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  ٢٠٠٩ يناير/ الثانيكانون  ٢٠   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/35   من جدول األعمال ١٦-٤البند 
  
  
  
  

  ة في قطاع غزةياألوضاع الصح
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
إلنسانية الملحة واستجابات قطاع الصحة     هذا التقرير يوجز األوضاع الصحية من حيث االحتياجات ا          -١
  .لها
  

  األوضاع الصحية
  

  الخسائر البشرية
  
 كـانون   ١٨ و ٢٠٠٨ديـسمبر   /  كانون األول  ٢٧ سقطوا في الفترة ما بين       نلقد بلغ عدد الشهداء الذي      -٢

لغ  نساء، وب  ١٠٤ أطفال و  ٤١٠ شهيد من بينهم     ١٣٠٠، حسب وزارة الصحة الفلسطينية،      ٢٠٠٩يناير  / الثاني
 ولم يتمكن العديد من المصابين والمرضى       . امرأة ٧٩٥ طفالً و  ١٨٥٥ جريحاً، من بينهم     ٥٣٠٠عدد الجرحى   

وتشير تقديرات مكتـب األمـم      .  من الوصول إلى المستشفيات نظراً للقيود المفروضة على تحركاتهم         ىالزمن
واعتبـاراً مـن    . بوا من بيـوتهم   المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن عشرات اآلالف من سكان غزة هر           

 نسمة، كما أن    ٥٠ ٠٠٠ مأوى من مآوى الطوارئ لنحو       ٥٠يناير بدأت األونروا في إعداد      / كانون الثاني  ١٨
  .العديد من السكان المهجرين وجدوا لهم مأوى عند عائالت أخرى

  
 آخـرين   ٢٢بإصابة   من العاملين الصحيين الذين استشهدوا و      ١٣وقد أفادت وزارة الصحة بأن هناك         -٣

  . واجباتهمويؤدون مرابطين في أماكن عملهم كانوا
  

  األضرار الالحقة بالمرافق الصحية
  
 أضر مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالمرافق الـصحية منـذ            حادثاً ٢١بوقوع  أفادت وزارة الصحة      -٤
وقد أصـيبت   . و نسفت  سيارة من سيارات اإلسعاف قد لحق بها الضرر أ         ١٦ديسمبر، وأن   / كانون األول  ٢٧

عدة مرافق أكثر من مرة، ومازال العد جارياً لتأكيد عدد المباني التي لحق بها الضرر أثناء العنف الذي حدث                   
  .مؤخراً

  
  األضرار الالحقة بمرافق األمم المتحدة

  
أدى يناير مما   /  كانون الثاني  ١٥ يوم   القصف مدني لنيران    ٧٠٠تعرض مجمع األونروا الذي لجأ إليه         -٥

لت من أجل وقف الحريق الذي شب في مستودع         ذوباءت المحاوالت التي ب   . إلى إصابة ثالثة أشخاص بجروح    
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مستشفى القدس المجاور للمجمع بالقـصف      ل الصيدلية والمباني اإلدارية  كما أصيبت   . ومشغل األونروا بالفشل  
  .احتماالت انتشار النار لتلتهم المستشفى ذاتهمن مما أثار مخاوف 

  
  تزويد المرافق الصحية بإمدادات الكهرباء والوقود واألغذية والمياه

  
لقد اعتمد العديد من المراكز الصحية بما فيها مستشفى الشفاء الرئيسي، اعتماداً كلياً علـى مولـدات                   -٦

من المحطـات  وبدأت المرافق الصحية اآلن تحصل على إمدادات الكهرباء  . الكهرباء طوال معظم فترة النزاع    
أما إمدادات الوقود الخاصة بالمولّدات فكانت ضعيفة بشكل خطـر          .  ساعة في اليوم   ١٦ و ١٢ بين   لمدة تتراوح 

إال أنه تم في اآلونة األخيرة توفير المزيد منها، وتعمل وكالة األونروا ومنظمة الصحة العالمية على ضـمان                  
 إمـدادات األغذيـة     كانت حتى اآلن ما إذا      ميعلوال  . المستشفيات على إمدادات الوقود الكافية    حصول  استمرار  

