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 2007נובמבר 

 

ות להתייחס למשבר  הזדמנתמספק, מרילנד,  באנאפוליסת המתקרבתיפלסטינ- הישראליתהוועידה
לום בר  ולהשגת הסדר הוגן ושצלח שיוביל לסיום הכיבוש בפלסטיןמ מו" צעד חיוני למוזהו. ההומניטרי

 קיימא

 . לישראלים והןפלסטיניםלהן  

 

המדיניות ל בגל, )כ"שפ(יני הכבוש בשטח הפלסטהאנשים הולך וגובר סבלם של , 2006מאז ינואר 
תורמים מערביים כתוצאה מניצחונה של חמאס בבחירות על ידי  על ידי ממשלת ישראל ושאומצה

 .הפרלמנטריות

  של רקטות הבחנהת חסרוהתקפות נכשלה במניעת ,צדה מ,חמאס

 .יות חמושותידי קבוצות פלסטינעל  על ישראל

 רצועת עזה  הסגר של הממשלה הישראלית על.הן חייבות להסתייםו לא ניתן להסכים להתקפות הללו
 .לא ניתן להצדיקומהווה עונש קולקטיבי ש

 

רת הכנסות ית והפסקת העב הסיוע הבינלאומי לרשות הפלסטינ ניתוק את שכוללתמדיניותכתוצאה מ
- בעוני כבד כמעט הכפיל את עצמו בית החיים האנשים ברשות הפלסטינמספר,  על ידי ישראלממסים

-ו, יו מתחת לקו העוני חפלסטינים מה58%, 2007במחצית הראשונה של . ליותר ממיליון איש, 2006
הכלכלה התדרדרה ו,  מאודיוניים ומוסדות פלסטיניים נפגעומשלוחי מוצרים ח . חיו בעוני קיצוני30%

 .פלסטיניםדבר שתרם לאלימות מפלגתית חסרת תקדים בקרב ה, בצורה מסוכנת

 

 על יבטל את ההגבלות, מ יסיים את המצור על עזה" אנאפוליס תוכל להתממש רק אם המועידתהבטחת ו
 שכל הצדדים תוך כך שיבטיח, חלויות בגדה המערביתויפסיק את הרחבת ההתנ,  אנשים וסחורותתנועת

כמו שמדגיש . מגנים על אזרחיםים ואת חוקי זכויות האדם הבינלאומיים ויטרימקיימים את החוקים ההומנ
קשה יותר ויותר לראות כיצד ההתקדמות הפוליטית הכה נחוצה " :ון הולמס'גנרל גם ה"תת מזכיר האו
 בתהליך השלום

 ."יוםב הסבל האנושי מהסוג שאנו רואים היכולה להתרחש על ג

 

 את כל השחקנים הפוליטיים  שיערבכוללצטרך גם לייסד תהליך  הוועידה תקדם לקראת השלוםכדי להת
 בניסיון לפתור את נושאי הסטטוס, יםשנהפליטים וה,  כולל החברה האזרחית,םיוהנוגעים בדבר הרלוונטי

 הסופי

 המוזכרת  חייבים להפסיק מיד את המדיניותכולל תהליך  כדי ליצור. עשרות שניםסכסוךשהיו בלב ה
 .מ על שלום בר קיימא"פלסטין מחולקת אינה בסיס למו. ים הפלסטינלעיל שמחלקת את הע

 

ומציין כמה שיקולים ואתגרים חשובים , זה מתאר את המצב הנוכחי ברצועת עזה ובגדה המערביתתדריך 
 .תהליך הבטחת השלוםלעידת אנאפוליס וולו

 



 

 המצור על רצועת עזה

 

 ם"משרד האו, ה' אוצי"כך הוא נקרא ע(על רצועת עזה " מצור"ה את הלית החמירהממשלה הישרא
פ גורמים מקורבים "ע. 2007לאחר השתלטות חמאס על הרצועה ביוני ) ואחרים,  הומניטרילתיאום

