
  

  بيان صادر عن المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط،
  زيارته األخيرة الى غزةبشأن  السيد روبرت سيري

  
  2015 آذار 2، غزة

 ،آذار 2-1 ة الى غزة في تاريخرتي األخيرياخالل ز لتقيتلقد ا
مع العديد من  ،المتحدةية كالمنسق الخاص لألمم لبصفتي الحا

 سبع بعد. تي ھناخالل مسير معھم تعاملتاألشخاص الذين 
الحرب األخيرة التي  معو -  غزة في حروب وثالث سنوات

بالنيابة عن األمم  ،بصدق أقول أن أستطيع -تركت القطاع مدمرا 
 .ناأولويات رأس على دائماأن غزة كانت  ،نفسي وعنالمتحدة 

 .لجميعذاته عن  ا شيءال قولأ أنكنت قادرا على لو  أتمنىو
 وبرنامج االونروا بطليعتھاو قامت األمم المتحدة،لثالث مرات 

والتنموية  األنسانية بتقديم المساعدات، اإلنمائي المتحدة األمم
  الحيوية ألھل غزة. 

 ليةاآل ضمن التقدم بعض إحراز اآلن يجري هأنھو  يشجعنيما و
يمكن  ،حيث أنه وحتى تاريخنا ھذا. غزة إعمار عادةالمؤقتة إل

 يعني وھذا - البناء موادل الوصولمن  عائلة 72,000 من كثرأل
 100,000ال  أرباع ثالثةيقدر ب ما مساعدة يجري حاليا هأن

 منھم 55,000رب قام ما يقالقد و –لمواد البناء  المحتاجة عائلة
 عائلة اليوم زرتلقد . منازلھم بناء إلعادةھذه المواد شراء ب

 إعادة آليةتساعد  كيف شخصيا وشھدتالشجاعية  حي في الجئة
  .زل ھذه العائلةمن بناء إعادة في غزة إعمار

الذي يشعر به أھل غزة من  اإلحباط تماما فھمتأ أنا ذلك، ومع
 الذين أولئك من العديدان . اإلعمار إعادةاالجمالي في  بطءال

 المال إلىيفتقرون  البناء مواد إلى لوصولل اآلنالقدرة  لديھم
 من دعم وجود عدم بسبب الالجئة لألسر النقدية الدفعات عليقعلى ت االونرواأجبرت  ،شھر قبل. العمل لتنفيذ أو لشرائھا
تم الذين  دوالر مليار 5.4ال  منما تم صرفه بالفعل ان . ذلك من أسوأ بات الجئة لغيرااألسر  وضعان و. المانحة الجھات

  .مقبول غير الوضع ھذابصراحة و. صغيرة سبةن يھ عماراإل عادةالقاھرة إل مؤتمر في مبھ تعھدال

 ىعل اإلسرائيلية المعابر في مكانھا في تزال ال القيود من العديد مع مضى، وقت أي من عزلة أكثر ھي غزة ان من قلق انا
 لتخفيف مؤقت تدبير مجردھي  غزة إعمار إعادة آليةان . عمليا مغلق رفح معبر ومع ،واألشخاص البضائع من كل

 مستقرألقتصاد  أساسي كشرط لحصارا انھاء إلى الدعوة في طليعةال في دائماكنا  المتحدة، األمم في ونحن، الماسة االحتياجات
 حكومةدون و النار الطالقمتين  وقف دونوفعال  مستقرھناك اقتصاد  يكون أن يمكن الباالضافة الى ذلك، . غزة في وفعال
  .غزةتقود اعادة بناء  شاملةو شرعيةو بھا معترف
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المنسق الخاص سيري خالل زيارته لعائلة الجئة في حي الشجاعية في 
و   غزة إعمار إعادة آلية كيف تقوم بنفسه ليشھدآذار غزة في الثاني من

 ء منزلھابمساعدة العائلة على اعادة بنا االونرواعم النقدي المقدم عبر دال
 المتضرر.



 خالل سيما وال التوترات، وتھدئة الھدوء على الحفاظ إلى الرامية الجھود في وثيق بشكل شاركت لقد األخيرة، السنوات خالل
 مسؤولياتھا تحمل في الوطني التوافق حكومة وادعمائل الذين رحبوا وواأل بين من المتحدة األمم كانت. األخيرة الحرب
ازاء  بالغ بقلق أشعر وأنا األخيرة، الحرب أنھى الذي النار إطالق وقف من روشھ ستة وبعد ذلك، ومع. غزة في الشرعية

  .غزة قطاع في األساسية القضايا لمعالجة كاف تقدم تحقيق عدم

 "عماراإل عادةإل ھدنةب" المعنية األطراف جميع من والتزاما وقتال الى بحاجة نحن ولھذا سنوات ستغرقيس غزة بناء إعادةان 
لقد قمت خالل زيارتي . الفلسطينية الفصائل جميعبھا  تلتزم أن ينبغي التيوالوطني، حكومة التوافق  مظلة تحت ،طويلة األمد

. وتحتھا األرض فوق عسكريةال ألنشطةل سنوات لعدة تجميد -ھو مطلوب من جانبھم  ماب والتزمي أن غزة في نظرائيبحث 
 المعابر فتح زيادةبشريطة أن تستجيب األطراف األخرى  ،األمر في للنظر استعداد على ھمأن على تدل مؤشرات تيتلق لقدو

  .غزة قطاعالكامل والعاجل لواعادة االعمار  االنتعاش لتمكين

 ومصر وإسرائيل الفلسطينية والفصائلحكومة التوافق الوطني  ذلك في بما ،األطراف المعنية جميع بإلحاح أدعواني 
 سياسية مشكلة ھي غزة". أوال غزة" استراتيجية واعتماد التي فشلت سياساتھا تغييرب المانحة، والجھات الدولي والمجتمع

 احتياجات معالجة دون سالم ھناك يكون نه لبأن مقتنع وأنا. الدولتين حل وتحقيق االحتالل إنھاء من كجزء معالجتھا يجبو
  .غزةل األولوية إعطاء ضرورة على أؤكد سوفو األخيرة للمرة آذار شھر أواخر في األمن مجلس طلعأ سوف. أوال غزة


