ة والدولي ة المحلي ر الحكومي ات غي ة والمنظم صحة العالمي ة ال ي رام اهللا ومنظم صحة ف ية ال

ة المرآزي في رام                     دى مرآز األدوي سجيلها ل بوجوب استمرار وصول اإلمدادات الطبية إلى غزة وت
  . اهللا قبل شحنها إلى القطاع خالل خمسة أيام عمل

  
رامج الصحة       -وتفيد المنظمات غير الحكومية إلى ارتفاع في عدد التحويالت النفسية          ى ب االجتماعية إل

  . النفسية المجتمعية
  

%) 56,5( طلب  183 طلب تصريح إلى المرضى قدم خالل شهر شباط، حصل       324ع  ومن مجمو 
ة          ات    109على تصاريح في الوقت المناسب؛ وتم إعاق ات    9؛ ورفضت    %)33,6( طلب %) 2,8( طلب

ى           %) 7,1( مريض  23فيما اضطر   وا ينتظرون الحصول عل ا زال ام وم از األمن الع ة جه ى مقابل إل
ز، غادر قطاع غزة                 طبقا إلى مكتب ا   . تصريح الخروج  ر ايري د معب سطيني عن سيق الفل التصال والتن

-22( أيام خالل شهر شباط   3وفتح معبر رفح لمدة .  مريض عبر معبر ايريز خالل شهر شباط   258
 15 مريض من عبور المعبر للحصول على العالج الطبي في الخارج، بما يتضمن               337وتمكن  ) 24

  . مريض نقلوا عبر سيارات اإلسعاف
  
  مياه والصرف الصحيال

 موقع عينة في مختلف أنحاء القطاع        550استمرت سلطات المياه في غزة في مراقبة جودة المياه في           
اه والصرف الصحي                     سلطات تعمل في مجال إصالح شبكات المي اه     . وما زالت ال ة للمي ة التحتي البني

ية     واد األساس ال الم صال وإدخ ع إي تم من ث ي ة حي ست آافي صحي لي صرف ال ل  وال ار مث ع الغي وقط
  . األنابيب وهناك مواد بالغة األهمية لم يتم إدخالها لفترة تزيد عن شهر واحد

  
  التعليم 

املين في   . االجتماعي إلى أطفال المدارس-تبقى هناك أولوية لتوفير الدعم النفسي      ويدرس الشرآاء الع
د         الل ت ن خ ة م ة الملح ذه الحاج ع ه ل م شترآة للتعام ات م ال توجه ذا المج ول  ه ين ح ريب المعلم

ال        سية لألطف صحة النف ز ال ل تعزي ن أج ل م ى الطف ز عل ي ترآ ة الت ات التعليمي ضية . الممارس والق
  . األخرى التي تحتاج اهتمام تكمن في توفير تدريب إلى المعلمين قبل نهاية الفصل الدراسي في أيار

  
ة                اون مع مؤسسة شارك ومنظم سيف بالتع ذ في        إصالحات  CHFأجرت منظمة اليوني ة للنواف  ثانوي

  . لم يكن باإلمكان القيام بإصالحات رئيسية بسبب نقص مواد البناء. المدارس باستخدام أغطية النايلون
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ادة       حرية المرور تبقى القيد الرئيسي أمام إيصال اللوازم التربوية، والمواد المدرسية المؤقتة ومواد إع

  . التأهيل المدرسية إلى غزة
  

  الزراعة / األمن الغذائي 
دء في                      ادة الب ة الضرورية إلع يعاني مزارعو غزة من نقص السيولة النقدية ومن المدخالت الزراعي

ة م الزراع ة . موس صيد وتربي ق ال دفيئات ومراف ة وال ل األراضي الزراعي ادة تأهي ام بإع ال يمكن القي
  . إدخال الموادالمواشي المدمرة والطرق الزراعية المتضررة في ظل القيود على حرية العبور و

  
ري      واد ال مدة، م ذور، األس ي، الب ف المواش ضمن عل ة تت ضرورية وذات األولوي واد ال ب، (الم أنابي

ات، شبكات           ) شبكات وصنابير  مبيدات الحشرية، الشتالت، المواشي، أدوية للعالج البيطري، التطعيم
ة     شاتل الزراعي ضانات والم وازم الح اص، ول ة لألقف زرع الب (معدني صواني ل خ ال دود، ال ). ذور، ال

وارب وقطع                  مرافق الصيد تحتاج إلى طعام إلى السمك في المياه وشبكات من النايلون، ومحرآات للق
س الغطس     ي، ومالب اس الجغراف دات للقي اج، ومع ار، وورق الزج ر    . غي ا غي واد إم ذه الم م ه معظ