לא יהיה שגשוג ולא יהיה משבר , לא תהיה התפתחות" שמדיניות זו מנסה לוודא, הישראליתלממשלה 
 ."הומניטרי

 .ים מאז יוני בתנאים נוראי לחיותממשיכים, ר היו עניים ולא בטוחיםשכב, תושבי עזה

ן את כו) ותרופותלמעט מוצרי מזון בסיסיים ( כל הסחורות  כמעטהממשלה הישראלית הפסיקה את מעבר
 ברצועת פלסטיניםלפעולות אלו הייתה השפעה שלילית על . גדה וממנה הלאמעט כל האזרחים תנועת כ

הבריאות , תיה בתחומי המיםות אוקספם אינטרנשיונל ושותפוניות שמנהלי תכ"עזה שנתמכים ע
 .והחקלאות

 

השתלטה חמאס , 2007ביוני .  ברצועת עזהפלסטינים ה אחראיים אף הם לסבלם שלפלסטיניםשחקנים 
 חמאס ביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם הן פתח והןעל רצועת עזה לאחר תקריות אלימות שבהן 

. שני הצדדים המשיכו לפעול ללא התייחסות מספקת לשלטון החוק, מאז. יטרי הבינלאומיוהחוק ההומנ
 לתוך ישראל ועל מעברי  ללא הבחנהרקטותקבוצות צבאיות חמושות ממשיכות לשגר , נוסף על כך

 .הגבול של עזה

ריים כמו גם כל הפרה של חוקים הומניט, אזרחי ישראל חייבות להיפסק מידהתקפות אלימות אלו על 
 .בינלאומיים על ידי כל צד

 

 הוא אמר ".שטח עוין" הקבינט הביטחוני הישראלי הכריז כי רצועת עזה היא 2007 בספטמבר 19-ב
לה הממש, כתוצאה מכך.  נגד אזרחים ישראלייםפלסטינים של מיליטנטים רקטותהתקפות שהוא מגיב לה

כה  והפבאוקטובר סגרה את מעבר סופה 28-ב ו,ת הדלק לרצועת עזההישראלית החלה להקטין את אספק
 . מוגבל סחורותלנקודה היחידה שנותרה להכנסת מספר, מספק מעבר יקר ובלתי, את מעבר כרם שלום

 

כל הצרכים ההומניטריים ב תתחשב "על אף שראש הממשלה אולמרט הבטיח שהממשלה הישראלית
 כך רואה אוקספם אינטרנשיונל,  יום מיליון תושבי עזה גדלים מדי1.4הקשיים בפניהם ניצבים , "בעזה

 .הבריאות והחקלאות,  בעבודתה עם שותפות בתחומי המיםממקור ראשון

 

 בלבד 41%,  באוקטובר29- דיווח כי בששת השבועות שקדמו לם" של האומזון העולמיארגון ה
פי  לע ,בהקשר הזה.  בתחילת אוגוסט84%עומת ל, מהדרישות ליבוא מזון הומניטרי ומסחרי נענו

היו  מתושבי עזה 75%-כ:  מסיועמזוןהתלוי ביותר בעולם בעם היות ה תושבי עזה הופכים להדיווחים
 אם המצב .לפני המצורעוד צרכים תזונתיים בסיסיים מילוי ל מזון מסיועתלויים באופן חלקי או מלא ב

 . לעלות עוד בקרובהמספר עלול, י לא ייפתח מחדשיימשך ומעבר קרנ

 

 במחיר הקמח 28%כולל עלייה של , במידה ניכרתמזון העלה את מחירי מוצרי המזון צמצום אספקת ה
מחירם של מוצרי מזון מתוצרת , מנגד.  במחיר העוף בחודש ספטמבר בלבד50%ועלייה של , מאז יוני
ים לא יכולים לייצא את היבולים שלהם ומציפים את השוק מכיוון שחקלא, צנח, כולל ירקות, מקומית

