المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

المفوضية
األوروبية

أزمة غزة
نشرة إيكو
حقائق وأرقام
(حتى تاريخ )6502/52/62
عدد األشخاص المتضررين:
 0.2مليون
عدد القتلى  :اكثر من 6555
التمويل اإلنساني للمفوضية
األراضي
في
األوروبية
الفلسطينية المحتلة لعام :4102
 6013مليون يورو
( 4612مليون يورو لقطاع
غزة)

حقوق الصورة :شريف سرحان  /اونروا

الرسائل الرئيسية










بعد  05يوما من الصراع  ،تم االتفاق على هدنة طويلة االمد بين اسرائل والفلسطينيين في 62
اب  .6502ولكن الحرب خلفت دمار جراء عمليات القصف والتي كان لها االثر تأثيرا إنسانيا
دراماتيكيا ،مع ارتفاع عدد القتلى بشك ٍل كبير بين السكان المدنيين.
تدخل سريع للمساعدات االنسانية مطلوب في الوقت الحالي .و تدعو المفوضية األوروبية
وشركاؤها إلى احترام القانون اإلنساني الدولي  ،وضرورة وصول المساعدات اإلنسانية بشك ٍل
آمن وكام ٍل إلى قطاع غزة للسماح بتوزيع المساعدات.
ٍ
يتم توجيه المساعدات التي تقدمها المفوضية بشك ٍل مستمر لغزة استجابة لالحتياجات األكثر
إلحاحا ،بما في ذلك الغذاء ,والمأوى ,والصحة ,وإصالح البنية التحتية للمياه والصرف
الصحي إضافة إلى توفير الطاقة إلى خدمات الطوارئ األساسية.
وقد أكدت المفوضة األوروبية للتعاون الدولي والمساعدات اإلنسانية واالستجابة لألزمات في
بيان لها يوم  01تموز بأنه يجب توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين واإلسرائيليين في
جميع األوقات .ويجب على كال الجانبين وضمان االمتثال الكامل لمبادئ التمييز ,والتناسب,
واالحتياط أثناء المواجهات.
تؤكد األزمة الحالية على الطبيعة غير المستدامة للوضع الراهن ،وال سيما الحصار الذي طال
أمده في قطاع غزة.
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نشرة إيكو -أزمة غزة  -اب 2112

الحالة اإلنسانية واالحتياجات اإلنسانية
أدى التدخل العسكري في قطاع غزة والذي بدأ في  1تموز  6502إلى حدوث زيادة في اإلصابات بين المدنيين ونسبة التشريد .
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين اكثر من  6555قتيل ،ويعتقد أن أكثر من ثالثة أرباعهم من المدنيين ،فضال عن تسجيل  05555إصابة.
كما قتل ما مجموعه  21إسرائيليا من بينهم  22جندي.
وقد تم تدمير منازل اكثر من  055555شخص مع عدم إمكانية إصالحها .وقبل التوصل الى الهدنة تم التشريد الجماعي لـ
 211111شخص تقريبا وهو ما يشكل  %60من سكان غزة .وبعد التوصل الى وقف اطالق النار تم عودة بعضهم الى بيتوهم او
البقاء في مالجيء االونروا او االقامة مع االقارب.
ان العمليات االنسانية بدأت لمحاولة نقاهة مبكرة من اجل الوصول الى مستوى تقديم الخدمات بشكل فعال حيث تضررت البنى التحتية
الحساسة ،بما في ذلك المستشفيات ,والمراكز الصحية ،والمدارس و محطة توليد الكهرباء.
وقد أدى ارتفاع معدل وفيات المدنيين ،وقصف المستشفيات والمدارس ،وقتل العاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية والعاملين في
الخدمات الطبية والفنيين في برنامج اإلمداد بالمياه واإلصحاح والنهوض بالنظافة ،إلى إثارة المخاوف بشأن احترام مبادئ التمييز بين
األهداف المدنية والتناسب بموجب القانون اإلنساني الدولي.
ان الدعم المادي الذي وفرته المفوضية االوروبية سيساهم في انقاذ االرواح والتخفيف من معاناة اهل غزة مع الحفاظ على كرامتهم .مع
ذلك فان االيكو على وعي بان المساعدات االنسانية غير كافية مع غياب حل سياسي لالزمة وايجاد حلول للصراع .مع اهمية حفاظ
االطراف على احترام القانون الدولي االنساني  .ان الحصار المفروض على غزة من قبل الحكومة االسرائيلية يدخل عامه الثامن
وذلك يوكد على ان الوضع غير مستقر .

استجابة االتحاد األوروبي
قررت المفوضية تخصيص التزام مالي جديد بقيمة  2مليون يورو لدعم عمليات الطوارئ مع الشركاء اإلنسانيين الرئيسيين .وهذا
يعني وصول التمويل اإلنساني الذي تقدمه إيكو لدعم السكان الفلسطينيين في غزة إلى حوالي  6..0مليون يورو .ومع تصاعد األزمة،
تم توجيه المساعدات التي تقدمها إيكو إلى غزة استجابة لالحتياجات األكثر إلحاحا للسكان الفلسطينيين ،بما في ذلك احتياجات الغذاء,
والمأوى ,والصحة ،فضال عن إصالح البنية التحتية للمياه ,والصرف الصحي.
تقوم المفوضية االوروبية حاليا بتقديم الخدمات االساسية التالية:





توفير المساعدات الصحية الطارئة في المستشفيات الرئيسية ,ومن خالل قوافل اللجنة الدولية للصليب األحمر (.)ICRC
المساعدات الغذائية من خالل توزيع القسائم والسلع األساسية وغيرها من المواد األساسية غير الغذائية إلى النازحين الفلسطينيين
من قبل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في األراضي الفلسطينية المحتلة في الشرق األدنى (األونروا) ،وبرنامج
األغذية العالمي ( ،)WFPومنظمة العمل لمكافحة الجوع ،ومنظمة األولوية الملحة -أيد ميديكال انترناسيونال ،ومنظمة أوكسفام
البريطانية.
توفير المياه ،بما في ذلك إصالح البنى التحتية األساسية ،والمرافق الصحية األساسية من خالل منظمة العمل لمكافحة الجوع،
واللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)ICRCومنظمة أوكسفام.

ومنذ عام  ،6555قدمت المفوضية األوروبية  011مليون يورو ضمن المساعدات اإلنسانية المقدمة للمساعدة في تلبية االحتياجات
األساسية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة .وقد بلغ مجموع التمويل اإلنساني الحالي لعام  6013 ,4102مليون يورو
حيث يستفيد منه أكثر من مليوني شخص .ويذهب حوالي ثلثي التمويل اإلنساني لعام  6502المخصص بالفعل لألراضي الفلسطينية
المحتلة إلى توفير المساعدات الغذائية ,واالستجابة لحاالت الطوارئ ,والتأهب (مع إعطاء األولوية للخدمات المتعلقة بالصحة والمياه
والصرف الصحي ،والمساعدات الغذائية) في قطاع غزة.
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