  . الذي شب في مخازنهاستتأثر بالحريقالتي تقدمها وكالة األونروا إلى المستشفيات 
  

  األسرةطاقة المستشفيات على االستيعاب ومعدالت شغل 
  
 ١٥٠٠ وهي تـستوعب      الفلسطينية  منها تديره وزارة الصحة    ١٣ ، مستشفى ٢٧هناك، في قطاع غزة       -٧
 سـرير   ٥٠٠رير، في حين توفر المستشفيات الخاصة أو تلك التي تديرها منظمات غير حكومية، مجتمعة،               س

وقد خضعت غرف استقبال مرضى الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات لضغوط هائلـة     . آخر
دة العناية المركزة   وتعمل وح . والسيما في مستشفى الشفاء الذي تلقى معظم المرضى المصابين إصابات بالغة          

وكانت القدرة على إخراج  . الئهمجفيه بأقصى طاقتها حيث يتم قبول المرضى بأسرع ما يمكن بعد التمكن من إ             
ومازال المستشفى  . المرضى من المستشفى بسرعة من األمور األساسية لتمكين المستشفى من مواجهة الوضع           

٪ من أجل إيجاد الحيز الكـافي لقبـول         ٧٥ة دون   رغل األس يحاول جاهداً العمل على إبقاء المعدل اإلجمالي لش       
  .الحاالت العاجلة وحاالت الطوارئ

  
  الء المرضى خارج قطاع غزةجإحالة وإ

  
هو من األمور األساسية؛ فقد قامت وزارة الصحة        لإن وجود نظام يعمل على ما يرام إلحالة المرضى            -٨

 ونتيجة للصراع ١. مريض للعالج في الخارج كل شهر     ١٠٠٠ و ٧٠٠ بإحالة ما بين     ٢٠٠٧الفلسطينية في عام    
/  كانون األول  ٢٧ مريضاً عبر حدود رفح منذ       ٤٤٢الء  ج إذ لم يتم إال إ     ،الدائر تعطل هذا النظام بشكل خطير     

 الصحة الفلسطينية بأن   وأفادت وزارة . ، معظمهم من المصابين وبعضهم من المرضى الزمنى       ٢٠٠٨ديسمبر  
 طلباً تـم التقـدم بهـا        ٢٠يناير على سبعة طلبات من أصل       /  كانون الثاني  ١٢ في  وافقت السلطات اإلسرائيلية 

  . إال أن هؤالء المرضى اليزالون ينتظرون لعبور الحدود، عبر معبر إيريتز الحدوديىالزمنالء المرضى جإل
  

  مراكز الرعاية الصحية األولية
  
 مركزاً لم   ٥٨رة الصحة الفلسطينية والبالغ عددها      من مراكز الرعاية الصحية األولية التي تديرها وزا         -٩

 واليزال الكثير من هـذه      ،يناير/  كانون الثاني  ١٥بشكل متقطع بتاريخ    و مركزاً منها من العمل      ٣٧يتمكن إال   
 مراكز إلى   ١٠لقاً إما بسبب األضرار التي لحقت بها أو نتيجة للمخاوف األمنية في حين تم تحويل                غالمراكز م 

ج الطوارئ، وتمت إعادة وزع الكثير من العاملين في تلك المراكز لمـساعدة المستـشفيات أو أن                 مراكز لعال 

                                                           
 . إما إلى مصر وإما إلى أماكن أخرى عبر مصر أو إسرائيل   ١
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 من المرضى الزمنـى     ٪٧٠وقام حوالى   . العديد منهم تعذر عليهم الوصول إلى المراكز نتيجة للصراع الدائر         
  .بقطع عالجهم وتوقفوا عن التردد على تلك المراكز

  
ير عاودت برامج التطعيم العمل بمساعدة من وكالة األونروا وهي تعمـل            ينا/  كانون الثاني  ١٣وفي    -١٠

