
 

   

  
                                    ةلمتحدااألمم 

 
                     OCHA  مكتب تنسيق الشؤون األنسانيه-  

  األرض الفلسطينيه المحتله                
  

   منسق الشؤون اإلنسانيةتقرير عن األوضاع في غزة من قبل 
  

   لغاية الساعة الخامسة عصرا– 2009 كانون الثاني 5
 
  

 تحـت وطـأة هـذا       العاشر فيما يعاني سكان غزة    لى قطاع غزة يومها     عدخلت العملية العسكرية اإلسرائيلية     
مدينـة  (حول التجمعات السكانية الرئيسية في شمالي قطاع غزة          اإلسرائيلية    البرية وقد تم نشر القوات   . العنف

اع غزة بين محافظـة غـزة والمنطقـة    ، وفي شرقي قط )غزة، بيت حانون، بيت الهيا ومخيم جباليا لالجئين       
  . الوسطى، وفي جنوب شرق رفح

  
وتتزايـد  . غزة مقسمة حاليا الى قسمين فيما اصبحت عملية التنقل الداخلية داخل القطـاع بالغـة الخطـورة                

ما زال أكثـر    . الصعوبات أمام الطواقم االنسانية التي تعمل على توزيع المساعدات أو الوصول الى الجرحى            
 من منـازلهم     والمياه، فيما هرب آالف السكان       ن مواطن في غزة يعانون من غياب التيار الكهربائي        من مليو 

اضافة الى تدمير البنية التحتية األساسية، بما يتضمن الكهربـاء والميـاه وميـاه              . بحثا عن مالجئ أكثر أمنا    
 المركزة الكافية الى العـدد      الصرف الصحي، واالتصاالت والطرق، ال تستطيع المستشفيات أن توفر الرعاية         

  . الكبير من االصابات
  

  العنف
  

 قتيل 94 كانون الثاني الى ما يقرب من        3 بتاريخ   بدء العملية البرية  ارتفعت الخسائر البشرية واالصابات منذ      
.  مقتل عائالت بأكملهـا   ة هي من النساء واألطفال بما فيهم      العديد من الوفيات األخير   . وعدد كبير من الجرحى   

فـي  ) خمس أطفال وامهم وابـيهم    ( من أسرة فلسطينية واحدة      فرادوقتلت هذا الصباح قذيفة اسرائيلية سبعة أ      
وقـد  .  فلسطيني 25ومنذ هذا الصباح لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، قتل          . منزلهم في مخيم الشاطئ لالجئين    

أدى الى تدمير ثالث عيـادات متنقلـة      قصف المقر الرئيسي التحاد لجان الرعاية الصحية في مدينة غزة مما            
سوق الخضار المركزي فـي مدينـة       اسرائيلية  بتاريخ الرابع من كانون الثاني، ضربت قذيفة        . ومركبة واحدة 

وقتل مواطن يعمل في طواقم اتحاد لجان الرعاية الصحية، وهي          . اصابة 40 قتلى و  ةغزة مما ادى الى خمس    
ندما ضربت قذيفة اسرائيلية مركبة اسعاف كانت تحـاول اخـالء           منظمة مدعومة من قبل منظمة اوكسفام، ع      

  .  جريح في منطقة بيت الهيا، وفقد عامل آخر في الطواقم الطبية رجله وجرح السائق خالل نفس الحادثة
  

 جريح منـذ    2470 قتيل وما ال يقل عن       534أرقام وزارة الصحة لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر تتحدث عن           
ول، لكن الخطر الذي يحيط بالطواقم الطبية وصعوبة انتشال الجرحى من المباني المنهارة يجعل               كانون األ  27

  .  بالغ الصعوبة فيعمليات االخالء الصحيحة وتقدير الخسائر البشرية أمرا
  

 جندي اسرائيلي في غزة منـذ يـوم         60وبشكل اجمالي، جرح ما يقرب من       . قتل جندي اسرائيلي يوم االحد    
 صـاروخ   45وقد اطلق المسلحون في غزة ما ال يقل عن          . ا يتضمن اربعة جنود في حالة الخطر      السبت، بم 

 . يوم االحد مما ادى الى اصابة ثالثة اسرائيليين

 

 

 

 
  



 

   

  االتصاالت / الكهرباء / الوقود 
  

ومنذ العملية البرية، تعاني كافة محافظـات غـزة         . من التيار الكهربائي في قطاع غزة     % 75قطع ما نسبته    
بعـد الهجمـات   وذلك ومعظم مناطق شمالي غزة من غياب التيار الكهربائي ويوجد كهرباء محدودة في رفح           

يتسلم قطـاع   .  خطوط طاقة من اسرائيل وخط من أصل خطين طاقة من مصر           10 من أصل    6التي دمرت   
  . فقط من احتياجات الكهرباء% 25غزة حاليا 

  
بـالرغم  . ل الى الخطوط المتضررة بفعل الهجمات العسكرية      يواجد الفنيون الكهربائيون مصاعب في الوصو     

