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 مقدمة 

نهایة   في هان الصینیة، ا من مدینة ووانطالقً  ،نا التي اجتاحت غالبیة دول العالموجائحة كور كان من الواضع أّن

وكان من المتوقع  واالجتماعي.االقتصادي ، وخاصة ة على كافة الصعدتأثیرات عمیقة وجلّی ستترك، 2019العام 

ا، خاصة في الدول ذات االقتصاد  ا على الفئات األكثر هشاشة وانكشاًفا وتأثیًرأن تكون تأثیرات الجائحة أكثر عمًق

في   ة واضحة على تلك الفئاتآثار جلّی 2020 مارس/فلسطین في آذارلت الضعیف، وقد كان للجائحة التي وص

 المجتمع الفلسطیني. 

الت االقتصادیة  ، بأنها القطاعات األقل قدرة على الصمود في وجه التحّوالورقةیمكن تعریف هذه الفئة، في سیاق 

تفاوت ومتقطع لالقتصاد  من حالة طوارئ وإغالقات وتعطیل م  رافقها وما  ، واالجتماعیة الناتجة عن الجائحة

أجر  بوتشمل هذه القطاعات بشكل أساسي العاطلین عن العمل، والعاملین    . الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة

  . یومي، أو دون عقود أو أنظمة تقاعد، في القطاع الخاص، إضافة إلى أصحاب المشاریع الصغیرة ومتناهیة الصغر 

قطاع اإلطار  التشكل الضفة وفیما  اإلطار الزمني للورقة،    2020أیلول سبتمبر)    -مدة الزمنیة (آذار/مارس  تشكل الو

 المكاني لها. 

ستراتیجیة، بما  إالورقة أن أیة محاوالت لحمایة الفئات األكثر هشاشة ستكون بحاجة إلى تدخالت سیاساتیة  تفترض

اقتصادیة لن تقتصر تبعاتها   - ماعیةیضمن حمایة القطاعات األكثر هشاشة من المزید من التدهور نحو هاویة اجت

 بل ستضر باألمن المجتمعي والسلم األهلي في الضفة والقطاع بشكل عام.  ، على هذه القطاعات

وتحاول الورقة طرح التدخالت السیاساتیة المرجوة من خالل بدائل سیاساتیة مع الجمع، حیثما أمكن، بین سیاسات  

 األثر تتجاوز الجانب اإلغاثي وتخدم البدائل السیاساتیة المقترحة.طویلة األجل وتدخالت قصیرة األجل عالیة 

تخاطب الورقة، من خالل السیناریوهات المتوقعة لتبعات جائحة كورونا، والبدائل السیاساتیة المقترح تطبیقها،   كما

بشكل مباشر بمحاور األزمة  من الحكومة الفلسطینیة والقطاع الخاص والنقابات، وهي األطراف الثالثة المعنیة ا كًل

وتقدیم   ، التي تتناولها الورقة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطیني المعنیة بموضوع الحمایة االجتماعیة

الحفاظ على األمن المجتمعي  وبما یخدم للفئات األكثر هشاشة في المجتمع الفلسطیني في الضفة والقطاع،  الخدمات

 ي. والسلم األهلي الفلسطین 
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 هدف الورقة

حمي الفئات  یقطاع، الطرح تدخالت سیاساتیة لتدشین نظام حمایة اجتماعیة للفئات األكثر هشاشة في الضفة و •

 عزز األمن المجتمعي والسلم األهلي. كما ی ویوفر لها األمان الوظیفي، ،ةالهّش

قصیرة األجل عالیة  جراءات إتقدیم حلول منطقیة وواقعیة لجهات االختصاص تساعدهم على اتخاذ ما یلزم من  •

 قطاع. الحد من تأثیر الجائحة على الفئات الهشة في الضفة ولل   ؛ االستجابات السیاساتیة المطلوبة  أثیر في سیاق تال

 السیاساتیة المشكلة

  هاساهمت عوامل عدة في تسریع انكشاف الفئات األكثر هشاشة في الضفة والقطاع أمام الجائحة وتبعاتها، من أهم

في فلسطین، وكانت التدابیر والسیاسات المتخذة لحمایة   واألمان الوظیفي  غیاب النظام الشامل للحمایة االجتماعیة

 مما قلل من جدواها ،جائحة ولیس مع جذورهالل التبعات المباشرةتعامل مع ت ا،غالًب غاثيإالفئات الهشة ذات طابع 

  ال، وما تولده من أزمات اقتصادیة واجتماعیة ،في خدمة سیاسات ذات طابع إستراتیجي لمواجهة حاالت الطوارئ 

واالنقسامات التي یعانیها، والضغوط االقتصادیة والمالیة المتفاقمة  في ظل قصور النظام السیاسي الفلسطیني سیما 

في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها،    ور النقاباتضعف حضأو  وغیاب  ا، وتراجع الدعم المالي الخارجي،  أصًل

 القطاع الخاص. دور  وكذلك ضعف

 واقع الفئات األكثر هشاشة

  تركز الورقة على الفئات األكثر هشاشة في الضفة الغربیة وقطاع غزة،  حجم تأثیرات جائحة كورونا علىلفهم 

دون عقود في القطاع الخاص، المشاریع من (العاطلون عن العمل، العاملون بأجر یومي أو  ةواقع كل فئة على حد

   .وخاصة النسویة منها) ،الصغیرة

 بطالة وفقر

عدد العاطلین عن   أّن 2020عام الورد في التقریر السنوي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للربع الثاني من 

ل البطالة  في معّد اوما یزال التفاوت كبیًر آالف بالقطاع). 203ألًفا بالضفة، و 118ألًفا ( 321حوالي  العمل بلغ

  1% بالقطاع. 49% مقابل 15، فقد بلغ في الضفة القطاعبین الضفة و
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الضفة  ب% 14( 2017% في العام 29ن معدالت فقر مرتفعة بلغت نسبتها حوالي األراضي الفلسطینیة موتعاني 

ووفًقا لنتائج مسح الحالة االجتماعیة واالقتصادیة    2. ن ملموس على تلك النسبةولم یظهر أي تحّس  )،القطاعب%  53و

