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  ١ إضافة ٦٢/٢٤ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٤   من جدول األعمال المؤقت ١٤البند 

  A62/24 Add.1    
  
  
  

  تقرير البعثة الصحية المتخصصة
  الموفدة إلى قطاع غزة

  
  

  
 الذي يدعو، فيما    ٤ق١٢٤م ت   القرار ، المائة  في دورته الرابعة والعشرين بعد     ،اعتمد المجلس التنفيذي    -١

يدعو إليه، المديرة العامة إلى أن توفد بعثة صحية متخصصة للوقوف على االحتياجات الـصحية واإلنـسانية                 
وتقييم ما لحق بالمرافق الطبية من دمار في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غـرة وموافـاة                  

والطويلـة األجـل    األجـل    عن االحتياجات الحالية والمتوسطة      انية والستين بتقرير  جمعية الصحة العالمية الث   
  . من آثار مباشرة وغير مباشرة على الصحةلعمليات العسكرية اإلسرائيليةل وماالناجمة 

  
  تقييم الدمار ومداه

  
 بأضرار خالل االعتداءات التي تواصلت علـى مـدار          ٢٧أصيب خمسة عشر مستشفى من مجموع         -٢
 منها ٢٤وقد أغلق ( مركزاً من مراكز الرعاية الصحية األولية للضرر أو الدمار ٤٣ثة أسابيع، كما تعرض ثال

وقد أصيب مستشفى القدس بأضرار بالغة حيث دمر        ).  خالل األسابيع الثالثة من الهجمات     جزئياًإغالقاً كلياً أو    
وتعين إجالء خمسمائة شخص من المدنيين      . يأحد أجنحته تدميراً كامالً وتعرضت أقسامه األخرى لدمار جزئ        

وأصـيب  .  مريضاً إلى الشارع في ظل انعدام التنسيق لوقف إطالق النـار           ٥٠الذين لجأوا إلى المستشفى مع      
 موظفاً من الموظفين العاملين فـي مجـال الخـدمات الـصحية             ١٦ يولق. مستشفى الوفاء أيضاً بدمار كبير    

  .  سيارة من سيارات اإلسعاف٢٩جبهم، وتضررت أو دمرت  أثناء أدائهم لوا٢٥مصرعهم وجرح 
  
. واقتصر إجراء العمليات الجراحية خـالل أيـام األزمـة علـى الحـاالت الطارئـة دون غيرهـا                    -٣

وحشد هـذا المستـشفى   .  قتيل وجريح خالل الساعات األولى من الهجوم   ٣٠٠مستشفى الشفاء لوحده     واستقبل
 حيثماعمليات، إلى جانب مباشرة إجراء العمليات داخل الممرات أو           غرفة من غرف ال    ١١ موظف وأعد    ٦٠٠
 منه المـصابون، فقـد كـان تعامـل          عانىوعلى الرغم من وطأة اإلرهاق الشديد والمفاجئ الذي         .  ذلك أمكن

  . الموظفين مع الوضع تعامالً جيداً ينم عن مستوى عال في مجال المعالجة السريرية
  
 من المصابين بجـروح خطيـرة       اً شخص ١٠٥٣ج األولي للمصابين إجالء     وقد تسنى بعد تقديم العال      -٤

المزيد من العالج المتاح مجاناً لمعظمهم في مستشفيات مصرية وتسنى إجالء ما تبقى مـن المـصابين                  لتلقي
وتولت جمعيتا الهالل األحمر الفلسطيني والهالل األحمر المصري والطـواقم          . إلى بلدان أخرى  ) مصاباً ٩٦(

وتم عالج ثالثـة    . ة التابعة لوزارة الصحة المصرية والمعنية باالستجابة السريعة تنظيم عمليات اإلجالء          الطبي
  . مصابين في إسرائيل

  
وطالـت  . ودمرت البنية التحتية لقطاع الكهرباء تدميراً كامالً، وأصيبت الطرق والجسور بأضـرار             -٥

آبار المياه وشبكات الري مثلها فـي ذلـك مثـل           األضرار على نحو واسع األراضي المزروعة والمواشي و       
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كما لحقت أضرار هائلة بشبكات ميـاه الـشرب والـصرف           . القطاعين الصناعي والتجاري وقطاع الخدمات    
  .الصحي

  
االستعاضة عن زجاج    لعدم توافر مواد البناء فقد تعذر ترميم المستشفيات المتضررة باستثناء            وبالنظر  -٦

  .البالستيك بقطع من النوافذ المحطمة
  

   على الصحة المباشرة وغير المباشرةاآلثار 
  
ويتمحور هذا النظـام    . أدت األزمة إلى تعطل الجهود الرامية إلى تحسين النظام الصحي تعطالً كامالً             -٧

بشكل مالئم حول تقديم الرعاية الصحية األولية، غير أن البنية التحتية للمستشفيات تتشكل أساساً من العديد من                 
ستشفيات الصغيرة وتفتقر إلى الخدمات الهامة في مجال الرعاية الثانوية والمتخصصة وتنطوي على مواطن الم

