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بیان صحفي 

 10 ینایر 2022

RVF/ واشنطن د� سي، الوال�ات المتحدة األمر���ة / مدینة غزة، غزة

م�ادرة دول�ة لمواجهة ازمة الم�اه في غزة
مئات اآلالف من أطفال المدارس ستصلهم م�اه شرب نظ�فة 

مدینــة غــزة. بدعــم وتمو�ــل مــن ح�ومــة دولــة اإلمــارات العر��ــة المتحــدة ســیتم�ن (230,000) 
مــن طــالب المــدارس ومعلموهــم فــي قطــاع غــزة مــن الحصــول علــى م�ــاه نظ�فــة وصالحــة للشــرب 
ف�شنفســ�ا�ا  روســترو�وفیتش  مؤسســة  تقودهــا  دول�ــة  �م�ــادرة  وذلــك  الشــخصي،  واالســتخدام 

/Rostropovich-Vishnevskaya والمعروفة اختصارًا بـ (RVF) ومقرها
واشــنطن-الوال�ات المتحــدة األمر���ــة. تهــدف الم�ــادرة إلــى تزو�ــد 125 مدرســة تا�عــة لمنظمــة 
األونــروا فــي قطــاع غــزة بوحــدات تحل�ــة وأنظمــة طاقــة شمســ�ة �مصــدر �هر�ــاء متجــدد تعمــل 
 RVF علــى توفیــر م�ــاه نظ�فــة للشــرب وتعز�ــز ســلو��ات النظافــة الشــخص�ة. تســعى مؤسســة

ومنظمة األونروا لالنتهاء قر��ًا من اتمام االتفاق�ة بینهما بهذا الخصوص. 

تمثــل هــذه الم�ــادة خطــوة حاســمة نحــو التخفیــف مــن وطــأة أزمــة الم�ــاه فــي غــزة حیــث أص�حــت 
م�ــاه اآل�ــار الجوف�ــة غیــر صالحــة لالســتهالك ال�شــر�، و�اتــت األســر األكثــر فقــرًا فــي غــزة تعتمــد 
للحصــول علــى م�ــاه شــرب نظ�فــة علــى اســتخدام الم�ــاه المع�ــأة والم�ــاه التــي تنقلهــا الشــاحنات 
وهــي ذات تكلفــة عال�ــة وتنطــو� علــى مخاطــر صح�ــة �بیــرة، ومــن أجــل حــل هــذه المشــ�لة 
تكــرس مؤسســة RVF جهدهــا لتوفیــر م�ــاه شــرب نظ�فــة وصالحــة لدواعــي النظافــة الشــخص�ة 

والتي تعتبر من الضرور�ات الملحة لم�افحة جائحة �ورونا.

وســتقوم مؤسســة RVF بتنفیــذ هــذا المشــروع �التنســیق مــع �ل مــن األونــروا �صفتهــا و�الــة األمــم 
المتحــدة إلغاثــة وتشــغیل الجئــي فلســطین فــي الشــرق األدنــى – ومؤسســات الم�ــاه المحل�ــة ذات 
العالقــة. �مــا تحــرص مؤسســة RVF علــى جعــل عمل�ــات تر�یــب وص�انــة وحــدات تحل�ــة الم�ــاه 

الحدیثة والمستوردة عمل�ة محل�ة في غزة من أجل دعم القدرات والعوائد المحل�ة وتعز�زها.
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تعتبــر مســألة الحصــول علــى م�ــاه نظ�فــة للشــرب مــن أولو�ــات معاییــر الصحــة العامــة فــي العالــم، 
و�النســ�ة لقطــاع غــزة الــذ� �قطنــه أكثــر مــن ملیونــي شــخص ُ�َعــد هــذا األمــر ضــرورة ملحــة 
و�خاصــة فــي مــدارس األطفــال. وفــي حیــن تمتلــك �عــض المــدارس أنظمــة لتنق�ــة الم�ــاه إال أن 

غالب�ة المدارس في القطاع تفتقر إلى م�اه شرب نظ�فة ومرافق صح�ة مناس�ة لغسل الیدین.
مقارنــة �متطل�ــات تدشــین محطــات تحل�ــة ضخمــة، فإنــه �م�ــن إنشــاء وحــدات صغیــرة الحجــم 
لتحل�ــة م�ــاه الشــرب �ســرعة �بیــر ممــا �ســهم فــي تقد�ــم إغاثــة فور�ــة ألزمــة الم�ــاه فــي غــزة، ولــذا 
ســیوفر هــذا المشــروع لــكل مدرســة مــن مــدارس األونــروا المســتهدفة وحــدة تحل�ــة خاصــة ومالئمــة 
الحت�اجاتهــا، والتــي قــد تــزود �مصــدر للطاقــة الشمســ�ة لتفــاد� االعتمــاد علــى شــ��ة الكهر�ــاء 

المحل�ة المحدودة االم�ان�ات. 

مــن جانــب آخــر س�ســاهم التدر�ــب الــذ� ســترعاه مؤسســة RVF لــكل مــن المدرســین والتالمیــذ فــي 
�ل مدرســة، خــالل الــدوام الدراســي أو فــي المنــزل علــى ص�اغــة وتطو�ــر عــادات صح�ــة جیــدة 

تساعدهم في الوقا�ة ومنع انتقال األمراض �ما في ذلك جائحة �ورونا.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن دعــم دولــة اإلمــارات العر��ــة المتحــدة لمشــروع توفیــر م�ــاه نظ�فــة صالحــة 
للشــرب ألطفــال غــزة �أتــي �عــد تقد�مهــا لقاحیــن أساســیین لألطفــال فــي قطــاع غــزة والضفــة 

الغر��ة، وقامت بتنفیذه مؤسسة RVF �الشراكة مع وزارة الصحة الفلسطین�ة.
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السیدة �ی�ا مانتي میلر
 RVF المتحدثة �اسم مؤسسة

 :هاتف محمول202-296-5730 1+
kmm@rostropovich.org

للتواصل مع وسائل اإلعالم یرجي االتصال:

 RVF WWW.rostropovich.org للمز�د حول مؤسسة


