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 يقذيت:

ػبِبً، فٟ أزٙبن ٚامؼ ٌىً اٌّؼب١٠ش  41ِب صاي لطبع غضح ٠ؼبٟٔ رؾذ٠ذ اٌؾقبس االعشائ١ٍٟ ِٕز ِب ٠ض٠ذ ػٓ 

بْٔٛ اٌذٌٟٚ ِٚجبدا ؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌؼ١ؼ اٌىش٠ُ، فمذ أزٙظ ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ ٚاالٔغب١ٔخ اٌزٟ ٔـ ػ١ٍٙب اٌم

االؽزالي ع١بعخ اٌؼضي اٌىبًِ ٌمطبع غضح ٚع١بعبد اٌزن١١ك ٚاٌخٕك ٌىً ِؼبٟٔ اٌؾ١بح االٔغب١ٔخ، فؤٌمٝ ٘زا 

ٓ اٌؾقبس ثظالٌٗ ػٍٝ وبفخ اٌّغبالد اٌؾ١بر١خ، صُ ِبسط اعشاِٗ ثؾٓ اٌؾشٚة اٌّززب١ٌخ ٌٍمنبء ػٍٝ ِب رجمٝ ِ

 ِؼبٌُ اٌؾ١بح االد١ِخ.

إٌٝ ِّبسعخ مغٛه لبع١خ ػٍٝ اٌّذ١١ٔٓ داخً اٌمطبع ٌزم١ٍـ ِذاخ١ٍُٙ  ثؾقبسٖ ٟعشائ١ٍاإل ٌمذ عؼٝ االؽزالي

ِؾبس٠غ ٚػشلٍخ ٚاٌقٕبػ١خ ِٚٛاسدُ٘ االلزقبد٠خ، ٚرن١١ك اٌخٕبق ػ١ٍُٙ ٚػٍٝ ِؤعغبرُٙ اٌزغبس٠خ  اٌّبد٠خ

ِٕٚغ  ش ِٕزغبد اٌمطبع، ٚإغالق اٌّؼبثشنبئغ اٌزغبس٠خ ٚؽظش رقذ٠ِٕغ إدخبي اٌجٚ اٌز١ّٕخ ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ،

 ، ٚػذَ اٌغّبػ ٌٍقٕبػبد ٚاٌٛسػ ِٚٛالغ اٌزؾغ١ً اٌّخزٍفخاٌّغزٍضِبد اٌطج١خ ٚاٌقؾ١خ ٚاٌّٛاد اٌخبَ 

،ٚلطغ اٌز١بس  فٕف ِٓ أفٕبف اٌّٛاد االعبع١خ اٌالصِخ ٌٍّقبٔغ ٚاٌٛسػ اٌّخزٍفخ 300أوضش ِٓ ثئدخبي 

% ِٓ اٌّؾبف١ً اٌضساػ١خ ٌٍزٍف ثغجت 08ٚرؼشك أوضش ِٓ عبػخ فٟ ا١ٌَٛ،  41ٌفزشاد رض٠ذ ػٓ  اٌىٙشثبئٟ

، ٚاغشاق اٌؼذ٠ذ ِٓ ٚاألعّذح ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغزٍضِبد اٌضساػ١خ اٌّج١ذاد اٌؾؾش٠خػذَ اٌغّبػ ثذخٛي 

غبؽخ اٌق١ذ اٌجؾشٞ االسامٟ اٌّؾبر٠خ ٌالؽزالي ثب١ٌّبٖ فٟ اهبس رذ١ِش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌضساػ١خ، ٚرم١ٍـ ِ

 33لبسة ف١ذ ِٚٙبعّخ اٌق١بد٠ٓ فٟ ػشك اٌجؾش ِٚقبدسح ِؼذاد اٌق١ذ، ٚلزً  08ٚرذ١ِش أوضش ِٓ 

 ف١بد ٚاػزمبي اخش٠ٓ.

