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العاصفة الشتوية                                        :األرض الفلسطينية المحتلة 
  )مساءً  3، الساعة 2013ديسمبر / كانون األول  16كما ھو  في (تقرير عن الوضع 

 

  
  

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

  
  المالمح الھامة

  
  ال زالت المجمعات الفلسطينية في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة تعاني آثار العاصفة الشتوية على الرغم

 . السنوي في معدلھا المتدنيةحرارة الودرجات وتساقط الثلوج رياح ھبوب المطار ومن توقف ھطول األ
  من حالة المعاناة اإلنسانية الموجودة في السابق  والتي تعيشھا قطاعات واسعة من  وتداعياتھا تزيدالعاصفة ھذه

على الرغم من دخول . السكان الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يواجه أزمة حادة في الوقود والطاقة
محدود ألول مرة منذ اء غزة بشكل ديسمبر وتشغيل محطة توليد كھرب/كانون األول 15الوقود إلى غزة في 

 .ساعة يوميا 12نوفمبر، إال أن السكان ال زالوا يعانون من انقطاع الكھرباء لفترة /تشرين الثاني
  نسمة إلى  6,000نحو تھجير  إلىمختلف المناطق في قطاع غزة في اح الفيضانات ياجتفي ذروة العاصفة أدى

غادرت معظم العائالت المھجرة المدارس والمراكز االجتماعية إال أن  .أماكن إيواء مؤقتة أو إلى منازل أقاربھم
وتحسن الوضع في معظم . ديسمبر/كانون األول 15مدارس حتى  3شخص الزالوا يلجئون إلى  1,000نحو 

 .المناطق التي اجتاحھا الفيضانات عدا مدينة غزة
  خشى أن تشمل الخسائر جميع المحاصيل ويُ . خاصة الدفيئات والحقولفي غزة تضرر اإلنتاج الزراعي بشدة

 20,250كما تعرض قطاع الدواجن إلى أضرار كبيرة حيث تفيد التقارير عن نفوق نحو . النقدية لھذا الموسم
 .دجاجة جراء العاصفة

  بالضفة الغربية إلى خسائر فادحة في مساكنھا الرثة إلى جانب ) ج(تعرضت المجمعات الرعوية في أنحاء المنطقة
وعلى الرغم من ذلك ليس باإلمكان تقدير حجم الخسائر نظراً إلى تعذر الوصول إلى  .ر ضخمة في مواشيھمخسائ

 .وال تزال الدراسة متوقفة في معظم المدارس بالضفة الغربية. العديد من المناطق

متر مربع  56,000
 مساحة الحظائر

التي ُدمرت أو تضررت 
في الضفة جراء العاصفة 

 الغربية

  دجاجة 20,000
نفقت في قطاع 

غزة جراء األحوال 
 الجوية

انقطاع الكھرباء لمدة 
  ساعة يوميا 12

على الرغم من تشغيل 
محطة توليد كھرباء  

 غزة

  آالف المنازل
والعائالت 

تضررت في 
أنحاء الضفة 

 الغربية

1,000 
  شخص

ال زالوا يلجئون إلى 
المدارس في قطاع 

 . غزة

  نظرة عامة للوضع

 من بين اقوى العواصف التي تم تسجيلھا خالل العقود األخيرة، ضربت األرض الفلسطينية المحتلة عاصفة شتوية، ھي
وترافقت العاصفة مع رياح قوية، وأمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة وفي . ديسمبر/كانون األول 11بتاريخ وإسرائيل 

 13و  8ار التي سقطت على قطاع غزة في الفترة بين وتفيد التقديرات حول كمية األمط. بعض المناطق تساقط الثلج بكثافة
  .بالمائة من المعدل الطبيعي لكمية األمطار السنوية 75ديسمبر، بأنھا تبلغ نحو /كانون األول

ھذه العاصفة زادت من حالة المعاناة اإلنسانية الموجودة في السابق والتي تعيشھا قطاعات واسعة من السكان الفلسطينيين 
كانون  15وعلى الرغم من تراجع العاصفة في  .الغربيةبالضفة ) ج(معات الرعوية في المنطقة والمجع غزة خاصة في قطا

