
 
 
 

 ورقة حقائق حول: واقع النعام الصحي في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة

 المقدمة 

( في ظل ظخوف إندانية وصحية صعبة نتيجة COVID 19يؽاجو قطاع غدة انتذار جائحة فيخوس كؽرونا السدتجج )
ات الرحية في قطاع مؽاصمة سمطات االحتالل اإلسخائيمي تذجيج حرارىا عمى قطاع غدة، حيث تخاجع مدتؽى الخجم

غدة خالل سشؽات الحرار بؽضؽح؛ األمخ الحي تدبب في نقص السدتمدمات الطبية الالزمة واألدوية؛ خاصة في سياق 
 تفذي فيخوس كؽرونا ، واإلعالن عؼ وجؽد إصابات في القطاع السحاصخ. 

 في إطار مؽاجية فيخوس كؽرونا  مؼ خالل ىحه الؽرقة يدتعخض مخكد حساية لحقؽق اإلندان الؽاقع الرحي لقطاع غدة

 أواًل : نبذة عامة حول تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة 

م قخر فيو إعالن حالة 0202( لدشة 1م، مخسؽمًا حسل رقػ )0202مارس  5أصجر الديج: محسؽد عباس في تاريخ 
وقج أعمؼ رئيذ السكتب الطؽارئ في كافة األراضي الفمدطيشية لسجة شيخ؛ بيجف مؽاجية خطخ فيخوس كؽرونا. 

اإلعالمي الحكؽمي في قطاع غدة وقتيا أن القطاع خالي مؼ الفيخوس، وعمى الخغػ مؼ ذلغ فقج اتخحت المجشة الحكؽمية 
طيمة األشيخ الساضية  مجسؽعة مؼ اإلجخاءات الؽقائية التي ىجفت إلى محاولة مشع دخؽل الفيخوس إلى القطاع؛ ومؼ 

يؽمًا، وإغالق السؤسدات  01دميؼ مؼ خارج قطاع غدة  في مخاكد لمحجخ الرحي مجة تمغ اإلجخاءات احتجاز القا
 التعميسية والسداجج واألسؽاق والسطاعػ والقاىي بعج اكتذاف حالتيؼ مرابتيؼ بالفيخوس في صفؽف السحجؽريؼ . 

س كؽرونا إلى داخل القطاع نجحت اإلجخاءات االحتخازية التي اتخحتيا المجشة الحكؽمية في قطاع غدة بسشع دخؽل فيخو 
م، حيث أعمؼ مكتب اإلعالم الحكؽمي في غدة خالل مؤتسخ صحفي حعخ التجؽال التام 0202اغدطذ  02حتى تاريخ 

 ساعة في قطاع غدة بعج اكتذاف حاالت إصابة بفيخوس كؽرونا خارج مخاكد الحجخ الرحي .  24لسجة 

حالة مشيا  1551اجسالي الحاالت السدجمة مشح مارس الساضي  م أن0202سبتسبخ  12اعمشت وزارة الرحة حتى تاريخ 
مشيا  9وفيات  12حالة و 112مؼ العائجيؼ ، وتعافي  5داخل السجتسع ، و 1200حاالت نذطة ، سجل مشيا  1201

 داخل السجتسع و واحجة مؼ العائجيؼ. 

 

 



 
 
 

 ثانيًا : تأثير الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة  

م حرارًا 0222اإلسخائيمي سياسة العقاب الجساعي بحق قطاع غدة ، حيث تفخض عميو مشح عام تدتخجم دولة االحتالل 
اقتراديا مذجدًا ، وبدبب ذلغ الحرار فإن قطاع غدة يؽاجو جائحة كؽرونا في ظل ظخوف إندانية وصحية معقجة 

 وصعبة لمغاية . 

%، كسا ارتفعت ندبة الفقخ بيؼ سكان 50في القطاع  وفقًا لمجياز السخكدي لإلحراء الفمدطيشي فإن ندبة البطالة بمغت
%  في الخبع الثاني مؼ ىحا 01%، ىحا ووفقًا لإلحراء فقج ارتفعت ىحه الشدب بؽاقع 55القطاع لترل إلى ما ندبتو 

% مؼ األسخ تعاني مؼ انعجام األمؼ الغحائي، حيث يعتسج 24.5العام، كسا أظيخت السعطيات الستؽفخة أن ما ندبتو 
٪ مؼ الدكان يعتسجون عمى السداعجات الغحائية،  ووفقًا لمسعطيات الؽاردة في بيانات الجياز السخكدي لإلحراء 42

الفمدطيشي فإن سؽق العسل في القطاع كان مؼ أكثخ القطاعات تأثخًا بجائحة "كؽرونا"، نتيجة تعطيل كامل لألنذطة 
 االقترادية .