ن انعدام األمن % من األسر في قطاع غزة تعاني م68تبین أن ، 2018ُأجري خالل العام  الذي  واألمن الغذائي

  3. % في الضفة12الغذائي، مقابل 

خالل  ، %26.6إلى  ، الجهاز المركزي لإلحصاءوفق  ،ن وفي ظل جائحة كورونا، ارتفع معدل البطالة في فلسطین

عدد العاملین في   تراجعإذ على الوظائف،  فیروس كورونا  ، وسط تأثیر سلبي لتفشي2020الربع الثاني من العام 

تراجع عدد القوى العاملة الذین هم على رأس   %، فیما12بنسبة هبوط بلغت    ،السوق الفلسطیني، خالل الربع الثاني

بوا عن  ألف شخص تغّی  264اإلحصاء أن  جهاز  وذكر  .  قطاعبال%  17%، مقابل  10عملهم، في سوق الضفة بنسبة  

 4. القیود الحكومیة على الحركة، والحجر المنزليعملهم في الربع الثاني بسبب جائحة كورونا، و

بلغت   2020خلصت دراسة لنصر عبد الكریم إلى أن قیمة المساعدات االجتماعیة خالل الربع األول من العام و

وبالنسبة إلى إعانات البطالة، جاء   ي نفس الفترة في السنوات الماضیة.ملیون شیقل، وهي أقل من نظیرتها ف 145

، وهي تكاد تكون نفس  2020ملیون شیقل في الربع األول من العام  52أن الحكومة الفلسطینیة أنفقت في الدراسة 

رات جوهریة على مستوى اإلنفاق لدعم اُألسر دراسة "لم یظهر في فلسطین تغّیالوتضیف    .مستویات اإلنفاق السابقة 

وبالرغم   ،لرغم من سریان حالة الطوارئ، با2020المحتاجة وزیادة مخصصات البطالة في الربع األول من العام 

  5. من هشاشة الوضع الفلسطیني أصًلا قبل وجود أزمة كورونا"

 العمال األكثر تضرًرا وتهمیًشا

  في الضفة، عامل 501,700 ،حسب بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء ،بلغ عدد العاملین في القطاع الخاص

% یعملون دون عقد  46% من إجمالي العاملین في فلسطین، منهم 66، یمثلون حوالي في غزة عامل 165,900و

أراضي  % یحصلون على مساهمة في تمویل التقاعد (مكافأة نهایة الخدمة)، فیما یقدر عدد العاملین في 37عمل، و

ـ  48  عامل. 133,300والمستوطنات ب
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والمنشأة التي یعمل فیها ال یوجد لدیها    ،أو یعمل لحسابه   ،تمثل نسبة العاملین في القطاع غیر المنظم (صاحب عملو

أما نسبة العاملین عمالة غیر منظمة (أي   . % من إجمالي العاملین في فلسطین32سجل ضریبي أو محاسبي) نحو 

، باإلضافة إلى المستخدمین بأجر الذین ال یحصلون على حقوق مكافأة نهایة الخدمة  ،العاملین في القطاع غیر المنظم

،  )قطاعبال%  51و  ،الضفةب%  59(بواقع    %57فقد بلغت حوالي    ،أو إجازة مرضیة مدفوعة األجر)  ،أو إجازة سنویة

 6والمستوطنات.  48أراضي  وهذه الفئة یقع ضمنها غالبیة العاملین في 

مسح أثر جائحة كورونا على الظروف االجتماعیة  لظهرت بیانات نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء أ في المقابل،

  تبین أن   إذ  ،سرة الفلسطینیة بالجائحةمدى تأثر األ  )،5/ 25-/5/3(  عن فترة اإلغالق   واالقتصادیة لألسر الفلسطینیة

أن أسرتین من كل  و، خالل فترة اإلغالق فأكثر  قدت نصف دخلها قطاع فالمن األسر الفلسطینیة في الضفة و %42

من األسر توفیر مصادر دخل لتغطیة نفقاتها خالل   % 31لم تستطع فیما ، %50خمس أسر انخفض دخلها بمقدار 

 7.% من األسر بالقلق من عدم وجود ما یكفي من الطعام لألكل61تشعر في حین  فترة اإلغالق، 

% ال تستطیع تناول طعام صحي  47ا، وًعا وتنّولدیها نظام غذائي أقل كًم% من األسر 57ن وأوضحت البیانات أ

% من األسر انخفضت نفقاتها الشهریة  41ن إذ إ، الغذائیة  نفاق الشهري على الموادتبین انخفاض اإل. كما ومغٍذ

األسر الفلسطینیة    نسبة، إضافة إلى ارتفاع  2020بشهر شباط/فبرایر  على المواد الغذائیة خالل فترة اإلغالق مقارنة  

إلى  % 58 منما تقترض المال أو یشترون بالدین لتغطیة نفقات األسرة المعیشیة، بما في ذلك الطعام، التي عادة 

 8). القطاعب% 79% بالضفة و52% خالل فترة اإلغالق (بواقع 63

وأثرت علیهم بشكل كبیر، فمع  وأسرهم من معاناة العمال الفلسطینیینفاقمت جائحة كورونا  یشیر ما سبق إلى أن

إعالن الرئاسة الفلسطینیة اإلغالق الشامل في سبیل مكافحة انتشار الفایروس، توفقت مختلف القطاعات والمنشآت  

أدت هذه اإلجراءات إلى فقدان عدد كبیر من العاملین مصادر دخلهم، وانخفاض حاد في  واالقتصادیة عن العمل. 