  .ال تزال اآلثار السلبية قائمة في ظل احتمال وقوع فيضانات جراء ذوبان الثلوجديسمبر /األول
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القيود وجراء الوقود والطاقة في في قطاع غزة، تدھورت األوضاع اإلنسانية في األشھر األخيرة بسبب أزمة حادة 
محطة توليد الكھرباء في غزة  إغالقأزمة الوقود والطاقة  وتشمل. وتنقل األفرادعلى حركة البضائع  منذ زمنالمفروضة 

ً  ساعة 16إلى ساعة  12انقطاع التيار الكھربائي من زاد من فترة تشرين الثاني ، مما  1في   اد الوضع سوءدازاو يوميا
  .والتي تم إصالحھا في وقت الحق ديسمبر/ولكانون األ 12 بتاريخالكھرباء من مصر و إسرائيل  إمدادوط خطجراء تضرر 

حالياً، طرأ تحسن على وضع الكھرباء في أعقاب اتفاقية بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر لشراء وقود صناعي لتشغيل 
إلى غزة ديسمبر دخل /كانون األول 15م األحد الموافق وفي يو. محطة توليد كھرباء غزة بشكل محدود ولمدة شھر واحد

لتر من الوقود الصناعي تبرعت به دولة قطر، مما سمح بتشغيل  475,000وقود، من ضمنھا مليون لتر من ال 1.2نحو 
ً  46محطة توليد كھرباء غزة تشغيالً جزئيا ألول مرة منذ   وعلى الرغم من. طن من غاز الطھي 250وما يقرب من  يوما

ً خاصة وأن الطلب الحالي على  12في غزة أن فترات انقطاع الكھرباء ستظل لمدة ذلك تقدر شركة الكھرباء  ساعة يوميا
  .الكھرباء يبلغ ذروته في ھذا الوقت من العام

بالبنية التحتية للصرف الصحي والمياه المنھكة أصال  حيث فاضت برك إلى الفيضان أضرت العاصفة بشدة وباإلضافة 
وباستثناء . فيضان إضافي أوسع لىيع مياه األمطار ومحطات ضخ مياه الصرف في جميع أنحاء مدينة غزة مما أدى إتجم

  13ضخات المتنقلة التي عبرت من إسرائيل فيبفضل المتحسن الوضع في المناطق التي فاضت فيھا المياه مدينة غزة 
  .ديسمبر /كانون األول

 ما زال حوالي  .الجئ مؤقتة ومنازل األقارب في ذروة العاصفةشخص إلى م10000  نوشرد ما يقرب م

  . ديسمبر 16معظم المدارس اعتبارا من  انتظم دوام. ديسمبر 15 ذملجأ منكثالث مدارس يتخذون  شخص  1000 

وُيخشى أن تشمل الخسائر جميع . وبساتين الفاكھة تضرر اإلنتاج الزراعي بشدة في غزة خاصة الدفيئات والحقول
 20,250كما تعرض قطاع الدواجن إلى أضرار كبيرة حيث تفيد التقارير عن نفوق نحو . محاصيل النقدية لھذا الموسمال

ً في غزة  .دجاجة جراء العاصفة ولھذا يجدر االشراف عن كثب على  )بالمئة 57(ويبقى معدل انعدام األمن الغذائي مرتفعا
  .سكان الضعفاء خالل األيام المقبلةأثر ذلك على أسعار الغذاء والوصول إليه بين ال

 بنية التحتيةبال الحقت أضرارأ إسرائيلمع الواقع بين غزة معبر ايريزفاضت المياه في  ديسمبر/كانون األول 13يوم وفي 
نقل المرضى الراغبين في تلقي العالج في يتم و. ديسمبر وبشكل جزئي/كانون األول 17ولم يفتح المعبر أبوابه إال في 

 .لبضائع نقل استخدم عادة لالذي ي) كرم أبو سالم(عن طريق معبر كيريم شالوم يات الضفة الغربية و إسرائيل مؤقتا مستشف
ً  12لى عن تمديد فترة العمل على المعبر اكما أعلنت السلطات اإلسرائيلية  وظل معبر رفح بين قطاع غزة . ساعة يوميا

السلطات المحلية في غزة أن آالف الفلسطينيين ينتظرون على كال الجانبين  وتفيد. ومصر مغلقاُ لليوم الرابع على التوالي
  .كي يتمكنوا من العبور

