
  

 יותר טוב להבין כדי עזה ברצועת סיירו דיפלומטים

 מבתיהם עקורים שעדיין פלסטינים אלפיב החורפי האוויר מזג פוגע כיצד

 0202 בינואר 02, עזה רצועת

 שעמו ביותר הקשה המצב את יותר טוב להבין כדי מדינות מתשע דיפלומטים עשריםכ עזה ברצועת סיירו הבוקר

 בחסות נערך הביקור. האחרון בקיץ האיבה מעשי בשל שנעקרו מי במיוחד, פלסטינים אלפי החורף מתמודדים

 הסעד סוכנות של בעזה הפעולות מנהל ,טרנר ורוברט, הכבוש הפלסטיני לשטח ההומניטרי המתאם, רולי' ו יימס'ג

 ארוכי בפתרונות בצורך ודנו עקורים בפלסטינים הדיפלומטים פגשו הסיור במהלך(. א"אונר) ם"האו של והתעסוקה

 .החוף מובלעת עבור טווח

 מי", לדבריו". ילדים ממחציתם יותר", רולי אמר, "גג קורת ללא פלסטינים אלף 022-מ יותר הותירה המלחמה"

 את המאפיין והגשום הקר האוויר למזג במיוחד פגיעים טרומיות דיור ביחידות או מאולתרים במחסים שמתגוררים

 ."זה קשה במצב הנתונים האנשים את יותר עוד ומסכנים מאמללים מספיק חימום והיעדר הצפות. החורף

 למימון דחוף באופן זקוקים הומניטריים גופים, משמעותי שיקום יתבצע שבעזה ועד, אלה לצרכים מענה לתת כדי

 לשטח 0202 לשנת האסטרטגי המענה תוכנית. הן עבור ציבור הפליטים והן עבור מי שאינם פליטים נוסף

 עבור השאר בין, עזה לרצועת מיועדים מתוכם 52%-מ שיותר, דולר מיליון 522 לגייס מבקשת הכבוש הפלסטיני

 .ופגיעות חלשות אוכלוסיות של החורף צורכי

 שבתיהם פלסטינים 022 כמעט עדיין שוהים שבו, א"אונר של קולקטיבי במרכז הסיור משתתפי ביקרו עזה בעיר

 .נהרסו או קשות ניזוקו

 אמר, "נהרסו או ניזוקו שבתיהן למשפחות דולר מיליון 02 כמעט של בסך תשלומים א"אונר העבירה היום עד"

 הפגיעה. בשכירות דיור ולסבסוד לתיקונים המיועדים א"אונר כספי יאזלו ינואר לסוף עד, זאת עם יחד. "טרנר

 מכפי מכפליים יותר, נהרסו או ניזוקו פלסטינים פליטים של בתים אלף 09-מ יותר. אסון הרת תהיה במשפחות

 .הוסיף, "שהערכנו

 במעשי ההסלמה שככה עתה לעת אם גם. "טרנר הוסיף, "המיידיים לאתגרים מעבר להביט צריכים אנחנו, כן כמו"

 ".הרצועה פיתוח את ומונע, היבטיהם כל על פלסטיניים של היומיום בחיי לפגוע ממשיך עזה על המצור, האיבה

 מנגנוני את כילו המתמשך והסכסוך מצור של שנים שבע. "רולי הדגיש" ,הקיץ התחיל לא הבעז המשבר"

רולי חזר על הצהרותיו . ”שלהם התזונתי הביטחון חוסר ואת בסיוע תלותם את והגדילו האנשים של ההתמודדות

מרכיבי  הסרתימשיך לעשות כל מאמץ כדי לקדם את ם "כי האובהדגישו המיוחד רוברט סרי ם "האושל שליח 

 הנוכחית השברירית האש הפסקת של ביצורה בצד, וההתאוששות השיקום מאמצי האצתאת ו הסגר הנותרים

 .בו לחיות שניתן למקום עזה את להפוך כדי חיונייםצעדים  ,הפלסטינית הלאומית ההסכמה ממשלת וחיזוק

* * * 

 :אלה לאנשים פנו אנא, נוסף למידע

 220-1100-019 ,20-200-0090, feuerstein@un.org, (OCHA) פוירשטיין אופיר

 c.gunness@unrwa.org, 20-200-2095, 220-002-0920, (א"אונר) גאנס כריסטופר

 s.mshasha@unrwa.org, 20-200-2500, 220-009-0002, (ערבית, א"אונר) משאשה סאמי
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