הודעה לעיתונות

האו״ם מפרסם ממצאי סקר מקיף על עקורים פנימיים ברצועת עזה:
 75אלף עדיין זקוקים לבתים
ירושלים 11 ,באפריל 2016
היום פרסם משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש ממצאי סקר חסר תקדים בהיקפו
שכלל הכנת פרופיל של משפחות פלסטיניות שנעקרו ברצועת עזה בשל ההסלמה במעשי האיבה ב־.2014
"אחרי שדיברנו עם יותר מ־ 16אלף משפחות עקורות ברצועת עזה ,ברור שרובן ממשיכות לחיות בתנאים קשים
ביותר ",אמר רוברט פייפר ,המתאם מטעם האו״ם לסיוע הומניטרי ולפעילויות פיתוח" .תמיכה בינלאומית דרושה
בדחיפות כדי לשים קץ למצב זה".
על פי ממצאי הסקר ,יותר מ־ 80%מהמשפחות לוו כסף כדי להסתדר במרוצת השנה שעברה ,יותר מ־ 85%קנו
את מרבית מזונן בהקפה ,ויותר מ־ 40%הפחיתו את צריכת המזון שלהן .רוב משקי הבית העקורים ()62.5%
דיווחו כי הם מתגוררים בשכירות ,בין השאר בדירות של מי מבני המשפחה המורחבת ,וכמעט  50%חוששים
שיפונו ממקומות מגוריהם .כמו כן ,מצבן של נשים וילדות מדאיג במיוחד .משפחות רבות דיווחו שהן מתגוררות
בתנאים לוקים בחסר מבחינת הבטיחות ,כבוד האדם והפרטיות ,לרבות באוהלים ,במחסים מאולתרים ,בבתים
הרוסים או תחת כיפת השמיים .צרכים אלה נוצרו בתוך הקשר של כיבוש ממושך ,לרבות המצור הישראלי בן
שמונה השנים ושלוש התפרצויות של מעשי איבה מאז .2008
"מימון דרוש יותר מתמיד .כרגע ,חסר מימון לבנייה מחדש של כ־ 6,660בתים ,שהם כ־ 37%מכלל המקרים
הזקוקים לטיפול .בלי תמיכה זו לא ניתן יהיה לשים קץ לעקירתם של אלפי פלסטינים" ,אמר מר פייפר" .אבל על
התמיכה להיות מלּווה בשינוים משמעותיים ברמת המדיניות ,לרבות הסרת המצור והתקדמות לקראת פיוס
פלסטיני .בלא צעדים כאלה ,משקי בית מותשים ופגיעים עלולים למצות עד כלות את יכולת ההתמודדות שלהם".
***
סקר הרישום מחדש והכנת הפרופיל של עקורים פנימיים נערך בין אוגוסט לדצמבר  2015בתיאום משרד האו״ם
לתיאום עניינים הומניטריים ובמעורבות של משרדי ממשלה פלסטיניים ,ארגונים מקומיים ובינלאומיים לא
ממשלתיים וסוכנויות או״ם .עורכי הסקר ביקרו בשטח אצל יותר מ־ 16אלף משפחות שנותרו עקורות .הסקר הניב
בסיס נתונים מאוחד ומקוון ,המשמש כעת לזיהוי צרכים הומניטריים ,לשיפור הסיוע ההומניטרי ולקידום זכויות
העקורים.
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