 .תוצרתםהמקומי ב

בעוד שמחיר הייצור , לארגז$ 1.30- למכור ארגזי עגבניות ומלפפונים ב כעתהחקלאים נאלצים, לדוגמה
 .לארגז$ 2.60הוא 

 

חוששת ממשבר מים מהותי אם ,  שותפה בינלאומית של אוקספם,רשות המים האזורית ביישובי חוף עזה
דחיפות כדי לתקן את משאבות המים  שנדרשים בית לא תתיר לה לייבא חלקי חילוףהממשלה הישראל

  תחנות שאיבת ביוב ושלושה33,  בארות מים135משאבות אלו דרושות כדי להשאיר בשימוש . שלה
 מאמציהן על אף.  אלפי אנשים ללא מיםכל משאבה שאי אפשר יהיה לתקן תותיר. מפעלי טיהור שפכים

אפשר הממשלה הישראלית מסרבת ל, םציוד מיל ילוףחלחלקי  יטריות להבטיח גישהיות הומנוסוכנשל 
 .בטענה לסיכון בטחוני, 2007 הקריטיים מאז מאי וףליחאת כניסת חלקי ה

 



שבע , בעקבות הגבלת אספקת הנפט על ידי הממשלה הישראלית, בשבועיים הראשונים של נובמבר
הושפעו  איש 50,000-כ. בשל מחסור בדיזל,  חלקית מים בעיר עזה לא עבדו או עבדו בצורהבארות
ייתכן , אם אספקת הדלק הרגילה לא תחודש מיד. מים מאשר קודם לכןפחות  75%כי קיבלו , ישירות

 .משבר של בריאות הציבורל דבר העלול לגרום, ברחבי עזה לא יוכלו עוד לפעולשבארות מים אחרות 

 

 הרס הכלכלה בעזה

 

יהפוך למעבר , ד האבטחה החדשניבעל ציו,  בדבר תנועה וגישה קבע כי מעבר קרני2005ההסכם משנת 
 ,המסחרי המרכזי של עזה

 .2007אך מעבר קרני נסגר ביוני 

 

סגירתו , מכיוון שמעבר קרני היה המעבר הגדול ביותר והמצויד בצורה המתאימה ביותר למעבר סחורות
בין  לקריסה נוספת בכלכלה שנמצאת במצב קשה גרמה, עם סגירת מעבר סופה לא מכבריחד ,  ביוני13-ב

 .כה וכה

 חוסר היכולת לייבא חומרי גלם שיאפשרו למגזרי התעשייה והבנייה של עזה

שהשפיעה גם ,  עובדים65,000-גרמה לפיטורי כ, יחד עם האבדן הפתאומי של אפשרויות הייצוא, לפעול
 ,ךימשאם הסגר י.  תלויים450,000-על כ

  שנת עד44%של , דברי הבנק העולמיכ, "חסר תקדים"למספר אחוז האבטלה ברצועת עזה צפוי לעלות 
2008. 

 

 ת מדווחה'אוצ. ברורה, ולפיכך על משקי בית עזתים, השפעת הסגר על רצועת עזה על עסקים ועובדים
 מזוןוהארגון ה, ודשים האחרונים הפרטי הגיעו לשישה מיליון דולר בארבעת החשההפסדים במגזר

סה  כשהייצור המקומי ייפסק ושאר מקורות הפרנ מזהיר מפני קריסה פרוגרסיבית של הכלכלההעולמי
נאלצתי לשלם : " עובדים57מנהל שתי חברות ברצועת עזה שמעסיקות , לדברי נאסר אל חלו. יתדרדרו

אאלץ . כעת העובדים שלי מגיעים לעבודה יומיים בשבוע בלבד. לעובדים שלי מחצית משכרם ואז שליש
 ."ת החסכונות שליחר זה כשאתחיל לאכול אלפטר את כולם בזה א

 