ويقدر أن آالف  .إلى مناطق متعددةمتعذرا الوصول الزال حيث  غير واضحالعاصفة تأثير  ال يزالفي الضفة الغربية 
نابلس والقدس ھي محافظات كثر تضررا من الثلوج المحافظات األ وكانت. المساكن قد لحقت بھا أضرار بالضفة الغربية

تحت تأثير  )سلفيت ، على وجه الخصوص( مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية  وقعتوقد . بيت لحم والخليلورام هللا و
ة ويوتبقى الطرق الرئيسية مغلقة جراء سوء األحوال الج. المنازلاً بضرارألحقت أاألمطار الغزيرة التي سببت فيضانات و

وتستجيب للحاجات الناجمة  عن كثبالوضع تراقب األونروا و. )ج(بدو والرعاة في المنطقة التي تعيق أيضاً توزيع الغذاء لل
كما أغلقت معظم المدارس أبوابھا في الضفة . التي يعاني بعضھا من نقص الطاقة 19الـفي مخيمات الالجئين  عن العاصفة

  .الغربية

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

العاصفة  مما دفع منسق الشؤون اإلنسانية بدء  منواحد  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 ب الفادحة التي لحقتخسائر ال

  حتياجات اإلنسانية واالستجابة لھااال

  المياه والنظافة والصرف الصحي

  االحتياجات
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  قطاع غزة

 تحسن الوضع في معظم األماكن التي غمرتھا المياه عدا مدينة غزة. 
  تعمل على ضخ المياه من منطقة ديسمبر /كانون األول 13ال تزال المضخات المتنقلة التي دخلت من إسرائيل في ،

  .ن والزيتون في مدينة غزة وبدأت مضخات مياه األمطار والصرف الصحي بالعمل في تلك المناطقالشيخ الرضوا
 دخولھا التي تقع في منطقة منخفضة في مدينة غزة وال يمكن للسياراتالمنارة منطقة اه األمطار تغمر ال زالت مي .

 .غھا في البحروستتكفل المضخات المتنقلة وصھاريج نقل المياه بشفط مياه األمطار وتفري

 االستجابة

  قامت اللجنة الدولية للصليب
األحمر بتزويد مصلحة بلديات 

لتر من  10,000الساحل بـ 
الوقود لمساعدتھا في 
المحافظة على مرافق البنية 
. التحتية خاصة محطات الضخ

وقامت األنروا بتزويد مصلحة 
 54,000بلديات الساحل بـ 

 12لتر أخرى من الوقود في 
ديسمبر /األولكانون 

كانون  15لتر في  20,000و
  .ديسمبر/األول

  ديسمبر /كانون األول 14في
دشنت مصلحة بلديات الساحل 

خانيونس مضخات في  4
. لتجفيف المياه من بركة األمل

ديسمبر /كانون األول 15وفي 
وبناء على طلب بلدية 

خانيونس قدمت منظمة 
العمل ضد الجوع مضختين 

وكانت المضخات األربعة . ن القطاع الخاص للمساعدة في العملية ولتخفيف آثار الفيضانأخريين استأجرتھما م
كانون  13التي قدمتھا الحكومة اإلسرائيلية تعمل على مدار الساعة في رفح وخانيونس ومدينة غزة منذ 

 .ديسمبر إذ انتقلت جميعھا للعمل في مدينة غزة فقط/كانون األول 16ديسمبر وحتى /األول
 ي مصلحة بلديات الساحل إعادة إحدى المضخات المتنقلة للعمل جنوب غزة لتركيز الجھود في المناطق األكثر تنو

 .تضرراً 
  في ً ً تنسيقيا حشد الجھود لديسمبر /كانون األول 17ستعقد مجموعة المياه والنظافة والصرف الصحي اجتماعا

 .ةالحاليحتياجات ة المبنية على تقييم االمشتركلالستجابة ال

 الفجوات

  كانون  13تفيد مصلحة بلديات الساحل في غزة أن المضخات المتنقلة األربعة التي استقدمت من إسرائيل في
. ديسمبر تسھل عملية تصريف المياه من المناطق المغمورة ولكن، ھذه المضخات مستأجرة ويجب إعادتھا/األول

