
 
 

 

	  
بيیانن صحفي  

في غززةة ووززيیرر االخاررجيیة ااأللماني يیززوورر مشررووعع للصيیادديینن يینفذذهه بررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي  
 

2015يیوونيیوو  1قططاعع غززةة٬،  يیرراافقهھ االسيیددةة بارربرراا وووولفف ررئيیسة  فرراانكك فالترر شتايینمايیررلماني االسيیدد ززاارر ووززيیرر االخاررجيیة ااأل -
وواالسيیددةة  في رراامم هللا وواالسيیدد ثووماسس اايیززنباخخ مدديیرر مكتبب بنكك االتنميیة ااأللمانيمكتبب ممثليیة االجمهھوورريیة االفيیددررااليیة ااأللمانيیة٬، 

ووااحدداا منن االمشارريیع االتي تددعمم قططاعع االصيیدد  نررجسس سعيیدداانن نائبب االممثلل االخاصص للمدديیرر االعامم لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي
االمتحددةة ااالنمائي بتموويیلل االحكوومة ااأللمانيیة عبرر وواالمنفذذ منن قبلل بررنامج ااألممم ووهھھھوو مشررووعع بناء غررفف للصيیادديینن في قططاعع غززةة 

.االفف يیوورروو 270بمبلغ  KFW اااللماني بنكك االتنميیة  
 

 2014خاصة بعدد نززااعع عامم على أأووضاعع قططاعع االصيیدد وواالووفدد االمرراافقق لهھ االسيیدد شتايینمايیرر  ططلعااووخاللل جوولتهھ في ميیناء غززةة٬، 
بعددةة صيیادديینن منهھمم االصيیاددةة االووحيیددةة في قططاعع غززةة.  كما وواالتقى  

 
ووقالتت االصيیاددةة ماددليینن كالبب "كانتت غررفتي مبنيیة منن صفائح االحدديیدد االقدديیمم ووكانتت ظظررووفهھ غيیرر مناسبة بتاتا٬، وولكنن بعدد تنفيیذذ 

االمشررووعع أأصبحتت أأستمتع بالمكانن االمرريیح ووااآلمنن لتخززيینن معددااتي ووشبكاتت االصيیدد االخاصة بي."   
 

كووخخ  45على تحسيینن االظظررووفف االمعيیشيیة للصيیادديینن منن خاللل بناء  االفف يیوورروو 270االذذيي تبلغ ميیززاانيیتهھ  ووععاالمشرروويیعملل 
ااالسماكك حتى يیتمم بيیعهھا تخززيینن  منن ميیناء غززةةصيیادد في  168 فستمكننووررفح. ااما االمررحلة االحاليیة ميیناء غززةة  للصيیادديینن في

.تكلفة ااصالحهھاووبالتالي عططلهھا  معددااتهھمم مما سيیقللل منن فررصصيیووميیا وواالحفاظظ على   
 

مشررووعع في  693كك االتنميیة ااأللماني وومنن خاللل بررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي ما يیززيیدد على قدد موولتت االحكوومة ااأللمانيیة عبرر بنل
 عملل يیوومم رريیع لخلقق ااكثرر منن مليیووننمليیوونن يیوورروو ااستثمررتت في مشا 92االضفة االغرربيیة وواالقددسس االشررقيیة ووقططاعع غززةة بقيیمة 

.ووااالفف االفررصص االدداائمة  
 

لددعمهھمم  اااللمانيیةووقدد شكررتت االسيیددةة نررجسس سعيیدداانن نائبة االممثلل االخاصص للمدديیرر االعامم لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي االحكوومة 
مليیوونن يیوورروو في قططاعع غززةة منن خاللل بررنامج خلقق فررصص االعملل قائلة "لقدد ساهھھھمم  26ووشررااكتهھمم االمستمررةة وومساهھھھمتهھمم بقيیمة 

بررنامج ااألممم االمتحددةة االناسس ووددعمم صمووددهھھھمم٬، اانن ااحتيیاجاتت قططاعع غززةة هھھھائلة ووقدد خلقق االبررنامج بشكلل ووااضح في تحسيینن حيیاةة 
ى وونتووقع أأنن يیززدداادد االررقمم اال 2014خالتهھا بعدد االنززااعع ااالخيیرر عامم لل تددااالفف فررصص عملل منن خال 10ما يیززيیدد على  ااالنمائي

."2015االفف فررصة عملل بحلوولل نهھايیة  20 ااكثرر منن   
 

فرردد ووهھھھمم يیعتبرروونن منن أأكثرر االشرراائح  35000صيیادد يیعيیلوونن  3500غززةة ما يیقارربب منن اعع قططأأنهھ يیووجدد في منن االجدديیرر ذذكررهه 
أأصبحوواا في حالة اانعدداامم ااالمنن االغذذاائي وو ننووددخلل االصيیادداالحصارر على قططاعع غززةة٬،  ضضكما أأنهھ منذذ فرر هھھھشاشة في قططاعع غززةة٬،

ووهھھھي أأقلل منن  )ميیلل ٣۳(االمساعددااتت االغذذاائيیة٬، باالضافة االى محددوودديیة ااالميیالل االمسمووحح لهھمم االصيیدد فيیهھا معتمدديینن بشكلل كبيیرر على 
ضمنن ااتفاقيیة ااووسلوو.  بهھاثلثث ااألميیالل االعشرريینن االمسمووحح   

 
 


