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 للوكالة تعرضت ألضرار منذ آتمنش ١١٠ألونروا تؤكد فيه أن لتقرير 

٢٠١٤يوليو / تموز  ٨ بدء العدوان اإلسرائيلي على غزة يف 1TP0F

∗ 

 

 ]مقتطفات. [٢٦/٨/٢٠١٤قطاع غزة، 

 

 أهم األحداث

استمرار الطيران احلربي اإلسرائيلي بتدمير مبان سكنية وجتارية ن مع وسكان غزة مذعور

هذه الضربات جاءت . منتقاة يف جميع أنحاء قطاع غزة ويف قلب هذا القطاع الساحلي، مدينة غزة

بينما  ،جلت مسبقاًبعد حتذيرات إىل سكان غزة عبر نشرات، رسائل نصية، مكاملات هاتفية، بعضها سُ

ال . وذلك قبل الهجوم بدقائق ،رسلت من أرقام هواتف نقالة يف اخلارجلتقارير أُل البعض اآلخر ووفقاً

م هي تهديد مباشر حلياتهم، أيعلم سكان غزة ما إذا كانت الرسالة النصية الواردة إليهم خدعة 

إن األثر النفسي لهذه املمارسات، بالذات، هائل، حيث ال . م هي حتذير عامأ ،ألحبائهم أو ملنازلهم

من للهروب إليه مع استثناء حمتمل آد صفارات إنذار أو مالجئ للمدنيين، وال يوجد أي مكان توج

يف  ن يتكونان من ثالثة عشر وأربعة عشر طابقاًاض برجالليلة املاضية تعرّ . ملنشآت األمم املتحدة

ن الذين يف منتصف الليل احتشد مئات من السكان املذعوري. مدينة غزة لالستهداف والتدمير الكامل

يعيشون يف أبراج تقع مقابل مبنى األونروا الرئيسي يف مدينة غزة داخل ساحة مركز التدريب املهني 

إن الوضع بالنسبة للمدنيين . كبر من احلمايةأ احملاذية للمجمع، على أمل أن يوفر لهم ذلك قدراً 

ن يل األيام اخلمسخطر من أي وقت مضى خالأهو  والعاملين يف ا�ال اإلنساين يف غزة حالياً

وأمام املباين واملنشآت بما يف  ،وبدون أي سابق إنذار ،املاضية، مع استهداف املركبات بالصواريخ

                                                           

∗
، )"األونروا"(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى املوقع اإللكتروين ل :املصدر

 :يف الرابط التايل

http://tinyurl.com/o5sgsu7 
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 ٣٠على الشارع بمسافة تبعد  [....]فبعد ظهر األمس أغار هجوم طائرة بدون طيار . ذلك جممع األونروا

حد مراكز التوزيع التابعة أتم إغالق . للمجمع ن على البوابة الرئيسيةيمتراً عن حراس األونروا املتواجد

أصيب حارس األونروا املتواجد يف مركز التوزيع . ونروا يف غزة بعد غارات جوية بالقرب منهلأل

حلمايته وضمان حيادية مرافق األونروا أثناء حماولته االحتماء حيث سقط وأصيب بإصابات خطيرة 

إضافة إىل ، ٧٤رح فلسطينيين وجُ ٩ساعة املاضية  ٢٤خالل الـ للتقارير األولية  تل وفقاًوقُ . يف ظهره

 ٦٩طلق للتقارير، أُ ووفقاً. بجراح أصيب بها خالل األيام األوىل من الصراع مقتل فلسطيني متأثراً

من اجلو إىل  اًصاروخ ١٢٨إضافة إىل تقارير بإطالق . قذيفة هاون باجتاه إسرائيل ٧٩و اًصاروخ

وتم قصف . دبابة من السياج باجتاه املناطق املأهولة بالسكان يفةقذ ١٥٥طلقت أُ. األرض على غزة

 .يف قطاع غزة منزالً ٢٥

إن . ونروامدرسة تابعة لأل ٨٥من النازحين يف  ٢٨٣٬١٠٩من ليل األمس، جلأ عدد  واعتباراً 

 ٣٥٬٠١٣لك ن يف ذ، بم٣٢٤٬١٢٢َإجمايل عدد النازحين الذين تتم مساعدتهم من قبل األونروا يبلغ 

 .يلتجئون يف منشآت حكومية اًنازح

حيث ترتكز  ،تنسق األونروا مع وزارة التربية والتعليم خطتها التعليمية ذات املراحل الثالث

املرحلة األوىل على توسيع األنشطة اجلارية للدعم النفسي واالجتماعي؛ وتعمل املرحلة الثانية على 

مع وجود التعليم . الثالثة بالعودة إىل التعلم يف املباين املدرسيةتعزيز مهارات التعلم؛ وتتمثل املرحلة 

تضع دائرة التعليم اللمسات  ،الطارئ يف املرحلة األوىل واألنشطة النفسية واالجتماعية اجلارية

ا�موعة األوىل . األخيرة على عملية جمع البيانات لوضع األطفال يف جمموعات حسب الفئة العمرية

سيبدأ تعلمهم يف خمتبرات احلاسوب يف ) ٣ ىلإ ١لسنوات األوىل من التعليم االبتدائي لألطفال يف ا(

قبيل التصعيد العسكري . إىل املواد املطورة يف إطار برنامج التعليم التفاعلي للوكالة املدارس استناداً 

احلاسوب هم التعليمي من خالل برامج ئالطالب وحتسين أدا هدفت صفوف التعليم التفاعلي إىل حثّ