  .ضعف أصبحت أكثر وضوحاً خالل األزمة الحالية
  
واسـتؤنفت  . قد تم وقف معظم وظائف الصحة العمومية، بما فيها رصد األمراض غيـر الـسارية              و  -٨

، ومن المفروض انخفاض خطـر األمـراض التـي يمكـن توقيهـا              عمليات التطعيم عقب وقف إطالق النار     
وقد استأنفت مختبرات الصحة العمومية أنشطتها في مجال مراقبة المياه واألغذية ومياه الـصرف              . باللقاحات

وقد أعيد تنشيط برنامج الترصد الوبائي ولكنـه لـم          . الصحي، ولكنها ال تزال تفتقر إلى المعدات واإلمدادات       
  .يكتمل بعد

 
وأعرب موظفو الصحة وعامة الناس عن قلقهم بشأن األعراض السريرية غير المألوفة عادة والتـي                 -٩

  . ظهرت على بعض الجرحى، وتساءلوا عما إذا كانت لهذه األعراض صلة بأنواع األسلحة المستخدمة
  

. رة  في التنقـل    والقت الطواقم الطبية الخاصة بالطوارئ وسيارات اإلسعاف التابعة لها صعوبات كبي            -١٠
ومع ذلك تسنى نقل معظم المصابين بسرعة من موقع الحادث إلى غرف الطوارئ على الرغم من األخطـار                  

  .  الطواقم وبسائقي سيارات اإلسعاف التابعة لهابتلكالمحدقة 
  

 بند من بنود قائمة األدويـة األساسـية دون وجـود           ١٠٠قبل بدء الهجمات، جرى استنفاد أكثر من        و  -١١
ونتيجة الرتفاع عدد اإلصابات فقد كانـت اسـتجابة وزارة الـصحة            . ون احتياطي بالنسبة للبنود المتبقية    مخز

وشركائها في مجال الصحة والجهات المانحة الخارجية استجابة سريعة وذلك عن طريق توفير كميات كبيـرة                
 التنقـل   تعـذر ة صعبة بسبب    ومع ذلك فقد كانت عملية توزيع األدوية على المستشفيات عملي         . من اإلمدادات 

  .  بحرية وتفاقم حالة انعدام األمن
 

 من إمدادات المياه في قطاع غزة بمعـايير منظمـة الـصحة             ٪٨٠ لم تف نسبة     قبل اندالع األزمة  و  -١٢
 طبقـات الميـاه      ألضرار بالغة وتلوثت   ، خالل الهجمات  تعرضت شبكة المياه  و. العالمية المتعلقة بمياه الشرب   

  اكتظاظوقد تؤدي هذه الظروف إذا أضيفت إليها حالة. الجوفية بسبب الضرر الذي لحق بنظام معالجة النفايات      
  .المساكن إلى تزايد خطر تفشي األوبئة مع قدوم موسم الحرارة

  
قطـاع  ، و خارت قوى     وأدى انعدام األمن ونقص الوقود إلى انقطاع شاحنات جمع القمامة عن العمل             -١٣

وطالت األضرار شبكات الصرف    . إدارة النفايات الصلبة بسبب تعذر الوصول إلى مواقع التخلص من النفايات          
 ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في حاالت الطوارئ،         - الصحي ومحطات ضخ المياه في أربعة مواقع      
  .مما أدى إلى تلوث عدة مناطق بمياه الفضالت
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 الك الغذائي لدى الفلسطينيين كما تقلصت كميته بسبب ازدياد الفقر واسـتمرار           وقد تدنت جودة االسته     -١٤
الذي (وتعاني نسبة تتجاوز نصف األسر من انعدام األمن الغذائي، وهي تنفق ثلث دخلها على الغذاء                . الحصار

 وتـشغيل الالجئـين     وكالة األمم المتحدة إلغاثة   وال يوفر برنامج الغذاء التابع ل     ). تشهد أسعاره ارتفاعاً سريعاً   
  .  تقريباً من االحتياجات اليومية من السعرات الحرارية لمليون الجئ٪ ٦٠ سوى  في الشرق األدنىنالفلسطينيي

  
وفيما عدا ذلـك، فـإن   وقد عاد مستوى اإلمدادات اإلنسانية إلى ما كان عليه قبل العمليات العسكرية؛               -١٥

  .ة الترميم واإلنعاش عملية شبه مستحيلة يكون كامالً، مما يجعل من عمليالحصار يكاد
  

 ركوداً في معدل متوسط العمـر المـأمول،         ٢٠٠٦وقد تضمنت اآلثار الناجمة عن الحصار منذ عام           -١٦
وقـد أصـبحت الـصحة النفـسية للـسكان      . وتردياً في معدل وفيات الرضع واألطفال والتقزم في الطفولـة      