اإلضافية الدائمة إلى جانب المضخات الثمانية التي مضخات على األقل لتكون ضمن المقدرات  5ولذلك يجب شراء 
 ً  .تشغلھا المصلحة حاليا

   ج(و ) ب(تعتبر المناطق الرئيسية المتضررة جراء العاصفة في الضفة الغربية مجمعات مھمشة في المناطق .(
ملية التقييم في ومن المتوقع أن تبدأ ع. لم تتمكن وكاالت اإلغاثة من الوصول إلى تلك المناطقوحتى يومنا ھذا 

االحتياجات الرئيسية التي تم . ديسمبر في حال تحسنت ظروف الشوارع والسالمة على الطرق/كانون األول 17
والمواد غير الغذائية بما فيھا مواد التدفئة ) للبشر والماشية(التوصل إليھا عبر الھاتف ھي احتياجات اإليواء 

  ).الحطب(

Preparing a pump to drain floodwater, in Al Manara area, Gaza, 16 December. 
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  اإليواء والبنود غير الغذائية

  الحتياجاتا

  لى مالجئ مؤقتة ومنازل أقاربھم في ذروة شخص ا 6,000إلى تھجير نحوقطاع غزة في  فيضان المياهأدى
شخص منھم  15,000شخص إلى أضرار ولكن لم يغادر  21,000وإجماال تعرضت منازل . العاصفة
شخص  1,000ل نحو معظم العائالت المھّجرة غادرت المدارس والمراكز االجتماعية ولكن الزا. منازلھم

 .ديسمبر/كانون األول 15مدارس حتى حلول  3يلجئون إلى 
 شخص  300في محافظة الخليل  تم تھجير . لبيوت والمالجئ في الضفة الغربيةلحقت أضرار باآلالف من ا

  .من سكان المجمعات الرعوية والبدوية

  االستجابة

  تم ) فرد 5,246(عائلة  1,129مالجئ طارئة لـديسمبر تم تأمين / كانون األول 14يوم  وحتىفي قطاع غزة
مراكز مجتمعية في حين لجأت باقي  3رس من مدارس األونروا وامد 3وحكومية  مدارس 10إخالؤھم إلى 

  .منازل أقارب لھم إلىالعائالت 
  ،اإلغاثة وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر  جمعية الھالل األحمر الفلسطينيقامت في غزة

 وزارة الشؤون االجتماعية واألونرواو الكاثوليكيةخدمات اإلغاثة ومؤسسة إنقاذ الطفل فلسطين و- سالميةاإل
أدوات ومطبخ وأدوات  مواقد غازوحصير و فرشاتو اتبطانيو بالستيكية والقماش المشمع  أغطيةبتوزيع 

 .فيضاناتالأو المتضررين من لمھجرين ل مستلزمات النظافة،و
  إصاليجري ً جمعية الھالل األحمر الفلسطيني وشركاء محليين آخرين في جميع  ح المساكن على يدحاليا

مع مساعدة في المواد غير الغذائية من اللجنة الدولية للصليب األحمر  أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة
  .وآخرين

  الفجوات

 واضح مدى األضرار التي لحقت  نظرا لتعذر الوصول إلى العديد من المناطق في الضفة الغربية ال يزال غير
 . بالبيوت أو عدد األشخاص المھجرين

  األمن الغذائي

  المساعدة الغذائية

  االحتياجات

  وقطاع غزة بالتعاون الوثيق مع  في الضفة الغربيةالوضع عن كثب فرق برنامج األغذية العالمي تراقب
م القادمة حيث يتم إجراء التقييمات ستتضح االحتياجات الكلية بشكل أفضل في األيا. السلطات المحلية

مساعدات برنامج األغذية العالمي جميع السكان المحتاجين بما فيھم المستفيدين وستستھدف . الميدانية
الحاليين من البرنامج إلى جانب مستفيدين جدد حسبما تزودھم به السلطات المحلية والشركاء الميدانيين 

مساعدة : ل االستجابة التي خطط لھا برنامج األغذية العالمي ما يليوتشم. وبرنامج األغذية العالمي ذاته
شخاص غير لألأو  للمستفدين غذائية إضافية طارئة لفترة مبدئية مدتھا أسبوع من خالل تقديم طعام جاھز