 ٚاالوزفبءدْٚ إ٠غبد ؽٍٛي عزس٠خ ٌٙب  ،فٟ لطبع غضح اٌؼّبيِٕٚز فشك اٌؾقبس االعشائ١ٍٟ رفبلّذ أصِخ 

اٌزؾغ١ً اٌّؤلزخ  رٛلف ثشاِظٚ ،بد ػٍٝ اٌّغبػذاد اإلغبص١خالػزّثبٌؾٍٛي اٌغضئ١خ ٚاٌّغبػذاد اٌّؤلزخ، ٚا

ص٠بدح غ١ش ِغجٛلخ فٟ ٔغجخ اٌجطبٌخ ٚ، ٚاغالق إٌّؾآد اٌقٕبػ١خ ٚرنشس وج١ش فٟ اٌمطبػبد اٌؼّب١ٌخ ، ٌٍؼّبي
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% وّؤؽش خط١ش ٠ؼجش ػٓ 80% ِٚؼذالد اٌفمش فبلذ 54.2ِب ٠ض٠ذ ػٓ اٌفمش، ٌزقجؼ ٔغجخ اٌجطبٌخ  ِٚؼذالد

ػبهً ػٓ اٌؼًّ ثؼذ أْ  أٌف 230 أوضش ِٓ ػذد اٌّزؼط١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ فًااللزقبدٞ، ٚلذ ٚٞ اٌٛمغ رشد

  ػٓ اٌؼًّ.أٌف ػبًِ ِزؼطً  70وبْ ػذدُ٘ لجً اٌؾقبس ال ٠زؼذٜ 

ٌُٚ ٠ىزف  ٚظٙٛس أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب ثبرذ اٌّؼبٔبح أؽذ ٚأوجش ِٓ اٌغبثك، 0808ػبَ  اٌشثغ االٚي ِٓٚفٟ 

ئ١ٍٟ ثبٌؾقبس اٌّفشٚك فٟ ظً أصِخ وٛسٚٔب ٌىٕٗ رؼّذ ِّبسعخ االعشاَ ثؾك االٔغب١ٔخ ١ٌّٕغ االؽزالي االعشا

اثغو اٌّٛاسد اٌقؾ١خ اٌالصِخ إلعشاءاد اٌٛلب٠خ ٚاٌغالِخ، ثً ٚرؼذٜ اعشاِٗ ١ٌمَٛ ثزغ١ّغ اٌؼّبي ػٍٝ 

 اٌؾٛاعض دْٚ االوزشاس ثبإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ.

اٌجالد فٟ اهبس اعشاءاد اٌغالِخ ٚاٌٛلب٠خ، أفجؼ اٌؼّبي فٟ اٌمطبػبد ِٚغ رفبلُ االصِخ ٚاالغالق اٌزٞ ؽًّ 

اٌّخزٍفخ وبٌؼب١ٍِٓ فٟ االعٛاق ٚاٌّؾالد اٌزغبس٠خ ٚاٌغبئم١ٓ ٚس٠بك االهفبي ٚاٌزؼ١ٍُ اٌخبؿ ٚاٌّطبػُ 

أٌف  18ُِٕٙ  أٌف ػبًِ اٌٝ رؼذاد اٌّزؼط١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ 488أوضش١ٌِٓنبف ٚاٌفٕبدق ثال ػًّ ٚال دخً، 

 ١شرفغ ِؼذي اٌجطبٌخ ثؾىً غ١ش ِغجٛق.ٌالػزّبدُ٘ ػٍٝ اٌذخً ا١ٌِٟٛ، ٚ ً رٛلف ثؾىً وبًِ ػٓ اٌؼًّػبِ

أِبَ ٘زا اٌٛالغ اٌقؼت اٌزٞ ٠ؼ١ؾٗ لطبع غضح ال ع١ّب اٌؼّبي اٌز٠ٓ ٠ّضٍْٛ اٌؾش٠ؾخ االوجش فٟ اٌّغزّغ، فئٕٔب 

