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 30/08/2020التاريخ: 

 عاجل نداء
نسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق هلية ومجلس منظمات حقوق ال صادر عن شبكة المنظمات األ

نقاذ الحياة في غزة في ظل انتشار فيروس كوفيد النسان إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنهاء الحصار  19 وا 
 

  

( في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة مواصلة COVID 19غزة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )يواجه قطاع 
مام مختلف البضائع أبو سالم معبر كرم أإغالق  تستمر فيحيث سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشديد حصارها على قطاع غزة، 

والسيما الوقود الصناعي  ،للقطاع بشكل كاملدخول الوقود  وتمنع ،ويةدالمواد الغذائية واألوتسمح فقط بدخول  ،مواد األساسيةوال
األمر الذي ينذر ، تواصل إغالق البحر في وجه الصيادينو .  الالزم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة

السلبي العميق النقطاع التيار الكهربائي بتدهور غير مسبوق لألوضاع اإلنسانية وتقويض مقومات الحياة، والسيما وأن األثر 
يطال أوجه الخدمات األساسية كافة، كالنقص الحاد في إمدادات المياه للمنازل، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، 

  والتهديد بانهيار الخدمات الصحية وتوقف عمل المستشفيات.
 

لخدمات األساسية، والسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ان تشديد الحصار من شأنه أن يتسبب في انهيار إ
 20 لحواليبسبب نقص اإلمكانيات المادية وانقطاع التيار الكهربائي واضح؛ وخدمات البلديات كافة، التي تعاني من تدهور 

بعد تفشي  السيما ةجدية وغير مسبوق على مخاطرتنطوي اإلجراءات، التي تنتهك قواعد القانون الدولي،  ن هذهإ .ساعة يوميا
اتها القيام بواجب فيهدد بشل قدرة قطاع الصحة والبلديات والدفاع المدني ي ممافيروس كورونا خارج مراكز الحجر في قطاع غزة، 

  في مواجهة الوباء وتقدم المساعدة لضحاياه.
 

من ليل االثنين الموافق  23:00إعالن مكتب اإلعالم الحكومي في غزة خالل مؤتمر صحفي عند حوالي الساعة وكان 
ساعة في قطاع غزة بعد اكتشاف حاالت إصابة بفيروس كورونا خارج مراكز  48حظر التجوال التام لمدة  24/08/2020

اإلنسانية، بما في ذلك االنهيار االقتصادي يقة تدهور االوضاع قلق السكان والمراقبين لألوضاع في قطاع غزة، لحقأثار الحجر، 
عدد أسرة العناية  أن يشار إلىو .  فايروسالفي مواجهة ومحدوديتها بسبب ضعف اإلمكانات المتاحة ، الصحيةضعف الخدمات و 

أسّرة توجد لدى الخدمات الطبية ( 7( في مستشفيات وزارة الصحة، و)78، منها )أسّرة( 110)المتوفرة في قطاع غزة يبلغ المركزة 
   ( سريرًا.13( سريرًا، فيما يوجد لدى المؤسسات الطبية الخاصة )12العسكرية، والمؤسسات الطبية األهلية )

 

فعليًا  اً ( سرير 22من أسرة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود ) %72ذكر أّن ما نسبته بالجدير 
عدد أجهزة التنفس الصناعي العاملة في وحدات العناية ويبلغ  جاهزة الستقبال حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره. 
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( أجهزة في المستشفيات التابعة 9( جهازًا في مستشفيات وزارة الصحة فقط، و)63( جهازًا، منها )93المركزة في قطاع غزة )
وأن أي زيادة في عدد هذه األسرة أو األجهزة تخصص  ،( جهازًا في المستشفيات الخاصة17ما يوجد )للمؤسسات األهلية، في

 المجتمع الدولي بالدعم واإلغاثة.لمصابي كورونا ستكون على حساب المرضى العاديين ما لم يتدخل 
 

ثبتت نجاعتها أ إجراءاتعن السيطرة كلمحاصرة الوباء ومنع خروجه  تقييد حركة المواطنين؛و الفصل بين المحافظات ن قرار إ
سكان في ظل شيوع البطالة والفقر لتطال أكثر من الالعالم، ينطوي على مخاطر وتداعيات شديدة القسوة على  حولفي دول عدة 

إجراءات بشكل خطير جراء  تتزايد( والتي %62.2) حوالينصف السكان، فيما بلغت نسبة األسر التي تعاني من انعدام األمن 
 .وقف عمل عمال المياومة والصيادين والسائقين وغيرهم من أصحاب المهنالسيما و  ،مكافحة الفيروس

 

ون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة ومنظمة الصحة تقارير مكتب تنسيق الشؤ  سابقاً منه  تر حذإن هذه الحقائق وما 
إذا استمرت دولة االحتالل في حقيقية  قطاع غزة أمام كارثة إنسانيةالعالمية، ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية، فإن 

 .على حرية الحركة لألفراد والبضائعوفرض قيود غير مسبوقة  ،فرض الحصار
  

وما تقوم به من عمل لوقف  ،هلية والسيما الطبيةالذي تلعبه الطواقم الحكومية واألإننا إذ نعبر عن شكرنا وامتناننا للدور الكبير 
رورة االلتزام الصارم ضمواطنين بلل توجه بندائناانتشار الوباء والسيطرة عليه في ظل ظروف متدهورة وبالغة الصعوبة، فأننا ن

ت غاثة والعون من قبل الجهانجدد تأكيدنا على ضرورة تقديم اإلكما و   بإجراءات الوقاية والسالمة الصادرة عن الجهات المختصة.
ونؤكد على أهمية تضامن أفراد المجتمع وقواه ومؤسساته .  وضاعهمأعمالهم ومن يعانون من الفقر وتدهور أالحكومية لمن فقدوا 

 الوباء. مكافحةتقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين، األمر الذي سيدعم قدرتهم على الصمود و ل المختلفة
 

فإننا  ،، وما تقدمه الحكومة من أدوية وأجهزة فحصلى قطاع غزةإرسال وفد الحكومة الفلسطينية إوفي الوقت الذي نرحب فيه ب
بتزويد القطاع باحتياجاته في مواجهة فيروس كورونا وذلك  تجاه القطاع خصوصاً لى تحمل مسؤولياتها إندعو الحكومة الفلسطينية 

 .ة والسيما وقف التقاعد المالي لموظفي الخدمة العموميةوتعزيز صموده والتزامه بحالة الطوارئ واإلجراءات المتخذ
 

لما ترتكب دولة االحتالل من  فوريالتحرك البضرورة  للوفاء بواجباته القانونية واألخالقية إلى المجتمع الدولي هذا النداءنتوجه ب
دخال كافة ودفعها إليجرمه القانون الدولي،  جماعياً  على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً  حصار الجائرالرفع والسيما  ،جرائم

ورفع الحصار البحري وتمكين الصيادين من الصيد في  ،يل محطة توليد الكهرباءغوالوقود المخصص لتشوالبضائع االحتياجات 
مرار تقديم لضمان استو  مكافحة الوباءسكان على القدرة ل اً دعم نساني والطبي العاجلتوفير الدعم اإلو  ،مانأبحر غزة بحرية و 
 للمواطنين. الخدمات الحيوية

 
 انتهي

 
 