من صعوبة تحرك طواقم الصليب االحمر، اال انهم تمكنوا من مرافقة الفنيين الصالح األضرار في خطـوط                 
  . امداد التيار الكهربائي من اسرائيلي الى الجزء الشمالي من قطاع غزة

  
  الصحة

  
يـتم تـوفير الكهربـاء الـى        .  ساعة 24ي ظل انقطاع التيار لمدة      لكي تتمكن من العمل ف    مستشفيات  تكافح ال 

اليـوم،  . المستشفيات من قبل المولدات االحتياطية واحتياطي الوقود الى المولدات وصل الى مستويات متدنية            
مخازن التطعيمات والمختبرات والمخازن الرئيسية اغلقت بسبب نقص        مولدات لدى مركبات وزارة الصحة و     ال

 تعمل االنـروا والـصليب األحمـر لتـوفير         .بتوفير الوقود الى وزارة الصحة    قامت  ى ان االونروا    الوقود ال 
  . امدادات وقود اضافية كحل على المدى القصير

  
في حين يتم اخراج المرضى ذوي الحاالت المستقرة باسرع فترة ممكنة فـي سـبيل تـوفير المكـان فـي                     

قسام الرعاية المكثفة في كافة أنحاء قطاع غزة وتم اشغال كافة         ك ضغط متزايد على ا    لهناالى ان   المستشفيات،  
  . هناك حاجة ماسة الخالء المرضى خارج القطاع. االسرة في هذه االقسام

  
بالرغم من توفير كميات كبيرة من االدوية من قبل العديد من الجهات المانحة والمنظمات، تتـسلم المنظمـات            

ر ادوية لتسكين االلم وأكياس للجثث وشراشف لالسرة التي تستخدم لتغطيـة  االنسانية حاليا طلبات عاجلة لتوفي 
  . احي الجهاز العصبي والعظام وجراحي عمليات القلب المفتوحهناك ايضا حاجة ماسة لجر. الجثث

  
لم يتم اصالح االضرار التي اصابت المستشفيات، على سبيل المثال، لم يتم اصالح الزجاج المكسور بـسبب                 

  . ة الزجاجنقص ماد
  

  . اغلقت خمس مراكز رعاية صحية تابعة لالونروا بسبب االعمال العدائية القريبة من الموقع
  

لم تتمكن الطواقم الطبية العاملة في الهالل االحمر الفلسطيني من االستجابة للعدد الكبير من المكالمات بـسبب                 
لغاية منتصف ظهر الرابع من كانون      و صف الظهر منت  كانون الثاني  3ففي الفترة بين يوم     . العمليات العسكرية 

هناك قلـق  .  حالة وفاة36 اصابة و176الثاني، تعاملت الطواقم الطبية العاملة لدى اسعاف الهالل االحمر مع           
   . متزايد فيما يتعلق بأمن مركبات االسعاف

  
  المالجئ 

  
لحدودية الى داخل غزة خالل سير وتقدم       تشير التقارير الى تشريد عدد كبير من الناس القاطنين في المناطق ا           

 شخص يعيشون في هذه المراكز      5,000حاليا هناك   .  مركز للمشردين  11قامت االونروا بفتح    . العملية البرية 
الـى  ) بما فيها الفرشات واالغطية   (قامت االونروا بتوزيع مواد غير غذائية       . يد بشكل سريع  لكن الرقم في تزا   

ستحتاج االونروا الى مواد اخرى مثل الحقائب للصحة        . المحتاجين لكن احتياطي هذه المواد تنفذ بشكل سريع       
  . ء واللحمةبدأت االونروا بتوزيع رزم الغذاء التي تتضمن الخبز والفاصوليا. والنظافة العامة

 

 

 
  



 

   

  المياه والصرف الصحي
  

وتحذر مصلحة مياه البلـديات     . نظام المياه والصرف الصحي على شفير الهاوية بسبب نقص الطاقة والوقود          
 بئر مياه ال تعمل بتاتا بسبب نقص الكهرباء واالضرار التي لحقت االنابيب أو              130 من أصل    48الساحلية أن   

 بئـر  45يعمل حاليا ما ال يقل عـن      ). يكفي لثالثة أيام فقط   (شغل المولدات   بسبب نفاذ احتياطي الوقود الذي ي     
مياه اضافي بشكل جزئي ويتوقع أن تتوقف عن العمل خالل أيام بسبب عدم وجود امدادات اضافية من الوقود                  

 شـخص فـي غـزة وشـمالي غـزة،       400,000ما يقرب من    ( شخص   530,000ما يزيد عن    . والكهرباء
ال تصلهم المياه بتاتا، أما البقية فهـم        )  شخص في المنطقة الوسطى    30,000رفح، و  شخص في    100,000و

  . يتسلمون المياه بشكل متقطع مرة واحدة كل عدة أيام
  

لكن . تواجه مصلحة مياه البلديات الساحلية مصاعب في اصالح األضرار التي اصابت الشبكات ألسباب أمنية             
تعيد توجيه المياه الى الناس مـن مـصادر         أن  اه البلديات الساحلية    لمصلحة مي في حال توفر الكهرباء، يمكن      