والحفاظ على أمنها   ثیر من اُألسر، وتراجع كبیر في قدرتها على تأمین احتیاجاتها الحیاتیة الك  ىمعدالت الدخل لد

، لتنحدر تحت خط الفقر وتصنف ضمن الفئة المهمشة، خاصة الذین یعملون بنظام المیاومة والعاملین في  الغذائي

بالتالي  و  ،ات أو حقوق أو تعویضاتوغالبیتهم یعملون دون عقود عمل، وال یتمتعون بأي امتیاز  ،األعمال الموسمیة

،  المنشآت االقتصادیة  ف قاهرة كجائحة كورونا. وقد َسرح العدید منهم في ظرومن الصعب تحصیل حقوقهم ورواتب
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یتناسب مع انخفاض الطلب على السلع    ، بمالتقتصر على عدد قلیل جًدا منهم  ،عمالها أو غالبیتهم  سیما الصغیرة،  ال

 منشآت أخرى ساعات العمل أو شغلت عمالها بدوام جزئي.  والمنتجات، فیما قلصت

عمال القطاع الخاص هم األكثر عرضة للتضرر وعدم التعویض بسبب   َخلصت دراسة للباحث أشرف سمارة أنّ 

  جلة االقتصاد في ظل جائحة كورونا.ع   قف وخسارة الوظائف ومصدر الرزق نتیجة لتو  ،التعطل القسري عن العمل

ل، فیما  قملیون شی 27وتوقعت الدراسة بأن العاملین في فلسطین في القطاع غیر المنظم سیخسرون یومًیا حوالي 

ما سیرفع نسبة األسر الفقیرة إلى  یومًیا،  لقملیون شی 33والمستوطنات حوالي  48أراضي سیخسر العاملون في 

  9. قطاعال % في64و  ،الضفةفي % 30

  إبریل /حول اآلثار االقتصادیة لإلغالق أثناء جائحة كورونا في نیسانوصناعة رام ا�،    لغرفة تجارةوبحسب دراسة  

% من  87% فقط من المنشآت لیس لدیها مشكلة في دفع األجور للعاملین فیها، أي أن حوالي 13، فإن 2020

عدم الرغبة    م القدرة أ سواء كان عدم ، المنشآت التي تعطلت لن تدفع األجور للعاملین فیها، بغض النظر عن السبب

 10ر.في دفع األجو

ألف سائق أجرة تعطلوا عن العمل  20ووفق تقریر صدر عن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین، تبین أن قرابة 

عامل یعملون في   600ألف مزارع، و 30آالف عامل في الغزل والنسیج، وقرابة  3بسبب جائحة كورونا، ونحو 

وأصحاب البسطات، وعمال المحال التجاریة   آالف الباعة المتجولین،إضافة إلى التجاریة،  )الموالتالمجمعات (

 11.بمجاالت متعددة

 )انموذًجأالمشاریع النسویة ( المشاریع الصغیرة

نتاج، وغیرها من  الرتفاع تكالیف اإل امن ضعف واضٍح في بنیته األساسیة نظًرالمشاریع الصغیرة یعاني قطاع 

جراء سیاسات االحتالل القمعیة، وعدم توفر نظام موحد ینظم آلیات    ،الخدمات األساسیة الالزمة لنجاح هذه المشاریع

 عمل القطاع اإلنتاجي الصغیر وسیاسات اإلقراض والسیاسات الضریبیة.

یضاعف من تأثیر أزمة كورونا على المشاریع الصغیرة في فلسطین اعتمادها في حركتها اإلنتاجیة على االقتصاد  و

ا لتوقعات الجهاز المركزي لإلحصاء  سیشهد الناتج المحلي وفقً اء الجائحة، فیما تراجع بشكل كبیر جر الكلي، الذي
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 bit.ly/3j8mPy0: 2020غزة، أیلول/سبتمبر  -ملیون دوالر، االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین  27غت ألف عامل والخسائر بل 160تضرر قرابة  11
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، كما أشارت التوقعات إلى تراجع قدرة 2019عام المقارنة مع  2020عام ال% في 14الفلسطیني انخفاًضا بنسبة 

 12. المنشآت المتوسطة ومتناهیة الصغر على دفع الرواتب، بسبب تراجع اإلنتاج واألرباح

حذر صندوق االستثمار الفلسطیني من تأثیرات جائحة كورونا على المشاریع االقتصادیة الصغیرة والمتوسطة لما  و

ووضع حلول متكاملة ضمن   ،تمثله من أهمیة كبیرة في االقتصاد الفلسطیني، وطالب بإدارة األزمة بحكمة ومهنیة

على مجموعة من  امقلًق اذه الجائحة أظهرت انكشاًفرؤیة شاملة لمعالجة التبعات االقتصادیة الطارئة، خاصة أن ه

التي نتج عنها انكشاف االقتصاد الوطني وزیادة االعتماد على المنتجات   ،المحاور المؤثرة على االقتصاد المحلي

 ا لتوقف المشاریع الفلسطینیة. ، نظًر13األساسیة القادمة من دولة االحتالل

ظهر استطالع رأي حول أثر جائحة كورونا على المشاریع الصغیرة والمتناهیة  أ ففیما یتعلق بالمشاریع النسویة،  أما  

تي یتراوح عدد العاملین والعامالت فیها ما بین  ، وال األراضي الفلسطینیةالصغر والمتوسطة التي تدیرها النساء في  

توسطة، أو صغیرة  م اتي یدرن مشاریعوقطاع اللالو% من النساء في الضفة 95وعاملة، بأن  اعامًل 95وحتى  1

% من المشاریع التي تدیرها نساء توقفت عن  27تأثرن بشكل سلبي جراء جائحة كورونا، وأن  ،ومتناهیة الصغر

% من  42قال  إذ  % من النساء یفكرن في التخلي عن العمال والعامالت في المنشأة،  53  االستطالع أن  أفادوالعمل.  

% منهن أن القیود المفروضة  9أفادت بینما في الطلب،  ادن تناقًصأنهن شه الستطالعاتي شاركن في اوالنساء الل

ن زیادة عبء رعایة األطفال في ظل  إ% من النساء 7 قالتفي حین على الحركة والتنقل أثرت على مشاریعهن، 

 الجائحة منعهن من استكمال عملهن في مشاریعهن. 