، وفي انتظار مزيد القادرين على الوصول إلى السوق، سيقدم قسائم غذائية تكفي للتزود بالطعام لمدة أسبوع
 .ن التقييمات من أجل زيادة القسائم الحالية إذا كان الزما أو استبدال األطعمة المتضررة من نفس النوعم

  الستجابةا

  قطاع غزة  

  علبة من التونة  7,940حزمة من الخبز و 5,274طارئة تتكون من قدم برنامج األغذية العالمي مساعدة
واستؤنف . شخص تم إخالؤھم إلى مالجئ مؤقتة 10,000عائلة ونحو  1,550للعائالت المھجرة بلغ عددھا 

 .ديسمبر بعد توقف مؤقت جراء العاصفة/كانون األول 15زة في اعتيادي في قطاع غالغذاء بشكل توزيع 



)أوتشا(متحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم ال  
 بالتنسيقتنقذاألرواح

 

  في قطاع غزة يعمل بكامل طاقته  برنامج األغذية العالميلغذائية الذي يقدمه برنامج القسائم ا.  
 ولن تقوم األونروا . مستفيد 800,000وال تزال عمليات توزيع المساعدات االعتيادية التي تقدمھا األونروا لـ

 .عدات غذائية استثنائية في غزة حيث األولوية للمواد غير الغذائيةابتوزيع مس

  بيةالضفة الغر

  ما  عائلة 181ديسمبر مساعدة غذائية طارئة إلى /كانون األول 15 – 11قدم برنامج األغذية العالمي بين
 .لمساعدة من طحين أبيض وبقوليات وسكر وزيت الخضروات وملحوتتكون ا, شخص 1,000مجموعه 

   تبلغ قيمتھا القسائم الغذائية من ديسمبر مساعدة إضافية /كانون األول 15 – 11قدم برنامج األغذية العالمي بين
ً ل 17 ويستطيع المستفيدون . شخص 255عائلة وتتكون من نحو  40ما مجموعه دوالر لكل عائلة أسبوعيا

 .نوع من المنتجات الغذائية من محالت تجارية محلية 15استبدال القسيمة مقابل 
 16وفي . ديسمبر بسبب العاصفة/األول كانون 15و  12ألغذية في الضفة الغربية ما بين اتوزيع  عمليات تعطلت 

ومن . نف التوزيع العام لألغذية العادية في محافظات طولكرم وطوباس وجنين ونابلسؤديسمبر، است/األولكانون 
 .األخرىتوزيع في األيام القادمة في المحافظات الستأنف يالمتوقع أن 

 22سوف تبدأ يوم ) ج(بدو والرعاة في المنطقة على ال الغذاء دورة توزيعوضع برنامج األغذية العالمي خطة ل 
 .الطرقصعوبة التنقل على ديسمبر، وذلك بسبب  17بدال من ديسمبر /األولكانون 

  واالستجابة لھا  ،19الـ واالستجابة الناشئة في جميع مخيمات الالجئيناالحتياجات لرصد جھودھا تواصل األونروا
 .كھرباء كافية بدونالعديد منھا زال في الوقت الذي ال ي

  الفجوات

في األيام القادمة لتقييم حالة األمن المؤقتة برنامج األغذية العالمي في غزة زيارات ميدانية إلى المالجئ سوف ُيجري 
 .الغذائي والحاجة إلى المساعدات الغذائية

ظروف ال ال تزالطرق الرئيسية ووأغلقت ال. المساعدات الغذائية في الضفة الغربية الفجوات في عنال توجد معلومات حاليا 
جميع الطلبات إلى برنامج األغذية العالمي ويستجيب . )ج(البدو والرعاة في المنطقة  علىتوزيع األغذية تؤثر على سيئة ال

أعضاء قطاع األمن الغذائي  وسيتم إطالع. الواردة من مكاتب المحافظ والسلطات المحلية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
  .محتملة في األيام المقبلةفجوات العلى ال

  

  الزراعة

  االحتياجات

  قطاع غزة  

  كلما ارتفعت المجتمعات المحلية،  في الوصول إلى المزيد منمنظمة األغذية والزراعة وشركائھا كلما تمكنت
 الكاملة لألضرار الجزئية أو  حيث تعرض األكثر تضررا وحتى اآلن، اإلنتاج النباتي ھ. التقديرات بشأن األضرار