د اٌؾمٛل١خ ٚاٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ٌٍزذخً اٌغش٠غ ٔجؼش ثّٕبؽذح ٔمبث١خ ٌىبفخ االرؾبداد ٚإٌمبثبد اٌذ١ٌٚخ ٚإٌّظّب

إلٔمبر اٌؼّبي ٚسفغ اٌؾقبس ٚادخبي وبفخ اٌّغزٍضِبد اٌقؾ١خ ٚاٌطج١خ، ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ ٌٍؼّبي 

 اٌفٍغط١١ٕ١ٓ.
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 قطاعاث انعًم انًختهفت في قطاع غسة

 

 أوالً: واقع  عًال انصيذ انبحري في قطاع غسة :

ٌجؾشٞ فٟ ٘زٖ االٚلبد ثظشٚف فؼجخ عذاً، فٟ ظً اػزذاءاد االؽزالي ثؾمُٙ، فٕغجخ ٠ّش لطبع اٌق١ذ ا

٠جٍغ ػذد اٌق١بد٠ٓ فٟ لطبع ؽ١ش  فٟ ربس٠خ اٌق١بد٠ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓاٌجطبٌخ فٟ لطبع اٌق١ذ ثٍغذ أػٍٝ األسلبَ 

ْ ِٕٙخ % ُِٕٙ فمو ٠ضا10ٌٛٚػبًِ ٠ؼٍّْٛ فٟ ِٙٓ ِشرجطخ ثبٌق١ذ اٌجؾشٞ،  4088ٚف١بد،  3088غضح 

 إمبفخ إٌٝ ِالؽمخ االؽزالي ٌٍق١بد٠ٓ فٟ اٌّغبفخ اٌّغّٛػ ٌُٙ اٌق١ذ ف١ٙب. اٌق١ذ ٚاٌجبلٟ ثال ػًّ،

% ِٓ اٌق١بد٠ٓ ا١ٌَٛ ثبرٛا رؾذ خطش اٌفمش، وّب أْ 00ٚأِبَ ٘زٖ اإلعشاءاد ٚٚفك اإلؽقبئ١بد اٌشع١ّخ فئْ 

 لبسة ف١ذ، 09االؽزالي خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ اٌّبم١خ فبدس 

ً فغ١شاً ٚاػزمً اٌّئبد ُِٕٙ، ٚال ٠ضاي اٌؼؾشاد  10لبسة وج١ش، 41لبِذ لٛاد االؽزالي ثزذ١ِش وّب  لبسثب

 33ُِٕٙ ِؼزمً اٌٝ االْ، ٚلزً اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ ؽ١ش ثٍغ ػذد اٌق١بد٠ٓ اٌز٠ٓ لُزٍٛا ثشفبؿ االؽزالي االعشائ١ٍٟ 

 ف١بد. 

ثؾش٠ب ٚفك ارفبل١خ أٚعٍٛ، ٠ؾقذ اٌق١بدْٚ  ١ِال 08ٚرغذس االؽبسح أْ ِغبفخ اٌق١ذ اٌّغّٛػ  ف١ٙب وبٔذ 

، 10آالف هٓ ع٠ٕٛب رىفٟ ٌزغط١خ اٌغٛق اٌّؾٍٟ ٠ٚقذسْٚ  إٌٝ اٌنفخ ٚاالسامٟ اٌّؾزٍخ ػبَ  1خالٌٙب 

هٓ ع٠ٕٛب، ٟٚ٘ و١ّبد ل١ٍٍخ ِٚؼظُ األعّبن  4188 – 088ٌٚىٓ خالي اٌفزشح اٌؾب١ٌخ ٠غّغ اٌق١بدْٚ لشاثخ 

 آ١ِبي.6 – 1 رقٍؼ ٌٍزقذ٠ش، ؽ١ش ِٕطمخ اٌق١ذ ال رزغبٚص ف١ٙب ال رغطٟ اٌغٛق اٌّؾٍٟ ٚال

ِٚغ ظٙٛس أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب أخفنذ ِؼذالد اٌق١ذ اٌجؾشٞ، ٚرٛلف ػذد وج١ش ِٓ اٌق١بد٠ٓ ػٓ اٌؼًّ 

 ثؼذ فشك اعشاءاد اٌٛلب٠خ ٚاٌغالِخ فٟ اٌجالد.

