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   منسق الشؤون اإلنسانيةتقرير عن األوضاع في غزة من قبل 
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دخلت العملية العسكرية اإلسرائيلية والقصف العنيف على قطاع غزة يومها التاسع مع بدء العملية العـسكرية                
وقد سـبق العمليـة     .  كانون الثاني  3البرية التي بدأت رسميا حوالي الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق            

القوات اإلسـرائيلية اآلن فـي منـاطق    وقد تم نشر . البرية قصف مكثف على طول الحدود داخل قطاع غزة      
وقد تحدثت التقارير عن    . مختلفة من قطاع غزة وترافق ذلك مع اشتباكات بين القوات اإلسرائيلية والمسلحين           

  . تدمير طرق وبنى تحتية ومباني، بما فيه تدمير مرفق كبير لتخزين الغاز
  

 شهر من الحـصار علـى       18من القصف وبعد    إن االجتياح العسكري يفاقم من األزمة اإلنسانية بعد أسبوع          
 القتال في المنـاطق المدنيـة المكتظـة         بيوجد مخاطر متزايدة تجاه المدنيين بسب     . األراضي في قطاع غزة   

وما زالت المستشفيات تعاني من أعباء تفوق قدراتها بسبب األعداد الكبيرة مـن اإلصـابات التـي                 . بالسكان
ة، وتواجه مركبات اإلسعاف والطواقم الطبية مصاعب في الوصول إلـى           تراكمت منذ بدء الهجمات اإلسرائيلي    

تم تعليق عمليـات    . توقفت عمليات توفير الكهرباء واالتصاالت في معظم أنحاء القطاع        . الجرحى والمصابين 
  .توزيع الغذاء وأغلقت كافة المعابر

  
  العنف

  
فـي  ) م من المدنيين بما فيه النساء واألطفـال معظمه (فلسطيني 25منذ بدء العملية البرية، قتل ما ال يقل عن       

 ويتوقع أن يرتفع الرقم ليتضمن األشخاص الذين لـم يتمكنـوا مـن الوصـول إلـى                  .مختلف أنحاء القطاع  
في شمالي غـزة ممـا أدى إلـى          هذا الصباح مركبة إسعاف تابعة لمستشفى العودة         توقد قصف . المستشفيات

 وقد قصف أيضا دوار فلسطين في وسط مدينة غزة ممـا  .راح خطرةإصابة أربعة أفراد من الطاقم الطبي بج    
 فلـسطيني   15وقبل االجتياح البري، قتل     .  شخص آخر  40أدى طبقا للتقارير إلى مقتل خمسة مدنيين وجرح         

  .  آخرين عندما قام سالح الجو اإلسرائيلي بقصف مسجد إبراهيم المقادمة في بيت الهيا25وجرح أكثر من 
  

لمساء، أشارت تقارير وزارة الصحة إلى أن عدد الخسائر البشرية منذ بـدء العمليـة العـسكرية                 ولغاية هذا ا  
علـى  % 20 جريح، مـنهم     2,400 قتيل وما يقرب من      491 كانون األول وصل إلى      27اإلسرائيلية بتاريخ   

  . النساء واألطفالمن االصابات من % 40الوفيات واألقل من 
  

. وباتجاه القوات البرية المتقدمة   باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية     إطالق الصواريخ   استمر المسلحون الفلسطينيون ب   
 شـخص   46ولغاية صباح يوم الثالث من كانون الثاني، نقل عن نجمة داوود الحمراء اإلسـرائيلية إصـابة                 

  .  وفيات خالل األسبوع الماضي4و)  إصابات خطيرة4 إصابات متوسطة و5(بجراح طفيفة 
  

  االتصاالت / هرباء الك/ الوقود 
  

معظـم شـبكة   . تعاني محافظات غزة، وشمالي غزة والمنطقة الوسطى وخان يونس من ظالم شـبه دامـس     
في غزة ال تعمل ألنها تعتمد على المولدات االحتياطية التي          ) الخطوط األرضية والهواتف المحمولة   (الهواتف  

  . تعاني من مستويات احتياطي وقود غير ثابتة
  
  



 

   

  الصحة
  
 ساعة متواصلة مما اضطرها االعتماد      48نت كافة مستشفيات مدينة غزة من انقطاع التيار الكهربائي لمدة           عا

ففـي  . وتحذر المستشفيات من انهيار وشـيك للمولـدات االحتياطيـة         . بشكل كامل على المولدات االحتياطية    
البالغ عـددهم   يما يتعلق بالمرضى    مستشفى الشفاء، فان انهيار المولدات االحتياطية سيؤدي إلى نتائج فورية ف          

