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طفل  ١٠٠٠ن إلمفوض العام لألونروا، بيير كراهينبول، يقول فيها لكلمة 

أكثر من  وإنفلسطيني سيعانون إعاقات مدى احلياة يف قطاع غزة، 

 حلّشخص يعيشون يف مدارس الوكالة بسبب الدمار الذي  ٥٠٬٠٠٠

1TP0Fبمنازلهم

∗ 

 

 ]مقتطفات. [٢/٩/٢٠١٤جنيف، 

 

. قام املفوض العام لألونروا، بيير كراهينبول، بزيارته الرسمية األوىل يف منصبه إىل سويسرا

فخالل رحلة ملدة يومين، التقى خاللها برئيس االحتاد السويسري ورئيس دائرة الشؤون اخلارجية 

وغيرهم من كبار املسؤولين  ،ووزير الدولة لوزارة الشؤون اخلارجية إيف روسييه ،ديدييه بيركهالتر

 التقى السيد كراهينبول أيضاً . يف وزارة اخلارجية، بما يف ذلك الوكالة السويسرية للتعاون اإلنمائي

 .مع جلنة الشؤون اخلارجية يف البرملان السويسري

ويسرا على دعمهم السخي والثابت لألونروا أود أن أشكر حكومة وشعب س:] "قال كراهينبول[

خرى مدى القتال األخير يف غزة واستجابة األونروا أثبتا مرة أُ . والالجئين الذين نقوم على خدمتهم

فكلما ازدادت املناقشات حول إعادة إعمار غزة،  .[....]األهمية التي أصبحت للخدمات التي نقدمها 

ولكن دعونا ال ننسى أن األموال السويسرية ال  .هذا اجلهد ركزيصبح من الواضح أن األونروا ستكون م

التي مزقتها  ةتدعم خدماتنا يف غزة فقط، بل أيضاً تتعدى ذلك عبر منطقة الشرق األوسط حيث سوري

  .احلرب، ولبنان واألردن والضفة الغربية

                                                           

∗
، )"األونروا"( األدنىوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق املوقع اإللكتروين ل :املصدر

 :يف الرابط التايل

http://tinyurl.com/laomf86 
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الغوث خالل خالل تواجده يف برن، أطلع السيد كراهينبول كبار املسؤولين على عمل وكالة 

منزل على األقل قد تم  ٢٠٬٠٠٠حيث أعلن أن . فترة القتال األخير يف غزة واألزمة اإلنسانية املستمرة

حيث قال إن ذلك  ،للبنية التحتية العامة اًواسع اً تدميرها خالل القتال األخير يف غزة، وأن هناك تدمير

، الذي مل يسبق له مثيل يف التاريخ "الدمارعمار بعد أمر حتمي للمجتمع الدويل ولشعب غزة إلعادة اإل"

عمار ن عملية إعادة اإلإر من أنه مع بقاء احلصار احلايل على قطاع غزة على حاله، فلكنه حذّ. احلديث

 .لذلك، يجب رفع احلصار. قد تستغرق أكثر من عقد

راد، ن تأثير القتال على حياة األفإلقد زرت غزة ثالث مرات خالل النزاع األخير، حيث "

إننا . مئات اآلالف من األطفال يعانون من صدمة عميقة. وخاصة الشباب منهم، هو ملموس وعميق

سيعانون من إعاقات مدى  ١٠٠٠ن هناك إصيبوا بجروح، فأطفل الذين  ٣٠٠٠ لـر أن من بين اقدّنُ

استعادة الشعور عدة مئات من مرشدي األونروا يعملون على "] وأضاف[ .قال السيد كراهينبول" احلياة،

عادة الكرامة اإلنسانية إىل ا�تمع الذي ستقوم األونروا بفعل كل ما يف وسعها إل. باحلياة الطبيعية

 " عانى بما فيه الكفاية

يعيشون يف  نال يزالو شخص ٥٠٬٠٠٠أكثر من "أعرب السيد كراهينبول عن قلقه بشأن 

علينا أن نفعل كل ما بوسعنا . حلق بمنازلهم الذي قد مدارس وكالة الغوث يف قطاع غزة بسبب الدمار

 من أيلول ١٤إليجاد سكن بديل لهؤالء الناس، بينما نحن عازمون على بدء عامنا الدراسي املتأخر يف 

يف . مدرسي ، الكثير منها تضررت ىمبن ١٥٦مدرسة يف  ٢٤٥نحن ندير . سيكون حتدياً. ]سبتمبر[

فتأجيل ، ب وطالبة يف غزة، ال يمكننا تعليق تعليمهمطال ٢٤٠٬٠٠٠ألكثر من  حين نقدم التعليم

 ."التعليم هو أمر مرفوض

مساهمات سويسرا لوكالة الغوث لعام . سويسرا هي حادي عشر أكبر جهة مانحة لألونروا

غالبية هذه ). ركييمليون دوالر أم ١٧٬٤(مليون فرنك سويسري  ١٦حتى اآلن هي أكثر من   ٢٠١٤

ونروا الرئيسية، مثل تعليم نصف مليون طفل وتوفير خدمات الرعاية الصحية األموال تدعم خدمات األ

 .للماليين يف جميع أنحاء الشرق األوسط