חומרי בניין , לדוגמה, ים חיוניים רבים לחקלאות ולתעשייה ממשלת ישראל סירבה לאפשר כניסת פריט
ל אחת משותפותיה הבינלאומיות ש.  הפרטים ושל המגזר"לר לפרויקטים של האו מיליון דו370-בשווי כ
 הייתה זקוקה בדחיפות, נוספיםיחד עם ארגונים חקלאיים , ית הפלסטינועדת הסעד החקלאית, אוקספם

, לציוד לגדרות, לחומרי אריזה, לחומרי הדברה, לדשנים, לפלסטיק בשביל חממות, למערכות השקיה
 .לזרעים ולשתילים

שהקלו את סבלם של כמעט פרנסה של הוועדה  של הפרויקטיםההמחסור בחומרים אלו מסכנים את 
 . משקי בית עניים בין יולי לנובמבר4,000- ל ממזון מקומיסיוע חקלאים עניים וסיפקו 1,000

 לוועדה, גם הייצוא מושפע. עוגיותלא ניתן להכניס אפילו קקאו לייצור 

 , טונות קוסקוס של סחר הוגן שמחכים לייצוא20 יש 

 , משפחות חקלאים150-של אלפי דולרים לדבר שמוביל להפסדים 

 . בני אדם1,050ומשפיע על 

 

שותפותיה הבינלאומיות של אוקספם . ת רצועת עזה מהגדה המערביתסגירת מעבר קרני מבודד א
. חוששות שבסופו של דבר המשמעות של כך תהיה שהגישה היחידה לרצועת עזה תהיה דרך מצרים

, ועל אף שיש לפתוח אותי מחדש, 2007פיח להולכי רגל בין רצועת עזה למצרים סגור מאז יוני מעבר ר
 .ולא במקום פתיחת המעברים האחרים של רצועת עזה, דבר זה צריך להיעשות בנוסף

 

 מכיוון שלקוחות, ת כלכלית עתידיתהידוק עניבת החנק על רצועת עזה מפחיתה את הסיכויים להתאוששו
 נהיה קשה יותר ,ככל שהזמן עובר. קבועים שרוכשים מוצרים מיצרנים עזתים מחפשים ספקים חדשים

והדבר מערער ישירות את יכולתה של , כות הטווח של הסגר ההשפעות הכלכליות ארוויותר להפוך את
 . מדינה פלסטינית עתידית להתקיים

 



הוא יכול וצריך למלא תפקיד , טוני בלייר, בהתחשב במנדט הכלכלי של השליח המיוחד של הקוורטט
 יש לו גם מנדט לחזק מוסדות פלסטיניים. חשוב בארגון תמיכת הקהילה הבינלאומית בעד סיום הסגר

שנפגעו בפעם הראשונה , רדים ממשלתיים ומערכות כלכליותמש,  שירותים לציבורכגון, ממשלתיים
 מר בלייר יזדקק לתמיכה. זה לאחר מכן ובפעם השנייה בצעדים שננקטו נגד ע2006- בבחרם הכלכלי

 . של כל חברות הקוורטט כדי להתמודד עם שני נושאים אלוהאקטיבית

 

 יהיה חיוני להצלחת כל הסכם  כל המפלגות הפלסטיניות בתהליך הדמוקרטיפלסטיני ושיתוף-פיוס פנים
ממשלות מערביות יכולות לעזור בכך אם ינטשו את הגישה שנקראת בפי דיפלומטים . שלום עתידי

תמיכה בממשלת רמאללה ובתושבים ובמוסדות שבגדה ": הגדה המערבית תחילה"ופרשנים רבים שיטת 
המדיניות המערבית הנוכחית של חוסר . החברתי והפוליטי בעזה, לכליוקבלת הבידוד הכ, המערבית

 שתומכים בפתרונות פלסטיניםפוגע ב, על אף המנדט האלקטורלי שלו, טישיתוף החמאס בתהליך הפולי
 .מ"במסגרת מו

 

 קשיים בגדה המערבית: מטריצת שליטה

 