 ثانياً: واقع عًال اننسيج وانخياطت

لٍخ ِٓ  ف١ٙب ٠ؼبٟٔ ٌزٟ رؼًّ فٟ لطبع غضح لجً فزشح اٌؾقبس اٌزٟ ثبد ٠ؼزجش ٘زا اٌمطبع ِٓ أُ٘ اٌمطبػبد ا

ثغجت ػذَ لذسح ِقبٔغ اٌخ١بهخ اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ ظً اٌؾقبس  فشؿ اٌؼًّ ِٚؾذٚد٠زٙب فٟ ٘زا اٌّغبي

 .االػزّبد ػٍٝ اٌّالثظ اٌّغزٛسدح ثذالً ِٓ إٌّزغخ ِؾ١ًٍبفنال ػٓ اإلعشائ١ٍٟ، 

ػبًِ، ٌىٓ أٌف  08لشاثخ  ) لجً اٌؾقبس( اٌخ١بهخ ٚاٌغضي ٚإٌغ١ظ ثٍغ فٟ اٌغبثكػذد ػّبي ٠ؾبس إٌٝ أْ 

ػذدُ٘ أخفل ثغجت اٌؾقبس اإلعشائ١ٍٟ اٌزٞ اصش عٍجًب ػٍٝ إٌّزغبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ٘زا اٌمطبع ِّب أدٜ إٌٝ 

 إغالق ِقبٔغ اٌخ١بهخ.
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 448عبّ٘ذ ثؼٛدح أوضش ِٓ دخٛي و١ّبد ِٓ األلّؾخ ِٚغزٍضِبد اٌخ١بهخ إٌٝ أعٛاق غضح ،  ٌٚىٓ ِغ

ِقٕغ ِزؼطٍخ ػٓ اٌؼًّ ِٕز فشك اٌؾقبس  088ِقٕغ ِٓ ِقبٔغ اٌخ١بهخ إٌٝ أػّبٌٙب ٚرٌه ِٓ أفً ٔؾٛ 

 اإلعشائ١ٍٟ ػٍٝ لطبع غضح.

اعزطبػذ رؾغ١ً  ٌٚىٕٙب% ِٓ لذسرٙب اإلٔزبع١خ اٌفؼ١ٍخ، 38ِقٕغ" ال ٠زغبٚص 448ٔؾبه ٘زٖ اٌّقبٔغ " إال أْ

 أٌف ػبًِ ِزؼط١ٍٓ ِٕز فشك اٌؾقبس. 08ِٓ أفً  ،ػبًِ ٚاٌؼٛدح إٌٝ أػّبٌُٙ 0088ٔؾٛ 

األلً رنشساً فزّضٍذ فٟ اٌّقبٔغ اٌزٟ ػٍّذ فٟ إٔزبط اٌّالثظ  ٚفٟ ظً أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب ٠ؼزجش ٘زا اٌمطبع

 اٌٛال١خ ِٓ اٌف١شٚط، ٌىٕٙب عبءد ثؾىً ِؾذٚد، ؽ١ش رنشسد أغٍت ِقبٔغ اٌّالثظ اٌزم١ٍذ٠خ.

