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الدعوة التي وجهها مجلس األمن  االتحاد الدولي للخدمات العامة واالتحاد االوروبي للخدمات العامة يشددان على 
  في ظل تصاعد عدد القتلى من المدنيينالدولي 

 

غزة  في  ةالفلسطيني واالطرافاإلسرائيلية دعى االتحاد الدولي للخدمات العامة واالتحاد االوروبي للخدمات العامة الحكومة 
نساء من بينهم يوليو(  61 لغاية) يفلسطينومئتي  اسرائيلي قتل  التدهور حيث منع مزيد من لوقف اطالق النار فورا  الى

 ،هربا من العنفناهيك عن النازحين هدم العديد من المنازل وت، واصيب العديد من المواطنين وأطفاالا 
 حادانيكرر االتو الناس والمنازل وأماكن العمل. تهدد أمن اإلسرائيلي وقنابل الجيش الهجمات الصاروخية لحركة حماس إن 

مم المتحدة اان كي مون لوقف اطالق النار وف  ما طالب ا  مجلس األمن الدولي يوم لالالتي وجهها األمين العام  الدعوة 
 تموز(. 61السبت الماضي )

إزاء التقارير الواردة من منطقة غزة  عمي اقل  دمات العامة يشعر االتحاد الدولي للخدمات العامة واالتحاد االوروبي للخ
قتال ال ويوديعدد كبير من اإلصااات. هذا العلى التعامل مع  ةغير قادر وال،  ئ المستشفيات وخدمات الطوار  حول وضع

في اتهم يحويضع ، القطاعات المضطرة للتعامل مع الوضعاحياة نساة كبيرة من العاملين في مجال الصحة وغيرها من 
 الناس.حياة خطر إلنقاذ دائرة ال
كما نطالب االتحاد األوروبي ومجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لضمان وقف إطالق النار. على 
لى أساس عيقوم دائم و راء مفاوضات بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سالم شامل بإج

 :لعمل على ايجادالدعوة لاالتحاد الدولي للخدمات العامة  يكرر الدولتين.
 لوسائلا على ان يتخلى الطرفان عن استخدام ، وينهي الصراعدائم السالم يعزز الشامل وغير طائفي ، ديمقراطي  حل "

 واالقتصادية."السياسية واالجتماعية  الحواجزأو العسكرية او القوة التشريع  ان كان في القمعية، 
 :الحل كحد أدنى يجب أن يشمل

 في إسرائيل على قدم المساواة التامة؛ القاطنين نإدراكا للحقوق األساسية لاللفلسطيني• 
 احترام وحماية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم؛• 
 . والحصار المفروض على غزةوضع حد فوري للمستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية، • 

 جان فيليم غودريان          روزا اافانيللي
 أمين عام االتحاد االوروبي للخدمات العامة   أمين عام االتحاد الدولي للخدمات العامة   

      
 


