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دوالر  60 مليون  لتأمني  نداًء عاجالً  17 متوز/يوليو،  األونروا، في  أطلقت 
أمريكي من أجل االستجابة لالحتياجات اآلنية للمتضررين من أوضاع 
عن  نتج  الذي  احلاد  التصعيد  أن  إال  غزة.  قطاع  في  الراهنة  الطوارئ 
الهجوم اإلسرائيلي البري في األيام األخيرة قد أدى إلى تزايد هائل في 
أعداد األفراد املهجرين، وارتفاع عدد من يلتمسون السالمة في مراكز 
اإليواء الطارئ التي خصصتها األونروا، كما أدى إلى إحداث مزيد من 
األضرار البالغة باملساكن وغيرها من عناصر البنية التحتية املدنية. 
إلى  امللتجئني  األشخاص  عدد  أصبح  متوز/يوليو،   21 أرقام  فحسب 
مراكز اإليواء الطارئ يفوق 100,000 شخص. وهذا الرقم يستمر في 

التصاعد ساعة بعد ساعة.

بتعديل  األونروا  قامت  املتصاعدة،  اإلنسانية  لالحتياجات  استجابة 
من  الواسع  النطاق  تلبية  أجل  من  الطارئة  استجابتها  وتوسعة 
االحتياجات الفورية واملتوسطة املدى الناجتة عن كثافة أعداد السكان 
قامت  لذلك،  التحتية.  البنية  له  تتعرض  الذي  والتدمير  النازحني 
األونروا بتعديل املتطلبات التي طرحها النداء العاجل، وبالتالي فهي 
تسعى لتوفير 55 مليون دوالر أمريكي بشكل عاجل، إضافة إلى مبلغ 
60 مليون دوالر األصلي. فتقديرات األونروا تشير اآلن إلى ضرورة تأمني 
115,000,000 دوالر أمريكي من أجل تقدمي املساعدات الطارئة ملا يصل 
إلى 150,000 شخص من خالل مراكز اإليواء التابعة لها، حيث تقدم 
خالل  ومن  النفسي-االجتماعي،  والدعم  الغذائية  غير  واملواد  الغذاء 
مرافق الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية املتاحة لألشخاص غير 
امللتجئني ملراكز اإليواء. كما أن التمويل سيعطي األونروا القدرة على 
بدء أنشطة اإلنعاش املبكر حاملا تتوقف األعمال القتالية على الفور.

إن تقدمي مساهمات ملموسة لصالح هذا النداء من شأنه أن يساعد 
في احلد من األثر املأساوي لهذه األزمة اإلنسانية على الفئات األكثر 

ضعفاً.
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نظرة عامة إلى الوضع

دخل تصعيد العنف في قطاع غزة أسبوعه الثالث، متسبباً بتهجير 

 67 إلى  والتجائهم  مساكنهم  من  فلسطيني   100,000 من  أكثر 

مركزاً لإليواء الطارئ اخملصصة التي تديرها األونروا – ويواصل هذا الرقم 

األشخاص  تدفق  حجم  ويتزايد  بسرعة  يتدهور  الوضع  إن  االرتفاع. 

املهجرين داخلياً لدرجة أن أصبحت اآلن جميع مدارس األونروا املناسبة 

تقدم  لإليواء  كمراكز  مفتوحة  القطاع  وشمال  غزة  مدينة  في 

املساعدة ملن بحاجة لها. كما مت فتح مراكز إيواء أخرى في املنطقة 

الوسطى ومحافظتي خان يونس ورفح.

تتعرض احلركة داخل قطاع غزة لقيود شديدة نتيجة “املنطقة العازلة” 

التي يفرضها اجليش اإلسرائيلي بعرض ثالثة كيلومترات، والتي تشكل 

حوالي 40 باملائة من مجموع مساحة القطاع. وعلى الرغم من هذه 

القيود على احلركة والضرر الذي أصاب 72 منشأة لألونروا حتى اآلن، ال 

تزال األونروا تعمل جاهدة لتخفيف أثر الوضع الطارئ على األفراد من 

خالل توفير املؤن الغذائية األساسية ومياه الشرب واملواد غير الغذائية 

أو من  الالجئني  إلى مرافقها، سواًء كانوا من  يلتجئون  الذين  ألولئك 

غير الالجئني. عالوة على ذلك، تبذل األونروا جهوداً حثيثة للمحافظة 

الصحية  العيادات  غالبية  تعمل  حيث  األساسية،  خدماتها  على 

ملا يسمح  كاملعتاد، وينتظم املوظفون في احلضور إلى عملهم وفقاً 

به الوضع األمني. ويجري اآلن التعجيل بتوزيع األغذية من أجل تسريع 

تقدمي املساعدات الغذائية للمستفيدين حيثما يكون ممكناً.

