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املحور األول
املنشآت االقتصادية متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة األكرث
عرضة للمخاطر ،وحامية الوظائف ،وبخاصة للشباب والنساء

القسم األول :اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا عىل املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة
مقدّ مة
لقــد أثــرت جائحــة كورونــا خــال األشــهر املاضيــة بشــكل مبــارش عــى كافــة األنشــطة االقتصاديــة يف مختلــف
القطاعــات ،وانعكســت ســلباً عــى مختلــف املــؤرشات االقتصاديــة ،فلقــد انخفضــت معــدالت التوظيــف ،وتراجــع
الناتــج املحــي اإلجــايل ،وتراجعــت اإلي ـرادات الحكوميــة .تعتــر أنشــطة املطاعــم والفنــادق ،والبنــاء ،والتجــارة
(الجملــة والتجزئــة) ،والصناعــة والتعديــن ،والقطــاع الزراعــي مــن أكــر القطاعــات تــررا ً ج ـراء انتشــار جائحــة
كورونــا .يســلط الصنــدوق التــايل الضــوء عــى أبــرز تأثـرات جائحــة كورونــا عــى القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة:

ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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صندوق  :1التأثري العام واملتوقع ألزمة جائحة كورونا عىل القطاعات االقتصادية املختلفة
القطاع املايل:
• يف منتصــف نيســان/أبريل  ،2020توصلــت وزارة املاليــة وســلطة النقــد الفلســطينية إىل اتفــاق تق ـ ّدم مبوجبــه
البنــوك  400مليــون دوالر كتمويــل إضــايف للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ملــدة ســتة أشــهر مــن ميزانيــة الطــوارئ
(بواقــع  66.7مليــون دوالر شــهرياً منــذ شــهر آب ،لتوفــر الســيولة الالزمــة للمؤسســات الحكوميــة) .ومــع ذلــك،
فــإن األثــر املــايل للوبــاء والخســائر الكبــرة التــي تتكبدهــا األرس واملنشــآت تهــدد اســتقرار النظــام املــريف ،وتعاين
الحكومــة الفلســطينية وموظفوهــا مــن مشــكلة نقــص الســيولة ،وتشــكل نســبة القــروض املقدمــة إىل الحكومــة
1
الفلســطينية وموظفيهــا حــوايل  3.11( %35مليــار دوالر) مــن إجــايل االئتامنــات املرصفيــة.
• ارتفعــت نســبة الشــيكات املرتجعــة يف األرايض الفلســطينية لتصــل إىل  ،%35مــن إجــايل الشــيكات
2
املقدمــة للــرف خــال فــرة الجائحــة ،مقارنــة مــع متوســط بلــغ  10باملئــة يف العــام .2019
• تم تأجيل دفعات القروض لألشهر األربعة األوىل من إعالن اإلغالق.
• تراجــع صــايف أربــاح البنــوك الفلســطينية املدرجــة يف بورصــة فلســطني ،بنســبة  %2.19خــال الربــع األول مــن العــام
3
.2020
• ســجلت رشكــة ســوق فلســطني لــأوراق املاليــة خســارة قدرهــا  34,360دوالرا ً أمريكيـاً (صــايف) ،بانخفــاض
4
بلغــت نســبته  %110قياس ـاً بأربــاح الفــرة ذاتهــا مــن العــام املــايض .2019
• ســجل إجــايل قيمــة تــداوالت الســوق خــال النصــف األول مــن العــام  2020انخفاض ـاً نســبته ،%69
قياســاً مبســتوياته يف الفــرة املامثلــة مــن العــام .2019
الصناعة
• بنــا ًء عــى بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،فــإن مســتوى اإلنتــاج الصناعــي ،ســجل ارتفاعـاً
نســبته  %29.06خــال شــهر حزيـران  2020مقارنــة مــع شــهر أيــار مــن العــام  ،2020ليســجل مســتويات
5
مشــابهة ملــا كان عليــه الحــال قبــل جائحــة كورونــا.
• تأثــرت رشكات قطــاع التصنيــع (املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة) بشــكل كبــر باإلجــراءات
االحتوائيــة أثنــاء فــرة اإلغــاق ،ونخــص هنــا بالذكــر مشــاريع الحجــر والرخــام الصغــرة ،ومحــال صناعــة
األثــاث ،واألحذيــة والجلــود ،ومشــاريع الحــرف اليدويــة) ،التــي أجــرت عــى اإلغــاق خــال الفــرة
األوىل مــن انتشــار الجائحــة مــا ادى اىل تقليــص أنشــطتها بســبب االنخفــاض الكبــر يف الطلــب ،وإلغــاء
الطلبيــات ،ونقــص التوريــد واملــواد الخــام ،ووســائل النقــل املقيــدة عــى طــول سالســل القيمــة املحليــة
والعامليــة ( ،)L/GVCsبينــا مل تشــهد الــركات العاملــة يف تصنيــع األغذيــة االنخفــاض نفســه الــذي
شــهدته الــركات العاملــة يف األنشــطة املذكــورة ســابقاً.
الزراعة:
• وفقـاً ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة “الفــاو” ،ســيعاين  1.7مليــون شــخص مــن انعــدام األمــن
الغــذايئ يف فلســطني ( %80يف قطــاع غــزة و %20يف الضفــة الغربيــة) 6،وتؤكــد املنظمــة أن أصحــاب
املشــاريع الصغــرة (مــريب املوايش/مزارعــن) ســيواجهون مشــاكل كبــرة نتيجــة ارتفــاع أســعار املدخــات،
وبخاصــة أنهــم ســوف يفتقــرون إىل الســيولة النقديــة أثنــاء التعامــل مــع املورديــن ،الذيــن يتعاملــون
باملدفوعــات النقديــة فقــط.
1 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory- August
2020. UNCTAD- https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf
 -2اقتصاد/بسبب-كورونا-الشيكات-املرتجعة-يف-فلسطني-تصل-35-باملئةhttps://www.aa.com.tr/ar/1807556 /
3 https://bit.ly/2QGSDOR
4 http://www.bnews.ps/news/5f30e266c8702e477e4818c7
5 http://www.bnews.ps/news/5f2c1bb7c8702e477e4818b4
6 https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/07/FAODOC_160720.pdf
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• ارتفعــت أســعار املبيــدات واألســمدة والبــذور ألســابيع عــدة متتاليــة ،وذلــك عــى خلفيــة اإلغــاق للحــد
مــن انتشــار الجائحــة .وس ـ ّبب ارتفــاع األســعار هــذا قلق ـاً للمزارعــن بخصــوص قدرتهــم عــى مكافحــة
اآلفــات خــال املوســم املقبــل.
الخدمات والسياحة:
• قامــت وزارة الســياحة واآلثــار بعمــل مجموعــة مــن الدراســات لتقديــر الخســائر وكيفيــة مواجهــة األزمــة،
وتــم رفــع توصياتهــا ومقرتحاتهــا إىل مجلــس الــوزراء .وفيــا يخــص دعــم القطــاع الســياحي ،تــم إقـرار رصف
 %50مــن اإليـرادات الرضيبيــة فــورا ً للفنــادق ،وإعفــاء املؤسســات واألفـراد الحاصلــن عــى ترخيــص مــن قبــل
وزارة الســياحة كمهــن ســياحية مــن رســوم الرتخيــص للعــام  7.2020وبحســب تقدي ـرات الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني ،فــإن قطــاع الســياحة يف فلســطني يشــغل مــا يقــارب  21ألــف عامــل ،كــا أ ّن القطــاع
الســياحي يوفــر فــرص عمــل يف أنشــطة أخــرى ،كمــزودي الخدمــات والحــرف التقليديــة ،وغريهــم ،ويقــدر
عــدد العاملــن يف هــذه األنشــطة بحــوايل  35ألــف عامــل.
القطاع الحكومي:
• مــن املتوقــع أن يصبــح الوضــع املــايل للســلطة الفلســطينية أكــر صعوبــة ،بســبب انخفــاض اإليـرادات والزيــادة
الكبــرة يف اإلنفــاق العــام عــى االحتياجــات الطبيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة .حتــى مــع إعــادة تخصيــص بعــض
النفقــات ،ميكــن أن تــزداد فجــوة التمويــل بشــكل مثــر للقلــق ،مــن  800مليــون دوالر العــام  2019إىل أكــر مــن
8
 1.5مليــار دوالر يف العــام  2020لتلبيــة هــذه االحتياجــات بشــكل مناســب.
العامل:
• وقعــت وزارة العمــل واملجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص واتحــاد نقابــات العــال ،اتفاقـاً يقــي بالتـزام
القطــاع الخــاص بدفــع األجــور للموظفــن والعــال عــن شــهري آذار ونيســان بنســبة  %50مــن األجــر ،مبــا
9
ال يقــل عــن  1000شــيكل ،عــى أن يدفــع باقــي املبلــغ املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة.
• يعتــر عــال االقتصــاد غــر الرســمي (يعملــون بــدون عقــود) مــن بــن الفئــات األكــر تــررا ً ،ويشــكلون مــا
نســبته  %48مــن العــال الفلســطينيني الذيــن ال يعملــون بــأي شــكل مــن أشــكال العقــود .ويشــكل هــؤالء
العــال مــا يقــارب  %50مــن العاملــن يف القطــاع الزراعــي ،وكذلــك  %40مــن عــال البنــاء .ويعمــل
العديــد مــن عــال االقتصــاد غــر املنظــم لحســابهم الخــاص ،ال ســيام أولئــك الذيــن يعملــون يف قطــاع
10
النقــل وتجــارة التجزئــة ،وهــذا يعنــي أن العــال األقــل مهــارة هــم الذيــن ســيعانون أكــر مــن غريهــم.
• ســيؤدي فقــدان دخــل حــوايل  140,000فلســطيني 11يعملــون يف إرسائيــل واملســتوطنات إىل تقليــص
اســتهالك األرسة بشــكل كبــر والتأثــر عــى االقتصــاد بأكملــه مــن خــال التأثــر عــى الطلــب الــكيل.
• قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بتنفيــذ مســح أرسي خــاص لقيــاس أثــر جائحــة كورونــا
(كوفيــد )19-عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية .أجــري املســح عــى عينــة أرسيــة
بلغــت  9,926أرسة ،تبــن مــن املســح أن حــوايل ثالثــة مــن أصــل أربعــة معيلــن رئيســيني لــأرس يف الضفــة
الغربيــة ( )%73كانــوا يعملــون خــال فــرة اإلغــاق التــي امتــدت مــن الخامــس مــن آذار حتــى الخامــس
والعرشيــن مــن أيــار مــن العــام  .2020باملقابــل ،توقــف معيــل واحــد مــن بــن كل ســبع معيلــن يف الضفــة
الغربيــة ( )%14عــن العمــل خــال فــرة اإلغــاق ،وحــوايل معيــل واحــد مــن بــن كل مثانيــة معيلــن كانــوا
ال يعملــون قبــل فــرة اإلغــاق يف الضفــة الغربيــة ( .)%13شــكل إعــان حالــة الطــوارئ وإغــاق املؤسســات
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=TtyCnCa876211412637aTtyCnC
Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. World Bank Group. June 2020.
https://bit.ly/2S1TRF3.