  . أخرى
  

. وضع شبكات الصرف الصحي بالغ الخطورة مما يشكل مخاطر من انتشار اوبئة مرتبطة بالميـاه العادمـة                
 محطة ضخ للميـاه  37هناك فيضان للمياه العادمة الى بيت الهيا والمراعي والبحر بعد خمسة أيام من اغالق    

 محطة تعمل بشكل جزئي ويتوقع ان تغلق        32المحطات المتبقية البالغ عددها     .  نقص الكهرباء  بفي غزة بسب  
في محطة معالجة المياه العادمـة فـي   المشكلة االخطر تكمن . اذا تسلموا مزيد من الديزل ايام اال  4-3خالل  

 سم  2 الى   1,5 المياه يرتفع بمعدل     فباالضافة الى مخاطر اية ضربات بالقرب من البركة، مستوى        . بيت الهيا 
ويتوقع خـالل   . كل يوم بسبب نقص الكهرباء أو الوقود لضخ الفائض من البركة الرئيسية الى البرك االخرى              

  .  سم في مستوى المياه حيث يقترب من الفيضان20-15اسبوع ارتفاع بنسبة 
  

  الغذاء 
  

يوجد لـدى جمعيـة أصـحاب       . األمني الخطر ما زالت عمليات توزيع الغذاء تواجه مصاعب بسبب الوضع          
.  طن من غاز الطهي مخزنة في محطات الغاز بالقرب من الحـدود وعلـى الطريـق الـشرقي                 70المخابز  

الوصول الى هذا الغاز سيكون ممكنا فقط من خالل الحصول على اذن من السلطات االسرائيلية مما سيـسمح                
  .برفع عدد المخابز العاملة

  
  دات االنسانية حركة تنقل المساع

  
ومن خالل التنـسيق    . حركة المساعدات االنسانية داخل قطاع غزة صعبة بسبب الوضع األمني على األرض           

مع السلطات االسرائيلية، تساعد اللجنة الدولية للصليب االحمر في تنسيق الممر اآلمن لعـدد مـن مركبـات                  
يات الساحلية ولمحطـة غـزة لتوزيـع الكهربـاء     االسعاف وطاقم المطافئ والطواقم الفنية لمصلحة مياه البلد 

  . لضمان عدم قصفهم عند محاولتهم لمساعدة الناس المحتاجين أو اصالح األضرار
  

  المعابر 
  

 شـاحنة مـن   60يتوقـع ادخـال   .  ومعبر ايريز الوم وانابيب الوقود في ناحال عوز     فتح اليوم معبر كيريم ش    
 47 لتر من الوقود الـصناعي و      215,000 تم ضخ ما يقرب من       .االمدادات االنسانية عبر معبر كيريم شالوم     

ـ طن من غاز الطهي من اسرائيل الى غزة لكن لم يتم تسلم الكميات بسبب االوضاع االمنية الخط                 دخـل  . رةي
معبر ايريز فتح بشكل جزئي لعدد محدود من المرضى والمـواطنين        .  لتر من الديزل الى االونروا     100,000
  . االجانب

  
.  حالة طبيـة 17 شاحنات من اللوازم الطبية ويتوقع ايضا اخالء        4يتوقع وصول   : ح فتح اليوم أيضا   معبر رف 

من عدة دول ما زالوا ينتظرون على الجانب المصري من         ) االطباء والجراحين وغيرهم  (المتطوعون الطبيون   
  . المعبر لدخول غزة للمساعدة في معالجة الجرحى الفلسطينيين



 

   

  
  ألولوية االحتياجات ذات ا

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

، باالضافة الى التنسيق للـسماح للطـواقم الفنيـة باصـالح            ماسة الستبدال عشرة محوالت التي تدمرت كليا      
نقل كميات كافية مـن  الذي يمكن أن يسهل  يجب ابقاء معبر ناحال عوز مفتوحا النه المعبر الوحيد          . األضرار

  .    الوقود من أجل اعادة تشغيل عمليات محطة الطاقة واعادة 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. لية الوحيدة لتسهيل استيراد كميات من القمح الى قطاع غزةمعبر كارني يعتبر اآل

  
لم يتم ادخال اية سيولة نقدية الى غزة وهناك حاجة ماسة اليها، يمـا يتـضمن االمـوال                  : السيولة النقدية 

، باالضافة الـى     مستفيد 94,000الضرورية الى برنامج األونروا لتوزيع المساعدات النقدية الى ما يقرب من            
  . ، والرواتب الى طواقمها ودفعاتها الى المزودينبرنامج العمل من أجل األموال

  
من الضروري تمكين المرضـى     . حالياـ التنقل داخل القطاع مقيد جدا      :التنقل الداخلي داخل قطاع غزة    

مخازن من اجـل    المؤسسات من الوصول الى ال    وأن تتمكن   ومركبات االسعاف من الوصول الى المستشفيات       
المخـابز  . ، وان تتمكن الطواقم من التحرك الصالح األضرار في الخدمات العامـة           استئناف عمليات التوزيع  

   . ايضا تحتاج أن تصل الى الغاز في المخازن لدى محطات الغاز في المنطقة الحدودية
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