ن تظهر عليهم عالمات صعوبات التعلم يف وقد تم تطوير هذا البرنامج الستهداف الطالب ممَّ. التفاعلية

غرس الثقة، وتهيئة ووذلك للمساعدة يف سد الثغرات،  ،املستويات الدنيا من مدارس التعليم االبتدائي

ون يف مراكز اإليواء، على موظف يعمل ٩٠٠مع ما يقارب من . الطلبة ملزيد من التحصيل الدراسي

سبيل املثال مدراء املراكز، هنالك احلاجة إىل تعيين مدرسين إضافيين عبر برنامج خلق فرص عمل 

خرى ا�موعات األربع األُ. جودة يف ظل هذه الظروف الصعبة جداً يالتابع لألونروا لتوفير تعليم ذ

ساعة من البرامج التعليمية يف اليوم، بما  ١٦ستستفيد بشكل كبير من تلفزيون األونروا والذي يوفر 

جاري العمل على شراء . يف ذلك اللغة العربية والرياضيات، مع التركيز على القراءة والكتابة واحلساب

حيث إن املدارس غير  ،)الفالش(املعدات التقنية بما يف ذلك املظالت، الشاشات، وذاكرات احلاسوب 

والتي تم  ،على مواد التعليم الذاتي التربية والتعليم أيضاًيعمل برنامج . متصلة بالنايل سات
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ولكن تأثر العمل على  ،فها مع سياق غزةتتطلب املواد تكيّ . استخدامها بنجاح يف سياق األزمة السورية

هذا األمر بشكل كبير بسبب التدهور احلادث يف الوضع األمني حيث تأثرت حتركات املوظفين بشكل 

على ست ساعات من  ر يف غزة ال حتصل إالّسَن األُ إوظفين العمل من املنزل حيث وال يمكن للم. كبير

 .كحد أقصى الكهرباء يومياً

قال املفوض العام لألونروا بيير كراهينبول بمناسبة إصدار التنقيح الثالث ملناشدة األونروا 

ل ق النار األخيرة شكّإن العودة إىل العنف على نطاق واسع عقب انهيار حمادثات وقف إطال ،العاجلة

ندعو ا�تمع الدويل ملساعدتنا يف ضمان أن تتلقى جميع : "وقال. مأساة كبيرة للمدنيين يف غزة

" .العائالت املتضررة الدعم الالزم وظروف املعيشة الكريمة يف خضم املأساة التي أحدثها هذا النزاع

مليون دوالر  ٢٩٥٬٤لى ما جمموعه يف هذه املناشدة العاجلة املنقحة تسعى األونروا للحصول ع

ن التزايد احلادث يف حجم األزمة يعني اعتماد املزيد من املدنيين على األونروا إحيث  ،ركييأم

ن يف خضم أعمال العنف احلالية بحاجة إىل املساعدة ون احملاصرواملدني. للحصول على املساعدة

والذي سيبدأ عندما  ،ولدعم مسار العودة إىل احلياة الطبيعية الطويل ،لتلبية احتياجاتهم الفورية

املواد واالستمرار يف توفير املياه،  وتشمل االحتياجات اآلنية األكثر إحلاحاً. تتوقف األعمال العدائية

وتشمل . مراضالغذائية وغير الغذائية مثل مستلزمات النظافة التي تساعد على منع انتشار األ

كافة العائالت يف غزة تقارع  تقريباً. خرى الرعاية الصحية، والدعم النفسي واالجتماعيت األُاألولويا

إن املستويات . فراد من عائلة واحدةأتل فيها عدة بما يف ذلك العديد من احلاالت التي قُ  ـاحلزن 

 ىحدإإن  .املتطرفة واملستمرة من العنف أدت إىل إحداث مستويات عميقة من اخلوف لدى سكان غزة

فقد كان من املستحيل لألطفال البدء يف العام  ،أولوياتنا الطارئة هي نشاطات التعليم الطارئ

. بسبب استخدام مدارس األونروا كمراكز إيواء ]أغسطس[ بآ ٢٤يف  ٢٠١٥ / ٢٠١٤الدراسي 

تقوم األونروا  ثناءويف هذه األ. وستحتاج عملية العودة إىل بيئة التعليم الرسمية إىل الوقت والتمويل

. ومواد التعليم الذاتي ،بتنفيذ طرق تدريس بديلة باستخدام تكنولوجيا حديثة، برامج فضائية األونروا

ونروا البدء بجهود اإلنعاش املبكر بمجرد توقف األعمال كما وستسمح أموال املناشدة العاجلة لأل

تضررت البنية التحتية احليوية . نمنزل أصبح غير صالح للسك ٢٠٬٠٠٠ر أن أكثر من قدّيُ. العدائية

على األقل من شبكة إمداد املياه إىل شبكة غير صاحلة  %٤٠للمياه والصرف الصحي، مع حتويل 

 .كبر مع استمرار العنفأومن املتوقع حدوث أضرار  ،]أغسطس[ آب ٢٢لالستعمال منذ تاريخ 

[.......] 

 

 منشآت األونروا
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األونروا مبنية على معلومات أولية وخاضعة للتغيير عند القيام إن البيانات املتعلقة بمنشآت 

 .٢٠١٤ ]تموز[ يوليو ٨قد تعرضت ألضرار منذ  آتمنش ١١٠ر األونروا أن قدّوتُ. باملزيد من التحقق

[.......] 


