
  حــــــرفمدينــــــة  ات ـــــــاجـيـتـحايم ــيـــقــت
   

  :ىــ إلرـــــــــــريــقـتـدف هذا الــهي
  
بما  وسياسة هدم البيوت  جتياحات الجيش اإلسرائيليعن ا التى تنجملمدينة رفح   اإلنسانية حتياجاتاالتقدير  •

حتياجات الناتجة عن الفقر والتدهور واال ,2004 أيار  -مايو في التي حدثت مؤخرًا جتياحاتالا تلكفي 
  .قتصادياال

 في المساعداتالنقص تقدير و  رفح،  مدينة فياإلنسانيةحتياجات لال اإلغاثة وآاالت ةستجاباتلخيص  •
 .المقدمة

  .الحالية الظروف في اإلنسانية تقديم المساعدات يةواستمرار المتابعة إمكانيةتقدير  •
  

  :نــكـالس
  تاــياجــــتـحاال
 2004 أيار-في مايولمدينة رفح  جتياحهااخالل  منزًال تدميرًا آليًا 298بتدمير   القوات اإلسرائيليةقامت  •

 502 تدميرًا جزئيًا تأوي ًاسكني منزًال 270 ، آما تم تدمير فلسطيني3,800أآثر من  أدى إلى تشريد مما
 .أخرى عائلة

 أن ما إلى تشير األرقام و, 2000 عام بر سبتم-أيلول منذ واألضخموسع األهي  أيار -مايو جتياحاتتعد ا •
 أآثر من أصبح حيث، اإلسرائيلي  الجيش رفح نتيجة عمليات مدينة فيه هدم تم قدمنزُال 1,497مجموعه 
 . فلسطيني بدون مأوى15,009

لعمليات ا نتيجة ترميم إلعادةبحاجة  المنازل ه هذأن أو في رفحمنضررًا  منزًال 2,041تم تسجيل  •
 .2000  عام منذ أيلولاإلسرائيلية

 في  ءيوالإل مراآز  بإنشاء نرواوقامت األ  2004   أيار-بعد موجة هدم البيوت التي حدثت خالل مايو  •
تلك المراآز  لالعائالت البطيئة نسبيًاائالت التى أصبحت دون مأوى، حيث أن مغادرة لعل  وسط مدينة رفح

 . األقصى توفير منازل بديلة للسكان قد بلغت حدهاإمكانية أن لىإر ا ويش، هذا  القلقالكثير من ثيرت
  
  ةــابــتجـساإل
، 2000 في رفح منذ أيلول عام  منزًال4,000صالح إ وإعادة الفلسطينية بترميم اإلسكانقامت وزارة   •

عائالت  510 المتحدة بتقديم المعونات ألآثر من لألمم قامت وآالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة وآذلك 
 .لترميم البيوت وتصليحها

   
 المنازل التى دفع أجوربة في رفح ي عائلة فلسطين2,061 إلعانةدعم ال شهر آل ثالثة أتقدم األنروا •

دون  والتي أصبحت  أخرى عائلة560 لتشمل المساعدات  تلك لتوسيع دائرة األونرواتسعىو ، يستئجرونها
 .2004 أيار -مايو  خاللمأوى 

 
 لتي فقدت منازلها االعائالت ءإليوا وحدة سكنية جديدة 232بناء باإلسكان الفلسطينية وزارة وا األنروقامت  •

 اإلسرائيلية من معسكر تابع للجيش أهولة حتى اآلن وذلك لوجودها بالمقرب تزال غير م وحدة سكنية ال30(
عملية  إن .بنائهال مخطط ةبناي 168 بناية في طور البناء و 261حاليًا يوجد هناك و). في حي تل السلطان

 . مليون دوالر أمريكي12و106,474  قرابةلف األنروا أو ستكلفهاتك  في رفح عادة البناءإ
  