 הממשלהת הקשות מאי פעם שתוצאות המגבלו בגדה המערבית מתקשים אף הם להתמודד עם פלסטיניםה
מסווה וללות חומה הולכת ומתארכת במגבלות אלו כ. סחורותהישראלית מטילה על תנועת אנשים ומעבר 

 .בשעה שהתנחלויות ישראליות מתרחבות על אדמה פלסטינית, ביטחוני

 

 , ב מהיר מאז תחילת תהליך אוסלובקצ ההתנחלויות הישראליות גדלו

 ישראלים עברו 450,000 .המתנחלים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים במספר 63%גידול של וחל 
תוך הפרה ישירה של החוק ההומניטרי , שטחים הכבושים הללו בתמיכת הממשלה הישראליתל

 . מהאדמות בגדה המערבית דרך תשתית ההתנחלויות שלה40%ישראל החרימה בפועל . הבינלאומי

 

, מחסומים, ורת נקודות ביקהן מיושמות באמצעות מערך. מגבלות התנועה גדלו עם הרחבת ההתנחלויות
  מגבלות אלו מהוות.אישורי העבודהת שיטל וכן גם שינויים תכופים ש,  והחומהתלי עפר, תעלות, שערים

פ "ע. ים הפלסטינהבריאות וחיי המשפחה של, החינוך, עונש קולקטיבי בעל השפעה הרסנית על הפרנסה
ים בבעיות גישה לשירותי בריאות ם נתקל ממשקי הבית הפלסטיני27%, "יםילדהצילו את ה"נתוני ארגון 

 .ל נקודות ביקורות צבאיותבגל

 

וכך , יכולת הייצור שלה נפגעה קשות, "חלולה" הפכה להכלכלה הפלסטיניתהבנק העולמי מדווח ש
 .סיוע בינלאומי תלויים יותר מתמיד בפלסטיניםה

 .  ירדו בשלישפלסטיניםהכנסות ה, 2000 בשנת רווחמהמגבלות השהבנק מדווח עוד שמאז 

 

 מחסומים ונקודת 24 לת ישראל הבטיחה מוקדם יותר לבטל שממשם דיווח באוקטובר שעל אף"האו
 מגבלות התנועה 563למעשה הוסרו רק שתיים מתוך , ביקורת אחת כצעד בונה אמון לקראת אנאפוליס

יקורת דרכן אפשר משמעותי את מספר נקודות הבהממשלה הישראלית גם מתכננת להפחית באופן . הללו
המגבלות המתוכננות , עם זאת.  לשש12-מ, לגדה המערבית  ת הומניטרי אספקה ולהוציאיהיה להכניס

 פליטיםסוכנות הסעד והתעסוקה לו, כוללות גם בדיקת כל האספקה ההומניטרית ואריזתה במיכלים
 בפריטים שקשה כי מדובר,  מהסיוע שלה20%לא תוכל לייבא ת שחושש) א"אונר (ם"או של הפלסטינים
 .במיכלים או במשטחיםלהובילם 

 

. י הממשלה הישראלית הוא החומה"הביטוי הגדול ביותר של הפרת זכויות האדם של הפלסטינים ע
, יםאנליסטים רב. וישראל טוענת שהחומה משרתת שיקולים ביטחוניים, לאזרחי ישראל יש זכות לביטחון

היא .  פרופורציונלי מה שברור הוא שהחומה יצרה סבל שאינו.מפקפקים בטענה זו ,יםראלים ופלסטיניש
וכמו , מקומות עבודהלטיפול רפואי ול, בתי ספרל, מבודדת קהילות ומונעת מהם גישה לאדמות חקלאיות

 .כן יוצרת מובלעות בין החומה לקו הירוק

 

 את פלסטיניםשמונעת מה, ת תושבים מבתיהם בכוחהיא העברשטר הנלווה אליה תוצאת החומה והמ
 .הזכות לרמת חיים מספקת ולהגדרה עצמית