مؼ   022,122ؼ يعسمؽن لحدابيػ الخاص، وبيشت الشتائج ان حؽالي حيث سجل انخفاض كبيخ بيؼ العامميؼ الحي
% مؼ مجسؽع العامميؼ، وتعؽد 09.1، وىػ  يذكمؽن ما ندبتو 0202العامميؼ كانؽا غائبيؼ عؼ عسميػ  في الخبع الثاني 

 اسباب الغياب الى أسباب مختبطة اساسا بجائحة كؽرونا، واىسيا الحجخ السشدلي .

، وكان األكثخ 0202اء أن غالبية األنذطة شيجت انخفاضًا في عجد العامميؼ خالل الخبع الثاني وبيشت نتائج االحر
 تزخرًا العامميؼ في نذاطي السطاعػ والفشادق  والبشاء والتذييج خالل فتخة الجائحة في الدؽق السحمية.

تجىؽرت بذكل غيخ مدبؽق سؽاء لجية  وتذيخ عسميات السخاقبة والستابعة لألوضاع السعيذية في ظل الؽضع الخاىؼ، أنيا
أعجاد الفقخاء أو درجة حجة االفقخ، حيث طخأ انخفاض حاد في األنذطة االقترادية خاصة بعج انتذار فيخوس كؽرونا 

 في القطاع؛ األمخ الحي أدى إلى فقجان األالف لجخميػ اليؽمي . 

ة الؽاردات والرادرات والتي تخافقت مع جائحة وانعكدت تجاعيات الحرار اإلسخائيمي الستؽاصل ،والقيؽد عمى حخك
كارونا، عمى األوضاع االقترادية فدادت حالة مؼ الخكؽد في حخكة األسؽاق والتجارة، وتزخرت أنذطة القطاع 
الدياحي وقطاع السؽاصالت، وتؽقفت السشذآت اإلنتاجية في الكثيخ مؼ القطاعات عؼ العسل، وضعفت قجرة القطاع 

 فاظ بالعسال. الخاص عمى االحت



 
 
 

إن حجػ األزمة الحالية ونطاقيا وتطبيق إجخاءات الطؽارئ مؼ بيشيا السقيجة لمشذاط االقترادي، سيجفع ثسشيا العسال 
وأسخىػ، لتعيج التأكيج عمى ىذاشة األوضاع وضعف لمبشية االقترادية وتجىؽرىا في قطاع غدة عمى وجو التحجيج، نتيجة 

عاما، واالستيجاف السشعػ لمسشذآت االقترادية بالقرف والتجميخ، وتقييج  15لسذجد مشح سشؽات مؼ الحرار اإلسخائيمي ا
حخية الحخكة والتشقل لألفخاد والبزائع. األمخ الحي تخك آثارًا خطيخة عمى أوضاع سكان قطاع غدة االجتساعية 

ًا، وتزاعفت أعجاد العائالت التي واالقترادية، ونجػ عؼ ىحا التخاجع االقترادي تجىؽر األمؼ الغحائي بذكل مقمق جج
 تؽاجو الرعؽبات في تؽفيخ كسية ونؽعية الطعام السشاسبة بدبب انعجام الجخل.

 ثالثًا: نعام صحي منهار يواجه جائحة كورونا . 

تخاجع مدتؽى الخجمات الرحية في قطاع غدة خالل سشؽات الحرار بؽضؽح؛ نتيجة إجخاءات الحرار السفخوضة عمى 
، والتي تدببت في نقص السدتمدمات الطبية الالزمة واألدوية؛ خاصة في سياق تفذي كؽرونا في 0222سشة  القطاع مشح
 القطاع . 

إن جياز الرحة في قطاع غدة يعاني معاناة شجيجة بدبب الحرار، وىؽ اليؽم أبعج ما يكؽن عؼ تمبية احتياجات الدّكان 
 الطبّية واالستكساالت السيشّية. في ظّل الشقص في األدوية والتجييدات والسعّجات 

 1140" مدتذفى  يبمغ عجد االسخة السؽجؽدة فييا 15فؽفقَا لمبيانات الؽاردة مؼ الجيات السخترة  يؽجج في قطاع غدة "
ندسة، ووفق وزارة الرحة الفمدطيشية في قطاع غدة؛  1999222سخيخ، تقجم خجمات طبية لدكان القطاع البالغ عجدىػ 

% مؼ لؽازم السختبخات 24% مؼ السيسات الطبية، و51% مؼ األدوية، و25قطاع غدة، تعاني مؼ نفاد فإن مخازنيا ب
 وبشؽك الجم، إلى جانب الذح الكبيخ في السعقسات ومدتمدمات الؽقاية. 

