اإلنسانية
غزة :نداء تضامني من أجل تقديم المساعدة واإلغاثة
األزمة في ّ
ّ
ّ
غزة ويأسف الستئناف القصف وارتفاع عدد القتلى من
إن االتّحاد
الدولي للخدمات العامة قلق حيال النزاع في ّ
ّ
ّ
استمر خاللها العدوان لقي أكثر من  0222مدني حتفهم ،ووقع
المدنيين في القطاع .فخالل األسابيع الستّة التي
ّ
ّ
وتهجر حوالى  022,222شخص بسبب القصف الذي طال المنازل.
يحا
ّ
 3659جر ً
مفص ًال إلى االتّحاد الدولي للخدمات العامة ذكرت فيها األعداد
غزة تقر ًا
وقد رفعت النقابات المنتسبة في ّ
ير ّ
ّ
المرتفعة ًّ
التحتية.
جدا للوفيات باإلضافة إلى األضرار التي طالت االقتصاد المحلي والبنى
ّ
ّ
1
سيارات اإلسعاف ،فُقِتل العديد من المسعفين
ووفًقا لنقابات القطاع العام في ّ
تم استهداف المستشفيات و ّ
غزة  ،لقد ّ
اإلنسانية إلى
كل َمن يسعى إلى تقديم اإلغاثة والمساعدة
العمال الصحيين ،ما وضع في دائرة الخطرُّ ،
ّ
و ّ

يفصل التقرير األضرار الجسيمة التي لحقت بالجوامع ،ومراكز الشرطة والمدارس والمرافق
المدنيين .كما ّ
الصناعية والتجارّية – حيث كان يعمل حوالى  56ألف
التعليمية ،ومراكز المياه المبتذلة ،وسفن الصيد ،والمرافق
ّ
ّ
هجوما على شركة توليد
أن
شخص – باإلضافة إلى العديد من أماكن العمل والمباني .ويجدر التشديد على ّ
ً
شل التواصل
األساسية ّأدى إلى انقطاع التيار الكهر
الكهرباء
بائي عن العديد من العائالت في ّ
ّ
غزة ،كما ّأنه ّ
ّ
والتزويد بالمياه.

عدت النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولي
إن شعب ّ
غزة بحاجة بصورة طارئة إلى دعمنا وتضامننا! لقد أ ّ
ّ
ّ
األساسية فحسب ،على غرار المالجئ،
باألولويات الطارئة .وال تنطوي على الحاجات
للخدمات العامة الئحة
ّ
ّ
النفسية والتجهيزات واألدوات
المهجرين ،والمساعدة
لغذائية ،والثياب والحاجات الضرورّية
ّ
والسلل ا ّ
للمشردين و ّ
ّ
أيضا على التدريب المهني ألنواع العمل الضرورّية إلعادة
الطبية المطلوبة لمعالجة الصدمات والجراح ،بل ً
ّ
ّ
فنيي الكهرباء والسباكة والدهان.
اإلعمار ،على غرار ّ

وسيتبرع االتّحاد الدولي للخدمات العامة بمبلغ  02,222يورو من صندوق المساعدة من أجل المساهمة في
ّ
ّ
إن اال ّتحاد الدولي للخدمات العامة يدعو كافة النقابات المنتسبة
أعمال اإلغاثة واعادة إعمار مجتمعات ّ
غزةّ .
ّ
غزة من أجل تلبية الحاجات الطارئة واعادة إعمار المرافق والبنى
إلى المساهمة ومساعدة إخوتنا وأخواتنا في ّ
 1النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة ،النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحيّة والنقابة العامة للعاملين في البلديّات
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التحتية.
ّ
ويعمل االتّحاد الدولي للخدمات العامة بالتعاون الوثيق مع النقابات المنتسبة والمكتب اإلقليمي من أجل ضمان
ّ
ّ
األساسية الضرورّية .يمكن الحصول على
تتحول المساهمات إلى صندوق المساعدات إلى الحاجات
ّ
أن ّ

بكيفية تقديم المساهمات على موقعنا اإللكتروني ،مع إضافة عبارة "– PSI Aid Fund
التفاصيل ذات الصلة ّ
ّ

فية.
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