
 
 
 

 2012/ربمفون/24 ¡ةرهاقلا
 

تحسبًا الحتمال انهيار اتفاق وقف إطالق النار الهش، الذي  ئراوطلا تقوم منظمات اإلغاثة في مصر حاليًا بتحديث خطط

  .ةزغ عاطق يف مكاحلا بزحلا ،سامحو ليئارسإ نيب ربمفون 21 يف هيلإ لصوتلا مت

 

 ممألل ةيماسلا ةيضوفملاو (اشتوأ) ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم بهأتيو

 ةزغ ىلإ رصم نم ةيناسنإلا تادعاسملا قفدت ةدايز ىلإ ةجاحلا لامتحال نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا

 قالطإ فقو لشف ةلاح يف ،رصم لوخدل نورطضي دق نيذلا نيينيطسلفلا نيئجاللا معدلو

  .ةزغ عاطق يف عضولا ديعصتو رانلا

 

 ةيضوفملا بتكم سيئر يريادلا دمحم لاق ،(نيريإ) ةيناسنإلا ءابنألا ةكبشل حيرصت يفو

  ."كلذ ثدحي الأ لمأن اننكلو ،دادعتسالا ةبهأ ىلع نحن" :رصم يف

 

فلسطينيًا وستة إسرائيليين قتلوا خالل سبعة أيام من الغارات الجوية التي شنتها  150 نم رثكأ نأ ركذلاب ريدجلاو

  .سامح لبق نم ليئارسإ ىلع خيراوصلا قالطإو ،ةزغ ىلع ليئارسإ

 

 دادعتسالل ،يرصملا رمحألا لالهلا كلذ يف امبوتجري حاليًا مناقشات مع النظراء في الجانب المصري، "

 يتلا ةدعاسملا ىوتسم ةدايز :نيرمأ ىلإ دنتسي ئراوطلا تالاحل طيطختلاف ،انه نم ةزغ ةدعاسمل

 قحلا دبع راشأ امك "،ةزغ نم نيئجالل لمتحم قفدتل بهأتلاو ،ةزغ ىلإ رصم نم اههيجوت بجي

 .(نيريإ) ةيناسنإلا ءابنألا ةكبش عم راوح يف ،ةرهاقلا يف يميلقإلا اشتوأ بتكم سيئر ،يريمأ

 

 

 ءانيس ةريزج هبش يف نيزكرمتم ءابطأ ةعبرأ اهيدل ناك يتلا ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تمدقو

 يف ةيودألاو تادعملاو ةيحصلا قفارملا ،ريخألا عازنلا عالدنا لبق ةزغ عم دودحلا ىلع ةيرصملا

  .ًء على طلب من وزارة الصحةانب كلذو ،ءانيس لامش ندم ربكأ ،شيرعلا

 

مهاجرًا غير شرعي آانوا قد عبروا الحدود من  80 نم رثكأ ىلإ تادعاسم ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تمدق امك

  .ةيرصملا تاطلسلا مهتلقتعاو ةزغ

 

 ةحصلمريضًا من قطاع غزة إلى مستشفيات في مصر حتى اآلن، حسبما ذآر مسؤول آبير في وزارة ا 41وتم أيضًا نقل 

  .ءانيس لامش ةقطنمب ةيرصملا

 

 ةقطنم يف ةيحصلا قفارملا نيسحت ىلع دعاست تناك يتلا ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم موقتو

 عاطق نم ىضرملا نم ديزملا لابقتسا ىلع تايفشتسملا كلت ةردق مييقتب ،ةيرصملا دودحلا

 قيسنتلا ىلع ةيودأ وأ ةيناديم تايفشتسم وأ ةيبط قرف لاسرإب موقت ةهج يأ عجشت امك .ةزغ

 عم ةقفاوتم ريغ وأ ةيرورض ريغ تادعاسم لاسرإ بنجتل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةحصلا ةرازو عم

  .تاجايتحالا

 



 تبرع األونروا 

 

 ىندألا قرشلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ثوغل ةدحتملا ممألا ةلاكو تنلعأ دقو

 اهتميق غلبت ةيبط تامزلتسمو ةيودأب عربتتس اهنأ رانلا قالطإ فقو باقعأ يف (اورنوألا)

 ةيحصلا زكارملا تانوزخم ضيوعت يف ةدعاسملا لجأ نم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل رالود 400,000

  .ةيبطلا مزاوللا كلت نم ةزغ يف

 

 ةياعرلا زكارم نم ىمظعلا ةيبلاغلا" نأ رنريت تربور ،ةزغ يف اورنوألا تايلمع ريدم لاقو

 اذه لبق ىتح نكلو ،لاتقلا ةرتف ةليط ةحوتفم تلظ اورنوألل ةعباتلا ةيلوألا ةيحصلا

  ."ةزغ تايفشتسمل ةمزاللا تادادمإلاو ةيودألا يف ريبك صقن كانه ناك ،ريخألا ديعصتلا

 

وتناقش المنظمات غير الحكومية حاليًا مع األمم المتحدة أفضل السبل إلرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح 

 ممألا تامظنم عم (اشتوأ) ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم لمعي امك .يدودحلا

