
 غزة في المنازل بناء إعادة دعم تدعو إلى المتحدة األمم منظمة

 مؤقت. سكن في تعيش كثيرة أسر تزال ال غزة، في

 (UNOPS) المشاريع لخدمات المتحدة األمم لمكتب التابع التحتية البنية فريق مدير أوريغون، نيك قال

" منازل لديهم ليس غزة في شخص ألف 29في الوقت الحالي، : "غزة في المنظمة لمكتب السابق والرئيس

  .اإليواء أماكن بتوفير المعنية المجموعةألرقام  طبقًا

 مياه على فقط صغير جزء حصلي ،شخص يمليون دهمعد البالغ السكان بين من" أوريغون أن وصرح

 التى المنازل بناء عادةإ على القدرة وال منزلال حتى لديهم ليس األشخاص آالف نوأ منازلهم، فى الشرب

 ".قليلة سنوات منذ ت  ر  م   د  

 إلى حياتهم عادةإل غزة في المشردة األسر لمساعدة التبرع إلى المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب يدعو

 .الصحيح مسارها

 مشاريع من العديد عن تختلف بها يعمل التي الطريقة ولكن صغير، المشروع هذا" أن أوريغون وأوضح

 تقديم على ونركز ضعفا، األكثر الفئات تحديد في للمساعدة جديدا نهجا وضعنا لقد. التقليدية اإلعمار إعادة

 ." احتياجا األشـد لألسر الدعم

 العالمية الصحة منظمة مناشدة ذلك في بما النطاق، واسعة التمويل حمالت من العديد تنفيذ حاليا ويجري

(WHO )حالتنا، في. غزة في الصحة لقطاع الفوري الدعم على تركزل دوالر، مليون 4.5 على حصوللل 

 ألولئك المنازل لبناء سواء، حد على والعاطفية االجتماعية الناحية من األمد، طويل شخصي تأثير إلى نتطلع

 . فقدوها الذين

 اكثر معلومات

 Bank aus Verantwortung) األلماني التنمية بنك من وبتمويل لالجئين النرويجي المجلس مع بالشراكة

 التي الجديدة المنازل من مماثل عدد وجود مع منزال، 72 حوالي بناء بإعادة اآلن حتى المشروع قام ،( 

 .الحالي الوقت في الحالية البناء أنشطة تفاصيل على االطالع ويمكن. حاليا بناؤها ىيجر

دولة الو  اإلسرائيلية الحكومة بين اتفاق وهي - غزة إعمار إعادة آلية خالل من القطاع إلى البناء مواد تدخل

 .الفلسطينية

 واألشخاص وكبار السن السيدات وتعد .والفني والمالي القانوني الدعم المشروع يوفر البناء، عن وفضالً 

 األسرة عائلي من كل ويوقع. التعمير هذا مشروع من دةيالمستف األغلبية ضمن إعاقات من يعانون الذين

 .للسيدات الملكية حقوق ضمان على يساعد مما البناء، مواد لشراء نقدية منح على

 العمالة أو البناء موادمن أجل الحصول على  المناشدة ههذ خالل من جمعها يتم التي األموال استخدام يمكن

 خالل من  المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب تكاليف تغطية يتم ولن. لألسر الدعم خدمات توفير أو

 .غزة في المشروع إلى مباشرة المستلمة األموال جميع توجه سوفو. التبرعات

http://www.sheltercluster.org/response/palestine
https://homes4gaza.org/
https://grm.report/

