
 
 

 
 بيان صحفيمشترك 

 لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة مليون دوالر أمريكي  551تطلب  االغاثة االنسانيةوكاالت 
 للمدنيين المتضررين من األزمة في غزة

 
 سبتمبر/أيلول 9رام اهلل، 

 
لشؤون اإلنسانية السيد جيمز راولي انسق محمد مصطفى نائب رئيس وزراء دولة فلسطين وم  أصدر كل من سعادة الدكتور 

لعملية المناشدة الخاصة بأزمة غزة والتي ت ركز على تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة لسكان غزة الفلسطينيين الوثيقة المحّدثة 
 .المتضررين جراء النزاع المسلح األخير

 

شها أهلنا في غزة الذين التي عااضية من أقسى األشهر لقد كانت األشهر الم": قال الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء
ة لهذه األوليّ ة إّن عملية المناشدة الخاصة باألزمة في غزة هي االستجابة الحيويّ . يحتاجون اآلن إلى مساعدات إنسانية عاجلة

عبكّ مثل بداية خطة اإلنعاش الم  ت   ،"اإلنعاشالى  جسور"إلى جانب مبادرة وهي،  االحتياجات، رتها ادة البناء التي طوّ ر وا 
عادة البناء وخلق مستقبل أفضل إّننا ندعو العالم . الحكومة كي يكون طموحا وجسورا في مساعدتنا على تحقيق هذا اإلنعاش وا 

يمكن اتخاذه في هذا االتجاه هو إنهاء الحصار إّن أول إجراء . لغزة بوصفها جزءا من دولة فلسطين المستقلة والمزدهرة
 ."ا هذا الصيفعاشوهالمفروض على غزة وضمان أال يتعرض أهلنا مرة أخرى لألهوال التي 

 
ومن الواضح . تتمثل في أّن حجم األضرار والدمار غير مسبوق في قطاع غزةّن الحقيقة المّرة أ"عن بدوره وأعرب السيد راولي 

ومن الضروري أّن يتّم دعم عملية المناشدة هذه دعما قويا كي يتّم تلبية عد من أن تكون قد انتهت بأ  األزمة أيضا أّن 
بالرغم من ذلك، . (MIRA)ت في غزة قطاعاالعاجل متعدد ال وليتّم تحديدها في إطار التقييم االاالحتياجات اإلنسانية التي 

نقلنا من بحاجة إلى تغييرات جذرية في غزة، من أجل إننا . يسعفنا سوى لعدة أشهر قادمة، وال يعتبر حال لألزمةلن  ذلكفإّن 
في استمرار وقف إطالق النار والرفع ويتمثل ذلك في المقام األول . الموت واليأس إلى وضع يحدوه األمل والفرص وضع يسوده

 ."للحصار والتوصل إلى حّل سياسيالكامل 
 
مليون دوالر أمريكي لدعم الشرائح السكانية الضعيفة في قطاع غزة  551طلب عملية المناشدة الخاصة باألزمة في قطاع غزة ت  

هجرين، والمصابين، وكبار السن، واألطفال، والنساء، باإلضافة إلى وت ركز على األشخاص الم  . عصراالتي تضررت جراء ال



تأمين المساعدات الغذائية إلى عملية المناشدة  هدفوت. أماكن كسب معيشتهم المزارعين وصيادي األسماك الذين فقدوا
المستلزمات األساسية وتوسيع القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحّية، والمياه، والتعليم، وتلبية احتياجات السكان من و 

كّل من الحكومة ووكاالت األمم المتحدة وسيعمل على تقديم هذه المساعدات . الحماية بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي
 .والمحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية

 
 انتهى

 
 :للمزيد من المعلومات ـ

 607080 599 (0) 970+،اإلعالمي الحكوميمركز الإيهاب بسيسو، : ةاالستفسارات اإلعالمية الحكومي
ehab@pgmc.ps 

 816 11 33 54 (0) 972 +حياة أبو صالح، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، : لألمم المتحدة  اإلعالمية االستفسارات
abusaleh@un.org 

  806 11 33 54 (0) 972 +عائشة ماجد، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، : استفسارات المانحين
majid3@un.org 
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