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كوكاالت لألمم  ،ونحن. اإلسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة
للتقدم المحدود في إعادة  قلقونعاملة في غزة، الالمتحدة ومنظمات غير حكومية دولية 

 .ضرروا ومعالجة األسباب الجذرية للصراعبناء معيشة أولئك الذين ت
 
بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل، فإن العملية السياسية، إلى جانب و

وكان إصالح وإعادة بناء  .وتدھورت الظروف المعيشية، االقتصاد، مصابان بالشلل 
عشرات آالف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بھا أضرار أو ُدمرت في 

واستأنفت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطالق . لقتال بطيئاً على نحو يرثى لها
أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس  ، وبشكل عام. الصواريخ بشكل منقطع

  . واإلحباط بين سكان غزة الذين يشكل الالجئون الفلسطينيون أكثر من ثلثيھم
  

وكان معظم . الجولة األخيرة من القتالوكانت الظروف المعيشية في غزة صعبة قبل 
السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتھم الغذائية وألحق الحصار المفروض منذ أكثر 
من سبع سنوات ضرراً شديداً بالقدرة على الحصول على الخدمات األساسية، بما في 

  .ذلك الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي
  

 100,000وال يزال ما يقرب من . يوليو/كبير منذ تموزلكن الوضع تدھور إلى حد 
ي ظروف صعبة في المدارس وأماكن إيواء فلسطيني مھجرين ھذا الشتاء، يعيشون ف

ويستمر انقطاع الكھرباء المقرر لفترة تصل . مجھزة لإلقامة لفترة طويلةر مؤقتة غي
ً  18إلى  اع العام وعدم ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظفي القط. ساعة يوميا

ومع فرض قيود شديدة . إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من التوترات
مليون نسمة  1.8على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددھم 

  .الساحلي دون أي أمل في المستقبل قطاعمحاصرون في ال
  

والمعاقون والنساء وما يقرب من مليون والسكان األكثر ضعفاً، ومن بينھم كبار السن 
مروا بمعاناة ال يمكن تصورھا في ثالثة حروب كبرى في فترة ست سنوات،  ، طفل

ويفتقر األطفال الحصول على تعليم جيد، إذ  . ھم الذين يتحملون وطأة ھذه المعاناة
  . دعم نفسي عاجل الىمنھم  400,000يحتاج ما يزيد على 

  
 إلى غزة ولم يصل. قدم المجتمع الدولي مساعدات كافية لغزةوفي ھذا السياق، ال ي

وتم . القاھرةتعھد المانحون بتقديمھا في مؤتمر مليار دوالر 5.4مبلغ سوى القليل من 
تعليق المساعدات النقدية للعائالت التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية 

إذا لم  ايات القتالية حتملعملوستستأنف ا. األخرى غير متوافرة نظرا لنقص األموال
  . يحرز تقدم وإذا لم تتم معالجة األسباب الجذرية للصراع

  
بشكل ويتعين عليھا . وتتحمل إسرائيل، بوصفھا قوة احتالل، المسؤولية الرئيسية ويجب أن تمتثل اللتزاماتھا بموجب القانون الدولي

 ).2009الصادر في عام ( 1860س األمن التابع لألمم المتحدة رقم اإلطار الذي حدده قرار مجل ضمن خاص إنھاء الحصار بشكل كامل
استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع اإلسرائيلي  طرافويجب تعزيز وقف إطالق النار الھش ويجب على األ

والمساءلة وااللتزام . ت للعدالةويجب على جميع األطراف احترام القانون الدولي ويجب تقديم المسؤولين عن االنتھاكا. الفلسطيني
ومن األمور الحتمية أيضاً، يجب على مصر . والقانون الدولي لحقوق اإلنسان مطلبان ضروريان للسالم الدائماإلنساني   بالقانون الدولي

  .فتح معبر رفح للحاالت اإلنسانية األكثر إلحاحاً، ويجب ترجمة تعھدات المانحين إلى مدفوعات نقدية
  

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