يوجد ضـغط   .  طفل حديثي الوالدة في العناية المكثفة      30 في قسم العناية المركزة، بما يتضمن        سبعين مريض 
الوضع األمني يمنع أيضا الطواقم الطبية من الوصول        . غير اعتيادي على أقسام العناية المكثفة في قطاع غزة        

  . إلى المستشفيات
  

وما .  إطالق النار المستمر  اإلسعاف أيضا مصاعب لدى محاولتها الوصول إلى الجرحى بسبب        تواجه مركبات   
فقـد قامـت   . زالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعمل بدون توقف من أجل توفير المساعدة إلى الـسكان       

ن يـوم الجمعـة      جريح إلى المستشفيات بي    78مركبات اإلسعاف التابعة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بنقل         
  .  جثة15وتم نقل أيضا . وساعات ظهر يوم السبت

  
ولليـوم  .  مركز صحي بسبب األعمال العدائية في الجوار18 من أصل 4اضطرت االونروا اليوم إلى إغالق      

 من الـدخول إلـى      الطواقم الطبية التابعة للصليب األحمر    بمنع  السلطات اإلسرائيلية   تقوم  الثاني على التوالي،    
  . غزة لمساعدة الطواقم الطبية في مستشفى الشفاءقطاع 

  
غرفة عمليات للطوارئ من قبل وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا بالتعـاون مـع             افتتاح  تم  

األدوية، (ستوفر هذه الغرفة تقييم للمتطلبات      . ضع الصحي في غزة   منظمة الصحة الدولية من أجل متابعة الو      
ومتابعة استجابة المجتمع الدولي والتعامل مع عمليات تحويـل الجرحـى           ) لمعدات وقطع الغيار  المستهلكات، ا 

  . والمرضى اآلخرين
  

  المالجئ 
  

تشير تقديرات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلى أحداث أضرار آلالف المنازل حيث ازداد عـدد الـسكان                 
مـا قبـل العمليـة البريـة للجـيش        .  الطقس البارد  الذين ال يستطيعون البقاء في منازلهم المتضررة في ظل        

 قدرت مصادر تحالف إنقاذ الطفل ومركز الميزان لحقوق اإلنسان أن مـا يزيـد عـن                  كانت قد  اإلسرائيلي،
. شردوا من منازلهم في قطاع غزة خالل العمليـة العـسكرية اإلسـرائيلية            )  أسرة 2,000( شخص   13,000

وقد توجهت معظم األسر إليجـاد ملجـأ عنـد أقـاربهم            . العملية البرية ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد بدء        
 شخص يقيمون حاليا في خمس مالجئ طارئة تعمـل علـى            12,000وجيرانهم في حين يوجد ما يقرب من        

  . إدارتها األونروا
  

  الغذاء 
  

من قبل األونروا اليوم بسبب النـشاطات العـسكرية اإلسـرائيلية،           توزيع المساعدات الغذائية    تم إلغاء عملية    
وتشير تقارير األونروا إلى أنها تواجه مصاعب كبيرة        . باستثناء منطقة جنوبي غزة حيث الوضع أكثر هدوءا       

تمكن برنامج األغذية   . في الحصول على الغذاء لعمليات التوزيع الن معظم المخابز مغلقة والتنقل خطر للغاية            
مؤسسة اإلسـكان التعـاوني     قامت  .  مستشفى في مختلف أنحاء القطاع اليوم      13عالمي من توزيع الخبز إلى      ال

الدولي، وهي إحدى المؤسسات المنفذة الشريكة لبرنامج األغذية العالمي، بتوزيع الغذاء البارحة فـي شـمالي                
  .  القيود على الحركةغزة لكنها لم تتمكن من التوزيع اليوم في خان يونس ألسباب أمنية وبسبب

  
. عدد المخابز العاملة حاليا هبط إلى عـشرة مخـابز         .  مخبز 23وبسبب نقص غاز الطهي، اقفل ما مجموعه        

  .  مخبز تعمل بشكل جزئي اعتمادا على توفر التيار الكهربائي14يوجد 
  

  المياه والصرف الصحي
  



 

   

ن قطاع غزة ال يوجد لديهم ميـاه، خاصـة   من سكا % 70طبقا لمصلحة مياه البلديات الساحلية، ما يقرب من         
وتخشى مـصلحة  . مدينة غزة وشمالي غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود للمولدات االحتياطية          