، یلیه قطاع التطریز  %26ضمن المشاریع الصغیرة بنسبة    ا القطاعات األكثر تأثًرقطاع المنتوجات الغذائیة  ویتصدر  

ا هي تكنولوجیا المعلومات واألثاث  كانت القطاعات األقل تأثًر، في حین  %11وقطاع الحضانات بنسبة    ،%20بنسبة  

 14. %2والخشب بنسبة  

 سیاسات األطراف ذات العالقة بحمایة الفئات األكثر هشاشة

التي اتخذتها األطراف ذات العالقة خالل أزمة جائحة    المباشرة  واإلجراءاتالسیاسات    أبرز  یلي  ما فی  ترصد الورقة

وكالة األمم (الحكومة، القطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، المجتمع المدني،  الفئات األكثر هشاشة لدعمكورونا 

 
ـزي لإلحصاء،  2020اإلحصاء الفلسطیني یعلن التنبؤات االقتصادیة للعام  12 ـرك ـم ـاز ال ـه  bit.ly/2IKLwEt: 2020/ 4/ 23جراء جائحة كورونا، الج
 https://bit.ly/3595Syr: 2020/ 4/ 6سند لألنباء،  كورونا،  والمتوسطة بسبب تحذیر من تضرر المشاریع الصغیرة 13
فلسطین  –أثر فیروس كورونا على المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر التي تدیرها النساء في فلسطین، صفحة األمم المتحدة للمرأة استطالع رأي حول  14

 على الفیسبوك. 
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، مع التوقف عند بعض أوجه القصور أو  نروا)األو  - المتحدة إلغاثة وتشغیل الجئي فلسطین في الشرق األدنى

   .محدودیة التأثیر

 الحكومة

وتوقف العمل في العدید من المنشآت االقتصادیة وفرض اإلغالق،  ،  3/2020/ 5، بتاریخ  عالن حالة الطوارئ إبعد  

 أهمها: ،من اإلجراءات بهدف التقلیل من حدة األزمة على الفئات الهشة ااتخذت الحكومة عدًد

، وكنوع  یة ألزمة كورونا بهدف مواجهة التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة والصح " وقفة عز"نشاء صندوق إ •

لزامي لجمیع  إوجهت الحكومة نداء غیر . وفراد ومؤسسات الشعب الفلسطینيأمن التضامن والتكافل بین 

ن المبالغ المدفوعة لم تتجاوز  أال  إ  ،عمال من أجل التبرع للصندوق بمبالغ مالیة اعات في فلسطین ورجال األالقط

ألف   40ألكثر من  مایو/اربدء توزیع المستحقات خالل شهر أی عالن عنتم اإل ونصف المبلغ المتوقع جمعه. 

  ،ا من العمال المتضررینتوزیعه شمل فئة قلیلة جًدن ما تم  إ ، وعلى الرغم من ذلك ف15عامل من الضفة والقطاع 

 ل. قشی 700وبملبغ بسیط ال یتجاوز 

نفقت الحكومة  أ ا ببدء العمل بموازنة طوارئ في األراضي الفلسطینیة، وصدر الرئیس محمود عباس قراًرأ •

كون نفس مستویات  عانات البطالة، وهي تكاد تإعلى    2020ملیون شیقل في الربع األول من العام    52الفلسطینیة  

 16. نفاق السابقةاإل

ملیون دوالر، لدعم المنشآت الصغیرة   475لحصول على تمویل من المانحین بأكثر من لالحكومة  سعت •

ا من الجائحة، من خالل منح قروض میسرة عبر برنامج "استدامة"  والمتوسطة ومتناهیة الصغر األكثر تضرًر

 F17. الفلسطینیةالذي أطلقته سلطة النقد 

ـاط  ، 2020 مارس/منذ منتصف آذارعدة أصدرت سلطة النقد قرارات  • ـ ـل األقس ـ ـا تأجی ـ أهمه

ـة  ـ ـهور األربع ـ ـة المقترضین للش ـ ـة لكاف ـ ـهریة الدوری ـ ـد، وللمقترضین   التالیةالش ـ قابلة للتمدی

ـتة  ـ ـهر الس ـ ـیاحة والفندقة لألش ـ ـاع الس ـ ـن قط ـ ـة للتمد التالیةم ـ ـد قابل ـ ن المقترضین  أ، بید 18ی

  ، ا من قبل المقترضكما جعلت سلطة النقد تسدید القروض اختیارًی  التعاقدیة المترتبة على التأجیل.  یتحملون الفوائد

خاصة في المشاریع الصغیرة   ،ئتمان والسقوف الممنوحة للمعتمدین وطلبت من البنوك تمدید سقوف اال

 
 https://bit.ly/3dClKxd: 4/2020/ 14تحقیق إخباري: عمال المیاومة األكثر تضرًرا من أزمة فیروس كورونا في الضفة الغربیة وغزة، شینخوا،  15
 . 12-11أشرف سمارة، الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا، ص  16
 bit.ly/3dEFErm: 2020/ 9/ 8ملیون دوالر لمتضرري كورونا، وكالة األناضول،  472فلسطین تسعى لجذب  17
فعالیة اإلجراءات والقدرة على االستمرار، مرصد السیاسات االجتماعیة   :نصر عبد الكریم وعبد ا� مرار، جهوزیة النظام المصرفي الفلسطیني في مواجهة أزمة كورونا 18

 bit.ly/37gMz97: 8، ص 2020واالقتصادیة، تموز/یولیو 
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ن التعمیم األخیر كان له  أال  إ،  19غالقلى ما بعد فترة اإل إیل الشیكات  عالن عن تأجیل تحصتم اإلووالمتوسطة،  

صعوبة الوضع االقتصادي  درجة تأثیر  ن  إ  إذ   یكات المرتجعة بعد القرار مباشرة،أثر واضح على كمیة ومبلغ الش

ن القرار أعطى فرصة للمودعین لسحب أرصدتهم من البنوك حتى یتم  أ إال  ،تفاوتت على القطاعات المختلفة

  20. وبالتالي تأجیل الدفع ،رجاع الشیكاتإ

 واتحاد نقابات العمال لقطاع الخاصا

ملیون دوالر، أي   14، 8/5/2020لم تتجاوز حتى  "وقفة عز"القطاع الخاص تبرعات مالیة لصندوق قدم  •

  11حوالي  2020، كما قدمت البنوك حتى نهایة الربع األول من العام 21جمعه% فقط من المبلغ المتوقع 50