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729
Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory- August
2020. UNCTAD- https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf
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العامــة والخاصــة كافــة نتيجــة القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة ملواجهــة جائحــة كورونــا يف الضفــة الغربيــة،
ومنهــا االلتــزام بالبقــاء يف املنــازل ،ســبباً رئيســياً للتوقــف عــن العمــل بنســبة وصلــت  12.%68وأثــرت
الجائحــة بشــكل ملحــوظ عــى تدفقــات األجور/والرواتــب ،فحــوايل  %23مــن املعيلــن الرئيســيني والعاملــن
بأجــر تلقــوا أجورهــم كاملعتــاد ،بينــا  %25منهــم تلقــوا أجورا ً/رواتــب بشــكل جــزيئ ،و %52مل يتلقــوا أي
أجور/رواتــب خــال فــرة اإلغــاق .كــا كان هنــاك انخفــاض يف اإلنفــاق الشــهري عــى املــواد ،حيــث
خفضــت  %41مــن األرس نفقاتهــا الشــهرية عــى املــواد الغذائيــة خــال فــرة اإلغــاق مقارنــة مــع شــهر
شــباط/فرباير  %42( 2020يف الضفــة الغربيــة ،و %40يف قطــاع غــزة).
لقــد تركــت جائحــة كورونــا ،خــال األشــهر املاضيــة ،آثــارا ً ســلبية كبــرة عــى األصــول اإلنتاجيــة واملشــاريع متناهيــة
الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،نتيجــة صعوبــة الحصــول عــى مدخــات اإلنتــاج األساســية ،وفــرص كســب العيــش ،إضافــة
إىل تــرر سالســل اإلنتــاج والخدمــات اللوجســتية يف مختلــف القطاعــات .كــا تركــت الجائحــة آثــارا ً ســلبية كبــرة عــى
الطلــب املحــي مــن الســلع والخدمــات بســبب انخفــاض القــدرة الرشائيــة للســكان نتيجــة توقــف منشــآت األعــال عــن
العمــل لف ـرات طويلــة ،وارتفــاع معــدل البطالــة ،وانخفــاض مســتوى األجــور ،وانقطــاع رواتــب موظفــي القطــاع العــام
لفـرات طويلــة نتيجــة احتجــاز االحتــال اإلرسائيــي ألمــوال املقاصــة.
تعــد املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة العمــود الفقــري لالقتصــاد الفلســطيني ،حيــث بلــغ عــدد
13
املنشــآت العاملــة يف القطــاع الخــاص واألهــي والــركات الحكوميــة يف فلســطني  146,866منشــأة العــام ،2017
تشــغل  444,086عامـاً ،حيــث تقــود النســاء  %25منهــا 14.شــكلت املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة
نســبة  %98.6منهــا ،التــي تشــغل  %76.5مــن إجــايل عــدد العاملــن يف املنشــآت العاملــة يف القطــاع الخــاص
واألهــي والــركات الحكوميــة .لذلــك نســتطيع القــول إن هــذه املنشــآت هــي الخــارس األكــر واألكــر تــررا ً بفعــل
جائحــة كورونــا واإلج ـراءات الحكوميــة املتخــذة للحــد مــن انتشــارها.
قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية بتصنيــف املرشوعــات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة كــركات ،بحيــث
توظــف  25شــخصاً بحــد أقــى ،وأال تقــل مبيعاتهــا الســنوية عــن  7ماليــن دوالر ،أو مــا يعادلهــا 15،أمــا وزارة
االقتصــاد الوطنــي ،مبوجــب قـرار مجلــس الــوزراء للعــام  2011للمنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة،
والــذي ينــص عــى التــايل:
	•املنشــآت املتناهيــة الصغــر :تشــمل ( )4-1موظفــن برأســال يصــل إىل  5,000دوالر أمريــي ،وإيـرادات ســنوية
تصــل إىل  20,000دوالر أمريــي.
	•املنشــآت الصغــرة :تشــمل ( )9-5موظفــن برأســال ( 5,001إىل  )50,000دوالر أمريــي ،وإيــرادات ســنوية
تبلــغ ( 20,001إىل  )200,000دوالر أمريــي.
	•املنشــآت املتوســطة :تشــمل ( )19-10موظفـاً برأســال ( 50,001إىل  )100,000دوالر أمريــي ومبيعــات ســنوية
مــن ( 200,001إىل  )500,000دوالر أمريــي.
بالتــايل مــن املهــم جــدا ً اعتــاد تعريــف موحــد معتمــد مــن قبــل ســلطة النقــد وباقــي الــوزارات ملســاعدة
الجهــات ذات العالقــة عــى تنســيق ومراقبــة تقديــم الخدمــات وتحليــل البيانــات وتقييــم املخاطــر وطــرح
سياســات اس ـراتيجية وخطــط تطويــر مصممــة لــكل مجموعــة مــن املنشــآت حســب الحجــم وعــدد العــال
ونســبة اإليــرادات ،وبخاصــة يف مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا.
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3824
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3723
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3723
2013/53 Circulars. 2013. PMA.
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وفقــا لبيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،أغلقــت حــوايل  37,336منشــأة بشــكل كامــل خــال فــرة
اإلغــاق (مــن ضمنهــا املنشــآت الصغــرة واملتوســطة) نتيجــة لق ـرار الســلطة الفلســطينية باإلغــاق ابتــداء مــن 22
آذار/مــارس .2020 ،هــذه املؤسســات توظــف  105,345عامــاً يف الضفــة والقطــاع ( 71,043يف الضفــة الغربيــة،
و 34,302يف قطــاع غــزة) ،ويقــدر االنخفــاض الــكيل يف الطاقــة التشــغيلية لهــذه املنشــآت بنحــو .%26
أظهــرت التقدي ـرات األوليــة 16،أن املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة يف قطــاع الخدمــات هــي األكــر
تــررا ً مــن الجائحــة الصحيــة كوفيــد ،19-فلقــد توقفــت األنشــطة االقتصاديــة يف الســياحة والقطاعــات ذات الصلــة
(الضيافــة وخدمــة الطعــام) ،وكذلــك يف خدمــات النقــل ،بشــكل أكــر حــدة ،كــا مــن املتوقــع أن يشــكل اســتمرار
إغــاق الحــدود تهديــدا ً خط ـرا ً لقطــاع الفنــادق واإلقامــة الــذي يعتمــد عــى تدفــق الســياح.
يعتــر قطــاع الســياحة مــن القطاعــات األكــر تــررا ً بفعــل الجائحــة ،وعمليــة التعــايف مــن الوبــاء ســتكون أبطــأ
مــن املنشــآت يف القطاعــات األخــرى ،وذلــك بســبب الــرر الكبــر الــذي لحــق بهــذا القطــاع بســبب ارتباطــه
بالســياحة الخارجيــة الدينيــة التــي توقفــت بشــكل شــبه كامــل بســبب قيــود الســفر عــى املســتوى الــدويل .قبــل
أزمــة جائحــة كورونــا ،وظــف قطــاع الســياحة حــوايل  %4مــن القــوى العاملــة يف العــام  17،2018وخــال النصــف
األول مــن العــام  ،2019ســجل القطــاع -عــى التــوايل -زيــادة بنســبة  21و %40يف عــدد نــزالء الفنــادق مقارنــة
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بالف ـرات املقابلــة يف العامــن  2017و.2018
الســياحة هــي أحــد القطاعــات األكــر تــررا ً .واســتنادا ً إىل بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني19،حيث يضــم
القطــاع  10,706رشكــة عــى طــول سلســلة القيمــة الســياحية ،منهــا حــوايل  5000مطعــم ومقهــى ،بلــغ عــدد العاملــن يف
األنشــطة ذات العالقــة بالقطــاع الســياحي خــال الربــع الثــاين مــن العــام  2020نحــو  33الــف عامــل يشــكلون مــا نســبته %3.7
مــن إجــايل العاملــن يف فلســطني ،وباملقارنــة مــع الفــرة ذاتهــا مــن العــام الســابق ،فقــد انخفــض العــدد بنســبة  ،%23حيــث
وصــل عددهــم يف حينــه نحــو  43ألــف عامــل ،يعمــل معظمهــم كموظفــن بأجــر ،واألغلبيــة عــى أســاس اليوم/الســاعة ،لذلــك
يواجهــون توقف ـاً كام ـاً يف الدخــل يف ف ـرات اإلغــاق .ج ـراء االنخفــاض الحــاد يف الســياحة الوافــدة واملحليــة خــال الشــهور
العــرة (آذار-كانــون األول  ،)2020قــدرت خســائر إيـرادات الســياحة الداخليــة التــي تشــمل الســياحة الوافــدة مــن الخــارج
والســياحة املحليــة مبــا يقــارب  1.15مليــار دوالر أمريــي .كــا مــن املتوقــع أن تواجــه املنشــآت العاملــة يف هــذا القطــاع،
وبخاصــة املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة خســائر مرتفعــة عــى أســاس شــهري ،مــا ســيدفع العديــد منهــا إىل اإلفــاس
20
يف حــال اســتمرت الجائحــة لفــرة زمنيــة أطــول.
 1-1افتقار املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة السرتاتيجيات أو خطط واضحة للنهوض والتعايف
اســتخدمت املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة العديــد مــن األدوات التقليديــة يف مواجهــة اآلثــار املرتتبــة
عــى الجائحــة ،مثــل :خفــض تكاليــف التشــغيل عــن طريــق ترسيــح العــال ،وتقليــص ســاعات العمــل ،وإغــاق بعــض
خطــوط اإلنتــاج ،والتوجــه إىل البنــوك ومؤسســات اإلقـراض مــن أجــل الحصــول عــى قــروض لتمويــل النفقــات الجاريــة
وتغطيــة أجــور املوظفــن ،وتكاليــف اإليجــار والتأمــن .يف مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث مــع أحــد أصحــاب مشــاغل
خشــب الزيتــون الــذي يوظــف  20عام ـاً ،أشــار إىل قيامــه بترسيــح جــزء كبــر مــن العــال املهــرة الذيــن توجهــوا
للعمــل يف إرسائيــل ،كــا يضطــر للعمــل يومــن يف األســبوع وتكديــس اإلنتــاج مــن أجــل الحفــاظ عــى مــن تبقــى مــن
العــال املدربــن وذوي املهــارة العاليــة ،إذ يـراوح األجــر اليومــي للعامــل يف األصــل مــا بــن  250-160شــيكالً يف اليــوم،
إضافــة إىل مســتحقات نهايــة الخدمــة واإلجــازات ،إال أنــه يف الوقــت الحــايل يدفــع لهــم أجورهــم بشــكل جــزيئ ،وحتــى
”EUROMESCO SPOT-ON Nº16 - JUNE 2020 “COVID-19 In PALESTINE: Economic Slump, Rising Vulnerability and Limited Policy Response
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2019. Economic Surveys Series 2018: Main Results:
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3816
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ذلــك غــر مضمــون يف املــدى القريــب بســبب تــآكل الســيولة ،مــا قــد يدفــع صاحــب العمــل للجــوء إىل إغــاق املشــغل
خــال األســابيع القادمــة .كــا اضطــر بعــض أصحــاب املحــات يف البلــدة القدميــة يف القــدس للتوجــه إىل البنــوك
اإلرسائيليــة ،والبعــض اآلخــر للذهــاب للعمــل يف إرسائيــل بســبب االنخفــاض الكبــر يف نســبة املبيعــات بســبب توقــف
الســياحة شــبه الكامــل؛ ســواء الخارجيــة أو الداخليــة ،وبخاصــة يف مــدن الضفــة الغربيــة.
