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طالب الیوم منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة في األرض الفلسطینیة المحتلة السید ماكسویل غیالرد ورابطة 
 بفتح المعابر لقطاع غزة وذلك لمساعدة الشعب الفلسطیني في القطاع لالستعداد AIDAوكاالت التنمیة الدولیة 

.ملموسم الشتاء القاد

إن سكان قطاع غزة بحاجة ماسة لمواد البناء كاالسمنت والقرمید والزجاج إلعادة بناء وتصلیح "وقال السید غیالرد 
، ھذا باإلضافة إلى حاجتھم للوقود 2008/2009المنازل التي دمرت أو تضررت خالل الھجوم العسكري في 

ا سیكون صعبا خاصة على أطفال غزة الذین استنفذت كما وأضاف قائال بان موسم الشتاء ھذ".والكھرباء والمیاه
.طاقاتھم بسبب تدھور الخدمات الرئیسیة في القطاع وارتفاع نسبة البطالة

إن الحصار المفروض منذ عامین باإلضافة إلى الھجوم العسكري األخیر قد تسبب بأضرار جسیمة للمنازل 
ذا عشرات األلوف من المنازل التي تضررت أو دمرت، كما ویضم ھ.والطرقات والشوارع الرئیسة في قطاع غزة

أما بالنسبة إلى .وشبكات المیاه والكھرباء والصرف الصحي والخدمات الرئیسیة التي تعاني من تدھور مستمر
المحادثات المكثفة بین األمم المتحدة وحكومة إسرائیل بشان إعادة تنفیذ مشاریع البناء والترمیم لمساعدة السكان فلم 

.أتي بنتیجة ایجابیة بعدت

 شخص وإصابة1,393ثالثة أسابیع في قطاع غزة إلى مقتل ما یزید عن الذي امتد قرابة اللقد أدى الصراع المحتدم 
 تاركا وراءه مجتمعات وعائالت وأطفال یشعرون بالخوف والصدمة، العدید منھم یعیش ضمن  آالف آخرینخمسة

ومن الجدیر ذكره . على المساعدات الیومیة التي تقدمھا األمم المتحدة وشركائھاركام بیتھ فقیر ومعتمد بشكل أساسي
 وتدمیر ما یقارب 52,900 منزل والمتوسط ل2,854بأنھ قد تم خالل العملیة العسكریة إلحاق الضرر الكبیر بحوالي 

. منزل وإذا لم یتم تصلیحھا بسرعة فلن تكون مناسبة للعیش بسبب موسم الشتاء3,535

إن منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة والمنظمات الغیر حكومیة یدعو حكومة إسرائیل إلى اتخاذ خطوات فوریة 
لضمان دخول المواد الضروریة للبناء والترمیم، باإلضافة إلى الوقود إلعادة تشغیل المولدات الكھربائیة والمواد 

" لعمل أنظمة الصرف الصحيةالالزم زة لھم الحق كأي شخص أخر بالعیش الكریم، بعیدا عن ھذه إن سكان قطاع غ.
"ال یجب علیھم أن یتعرضوا لھذا النوع من العقاب الجماعي الذي خلفھ الحصار .المعاناة المستمرة والغیر شرعیة

.قال السید غیالرد