 مـن مراكـز     ينوقامت وكالة األونروا بإعادة فتح مركز     . ٪ من طاقتها في معظم المناطق     ٥٠٪ إلى   ٤٥بنحو  
ق واليزال ثالثة مراكز تديرها الوكالة مغلقة في المنـاط        . يناير/  كانون الثاني  ١٢الرعاية الصحية األولية في     
  .التي تتعرض لمخاطر عالية

  
  المخاوف الصحية الكبرى

  
  فيما يلي أهم المخاوف الصحية  -١١
  

 تحتجـز ذلك أن العديد من التبرعات      . حدوث حاالت نقص كبيرة في اإلمدادات المنقذة لألرواح         •
  .عند الحدود نتيجة للقيود األمنية المفروضة عليها

  
ة ماسة إلى تقديم الدعم للطواقم الطبية العاملـة فـي            هناك حاج  .إرهاق عاملي الرعاية الصحية     •

  . عملت دون انقطاع منذ نشوب النزاعألنهاقطاع غزة 
  
.  لقد انقطعت نظم ترصد التغذية واألمراض عن العمل نهائياً         .الضعف الذي أصاب نظام الترصد      •

العـاملين  كما توقفت الخدمات المختبرية نظراً النقطاع الكهرباء وعدم وجود مـا يكفـي مـن                
  .والكواشف المختبرية

  
إن انخفاض معدل التغطية التطعيمية يمكن أن يؤدي إلى حدوث فاشـيات            . توقف برامج التطعيم    •

 نتيجة الرتفاع الكثافة السكانية ورداءة األحـوال        تتفاقمأمراض وذلك من المخاطر المحتملة التي       
  .المعيشية

  
ج الصحة المجتمعية في قطاع غزة بعد أن لحقـت          لقد توقف برنام  . تعطل برامج الصحة النفسية     •

  .جسيمة بالمكان الذي يستضيفه ونتيجة لعدم تشغيل برنامج وزارة الصحة بطاقته الكاملة أضرار
  
 معظم خدمات    عن العمل  لقد توقف . توقف خدمات الرعاية الصحية العمومية والصحة العمومية        •

ذية وترصد األمراض وخدمات الصحة المدرسية      في فترة الحمل، وخدمات التغ    التي تقدم   الرعاية  
  .كما أوقف الكثير من المرضى الزمنى عالجهم. والطب الوقائي وسائر برامج وزارة الصحة

  
 معالجة المجاري عن العمل طوال أشهر كثيرة نظراً         محطاتلقد توقفت   . تعطل معالجة النفايات    •

منتجـات  دوث تلوث خطير في سواحل غزة وتـراكم         لتقنين إمدادات الكهرباء، مما أدى إلى ح      
ولم يتم جمع   . بحيرات أفادت التقارير بأن بعضها بلغ نقطة اإلشباع واالنهيار        شكل  المجاري في   

  . قمامة منذ نشوب النزاع الدائرأي
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  اإلمدادات الطبية
  

ة والمـستهلكات   لقد سجلت، حتى قبل نشوب النزاع، حاالت نقص فادح في المستحضرات الصيدالني             -١٢
 مـادة مـن     ٢٣٠ دواء من األدوية األساسية وأكثـر مـن          ١٠٠ أكثر من    دفقد نف . وقطع الغيار والتجهيزات  

المستهلكات وتولت منظمة الصحة العالمية في فترة الحقة أمر تنظيم وتيسير توزيع كميات كبيرة من اإلمدادات 
 من عتائـد    ٥٠وقد جاءت تلك اإلمدادات في شكل       . من أجل سد حاالت النقص وتلبية االحتياجات في الميدان        

ة وتسع عتائد مستلزمات صحية للطوارئ قدمتها عدة وكاالت من وزارة الصحة الفلسطينية فـي             حلوازم الجرا 
  .رام اهللا ومن جهات مانحة ومن منظمة الصحة العالمية وذلك بدعم مالي قدمته النرويج