  ةـابـجتسإلاة ـراريـتمـس إ،تياجاتـحإلاة ـيـبـدم تلــع
،  المنازلتدميرالمستمرة ل سياسةال  السكاني بسببزدحاماإلمن تعاني رفح مدينة  و2000  عاممنذ أيلول •

 .ت أمرًا صعبًا ومحدودًات توفير مأوى أو منزل في رفح بامكانية إنإ فبناء عليه و
ستكمال بناء البيوت المخطط لها ستبقى  أخرى وا إضافية بيوتأيةال عدم هدم حقديرات األنروا في ووفق ت •

فية وعدم  لمعونات األنروا بدون مأوى وذلك بسبب عدم وجود معونات مادية آامستحقة عائلة الجئة 1,691
 .لبناء عليهالوجود أراضي شاغرة 



 تالعائال آل إيواءعادة إ تم وإذا , دوالر أمريكي20,000  حواليإلى عائلة في رفح تصل إيواءعادة إتكلفة  •
 إيواءعادة  إ تكلفةتقدر األنروا أنو.  دوالر أمريكي44,760,000 إلىالتي باتت بدون مأوى ستصل التكلفة 

 .$35,055,272 إلى  سيصلةالالجئالعائالت 
المساحة المتوفرة ، فةبوصعغاية ال  في هو أمرلبناء مساآن عليها مدينة رفح  في  قطع أراضيإيجاد •

 .محدودة و أآثر األماآن تقع ضمن المنطقة المتأثرة باألعمال العسكرية
ردة تتم إما في حيث إن البدائل الموجودة إلسكان األسر المش, إن عملية اإليواء في رفح لهي صعبة للغايه •

سوف يزيد من مخاطر المشكالت الصحية الخطيرة و لتالي هذا الخيار ا .المدارس أو في قرًى من الخيام
 .العراقيل  المجتمعية

  
  ذاءــــالغ
  اتـاجـيـتـاالح
حسب منظمة و خيرة األًا شهرة عشرااإلثن قد تضاعفت خالل  في رفحنعدام األمن الغذائياإإن معدالت  •

 109،254ما يعادل أي (من الفلسطينيين في رفح % 66ما نسبته ن إمم المتحدة فأللالغذاء العالمي التابعة 
يوجد أيضا ما معدله . 2003في عام % 35 لمقارنة مع با الغذائي، راالستقرام اعدإنيعانون من ) شخص

 .األوضاع الحاليةستمرت امنيين غذائيًا إذا آمن السكان تحت تهديد خطر أن يصبحوا غير % 17
 .نعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلةاني من اماآن التي تعر األتعتبر مدينة رفح من أآث •
  رفح معزولة بشكل دائم عن العالم الخارجي وعن مصادر العمل والدخل وتحصيل الرزقأصبحت مدينة •

 .بسب سياسة اإلغالق اإلسرائيلية
  

  ةـابـتجـاالس
  قرابةنإ نسمة ف166,700  قرابةإلى هم رفح الذي يصل عدد مدينة فيسكاني تعداد اللامج إمن بين •

 . معونات غذائية بشكل متواصليحصلواعلى شخص 149,370
 . الضرورية األخرىتواالحتياجا ةالغذائي عائلة معونات نقدية تمكنهم من شراء المواد 16,500آما تتسلم  •
 عائلة خالل الشهر 500 - ليومية غذائيةنروا أن عليها تقديم وجبات تقدر األ  األخيرةجتياحاتاللنتيجة  •

 .القادم، وربما لفترة أطول
  :يذـــفـنـتـالل ـاآـشـ، ماتــاجـيـتـاالحة ـيـبـلـدم تـع
 تقليص آمية دخول الغذاء إلى أدىوتشديد القيود األمنية ) آارني ( التجاري المستمر لمعبر المنطاراإلغالق •

 . الغذائيةالمواد رفع أسعار إلى يؤدي هذا األمر   وقد رفحإلى
من السكان  % 40 ـلفقط  مساعدات 2003م ا في الدعم المادي قدمت األنروا خالل العالنقصبسبب  •

