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  2013المنظمات ا�نسانية تتعھد بتلبية ا حتياجات ا�نسانية للفلسطينيين في العام 

 لمناشدة ا�نسانية في ا�راضي الفلسطينية المحتلة  في رام هللا
وزير الدولة لشؤون التخطيط في السلطة الفلسطينية معالي السيد محمد أبو رمضان، ومنسق ا�مم المتحدة 

وكان من بين الحاضرين مندوبون عن وكا1ت ا�مم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية        

ھذا ا1جتماع كان مھما �عادة التأكيد على ا�ولويات ا1ستراتيجية التي تسترشد بھا 
في توفير ا�من الغذائي  وتحقيق بيئة أكثر حماية للتجمعات 

المجتمع ا�نساني  العام الماضي عن استراتيجية لمدة عامين  تھدف  لتلبية ا1حتياجات ا�نسانية  الناتجة 
مليون من  1,8وھناك .لحقوق ا1نسان ا�ساسية في ا�راضي الفلسطينية المحتلة

  .فلسطيني ينقصھم ا�من الغذائي

ھا كما ا�ولويات ا�نسانية  لعملية المناشدة الموحدة  تظل نفس
كانت العام الماضي في ضوء غياب الحل السياسي  لOراضي الفلسطينية المحتلة والقيود  التي تواجه الفلسطينيين  

ضھا السلطات ا1سرائيلية على القيود المشددة التي تفر
المائة من ب 80أكثر من تعتمد ،  2012

استمرھدم البيوت الفلسطينية والممتلكات وعنف المستوطنين 
حياة التجمعات السكانية و،مھددا بشدة أمن وراحة 

المجتمع الدولي بقيادة المنسق ا�نساني بشكل مشترك خWل الشھور المقبلة على استكمال خطة 
ة سيطرة، أو تھدف لتلبية ا1حتياجات ا�نسانية  في المناطق  التي ليس للسلطة الفلسطيني

وا�ولوية . ومناطق التماس، وفي القدس الشرقية
ومن المتوقع . كثر تعرضا للمعاناة، مع ضمان استشارة الجھات والمساھمين الرئيسيين

  .المحتلة عند انتھاء العام الحالي

  وتشمل كل التفاصيل عن كل مشاريع المناشدات  من موقع
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UNITED NATIONS                                ا4مم المتحدة

المنظمات ا�نسانية تتعھد بتلبية ا حتياجات ا�نسانية للفلسطينيين في العام 

لمناشدة ا�نسانية في ا�راضي الفلسطينية المحتلة  في رام هللالعملية  جلسة على المستوى المحلي
وزير الدولة لشؤون التخطيط في السلطة الفلسطينية معالي السيد محمد أبو رمضان، ومنسق ا�مم المتحدة 

  .مس راوليللشؤون ا�نسانية في ا�راضي الفلسطينية المحتلة السيد جي

وكان من بين الحاضرين مندوبون عن وكا1ت ا�مم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية        
  .،ومسؤولون آخرون من السلطة الفلسطينية

ھذا ا1جتماع كان مھما �عادة التأكيد على ا�ولويات ا1ستراتيجية التي تسترشد بھا " وصرح السيد راولي بأن 
في توفير ا�من الغذائي  وتحقيق بيئة أكثر حماية للتجمعات  2013- 2012ة المناشدة الموحدة  خWل عامي 

  ".السكانية المھمشة أكثر من غيرھا

المجتمع ا�نساني  العام الماضي عن استراتيجية لمدة عامين  تھدف  لتلبية ا1حتياجات ا�نسانية  الناتجة 
لحقوق ا1نسان ا�ساسية في ا�راضي الفلسطينية المحتلة ا1نتھاكات المستمرة

فلسطيني ينقصھم ا�من الغذائي مليون 1.26الفلسطينييين بحاجة للمساعدة ا�نسانية، بينھم 

