האומות המאוחדות

המשרד לתאום עניינים הומניטריים OCHA -
השטח הפלסטיני הכבוש

דוח בין-ארגוני בדבר המצב ההומניטרי ברצועת עזה
יוני 2008
הפסקת אש
הפסקת האש ,שנכנסה לתוקף בחודש
יוני ,יצרה אוירה אופטימית ונתנה פתח
לתקווה שלאחר יותר משנה שבמהלכה
הוטלו הגבלות חמורות על התנועה
והפעילות הכלכלית ,ניתן יהיה להכניס
אל רצועת עזה סחורות ודלק ביתר
חופשיות .נכון לסוף חודש יוני ,נרשם
שינוי קל ולא סדיר בהגבלות הגישה.

הרוגים פלסטינים ברצועת עזה כתוצאה מהעימות עם ישראל
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כמו כן ,חקלאים רבים שבו אל שדותיהם
הסמוכים לגדר הגבול .לפחות שניים
נורו אולם רבים אחרים הצליחו לקצור
את יבוליהם .סכנות נוספות המאיימות
על ביטחונם כוללות מוקשים ונפלי
תחמושת ,המציבים את הילדים בסיכון
רב במיוחד .יחידת המשטרה האחראית
על נטרול חומרי נפץ דיווחה על טיפול
בשני מקרים מדי יום לפני תאריך 19
ביוני ועל שמונה מקרים מדי יום לאחר
מועד זה.
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מטעני סחורות מיובאות לרצועת עזה – ממוצע יומי
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מאז תאריך  19ביוני ,לא נהרגו
פלסטינים או ישראלים בעזה או מסביב
לה כתוצאה מהסכסוך.
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אספקת דלק לרצועת עזה – ממוצע יומי
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מהשוואה בין עשרת הימים שקדמו
לתאריך  19ביוני לבין עשרת הימים
שלאחריו עולה כי לאחר הפסקת האש,
נכנסה לרצועת עזה כמות גדולה יותר
של סחורות ודלק .הותרה כניסתן של
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יותר סחורות דרך מעבר סופה
ובאמצעות שרוול המסוע במעבר קרני,
המשמש להעברת חיטה ומזון לבע"ח.
לפני הפסקת האש ,חצו את מעבר סופה 47

לפרטים נוספים ,אנא עיינו בדוח המעקב השבועי בדבר הגנה
על אזרחים ובדוח המעקב ההומניטרי של  ,OCHAבכתובת
.www.ochaopt.org
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www.ochaopt.org ochaopt@un.org

אירגונים שותפים :קרן האו"ם למזון וחקלאות ) ,(FAOקרן האו"ם למען ילדים ) ,(UNICEFהמשרד לתיאום עניינים
הומניטריים של האו"ם ) ,(OCHAסוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם ) ,(UNRWAתוכנית המזון העולמית של האו"ם
) ,(WFPארגון הבריאות העולמי של האו"ם )(WHO

מטענים )מטען = משאית עם נגרר אחד( בממוצע מדי יום ,לעומת  67לאחריה ,ובמעבר קרני
עמד הממוצע היומי על  52מטענים לפני הפסקת האש ועל  81אחריה .יחד עם זאת ,כמות
הסחורות המיובאות עדיין נמוכה במידה ניכרת מהממוצע היומי של  450מטענים ,שנרשם
בחודש ינואר  .2007לא חל שינוי בהרכב הסחורות המיובאות ,ומוצרי מזון המשיכו להוות 90%
מכלל הייבוא.

ביוב
למרות שרשות המים של יישובי חוף עזה ) (CMWUדיווחה על שיפור באספקת הדלק וחלקי
החילוף ,נמשכת הזרמת מי שופכין לא מעובדים או מעובדים חלקית אל הים התיכון מרצועת
עזה .האזורים המושפעים מכך במידה הרבה ביותר הם הכפר השבדי ,הסמוך לרפיח שבדרום
הרצועה והאזור השוכן מצפון לוואדי עזה ,שמדרום לעיר עזה .באיזור זה מי שופכין לא מעובדים
צובעים את מי הים בשחור למרחק של  1.5ק"מ לפחות מהחוף ,לכיוון היבשה ,וכמו גם את כל
החופים שמסביב לעיר עזה.
ברשות המים  CMWUמעריכים כי  40מיליון ליטרים של מי שופכין מעובדים חלקית מוזרמים אל
הים התיכון ממפעל הטיפול בשפכים של העיר עזה .בנוסף לכך מוזרמים עוד  15מיליון ליטרים
של מי שופכין לא מעובדים משלושה צינורות אחרים של העיר עזה ו 15-מיליון ליטרים נוספים
מרפיח ומוואדי עזה .למרות שנתונים אלו מבוססים על אומדנים ,ההשפעה על מי הים ניכרת
לעין – צבעם של רוב מי החופים של רצועת עזה השתנה והוא כעת שחור או ירוק עכור .האזורים
היחידים שבהם מי הים נותרו נקיים שוכנים מצפון לעזה ,בקרבת בית להיה ובחופים הסמוכים
לדיר אל בלח וחן יונס.
מנתוני בדיקות של דגימות מי ים ,שנערכה מטעם ארגון הבריאות העולמי ) (WHOבשיתוף עם
משרד הבריאות הפלסטיני ,עלה כי רצועות ארוכות של החוף נגועות בחיידקים המצויים אצל
בעלי חיים ובני אדם )חיידקים צואתיים( .עקב כך הקים אירגון הבריאות העולמי ) ( WHOועדה
לבחינת דרכי פעולה להגנה על תושבי עזה מפני ההשלכות של זיהום מי הים .הועדה הגיעה
למסקנה שהפעולות החיוניות ביותר שבהן יש לנקוט על מנת למנוע את המשך הזיהום ,כוללות
אספקה סדירה של דלק ,יבוא סדיר של חלקי חילוף וחומרי בנייה המיועדים לביצוע תיקונים,
שיפור המתקנים הקיימים ובטווח הארוך – הקמת תשתית ביוב מודרנית ברצועת עזה.