مياه البلديات الساحلية أن استمرار القصف بالقرب من محطة معالجة المياه العادمة في بيت الهيـا يمكـن أن                  
وفي حال حصل ذلـك،     .  مليون متر مكعب من المياه العادمة      3تي تحتوي على    يصيب بركة المياه العادمة ال    
  . في جزء كبير من بيت الهياسيحصل فيضان لهذه المياه 

  
 35,000 لتر من الوقود إلى مصلحة مياه البلديات الساحلية، لكن تم توزيـع              75,000قامت االونروا بتوفير    

فـي  : ويبقى الوضع خطرا  . ي ظل األوضاع األمنية الحالية    لتر فقط بسبب التخوف من نقل شاحنات الوقود ف        
شمالي غزة على سبيل المثال يوجد وقود كاف لشبكات المياه والصرف الصحي لالستمرار في عملياتها لمـدة     

  . أيام فقط2-3
  

  المعابر 
  

سلع أخرى إلـى    لم يتم السماح بإدخال أي وقود أو إمدادات أو أية           . كافة معابر غزة مع إسرائيل مغلقة اليوم      
كان معبرا ايريز ورفح مغلقان اليوم بمعنى انه لم يتم إدخال أية لوازم طبية ولم يتم إخالء                 . 1قطاع غزة اليوم  

 عبر معبر رفح للعالج خارج       مرضى 105تم نقل    هتقول منظمة الصحة الدولية أن    . أي جرحى من والى غزة    
  .  كانون األول27غزة منذ بدء العملية العسكرية اإلسرائيلية بتاريخ 

  
  التمويل

  
يتم . قامت عدة جهات مانحة بالتعهد بمساهمات إلى صندوق االستجابة اإلنسانية الطارئة في األيام األخيرة

إلى منظمة  دوالر أمريكي 250,000حاليا صرف األموال للمشاريع الطارئة في قطاع غزة، بما يتضمن 
إلى اإلغاثة اإلسالمية  دوالر أمريكي 200,000توفير ، والصحة الدولية لشراء حقائب جراحية للمستشفيات

 دوالر أمريكي إلى لجان اإلغاثة الزراعية 130,000، ومبلغ لشراء وتوفير أغطية وغذاء إلى ثمان مستشفيات
  . إلى المحتاجينواألغذية الجافة الفلسطينية لتوفير مصابيح يدوية وبطاريات 

  
  االحتياجات ذات األولوية 

  
هناك حاجة  .  كانون األول  30الوقود الصناعي ضروري لتشغيل محطة غزة للطاقة التي اغلقت منذ            :الوقود

 250,000ماسة الستبدال عشرة محوالت التي تدمرت كليا وذلك من اجل توفير الكهرباء مرة أخـرى الـى                  
االخـرى  تضررت كافة شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق        . نسمة في المنطقة الوسطى وشمالي غزة     

التي توفر خدمات أساسية الى السكان، باالضافة الى المستشفيات والسكان الذين تضرروا ايضا مـن انقطـاع     
يمكن لمعبر ناحال عوز الـذي      .  ساعة 48تعاني بعض المناطق من انقطاع التيار لفترات وصلت الى          , التيار

عادة تشغيل عمليات محطة الطاقة واعـادة       يعتبر الممر الوحيد لتسهيل نقل كميات كافية من الوقود من أجل ا           
  .   ما زال المعبر مغلقا. تخزين كميات احتياطية من الوقود في قطاع غزة

  
الناقل اآللي على   . القمح ضرروي لتوفير الطحين الى المخابز المحلية وتوزيع الغذاء الى سكان غزة           : القمح

  . ما زال المعبر مغلقا. كميات من القمح الى قطاع غزة يعتبر اآللية الوحيدة لتسهيل استيراد  الذيمعبر كارني
  

لم يتم ادخال اية سيولة نقدية الى غزة وهناك حاجة ماسة اليها، يمـا يتـضمن االمـوال                  : السيولة النقدية 
 مستفيد، باالضافة الـى     94,000الضرورية الى برنامج األونروا لتوزيع المساعدات النقدية الى ما يقرب من            

  .  من أجل األموالبرنامج العمل
  

                                                
1
 كانون 26ي كارني المستخدم لنقل القمح آخر مرة بتاريخ  تم فتح خط أنابيب ناحال عوز والناقل اآللي ف 

  . 2008األول 



 

   

من الضروري تمكين المرضى ومركبات االسعاف من الوصول الـى           :التنقل الداخلي داخل قطاع غزة    
حاليا، التنقل  . عالمؤسسات من الوصول الى المخازن من اجل استئناف عمليات التوزي         وأن تتمكن   المستشفيات  

  .  عتبر تحدي بالغ الخطورةداخل قطاع غزة ي
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