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الذي أنهى قتاال استمر أكثر من سبعة أسابٌع بٌن القوات  2012آب/أغسطس 
كوكاالت لألمم  ،اإلسرائٌلٌة والجماعات الفلسطٌنٌة المسلحة فً قطاع غزة. ونحن

للتقدم المحدود فً إعادة  قلقونعاملة فً غزة، الالمتحدة ومنظمات غٌر حكومٌة دولٌة 
 ئك الذٌن تضرروا ومعالجة األسباب الجذرٌة للصراع.بناء معٌشة أول

 
بٌنما ٌستمر الحصار الذي تفرضه إسرائٌل، فإن العملٌة السٌاسٌة، إلى جانب و

وكان إصالح وإعادة بناء  وتدهورت الظروف المعٌشٌة.، االقتصاد، مصابان بالشلل 
ُدمرت فً عشرات آالف البٌوت والمستشفٌات والمدارس التً لحقت بها أضرار أو 

القتال بطٌئاً على نحو ٌرثى له. واستأنفت الجماعات الفلسطٌنٌة المسلحة إطالق 
أدى غٌاب التقدم إلى تعمٌق مستوٌات الٌأس  ، الصوارٌخ بشكل منقطع. وبشكل عام

 واإلحباط بٌن سكان غزة الذٌن ٌشكل الالجئون الفلسطٌنٌون أكثر من ثلثٌهم. 
 

صعبة قبل الجولة األخٌرة من القتال. وكان معظم  وكانت الظروف المعٌشٌة فً غزة
السكان غٌر قادرٌن على تلبٌة احتٌاجاتهم الغذائٌة وألحق الحصار المفروض منذ أكثر 
من سبع سنوات ضرراً شدٌداً بالقدرة على الحصول على الخدمات األساسٌة، بما فً 

 ذلك الخدمات الصحٌة والمٌاه والصرف الصحً.
 

 011,111إلى حد كبٌر منذ تموز/ٌولٌو. وال ٌزال ما ٌقرب من لكن الوضع تدهور 

ً ظروف صعبة فً المدارس وأماكن إٌواء فلسطٌنً مهجرٌن هذا الشتاء، ٌعٌشون ف
مجهزة لإلقامة لفترة طوٌلة. وٌستمر انقطاع الكهرباء المقرر لفترة تصل ر مؤقتة غٌ

فً القطاع العام وعدم وٌزٌد استمرار عدم دفع مرتبات موظساعة ٌومٌاً.  01إلى 

إحراز تقدم فً تشكٌل حكومة الوحدة الوطنٌة من التوترات. ومع فرض قٌود شدٌدة 
ملٌون نسمة  0.1على التنقل والحركة، فإن غالبٌة سكان القطاع البالغ عددهم 

 الساحلً دون أي أمل فً المستقبل. قطاعمحاصرون فً ال
 

السن والمعاقون والنساء وما ٌقرب من ملٌون والسكان األكثر ضعفاً، ومن بٌنهم كبار 
مروا بمعاناة ال ٌمكن تصورها فً ثالثة حروب كبرى فً فترة ست سنوات،  ، طفل

وٌفتقر األطفال الحصول على تعلٌم جٌد، إذ  . هم الذٌن ٌتحملون وطأة هذه المعاناة
 دعم نفسً عاجل.  الىمنهم  011,111ٌحتاج ما ٌزٌد على 

 
 إلى غزة ال ٌقدم المجتمع الدولً مساعدات كافٌة لغزة. ولم ٌصل وفً هذا السٌاق،
القاهرة. وتم تعهد المانحون بتقدٌمها فً مؤتمر ملٌار دوالر 4.0مبلغ سوى القلٌل من 

تعلٌق المساعدات النقدٌة للعائالت التً فقدت كل شًء والمساعدات الضرورٌة 
إذا لم  العملٌات القتالٌة حتماوستستأنف األخرى غٌر متوافرة نظرا لنقص األموال. 

 ٌحرز تقدم وإذا لم تتم معالجة األسباب الجذرٌة للصراع. 
 

بشكل وتتحمل إسرائٌل، بوصفها قوة احتالل، المسؤولٌة الرئٌسٌة وٌجب أن تمتثل اللتزاماتها بموجب القانون الدولً. وٌتعٌن علٌها 
 (.9112)الصادر فً عام  0181ر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم اإلطار الذي حدده قرا ضمن خاص إنهاء الحصار بشكل كامل

استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوٌة شاملة للنزاع اإلسرائٌلً  طرافوٌجب تعزٌز وقف إطالق النار الهش وٌجب على األ
. والمساءلة وااللتزام تهاكات للعدالةالفلسطٌنً. وٌجب على جمٌع األطراف احترام القانون الدولً وٌجب تقدٌم المسؤولٌن عن االن

والقانون الدولً لحقوق اإلنسان مطلبان ضرورٌان للسالم الدائم. ومن األمور الحتمٌة أٌضاً، ٌجب على مصر اإلنسانً   بالقانون الدولً
 فتح معبر رفح للحاالت اإلنسانٌة األكثر إلحاحاً، وٌجب ترجمة تعهدات المانحٌن إلى مدفوعات نقدٌة.

 

. يجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس للسالم واألمن للجميع ب أن ال نفشل في غزةيج
 في المنطقة.
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