وطأة  تخف  لم  متوز/يوليو،   17 يوم  اإلنسانية  الهدنة  من  الرغم  على 

العنف الذي ال تزال تعاني األسر منه. بل إن كثافة العملية العسكرية 

تصاعد  ذلك  ورافق  الهدنة،  انتهاء  من  ساعات  خالل  تصاعدت  قد 

وقد  األونروا.  مدارس  إلى  اللجوء  تلتمس  التي  األسر  عدد  في  مقابل 
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أتاحت هدنة مماثلة في الشجاعية يوم 20 متوز/يوليو، وإن كانت قصيرة، 

األسر  لبعض  وسمحت  واملصابني  القتلى  انتشال  الطبية  للكوادر 

بالنزوح عن املنطقة.

إن الوضع مستمر في التدهور، وتدفع عمليات النزوح اجلديدة باألونروا 

لفتح مراكز إضافية لإليواء الطارئ في كل يوم. ويتواصل االرتفاع في 

أعداد األفراد املتضررين من األوضاع الطارئة، مع معاناة الفئات األكثر 

ضعفاً من أشد األضرار. على سبيل املثال، يفيد مكتب األمم املتحدة 

دعم  إلى  يحتاجون  طفل   72,000 بأن  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 

إن  الوضع.  الناجتة عن  التدبر مع الصدمة  نفسي-اجتماعي من أجل 

هذا النزاع هو ثالث نزاع كبير احلجم يجري في املنطقة في أقل من 

ست سنوات. وكل واحد من هذه النزاعات قد ترك تأثيرات بالغة على 

الرفاه النفسي-االجتماعي والبدني لألطفال املنكشفني أمام حلقة 

العنف في قطاع غزة.

االستجابة

مراعاة للتدهور السريع والعميق في الوضع اإلنساني الصعب لالجئني 

تزود  لكي  الطارئة  االستجابة  خطة  األونروا  عدلت  الفلسطينيني، 

150.000 فرد متضرر من النزاع )زيادة عن العدد 50,000 الذي مت تقديره 

األونروا املشاركة  يوماً. وتواصل   30 باملساعدة على مدار  البداية(  في 

التنسيق  الوكاالت وجهود  املشتركة بني  اإلنسانية  البرامج  دورة  في 

التدخالت  من  الفاعلية  من  قدر  أقصى  حتقيق  أجل  من  العالقة  ذات 

التي تنفذها األمم املتحدة والشركاء.

يقدم اجلدول أدناه تلخيصاً للتدخالت الطارئة التي سيتم إجراؤها، مبا 

التالية املضافة إلى النداء العاجل الذي أطلق يوم  في ذلك العناصر 

17 متوز/يوليو:

زيادة النطاق اإلجمالي لالستجابة للتعامل مع ارتفاع عدد األفراد 	 

احملتاجني للمساعدة واتساع االمتداد اجلغرافي لتأثيرات النزاع.

)املياه 	  البيئية  والصحة  الصحة  مجاالت  في  اجلهود  مضاعفة 

الصحة  على  اخملاوف  من  للحد  والنظافة(  الصحي  والصرف 

العامة، حيث أصبحت العديد من مراكز اإليواء تعمل اآلن بأقصى 

طاقتها االستيعابية.

شراء الوقود لدعم تشغيل اخلدمات العامة األساسية )إمدادات 	 

املياه، وشبكات الصرف الصحي، الخ(، فيما حتاول مرافق اخلدمات 

بسبب  الكهربائية  املولدات  استخدام  في  الزيادة  مع  التدبر 

انخفاض الطاقة املتاحة من شبكة الكهرباء.

توسيع النطاق التقديري لتدخالت اإلنعاش املبكر نتيجة الهجوم 	 

واملرافق  للمساكن  والدمار  الضرر  من  مزيداً  سبب  الذي  البري 

والبنية التحتية العامة.