 2-1انخفاض الوعي الصحي والسالمة املهنية والصحية يف أماكن العمل
هنــاك تخــوف كبــر لــدى العديــد مــن أصحــاب املنشــآت والعاملــن فيهــا مــن انتشــار فايــروس كورونــا بــن العاملــن
وأرسهــم ،والخشــية مــن إغــاق الجهــات الرســمية ملنشــآتهم يف حــال ثبتــت إصابــة أحــد العاملــن بفــروس كورونــا ،ناهيــك
عــن قلــة املعرفــة بإجـراءات الســامة الالزمــة للتعامــل مــع الجائحــة .العاملــون يف القطــاع غــر املنظــم هــم أكــر عرضــة
مــن غريهــم للمخاطــر الصحيــة املرتبطــة بالجائحــة ،حيــث ال تتوفــر طــرق الوقايــة (الكاممــات ،املعقــات ،امليــاه الصحيــة،
 ...إلــخ) املناســبة يف أغلــب املنشــآت العاملــة يف القطــاع غــر املنظــم ،إضافــة إىل أن جــزءا ً مــن هــذه املنشــآت ينشــط يف
األماكــن املكتظــة كاألســواق الشــعبية.
يواجــه الكثــر مــن العاملــن يف املنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة يف فلســطني معضلــة “اعمــل أو
تخــر دخلــك” ،وبخاصــة العــال املعرضــن للخطــر ،ككبــار الســن وذوي األمـراض املزمنــة والنســاء الحوامــل .غالبـاً
مــا يضطــر جــزء كبــر منهــم إىل العمــل يف ظــروف صعبــة ،وبــدون أي وســائل وقايــة مــن الفايــروس مــن أجــل تغطيــة
االحتياجــات األساســية.
جــزء كبــر مــن املنشــآت التــي تــم اســتهدافها يف هــذه الدراســة أكــد عــى حاجتــه إىل الدعــم املــادي والفنــي فيــا يخــص
توفــر وســائل الوقايــة ،ورفــع مســتوى الوعــي لــدى أصحــاب املنشــآت والعــال حــول التدابــر الوقائيــة الالزمــة ،وبخاصــة
العاملــن يف قطــاع النقــل واملواصــات ،ويف الصناعــات اليدويــة ،ومشــاغل الخياطــة .عــى ســبيل املثــال ،أشــار بعــض أصحــاب
املنشــآت إىل رضورة إعــادة تجهيــز أماكــن العمــل لــي تراعــي التباعــد االجتامعــي مــن خــال وضــع حواجــز خشــبية أو
بالســتيكية بــن العــال ،إال أن ذلــك يضــع أعبــاء ماديــة كبــرة عليهــم ،كــا أن بعضهــم اضطــر لتقليــل عــدد العــال بســبب
محدوديــة املســاحة يف مــكان العمــل .كــا أشــار العديــد مــن أربــاب العمــل إىل أن التحــدي األكــر هــو تقليــل التفاعــل
املــادي مــع الزبائــن ،وبخاصــة يف قطــاع الفنــادق واملطاعــم وتجــارة التجزئــة ،فعــدد كبــر مــن الزبائــن ال يلتــزم بإج ـراءات
الوقايــة وال يراعــي التباعــد االجتامعــي يف البيــع وال ـراء.
عــى الرغــم مــن تأكيــدات الحكومــة عــى رضورة االلتـزام باإلجـراءات الصحيــة يف جميــع املنشــآت وفــرض الغرامــات عــى
املخالفــن ،فــإن هنــاك فجــوة يف الرقابــة عــى املنشــآت مــن قبــل وزارة العمــل ،حيــث يبلــغ عــدد املفتشــن للعــام 2018
حــوايل  82مفتش ـاً؛ أي  82مفتش ـاً 21لحــوايل  150ألــف منشــأة ،وارتفــع عــدد املفتشــن يف العــام  2019ليصــل حــوايل 90
مفتشـاً لحــوايل  30ألــف منشــأة 22.وال يوجــد لــدى وزارة العمــل العــدد الــكايف مــن املركبــات ،وال اسـراتيجية واضحــة أو
بروتوكــول صحــي للتعامــل مــع املخاطــر التــي مــن املمكــن أن يتعــرض لهــا املفتشــون.
 3-1تلف املواد الخام والحاجة إىل صيانة املعدات بعد فرتات اإلغالق الطويلة
أشــار عــدد كبــر مــن أصحــاب املنشــآت الذيــن متــت مقابلتهــم ،إىل تعــرض املــواد الخــام الخاصــة بالصناعــة للتلــف
بســبب انخفــاض الطلــب ،وتوقــف العمــل لفـرات طويلــة ،وبخاصــة يف قطــاع الســياحة .عــى ســبيل املثــال ،قامــت
إحــدى املنشــآت يف بيــت لحــم واملتخصصــة يف صناعــة التحــف الدينيــة مــن خشــب الزيتــون بـراء  22طنـاً مــن
 -21األمان والسالمة يف أماكن العمل :ما هو املطلوب لحامية العاملني وحفظ أرواحهم -ورقة خلفية مقدمة ( ،)2019معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
(ماس).
22 http://www.mol.pna.ps/news/246
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خشــب الزيتــون بســعر  1,700شــيكل للطــن الواحــد مــن أجــل التحضــر ملوســم الســياحة ،وتصنيــع  500قطعــة
مــن متاثيــل أعيــاد امليــاد الدينيــة ،مل يبــع منهــا ســوى  60-50قطعــة عــى األكــر .والحقـاً بســبب إغــاق الســوق،
تــم بيــع مــا ميكــن بيعــه مــن الخشــب الخــام بســعر  800شــيكل للطــن .أمــا الطــاء (الدهــان) الــذي تــم رشاؤه
لطــاء الخشــب ،فتــم إتالفــه الرتباطــه مبــدة صالحيــة محــددة.
دراسة للغرفة التجارية يف بيت لحم حول مشاريع النساء املدرة للدخل
اســتهدفت الدراســة  30مرشوعـاً نســوياً مــن عضــوات و ُمســتفيدات مــن غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت
لحــم مــن أجــل قيــاس مــدى تأثــر املشــاريع النســوية املتوســطة والصغــرة و ُمتناهيــة الصغــر بتفــي فايــروس
كورونــا يف ُمحافظــة بيــت لحــم ،حيــثُ تُعتــر املشــاريع التــي تُديرهــا النســاء مــن أكــر املشــاريع التــي تــررت
يف األزمــة .وأشــارت الدراســة إىل أن حــوايل  25( %83مرشوع ـاً) مــن املشــاريع قــد تكبــدت خســائر أو تأثــرت
نســبة أرباحهــا نتيجــة تلــف يف املــواد الخــام ،أو توقــف بيــع منتجــات كانــت مجهــزة للبيــع بســبب أزمــة فايــروس
كورونــا .فعــى ســبيل املثــال 18 ،مرشوع ـاً نســائياً ،تراوحــت نســبة خســائرهم مــا بــن  %26إىل  %100بســبب
تلــف املــواد الخــام وامل ُنتجــات امل ُجهــزة للبيــع ،يف حــن أظهــرت الدراســة أن  5مشــاريع فقــط (مــا نســبته )%17
مل تتعــرض ألي خســائر ،وتركــزت هــذه املشــاريع يف قطــاع صناعــة مــواد التنظيــف.
كــا أشــارت إحــدى رشكات النقــل الســياحي إىل أن تكلفــة صيانــة الباصــات املتوقفــة لديهــا ملعــاودة العمــل
تبلــغ مــا بــن  40-30ألــف شــيكل (بســبب تلــف بطاريــات الباصــات املتوقفــة لفـرات متواصلــة خــال اإلغــاق).
كــا واجهــت الرشكــة التــي توظــف حــوايل  18شــخصاً ( 15ســائقاً و 3موظفــن إداريــن) تحــدي ترسيــح عــدد
مــن العــال ودفــع مســتحقاتهم ،وتــم الحفــاظ عــى باقــي العــال مقابــل التحويــل إىل العمــل الجــزيئ ،وتقــايض
رواتــب رمزيــة .أمــا املزارعــون الذيــن ميلكــون بيوت ـاً بالســتيكية ،وبخاصــة يف مناطــق األغــوار وقلقيليــة ،فأشــاروا
إىل أن األلــواح الخشــبية املســتعملة بحاجــة لالســتبدال والصيانــة – كل دونــم هنالــك بحاجــة إىل  100لــوح خشــبي
بتكلفــة ( )2500 –2000شــيكل ،أحــد املزارعــن ممــن لديــه بيــوت بالســتيكية أشــار إىل أنــه دفــع صيانــة لألخشــاب
مبــا يعــادل  4800شــيكل يف ظــل تحــدي توفــر الســيولة.
عانــت العديــد مــن املطاعــم ،وبخاصــة املطاعــم الســياحية ،مــن تلــف البضائــع ،حيــث اضطــر أحــد املطاعــم
الســياحية بعــد رشاء البضائــع تحســباً للحجــوزات املمتلئــة يف فــرة أعيــاد الفصــح ،للتخلــص مــن بضائــع تقــدر
قيمتهــا بحــوايل  65ألــف شــيكل مــن منتجــات أطعمــة ولحــوم وخضــار .كذلــك الحــال بالنســبة ألصحــاب املقاصف
املدرســية التــي توقفــت عــن العمــل متامـاً خــال فــرة الجائحــة ،فجميــع البضاعــة تــم إتالفهــا وأصبحــت منتهيــة
الصالحيــة ،عــى ســبيل املثــال ،مواطــن مــن قريــة حجــة يف قلقيليــة عنــده مقصــف مــدريس خــر مــا يعــادل
 3000شــيكل تكلفــة مــواد غذائيــة أتلفــت بســبب انتهــاء صالحيتهــا.
 4-1ترسب العاملة املاهرة من سوق العمل الفلسطيني وتحولها إما للبطالة ،وإما لعاملة غري ماهرة يف سوق
العمل اإلرسائييل
اضطــرت نســبة كبــرة مــن أصحــاب املنشــآت املتــررة إىل ترسيــح جــزء كبــر مــن العــال ،وتخفيــض ســاعات
العمــل اليومــي للبقيــة نتيجــة النخفــاض الطلــب ،وتقلبــات الســوق ،وأيــام اإلغــاق الطويلــة مــن قبــل الحكومــة.
كــا واجهــوا صعوبــة يف الوصــول إىل مدخــات اإلنتــاج ،ويف قدرتهــم عــى تخزيــن املنتجــات لفـرات طويلــة بســبب
ارتفــاع تكلفــة التخزيــن لبعــض املنتجــات الغذائيــة والزراعيــة ،مــا حــد مــن قدرتهــم عــى تلبيــة الطلــب يف مرحلــة
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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مــا بعــد اإلغــاق الشــامل .أيض ـاً ،انخفضــت القــدرة عــى التصديــر إىل إرسائيــل والخــارج نتيجــة إلغــاق املعابــر،
وتوقــف العمــل يف بعــض املؤسســات الحكوميــة املســؤولة عــن إصــدار الوثائــق الخاصــة بالتصديــر .إضافــة إىل
ذلــك ،تواجــه النســاء العامــات يف املنشــآت الصغــرة واملتوســطة صعوبــات كبــرة يف الوصــول إىل الخدمــات املاليــة
واألصــول املاليــة ،وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وشــبكات األعــال ،التــي تكــون متاحــة بشــكل أكــر للرجــال،
مــا يؤثــر عــى فرصهــن يف العمــل والتســويق ،وقدرتهــن عــى التعامــل مــع التحديــات الناتجــة عــن الجائحــة.
