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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 

effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

 وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة

  في حاالت الطوارئ، فاليري عاموس
 

 

 بيان صحفي حول ما يحدث في األرض الفلسطينية المحتلة

 
 4302يوليو  03نيويورك، 

 

إلطالق النار.  إنني مضطربة جراء األخبار حول إزدياد حدة العنف في غزة في أعقاب وقفًا إنسانيًا قصيًرا 

اليوم ضربت مدرسة أخرى تابعة لألمم المتحدة تستخدم كملجأٍ فيما هو إنتهاًكا جسيًما للقانون الدولي.  

 المزيد من األطفال والمدنيين قتلوا وجرحوا.

 

باألمس تم قصف مقر األونسكو واألوتشا خمَس مراٍت بين الساعة الواحدة والساعة الثانية من بعد 

محطة الطاقة الوحيدة في غزة ضربت أيًضا، األمر الذي يجعلها معطلة لفترة مستقبلية   منتصف الليل.

 طويلة ما يبقي الغالبية العظمى من المنازل مع ساعتين من الكهرباء يوميًا بالمعدل.

 

مؤسسات العمل اإلنساني في غزة تحاول جاهدةً أن تساعد الناس في ظروٍف بائسة وخطرة.  الناس بحاجٍة 

 عام والماء والمأوى اآلمن والمساعدة العاجلة الالزمة إلبقاءهم على قيد الحياة.للط

 

شخًصا.  ويلجأ  002222المزيد من العوائل تهجر كل يوم حيث بلغ عدد النازحين الذين تأكدنا منهم 

يزيد  شخًصا من هؤالء النازحين إلى مالجئ األونروا وحدها وجميعهم بحاجة لإلغاثة.  هذا العدد 022222

يقدم برنامج الغذاء  % من إجمالي تعداد السكان في غزة.  لقد أستنفذت قدراتنا إلى أقصى درجة. 02عن 

إنسانًا إضافةً إلى برامجهم الغذائية اإلعتيادية، حيث أن  020222العالمي المساعدات الغذائية العاجلة لـ 

نقًصا حاًدا في السلع قد تم تسجيله في السوق المحلي.  ومع إستمرار تدهور الوضع اإلنساني فإن حاجة 

 الناس سوف تستمر في اإلزدياد.

 

لفظيعة والفاجعة التي نراها كل يوٍم لهي تذكرةٌ لنا جميعًا للفاجعة التي يعانيها ويمر بها األطفال إنَّ الصور ا

والعائالت في غزة. وكذلك المجتمعات التي تسقط عليها الصواريخ هو أمر مخيف أيًضا.  إنَّ حماية 

.  ولكننا ال نستطيع إنهاء المدنيين الذين أصبحوا في منتصف العنف لهو اولويةً لمؤسسات العمل اإلنساني

أو وقف هذا الصراع الوحشي والذي يستمر في حصد أرواح المدنيين في غزة.  أتمنى على كل من له 

النفوذ على األطراف المنخرطة في هذا النزاع أن يستمروا في بذل قصارى جهدهم للوصول إلى توافٍق 

 الناس في مقدمة األولويات.على وقٍف إلطالق النار وإنهاء هذا النزاع.  دعونا نبقي 

 