  
  استجابة القطاع الصحي

  
  التنسيق

  
 المنبثقة عـن اللجنـة      "مجموعة الصحة " منظمة الصحة العالمية، بوصفها الوكالة الرائدة ضمن         تتولى  -١٣

الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة، شؤون تنسيق االستجابة الصحية الطارئة الدولية وذلـك               
ولى المنظمة التشاور بانتظام    وتت.  في القدس وغزة ورفح والقاهرة وجنيف       عملياتها عن طريق مكاتبها ومراكز   

 ومع وزارة الصحة الفلسطينية، وعمدت إلى إنـشاء غرفـة عمليـات             "مجموعة الصحة "مع شركائها ضمن    
وقدمت تقارير يومية عن األوضاع الصحية من مكتبها في غزة وتولـت  . وزارة في رام اهللا   هذه ال مشتركة مع   

  . كتنسيق عملية توفير الدعم الفوري كلما تمكنت من ذل
  

االستجابة الصحية في تقليص الوفيات والمراضة التي يمكـن تجنبهـا           هذه  ويتمثل الغرض العام من       -١٤
  .والناجمة عن النزاع الدائر

  
  إجراءات المنظمة حتى اآلن

  
  :لقد قامت منظمة الصحة العالمية بما يلي  -١٥
  

ناك دون أن تغلق     على األرض في قطاع غزة وأبقت على عمل المكتب ه          ها على وجود  حافظت  •
  ؛أبوابه على الرغم من المخاوف األمنية

  
 على االتصال الدائم مع وزارة الصحة الفلسطينية ومع المرافق الصحية الرئيـسية فـي               حافظت  •

  ؛قطاع غزة من أجل رصد األوضاع الصحية وتقديم التقارير عن االحتياجات الفورية
  

 إلى قطـاع غـزة عـن طريـق     الداخلةحية  توزيع جميع اإلمدادات الصنسقت ونظمت وسهلت    •
إسرائيل من قبل وزارة الصحة الفلسطينية والدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم المتحـدة             

  ؛والمنظمات غير الحكومية
  
 في مجـال    اً، وخبيرين في مجال اللوجيستيات وخبير     "مجموعة الصحة " ينتمي إلى    اً منسق وزعت  •

كما تولى المكتب اإلقليمي التابع للمنظمة لشرق المتوسط . عملياتدعم الل اً تقنياًاالتصاالت وموظف
وزع ثالثة موظفين تقنيين في منطقة رفح الحدودية وهو يعتزم نشر المزيد من الموظفين بمجرد               

  ؛االتفاق على وقف إطالق النار
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حدودية  في منطقة رفح ال    وعينته أحد كبار الجراحين من المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط          تانتدب  •
  ؛للمساعدة على فرز المرضى وإحالتهم

  
االتصال مع السلطات اإلسرائيلية لضمان إعطاء األولوية لالحتياجات الصحية اإلنسانية          ضبطت    •

 الوصـول إلـى العـاملين والمرافـق         وطلبت حرية . واإلمدادات األساسية التي يسمح بتوزيعها    
  ؛حمايتهمو

  
 المركزي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية فـي قطـاع           الدعم، مع الشركاء، إلى المخزن     قدمت  •

 وعن طريق توفير المزيد     ، وذلك عن طريق استئجار مستودع إضافي لتلقي الهبات الكثيرة         ،غزة
  ؛رافعةالشاحنات المن خبراء اللوجيستيات والشاحنات والحواسيب و

  
ة والشركاء فـي المجـال       المنسق اإلنساني وأعضاء الفريق القطري التابع لألمم المتحد        أحاطت  •

  ؛تطورات الوضع وأولويات القطاع الصحيبالصحي وسائر أصحاب المصلحة علماً 
  
 بحيـث يعكـس     ٢٠٠٩قامت بمراجعة النداء الموحد الخاص باألرض الفلسطينية المحتلة لعـام             •

فية تبلـغ  والمعلوم أن احتياجات المنظمة اإلضا. االحتياجات اإلنسانية الفورية نتيجة للنزاع الدائر   
  ؛ مليون دوالر أمريكي١٣,٣

