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יותר מ 664-מיליון דולר דרושים לסיוע הומניטרי לפלסטינים
ירושלים  -הסוכנויות ההומניטריות של האו"ם בשותפות עם ארגונים לא ממשלתיים מקומיים
ובינלאומיים הפועלים בשטח הפלסטיני הכבוש )שפ"כ – הגדה המערבית ,ירושלים המזרחית
ורצועת עזה( ,ביקשו היום  664.4מיליון דולר אמריקאי למימון תוכניות סיוע הומניטרי
לפלסטינים .תוכניות אלה נותנות מענה למצב ההומניטרי בשפ"כ ,ומכוונים במיוחד לתושבי
רצועת עזה ,ירושלים המזרחית וחלקים בגדה המערבית שם הגדר ,ההתנחלויות הישראליות
והגבלות הגישה והתכנון המוטלות על ידי הרשויות הישראליות משפיעות על מקורות המחייה.
"פלסטינים החיים בשטח הפלסטיני הכבוש ,ממשיכים להתמודד עם משבר בתחום כבוד האדם"
אמר המתאם ההומניטרי מטעם האו"ם בשפ"כ ,מר מקסוול גיילארד" .המשך שחיקתם של
מקורות המחייה ,בד בבד עם שלילת זכויות אדם בסיסיות ,מאלצים את הפלסטינים להיות יותר
ויותר תלויים בסיוע בינלאומי" ,הסביר מר גיילארד.
הפנייה המשולבת לשנת  (CAP) 2010מבקשת מהמדינות התורמות לממן  236תוכניות סיוע
שייושמו על ידי סוכנויות או"ם וארגונים שותפים לא ממשלתיים )מקומיים ובינלאומיים( בתחומים
של ביטחון תזונתי ,חקלאות ,הגנה על אזרחים ,חינוך ,בריאות ,מים ותברואה ושירותי תאום
ותמיכה .מאות שותפים מקרב סוכנויות האו"ם ,הרשות הפלסטינית וכן ארגונים לא ממשלתיים
מקומיים ובינלאומיים עבדו במהלך החודשים האחרונים בשיתוף פעולה במטרה לפתח את
הפנייה המשולבת ולגבשה לכלל מענה הומניטרי ממוקד בצרכים של השפ"כ.
"הצרכים ההומניטריים גדלו ,במיוחד ברצועת עזה ,בעקבות ההרס והחורבן במהלך המבצע
הצבאי הישראלי 'עופרת יצוקה'" ציין מר גיילארד ,הפקיד ההומניטרי הבכיר ביותר מטעם האו"ם
בשפ"כ " .בבואנו לתת מענה לצרכים אלה אנו מתמודדים עם אתגרים קשים בשל ההגבלות
אותן מטילה ישראל על היבוא לרצועה והנובעות מהמצור ומהעדר התקדמות מדינית" הוסיף מר
גיילארד.
הקהילה ההומניטרית בשפ"כ קוראת ליישם לאלתר מספר צעדים במטרה למזער חלק
מהביטויים הגרועים ביותר של המשבר .אמצעים אלה כוללים :הסרת המצור מעל רצועת עזה;
הקפאת כל צווי ההריסה והגירוש בירושלים המזרחית ובשטחי  ;Cלהוסיף ולשפר את הגישה
והתנועה הפלסטינית ולפתוח אזורים מוגבלים וסגורים ברצועת עזה ובשטחי  Cלתכנון ,שימוש
ופתוח הפלסטיניים.
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