המשרד לתאום עניינים הומניטריים –  OCHAהשטח הפלסטיני הכבוש

חמש שנים מתחילת המצור:
המצב ההומניטרי ברצועת עזה
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גישה לשטחי דיג

תנועת בני אדם במעבר ארז

מאז  2009מנע חיל הים הישראלי מדייגים גישה לשטחי ים
במרחק של יותר משלושה מיילים ימיים מחוף עזה ,שבהם
מתרכזות להקות הסרדינים ,מה שפגע קשות במקורות המחיה
של  35,000בני אדם.

ממוצע יומי של נוסעים היוצאים
את עזה

שלל הסרדינים (בטונות)
United Nations Ofﬁce for the Coordination of Human itarian Affairs

August 2010

Gaza Strip: Access Restricted Areas and Affected Localities
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הגבלות היבוא מנעו את ההרחבה והשדרוג
של תשתית הביוב בעזה .מדי יום מוזרמים
לים קרוב ל 90-מיליוני ליטרים של שפכים לא
מטוהרים או מטוהרים חלקית .זיהום מי הים
מהווה סיכון בריאותי חמור.
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הגישה לאדמות חקלאיות הנמצאות
בתחום  500המטרים מגדר הגבול
אסורה לחלוטין ,ואילו גישה לשטחים
במרחק של עד  1500מטרים מגדר הגבול
מסוכנת ,בשל “יריות אזהרה” תכופות שיורה
הצבא הישראלי .על פי ההערכות ,הגבלות הגישה
גורמות מדי שנה להפסד של  75,000טונות מטריות
של תוצרת חקלאית.
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מנהרות

שוקת א-סופי
המצור הוביל לריבוי מנהרות
רפיח
לאורך הגבול עם מצרים ,שם
מסכנים אלפי עובדים את חייהם
כרם שלום
בהברחת סחורות מוגבלות .נפח
חומרי הבניין הבסיסיים שנכנסו לעזה
דרך המנהרות בשנת  2011היה גדול
כמעט פי ארבעה מן הכמות שנכנסה דרך
המעברים הרשמיים ,הכפופים להגבלות.
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