أحــد أصحــاب مشــاغل خشــب الزيتــون يف بيــت لحــم كان لديــه  20مــن العــال املهــرة (قبــل بــدء
جائحــة كورونــا) ،لكنــه بســبب انخفــاض الطلــب نتيجــة لغيــاب الســياحة ،اضطــر إىل ترسيــح  5منهــم،
ذهبــوا جميعــاً للعمــل يف إرسائيــل يف العاملــة غــر املاهــرة .وحتــى اللحظــة ،يتــم تشــغيل باقــي
العــال بواقــع يومــن فقــط يف األســبوع لــي يحافــظ صاحــب املنشــاة عــى عاملــه ذوي املهــارات
املرتفعــة ،الذيــن تــم االســتثامر يف تدريبهــم خــال الســنوات الســابقة ،حيــث إن العامــل بهــذه الحرفــة
يحتــاج إىل مهــارة عاليــة ،وتدريــب ملــدة ســنتني عــى األقــل ،ويتقــاىض مــا بــن ( )250 – 160شــيكالً يف
اليــوم ،إضافــة إىل األتعــاب واإلجــازات .يف الوقــت الحــايل ،يتــم دفــع رواتبهــم بشــكل جــزيئ ،ولكــن يف
حــال اســتمرار نقــص الســيولة النقديــة واالنخفــاض الكبــر يف الطلــب عــى الحــرف الخشــبية نتيجــة
لغيــاب الســياحة الدوليــة ،قــد ال تكــون هنــاك القــدرة عــى االســتمرار بهــذا النهــج ،وبالتــايل مــن
املمكــن ترسيــح جميــع العــال وإغــاق املشــغل.
كشــفت الجائحــة عــن غيــاب الحاميــة االجتامعيــة ألغلــب العاملــن يف مختلــف قطاعــات العمــل الفلســطيني،
وكشــفت ضعــف االقتصــاد وهشاشــته ،ووجــود العديــد مــن الثغـرات يف قانــون العمــل الفلســطيني .وبحســب
التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت  2017الــذي أج ـراه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 23،فــإن
24
 %88.6مــن املنشــآت يف فلســطني هــي منشــآت صغــرة ومتناهيــة الصغــر؛ أي أنهــا تشــغل أقــل مــن  4أشــخاص،
وبالتــايل هــي معرضــة بشــكل كبــر لإلغــاق وترسيــح العاملــة املاهــرة مــن دون أي حقــوق تذكــر ،ألن عــددا ً كبـرا ً
25
مــن العــال يف هــذه املنشــآت ليــس لديهــم عقــود عمــل.
يف القــدس ،اضطــر بعــض أصحــاب املحــات والصناعــات الحرفيــة يف البلــدة القدميــة بســبب االنخفــاض
الكبــر للعائــدات نتيجــة توقــف توافــد الســياح األجانــب ،أو مــن مناطــق الضفــة الغربيــة ،إىل التوجــه
إىل البنــوك اإلرسائيليــة مــن أجــل االق ـراض ،والبعــض اآلخــر إىل الذهــاب إىل العمــل يف إرسائيــل يف
وظائــف قليلــة املهــارة مــن أجــل توفــر الســيولة الالزمــة للحفــاظ عــى مشــاريعهم/محالتهم .صاحبــة
مشــغل خياطــة يف محافظــة قلقيليــة توقــف عملهــا بــن شــهري آذار وأيــار ،ثــم عــادت إىل العمــل
خــال شــهري حزي ـران ومتــوز ،إال أنهــا اضطــرت بعدهــا إلغــاق املشــغل ألن املــواد الخــام للتصنيــع
تــأيت مــن إرسائيــل ،فلــم يعــد بإمكانهــا الحصــول عليهــا نتيجــة إيقــاف التصاريــح التجاريــة بســبب
وقــف التنســيق بــن الســلطة الفلســطينية وإرسائيــل .نتيجــة لذلــك ،اضطــرت لترسيــح  7عامــات كــن
يعملــن لديهــا منــذ العــام  ،2010بعضهــن انتقــل إىل مشــاغل أخــرى ،وأخريــات عملــن يف مهــن أخــرى
متدنيــة املهــارة لتلبيــة احتياجاتهــن اليوميــة.
 23إن قانــون العمــل يحتــوي عــى ثغـرات كبــرة ،ونقــص يف أدوات التطبيــق ،مثــل نقــص يف عــدد املفتشــن .فعــى ســبيل املثــال ،املــادة  41مــن قانــون العمــل تشــر
إىل أنــه يجــوز ألصحــاب العمــل إنهــاء عقــد العمــل بشــكل فــردي ألســباب إداريــة أو فنيــة أو اقتصاديــة أو خســارة مؤكــدة ،منهــا تغيــر املســمى الوظيفــي للعــال،
أو إنهــاء عقــود العمــل بــدون دفــع بــدل فصــل تعســفي ،وقــد اســتغل عــدد كبــر جــدا ً مــن أربــاب العمــل هــذا البنــد مــن أجــل ترسيــح العــال ،أو عــدم دفــع
رواتبهــم عــن أشــهر اإلغــاق.
24 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2370.pdf
25 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729
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تطبيق قانون العمل وحامية العاملة
مــن التدخــات التــي قامــت بهــا الحكومــة يف هــذا الشــأن ،قيــام أطـراف العمــل (وزارة العمــل ،وممثــي أصحــاب
العمــل ،والعــال) بتوقيــع اتفــاق ثــايث-األول مــن أجــل حفــظ حقــوق العــال وعــدم ترسيحهــم خــال فــرة
اإلغــاق .كــا متــت صياغــة االتفــاق الثــايث الثــاين والــذي مينــح العــال حقوق ـاً كاملــة .إال أن أصحــاب العمــل
يرفضــون أغلــب بنــوده ،بالتــايل مل يتــم توقيعــه .الحق ـاً ،قــام ممثلــو العــال بإفشــال االجتــاع الــذي عقــد يف
وزارة االقتصــاد بتاريــخ  16/4/2020ملناقشــة االتفــاق الثــايث الثــاين ،بعــد مشــادة كالميــة بــن املشــاركني .وهــو مــا
فــوت فرصــة مهمــة لتوقيــع االتفــاق والــذي يحمــي العــال املســتضعفني .الحقــا ،وقعــت وزارة العمــل واملجلــس
التنســيقي للقطــاع الخــاص وات ّحــاد نقابــات العــال ،اتفاقـاً يقــي بالتـزام القطــاع الخاص بدفــع األجــور للموظفني
والعــال عــن شــهري آذار ونيســان بنســبة  50%مــن األجــر ،مبــا ال يقــل عــن  1000شــيكل ،عــى أن يدفــع املبلــغ
26
املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة .كــا تعتــزم وزارة العمــل مقاضــاة أربــاب العمــل غــر امللتزمــن باالتفــاق املوقــع.
مــن املالحظــات األساســية عــى مســودة االتفــاق مــن قبــل نقابــات العــال ،هــي أن دور الدولــة مــا زال ضعيفـاً
وغــر واضــح ،لذلــك فــإن املطلــوب منهــا توفــر دعــم مــايل إلنقــاذ القطاعــات االقتصاديــة التــي تــم تعطيلهــا ،ودعم
العــال مبــا يحفــظ كرامتهــم ،وتبنــي ترشيعــات -عــى غـرار األردن -مــن أجــل إنقــاذ االقتصــاد الوطنــي والعــال،
بحيــث مينــع ترسيــح العــال ،ويعطــى صاحــب العمــل الخيــار بتعليــق عمــل العامــل أو أن يعمــل العامــل بــدوام
27
جــزيئ وتغيــر مســاه الوظيفــي وذلــك خــال فــرة الجائحــة.
 5-1التعطل أو الفجوات يف سالسل اإلنتاج والقيمة
بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا ،يعــاين جــزء كبــر مــن املنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة مــن تعطــل
يف وصــول مدخــات اإلنتــاج ،والوصــول إىل األســواق ،ووصــول العــال إىل أماكــن عملهــم .كــا ســاهمت املخاطــر
املتزايــدة ملامرســة األعــال واألنشــطة االقتصاديــة املختلفــة يف تقييــد وصــول صغــار املنتجــن إىل املدخــات ،حيــث
يشــرط أغلــب املورديــن الدفــع نقــدا ً ،ومل يعــودوا يقبلــون ترتيبــات االئتــان غــر الرســمية (الديــون) أو الشــيكات ،مــا
أثَّــر بشــكل عكــي عــى دورة وسلســلة اإلنتــاج يف عــدد كبــر مــن املنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة،
وقدرتهــا عــى توفــر الســلع واملنتجــات الغذائيــة يف األشــهر القادمــة.
أحد مريب الرثوة الحيوانية يف قلقيلية كان لديه 250
رأس غنم ،و 35بقرة ،كان ينتج طن حليب طازج يف
اليوم ،وخالل فرتة اإلغالق توقف سوق الحليب بشكل
كبري ،ومل تكن لدية القدرة عىل تصنيع الحليب وإطالة
مدة صالحيته نتيجة لعدم توفر الثالجات للتخزين.
من أجل تقليل الخسائر وتوفري بعض السيولة ،قام
ببيع  15رأس بقر ،و 100من األغنام لتوفري تكلفة
إطعامها وعدم رشاء األعالف ،حيث رفض تجار
األعالف قبول وسائل الدفع غري النقدي عند الرشاء.

وفقـاً ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)،
فــإن املشــاريع الصغــرة يف القطــاع الزراعــي( 28النبــايت
والحيــواين) تواجــه مشــاكل كبــرة نتيجــة تقلبــات
وارتفــاع أســعار مدخــات اإلنتــاج (املبيــدات ،األســمدة،
والبــذور ،األعــاف ... ،إلــخ) وإتــاف بعــض مــن
محاصيلهــا نتيجــة لعــدم إمكانيــة تســويقها ،إضافــة إىل
نقــص الســيولة يف ظــل إحجــام املورديــن عــن قبــول
الشــيكات واش ـراط الدفــع الفــوري .كــا أن العديــد
مــن منتجــي األلبــان قامــوا بتخفيــض األســعار لتعويــض
الخســائر املحتملــة يف حــال تكــدس البضاعــة يف

وزارة-العمل-سنقايض-غري-امللتزمني-باتفاق-نصف-الراتب-من-القطاع-الخاص26 https://samanews.ps/ar/post/412782/
 27د .عامر الدويك مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان – مقالة عن حقوق العامل يف زمن الكورونا ما بني الضياع والحامية القانونية.