دونما من بساتين الفاكھة في غزة وفقا لوزارة  70والً حق 7,250 ودونم من الدفيئات الزراعية، 1,935
 . قد ُدمر جراء العاصفةبأكمله موسم المحاصيل النقدية يكون أن  المحتملومن . الزراعة في غزة

  دجاجة بسبب العاصفة 20,250ـما يقدر بنفوق مع أيضا  فادحةأضرار  منقطاع الثروة الحيوانية يعاني. 
  5.6مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك  7.7أعلنت وزارة الزراعة أن العاصفة تسببت في أضرار بلغت قيمتھا 

بما في ذلك (دوالر في األضرار المتعلقة بالثروة الحيوانية مليون  1.7الزراعة و  قطاعدوالر في مليون 
  ).األسماك في برك تربيةدوالر  80,000

 

  الضفة الغربية 

  أو جزئيا وبشكل  55,760تفيد وزارة الزراعة أن ً رئيس في جنوب متر مربع من خظائر الماشية قد دمرت كليا
  .الضفة الغربية



)أوتشا(متحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم ال  
 بالتنسيقتنقذاألرواح

 

 في الذي وقع الضرر  حجم يقّدر فيه على العمل الميداني،  ابناءعاجال  انداء أصدر اتحاد لجان العمل الزراعي
 .ماليين دوالر 8ما يقرب من ببية قطاع الزراعة في الضفة الغر

  االستجابة

  ال يتوفر معلومات 

  الفجوات

 ومن المتوقع أن تصل  .الوصولصعوبة نتيجة ل لم تقدم استجابة لحاالت الطوارئ حتى اآلن للمزارعين والرعاة
الزراعة  الناشطين في مجالأعضاء األمن الغذائي . األسبوع المقبلفي غضون إلى المناطق المتضررة المساعدة 
 : العاجلة اتين من االستجابتفي اثن يبحثون
o  ،لحد من معدل الوفيات بين الحيوانات من أجل اتوفير الدعم الطارئ لمربي المواشي في األيام المقبلة

 .الوالدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ةحديثالبالغة و
o إعادة تأھيل الدفيئات الزراعية في قطاع غزة. 

 العاصفة في غزة التي خلفتھا تحليل لآلثار االقتصاديةاجلة إلى تقديم ھنالك حاجة ع. 
 حظائرفي الضفة الغربية الذين عانوا من أضرار بالغة في  الرعاةالعاجل إلغاثة  ھناك حاجة خاصة إلى التدخل 

ن حديثة بين الحمالخطر الوفاة . ضامرالوفيات وانتشار األومع مرور الوقت تزداد مخاطر ارتفاع . الماشية
 .جامرتفع بشكل خاص مع اقتراب موسم والدة النع الوالدة

  كانون  17الموافق الثالثاء  يوممنظمات غير الحكومية شركاء من المع وزارة الزراعة والاجتماع سيعقد
ومنح األولوية إلى  ستجابةإستراتيجية االمراجعة االحتياجات التي تم تحديدھا، ومناقشة  من أجلسبتمبر /األول

  . جانب الوضع المالي الالزم لتغطية احتياجات القطاع الفرعي للثروة الحيوانية

  

  الحماية

 االحتياجات

  بتوفير أنواع مختلفة من المواد غير الغذائية متصلةحتياجات االمعظم. 
  ،لألسر  توفير المواد غير الغذائية وھييدھا حتى اآلن من االحتياجات تم تحدين تاثنبرزت في مجال حماية الطفل

 .النفسية واالجتماعية لألطفالللحالة المنكوبة، بما في ذلك المالبس الدافئة لألطفال في مالجئ مؤقتة، واالستجابة 

 االستجابة

 ائتالف وصال لمكافحة العنف الجنساني /مؤسسة الثقافة والفكر الحر العمل مع ب، و صندوق األمم المتحدة للسكان
مصممة مجموعة من مستلزمات النظافة وزعت  ،جباليافي ركز صحة المرأة م/ي جمعية الھالل األحمر الفلسطينو

 .غزةقطاع والمھمشة في جميع أنحاء  المھجرةمجموعة من األسر للتلبية احتياجات النساء الخاصة 
  10 لـالدعم النفسي واالجتماعي في دورة أعطى جباليا في ركز صحة المرأة م/جمعية الھالل األحمر الفلسطيني 