 י בית הדין"ניתנה חוות דעת מייעצת ע, 2004-ב. ת כבושה פלסטיני מהחומה נבנית על אדמה80%
י החלטת "קביעה זו אושרה ע. ווית אליה הינן בלתי חוקיותהחומה והמדיניות הנלהבינלאומי כי תוואי 

 ,A/ES-10/15' ם מס"אוה

 .חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומישדרשה שישראל תציית להתחייבויות המשפטיות של 

 

 סיכוי לשינוי 

 

אנאפוליס מאפשרת הזדמנות מחודשת לכל השחקנים להרהר בכישלון מדיניות העבר ולשקול אלו צעדים 
ית עצמאית שתחיה לצד ישראל ג מדינה פלסטינ המיידי וכדי להשיצריכים להיעשות כדי להקל על הסבל

 .בטוחה

 

ארגוני זכויות אדם ופרשנים אחרים מישראל הדגישו כבר מזמן את המחיר ,  רבים ישראלייםעסקים
 אלא גם הישראלים כתוצאה מפעולות פלסטינים החברתי והפוליטי שמשלמים לא רק ה,הכלכלי

ניטרי  הפרות החוק ההומכולל, עזה האחרונה בלפיתת החנקלו טוענים שהכיבוש וקולות א. ממשלתם
 .אינן הדרך לשלום ולביטחון,  שלא ניתן להסכים להן סבלהבינלאומי ורמות

 

 .על ממשלת ישראל להתחיל בסיום המצור על עזה ובפתיחת מעבר קרני

ולדאגתה לשלומם של , שלוםהזו תהיה הוכחה מספקת באנאפוליס למחויבותה של ישראל לתהליך 
הודעת הממשלה הישראלית שהיא מאפשרת ייצוא תותים ופרחים מתקבלת .  מן השורהפלסטינים אזרחים
 ניים הרבה יותר כדי לסיים את סבלהאך ישראל צריכה לנקוט צעדים רצי, בברכה

 .רחבה יותרהה יאוכלוסיהשל 

 

את על פתח וחמאס גם יחד להכיר בכך שפתיחת מעבר קרני משרתת , על אף המתח המתמשך ביניהן
חיוני . האלימות הגואהאת  ויכולה לעזור להפחית את המתח העכשווי והאינטרסים של העם הפלסטיני

על  ,פקטו בעזה-כרשות השולטת דה. תלחץ על כל הצדדים לפתוח את המעברים שהקהילה הבינלאומית
 כי  להבטיחעל כל הצדדיםו ,חמאס לעצור קבוצות פלסטיניות חמושות מלירות רקטות לשטח ישראלה

 .ביטחון האזרחים והגנת החוק ההומניטרי הבינלאומי יהיו בראש סדר העדיפויות

 

 

ו הרבים של מאמצי. ם לבדו במערכה"מדינות המערב ברובן הותירו את האו, בעניין המצור על עזה
 . כל הצדדים ראויים לשבח עםם"האו

שתיקתם .  סגור חמישה חודשיםמעבר קרני נותר, ללא תמיכת הקהילה הבינלאומית הרחבה יותר, עם זאת
 . מסייעת למצבינהאמשלות האיחוד האירופי בנושא עזה ירטואלית של רוב מוהו

 

ומנסות לעודד פיוס בקרב , מדינות ערב לוחצות על המערב לפעול בנושא עזה, מאחורי הקלעים
האיחוד בשעה שמדינות " קיפאון עמוק"דיפלומט אירופאי אחד הסביר שעזה הוכנסה ל. פלסטיניםה

, דיפלומט אחר מהאיחוד האירופי אמר. הסופי בלבד באנאפוליסהאירופי מתרכזות בנושאי הסטטוס 
 ,"החברות באיחוד האירופי הפכו לאסירות של לוח הזמנים"

 .ב לפני אנאפוליס"הן מסרבות לעשות או לומר משהו שעלול להרגיז את ישראל או את ארה

 