 28ال تخفــي وزارة الزراعــة عــدم وجــود خطــط فاعلــة للتعامــل مــع القطــاع الزراعــي يف إطــار أزمــة كورونــا ،وأن األزمــة املفاجئــة جعلــت التدخــات ضعيفــة،
وتشــاطرها الــرأي املؤسســات التــي تعمــل يف القطــاع الزراعــي ،وهــو مــا جعــل املـزارع ،كــا كثــر مــن القطاعــات ،يواجــه مصــره منفــردا ً .وعــى ضــوء مشــاكل
متعــددة ت ـراوح مســتوى األرضار بــن إتــاف محاصيــل لعــدم وجــود تســويق لهــا ،إىل أرضار وخســائر نتيجــة تقلبــات األســعار ،إىل تأثــر قيــود الحركــة والتنقــل
وعــدم اليقــن.
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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الـرادات ،كــا اضطــر مربــو الــروة الحيوانيــة إىل بيــع املــوايش للتجــار قبــل الفطــام لكســب بعــض الســيولة مــن
أجــل ســداد الديــون وتوفــر الســيولة الالزمــة ل ـراء األعــاف للــدورات اإلنتاجيــة التاليــة ،حيــث أفــاد معظــم
مــريب الحيوانــات يف منطقــة قلقيليــة واألغــوار بعجزهــم عــن رشاء مدخــات اإلنتــاج بعــد الخســائر التــي تعرضــوا
لهــا ،مــا أجربهــم عــى بيــع عــدد مــن األغنــام واألبقــار ،وهــذا أدى إىل نقصــان أعدادهــا بشــكل ملحــوظ .هــذا
بــدوره يهــدد صغــار املنتجــن بالخــروج مــن ســوق القطــاع الحيــواين يف فلســطني .كــا تأثــرت الصــادرات الزراعيــة
للعديــد مــن املنتجــات مثــل األعشــاب الجاهــزة (( )fresh herbsانخفضــت صادراتهــا بنســبة  ،)%40حيــث إن
هذه األعشاب لديها مدة صالحية محددة كام تحتاج إىل اتباع مقاييس تجفيف وتغليف معينة.
مل تقتــر الخســائر عــى خلــل فجــوات سالســل اإلنتــاج الزراعي/املنتجــات الزراعيــة ،بــل تعدتهــا إىل املنتجــات
ـرب املاشــية يف مناطــق األغــوار ومــدن أخــرى مبناطــق
الحيوانيــة ،حيــث تكبــدت خســارة كبــرة؛ إذ أن كثـرا ً مــن مـ ّ
الشــال وغريهــا يعتمــدون عــى تســويق األلبــان واألجبــان ،حيــث انهــارت أســعارها لتصــل إىل النصــف تقريب ـاً،
مــا جعــل صغــار املنتجــن عرضــة لالســتغالل ،كــا أشــار عــدد مــن مــريب األغنــام إىل أنهــم تحولــوا إلنتاج “الكشــك”
بــدالً عــن األلبــان واألجبــان الطازجــة ،حيــث يتــم حفظهــا لفـرات طويلــة عــى أمــل بيعهــا باألســواق دون خســارة.
ويقــول أحــد مــريب الحيوانــات يف قلقيليــة إن إغــاق املطاعــم واملتنزهــات وتوقــف الحفــات واملناســبات التــي
كانــت املصــدر الرئيــس لبيــع اللحــوم ومشــتقاتها ،أدى إىل أزمــة كبــرة لــدى منتجــي الــروة الحيوانيــة دون حلــول.
مــن جهــة أخــرى ،أدى إغــاق مصانــع الحلويــات إىل تكــدس كميــات كبــرة مــن الحليــب واألجبــان التــي تــم
إتالفهــا يف العديــد مــن األحيــان بســبب عــدم وجــود وســائل تخزيــن مناســبة لهــا.
ويف محاولــة مــن الحكومــة لتخفيــف آثــار اإلغــاق عــى املنشــآت االقتصاديــة ،بعــد أســابيع مــن اإلغــاق شــبه
الكامــل لألنشــطة االقتصاديــة ،أعلــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني يف  20نيســان/أبريل عــن إجـراءات عــدة لتخفيــف
القيــود االقتصاديــة اعتــادا ً عــى الظــروف الســائدة يف كل محافظــة عــى حــدة ،منهــا الســاح للــركات الصغــرة
التــي لديهــا  3عــال بالعمــل بــن الســاعة  10صباحـاً و 5مســا ًء.
 6-1التقلبات الكبرية يف األسواق وتذبذب اإلنتاج
لقد تركت جائحة كورونا آثارا ً سلبية كبرية عىل الطلب
أشار عدد من املزارعني يف عني البيضا إىل ارتفاع املحيل من السلع والخدمات بسبب انخفاض القدرة الرشائية
أسعار األسمدة واألدوية خالل الجائحة ،يف حني للسكان نتيجة توقف منشآت األعامل عن العمل لفرتات
قل الطلب عىل الخرضوات (أحد املزارعني :التاجر طويلة ،وارتفاع معدل البطالة ،وانخفاض مستوى األجور،
كان يشرتي  40سحارة/صندوق خضار يف اليوم ،وانقطاع رواتب موظفي القطاع العام لفرتات طويلة نتيجة
أما اآلن فأصبح يشرتي  10سحارات فقط).
احتجاز إرسائيل أموال املقاصة .وقد أشارت نسبة كبرية من
أصحاب منشآت األعامل إىل اضطرارهم إىل ترسيح جزء كبري
من العامل لديهم ،وتخفيض ساعات العمل اليومي للبقية نتيجة النخفاض الطلب ،وتقلبات السوق ،وأيام اإلغالق
الطويلة من قبل الحكومة .كام واجهوا صعوبة يف الوصول إىل مدخالت اإلنتاج ويف قدرتهم عىل تخزين املنتجات
لفرتات طويلة بسبب ارتفاع تكلفة التخزين لبعض املنتجات الغذائية والزراعية ،ما ح َّد من قدرتهم عىل تلبية الطلب
يف مرحلة ما بعد اإلغالق الشامل .أيضاً ،انخفضت القدرة عىل التصدير إىل إرسائيل والخارج نتيجة إلغالق املعابر،
وتوقف العمل يف بعض املؤسسات الحكومية املسؤولة عن إصدار الوثائق الخاصة بالتصدير
يف دراســة أعدهــا مركــز املشــاريع الصغــرة 29حــول تأثــر جائحــة كورونــا عــى املنشــآت الصغــرة واملتوســطة،
تبـ ّـن أن حــوايل  %92مــن املنشــآت تواجــه طلبـاً منخفضـاً عــى منتجاتهــا ،يف حــن أن  %80مــن املشــاريع تعــاين
29 http://sec-pal.org/
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مــن نقــص يف املــواد الخــام واملدخــات األوليــة الالزمــة للتصنيــع ،مــا دفعهــا إىل تخفيــض إنتاجهــا ،والســعي إىل
االســتعانة مبصــادر متويــل خارجيــة لتعويــض النقــص.
أشار عدد من املزارعني ومريب املوايش إىل انخفاض
كبري يف أسعار منتجاتهم ،عىل سبيل املثال،
الخروف الذي سعره قبل الجائحة  200دينار
أردين ،أصبح يباع بـ  160-150ديناراً للمستهلك،
و 130-120ديناراً للتاجر.

كــا شــهد الســوق تقلبــات كبــرة يف األســعار خــال فــرة
الجائحــة ،فشــهدت العديــد مــن املنتجــات الزراعيــة
والغذائيــة املحليــة انخفاضــاً كبــرا ً يف األســعار نتيجــة
النخفــاض الطلــب ،وتكــدس املنتجــات ،وعــدم القــدرة عــى
تصديرهــا إىل الخــارج.

اســتجابت بعــض املنشــآت للجائحــة مــن خــال تعديــل أنشــطتها ،فبعــض املنشــآت تحولــت مــن إنتــاج
مســتحرضات التجميــل واملنظفــات إىل إنتــاج املعقــات التــي تحتــوي عــى الكحــول مــن أجــل مواكبــة الطلــب
الكبــر عليهــا .بينــا يف القطــاع الزراعــي ،اضطــر العديــد مــن املزارعــن إىل تغيــر املحاصيــل املزروعــة التــي كانــت
مطلوبــة بشــكل أســايس مــن قبــل املطاعــم والفنــادق (كامللفــوف األحمــر ،والــروكيل ،والخــس عــى ســبيل املثــال)،
واســتبدالها باملحاصيــل األساســية كالبنــدورة والخيــار والكوســا.
 7-1عدم قدرة صغار املنتجني عىل الوصول إىل األسواق املحلية والدولية
أدت تدابــر اإلغــاق والحــد مــن التنقــل والســفر التــي
أفاد عدد من مريب األغنام والبقر يف منطقة اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية والــدول األخــرى التــي ترتبــط
األغوار وقلقيلية ،بأن “الطعمة” ،واملقصود بها بعالقــات تجاريــة مــع فلســطني للحــد مــن انتشــار جائحــة
األعالف ،يتم جلبها من إرسائيل ،وتم التوجه إىل كورونــا ،إىل إعاقــة وصــول أصحــاب املنشــآت واملزارعــن
املحافظ للحصول عىل ترصيح استرياد لرشائها من يف فلســطني إىل األســواق املحليــة والدوليــة مــن أجــل رشاء
السوق اإلرسائييل ،لكن خالل فرتة اإلغالق تعذر املــواد األوليــة أو لتصديــر منتجاتهــم ،مــا كبدهــم خســائر
استريادها.
كبــرة .كــا أنــه خــال األشــهر املاضيــة وجــد أصحــاب
املنشــآت صعوبــة كبــرة يف الحصــول عــى مدخــات اإلنتــاج
مــن إرسائيــل واألســواق الدوليــة بســبب وقــف التنســيق األمنــي مــع إرسائيــل ،حيــث يتطلــب ذلــك الحصــول عــى
تصاريــح خاصــة أو رخــص اســترياد مــن الجهــات الرســمية الفلســطينية ،التــي ال يتــم إصدارهــا بســبب وقــف التنســيق.
أشار أحد مريب النحل يف منطقة قلقيلية إىل أن القيود عىل
الحركة مل متكنه من نقل خاليا النحل إىل األغوار والخليل أو
الجبال ،حيث كان لديه خطة للتصدير إىل السعودية وديب،
ما دفعه إىل توسيع االستثامر ليصل إىل أكرث من  700خلية
نحل ،لكنه يف النهاية مل يتمكن من تسويق منتجاته دولياً
بسبب القيود عىل الوصول إىل األسواق الدولية ،ما اضطره
لبيع كميات العسل املنتجة بأسعار منخفضة يف السوق
املحيل ،وتخفيض اإلنتاج الحقاً من خالل تقليل عدد الخاليا
إىل  400خلية لتغطية الخسائر التي تكبدها ،وبخاصة أن
التجار املحليني قاموا باسترياد حوايل  40طن عسل من
الخارج ،حيث ال يوجد أي قيود من قبل الحكومة عىل
االسترياد من الخارج لحامية املنتج الوطني.