مت  التي  األخرى  واالفتراضات  أسرة  لكل  املساعدة  مستويات  أما 

تفصيلها في النداء العاجل األصلي فقد بقيت على حالها دون تغيير.
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 التمويل المطلوب نطاق التدخلاالستجابةاالحتياجات
) دوالر أمريكي (

األفراد املقيمون في مراكز اإليواء 
الطارئ بحاجة إلى مساعدات غذائية 

لتغطية احلد األدنى حلاجتهم إلى 
الطاقة.

تقدمي الغذاء في مراكز اإليواء الطارئ 
اخملصصة.

توزيع حصص يومية من الغذاء على ما 
يصل إلى 50,000 شخص ملدة 15 يوماً 

وعلى 150,000 شخص ملدة 15 يوماً إضافياً.

19,200,000

األسر املهجرة بسبب الوضع الطارئ 
بحاجة إلى مواد النظافة واملواد 

املنزلية األساسية، مبا يشمل املواد 
الالزمة إلجراء إصالحات طارئة على 

املساكن.

توزيع مواد غير غذائية على ما يصل إلى املواد غير الغذائية.
25,000 أسرة مهجرة وعلى مراكز اإليواء 

الطارئ التي تستضيفهم.

18,200,000

املساكن املتضررة أثناء أوضاع 
الطوارئ بحاجة إلى إصالحات أو 

إعادة بناء.

إصالح اإلضرار البسيطة أو البالغة أو إصالح املساكن.
الكلية في ما يصل إلى 8,600 مسكن )رقم 

تقديري في انتظار إجراء تقييم نهائي(.

60,000,000

أسر الالجئني الفلسطينيني بحاجة 
إلى مساعدة في تغطية النفقات 

االستثنائية الناجتة عن الوضع 
الطارئ.

3,800,000تقدمي مساعدات نقدية حلوالي 5,500 أسرة.املساعدات النقدية املشروطة.

اخلدمات الصحية بحاجة إلى 
مستلزمات إضافية لتقدمي استجابة 

عاجلة للعدد املتزايد من اإلصابات.

توفير رزم اإلسعافات األولية في مراكز الصحة.
اإليواء الطارئ اخملصصة وتزويد 21 عيادة 

للرعاية الصحية األولية مبخزون كاٍف من 
األدوية األساسية واملستلزمات الطبية 

والوقود للمولدات.

3,200,000

األطفال والبالغون الذين يتعرضون 
للضغوط نتيجة الصراع بحاجة إلى 
مساعدة في إعادة بناء قدرات التدبر.

تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي في كل الدعم النفسي-االجتماعي.
مركز من مراكز اإليواء الطارئ اخملصصة 

أثناء فترة الطوارئ، وتعزيز تقدمي هذه 
اخلدمات في املدارس عبر قطاع غزة وفي 
املنظمات اجملتمعية القاعدية على مدار 

أربعة أشهر بعد توقف األعمال القتالية.

2,700,000

عمليات االستجابة الطارئة واإلنعاش 
املبكر حتتاج إلى قوى عاملة إضافية.

إشراك العمال غير املهرة واملهرة في املال مقابل العمل.
دعم خدمات االستجابة الطارئة )مثل 

مراكز اإليواء الطارئ، والسلطات احمللية، 
واملنظمات اجملتمعية( وأنشطة اإلنعاش 

املبكر )مثل إزالة الركام(.

3,800,000

البنية التحتية للمياه والصرف 
الصحي املتضررة وغير القادرة على 

العمل بحاجة إلى إصالح أو استبدال.

الصحة البيئية )املياه والصرف الصحي 
والنظافة(.

صيانة ظروف الصرف الصحي في مراكز 
اإليواء الطارئ، وتنظيف املواقع املؤقتة 

لطرح النفايات، وتزويد مرافق املياه والصرف 
الصحي احمللية بالوقود، وإجراء إصالحات 

على إمدادات املياه وشبكات الصرف 
الصحي التي تخدم مخيمات الالجئني.

2,500,000

منشآت األونروا املتضررة بحاجة إلى 
إصالحات سواًء بسيطة أو بالغة.

تنفيذ إصالحات بسيطة وبالغة في ما إصالح منشآت األونروا.
ال يقل عن 150 منشأة )رقم تقديري في 

انتظار إجراء تقييم نهائي(.

1,600,000

115,000,000إجمالي التمويل املطلوب )بالدوالر األمريكي (
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