ً فٟ ظً  38ِقبٔغ، إال أٔٙب أخفنذ إٌٝ  448ثٍغ ػذد ِقبٔغ اٌّالثظ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌّبمٟ ؽ١ش  ِقٕؼب

 0088فٟ اٌّبئخ، ٠ٚزشاعغ ػذد اٌؼّبي ِٓ  38فٟ اٌّبئخ إٌٝ  98األصِخ اٌشإ٘خ، ٌزٙٛٞ اٌمذسح اإلٔزبع١خ ِٓ 

 ػبًِ فمو. 0888ػبًِ إٌٝ 

 ثانثاً: واقع عًال انسراعت

أٌف  18 – 30ّالً اعبع١ب ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ػّبي لطبع غضح ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ ) لجً اٌؾقبس( ٠ؼزجش ٘زا اٌمطبع ػ

ٚأعّذح صساػ١خ  ٌىٕٗ ِٚغ اعزّشاس إغالق اٌّؼبثش ٚٔمـ اٌّٛاد اٌالصِخ ِٓ ِج١ذاد ؽؾش٠خٚ اٌمطبعػبًِ فٟ 

ٌؼذ٠ذ ِٓ ،ِّٚبسعبد االؽزالي اٌّزّضٍخ فٟ رغش٠ف االسامٟ اٌضساػ١خ ٚرذ١ِش اٌّؾبف١ً، ِٕٚغ رقذ٠ش ا

إٌّزغبد إٌٝ اعٛاق اٌنفخ اٌغشث١خ ٚاٌخبسط، ٚاغشاق ِغبؽبد وج١شح ِٓ االسامٟ اٌّؾبر٠خ ٌالؽزالي ثب١ٌّبٖ، 

ٚلٍخ اٌذػُ ٌُٙ ٚفؼٛثخ اعزّشاس٠خ اٌّؾبس٠غ اٌضساػ١خ ثغجت  ٚلزً اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّضاسػ١ٓ ٚاػزمبي أخش٠ٓ،

 أٌف ػبًِ. 00إٌٝ   أػذاد ػّبي اٌضساػخإٌٝ رشاعغ رٌه ، أدٜ اٌقؼجخاألٚمبع 

، صِخاألِٕبهك لطبع غضح ٠ٕزظشْٚ أزٙبء أٌف ِضاسع فٟ وبفخ  00أوضش ِٓ ٚفٟ ظً أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب ثبد 

ٚإغالق األعٛاق، ثبإلمبفخ إٌٝ رؼط١ً اٌّذاسط ٚاٌّؤعغبد  اعشاءاد اٌٛلب٠خ ٚاٌغالِخ فٟ اٌجالدؽ١ش ثذأد 

 .ٌّٕغ اٌزغّؼبد

 ث انًعذنيت رابعاً: واقع عًال قطاع انصناعا

عذٌٚخ اٌؼًّ ا١ٌِٟٛ ثّب ٠زٕبعت ِغ فزشاد أمطبع اٌىٙشثبء ف١قجؼ  اٌّؼذ١ٔخ ٠ؼبٟٔ ِٓلطبع اٌقٕبػبد إْ 

ً ٚخطشاً فٟ ٘زا اٌمطبع ألٔٗ فٟ ؽبي إغالق اٌّؼبثش ٚػذَ إِذاد غضح ثبٌٛلٛد ع١ؤدٞ إٌٝ رٛلف  اٌٛمغ ع١ئب

ثؼذ اٌؼذٚاْ األخ١ش ٚؽظش دخٛي اٌّؼذاد  ، خبفخ فٟ ظً إعشاءاد االؽزالياٌٛسػ ٚاٌّقبٔغ اٌّؾ١ٍخ

 اٌّؼذ١ٔخ.
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ً ٚوبْ ٠نُ  بػالىبْ لطبع اٌقٕبػبد اٌّؼذ١ٔخ فٟ اٌغبثك فف  03ثٙب ِب ٠ض٠ذ ػٓ  ِقٕغ ٠ؼًّ 3088ِّٚٙب

ثغجت اٌؾقبس اإلعشائ١ٍٟ، ٚأصِخ اٌىٙشثبء اٌزٟ عججٙب اٌشئ١ظ ٌٙزٖ اٌّقبٔغ  اٌّغزّشاٌزٛلف أٌف ػبًِ، ٌىٓ 