ففــي قطــاع الزراعــة مثـاً ،نتيجــة للقيــود عــى التجارة
الدوليــة ووقــف التنســيق األمنــي مــع إرسائيــل ،تعطــل
وصــول املنتجــن املحليــن إىل األســمدة ،واملبيــدات،
واألشــتال ،واألدويــة البيطريــة ،واألعــاف التــي يتــم
اســتريادها بشــكل أســايس مــن الخــارج ،مــا أدى
إىل ارتفــاع أســعارها وتــرك آثــار كبــرة عــى اإلنتــاج
الزراعــي .كــا واجــه مزارعــو العنــب يف منطقــة بيــت
لحــم صعوبــة كبــرة يف تســويق منتجاتهــم ،حيــث
أفــاد رئيــس غرفــة التجــارة يف بيــت لحــم أن هنالــك مــا
يقــارب  5000دونــم مزروعــة عنــب ،واجــه أصحابهــا
مشــكلة كبــرة يف تســويق املحصــول ،حيــث إن أكــر
مــن  %50مــن اإلنتــاج كان يــورد إلرسائيــل قبــل
الجائحــة ،مــا جعــل الغرفــة التجاريــة تقــوم مببــادرات
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ملســاعدة املزارعــن يف تســويق منتجاتهــم ،مــن خــال تنظيــم فعاليــات أو خيــم خاصــة لبيــع العنــب ،والتواصــل
مــع لجــان اإلغاثــة الزراعيــة وجمعيــات التوفــر والتســليف لبيــع العنــب وورق العنــب.
تأثــرت املشــاريع النســائية املــدرة للدخــل بشــكل كبــر ،وبخاصــة املشــاريع التــي تتــم إدارتهــا مــن خــال الجمعيــات
التعاونيــة واملشــاريع النســائية يف مناطــق األغــوار والقــدس وبيــت لحــم ،والتــي تعمــل عــى إنتــاج املــواد الغذائيــة (إنتــاج
الشــطة ،واملكــدوس ،واألجبــان ،واللبنــة ،والفريكــة ،والدبــس ،واملعجنــات والحلويــات ... ،وغريهــا) واملنتجــات اليدويــة
والرتاثيــة ،نتيجــة عــدم القــدرة عــى الوصــول إىل األســواق ،وبخاصــة مــع توقــف املعــارض ،والبــازارات التــي كان لهــا
الــدور الكبــر لتســويق منتجاتهــم ،وتعريــف املســتهلك مبنتجهــم ،وأيضـاً وقــف تدفــق الســياح األجانــب ،وبخاصــة ملــدن
بيــت لحــم والقــدس .وأفــادت إحــدى النســاء يف منطقــة بيــت لحــم التــي تصنــع اإلكسســوارات واألشــغال اليدويــة بــأن
مشــاركتها يف املعــارض الســنة املاضيــة ،أدت إىل بيــع جميــع منتجاتهــا ووصــول منتجهــا لألســواق ،وكان االعتــاد الــكيل
لهــذه الســنة عــى املشــاركة باملعــرض املقــرر تنظيمــه مــن قبــل منتــدى ســيدات األعــال الــذي تــم إلغــاؤه .كــا أن
إلغــاء مهرجــان الباذنجــان يف بتري-بيــت لحــم لهــذه الســنة ،أثــر ســلباً عــى قــدرة صغــار املزارعــن واملنتجــن لألغذيــة
والحــرف اليدويــة والتطريــز مــن تســويق منتجاتهــم ،ففــي الســنة املاضيــة تــم تنظيــم وإنشــاء حــوايل  27كشــكاً لتســويق
املنتجــات يف هــذا املهرجــان.
 8-1التحديات املالية وفجوات السيولة
 1-8-1الشيكات املرتجعة
مــن أبــرز اإلج ـراءات املاليــة التــي اتخذتهــا الحكومــة مــن أجــل الحــد مــن آثــار جائحــة كورونــا عــى منشــآت
األعــال واألف ـراد ،قيــام ســلطة النقــد الفلســطينية بإصــدار ق ـرارات أثنــاء فــرة الطــوارئ تســمح بتمديــد الحــق
املــايل للشــيكات والقــروض ملــدة أربعــة أشــهر ،ومنــح ُمصــدر الشــيك حــق عــدم تغطيتــه حتــى لــو كان ميلــك
رصيــدا ً بنكيـاً .إال أن ذلــك خلــق إربــاكاً وأعبــاء إضافيــة عــى املواطنــن وأصحــاب املنشــآت ،حيــث تســتويف البنــوك
وســلطة النقــد عمــوالت كبــرة عنــد إرجــاع الشــيكات ( 60شــيكالً للبنــوك ،و 50شــيكالً لســلطة النقــد ،و 50شــيكالً
عــى تغيــر الشــيك) أي أن الشــيك املرتجــع بقيمــة ألــف شــيكل يكلــف التاجــر  160شــيكالً عمــوالت؛ أي %16
مــن قيمــة الشــيك.
خــال املقابــات ،اشــتىك عــدد كبــر مــن أصحــاب املنشــآت
أحد أصحاب قاعات األفراح يف منطقة بيت لحم الصغــرة واملتوســطة املتــررة مــن أن األزمــة أثــرت عــى
قام برشاء مواد غذائية (مخلالت) من أحد التجار قدرتهــم عــى تغطيــة الشــيكات بســبب نقــص الســيولة
بحوايل  10آالف شيكل ،وتم الدفع من خالل لديهــم ،مــا يحملهــم أعبــاء إضافيــة نتيجــة العمــوالت
شيك ،وحالياً يطالب التاجر (صاحب الشيك) الكبــرة التــي يدفعونهــا عــى الشــيكات املرتجعــة ،إضافــة
بحبس صاحب قاعة االفراح لعدم التزامه بتغطية إىل عــدم قدرتهــم عــى رشاء مــواد خــام نتيجــة اشــراط
قيمة الشيك ،مع العلم أن نشاطات صاالت املــورد الدفــع نقــدا ً .كــا اشــتىك العديــد مــن أصحــاب
األفراح توقف متاماً حسب تعليامت الحكومة ،ما املنشــآت ،وبخاصــة يف قطــاع الســياحة ،مــن عــدم تفهــم
كبد أصحاب القاعات خسائر فادحة.
البنــوك ومؤسســات اإلقــراض تبعــات اآلثــار االقتصاديــة
الكارثيــة لألزمــة عــى منشــآتهم ،إضافــة إىل عــدم وضــوح
وتخبــط يف سياســات وق ـرارات ســلطة النقــد فيــا يتعلــق بآليــات احتســاب الفوائــد عــى األقســاط املؤجلــة،
واقتصــار التأجيــل عــى األشــهر األربعــة األوىل للجائحــة ،عــى الرغــم مــن اســتمرارها ومضاعفــة انعكاســاتها
الســلبية عــى بعــض القطاعــات ،وعــدم توفــر متويــل وقــروض بشــكل عــام بــروط وضامنــات ميــرة تتناســب
مــع التحديــات الكبــرة التــي خلقتهــا الجائحــة.
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 2-8-1توفر السيولة النقدية و/أو الوصول إىل التمويل الالزم من أجل استئناف األنشطة االقتصادية
يعتــر نقــص الســيولة التحــدي األكــر الــذي يواجــه الــركات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة يف اســتئناف
أنشــطتها ،ويف صمودهــا يف وجــه التحديــات التــي خلقتهــا جائحــة كورونــا (مثــل ،انخفــاض الطلــب واألســعار ،وارتفاع
أســعار املــواد الخــام ،وتســويق املنتجــات) ،وهــو مــا أظهرتــه دراســة أعدهــا مركــز املؤسســات الصغــرة ( )SECعــى
30
عينــة مختــارة مكونــة مــن  341رشكــة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف شــهر نيســان املــايض.
كــا أشــارت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) مــن خــال مــؤرشات تــم تحديدهــا مــن خــال
مقابــات مــع لجنــة مــن  72مــن صغــار املزارعــن والرعــاة والصياديــن والتجــار والتعاونيــات ،إىل أن قيــود الســيولة
ونقــص خيــارات االئتــان حــدت مــن قــدرة املؤسســات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة عــى التعامــل مــع
ارتفــاع أســعار مدخــات اإلنتــاج ،وبخاصــة مــع اشـراط املورديــن الدفــع النقــدي مــن أجــل املوافقــة عــى الطلبيــة.
بســبب نقــص الســيولة ،أصبحــت العديــد مــن املنشــآت غــر قــادرة عــى دفــع أتعــاب موظفيهــا ،مــا اضطرهــا
إىل ترسيحهــم للتخلــص مــن عــبء رواتبهــم ،وهــو مــا أدى إىل ارتفــاع كبــر يف معــدل البطالــة ،وحرمــان آالف
األرس مــن مصــادر الدخــل الرئيســية ،بحيــث أصبحــوا غــر قادريــن عــى تلبيــة االحتياجــات األساســية ،أضــف إىل
ذلــك القضايــا التــي رفعهــا العاملــون عــى أربــاب العمــل مــن أجــل الحصــول عــى أتعابهــم ومســتحقاتهم .عــى
ســبيل املثــال ،رفــع عــدد مــن العاملــن يف إحــدى قاعــات األفـراح قضايــا عــى صاحــب القاعــة للمطالبــة باألتعــاب
واملســتحقات (حــوايل  100ألــف شــيكل) ،حيــث إنــه دفــع رواتبهــم للشــهور األربعــة األوىل لألزمــة ،ومــن ثــم قــام
بترسيحهــم لعــدم قدرتــه عــى دفــع رواتبهــم.
عــى الرغــم مــن تطويــر برامــج إقــراض مــن قبــل ســلطة النقــد لدعــم املنشــآت الصغــرة واملتوســطة (برنامــج
اســتدامة) ،فــإن الــروط التــي تضعهــا البنــوك ملنــح قــروض ال تتناســب مــع عــدد كبــر مــن املنشــآت متناهيــة
الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،كــا أدت سياســات ســلطة النقــد يف تأجيــل األقســاط مــع عــدم إلغــاء الفائــدة اإلضافيــة
(للتأجيــل) إىل ضغوطــات عــى أصحــاب املنشــأة .كــا كان هنالــك عــدم وضــوح يف تعليــات ســلطة النقــد حــول
كيفيــة احتســاب الفائــدة لقـرار تأجيــل دفعــات القــروض (هــل هــو أصــل الديــن مرضوبـاً بـــ عدد الشــهور املؤجلــة ،أم
تحتســب كقــرض جديــد ملــدة أربعــة أشــهر) .عــدم الوضــوح هــذا تــم اســتغالله مــن قبــل بعــض مؤسســات اإلقـراض
يف احتســاب فوائــد إضافيــة .فعــى ســبيل املثــال ،أدى تأجيــل الدفعــات الشــهرية ألحــد أصحــاب املشــاغل إىل زيــادة
نســبة الفائــدة عــى القــرض بشــكل دراماتيــي ،األمــر الــذي وضــع عبئـاً ماليـاً إضافيـاً عــى املنشــأة ،وبخاصــة يف ظــل
االنخفــاض الكبــر يف اإلنتــاج ،مــا أثــر ســلباً عــى رغبتــه يف الحصــول عــى التمويــل يف املســتقبل.
رصح العديــد مــن أصحــاب املنشــآت التــي متتلكهــا نســاء بأنهــن مل يحصلــن عــى متويــل خــال فــرة جائحــة
كورونــا بســبب الــروط والضامنــات املطلوبــة مــن قبــل البنــوك ومؤسســات اإلقـراض مــن كفــاء وقســائم رواتــب.