 Wا�ولويات ا�نسانية  لعملية المناشدة الموحدة  تظل نفس:" معالي السيد أبو رمضان على ھذا  قائ
كانت العام الماضي في ضوء غياب الحل السياسي  لOراضي الفلسطينية المحتلة والقيود  التي تواجه الفلسطينيين  

  ".الضفة الغربية غزةفي  في تجمعاتھم السكانية  

القيود المشددة التي تفر من جراء في قطاع غزة يستمر الفلسطينيون في معاناة
2012وفي العام . الواردات، والصادرات  وحركة ا�شخاص برا وجوا وبحرا

استمرھدم البيوت الفلسطينية والممتلكات وعنف المستوطنين  وكما . على المساعدات ا�نسانية
،مھددا بشدة أمن وراحة 2012خWل العام بالضفة الغربية 

المجتمع الدولي بقيادة المنسق ا�نساني بشكل مشترك خWل الشھور المقبلة على استكمال خطة 
تھدف لتلبية ا1حتياجات ا�نسانية  في المناطق  التي ليس للسلطة الفلسطيني  2013

ومناطق التماس، وفي القدس الشرقية) ج(لھا سيطرة محدودة، فيھا، بما في ذلك غزة، والمنطقة 
كثر تعرضا للمعاناة، مع ضمان استشارة الجھات والمساھمين الرئيسيينشخاص ا�

المحتلة عند انتھاء العام الحاليلOراضي الفلسطينية  2013إطWق المناشدة الموحدة لعام 

وتشمل كل التفاصيل عن كل مشاريع المناشدات  من موقع 2013-2012يمكن تنزيل وثيقة المناشدة الموحدة للعامين 
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 ا4مم المتحدة

المنظمات ا�نسانية تتعھد بتلبية ا حتياجات ا�نسانية للفلسطينيين في العام                  

جلسة على المستوى المحلي تعقد - القدس
وزير الدولة لشؤون التخطيط في السلطة الفلسطينية معالي السيد محمد أبو رمضان، ومنسق ا�مم المتحدة  برئاسة

للشؤون ا�نسانية في ا�راضي الفلسطينية المحتلة السيد جي

وكان من بين الحاضرين مندوبون عن وكا1ت ا�مم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية        
،ومسؤولون آخرون من السلطة الفلسطينية

وصرح السيد راولي بأن 
ة المناشدة الموحدة  خWل عامي عملي

السكانية المھمشة أكثر من غيرھا

المجتمع ا�نساني  العام الماضي عن استراتيجية لمدة عامين  تھدف  لتلبية ا1حتياجات ا�نسانية  الناتجة أعلن 
ا1نتھاكات المستمرةعن 

الفلسطينييين بحاجة للمساعدة ا�نسانية، بينھم 
  

معالي السيد أبو رمضان على ھذا  قائW أكد 
كانت العام الماضي في ضوء غياب الحل السياسي  لOراضي الفلسطينية المحتلة والقيود  التي تواجه الفلسطينيين  

في تجمعاتھم السكانية  

في قطاع غزة يستمر الفلسطينيون في معاناة
الواردات، والصادرات  وحركة ا�شخاص برا وجوا وبحرا

على المساعدات ا�نسانية في غزة العائWت 
بالضفة الغربية ) ج(في المنطقة 

المجتمع الدولي بقيادة المنسق ا�نساني بشكل مشترك خWل الشھور المقبلة على استكمال خطة  سيعمل.الفلسطينية
2013للمساعدة  للعام 

لھا سيطرة محدودة، فيھا، بما في ذلك غزة، والمنطقة 
Oشخاص ا�ستعطى  ل

إطWق المناشدة الموحدة لعام 

يمكن تنزيل وثيقة المناشدة الموحدة للعامين   

للمزيد من المعلومات الرجاء ا1تصال ب

مكتب تنسيق الشؤون ا�نسانية , السيد ماثيو رايدر

مكتب تنسيق الشؤون ا�نسانية, السيدة ساره جعبري

لمتابعة مسار عملية المناشدة الرجاء زيارة الموقع 