ק ערב נכשלו בהתמדה להפעיל לחץ מספמדינות המ, זמן האחרוןהתגברה בלות הפעישעל אף , זאת ועוד
בגדה המערבית , על הממשלה הישראלית כדי שתפסיק את הפעולות הבלתי חוקיות שלה במזרח ירושלים

 .ובעזה

 .ת זכויות אדם לא יזכו לתגמולועל הממשלות לוודא שכל הצדדים יכבדו את החוק הבינלאומי ושהפר

 

 כוללום הגנת אזרחים ותהליך של

 

 שהסכמי השלום לא הצליחו בעיקר משום, י נכשלופלסטינ- הישראליסכסוךניסיונות רבים לפתור את ה
 וגם לא טיפלו בנושאי הסטטוס,  השורה וישראלים מןפלסטיניםלהביא לשיפורים ממשיים בחייהם של 

 .יים לאזרחיםההסכמים לא הצליחו להקים מנגנוני הגנה בינלאומיים אפקטיב, נוסף על כך. הסופי



 

יל מ שיוב"להתחיל מחדש את המו, נוספת להקל על המשבר ההומניטריועידת אנאפוליס נותנת הזדמנות 
פוליטי יצטרך מ ה"המו. פלסטינים ושלום בר קיימא הן לישראלים והן לולספק הסכם הוגן, לסיום הכיבוש

, ום המצור על רצועת עזהכולל סי,  במקום ההתרחשותפלסטיניםלישראלים וללספק תוצאות דחופות 
על ידי השלום ודאי לא יושג . וסיום האלימות בשני הצדדים, סיום הגבלות התנועה בגדה המערבית

 .וייתכן מאוד שזה יקשיח עמדות נגד ישראל ויגביר את התסכול, הענשת אזרחים תחת כיבוש

 

 את האפשרויות לתהליך כדי למקסם. עורר גל אלימות חדשה לוועידה כושלת עלולכבר הובעו חששות ש
 כולללתמוך בתהליך , במיוחד הקוורטט ומדינות ערבו, על הקהילה הבינלאומית, שלום אמין ובר קיימא

 .חמאסהכולל ,  את כל השחקנים הפוליטיים וכל הנוגעים בדברשישתף

 ולהתחיל לתמוך בהבנה, נדרשת להפסיק את מדיניות השיתוף הסלקטיביהקהילה הבינלאומית , לפיכך
 תהליך שלום כולל צריך לאפשר גם את .כפי שמציעה ערב הסעודית, פלסטיניים-ובשיתוף פעולה פנים

 .פליטיםהנשים וה, השתתפותם של החברה האזרחית

 

כל עוד שתיהן . רצועת עזה והגדה המערבית הם יחידה טריטוריאלית אחת שיש לשמר את שלמותה
 להבטחת תכאחראי, הכוח הכובש, לראות את ישראלהקהילה הבינלאומית צריכה , נותרות תחת כיבוש

 לעמוד במחויבויות שלהם כל השחקנים האחראים והקהילה הבינלאומיתעל . שלומם של הפלסטינים
 .נבה ולעשות צעדים מיידיים להבטחת שלומם של האזרחים' אמנת גבמסגרת

 

 המלצות

 

 ולשפר את התנאים של לכליתלאפשר התפתחות כ, כדי להפחית את סבלו של העם הפלסטיני .1
 :אוקספם אינטרנשיונל מציעה כי, האזרחים

 

צעדים מיידיים כדי לסיים את המצור על רצועת עזה על ידי פתיחת על כל הצדדים לנקוט  .א
הם חייבים לספק . רפיח ומעבר  ארז מעבראבל גם, במיוחד מעבר קרני, המעברים והגנה עליהם

על הקוורטט . לסיוע הומניטרי ולעובדים, רותלסחו, מעבר ללא הפרעה וגישה לתושבי עזה
 ליישם את הסכם התנועה והגישה משנת להפעיל לחץ על ממשלת ישראל ועל הפלסטינים

2005. 

