بيان صادر عن المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط،
السيد روبرت سيري بشأن زيارته الى غزة
غزة 11 ،كانون األول 2014
صرح السيد سيري في محادثات أجراھا اليوم خالل زيارته الى غزة على أنه من المتوقع وبحلول نھاية ھذا
الشھر أن يتمكن أكثر من  20,000من أصحاب المنازل من شراء مواد األعمار بھدف الترميم العاجل
لمساكنھم .ولكنه شدد على أن ھذا ھو مجرد بداية لعملية فعالة إلعادة بناء غزة وأن ھناك الكثير مما يتعين
القيام به .وفي ھذا الصدد ،أكد في محادثات أجراھا مع وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة ومحاورين
بما فيھم القطاع الخاص على أھمية االنخراط المباشر لمعالجة تحديات اعادة االعمار الواسع النطاق
واعطاء األولوية للمشاريع التي تخدم ھذا الغرض من خالل اآللية المؤقتة ،منوھا على أن تنفيذ المشاريع
األولى للقطاع الخاص قد يبدأ في وقت مبكر من األسبوع المقبل.
ومن الجدير بالذكر على ان اآللية ھي آلية تمكينية من أجل فتح غزة إلعادة اإلعمار وھو ما قد أ ُقر في
مؤتمر القاھرة في سياق الحاجة الى وقف اطالق نار دائم والى حكومة توافق وطني بقيادة الرئيس عباس
قادرة على أن تتحمل مسؤولياتھا الشرعية في غزة ،بما في ذلك بسط سيطرتھا على المعابر.
وانه ولألسف ما زالت بيئة العمل تواجه العديد من التحديات ،بما في ذلك من وقف اطالق نار ھش وغير
رسمي والذي لم يتم توطيده حتى االن ،ھذا باالضافة الى عدم تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط
سيطرتھا الكاملة على المعابر في غزة .ان ھذه القضايا الصعبة ،باالضافة الى عدم تقديم الدعم المالي الكافي
من قبل الجھات المانحة ،أدت الى تفاقم األوضاع في غزة المدمرة في األصل.
ال يزال السيد سيري يشعر بقلق شديد ازاء الوضع الصعب في غزة ويعتزم أن يطلع مجلس األمن في
األسبوع المقبل على ضرورة ان تقوم جميع األطراف والمجتمع الدولي بااليفاء بدعواتھا التي دعت اليھا في
مؤتمر القاھرة بأعطاء غزة ما ھو اكثر من األمل ،وبتقديم المواد التي تمكن أھلھا من اعادة بناء حياتھم
وخلق البيئة المناسبة التي تؤدي الى انھاء الحصار .انه وقت احداث التقدم على جميع األصعدة لكي ال نرى
غزة تعود الى النزاع مجددا.

