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25/2007العدد , نشرة اللجنة الدولیة اإلخباریة-غزة والضفة الغربیة 

آخر التقاریر عن أنشطة اللجنة الدولیة في المیدان

الوضع العام

وتبقى السلع األساسیة متاحة في .سیطرة حماس على قطاع غزةھدأ الوضع منذ االشتباكات العنیفة التي أسفرت عن 
,ووفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة .األسواق لكن التبادل التجاري بین غزة والخارج یظل محدودًا

ردات المحدودة وقد استؤنفت بعض الوا,من االحتیاجات الغذائیة الدنیا لسكان غزة %70تلبي المساعدات اإلنسانیة 
وال یزال تصدیر السلع التجاریة والسیما الخضار والفاكھة والسمك .ولكن بمستویات أدنى بكثیر من حجمھا العادي

.األمر الذي یقّلص دخل المزارعین بصورة ملحوظة,مستحیًال 
كریستوف "السید ویقول .ویعتمد عادة قطاعا الصناعة والزراعة إلى حد كبیر على حركة الواردات والصادرات

"منسق اللجنة الدولیة لبرامج األمن االقتصادي في غزة والضفة الغربیة"دریس إذا لم تستأنف المبادالت التجاریة :
األمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى ,فیمكن أن تتأثر على نحو خطیر كل دورة اإلنتاج في المدى المتوسط,المنتظمة

.عفین أصالازدیاد الفقر لدى سكان غزة المستض

معابر غزة ال تزال مقفلة بصورة عامة أمام الناس

إال أن أحد أھم أسباب قلق اللجنة الدولیة یتمثل حالیًا في القیود الصارمة المفروضة على حركة الناس والتي توقف 
.ادرة القطاعالفلسطینیین الراغبین في العودة إلى غزة عند الجانب المصري من منطقة رفح وتمنع سكان غزة من مغ

بمتابعة الوضع عن كثب على الجانب المصري من ,بالتعاون مع جمعیة الھالل األحمر المصري,وتقوم اللجنة الدولیة
وتبقى .لمساعدة الفلسطینیین الذین ینتظرون عبور الحدود,فیما الھالل األحمر المصري مستعد عند االقتضاء,الحدود

السلطات المعنیة من أجل تسھیل عبور األشخاص ممن ھم بأمس الحاجة إلى العودة اللجنة الدولیة على اتصال بجمیع 
.إلى دیارھم أو السفر إلى أماكن أخرى للحصول على الرعایة الطبیة

بین "(إریز"وتواصل اللجنة الدولیة تسھیل نقل المرضى الذین یحتاجون إلى تلقي العالج داخل إسرائیل عبر معبر 
250على نقل أكثر من ,یولیھ/ تموز8یونیھ و/ حزیران19في الفترة بین ,و قد أشرفت).قطاع غزة وإسرائیل

. سیارة إسعاف60مریضًا و

والذي (یونیھ برنامج الزیارات العائلیة الذي تنظمھ اللجنة الدولیة / حزیران6ھذا وعلّقت السلطات اإلسرائیلیة في 
ویبقى البرنامج معلقًا حالیًا وقد تأثر بذلك حوالي ,)ي إسرائیلیتیح لألسر الفلسطینیة زیارة األقارب المحتجزین ف

. محتجز من غزة معتقلین في السجون اإلسرائیلیة900

تدھور البنیة التحتیة الطبیة

أخصائي التخدیر في الفریق الجراحي التابع للجنة الدولیة الذي أنجز للتو مھمة في غزة ,"توماس والكر"یقول السید 
"سبوعیناستغرقت أ وقد قام ".إن أحد التحدیات الرئیسیة التي نواجھھا اآلن في غزة تتمثل في تدھور البنیة التحتیة :

 جریح یعانون من إصابات بالسالح وزار المستشفیات الرئیسیة ومركز إعادة التأھیل 200الفریق بفحص أكثر من 
.الجسدي في غزة

"ویستطرد قائال واقم الطبیة في غزة قد قاموا بعمل رائع وتمكنوا من إجراء عملیات في إن زمالءنا العاملین في الط:
ولذلك ال یستطیعون القیام ,ولكنھم یستخدمون معدات تحتاج إلى صیانة عاجلة,جراحة الحرب ذات مستوى رفیع

سیة في معظم و لم یكن من الممكن تغییر التجھیزات األسا".بنفس األعمال التي كانوا یقومون بھا قبل بضعة سنوات 
وذلك ألسباب تعود في جزء منھا إلى العقوبات التي فرضت ,المستشفیات في قطاع غزة أو إصالحھا بشكل مالئم

ینبغي ألخصائیي التخدیر "إنھ "والكر"ویوضح .2006على السلطة الفلسطینیة بعد فوز حماس باالنتخابات عام 
".الت أصبحت معطلة استحداث طرق جدیدة ألن الطرق العادیة تعتمد على آ



إن الخطوة التالیة التي یجب أن نقوم بھا اآلن ھي التركیز :"منسقة اللجنة الدولیة الطبیة ,"أیلین دالي"وترى السیدة 
فمعظم اإلصابات الناجمة عن القتال الذي دار مؤخرًا كانت في .على الحاجات الخاصة بإعادة التأھیل الجسدي

 األصغر سنًا إلى عالج فیزیائي لمساعدتھم على تقویة عضالتھم حتى یتسنى لھم ویحتاج المرضى خاصة.الساقین
".استخدام األطراف االصطناعیة استخدامًا مالئمًا

جمع أطفال بأھالیھم

.تمكنت اللجنة الدولیة من ترتیب نقل ثالثة أطفال من مدینة قلقیلیة في الضفة الغربیة إلى غزة حیث عادوا إلى والدتھم
.األطفال قد انفصلوا عن أمھم ویعیشون وحدھم منذ أكثر من عاموكان 

وساعدت أیضًا اللجنة الدولیة طفلین معوقین یذھب أحدھما إلى المدرسة للصم والبكم في بیت لحم والثاني إلى 
.المدرسة للمكفوفین في الخلیل على العودة إلى غزة من أجل قضاء عطلة الصیف مع أبائھما

الدولیة لالحتیاجات العاجلةاستجابة اللجنة 
:قامت اللجنة الدولیة خالل الشھر الماضي بما یلي

سلمت إلى المستشفیات في غزة مضادات حیویة وأدویة أخرى وضمادات وغیرھا من اإلمدادات الطبیة.
للمختبرات ومواد ,سھلت نقل سلع ذات ضرورة عاجلة إلى غزة ومنھا حلیب لألطفال ذو نوعیة خاصة

ومكونات األطراف االصطناعیة ,وأفالم للتصویر باألشعة,ومشتقات الدم,صالحة لالستخدام مرة واحدة
.لصالح مستشفیات وزارة الصحة والمرافق الخاصة والتابعة للجمعیات الخیریة

اشترت أو استأجرت قطع غیار للتجھیزات الطبیة األساسیة في المستشفیات.
ماء إلى مستشفیات غزةقدمت الغذاء وال.
قامت بتصلیح وتحسین عمل ثالثة مرافق طبیة.
ساعدت على تصلیح شبكة الصرف الرئیسیة في بیت الھیا.

وسترفع إلى ,ھذا وتواصل اللجنة الدولیة جمع المعلومات حول االنتھاكات المزعومة للقانون الدولي اإلنساني
كما استأنفت زیاراتھا إلى أماكن االحتجاز الفلسطینیة في .ا الموضوعالسلطات المعنیة ما یساورھا من قلق بشأن ھذ

.قطاع غزة
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