د     . 1متوفرة محليا أو ال يمكن شراؤها بسبب األسعار الباهظة     ا يزي سكان   % 70عن  في حين م من ال
وظ     شكل ملح دجاج ب رة ال ضت وف واني، وانخف روتين الحي ى الب دجاج للحصول عل ى ال دون عل يعتم

  . بسبب نقص علف الحيوانات والغاز للحاضنات والن العائالت ال تستطيع تحمل ارتفاع األسعار
  

شهري               سوق نصف ال ة في غزة التي       قامت مجموعة األمن الغذائي بإصدار النتائج الرئيسية لدراسة ال
  :  آذار2استكملت بتاريخ 

  
 مستوى وفرة السلع الغذائية األساسية، الطازجة والمجففة، مقبول حاليا؛ •
  
 ما زالت وفرة اللحوم والدجاج والبيض تشكل مشكلة؛ •

  
ى                     25لغاية   • دقيق في مطاحن قطاع غزة وصل إل اطي ال  طن   11,700 شباط، مجموع احتي

 .  2009 آذار 22 يوم، أي لغاية 26السكان لفترة وتكفي الكمية لتغطية احتياجات 
  

 نقص علف الحيوانات ساهم في ارتفاع أسعار الدواجن؛  •
  

سبة     • رب بن د الح وم بع عر اللح اقص س ضت   %. 0,5تن عار انخف ن األس وفرة لك ضار مت الخ
 باستثناء البندورة؛ 

  

                                                 
 الضفة في للطن دوالر 270 بمعدل بالمقارنة طن لكل أمريكي دوالر 400 يكلف للحيوانات آعلف الشعير مثال  1

 الدجاج سعر. رفح أنفاق عبر الماشية تهريب استمر التجارية، غزة معابر عبر الماشية إدخال منع ظل وفي. الغربية
  . 2008 األول آانون منذ %52 بنسبة ارتفاع وهو األسبوع، هذا للكيلو شيكل 25 إلى آبير بشكل ارتفع
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ابر الح                     • تح المع ى ف د عل ستقرة حيث تعتم ر م ذاء في القطاع غي رة الغ ضائع   لكن وف ة للب دودي
 اإلنسانية والتجارية واستئناف اإلنتاج المحلي؛

  
اة في وقت                            • ى المعاف درة القطاع الزراعي عل ى ق ر عل شكل آبي د ب ذاء الطازج تعتم وفرة الغ

ود                    ة عن القي صادية الناجم واد والصعوبات االقت نقص الم قريب ومرتبط أيضا إلى حد آبير ب
 ؛ ) في حال تم السماح باستيراد الغذاءأسعار مرتفعة للغذاء الطازج المستورد،(

  
سيولة       • العامل المهم الذي يؤثر على األمن الغذائي في األسابيع واألشهر القادمة هو استئناف ال

ى المساعدات                  . النقدية والتشغيل  اد عل ستمر سكان غزة باالعتم ك، سي وفي حال لم يحصل ذل
 . الغذائية والنقدية وبرامج خلق فرص العمل الطارئة

  
ة في القطاع         : قص السيولة النقدية  ن • شهرية      . يوجد نقص في السيولة النقدي ة ال ات النقدي المتطلب

 ؛  ) مليون شيكل في اليوم13( مليون شيكل 400تصل إلى 
  

ة  % 20بدءا من األول من آذار، قامت حماس بصرف رواتب إلى          • من مجموع موظفي الخدم
  . المدنية في القطاع

   
طناع  ر االص ن القم صور م ة  ال اع الزراع دها قط رار تكب رت أض دة أظه م المتح ابع لألم : ي الت

php.index/ps.apis.www://http  
 
  

  المعلومات إدارة / التنسيق
سيق  المتحدة األمم مكتب أطلق شؤون  لتن سانية  ال ات  قاعدة  اإلن شاطات  بيان ة  االستجابة  ن زة  المتعلق  بغ
ى ع عل ي الموق ت. االلكترون م وقام ات معظ ات المجموع ساهمة والقطاع ي بالم ات ف ى بيان دة إل  قاع

دريب . فيها البحث يمكن التي االلكترونية البيانات ات  إدخال  في  الت وفر  البيان د  غزة  في  ي  الطلب  وعن
ي دس ف افة. الق ى إض ك، إل ن ذل وير يمك ارير تط رائط تق د وخ ب عن ة الطل ات لتلبي سيق احتياج  التن

ى  منتظم بشكل تحديثها يتم التي االلكترونية لالجتماعات الرزنامة وهناك. والقطاعات للمجموعات  عل
  . الشرآاء قبل من الموفرة المعلومات أساس

  
  
 
  

  :للنص بالغة االنكليزية
_10_03_2009_report_situation_humanitarian_gaza_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http

pdf.english 