 من أطفال المدارس أعراض كثيرة تدل       ٪٣٠ ىبدت على حوال  المحاصرين عرضة للتأثر؛ فعلى سبيل المثال،       
على تأثر صحتهم النفسية بسبب التجارب التي مروا بها، وقد تكون مصحوبة في المستقبل بآثار خطيرة مـن                  

  .  حيث فقدان االلتزام واالنتماء والسلوك التخريبي والعنيف
  

  االحتياجات الصحية واإلنسانية العاجلة
  

 :االحتياجات الحاليةب انفيما يلي بي  -١٧
  

  قطاع الصحةب فيما يتعلق
  

 مـا تـضرر مـن       وإصالح وترميم تقييم األثر الذي تتركه األزمة على التشغيل والبنية التحتية،            •
 مرافق صحية وهياكل البنية التحتية الخاصة بالمياه واإلصحاح 

 
ارة اإلمـدادات اإلنـسانية     ضمان التنسيق الفعال في االستجابة الصحية الفورية، بمـا يـشمل إد             •

 والتبرعات الطبية
 
دعم خدمات إيتاء الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على مجـاالت الرعايـة المقدمـة                  •

 للمصابين، واألمراض المزمنة، والرعاية الثانوية والمتخصصة 
 
المعوقين والمـصابين   تأهيل  وإيالء االهتمام ألولويات الرعاية الصحية األولية، بما فيها التطعيم،            •

  البيئةوصحة، والصحة اإلنجابية، حبالرضو
 
تحسين مستوى رصد التهديدات المحدقة بالصحة والمحددات الصحية وإيتاء الرعاية الـصحية،              •

 االستجابة المبكرة بشأن التفشي المحتمل لألوبئة /وكذلك تعزيز اإلنذار المبكر
  

   الدعم النفسي والصحة النفسيةب فيما يتعلق
  

تقييم األثر الذي تتركه األزمة وضمان التنسيق في هذا القطاع بين الضفة الغربية وقطاع غـزة،                  •
 وتوفير ما من شأنه أن يعجل بترميم مرفق الصحة النفسية المتضرر والتابع لوزارة الصحة
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جال الـصحة   التدريبي لآلليات القائمة في م     /التشغيلي /توفير اإلرشادات التقنية والدعم اللوجستي      •
 النفسية والطب النفسي في قطاع غزة

 
  الشخصيةالمياه واإلصحاح والنظافة ب فيما يتعلق

  
تقييم الضرر الذي لحق بمرافق المياه واإلصحاح واالحتياجات المطلوبة لترميمها واإلمداد بالمياه              •

 في حاالت الطوارئ
 
 على مستوى مساكن األسر والـشبكات       القيام بأعمال الترميم في حاالت الطوارئ بناء على ذلك،          •

 العمومية على حد سواء
 
 من خالل توفير الضروريات األساسـية وتـدريب         الشخصيةتحسين مستوى اإلصحاح والنظافة       •

   لدى المجتمعات المحليةالشخصيةمجموعات تعمل في مجال الصحة على تعزيز النظافة 
  

  ألمن الغذائي والتغذيةبا فيما يتعلق
  

 حتياجات الغذائية والتغذوية الملحة وتحسين مستوى االستهالك الغذائي لدى السكانتلبية اال  •
 
إصالح سبل أسباب الرزق المعرضة للخطر وحمايتها، وتعزيز مستوى األمن الغذائي لدى األسر           •

 وإصالح االقتصاد المحلي
 
لى من هم في أمـس  ضمان وصول المساعدة الغذائية والمساعدة الموجهة لتحقيق األمن الغذائي إ    •

 الحاجة إليها
 

  :بعض االحتياجات الهامة المتصلة بالصحة على المدى المتوسط والمدى الطويلوفيما يلي   -١٨
  

لمؤسـسات الـصحية    ولقطاع غزة ككل    ل خدمةوضع خطة محدثة لالستعداد لمواجهة الكوارث         •
 الفردية المندرجة في هذا اإلطار

 
لصحية على نطاق المنطقة لصالح قطاع غزة، وإنـشاء بنيـة           وضع خطة إلستراتيجية التنمية ا      •

تحتية قوية تكفل توفير خدمات صحية تمتاز بنطاقها اإلقليمي األوسع وطابعها الالمركزي، إلـى              
 قدرات الرعاية المتخصصة، وتحسين نظام اإلدارة، وتعزيز مجال تنمية المـوارد            زجانب تعزي 

 البشرية
 
 وتدمج الـشواغل الطبيـة      ألصحاب االحتياجات الخاصة  أفضل  وضع خطة تعنى بتقديم رعاية        •

واالجتماعية والشواغل المتعلقة بالعمالة إلى جانب وضع برنامج قوي لصالح المجتمعات المحلية             
  .أصحاب االحتياجات الخاصةيضمن وجود مجتمع يرعى 

  
  
  

=     =     =  