 לפנות מאחזים, ליה לבטל הגבלות תנועהע, על ממשלת ישראל להפסיק לבנות התנחלויות .ב
 .2004מי משנת הבינלאוחוות הדעת המייעצת של בית הדין בהתאם ל, ולפרק את החומה

יש . על הרשות הפלסטינית והתורמים לוודא שהסיוע ההומניטרי מחולק לפלסטינים על פי צורך .ג
סטרטגיות ברורות  כדי לתמוך באוויש להשתמש ב, לחדש את הפיתוח בעזהגם צורך דחוף 
 .לצמצום העוני

 

  כך שתעשה את המרב כדי להגתכדי למקד פעילות בינלאומי .2

 : אינטרנשיונל מציעה כי אוקספם, על אזרחים

 

י כיבוד החוקים "על ממשלת ישראל והשחקנים הפלסטינים להבטיח הגנה על אזרחים ע .ד
 .לאומייםים וחוקי זכויות האדם הביניההומניטר

 .על הקוורטט לשמור שכל הצדדים יהיו אחראיים להפרות

 . לתמוך בכךועל הקוורטט ומדינות ערב, פלסטיני-על הפלסטינים לעבוד לקראת פיוס פנים .ה

, חמאסהכולל , סכסוךממשלת רמאללה והקוורטט להיפגש עם כל הצדדים ב, על ממשלת ישראל .ו
 .לנשים ולפליטים להשתתף בתהליך, יש לאפשר לחברה האזרחית. ולקיים תהליך שלום כולל

 

 נספח

 

אה  ובישראל מאז שנות השמונים של המים הכבושםיילסטינ הפים בשטחאוקספם אינטרנשיונל פועלת
, פיתוח חקלאיב אוקספם עוסקת, ה ובגדה המערבית ארגונים פלסטיניים שותפים בעז27יחד עם . הקודמת

הגנה על ; ביוב ובריאות הציבור, מים; טיפול רפואי ראשוני ורפואת חירום; ביטחון במזון ומיקרופיננסים



 . ארגונים שותפים25-קספם תומכת באו, בישראל. פליטים ועובדים, אזרחים ועל זכויותיהם של נשים
 . ובר קיימא בין ישראלים לפלסטיניםבישראל עובדים כדי לקדם שלום הוגןשותפי אוקספם 

 

 מעליית היקפי העוני והסבל של אנו מודאגים,  ממקור ראשון של אוקספםעל ניסיונהבהתבסס 
כפייה , אלימות חופשיים מ חייםיותן צריכים לחאוקספם מאמינה שכל העמים במזרח התיכו. הפלסטינים

א תנאי בסיסי להצלחת ילדים מן השורה הילנשים ול, הבטחת הזכויות הבסיסיות הללו לגברים. ומחסור
אוקספם מאמינה שהן לישראלים והן לפלסטינים יש זכות לחיות בשלום בתוך גבולות . כל תהליך שלום
הצדדים להגן על אזרחים אוקספם מתנגדת לשימוש באלימות בכל צורה וקוראת לכל . מוכרים ובטוחים

 .מפגיעה

 

 ת נובעפלסטיני ואת פתרונו- הישראליסכסוך ה ותפיסתה את אדםגישתה של אוקספם מבוססת על זכויות
אוקספם מבקשת , בהתבסס על עקרונות אלו. מהחוק ההומניטרי הבינלאומי ומעקרונות של זכויות אדם

 ,ישיהיה מבוסס על החוק הבינלאומ,  ובר קיימא הוגןפתרון

אוקספם מאמינה שלקהילה . מביטחון ומשלוםן הפלסטינים והן הישראלים ייהנו  הפתרון שבמסגרתו
 . בצורה אפקטיבית בפתרון הסכסוך הזהיבות חוקית ומוסרית להיות מעורבתהבינלאומית יש מחו

 . לשני עמיםאוקספם גם מאמינה בפתרון של שתי מדינות
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