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מגבית החירום ההומניטארית הגדולה ביותר עבור הפלסטינים
ירושלים 22 ,בינואר  2008סוכנויות האו"ם ואירגונים הומניטאריים שותפים ,משיקים היום את מגבית החירום
הגדולה ביותר עבור הפלסטינים – בגובה  462מיליון דולר ,וזאת בשל העובדה שהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה
המערבית וברצועת עזה נאלצת להיות תלויה יותר בסיוע.
מקסוול גיילארד ,המתאם ההומניטארי הבכיר מטעם האו"ם ,אומר" :הסגרים פוגעים לא רק במצבם הכלכלי של
משקי הבית והקהילות הפלסטיניות בשטחים הכבושים ,אלא שוחקים גם את הכבוד העצמי הבסיסי של
האוכלוסיה ".גיילארד מוסיף ואומר " :מסיבה זאת אנו פונים בבקשה להמשיך ולסייע לנו במאמצינו להגיש את הסיוע
הנדרש והמשמעותי לאנשים הפגיעים ביותר והנזקקים ביותר בגדה המערבית וברצועת עזה .סגירת רצועת עזה
מעוררת דאגה גוברת".
למרות התפתחויות מעודדות באופק הפוליטי ,במידה והסגרים ברחבי השטחים הכבושים יימשכו ,תנאי החיים של
 3.8מיליון פלסטינים עלולים להתדרדר עוד יותר.
ההגבלות על תנועת אנשים וסחורות חונקות את הכלכלה הפלסטינית ופוגעות באיכות החיים בשטחים הכבושים.
עם התבססותו והעמקתו של משטר הסגרים ,גם סוכנויות האו"ם ואירגונים הומניטאריים אחרים מתמודדים עם
מכשולים חדשים ,עלויות תפעול מוגברות והגבלות על חלוקת הסיוע למוטבים בגדה המערבית וברצועת עזה.
שתים עשרה סוכנויות או"ם יחד עם  28אירגונים לא ממשלתיים ) 15בינלאומיים ו 13 -מקומיים( מציגים היום
מגבית חירום משולבת לגיוס תרומות בגובה  461.9מיליון דולר אמריקאי לכיסוי צרכים בסיסיים ומיידיים ביותר של
האוכלוסייה הפלסטינית .מגבית זאת הנה הגדולה ביותר מבין כל מגביות החירום ההומניטאריות שהוגשו אי פעם
עבור הפלסטינים בשטחים הכבושים והשלישית בגודלה אחרי מגביות החירום בסודאן וברפובליקה הדמוקראטית
של קונגו.
"המצב בגדה המערבית ובעזה קשה מאד והוא הופך לגרוע יותר .עם הסגירה המוחלטת של רצועת עזה ,הרוב
המכריע של אוכלוסיית הרצועה תלוי כבר עכשיו בסיוע של האו"ם ,סיוע שעצם קיומו כעת נתון בסכנה" ,אומר מר
פיליפו גרנדי ,המשנה לנציבת אונר"א והוא מוסיף ואומר" :מאות מכשולים פיסיים הפזורים ברחבי הגדה הורסים את
כלכלתה ומשבשים את הגשת הסיוע ההומניטארי בזמן שבו הקהילה הבינלאומית עושה מאמצים לשיקום ולהתנעה
מחדש של התהליך המדיני ,לפיתוח היכולות ולבניית מוסדות הרשות".
על פי הנתונים העדכניים ביותר  57%מכלל משקי הבית הפלסטיניים חיים בעוני 49% ,בגדה המערבית ו79%-
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ברצועת עזה.
המימון הנדרש במסגרת מגבית החירום לשנת  2008יסייע להקלת הסבל של האוכלוסיה באמצעות חלוקת מזון
לאנשים העניים ביותר ,באמצעות תמיכה בשירותי חינוך לילדים ,יצירת מקומות עבודה ,הגשת שירותי בריאות
ותברואה והגנה על זכויות האדם .עם זאת ,הסיוע ההומניטארי יכול רק להאט את קצב ההדרדרות אך אין בכוחו
לעצור אותה כליל .רק פתרון מדיני יש בכוחו להבטיח מציאת פתרונות יציבים ,ברי קיימא וארוכי טווח.
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