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22/2007 النشرة اإلخباریة - الضفة الغربیة-غزة
آخر التقاریر عن أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في المیدان

المرافق الطبیة مكتظة بالمرضى المصابین بسبب القتال

 األسبوع الماضي في غزة وساد ھدوء نسبي رغم أحداث توقفت االشتباكات التي دارت على نطاق واسع
ففي مدینة غزة عادت السیارات والمارة إلى الشوارع مجدداًً وعادت المحالت .إطالق النار المتفرقة
.وأغلقت جمیع المنافذ المؤدیة إلى قطاع غزة ومنھ إلى خارجھ.لتفتح أبوابھا من جدید

تعمل :" الطبیة باللجنة الدولیة للضفة الغربیة وغزة قائلةالمنسقة,"أیلین دالي"وذكرت السیدة 
إال أن مواردھا بدأت تنضب جراء ,باستثناء مستشفیي بیت حانون والقدس في مدینة غزة,المستشفیات

فضال عن اإلرھاق الذي ألـــمَّ ,عدد المصابین الھائل الذین سقطوا أثناء القتال الذي دار األسبوع الماضي
"ستشفى الذین یعملون على مدار الساعةبموظفي الم یعالج الجراحون أعدادًا كبیرة :"واستطردت قائلة.

."من المرضى المصابین وأفادت بعض المستشفیات أنھا تعاني من شح في الدم

نقدر اللجنة ,حزیران/ یونیو15واستنادًا إلى األرقام التي أعطتھا المستشفیات وخدمات الطوارىء في 
 آخرین على األقل لقوا مصرعھم في القتال الذي 116 شخصًا جُرِحُوا وأن 550أكثر من الدولیة أن 

.اندلع في األسبوع المنصرم

كما عانت أجزاء .وكلما ساد الھدوء بمنطقة ما تمكن السكان من مغادرة منازلھم وإعادة تخزین إمداداتھم
تیار الكھربائي مما كان لھ أثر على ضخ من مدینة غزة من قلة في الطاقة الكھربائیة وانقطاع في ال

.المیاه

فرق اللجنة الدولیة الطبیة تزور المستشفیات

واصل مندوبو اللجنة الدولیة وموظفوھا المحلیون العمل في غزة وتمكنوا اآلن من التنقل داخل مدینة 
ھو ذلك الذي یرتبط بقدرة المرافق الطبیة على عالج والقلق الرئیسي الذي یساور اللجنة الدولیة .غزة

فالعدید من المستشفیات أُنھِك كاھلھا وظل موظفو بعض المستشفیات یداومون أربعة أیام .الجرحى
.متتالیة ألن زمالءھم لم یتمكنوا من الذھاب إلى العمل

ور المستشفیات لإلطالع على بدأ طاقم اللجنة الدولیة الطبي یز,حزیران/ یونیو14ومنذ بعد ظھر یوم 
كما ظلت االتصاالت قائمة مع .االحتیاجات ومناقشة حجم المساعدة اإلضافیة التي یمكن تقدیمھا

.المستشفیات وخدمات الطوارىء الطبیة طیلة األسبوع

نقص إمدادات الدم والمواد الطبیة

جنة الدولیة بالتعاون مع السلطات فبادرت الل,أفادت بعض المستشفیات عن وجود نقص في إمدادات الدم
وسبق أن ساعدت .المحلیة بتنظیم حملة تبرعات بالدم وتأمین وجود األجھزة المناسبة لنقلھ وتخزینھ

على نقل تبرعات الدم من رام ,یونیو/ حزیران14في ,اللجنة الدولیة جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني 



.اهللا إلى غزة

تزوید المستشفیات بالمواد الطبیة معتمدة على مخزوناتھا من مواد الطوارئ في وتضطلع اللجنة الدولیة ب
تلقى مستشفى الشفاء ومستشفى العلي ,وإثر ذلك.غزة وتقوم بالترتیبات الالزمة لتعبئة مخزونھا من جدید

ویجري حالیا توزیع لوازم عالج جرحى الحرب وصنادیق .في غزة األدویة والمواد االستھالكیة
وتشارك اللجنة الدولیة .مید على المستشفیات وغیرھا من خدمات الطوارىء كلما اقتضى األمر ذلكالتض

وقامت بتوزیع كمیات .أیضا في إعادة ترمیم سقف مستشفى الشفاء في مدینة غزة وتزویده بأسرة إضافیة
.من الخبر على المستشفیات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

 الجھود التي بذلتھا اللجنة الدولیة خالل األیام القلیلة الماضیة على تنسیق المسائل بین وقد انصبت أغلبیة
السلطات الطبیة وخدمات اإلسعاف ومختلف الفصائل للسماح بعملیات اإلجالء ألغراض طبیة وإنسانیة 

طوال ,فصائلوقد اعترفت جمیع ال.أخرى وتسلیم اإلمدادات الطبیة وتنقل الموظفین بین المرافق الطبیة
والسیما بدورھا في تیسیر عملیات اإلجالء ,بالدور اإلنساني الذي تؤدیھ اللجنة الدولیة,فترة القتال

.ألغراض طبیة

وتواصل اللجنة الدولیة تذكیر جمیع األطراف بضرورة االمتناع عن ارتكاب أعمال عنف ضد المرافق 
كّر بضرورة السماح لسیارات اإلسعاف بالوصول إلى كما تذ.الطبیة والمرضى والموظفین العاملین فیھا

.الضحایا ونقلھم إلى المستشفى وعدم استخدام المرافق الطبیة ألغراض عسكریة

وتدعو اللجنة الدولیة جمیع األطراف إلى اتخاذ االحتیاطات الالزمة لضمان عدم التعرض لألشخاص 
على وجھ ,وتذكِّر اللجنة الدولیة.لمشاركة فیھاالذین ال یشاركون في األعمال العدائیة أو كفّوا عن ا

.كل األطراف المعنیة بأن عملیات القتل خارج نطاق القانون محظورة,التحدید
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