 . .  آما آان مخططًا% 67 بدًال من غذائيةالمواد للالمستحقين 
 الزراعية األراضي إلىالوصول  قطاع غزة وفة رفح وعلى آا مدينة مشددًا علىقاإلغالوفيما ال يزال  •

 .ين غذائيًايمن من سكان رفح غير آًا آبيرًأوصيد السمك محدودًا وصعبًا، سيبقى جزء
  حة ـــــالص
 العامةة يالصحالحالة ن خير فإ مايو األ-أيار في شهر جتياحاتإلا بعد أجريت التي األخيرة التقديراتحسب  •

 وآذلك والصرف الصحيلحق بشبكات المياه أ الذي تدهورت بشكل ملحوظ آنتيجة للضرر قد في رفح
 . الشديداالزدحام بسبب

 10,000 لكل سرير 3.3 حيث يوجد معدلبأقصى طاقتها ، في مدينة رفح تعمل أماآن الصحة العامة  •
 .فلسطيني 10,000 سرير لكل 13,8 إلىنما المعدل  الفلسطيني يصل ي ب ,شخص في رفح

 الدعم من المؤسسات الصحية األخرى العاملة خارجوضة على التنقل فإن بسبب القيود اإلسرائيلية المفر •
  ًا محدود يعتبر رفح في القطاعمدينة

  ةــتيـحـية التـنـبـال
 .ر األخيرةيدمت الأعمالمشاآل في الصحة العامة حتى قبل  آان يتسبب بفي رفحأساسًا وضع البنية التحتية  •
شوارع والمرافق الفي الكهرباء والمياه و بشبكات  آبيرًاررًا األخيرة ضاإلسرائيلية جتياحاتاالألحقت  •

 .هشةالقائمة و التي هي أصًال مشاآل البنية التحتية العامة مما زاد 



ر شبكات البنية التحتية  لتطوية موارد مالية محدودكالمستمر هنا والتدمير المتكررة جتياحاتاالوبسبب  •
 يبقى منية التحتية تستعمل في التصليح الفوري للشبكات وبالتالي لالموارد المالية المخصصة للبالحالية، إن 

 . جذريًاهذه الشبكات لتصليح لالكثير من األموا
  ةـيـماعـ اجت-يةـسـنفـة الـالجه
  إن.ني سكان رفح من الضغط واألزمات النفسيةا المستمرة يعاإلسرائيلية جتياحاتلإل ضالتعربسبب  •

نها مهمة جدًا للصحة آما أاعد الفلسطينيين الذين تعرضوا ألعمال العنف،  تسةاالجتماعيالبرامج النفسية 
  . المجتمع على المدى البعيدإصالح وإلعادةالنفسية العامة 

 دراسات تقييم إلجراء النفسية االجتماعية أو ةالمساعد لتقديم الفلسطينيين المؤهلين األخصائيينعدد  •
  غير آافي  االحتياجات

 .ي من المانحين هو األقل في هذا المجالتقديم الدعم الماد •
  

  اتـاجــتـنـتـسإ
 أن المشكلة إال لسكان رفح،  حادة جدًا الغذائي وتراجع البنية التحتية تعتبر مشاآلراالستقراالصحة العامة، وعدم 

 الهدم في  في عملياتاإلسرائيليأن التصعيد  .اماآن للسكن وصعوبًة هي مشكلة عدم وجود إلحاحاألآثر  ااإلنسانية
 بيت في 13 إلى في غزة المهدمة وصل معدل البيوت 2002خالل عام . اإلنسانيةرفح هو مصدر قلق للمؤسسات 

 بيتًا في 126 بمعدل إسرائيل هدمت اللحظهحتى . 41  إلى وصل المعدل الشهري لهدم البيوت 2003في عام . الشهر
  .الشهر في رفح وحدها
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