عــى ســبيل املثــال ،إحــدى صاحبــات مشــغل لتصنيــع التحــف مــن خشــب الزيتــون الــذي تــم إنشــاؤه يف العــام
 ،2019ويعمــل فيــه عاملــون آخــرون إضافــة إىل زوجهــا ،حصلــت عــى قــرض ( 4,000دوالر) مــن إحــدى مؤسســات
اإلق ـراض ،ومــع أزمــة جائحــة كورونــا وتوقــف الســياحة ،تعــرت يف الســداد ،وتــم تأجيــل الدفعــات مــع زيــادة
نســبة الفائــدة .وللوقــوف يف وجــه األزمــة وتجنــب اإلغــاق ،حصلــت صاحبــة املشــغل عــى قــرض آخــر تــم
اســتخدام أكــر مــن نصفــه يف تغطيــة مســتحقات القــرض الســابق والفوائــد املرتتبــة عليــه.

30 http://sec-pal.org/
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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حالة دراسية
مشــغل فايــز وفــادي “األب واالبــن” ،وهــم أرسة مكونــة مــن الــزوج ،والزوجــة ،وخمســة أبنــاء ،ثالثــة
منهــم متزوجــون ،ولــدى كل منهــم مــن  3-2أبنــاء يف املــدارس والجامعــات ،جميعهــم يعتاشــون مــن
املشــغل .املشــغل يص ّنــع التحــف الدينيــة والســياحية مــن خشــب الزيتــون ،حيــث يعمــل أبــو فــادي
يف هــذه الحرفــة منــذ  37ســنة .يبــدأ التصنيــع مــع بدايــة الســنة ،حيــث يتــم تجهيــز كميــات كبــرة
يف األشــهر مــا بــن كانــون الثــاين وأيــار لتلبيــة طلــب الســوق الــذي يعتمــد عــى الســياحة الوافــدة مــع
بدايــة شــهر آذار .يتــم خــال فــرة التجهيــز للموســم رشاء املــواد الخــام مــن خشــب ودهــان ملعظــم
الســنة .يبيــع املشــغل منتجاتــه ملحــال تحــف رشقيــة (ســنتوارى) يف بيــت لحــم ورشكات تصــدر التحــف
إىل أمريــكا وأوروبــا.
تحضــرا ً للموســم الســياحي للعــام  2020الــذي كان مــن املتوقــع أن يكــون موســاً متميــزا ً أســوة
مبوســمي  2018و 2019اللذيــن كانــا مــن أفضــل املواســم الســياحية لبيــت لحــم ومشــاغل الحــرف
الخشــبية ،قــام أبــو فــادي بـراء  10أطنــان خشــب زيتــون بســعر  3,000شــيكل للطــن الواحــد ،ومــواد
تصنيــع أخــرى ،واســتثمر يف ماكينــات إضافيــة .كــا حصــل عــى قــرض مــن إحــدى مؤسســات اإلقـراض
الصغــرة بقيمــة  20,000دوالر يف أواخــر ســنة  .2019منــذ بــدأت األزمــة يف شــهر آذار ،وتوقفــت وفــود
الســياح ،وتوقفــت معهــا طلبيــات التحــف ،حيــث مل يبيعــوا ســوى بضــع طلبيــات صغــرة بقيمــة 1500
دوالر ،تعــر أبــو فــادي يف ســداد القــرض ،وبحســب اتفــاق مــع رشكــة اإلق ـراض تــم تأجيــل الدفعــات
إىل بدايــة الســنة املقبلــة ( )2021بتكلفــة فوائــد إضافيــة قيمتهــا  4000دوالر ،وقــد تصــل إىل 6800
دوالر .مــع توقــف اإلنتــاج بشــكل شــبه كيل ،تــم طلــب قــرض آخــر مــن مؤسســة اإلقـراض لـراء بيــوت
بالســتيكية وإعدادهــا عــى أرض زراعيــة للعائلــة ،ولكــن تــم رفــض الطلــب واملوافقــة عــى  1700دوالر
فقــط للمنشــأة الرئيســية .اضطــر أبــو فــادي أن يبيــع معظــم كميــة خشــب الزيتــون التــي اشـراها (30
طنـاً) كحطــب للنــار ،حيــث إن لخشــب الزيتــون تاريــخ صالحيــة ،كذلــك الدهــان واملــواد األخــرى ،ومــع
عــدم تشــغيل املاكينــات فهــي بحاجــة إىل صيانــة يف حــال عــودة اإلنتــاج كــا يف الســابق.
وكانــت االســتجابة الحكوميــة عــن طريــق تأجيــل ســلطة النقــد الفلســطينية ســداد القــروض الشــهرية/الدورية لجميــع
املقرتضــن ملــدة أربعــة أشــهر مــع خيــارات متعــددة (عــى ســبيل املثــال ،الســحب عــى املكشــوف ،إعــادة الهيكلــة،
إعــادة الجدولــة ،التــو ّرق) .أمــا قطاعــا الســياحة والفندقــة ،فلقــد تــم التأجيــل ملــدة ســتة أشــهر .كــا حظــرت
ســلطة النقــد تحصيــل الرســوم والعمــوالت أو الفوائــد اإلضافيــة عــى املدفوعــات املؤجلــة التــي ضخــت  1.5مليــار يف
االقتصــاد .كــا تضمنــت تعليــات ســلطة النقــد الفلســطينية متديــد ســقوف بطاقــات االئتــان وخطــوط االئتــان
املمنوحــة للعمــاء والــركات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،والعمــاء األفـراد املترضريــن مــن هــذا التطــور
الجديــد ،وقــد تــم اتّخــاذ هــذا لتعليــق التصنيــف االئتــاين لألف ـراد املترضريــن والــركات الصغــرة واملتوســطة يف
نظــام الشــيكات املرتجعــة .كــا طلبــت ســلطة النقــد الفلســطينية مــن البنــوك تقديــم ائتــان جديــد للمؤسســات
الصغــرة واملتوســطة والــركات الناشــئة ،وتقديــم االئتــان املبــارش للقطــاع الصحــي .ويف الجانــب الرضيبــي ،ألغــت
الســلطة الفلســطينية غرامــات التأخــر يف تقديــم اإلق ـرارات الرضيبيــة ،ومتديــد مهلــة اإليــداع الرضيبــي حتــى شــهر
31
حزيران/يونيــو ،وفــرة التخــارج الصــادرة عــن رضيبــة القيمــة املضافــة مــن  1آذار/مــارس إىل  15نيســان/أبريل.
بــدأت الحكومــة يف  17أيار/مايــو رصف مســاعدات لـــ  40202عام ـاً متــررا ً مــن جائحــة كورونــا .حصــل بعــض
32
العــال يف القطاعــات األكــر تــررا ً (مثــل البنــاء ،الســياحة ،الخدمــات ،النقــل) عــى  700شــيكل.
31 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
32 https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-6
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ولقــد تــم إطــاق برنامــج “اســتدامة” التابــع لســلطة النقــد الفلســطينية :وهــو صنــدوق للمنشــآت املتناهيــة الصغــر
والصغــرة واملتوســطة يعمــل عــى تقديــم قــروض ميــرة للمؤسســات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة
املتأثــرة باألزمــة .ويبلــغ حجــم الصنــدوق  300مليــون دوالر ،تســاهم ســلطة النقــد الفلســطينية بـــ  210ماليني دوالر
مــن ضمــن املبلــغ املحــدد للصنــدوق ،وســيتم تنفيــذه مــن خــال البنــوك ومؤسســات اإلق ـراض والتمويــل األصغــر
املتخصصــة .يســتهدف الربنامــج املؤسســات املتــررة ،مبــا يف ذلــك املؤسســات التــي تديرهــا النســاء واملشــاريع
املــدرة للدخــل لتلقــي متويــل منخفــض التكلفــة للتغلــب عــى جائحــة كورونــا ،والحفــاظ عــى اســتدامة عملياتهــا،
وتكلفــة التشــغيل ،وزيــادة قدرتهــا املاليــة للحفــاظ عــى العاملــة .ســركز الربنامــج عــى املرشوعــات املتناهيــة الصغر
والصغــرة واملتوســطة التــي تتطلــب ســيولة فوريــة لغــرض االســرداد ولزيــادة قدرتهــا التشــغيلية .ســيقدم الصنــدوق
معــدالت فائــدة اســمية ،ال تزيــد عــى  %3متناقصــة ،وفــرة ســداد  36شــهرا ً ،مــن خــال البنــوك ومؤسســات التمويــل
33
األصغــر ( ،)MFIsحيــث ال ميكــن أن تتجــاوز الفائــدة  %3للبنــوك ،و %9ملؤسســات التمويــل األصغــر.
وأطلــق صنــدوق االســتثامر الفلســطيني (صنــدوق االســتثامر الحكومــي للتنميــة) برنامــج اإلقــراض الطــارئ
“إســناد” لدعــم املشــاريع الصغــرة واملتناهيــة الصغــر غــر القابلــة للتمويــل املــريف مــن خــال مؤسســات
التمويــل األصغــر .يهــدف الربنامــج إىل متكــن “الــركات املؤهلــة” مــن الوصــول إىل الســيولة الالزمــة للحفــاظ
عــى عملياتهــا واالحتفــاظ بعاملهــا وموظفيهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ التــي تعيشــها فلســطني نتيجــة جائحــة
كورونــا ،ودعــم تلــك الــركات خــال مرحلــة التعــايف .ســتكون لربنامــج الصنــدوق ميزانيــة إجامليــة قدرهــا 25
مليــون دوالر أمريــي ،ومكونــن رئيســيني :املكــون األول هــو برنامــج إق ـراض بقيمــة  15مليــون دوالر أمريــي،
وســيتم تنفيــذه مــن خــال مؤسســات التمويــل األصغــر الرشيكــة عــى مرحلتــن .وتتكــون املرحلــة األوىل مــن 5
ماليــن دوالر ،وســيتم تنفيذهــا عــى الفــور .تهــدف هــذه املرحلــة إىل منــح قــروض لألعــال الصغــرة متناهيــة
الصغــر تصــل إىل  20ألــف دوالر لــكل مــروع .ســيتم تنفيــذ هــذه املرحلــة مــن خــال قــروض ميــرة مــع
ميـزات إضافيــة مثــل إمكانيــة منــح قــروض لألنشــطة املــدرة للدخــل ،مبــا يف ذلــك رأس املــال التشــغييل (النفقــات
التشــغيلية) ،وعمليــة التتبــع الرسيــع للمراجعــة واملوافقــة عــى طلبــات القــروض ،والفوائــد املعقولــة ،وتنافســية
األســعار ،إضافــة إىل فــرة ســاح تصــل إىل ســتة أشــهر ،بــرط أن يتــم ســداد القــروض عــى مــدى  24شــهرا ً بــدون
رســوم أو عمــوالت أو أســعار فائــدة مخفيــة .وتهــدف املرحلــة الثانيــة إىل إعــداد الــركات الصغــرة واملتوســطة
ملرحلــة التعــايف بعــد الجائحــة واســتئناف العمليــات ،عــى اف ـراض أن حالــة الطــوارئ املتعلقــة بالوبــاء ســتنتهي
بحلــول نهايــة هــذا العــام .أمــا املك ـ ّون الثــاين لربنامــج “إســناد” ،فيضــم خطــة ضــان قــروض إضافيــة بقيمــة
إجامليــة قدرهــا  10ماليــن دوالر أمريــي ،ســيتم اإلعــان عنهــا يف مرحلــة الحقــة.
