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  OCHA -ם  "המשרד לתאום הומניטרי של האו

  
  :ם לענינים הומניטריים"ל האו"תת מזכ

  "  ואומללםעגו"עזה  ברצועת המצב  
  
ם לענינים הומניטריים "מזכל האו-תת, ון הולמס'ג: 2008 בפברואר 15, םירושלי/נבה'ג/יורק-ניו

 על צערוהביע  הזדעזע לנוכח תנאי החיים ברצועת עזה, גוןמטעם האירומתאם סיוע החירום 
מוצרים מסחריים פנימה תנועת זרמת סיוע הומניטרי לרצועה ועל כעת על הההגבלות המוטלות 

  .  והחוצה מהרצועה
  
תוצאה של ההגבלות שאינם אלא ,  היוםימזועזע מהדברים העגומים והאומללים שראיתי ושמעתאני "

אמר מר הולמס במהלך ." ל מספר וכמות המוצרים המותרים להכנסה לרצועהעהזאת עת בהמוטלות 
 מאוכלוסיית הרצועה תלויה לקיומה בסיוע מזון מאירגונים 80%-כ. "סיור בן יום ברצועת עזה

כיום מותר להכניס . מיק והאבטלה גוברת והמזגר הפרטי קרס הלכה למעשהעהעוני מ. בינלאומיים
  .אמר מר הולמס" ה והסחורות שהותר להכניס רק לפני שנה מכמות האספק10%לרצועה רק 

  
מר הולמס ביקר ברצועת עזה במטרה להעריך את ההשלכות של סגירת המעברים העיקריים לרצועה 

באגני החימצון בבית סייר הוא . בפני אספקה מסחרית והומניטרית על האוכלוסיה האזרחית ברצועה
 םר ביכולת לספק מיובגר השפכים ועל הקושי הוערכת טיהבלתי יציב של מ העודכן על המצב ,לאהיה

מר הולמס מפי מנהל בית החולים על השלכות הרות  שיפא שמע בבית החולים .נקיים לאוכלוסיה
על תפקוד מחלקות , לדוגמא, לסגירת המעברים יש השפעה. אסון אפשריות בשל סגירת המעברים

תפקודן התקין באספקת דלק וחשמל שוטפת שתי מחלקות התלויות לצורך , והפגיה, הדיאליזה
  . להבטחת הפעילות התקינה של המכשור הרפואי מציל החייםובאספקת חלקי חילוף 

   
 י היצואגלכל סו כעת סגור ההמעבר המסחרי העיקרי לרצועת עזה, מר הולמס נסע למעבר קרני

עם מנהל איזור התעשייה ודן איתו על הולמס במעבר קרני ניפגש מר . 2007ולמרבית היבוא מאז יוני 
שאר המעברים המסחריים של  מעבר קרני ום לתמוך ולסייע בפתיחה מחדש של "ו יכול האוהאופן שב
  . לרצועה

  
על מנת להקל על המצב הקשה של האוכלוסיה  יש צורך לפתוח את המעברים ולאפשר הזרמה של " 

אלה הן הנקודות .  טובים יותרםם יחיו חייאנשיההומניטארית על מנת ש-אספקה הומניטארית ולא
בשלב מאוחר יותר בביקורי  ,אותן אעלה בשיחותי עם גורמים בממשלת ישראל וברשות הפלסטינית

  . הוסיף מר הולמס, "זה
  

סוכנות (א "ביניהם בכירים באונר, ם ברצועה"מאוחר יותר עודכן מר הולמס על ידי צוות סוכנויות האו
וכן נציגים של אירגונים לא ממשלתיים על דרכי פעולה לחיזוק תוכניות ) םהסעד והתעסוקה לפליטי

  . התערבות הומניטריות במטרה לשפר את הטיפול והמענה הניתנים להשלכות הסגר
  

 מר הולמס יסייר בגדה המערבית במטרה לקבל תמונה מקיפה,  בפברואר16-ה, מחר יום שבת
הגבלות התנועה על הפעילות המסחרית ועל חיי  שלהשלכות העל ו וכוללת על המצב השורר בשטח

  . בבית לחם ובחברון, יבקר בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה הוא. היום יום של הפלסטינים
  
   OCHA  , 528 00 66 054,   יהודית הראללקבלת מידע נוסף ניתן לפנות ל* 
  OCHA org.un@harelפיעה גם באתר וההודעה לעיתונות מ   


