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الوصول إلى مناطق الصيد

الصرف الصحي:

المتوسط اليومي للمسافرين من غزة.

حصيلة السردين )بالطن(

األراضي  إلى  الوصول  تمامًا  يحظر 
متر   500 بعد  على  تقع  التي  الزراعية 

الوصول  يكون  بينما  الحدودي،  السياج  من 
محفوفًا  متر   1500 لمسافة  تبعد  مناطق  إلى 

بالمخاطر بسبب إطالق الجيش »طلقات تحذيرية« 
من حين آلخر. ويضيع كل عام ما يقدر بحوالي 75,000 

طن من اإلنتاج الزراعي بسبب تقييد حرية الوصول.

األراضي  إلى  الوصول 
الزراعية:

من  الصيادين   ،2009 عام  منذ  اإلسرائيلية،  البحرية  القوات  تمنع 
الوصول إلى مناطق بحرية التي تبعد لمسافة ثالثة أميال بحرية عن 
ساحل غزة حيث توجد أسراب السردين. مما أدى الى تقويض معيشة 

35,000 شخص.

عرقل الحظر على الواردات توسيع البنية األساسية 
يلقى  الصحي في قطاع غزة وتطويرها.  للصرف 
غير  الصحي  الصرف  مياه  لتر من  مليون   90 نحو 
يوم.  كل  البحر  في  جزئيا  المعالجة  أو  المعالجة 

ويشكل تلوث مياه البحر مخاطر صحية خطيرة.

أدى الحصار إلى انتشار األنفاق التي 
يوميًا  بحياتهم  العمال  آالف  يخاطر 
المقيد  السلع  لتهريب  فيها  بالعمل 
التي  البناء األساسية  دخولها. كمية مواد 
دخلت إلى غزة عبر األنفاق في عام 2011 
كانت أكبر بأربعة أمثال تقريبا من تلك التي 
الخاضعة  الرسمية  المعابر  طريق  عن  دخلت 

للقيود.          

األنفاق:

عدد الشاحنات )كانون/الثاني يناير – أيار/مايو(
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