 .في غزة د المالجئ المؤقتةأحفي  طفل 15نساء و 
 المناطق حتياجات األطفال في المالجئ وال اسريع ا، تقييمني للديمقراطية وحل النزاعات يأجرى المركز الفلسط

، وتقديم  والدواءوالمياه الطعام ومواد غير الغذائية من الاالحتياجات حدد طاع غزة والمتضررة في جميع أنحاء ق
 .لنفسي واالجتماعيالدعم ا

  دعم االستجابة من خالل توزيع المواد غير الغذائية إلى المجتمعات األكثر تضررا يالشركاء في مجال حماية الطفل
أسرة في  3,600 إلى قدمت جمعية الھالل األحمر الفلسطيني مواد غير غذائية. في قطاع غزة و الضفة الغربية

 .قطاع غزة والضفة الغربية
 فرق الدعم النفسي االجتماعي في تقدم في الضفة الغربية . اواجتماعي انفسيلشركاء اإلنسانيون دعما كذلك يقدم ا

. ديسمبر/األولكانون  12ستجابة لطلبات المساعدة منذ خدماتھا ا جمعية الشبان المسيحية في حاالت الطوارئ 
اآلن بسبب استمرار انقطاع التيار  حتى الذين وصلتھم المساعدة ، ال يعرف عدد العائالت واألطفال ومع ذلك

 .الكھربائي 

 الفجوات



)أوتشا(متحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم ال  
 بالتنسيقتنقذاألرواح

 

 بما في ذلك تسليم المواد الغذائية (تنسيق االستجابة تعاون التقني لاووكالة التنمية  في الضفة الغربية، تحاول
ية وكالة التنمحاول . ماء لمدة يومين أو ثالثة وأإلى النبي صموئيل، التي كانت بدون كھرباء ) وغير الغذائية

تعذر الوصول إلى المجمع ديسمبر لكن /األولكانون  15إجراء تقييم في منظمة الغذاء العالمي  –التعاون التقني 
  .الطريق بسبب الثلوجنظرا لصعوبة سلوك 

  الصحة

  االحتياجات

   

 108 أصيبشخصين و توفى 
خمس حاالت ھم ، بما فيآخرون

حرجة، تم إدخالھم إلى غرف 
اع الطوارئ في مستشفيات قط

وقد تم اإلبالغ عن أكثر  .غزة
المائة من الحاالت في ب 70من 

ت معظم وكان .خانيونس ورفح
 الحاالت بسبب استنشاق غاز

من  ثاني أكسيد الكربون
 .استخدام النار للتدفئة

  األضرار التي لحقت الطرق
المؤدية إلى بعض المستشفيات 

 آخرعبئا  تفي غزة، أضاف
على المرضى وسيارات 

 .اليھمتحاول الوصول التي اإلسعاف 
  لفترات طويلة، مما  ساعات طويلة المستشفيات الستخدام المولدات الكھربائية االحتياطيةلالكھرباء دفع انقطاع

بعمل  قامواالعناية المركزة وغرف العمليات ي وحدات الممرضين ف. تسبب في انقطاع متكرر إلمدادات الطاقة
 . من التنفس الصناعي اآللي نظرا النقطاع الكھرباءالتنفس الصناعي يدوياً للمرضى بدال

  حاولت . في بيت لحم إلى وحدة غسيل الكلىفي أعقاب فشل الجھود إليصالھا في الضفة الغربية، توفيت فتاة
 .كن من ذلك بسبب الثلوجتتممدة يومين ولكن لم لإليھا لوصول اسيارة إسعاف 

  االستجابة والفجوات

  ال يتوفر معلومات

  يمالتعل

  االحتياجات

  ديسمبر/كانون األول 16معظم المدارس في غزة تعمل بشكل طبيعي منذ. 
  في وقت سابقمدرسة  17 تعمل بمثابة مالجئ مقارنة بـ) حكومية وواحدة أونروا 4(مدارس في غزة  5ال زالت. 
  ارس بديلةحيث يتلقى التالميذ دروسھم في مدفي قطاع غزة، مياه األمطار مدارس مغمورة ب 4ال تزال. 
 أبلغ عن وقوع أضرار طفيفة في بعض المدارس األخرى في غزة. 
  كانون  17ديسمبر ومحتمل أن تبقى مغلقة في /كانون األول 16ظلت المدارس مغلقة في الضفة الغربية حتى

 .كما أغلقت وزارة التربية والتعليم العالي جراء األحوال الجوية الصعبة. ديسمبر/األول

 االستجابة

 زي مدرسي على األطفال األكثر تضررا في غزةدرسية وقرطاسية وأدوات ترفيھية وتوزيع حقائب م يجري. 

