אירגונים הומניטריים מביעים דאגה עמוקה לנוכח המשבר המתמשך בתחומי
המים והתברואה ברצועת עזה;
קריאה לפתיחה מיידית של מעברי הרצועה
 3בספטמבר 2009
המתאם ההומניטרי מטעם האומות המאוחדות ,מר מקסוול גיילארד ,בשיתוף עם התאחדות אירגוני הפיתוח
הבינלאומיים הלא ממשלתיים ) ( AIDAקוראים להתיר מעבר לא מוגבל של חלקי חילוף וחומרים החיוניים לשיקום
רשתות המים והתברואה ברצועת עזה.
"ההתדרדרות והקריסה של מתקני המים והתברואה ברצועת עזה מחמירים עוד יותר את הפגיעה המתמשכת והקשה
בכבוד האדם ברצועה" אמר מר גיילארד" .במרכזו של משבר זה ניצבת ירידה חדה באיכות וברמת החיים של
תושבי עזה ,ירידה המאופיינת בשחיקה של מקורות המחייה והפרנסה ,הרס תשתיות בסיסיות וירידה ניכרת בהיקף
וברמת השירותים הציבוריים החיוניים כגון שירותי בריאות ,מים ותברואה" ,הוסיף מר גיילארד.
בתוקף חוק זכויות האדם עומדת הזכות לכל בני האדם לרמת חיים נאותה ,כמו גם לשירותי בריאות בסטנדרט הגבוה
ביותר שניתן להעניק .שתי זכויות אלה כוללות גישה למים בטוחים וזמינים בכמות מספקת ,כמו גם לשירותי תברואה
נאותים.
במחצית יוני  2007סגרה ישראל את המעברים לרצועת עזה ,מה שהביא להתדרדרות הדרגתית של שירותים חיוניים
בשל איסור להכנסת ציוד ואספקה הדרושים לבנייה ,תחזוקה ותפעול תקין של מערכות המים והתברואה .ההרס
שניגרם לתשתיות ברצועה בימי המתקפה הצבאית הישראלית בדצמבר  – 2008ינואר  2009אך החמיר מצב שהיה
כבר בכי רע ,והותיר חלק מהשירותים על סף קריסה .בעוד שכמות מוגבלת של חומרי בנייה חיוניים וחלקי חילוף
הוכנסו לרצועה מאז המלחמה ,כמויות אלה אינן מתקרבות אפילו לרמת האספקה הנידרשת לשיקום מלא של
מערכות המים והתברואה ולהבאת מערכות אלה לתפקוד מלא ותקין לטובת תושבי הרצועה.
בימים אלה חיים כ 10,000 -בני אדם בעזה ללא כל גישה למים זורמים ואילו ל 60%-מהאוכלוסיה הנותרת יש
אספקת מים חלקית ולא רציפה .יתר על כן ,מאז ינואר  ,2008עקב נזק שניגרם למערכות הטיפול בשפכים ודחיה
חוזרת ונישנית של עבודות השידרוג הנידרשות במערכות הקיימות ,כמו כם המחסור הקריטי בדלק וחשמל ,ניפגעו
היכולות לטפל בשפכים .התוצאה היא שבין  50ל 80 -מיליון ליטר שפכים לא מעובדים או מעובדים למחצה מוזרמים
מדי יום למימי הים התיכון.
המתאם ההומניטרי מטעם האומות המאוחדות ואירגונים לא ממשלתיים קוראים לממשלת ישראל לנקוט בצעדים
המיידיים הדרושים על מנת להבטיח כניסה מיידית לרצועה של אותם חומרי בנייה וחומרים אחרים הדרושים לביצוע
תיקונים חיוניים למתן מענה למשבר המים והתברואה" .מבלי לטפל בצרכים המיידיים של האוכלוסייה  ,בד בבד עם
פיתוח ארוך טווח של מערכות המים והתברואה המעורערות ,תמשיך לרחף סכנה על בריאות הציבור .ניתן לצפות גם
סיכונים סביבתיים ,שכן זיהום הסביבה איננו יודע גבולות ומחסומים ,וקהילות במרחב כולו עלולות להיות מאוימות
כתוצאה מאי תפקוד תקין של מערכות המים והתברואה ברצועת עזה" ,אמר מר גיילארד.
* לפרטים נוספים נא לפנות אל מרק באטל ,מתאם אגד האירגונים הפועלים בתחום שירותי המים והתברואה
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