 22ق. صندوالهذا ل معظمها من خالل قملیون شی

%  50نقابات العمال یقضي بصرف ا مع القطاع الخاص واتحاد أبرمت الحكومة من خالل وزارة العمل اتفاًق •

ن دراسة غرفة تجارة وصناعة  أال  إغالق،  زمة االقتصادیة واإلمن رواتب الموظفین والعمال ألول شهرین من األ

Fجور العاملین لدیها. أتدفع  م% من المنشآت ل87لى أن  إشارت أرام ا� 

23 

  لمتحدة اإلنمائي االجتماعیة للعمال وبرنامج األمم اعمل مجلس إدارة الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة  •

UNDP  ألف دوالر، لدعم المنشآت متناهیة الصغر   575، على توقیع اتفاقیة بقیمة األراضي الفلسطینیةفي

  24. والصغیرة والمتوسطة، المتضررة من جائحة كورونا

 المجتمع المدني

التحدیات المرتبطة بصعوبة وتعقیدات الحالة االجتماعیة والسیاسیة  تواجه مؤسسات المجتمع المدني العدید من 

تحدیات في عملیة التمویل والشروط المفروضة علیه من قبل الممولین،  . وعلى الرغم من الواالقتصادیة الفلسطینیة

الساحة،  نه لم یغب عن أال إ ، زمة كوروناأهلي على غرار غیره من القطاعات الحیویة في ظل تضرر القطاع األو

 
 .2020/ 3/ 22قد الفلسطینیة، لسلطة الن 2020/ 9تعلیمات رقم  19
 . 11نصر عبد الكریم وعبد ا� مرار، جهوزیة النظام المصرفي، ص  20
 موقع صندوق "وقفة عز".  21
 .13نصر عبد الكریم وعبد ا� مرار، جهوزیة النظام المصرفي، ص  22
 .23أشرف سمارة، الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا، ص  23
: 2020/ 9/ 17یوّقعان اتفاقیة لدعم المنشآت المتضررة من جائحة كورونا، الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة للعمل،    UNDPوغیل  الصندوق الفلسطیني للتش 24

bit.ly/3lSF6B6 
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وتقدیم برامج الدعم النفسي والصحي للمرضى،    ،غاثیةوالحمالت اإل  ، في مجال الحمایة االجتماعیةعدة  ذ تدخالت  ونّف

   25.لى توزیع الطرود الغذائیة والمساعدات لألسر المستورةإإضافة 

 األونروا

بما یالئم الوضع القائم    ،بعض تلك البرامجا، مع تحدیث  األونروا على برامجها المنفذة سابًقوكالة  اقتصرت تدخالت  

ما أثر على تقلیص العدید  ،  وفتح خطوط المساعدة  ،في الضفة الغربیة وقطاع غزة من حیث تقدیم الخدمات عن بعد

 26. من خدماتها المقدمة

 خیارات سیاساتیة مقترحة

للمساعدة في حمایة الفئات  عدة تطرح الورقة خیارات سیاساتیة لجهات االختصاص، في محاولة منها لوضع بدائل 

هذه البدائل یمكن التعامل مع و .وتقدیم ما یلزم لتلك الفئات لضمان حیاة كریمة لها األراضي الفلسطینیة،ة في الهّش

سیما أنها تمزج ما بین السیاسات    ، الالغایة المنشودة  تحقیق  ن كل بدیل یدعم ویساند البدائل األخرى فيإذ إ  ،بالتزامن 

وبناء أنظمة الحمایة االجتماعیة متوسطة وبعیدة المدى، وتوصیات العدید من المنظمات   ،یة والمالیةاالقتصاد

والمؤسسات الدولیة، والنماذج التي اعتمدتها بعض الدول لالستجابة لتحدیات األزمة واحتماالت استطالة أمدها  

ت األزمة عبر تدابیر قصیرة األجل عالیة  ف واالستجابة لتحدیااعتماد سیاسات التكیّ  من حیثوتعمق تأثیراتها، 

، شریطة أن تخدم  وتوسیع شبكات األمان االجتماعي في المدى المباشر ،اتضرًركثر التأثیر موجهة لدعم الفئات األ

 . مخرجات سیاسات التكیف واالستجابة السریعة األهداف المتوخاة من السیاسات بعیدة المدى

 

 دابیر قصیرة األجل عالیة التأثیریة لحالة الطوارئ عبر تالبدیل األول: االستجابة السیاسات

كإنشاء   ،أن الحكومة في الضفة الغربیة عملت على تخفیف األضرار التي لحقت بالفئات الهشةمن رغم على ال

  بمبلغألف عامل،    600جمالي عدد العمال البالغ  إألف عامل فقط، من    40الذي استفاد من خالله    " وقفة عز"صندوق  

ألف مستفید    70  لحواليصرف مساعدات مالیة  ب  السلطات القائمة في قطاع غزةقیام  ، إضافة إلى  للواحد  شیكل  700

هذه  إال أن ؛ كورونا شملت العمال المتضررین جراء جائحةو لألسرة، دوالر 100 ، بمبلغمن المنحة القطریة

 
خالل حلقة نقاش)، مركز مسارات، واقع مؤسسات المجتمع المدني في األراضي الفلسطینیة: كیف نتفادى انهیارها؟، (ورقة غیر منشورة قدمت  عصام یونس، 25
14 /6 /2020. 
 bit.ly/2Hd0gLm:  2020/ 5/ 6)، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)،  2020نیسان    26-20التقریر األسبوعي حول فیروس كورونا (  26
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ة التي تضررت بسبب ّشلسد احتیاجات الفئات الهغاثیة الطارئة لم تكن كافیة  اعدات اإلالمساإلجراءات وغیرها من  

   جائحة كورونا. 