( سخيخ مخرريؼ لسؼ 55( أسّخة، مشيا ) 112يذار إلى أن عجد أسخة العشاية السخكدة الستؽفخة في قطاع غدة يبمغ )
يراب بفيخوس كؽرونا وتحتاج حالتو الرحية أن يشتقل إلى غخفة العشاية . ويبمغ عجد أجيدة التشفذ الرشاعي العاممة 

( جيازًا فقط تػ تحؽيميػ لسدتذفى غدة األوربي 04( جيازًا، مشيا )95في وحجات العشاية السخكدة في قطاع غدة )
 كؽرونا . السخرص لمتعامل مع الحاالت الحخجة في إطار مكافحة 

إن األرقام الدابقة لمؽاقع الرحي في قطاع غدة في إطار تفذي الفيخوس بيؼ السؽاطشيؼ في القطاع يذيخ إلى أن قطاع 
غدة ُمقبل عمى كارثة إندانية حقيقية إذا ما استسخت سمطات اإلحتالل اإلسخائيمي في فخض الحرار ومشع إدخال 

 سيسا في ظل وجؽد كثافة سكانية كبيخة.  األدوات والسدتمدمات الرحية إلى القطاع ال



 
 
 

وعميو وأمام ىحه الحقائق فإن مخكد حساية لحقؽق اإلندان يعبخ عؼ قمقو الذجيج نتيجة عجم قجرة الجياز الرحي في 
عامًا، ويذجد مخكد حساية أن  15قطاع غدة عمى مؽاجية الجائحة في ظل استسخار الحرار السفخوض عمى القطاع مشح 

ة انتذار فيخوس كؽرونا تقتزي مؼ السجتسع الجولي والحكؽمة الفمدطيشية والسؤسدات الجولية السختمفة  مقؽمات مؽاجي
التحخك العاجل لجعػ مقجرة السؤسدات الرحية لالستسخار في تقجيػ خجماتيا وتحسل األعباء التي يفخضيا انتذار 

 الفيخوس خارج مخاكد الحجخ . 

 ورقة فإن مركز حماية لحقوق اإلنسان فإننا : وبناء على الحقائق التي أوردتها ال

نطالب األمػ الستحجة بأجيدتيا السخمفة لمتجخل العاجل إلنقاذ قطاع غدة مؼ كارثة اندانية محققة الؽقؽع في ظل انعجام   •
 "، وعجم التدام سمطات االحتالل بؽاجباتيا تجاه سكان االراضي السحتمة.19مقؽمات مؽاجية كؽفيجا "

لسجتسع الجولي بزخورة التحخك الجاد إلنياء الحرار اإلسخائيمي السفخوض عمى قطاع غدة، والزغط عمى نطالب ا •
سمطات االحتالل لمدساح بسخور جسيع األجيدة الرحية الالزم لسكافحة جائحة كؽرونا والحفاظ عمى صحة السؽاطشيؼ ، 

 وتقجيػ مشح عاجمة تخرص لجعػ القطاع الرحي .

فمدطيشية  بتحسل مدؤولياتيا تجاه القطاع خرؽصًا في مؽاجية فيخوس كؽرونا وذلغ بتدويج القطاع نطالب الحكؽمة ال •
 باحتياجاتو وتعديد صسؽده والتدامو بحالة الطؽارئ واإلجخاءات الستخحة .

الفقخ  نججد تأكيجنا عمى ضخورة تقجيػ اإلغاثة والعؽن مؼ قبل الجيات الحكؽمية لسؼ فقجوا أعساليػ ومؼ يعانؽن مؼ •
وتجىؽر أوضاعيػ.  ونؤكج عمى أىسية تزامؼ أفخاد السجتسع وقؽاه ومؤسداتو السختمفة لتقجيػ العؽن والسداعجة لمفقخاء 

 والسعؽزيؼ، األمخ الحي سيجعػ قجرتيػ عمى الرسؽد ومكافحة الؽباء. 

 نجعؽ السؽاطشيؼ في قطاع غدة إلى االلتدام الرارم بإجخاءات الؽقاية والدالمة الرادرة عؼ الجيات السخترة. •

 


