
  
 زيارة مجموعة من الدبلوماسيين لقطاع غزة للوقوف على أثر فصل الشتاء

 على آالف الفلسطينيين الذين ما زالوا مهجرين
0202يناير /كانون الثاني 02غزة،   

على األوضاع الصعبة التي تواجه آالف  طالعلال اليوم عشرين دبلوماسيا من تسع دول قطاع غزة صباح حوالي زارت مجموعة من
 التقىو . األعمال الحربية التي وقعت هذا الصيف جراءلفلسطينيين خالل فصل الشتاء، وخصوصا أولئك الذين ما زالوا مهجرين ا

 إلغاثة في األرض الفلسطينية المحتلة، ومدير وكالة األمم المتحدة ةاإلنسانيالشؤون السيد جيمز راولي منسق  وعلى رأسهم ،الدبلوماسيون
 .بفلسطينيين مهجرين وناقشوا الحاجة إلى حلول طويلة األمد للحصار البحريالسيد روبرت تيرنر، ( األونروا)فلسطينين وتشغيل الالجئين ال

إّن أولئك المهجرين الذين . مشرد فلسطيني أكثر من نصفهم من األطفال 022,222الحرب خلفت ما يزيد عن "قال السيد راولي إّن 
إضافة إلى أّن  ،روف فصل الشتاء الباردة والماطرةسكنية جاهزة الصنع هم أكثر عرضة لظ وحدات في يعيشون في مساكن مؤقتة أو

 ."الفيضانات وانعدام التدفئة المالئمة تجعل من الوضع أكثر سوء وخطورة
لى حين تحقيق إعمار ملموس في غزة فإّن منظمات العمل اإلنساني تظل بحاجة ماسة إلى مزيد  من التمويل من أجل تلبية االحتياجات وا 

دوالر ماليين  522رض الفلسطينية المحتلة ألفي ا 0202ستراتيجية لعام تطلب خطة االستجابة اإل. وغير الالجيئين ئينيالالج لمساعدة
ال لتلبية احتياجات الشرائح السكانية الضعيفة المتصلة بفصل يلقطاع غزة، وتشمل تمو  امخّصص بالمائة منها 52ثر من أك ،أمريكي
 .الشتاء

فلسطيني دمرت  022مركز اإلسكان الجماعي التابع لوكالة األونروا الذي ما زال يستضيف ما يقرب من مدينة غزة لوزار المشاركون 
 .منازلهم بالكامل أو تعرضت ألضرار جسيمة

بالرغم من ذلك . مرت منازلهامليون دوالر أمريكي للعائالت التي د   02حتى هذا التاريخ دفعت األونروا ما يقرب من "قال السيد تيرنر إنه 
على  وبالتالي فإّن أثر ذلك. يناير/فإّن تمويل وكالة األونروا المخصص إلصالح المنازل وتسديد دفعات اإليجار سينفذ بنهاية كانون الثاني

 ."منزل فلسطيني دمرت أو ألحقت بها أضرار وهو ضعف العدد المقدر 00,222ما يزيد عن "وأضاف قائال إّن ." العائالت سيكون كارثيا  
فبالرغم من توقف تصعيد األعمال الحربية حاليا فإّن . أبعد من التحديات الحاليةإلى علينا كذلك أّن ننظر "لى أّن إوَخَلَص السيد تيرنر 

 "ويؤثر على جميع مناحي حياة الفلسطينيين اليومية ويعيق تنمية قطاع غزةالحصار على غزة ما زال مستمرا 
ف والصراع المتواصل أنهكت آليات التكيّ  الحصار األزمة في قطاع غزة لم تبدأ هذا الصيف، فسبع سنوات من"ّن أوأّكد السيد راولي قائال 

 منسقتصريحات السيد روبرت سري، اشار الى قد و  ".ألمن الغذائيالمتوفرة للسكان وزادت االعتماد على المعونات اإلنسانية وانعدام ا
وتسريع جهود إعادة اإلعمار واإلنعاش، قيود الجميع  رفعل االمم المتحدة في جهودها بها على استمرار التي اّكد ،الخاص المتحدة األمم

ي أمور حيوية من أجل تحويل غزة إلى مكان يمكن الهش وتعزيز حكومة الوفاق الفلسطينية هاتفاق وقف إطالق النار  توطيدإلى جانب 
 .العيش فيه

  انتهي البيان
 

  :لمزيد من التفاصيل الرجاء االتصال بالموظفين التاليين
 feuerstein@un.org، (المكتب) 9962 582 2(0) 972+أو ( جوال) 836 11 33 54(0) 972 +( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)أوفير فيورشتاين 

 c.gunness@unrwa.org ،(المكتب) 0267 589 2(0) 972+أو ( جوال) 836 11 33 54(0) 972 +( وكالة األونروا)ر جنيس كريستوف
 s.mshasha@unrwa.org، (المكتب) 0724 589 2(0) 972+أو ( جوال) 8295 216 54(0) 972+( وكالة األونروا، بالعربية))سامي مشعشع 
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