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م  منسق طالب اليوم   ش  المتحدة  األم سيد ماآسويل غيالرد،                ؤونلل سطينية ال سانية في األراضي الفل االت      اإلن ة و رابطة وآ  التنمي

 مياه وخدمات الصرف    ال والمواد الالزمة الستعادة     معدات الصيانة  لدخول   المقيدة وغير الكاملة اإلمكانية بإتاحة ،(AIDA)الدولية  
 . في غزةالصحي

ة و يعزز التنكر          إن تدهور وتعطل مرافق الم    :"قال السيد غيالرد   ة الحالي ياه والصرف الصحي في قطاع غزة يضاعف من األزم
 " لكرامة اإلنسان في قطاع غزة

يش،     ذلك  تجلى  يإن في عمق هذه األزمة تهميش حاد لمتطلبات الحياة لسكان غزة ،و           . "آماوأضاف السيد غيالرد   في شح موارد الع
اه       وتدمير وتدهور البنية التحتية األساسية، والتراجع    ة في مجاالت الصحة والمي الملحوظ في تزويد آمية ونوعية الخدمات الحيوي

 ". والصرف الصحي
 

ة                                  ه صحية ممكن ى خدم ق وأعل شي الئ ى مستوى معي م الحق في الحصول عل اس له ع الن . بموجب قانون حقوق اإلنسان فإن جمي
صالحة            اه ال ش باإلضافة للحق في الحصول اآلمن على آميات آافية من المي  فضال عن خدمات ومرافق الصرف الصحي       رب،لل

 .مالئمةال
ة         2007يونيو  / نتيجة للحصار الذي تفرضه الحكومة اإلسرائيلية على قطاع غزة منذ حزيران             دادات الالزم دات واإلم إن المع ، ف

دريجي       دهور ت ى ت ا أدى إل ى غزة ، مم دخول إل اه والصرف الصحي منعت من ال شغيل مرافق المي شاء وصيانة وت ذه إلن ي ه  ف
 .الخدمات األساسية

  أدى إلى تفاقم الوضع الحرج ،ودفع بعض الخدمات     2008/2009إن الدمار الذي حدث خالل الهجوم العسكري اإلسرائيلي في          
ا بال                 . والمرافق إلى شفا االنهيار    شاءات األساسية والترميمات سمح له ك الحين ، واآلن حان       في حين أن بعض اإلن ذ ذل دخول من

 .الوقت الستعادة آاملة للمياه ونظام الصرف الصحي لسكان قطاع غزة
 

ى       10،000حاليا ، حوالي     ى     60 شخص في قطاع غزة غير موصولون في شبكة المياه،إضافة إل سكان ال يحصلون عل  ٪ من ال
 .المياه بشكل متواصل

ى                        ، وبسبب  2008وعالوة على ذلك ، منذ يناير        درة عل اه الصرف الصحي، وعدم الق ي لحقت بمرافق معالجة مي  األضرار الت
إن نحو                     شغيلها ،ف ر     80-50المعالجة بسبب تأجيل مشاريع الخطة التنموية ، ونقص حاد في الوقود والكهرباء الالزمة لت ون لت  ملي

ا إل  صريفها يومي ري ت ا يج ة جزئي ة أو المعالج ر المعالج صحي الغي صرف ال اة ال ن مي طم يض المتوس ر األب  . ى البح
 
م  منسقإن   شؤون  المتحدة  األم سانية    لل ة   اإلن ر حكومي دعو  و المنظمات الغي ضمان        ت ة ل اذ خطوات فوري ى اتخ ة إسرائيل إل  حكوم

 .دخول المواد الضرورية للبناء والترميم  لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي الموجودة في قطاع غزة
د  يالرد صرحوق سيد غ دون " ال اه    ب ام المي د وانتظ ة األم ة طويل سهيل التنمي سكان ، وت ية لل ات األساس ل االحتياج ة لك ة فوري تلبي

 .وتطوير قطاع الصرف الصحي والصحة العامة فإن ذلك سيعرض البيئة لخطر آبير
ل ف   سبب الخل ددة ب ة مه اء المنطق ع أنح ي جمي ة ف ات المحلي واجز ، والمجتمع دود أو الح رف بالح وث ال يعت اه إن التل ام المي ي نظ

 ".والصرف الصحي في غزه
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