  ، 2021خالل العام    تشیر السیناریوهات المتوقعة النتشار فایروس كورونا بشكل أوسع خالل فصل الشتاء وما بعده

سوف تنطوي على المزید    التساع الجائحةمن التأثیرات الصحیة    إلى أن اإلجراءات الرسمیة التي یمكن اتخاذها للحّد

وهو ما یؤكد   ، اخصوًص على الفئات األكثر هشاشةو، اعلى المجتمع عموًم من الضغوط االقتصادیة واالجتماعیة 

 . تتجاوز الطابع اإلغاثي على أهمیته   تطبیق إجراءات أكثر شمولیةإلى  الحاجة

اقتصادي اجتماعي  العاجلة ضمن خطة إنعاش تنفیذ عدد من التدابیر واإلجراءات أهمیة تقوم فكرة هذا البدیل على 

سد الفجوات وتقلیل الخسائر التي نتجت جراء تفشي  من أجل وذلك  ،موجهة لتوسیع شبكات الحمایة االجتماعیة

مثل: عمال  ،على الفئات الهشة اومباشًر اكبیًر االمناطق الفلسطینیة، التي أثرت تأثیًر مختلفجائحة كورونا في 

  احبات المشاریع الصغیرة، لعمال داخل الخط األخضر، والنساء صواین في القطاع غیر المنظم، والعامل، المیاومة

 من خالل:

رصد الفئات التي تضررت جراء جائحة كورونا، وتحدید حجم الضرر الذي لحق بهذه الفئات في الضفة   •

 والقطاع.  

دعم الفئات الضعیفة من المزارعین والصیادین وعمال المیاومة والجمعیات التعاونیة التي تضررت بسبب تراجع  •

ما تستدعیه الضرورة لحمایة سبل   حسب ، أو الوصول إلى األسواق ،إمكانیة الحصول على المدخالت األساسیة

خالل فترات الماء، واالتصاالت وعفاء هذه الفئات من دفع مستحقات خدمات الكهرباء، إعیشهم، إضافة إلى 

 نتیجة عدم مقدرتهم على الدفع.    األكثر تضررا ، وعدم فصل هذه الخدمات عن المواطنین األزمة

هد المزید من التفاقم نتیجة لفقدان دخل معظم األسر الضعیفة، من  التخفیف من آثار التدهور االقتصادي الذي ش •

 خالل تقدیم المساعدات النقدیة متعددة األغراض أو المساعدة في دفع اإلیجارات.

  زراعة األراضي، و  استصالح  التي تعمل على  سیما المبادرات التعاونیة،   ، التشجیع الحكومة للمبادرات الزراعیة •

واألسمدة وكل ما  توفیر األشتاللالنقابات یعاز لالتحادات ومن خالل اإل وتشجیع مبادرات االقتصاد المنزلي،

 وذلك لالعتماد على هذه المحاصیل لسد احتیاجات الفئة الهشة.   ،یلزم لنجاح الزراعة

لوضع آلیة عمل   ،االجتماعیة والعملوزارتي التنمیة  مثل    ،دعم الوزارات التي تقدم خدمات مباشرة للفئات الهشة •

 ،من خالل رصد موازنات خاصة استجابة لألزمة  ،والتنسیق معها في تنفیذ مهامها األساسیة  اممشتركة فیما بینه

  ة.لتنفیذ برامج تدخل عاجلة لمساعدة الفئات الهّش
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ا للنساء، بما في ذلك  سیم رة طویلة األجل للمشاریع الصغیرة ومتناهیة الصغر، التشجیع تقدیم قروض میّس •

إنشاء صندوق لهذه الغایة تشارك في إدارته األطراف الرسمیة والقطاع الخاص والمنظمات األهلیة الناشطة في  

 هذا المجال.

الحكومة الفلسطینیة بوضع خطة استجابة للتعامل مع جائحة كورونا   به قامتإلى ما  یمكن االستناد  المعقولیة:

، وبخاصة في حالة تعزیز الشراكة بین المؤسسات الرسمیة  في تنفیذ التدابیر المطروحةنشاء صندق "وقفة عز"، إو

الالزمة  والقطاع الخاص والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في عملیة التخطیط والتنفیذ وحشد الموارد المادیة 

 .إلدارة األزمة

یحظى هذا البدیل بمقبولیة لدى الحكومة، لذا ُیمكن قبوله والعمل على تبنیه، خاصًة أنها تسعى للتقلیل من    المقبولیة:

 الخسائر التي لحقت باالقتصاد الفلسطیني وتداعیات ذلك على الفئات الهشة. 

السلطة الفلسطینیة، وتوفیر مصادر التمویل الداخلیة   یمكن تطبیق هذا البدیل على مستوى مناطق إمكانیة التطبیق:

 والخارجیة لمساعدة الفئات الهشة.

سیعمل هذا البدیل على أن تربح كل من الحكومة والمواطن، من خالل تخفیف األعباء التي تتحملها    الربح والخسارة:

 نتیجة انهیار الوضع المعیشي للفئات الهشة. 

 

 وضمان اجتماعي اجتماعیةایة بناء أنظمة حمالبدیل الثاني: 

خاصة في التصدي    ،ة في المجتمعاتوركیزة لحمایة الفئات الهّش  ،للدولة  اأساسًی  انظمة الحمایة االجتماعیة رافًعّد أتع

 قدرة من األنظمة لهذه لما  والتي تؤثر على الوضع االقتصادي بشكل خاص، ، لألزمات الكبرى التي تعصف بها

 وفي االجتماعیة، الهشاشة من والحد ، وتهدید األمان الوظیفي  والعمل الدخل خسارة آثار الحد من في وسریعة الةفّع

خاصة و ألفراد المجتمع، االجتماعیة توفیر الحمایة یبرز دور الحكومة فيووالفقر.   البطالة معدالت زیادة من التقلیل

 والضمان االجتماعیة أنظمة الحمایة وتوفیر  سیاسات عبر إقرار ،ة، وبضمنها العمال والعامالتالمهمش الفئات

 وعادل.   شمولي بشكل االجتماعي

 الضمان  نظام مثل ،والمهمش الضعیفة الفئات حقوق تضمنعیة التي جتماالا نظمةاأل تعزیز أبرزت األزمة أهمیة

 والحمایة التشغیل  منظومة ضمن وجوده حجم الثغرة الناجمة عن عدم األزمة ، الذي أوضحتاالجتماعي