 .ػبًِ 0888ِقٕغ رؾغً ا٢ْ  4088٘زٖ اٌّقبٔغ إٌٝ لشاثخ االؽزالي، رمٍقذ 

، ِّب فبلُ ِٓ ِؼبٔبح لطبع 0841ِٕؾؤح فٕبػ١خ خالي ػذٚاْ  088وّب أْ االؽزالي لبَ ثزذ١ِش لشاثخ 

 اٌقٕبػبد اٌّؼذ١ٔخ، ٚرغش٠ؼ آالف اٌؼّبي ٚأنّبُِٙ إٌٝ ففٛف اٌجطبٌخ. 

 ِٓ اٌذخٛي ٌٍمطبع ثفؼً اعشاءاد االؽزالي.% ِٓ اٌّؼذاد اٌّؼذ١ٔخ ِّٕٛػخ 08ٕٚ٘ب ٔٛمؼ ثؤْ 

٠ٚؼزجش ٘زا اٌمطبع ِٓ اوضش اٌمطبػبد رنشسا فٟ ظً أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب، ؽ١ش اٌزٛلف ؽجٗ اٌىبًِ ٌؼًّ 

 ِٕؾئبد اٌقٕبػبد اٌّؼذ١ٔخ

 خايساً: واقع عًال قطاع اإلنشاءاث وانبناء 

أٌف ػبًِ ثقٛسح غ١ش  38ثقٛسح ِجبؽشح ٚ أٌف ػبًِ 18 ٠ؼًّ فٟ لطبع اٌجٕبء ٚاإلٔؾبءاد ٚاٌجٕبء لشاثخ

 ِجبؽشح ِٓ خالي لطبػبد ِشرجطخ ثٙزا اٌّغبي.

٠ٚغت أْ ٔٛمؼ أْ لطبع اٌجٕبء رؤصش ثؾىً وج١ش فٟ ؽبٌخ اٌؾقبس اٌّفشٚمخ ػٍٝ لطبع غضح ٚاػبلخ ؽشوخ 

% ِٓ 08ثٕغجخ اٌّؼبثش ٚدخٛي ِٛاد اٌجٕبء ٚاٌزغبرثبد اٌغ١بع١خ، االِش اٌزٞ أدٜ اٌٝ سوٛد وج١ش ف١ٗ ٚرٛلف 

 اٌٛسػ ِٚٛالغ اٌؼًّ ٚاالٔؾبءاد اال فٟ ثؼل اٌّؾبس٠غ اٌذ١ٌٚخ.

ِٚغ ظٙٛس أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب ٚفشك االعشاءاد اٌٛلبئ١خ فٟ اٌجالد، رنشس لطبع االٔؾبءاد ٚاٌجٕبء ثؾىً 

 وج١ش، ؽ١ش اٌزٛلف اٌىبًِ ٌٍؼب١ٍِٓ ف١ٗ ػٓ اٌؼًّ. 

 سادساً: واقع عًال قطاع انصناعاث انخشبيت 

 ف١ٗ ثٍغػذد اٌؼب١ٍِٓ ٠ؼزجش لطبع اٌقٕبػبد اٌخؾج١خ ِٓ أُ٘ اٌمطبػبد اٌؼّب١ٌخ فٟ غضح ، ٚاٌغذ٠ش روشٖ أْ   

اال أٗ رشاعغ ثؾىً وج١ش ثفؼً ، لجً اٌؾقبس االعشائ١ٍِٟقٕغ  688ػبًِ ٚأْ ػذد اٌّقبٔغ ثٍغ  6088ٔؾٛ 

َ  ٚرذ١ِش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛسػ ٚإٌّؾئبد اٌؾقبس ٚاغالق اٌّؼبثش ٚأمطبع اٌىٙشثبء ِٕٚغ ادخبي اٌّٛاد اٌخب