الخدمات  تقدمسيارة إسعاف تابعة التحاد لجان العمل الصحي من حلحول قضاء الخليل، 
الطبية أثناء العاصفة



)أوتشا(متحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم ال  
 بالتنسيقتنقذاألرواح

 

  قطاع التعليم ينسق مع الفاعلين في قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي في غزة  من أجل إزالة المياه التي
  .تغمر المدارس

  الفجوات

 بدو أن ھنالك حاجة من أجل مزيد من االستجابةيجري تقييم األضرار التي لحقت بالمدارس في غزة وي  
  ال يزال الوضع في الضفة الغربية غير واضح واالستجابة لالحتياجات سيتحدد بناء على التقييم الناتج في األيام

  .القادمة
  

  التنسيق العام

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

وزارة الشؤون االجتماعية قامت ؛  مكتب المنسق الخاص باألمم المتحدةبدعم من وإسرائيل، ھا بما فيواالحتياجات ، 
وتوزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية مع مختلف الجھات الفاعلة في قطاع األمن تنسيق عمليات تقييم االحتياجات ب

  .أعمالھمالتنسيق مع كافة الھيئات المذكورة لتسھيل بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  قام قدلو. الغذائي

، جنبا إلى جنب مع جمعية اتفظمختلف مكاتب المحا على يدتنسيق االستجابة الشاملة في الضفة الغربية وقد تم إجراء 
بشكل وثيق مع عمل مشرفي المجموعات والقطاعات اإلنسانية وقد . الدفاع المدني الفلسطيني والھالل األحمر الفلسطيني 

بين الشركاء الوطنيين والدوليين بدعم من مكتب تنسيق الشؤون  التنسيق الميدانيويجري نظرائھم في الوزارات الرئيسية 
 .تحسين القدرات القائمة وتجنب التداخلاإلنسانية ل

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

 .معلوماتالبالنظام 

 السيد ديسمبر، برئاسة منسق الشؤون اإلنسانية/كانون األول 14طري اإلنساني اجتماعا استثنائيا يوم عقد الفريق القُ 
المجموعات فريق التنسيق المشترك بين  وعقد. حوال الجوية العاتيةاأل ثارآل واالستجابة كيز على التقييمللتر ،جيمس راولي

ً اجتماع اإلنسانية    .التقييم        في غزةتنسيق عمليات ديسمبر ل/انون األولك 15 في 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( 2013لية المناشدة الموحدة فقط من عمالمائة ب 63تم تمويل 
والصرف الصحي والنظافة المياه قطاع تلقت القطاعات الرئيسية لالستجابة الحالية مثل ، حيث القطاعات والمجموعات

 تلقتو. ةالمائة من األموال المطلوبب 42 وتلقت الثانيةفقط، 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

  .تمويلبالتمويل الكامل ولم تتلق أربعة مشاريع أي 

شركاؤه في العمل اإلنساني إلى النظر دوما في سانية، ومن أجل االستجابة للعاصفة الجوية يدعو مكتب تنسيق الشؤون اإلن
وكاالت األمم المتحدة الً إلى المنظمات غير الحكومية والتقدم بطلبات إلى صندوق االستجابة الطارئة والذي يقدم تمويالً عاج

خفيف من مخاطر تلقى الصندوق مشروعا من مركز معا للتطوير من أجل التو. من أجل دعم النشاطات اإلنسانية الطارئة
  .في الضفة الغربية) ج(الظروف الجوية الصعبة على المنطقة 

مليون دوالر قدمتھا دولة قطر  32وتقدمت بعض الدول والجمعيات اإلسالمية بتعھدات لمساعدة غزة أھمھا مساعدة بقيمة 
  .لتشغيل محطة توليد كھرباء غزة

  