من اإلعالن   ) 22(المادة   الضمان االجتماعي أحد الحقوق اإلنسانیة االقتصادیة األساسیة بحسبّد  ویع  27. االجتماعیة

 
 كورونا، مصدر سابق. أزمة جّراء والخاسرون الخسائر أشرف سمارة،  27

http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_22.html#at24
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الذي وّقعت   )9(المادة  و   ، العالمي لحقوق اإلنسان

 .وأصبحت بذلك ملزمة بالوفاء بالحقوق التي تكفلها تلك المواثیق ،دولة فلسطینعلیه 

 واالقتصادیة المجتمعیة المكونات كافة معواسع  مجتمعي حوارفي حال إجراء ل قابل للتطبیق البدی المعقولیة:

على   یجب التي ، االجتماع والضمان ة، االجتماعی الحمایة أنظمة حول شكل المدني، والمجتمع السیاسیة والقوى

الحكومي   التمویل توفر مدى على تعتمد برامجاالجتماعیة من   الحمایة برامج  لى تحویلإضافة إ  ،تبنیها فلسطینیینال

  الوصول  على  وقدرتها،  الستمرارها أساسي كأمر عدةمصادر   من  تمویلها تستقي  مستقلة  وطنیة  أنظمة إلى  والدولي

 تحویل وكذلك الفلسطینیة،  الحالة تناسب ال  التي الحالیة  االستحقاق معاییر عن  ا بعیًد ة،المهمش الفئات كافةإلى 

 وعلى  ،اوحاكمیته اإدارته واالجتماعیة في  العمالیة القوى كافة تمثیل ، معيأساس حق إلى خدمة من التعاطي معها

   28. اصنادیقه  في  الدولة من مباشرة مالیة مساهمة توفیر أساس

خرها قانون الضمان االجتماعي الذي وضعته  آ  ،قانون ضمان اجتماعي  إلقرارعدة  هناك محاوالت    تكان  المقبولیة:

جوبه بمعارضة من جهات مختلفة تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص  والذي  ،  2016عام  الالسلطة الفلسطینیة في  

باب االحتجاج  ستعود أو  .وقف تنفیذ القانونب 2019لى صدور قرار رئاسي في حزیران/یونیو إ ما أدى  ،والعمال

إلى الشفافیة ومشاركة المجتمع الفلسطیني، إذ لم یتم التشاور مع   ه أهمها افتقار ،دةأمور على إ على القانون وبنوده 

ومدى جدواها  بعض بنوده على نصوص  المآخذ العدید من ، فضًلا عن النقابات المهنیة وال مع القطاع الخاص

  29. هاتوقانونیّ 

شبكة أمان  إذ یعّد بمنزلة    ،قانون الضمان االجتماعي بالنفع والربح على الشعب الفلسطیني  سیعود  الربح والخسارة:

 الكبرى. األزمات عند اوتحدیًد االجتماعیة، الهشاشة من حّدوت ومصادر دخلهم،  تحمي العمال والموظفین

 

 االحتاللعادة هیكلة االقتصاد الفلسطیني باتجاه االنفكاك عن إالبدیل الثالث: 

االستثمار ضمن قطاعي الزراعة   تعزیز یقترح هذا البدیل العمل على تقویة قاعدة االقتصاد الفلسطیني عبر

تنمیة القدرات الفلسطینیة  والصناعة، ال سیما فیما یتعلق باستخدام التكنولوجیا والمبادرة والتسویق ومدخالت اإلنتاج، و

وتطویر عالقات التجارة مع الدول  ،الصغیرة اإلنتاجیة  المشاریع شجیعوت ، في عملیة اإلنتاج بالقطاعات المختلفة

  30. وخفض االعتماد على االستیراد من إسرائیل ، الشقیقة والصدیقة

 
 bit.ly/3492KDK: 2020االجتماعي، مرصد، آب/أغسطس  والضمان االجتماعیة الحمایة ألنظمة رؤیة 28
   bit.ly/30UtLJ3: 2019/ 22/9كرم عمر، المعارضة الفلسطینیة للضمان االجتماعي: ثورة أم انتكاسة، شبكة السیاسات الفلسطینیة (الشبكة)،  29
ورقة غیر منشورة قدمت جهاد حرب، تعزیز الصمود الفلسطیني في ظل التحدیات الراهنة وأزمة كورونا: التداعیات السیاسیة لجائحة كورونا على الوضع الفلسطیني، (  30

 .2020/ 5/ 13خالل حلقة نقاش)، مركز مسارات، 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://bit.ly/30UtLJ3
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 خالل الحكومة تبنتها التي  واالقتصادیة  السیاسات االجتماعیة مجمل في  النظر إعادة ویتوجب في هذه المرحلة 

االجتماعیة،   والفئات  الطبقات بین الفجوة وتعمیق  ، والبطالة الفقر إلى زیادة ظواهر والتي أدت ،الماضیة العقود

 في بما یؤدي إلى قفزة الواردات، واستبدال واإلنتاج، التشغیل، كثافة على تحرریة تقوم تنمویة  سیاسات وممارسة

 الركون وعدم األساسیة، إنتاج بعض السلعفي  ، مع ضرورة أن یكون للحكومة دور مركزي31الوطني  االقتصاد

خلق  نتاجیة في فلسطین، ورفع القدرة التشغیلیة للعمالة اإلوسیعمل ذلك على  32المجاالت. في شتى الخصخصة إلى

  إسرائیل. في العمل على االعتمادیة حدة من  فرص عمل مستقرة وجیدة، تخفف

، عبر  الالنفكاك من عالقة التبعیة االقتصادیة لدولة االحتالل تدریجًیتبني سیاسة حكومیة واضحة وهذا یتطلب 

 التأثیر ، ومنفكة عناإلسرائیلي لالقتصاد غیر تابعة اقتصادیة  منظومة  لبناء البعید المدى على واضحة ستراتیجیةإ

القیود المفروضة من قبل االحتالل   في ضوء  33،أزمة كل في یبرز الذي الفلسطیني، باالقتصاد االحتالل لتحكم الكبیر

إیجاد حلول جذریة  و ، اإلسرائیلي العمل سوق  على  القسري االعتمادف یتخف على االقتصاد الفلسطیني، والعمل على 