ً  08ٚػذد اٌّقبٔغ اٌٝ  4088ٕخفل ػذد اٌؼّبي اٌٝ اٌخبفخ ثبٌقٕبػبد اٌخؾج١خ، ١ٌ  .ِقٕؼب

ِٚغ ظٙٛس أصِخ ٚثبء وٛسٚٔب ٚفشك االعشاءاد اٌٛلبئ١خ فٟ اٌجالد، أفجؼ اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌقٕبػبد اٌخؾج١خ 

 ٚاٌٛسػ .ثال ػًّ ٚال دخً ثغجت اٌزٛلف اٌىبًِ ٌٍّٕؾئبد 
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 :تضررث بفعم أزيت وباء كورونا سابعاً: قطاعاث عًانيت أخرى

 :انعايهين في اننقم وانسائقين 

فٟ ظً االعشاءاد اٌٛلبئ١خ  ٚاالغالق ؽجٗ اٌىبًِ ٌٍجالد، ٚرٛلف اٌغبِؼبد ٚاٌّذاسط ٚاٌّؤعغبد ػٓ اٌؼًّ، 

ٕمً ثؾىً وج١ش فجبد ػذد وج١ش ُِٕٙ ثال ِٚؾذٚد٠خ اٌزٕمً ٌذٜ اٌّٛاه١ٕٓ فمذ رنشس اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغ١بلخ ٚاٌ

 ػًّ

، ٠ٚنبف ػ١ٍٙب ٠ؼًّ ف١ٙب ِئبد اٌغبئم١ٓ ِىزت ع١بساد ِشخًقب اٌزٟ (408)٠ؼًّ فٟ لطبع غضح لشاثخ ؽ١ش 

 ِئبد اٌغبئم١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي إٌمً . 

 :انعايهين في انتعهيى ورياض االطفال 

فال لها اهمٌة كبٌرة فً عملٌة التعلٌم والتنشئة العلمٌة، حٌث ال شك أن المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة ورٌاض االط

العاملٌن ٌزٌد عن ( مدرسة تربٌة خاصة، فٌما عدد 02( مدرسة خاصة، باإلضافة لـ )56قطاع غزة )ٌحوي 

 من العاملٌن. (0222( مؤسسة تعلٌمة من رٌاض األطفال، وٌعمل فً إطارها )022) (، باإلضافة الى0622)

لقطاع توقف بشكل كامل عن العمل بفعل حال االغالق الكامل للبالد وفرض االجراءات الوقائٌة بسبب اال ان هذا ا

 أزمة كورونا.

 :انعايهين في انًطاعى وانفنادق 

رؾًّ ٚاٌزٟ ٙذ اصدؽبِبً وج١شاً ثبٌّٛاه١ٕٓ، رؾ فٟ اٌجالد ِٕٚغ اٌزغّؼبد فٟ االِبوٓ اٌزٟ إغالقثؼذ فشك ؽبٌخ 

أوضش رٍه إٌّؾآد خغبئش ِب١ٌخ فبدؽخ، دفؼُٙ ٌزغش٠ؼ رىجذد اػ ٚاٌؾب١ٌٙبد ٚاٌّطبػُ، اٌفٕبدق ٚفبالد األفش

 ٚثبرٛا ثال ِقذس دخً ٌُٙ.  ف١ٙب ػبًِ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ 0888ِٓ 

  وانًحالث انتجاريتانعايهين في االسواق 

المحالت والعاملٌن فً بشكل ٌومً لتحصٌل رزقهم كأصحاب البسطات  العاملٌنعلى  ازمة كورونانعكست ا

فً إطار  واغالق االسواق فً ظل انعدام شبه كامل لحركة المواطنٌن الذٌن ٌلتزمون منازلهم، التجارٌة

 وباء كورونا.اإلجراءات المتخذة لمكافحة 

 

 

 

 