הצעה לשלט המיועד להזהיר מפני חופים מזוהמים ) ,(WHOיוני 2008
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בינתיים ,המליצה הועדה על הצבת שלטי אזהרה באזורים המזוהמים ביותר ,במרחק של עד
 1,100מטרים מצפון למוקד הזרמת מי השופכין ועד  300מטרים מדרום לו ,מכיוון שתושבים
רבים ממשיכים לשחות ולדוג באזורים הנגועים.
בעוד שמי השופכין ממשיכים להוות בעיה חמורה ,דיווחה  CMWUעל התקדמות בכל הנוגע
לאספקה של חלקי חילוף וחומרי בנייה חיוניים ,המיועדים לתחזוקה ולשיפור תשתית המים
והביוב בעזה .במהלך חודש יוני ,קיבלה  CMWUשישה מטענים של חומרי בנייה ,אשר מהווים
להערכתה  20-10אחוזים מכלל החומרים הממתינים לאישור כניסה לרצועה מטעם ישראל .יחד
עם זאת ,ברשות  CMWUהגיבו בחיוב לאספקה שהועברה לאחרונה משום שבפעם הראשונה
מזה יותר משנה ,באפשרותם להתחיל בביצוע עבודות שהתעכבו.
מרשות  CMWUדווח גם על שיפור בכמות הדלק שהתקבלה .במהלך יוני ,קיבלה CMWU
 60,000ליטרים מרשויות חמאס ,במסגרת משטר הקצאת הדלק החדש שהנהיגו ,אשר מהווים
כ 40%-מצריכת הדלק שלה .העלייה בהיקף אספקת הדלק מאפשרת למפעל הטיפול במי
שופכין של העיר עזה לעבד את מי הביוב ביתר יעילות ,לפני הזרמתם אל הים.

תוכנית "משחקי הקיץ"
סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם ) (UNRWAהחלה בהפעלת תוכנית "משחקי הקיץ" שלה,
המספקת פעילות פנאי ל 250,000-ילדים המתגוררים ברצועת עזה .חרף מאמצים מצד קציני
הקישור הישראלים ,טרם עלה בידי הסוכנות לייבא את כל הפריטים הדרושים לקיום משחקי
הקיץ ,לפני מועד פתיחת התוכנית ,אולם נמשכים הניסיונות לתאם את כניסתם של פריט הציוד
הנותרים ,המיועדים עבור הילדים.

ילדים משחקים במסגרת תוכנית "משחקי הקיץ" של  UNRWAבנוסייראת ,עזה .יוני  .2008צילוםUNRWA :
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יצירת מקומות עבודה
תוכנית "משחקי הקיץ" יוצרת  3,500משרות זמניות במסגרת התוכנית לעבודות ייזומות
המופעלת על ידי  ,UNRWAבנוסף ל 6,500-משרות שכבר אוישו .נציגי  UNRWAזיהו 12,500
משרות נוספות שיהיה באפשרותם לאייש במידה ויתקבלו תרומות נוספות בסך  30מיליון דולר
בקירוב .העובדים הזמניים מאיישים את המשרות במשך  3-2חודשים ומשתכרים בין  9ל19-
דולר ליום עבודה.

חינוך
סוכנות  UNRWAהחלה בתהליך של ארגון מאמצי התיאום במטרה להבטיח את אספקת הנייר
המיועד להדפסת ספרי לימוד ומחברות לפני פתיחת שנת הלימודים בחודש ספטמבר .בשנה
שעברה ,גרמו המחסור בנייר בשוק המקומי ועיכובים בייבוא הנייר לחלוקת ספרי הלימוד באיחור
של עד ארבעה חודשים לאחר תחילת שנת הלימודים.

חשמל
להפעלת תחנת הכוח של עזה דרושים מדי שבוע כ 2.2-מיליון ליטרים של בנזין לתעשייה ,אשר
מאפשרים תפוקה ממוצעת של  55מגה-וואט .אם יסופקו לתחנת הכוח  3.15מיליון ליטרים ,ניתן
יהיה להפיק בה  80מגה-וואט.
נכון להיום ,אספקת החשמל בהיקף של  120מגה-וואט מישראל 17 ,מגה-וואט ממצרים ו55-
מגה-וואט ברצועה עצמה מאפשרת אספקת חשמל במשך  20-19שעות בלבד בכל אזורי רצועת
עזה ,למעט רפיח ,הנהנית הבלעדית מאספקת חשמל סדירה ממצרים.

לקריאת דוח זה באנגלית פנו ל:
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza%20Factsheet%20June%202008.p
df
לקריאת דוחות נוספים על המצב ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש פנו לאתר אוצ'ה:
www.ochaopt.org
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