 إلى باالستناد العمل اإلسرائیلیین، وأرباب الحكومة اإلسرائیلیة على  والضغط  فیه،  للمشاكل المتعلقة بظروف العمل

والمشغلین  الحكومة  المضیفة، إلجبار الدول في المهاجرة العمالة حقوق وتصون تنظم الدولیة التي االتفاقیات

  .الخصوص بهذا اإلسرائیلي القانون علیها ینص التي  بالتزاماتهم الوفاء اإلسرائیلیین على 

، ضمن  لیة االنفكاك وكیفیتهآم قرار سیاسات حكومیة واضحة تنّظإ في حالالبدیل یمكن تطبیق هذا : المعقولیة

حتى ال تحدث   ؛سرائیل وتحكمها في االقتصاد الفلسطیني إوعمق تأثیر  ، خطوات متدرجة تراعي الحالة الفلسطینیة

طراف ذات العالقة شراك كافة األ، إومن الضروري في هذا السیاق  .منه المواطن الفلسطینيثانتكاسة وتراجع یدفع  

راء على  خذ كافة اآلوأ ،نعاش وتقویة االقتصاد الفلسطینيإصادي في خطة االنفصال ووالفاعلة في المیدان االقت 

ن یتم تشكیل لجنة رقابة مختصة  أمحمل الجد واالهتمام لضمان نجاح البدیل في تحقیق غایته، مع تأكید ضرورة 

 ، وتقّیمها.تراقب وتتابع سیر الخطط 

وكذلك العدید من البحوث   ، نیة واالعتباریة الفلسطینیةالعدید من الجهات والشخصیات الوط  نادت المقبولیة: 

ینیة والكادر البشري  بضرورة بناء اقتصاد فلسطیني مستقل وقائم بذاته ومعتمد على الموارد الفلسط  ،والدراسات

  ، هناك العدید من الدول الصدیقة والمؤسسات الدولیة ستدعم هذا الحق  ، العربي والدولي  ین وعلى الصعید   الفلسطیني. 

 لما له من دور رائد في ترسیخ العدالة االجتماعیة والحریة.  ،نجاحه وتنفیذهإ وتساهم في

 
 رؤیة ألنظمة الحمایة االجتماعیة والضمان االجتماعي، مصدر سابق.  31
 رف سمارة، الخسائر والخاسرون جّراء أزمة كورونا، مصدر سابق.أش 32
 المصدر السابق. 33
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تسهیل  مجال في التجاریة  والبنوك الحكومیة تتضافر الجهود أن یجب   هذا البدیل،في سبیل تحقیق    إمكانیة التطبیق:

 الحكومة تقوم أن یمكن كما .استثنائیة  وتسهیالت حوافز األنشطة هذه في المنشآت العاملة عبر منح ض،اإلقرا

 34ة.همة مستهدفم  لقطاعات  ومحدد  واضح لبرنامج  اوفًق القروض بضمان الفلسطیني االستثمار صندوق مع بالشراكة

ن  أ بشرط    ،وفي المؤسسات المعنیة  ،القطاع الخاصموال في  مام رؤوس األأا فتح الباب لالستثمار  یًضأومن الممكن  

 لى الهیمنة على المجاالت االقتصادیة المختلفة.إتكون بنسب مدروسة ال تؤدي 

  ة السیاسی یاتمستو الالبدیل في حال تطبیقه الكثیر من الممیزات والمكتسبات على هذا یوفر  الربح والخسارة:

لى  إ  ،ة والعمالمن الفئات المهمشة والهّش  ا بدًء  ،جمیع طبقات المجتمع  ، وسیعود بالنفع على ةواالجتماعی  ة واالقتصادی

هم في موارد مالیة كبیرة ستساالفرص لتوفیر وسیفتح البدیل  .موالأصحاب رؤوس أعلى الطبقات من مشغلین وأ

مستوى  وحمایة الفئات المهمشة في حال وقوع الكوارث، وسیرفع من مستوى دخل الفرد  و  ،استمرار عجلة االقتصاد

 المعیشة في فلسطین. 

 خاتمة

ن توفیر متطلبات بناء منظومة  إ ذإترى الورقة أن هناك عالقة ترابط وتكامل بین البدائل الثالثة الواردة أعاله، 

وإعطاء األولویة للقطاعات اإلنتاجیة    ،إعادة هیكلة االقتصاد الفلسطیني دون  من  ا  الة سیكون صعًبحمایة اجتماعیة فّع

والحد من عالقات التبعیة لالقتصاد اإلسرائیلي، وهو ما یتضمنه البدیالن الثاني   ،القادرة على توفیر فرص العمل

نتشار جائحة كورونا،  والثالث. وفي الوقت ذاته، تقتضي التأثیرات المتواصلة والقابلة لالشتداد في ضوء استمرار ا 

ا لتوسیع شبكات وأشكال اعتماد سیاسات وتدابیر قصیرة األجل عالیة التأثیر تستجیب لحاجة الفئات األكثر تضرًر

وإعادة هیكلة االقتصاد واالنفكاك التدریجي    ،الالحمایة االجتماعیة، التي تصب في خدمة بناء نظام حمایة اجتماعیة فّع

 ، كما ینعكس في البدیل األول.لى المدى اإلستراتیجيع  عن االقتصاد اإلسرائیلي

الفئات   اتخاذ تدابیر لحمایة لم یتم إن ضرر تعطل عجلة اإلنتاج ال یقل ضراوة عن ضرر انتشار الفیروس، ما

وتلبي  ، تدعم صمودها ،تخصیص مساعدات عاجلة لهاوتعزیز أمنها الوظیفي والغذائي، بالتزامن مع  ،ةالهّش

تكون   بحیث، البدیل األول في سیاق ارتباطه بالبدیلین الثاني والثالثسعى له ییاتیة الیومیة، وهذا ما احتیاجاتها الح

 نه، وجمیعها مطلوبة وملحة التنفیذ في ظل حالة الطوارئ الراهنة. خر ویمّكالبدائل الثالثة متدرجة یسند بعضها اآل
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