  
  ؛وطرحته على الجهات المانحة لتدارسها" مفهوم العمليات" ورقة حول أعدت  •
  
  وثالثة بيانات صحفية؛ تقارير يومية عن األوضاع السائدة أصدرت  •
  
 ، وأمنت من عدة وكاالت     الجراحية اللوازم عتيدة من عتائد     ٣٤النرويج تتمثل في    من   هبة   أمنت  •

  .ع عتائد من عتائد اللوازم الصحية الطارئةتس
  

  خطط منظمة الصحة العالمية في مجال االستجابة
  

تتولى منظمة الصحة العالمية دعم غرفة عمليات وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا فيمـا يتعلـق                   -١٦
  :بتخطيط األنشطة التالية

  
  :يلي ما تقديم خدمات الرعاية المالئمة للجرحى عن طريق  )أ(  

  
  دعم فرز وإحالة المصابين بجروح بالغة وسائر المرضى  •

  
  تسهيل وزع الطواقم الطبية والمعدات واإلمدادات واالستعاضة عنها  •

  
تعزيز مكافحة العدوى في المستشفيات ومراكز الطوارئ وتوفير المـضادات الحيويـة              •

  ؛ولقاحات التيتانوس
  

  : ما يليتياجات الصحية األساسية وذلك عن طريقضمان تلبية االحتياجات الحرجة واالح  )ب(  
  

  تقييمات صحية سريعة على مختلف مستويات النظام الصحيإجراء   •
  



   EB124/35    ١٢٤/٣٥ت م

6 

  ىالزمندعم التدبير العالجي للمرضى   •
  

  تعزيز نظم رصد اإلمدادات/ إقامة  •
  

 وتعزيـز التنـسيق فـي إطـار         ،إصدار تقارير منتظمة تحتوي على معلومات صحية        •
  ؛ التابعة لألمم المتحدة"لصحةمجموعة ا"

  
  : ما يليدعم أنشطة اإلغاثة النفسية االجتماعية وذلك عن طريق  )ج(  

  
  ؛إيتاء خدمات الصحة النفسية األساسية والخدمات النفسية االجتماعية  •

  
  : ما يلي وذلك عن طريقوالتصدي لهامنع حدوث فاشيات األوبئة   )د(  

  
  تعزيز نظام الترصد  •

  
  ات المختبرات وتوفير إمداداتها تعزيز قدر  •

  
  . فاشيات أيوزع اإلمدادات الطبية تحسباً لحدوث  •

  
  خطط اإلنعاش الصحي

  
تتولى منظمة الصحة العالمية أمر االتصال مع سائر هيئات منظومة األمم المتحدة والبنـك الـدولي                  -١٧

لتقدير االحتياجات المتعلقـة باإلنعـاش      وسائر الشركاء الثنائيين من أجل اتباع نهج منسق من خالل إيفاد بعثة             
  . ودعم عمليات التخطيط االستراتيجي فيما يتعلق باإلنعاش واإلعمار، وقف إطالق النارإعالنواإلعمار بعد 

  
  :وقد أكدت منظمة الصحة العالمية على أن خطط ترميم النظام الصحي تحتاج إلى أن تتضمن ما يلي  -١٨

  
  ؛صحية المادية التي تضررتإعادة تأهيل وإعمار البنى ال  -
  
تجديد المخزونات من التجهيزات واإلمدادات األساسية وإعادة بناء نظام صيانة وتـوفير قطـع                –

  ؛الغيار
  
  ؛إقامة نظام إحالة فعال لتلبية احتياجات من يحتاجون إلى الرعاية خارج قطاع غزة  -
  
  ؛السد االحتياجات النفسية االجتماعية والسيما احتياجات األطف  -
  
  . يصيبهم العجز بما في ذلك األطفالنالتأهيل المالئم لألشخاص الذي  -

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس مدعو إلى أن يحيط علماً بهذا التقرير  -١٩
  
  

=     =     =  


