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המשרד לתאום עניינים הומניטריים –OCHA

תת-מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים מגיע לירושלים
)ירושלים/ניו-יורק ,ה 1-במרץ  :(2010תת-מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים ומתאם סיוע החירום של
הארגון מר ג'ון הולמס הגיע לירושלים אמש ,ה 28-בפברואר ,כדי לסקור את המצב בשטח הפלסטיני
הכבוש )שפ"כ( בגדה המערבית ובעזה למעלה משנה אחרי סיום מבצע "עופרת יצוקה" ,שנמשך מה27-
בדצמבר  2008ועד ל 18-בינואר .2009
היום בירושלים נועד מר הולמס עם מר דניאל איילון ,סגן שר החוץ; עם מר חיים דיבון ,ראש מש"ב,
סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל; ועם מר נועם שליט ,אביו של החייל הישראלי גלעד שליט ,המוחזק
בידי החמאס מאז יוני  .2006בהמשך היום נסע מר הולמס לרמאללה ,שם נפגש עם נציגים של החברה
האזרחית הפלסטינית ועם מר עלי ג'רבאווי ,שר התכנון והפיתוח המנהלי ברשות הפלסטינית.
בפגישותיו עם אישי ממשל ישראלים דן מר הולמס באתגרים עכשוויים בתחום צמצום סיכוני אסון ,מוכנות
ותגובה .הוא שיבח את תגובתה של ישראל ,לא מכבר ,לרעידת האדמה בהאיטי ,ובמיוחד את הפריסה
המוקדמת מאוד של בית-חולים שדה ,וציין כי לישראל יש הרבה מה להציע לאור ניסיונה הניכר במתן
מענה למצבי אסון .הוסכם לעבוד על חיזוק שיתוף הפעולה בין האו"ם לממשלת ישראל בתחום זה.
בכל האמור במצב בעזה ,הדגיש מר הולמס את הצורך בהסרת המצור המוטל כרגע על האזור
ובפתיחתם המלאה של המעברים ,כדי לאפשר לפלסטינים בעזה להתחיל לשקם את המבנים ההרוסים,
ולשקם את חייהם ואת מקורות מחייתם ,במיוחד באמצעות פיתוח מחודש של מגזר פרטי בר קיימא .מר
הולמס הכיר בכך שלאחרונה נרשמה התקדמות כלשהי ,ובכלל זה מתן אישור מטעם ממשלת ישראל
ליבוא מטעני זכוכית לרצועה ,למתן מענה לצורכיהם של אנשים המתגוררים בימי החורף בבתים
שחלונותיהם מנופצים .יחד עם זאת הבהיר מר הולמס כי לא די במהלכים אלה בכדי להשפיע באופן
משמעותי על הבעיות שעימן מתמודדים  1.5מיליוני התושבים בעזה .כמו כן ציין הולמס שהמצב הנוכחי
רק מסייע להנציח את ההברחות דרך למנהרות ,המקעקעות את כלכלתה הלגיטימית של רצועת עזה.
מר הולמס הביע גם את דאגתו לנוכח המצב בירושלים המזרחית ובגדה המערבית ,ובמיוחד בשטח
המכונה שטח  ,Cהמהווה  60%משטח הגדה המערבית ואשר הבנייה והפיתוח הפלסטיניים אסורים
הלכה למעשה במרביתו.
בפגישה עם מר שליט חזר מר הולמס על קריאת האו"ם לחמאס לשחרר את גלעד שליט בהקדם
האפשרי ,ובינתיים לנהוג בו על פי הכללים שנקבעו באמנות ז'נבה ,לרבות היתר בלא תנאי לביקורים של
הצלב האדום הבין לאומי.
ברמאללה עידכנו נציגי החברה האזרחית הפלסטינית את מר הולמס על המצב בגדה המערבית ,לרבות
הקשיים הניצבים בפני אנשי עסקים ,ארגונים לא ממשלתיים ואחרים בשל הגבלות מסוגים שונים .הם
קראו לאו"ם לסייע להם לחזק את החברה האזרחית הפלסטינית .מר הולמס דן בבעיות בעזה ,בירושלים
המזרחית ובגדה המערבית גם עם שר התכנון הפלסטיני ,מר עלי ג'רבאווי ,והסכים להגביר את שיתוף
הפעולה ,הטוב ממילא ,בין המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ) (OCHAלבין הרשות הפלסטינית.
במהלך שהותו בישראל ובשפ"כ ,ייסע מר הולמס גם לעזה ולתל אביב ,ויבקר בחלקים משטח  Cוירושלים
המזרחית .ביקורו של מתאם סיוע החירום באיזור יסתיים ביום שישי ,ה 5-במארס .2010
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