 لالخ ةيناسنإلا ةباجتسالا نم ةدافتسملا سوردلا ةاعارمو ةقباسلا ئراوطلا ططخ ثيدحتل ةدحتملا

 23 ترمتسا يتلا بوبصملا صاصرلا ةيلمع وهو ،ةزغ ىلع ريبك يليئارسإ يركسع موجه رخأ

  .2009 ماع ةيادبو 2008 مايومًا في نهاية ع

الوضع يزداد سوءًا، فاالحتياجات  ناك اذإ [هلمع بجي ام ةفرعم] وه طيطختلا"

 دودحلا] ربع لوخدلاو ،دفنت تانوزخملاو ،ةزغ يف ديازتت

 بتكم نم يراوهلا ريمس حضوأ امك "،دويقل عضخي [ةيليئارسإلا

 حيرصت يف ،ةديدجلا ئراوطلا ةطخ دادعإ يف دعاسي يذلا ،اشتوأ

  .(نيريإ) ةيناسنإلا ءابنألا ةكبشل

 

المية تقوم حاليًا بشراء اللوازم، ووآاالت األمم المتحدة األخرى تستطيع شراء اللوازم في علا ةحصلا ةمظنم نأ فاضأو

 ةيارد ىلعو نيدعتسم عيمجلا نوكي ثيحب ةطخ نودعي" مهنأ فاضأو .رمألا مزل اذإ ةعاس 48 نوضغ

 نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا موقت امك ."تادعاسملا نم ديزم لاسرإ مزل اذإ مهراودأب

  .رصم ىلإ ةزغ نم نيينيطسلفلا قفدت لامتحا ةهجاومل ئراوط ةطخ قيسنتب نيئجاللا

 

وتشمل التحضيرات الضغط على الحكومة المصرية البقاء معبر رفح الحدودي مفتوحًا أمام األشخاص واالمدادات على حد 

  .ءاوس

 

 التقييمات الجارية 

 

 تامظنملا تقلعو ،فصقلا لالخ تادعاسملا ميدقت ىلع ةردقلا ةزغ عاطق لخاد نمألا مادعنا قاعأ دقو

 اهيفظوم تلجأو ،اهتايلمع نجيف دلرو ةمظنمو ةلوفطلا ذاقنإو مافسكوأو ريك لثم ةيموكحلا ريغ

  .مهلزانم يف ءاقبلا نييلحملا نيفظوملا نم تبلطو نييلودلا

 

ي محاولة لتقييم ف ىرخأ ةيموكح ريغ تامظنم عم تاكارش يف تلخد ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم نكل

االحتياجات اإلنسانية من خالل الرسائل النصية والمصادر التي تبلغها عن طريق الهاتف في جميع أنحاء غزة، وفقاً 

 اذه ةباتك موي تادعاسملا عيزوت ررقملا نم ناكو .رتسوف ينآ ةيميلقإلا ةريدملا تاحيرصتل

  .رانلا قالطإ فقو قافتال قرخ ثدحي مل اذإ ،(ربمفون 23) ريرقتلا

 

 ةطخ نودعي مهنإ
 عيمجلا نوكي ثيحب
 ةيارد ىلعو نيدعتسم
 لاسرإ مزل اذإ مهراودأب

  تادعاسملا نم ديزم



 عيرس مييقت ءارجإب (اشتوأ) ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم موقي امك

 نيح يف ،ةزغ ةدعاسمل مزاللا يلودلا ليومتلا ىلع لوصحلل ءادن يف هجاردإ متيس تاجايتحالل

  .ةزغ بونجو لامش يف ىوأملاو ءاذغلا تاجايتحال مييقت تايلمع نجيف دلرو ةمظنم تذفن

 

 دوهجلا يف ةفاثكب ،رانلا قالطإ فقو قافتا ىلإ لصوتلل تطسوت يتلا ،رصم تكراش دقو

  .نوبقارملا لوقي امك ،فنعلا ديعصت بنجتل ةلواحم يف ،سامحو ليئارسإ نيب ةيسامولبدلا

 

 سانلا دارأو ،لماش يرب موجه ثدح اذإ" هنأ هتيوه نع فشكلا مدع لضف يذلا نيبقارملا دحأ دكأو

 ىلع زكرت اهنإف كلذو .هذا تحديًا للحكومة المصرية، التي ال تريد التعرض لمثل هذا الموقف لثميس ،رارفلا

  ."عارصلا بوشن عنم

 

يشعر الكثير من المصريين بالقلق من دخول الكثير من سكان غزة إلى أراضيهم، خوفًا من طرد الفلسطينيين من غزة، 

  .مهل ليدب نطو ىلإ ءانيس ليوحتو

 

شارات الواردة في الصحف المحلية حول احتمال إقامة خيام في شمال سيناء بردود فعل غاضبة، ونصح إلا تلبوق دقو

 :اللواء السابق في الجيش المصري سامح سيف اليزل الرئيس المصري بعدم إدخال الفلسطينيين، قائًال في حديث تلفزيوني

 اننمأ باسح ىلع نوكي نأ يغبني ال اذه نكلو ،ةزغ يف نيينيطسلفلا دعاسن نأ ضرتفملا نم"

  ."يموقلا
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