
رإمداد املرافق الصحية بالطاقة: منظمة الصحة العاملية 
ّ
 الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة توف

 العاملية الصحة منظمة املصدر: غزة. في ناصر  مستشفى في الشمسية للطاقة محطة

 

ت -، غزة 2019حزيران/يونيو  17
ّ
الطاقة منظمة الصحة العاملية وشركاؤها املنفذون محطة توليد  دشن

نش
ُ
نش تساعدت مؤخًرا في مستشفى ناصر بقطاع غزة. وسئالشمسية التي أ

ُ
ت ئاملحطة الشمسية، التي أ

اعتماد املستشفى على الوقود املتبرع  على تقليص، ةبديلال للطاقةبتمويل من حكومة اليابان لتكون مصدًرا 
سهم في تعزيز قدرة األقسام الح

ُ
يوية باملستشفى على الصمود من به لتشغيل مولدات الطوارئ، وسوف ت

 أجل تقديم التدخالت املنقذة لألرواح. 

ميجا 420ّوتوفر  كيلو واط 250ية تبلغ التي تعمل بقدرة إنتاج ،خر املحطة الشمسيةومن املتوقع أن تّدّ
كسيد الكربون لتر من الوقود سنوًيا، وتخفض انبعاثات ثاني أ 166 000واط من الطاقة النظيفة، نحو 

ن تُّكما سطًنا.  185بمقدار  شخص في  000ّ19ا يقار  توافر الخدمات الصحية األساسية ملمن مستوى حّسِّ
 الشهر الواحد.

ويقول الدكتور جيرالد روكينشاو ، رئيس مكتب منظمة الصحة العاملية للضفة الغربية وقطاع غزة، إن 
 أمام قطاع الصحة في غزة، األمر الذي يعّرض ححاالت انقطاع اإلمداد بالطاقة تشكل تحدًيا هائ»

ً
ياة ال

وُيمثل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمستشفى ناصر خطوة هامة نحو ضمان املرض ى األشد تأثًرا للخطر. 
ّاستدامة أكبر إلمداد املرافق الصحية بالطاقة ّ»قائالوأردف الدكتور روكينشاو  «. إننا ممتنون لحكومة :

سهم بدورها في بناء نظام صحي أكثر قدرة على الصمود وتضمن االستدامة اليابان لتموي
ُ
لها هذه املبادرة التي ت

 «.ّالبيئية في غزة

دوالر أمريكي ملنظمة الصحة العاملية من أجل تنفيذ مشروع توليد  000ّ500وقدمت حكومة اليابان 
، مع إيالء التركيز إلى الالجئين والنازحين الكهرباء بالطاقة الشمسية لتلبية احتياجات السكان على نطاق أوسع

 داخلًيا في غزة.

إننا نؤمن أن اليابان سُيسهم من »وفي ذلك يقول السيد تاكاش ي أوكوبو، ممثل اليابان لدى فلسطين، 
خالل هذا املشروع في تعزيز الروابط بين االستجابات اإلنسانية والخطط التنموية ذات املدى األطول بقصد 

وسيحدُّ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية من خطر تعرض  تدامة في القطاع الصحي.قيق االستح
ّللوفاة التي يمكن تجنبها الدم غسلاملواليد ومرض ى الرعاية املركزة واملرض ى املحتاجين إلى  وأضاف السيد «.

 عن ذلك، فإننا نعلم أن نتيجة هذا املشروع سوف تتجاوز إطاره الزمني، إذ من »القول إنه  أوكوبّو
ً

فضال
 «.املرجح أن يستفيد مزيد من املرض ى من هذا التدخل في املستقبل

ّ  



2 
 

ولسنوات عدة، ظلت غزة متأثرة بحاالت االنقطاع املزمن للكهرباء، وهو ما قّوض بدرجة كبيرة جهود توفير 
الخدمات الصحية األساسية. ونتيجة لذلك، تلجأ مستشفيات غزة إلى االعتماد على املولدات االحتياطية 

شبكة اإلمداد الرئيسية. ومنذ للحفاظ على الخدمات األساسية املنقذة لألرواح عند انقطاع الكهرباء من 
دوالر أمريكي لتوفير وقود مولدات الطوارئ حتى  ماليين 4، منح املجتمع الدولي مجتمًعا 2018بداية عام 

وطبًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية صحية الرئيسية في غزة في عملها. تستمر املرافق ال
م  ّدِّ

ُ
 مرفًقا صحًيا. 80إلى القطاع الصحي بغزة لدعم لتر من الوقود  مليوّن 4.29ق

ض الخدمات الرئيسية وتؤثر حاالت انقطاع الطاقة على أداء املرافق الصحية واملستشفيات، مما يعرّّ
الدم، وغرف العمليات، وتخزين املستحضرات الصيدالنية غسل للخطر، بما في ذلك الرعاية املركزة، ّو

ة أزمة الكهرباء على املرض ى، دأبت منظمة الصحة العاملية وشركاء واللقاحات. وسعًيا للتخفيف من وطأ
 بديلة. ال للطاقة املجموعة الصحية على تعبئة املوارد لتزويد املستشفيات العامة الرئيسية بمصادر

املستشفيات على ويمكن أن ُيسهم توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على نحو فّعال في الحد من اعتماد 
على الصمود  بشكل عاموحتى يتسّنى ضمان القدرة الكاملة للمستشفيات والقطاع الصحي وارئ. مولدات الط

من حيث وفرة الطاقة، فإن الحاجة تمسُّ إلى وضع نهج شامل بشأن اإلمداد بالطاقة بصورة مستدامة وضخ 
 مزيد من االستثمارات في تحديث البنية األساسية لإلمداد بالكهرباء في قطاع غزة.

ّ
 زيد من املعلومات، يرجى االتصال:للم
ّ
 
ّآيزك َهاأول

 izhyko@who.intالبريد اإللكتروني: 
 

mailto:izhyko@who.int