 9-1مشكلة توقف املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف قطاع السياحة عن العمل بشكل شبه كامل
يف محاولــة مــن الحكومــة لالســتجابة إىل االحتياجــات املاســة لقطــاع الســياحة ،قامــت وزارة الســياحة واآلثــار
بعمــل مجموعــة مــن الدراســات لتقديــر الخســائر وكيفيــة مواجهــة األزمــة ،وتــم رفــع توصياتهــا ومقرتحاتهــا
ملجلــس الــوزراء ،وتــم إقـرار مــا يخــص دعــم القطــاع الســياحي الفندقــي ،مــن خــال رصف  %50مــن اإليـرادات
الرضيبيــة فــورا ً للفنــادق ،وإعفــاء املؤسســات واألفـراد الذيــن يرخصــون مــن قبــل وزارة الســياحة كمهــن ســياحية
مــن رســوم الرتخيــص للعــام  34.2020كــا أجلــت ســلطة النقــد الفلســطينية ســداد القــروض الشــهرية/الدورية
لقطاعي السياحة والفندقة ملدة ستة أشهر.

33 http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=205&ArtMID=793&ArticleID=2517&language=en-US
34 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=TtyCnCa876211412637aTtyCnC
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حالة دراسية  -فندق سياحي
كان فنــدق “الوطنــي” يف شــارع الزهـراء مبدينــة القــدس املحتلــة يعــج بالســائحني املســلمني القادمــن من
دول عديــدة إلحيــاء شــهر رمضــان ،لكنــه اآلن مغلــق .كانــت تقدي ـرات صاحــب الفنــدق تشــر إىل أن
نســبة اإلشــغال بالفنــدق يف أشــهر آذار ونيســان وأيــار ســتصل إىل  ،%100فلــم تكــن لديــه غــرف كافيــة
الســتيعاب الحجــوزات املطلوبــة .فالســياحة الدوليــة يف القــدس بشــكل عــام انتعشــت خــال الســنوات
األربــع املاضيــة بشــكل غــر مســبوق منــذ العــام  ،1967وذلــك بســبب تزايــد الســياحة بشــكل عــام
والســياحة اإلســامية بشــكل خــاص .الســائحون املســلمون ،القادمــون مــن بريطانيــا وتركيــا وإندونيســيا،
اعتــادوا يف الســنوات املاضيــة أن يؤ ّمــوا املســجد األقــى ألداء صلــوات الفجــر ,والرتاويــح ،ويقيمــوا
يف الفنــادق الفلســطينية القريبــة مــن البلــدة القدميــة .لــدى الفنــدق نحــو  68عام ـاً ،وجــد أغلبهــم
أنفســهم دون عمــل منــذ بــدء األزمــة ،حيــث ذهــب أغلبهــم للعمــل يف الســوق اإلرسائيــي يف قطــاع
البنــاء أو الخدمــات كعاملــة غــر ماهــرة بعــد االســتثامر بهــم وتدريبهــم لســنوات .تبقــى بضعــة عاملــن
مــن أجــل القيــام بأعــال الصيانــة والتعقيــم .ينعكــس األمــر ذاتــه عــى نحــو عرشيــن فندقـاً يف القــدس
الرشقيــة ،تضــم حــوايل  1500غرفــة .وتتســع دائــرة خســائر القطــاع الســياحي ،لتشــمل املطاعــم ورشكات
الحافــات الســياحية واألســواق التجاريــة ،حيــث إن أكــر مــن  %60مــن اقتصــاد القــدس الرشقيــة يعتمــد
عــى الســياحة الوافــدة ،ســواء أكانــت مطاعــم أم أســواقاً تجاريــة أم قاعــات أم غريهــا مــن الفعاليــات
واملنشــآت االقتصاديــة يف املدينــة .توقعــات صاحــب الفنــدق هــي أن الســياحة ســوف تعــود تدريجي ـاً
يف األشــهر القريبــة املقبلــة ،أي مــع نهايــة العــام الجــاري ،ســتعود بنســبة ( ،)%20-10ويف  2021ســتعود
بنســبة  %50أو أكــر قلي ـاً ،ولــن تعــود إىل مــا كانــت عليــه قبــل األزمــة إال بعــد  3ســنوات .ويلخــص
صاحــب الفنــدق احتياجــات القطــاع الســياحي للنهــوض بعــد األزمــة بالقــول“ :مــا نحتاجــه عنــد العــودة
إىل الســوق هــو االســتثامر يف النشــاطات الســياحية يف القــدس مــن أجــل أن ميــي الســائح وقتـاً أطــول يف
املدينــة ،ونحتــاج إىل تطويــر مهــارات املوظفــن ،فأفضــل العــال يذهبــون إىل قطــاع الســياحة اإلرسائيــي،
نحتــاج إىل تطويــر قــدرات عاملنــا مــن طباخــن إىل ضيافــة ،غالبـاً خرسنــا جــزءا ً كبـرا ً مــن العــال الذيــن
ذهبــوا إىل الســوق اإلرسائيــي”.
تبــن مــن خــال الدراســة امليدانيــة يف مدينتــي بيــت لحــم والقــدس أن املنشــآت الصغــرة واملتوســطة األكــر
تــررا ً هــي العاملــة يف قطــاع الســياحة (وكاالت الســياحة ،واألدالء الســياحيني ،والفنــادق ،واملطاعــم) والقطاعــات
املرتبطــة بــه مثــل صناعــة الحــرف (خشــب ،وسـراميك ،وتطريــز ،وجلــود) ،ورشكات نقل الســياح ،ومعــارض التحف
(ســنتوارى) ،ومشــاغل الحجــر والتامثيــل ،ومشــاريع التصنيــع الغــذايئ للفنــادق ،ومشــاريع الحلويــات للفنــادق
واملناســبات ،وقاعــات األفـراح ،واملخابــز .فقــد ســجل العــام  2019أعــى معــدل لزيــارة الســياح يف القــدس وبيــت
لحــم ،حيــث وصلــت إىل نســبة إشــغال كاملــة تقريب ـاً يف الفنــادق يف ف ـرات الــذروة بســبب انتعــاش الســياحة
بشــكل عــام ،والســياحة اإلســامية إىل مدينــة القــدس بشــكل خــاص .هنــاك حــوايل  20فندقـاً يف القــدس ،بلغــت
إيراداتهــا  77مليــون دوالر حســب اإلحصائيــات اإلرسائيليــة ،وكانــت حجــوزات بعــض الفنــادق يف العــام 2020
تقريبـاً  ،%100حيــث كان املتوقــع أن يكــون عامـاً قياســياً .إن أكــر مــن  %50مــن اقتصــاد القــدس الرشقيــة يعتمد
عــى الســياحة الوافــدة ،ســواء أكانــت مطاعــم أم أســواقاً تجاريــة أم غريهــا مــن املنشــآت االقتصاديــة باملدينــة،
كذلــك الحــال بالنســبة ملدينــة بيــت لحــم التــي تضــم أكــر مــن  53فندقــاً ونــزالً ســياحياً .بســبب انتعــاش
الســياحة عــى مــدار األعــوام املاضيــة يف مدينــة القــدس ،تــم االســتثامر بشــكل كبــر يف بنــاء وتوســعة وترميــم
الفنــادق واملشــاريع املرتبطــة بالســياحة ،إال أن معظمهــا توقــف عــن العمــل بســبب جائحــة كورونــا ،مــا أدى إىل
تراكــم خســائر ماليــة كبــرة إضافــة إىل الخســائر غــر املبــارشة املرتبطــة بصيانــة املنشــآت واملعــدات بســبب فـرات
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التوقــف الطويلــة عــن العمــل ،مــا تســبب بهجــرة األيــدي العاملــة املاهــرة إىل العمــل يف االقتصــاد اإلرسائيــي الــذي
لديــه القــدرة عــى إعــادة بنــاء نفســه بشــكل أرسع.
إضافــة إىل مــا قامــت بــه الحكومــة اإلرسائيليــة مــن ضــخ مليــارات الشــواكل إلنعــاش االقتصــاد ،فــإن نصيــب مدينة
القــدس الرشقيــة منهــا بقــي محــدودا ً جــدا ً .ولكــن ،وبحســب مقارنــة أحــد أصحــاب الفنــادق“ :لــدي فنــدق يف
بيــت لحــم وفنــادق يف القــدس ،حكومــة االحتــال تدعــم بشــكل جــزيئ الفنــادق وتدعــم املوظفــن ،ولكــن يف
الضفــة ال يوجــد أي دعــم ،ونجــر عــى اإلغــاق مــن الحكومــة” .يف بيــت لحــم ،وبعــد موســم ســياحي قيــايس يف
العــام  ،2019توقفــت جميــع فنــادق املحافظــة عــن العمــل ،وتــم تخصيــص جــزء منهــا كمراكــز للحجــر الصحــي
مثــل فنــدق أنجــل ،والربادايــس ،وبيــت اللقــاء .كــا أغلقــت جميــع املشــاغل الحرفيــة أبوابهــا وعددهــا حــوايل
 200مشــغل خــال الفــرة املذكــورة .حتــى ومــع اســتمرار عــدد محــدود جــدا ً منهــا يف اإلنتــاج ،فإنهــا مل تتمكــن
مــن بيــع منتوجاتهــا بســبب توقــف حركــة الســياحة يف املحافظــة ،وتوقــف باعــة املنتجــات التذكاريــة املتجولــن
عــن العمــل الذيــن يعيلــون قرابــة  200أرسة .كــا أثــر إغــاق الفنــادق واملطاعــم عــى الكثــر مــن املنشــآت التــي
تعمــل يف التصنيــع الغــذايئ؛ مــن زبــدة الزيتــون ،واملــرىب ،والحلويــات ،واملعجنــات ،وعــى محاصيــل الخ ـراوات
التــي تســتخدم يف الفنــادق واملطاعــم مثــل أنــواع الخــس ،وامللفــوف األحمــر ،واألعشــاب التــي تســتخدم يف
الســلطات .مث ـاً العــم فــؤاد لديــه مخبــز حلويــات يف بيــت جــاال ،يعمــل حالي ـاً بطاقــة إنتاجيــة  %20بســبب
ارتبــاط بيعــه بالســياحة والفنــادق واملطاعــم واألع ـراس ،حيــث إنــه متخصــص يف تقديــم الحلويــات للمناســبات.
كان لديــه  40عامـاً يف املوســم املرتفــع ،و 30عــى مــدار العــام ،واآلن يوظــف  12عامـاً وهــم أكــر مــن طاقتــه
اإلنتاجيــة ،لكنــه ال يســتطيع أن يســتغني عنهــم خوف ـاً مــن خســارة خرباتهــم.
مــن الــرورة اإلشــارة إىل أن معظــم املنشــآت املتــررة يف القطــاع الســياحي تفتقــد إىل خدمــات تطويــر ودعــم
األعــال ( ،)BDSأو اس ـراتيجيات واضحــة للنهــوض والتعــايف مــا بعــد جائحــة كورونــا .كــا ال يوجــد صنــدوق
ضامنــات للتصديــر يف ظــل انخفــاض الطلــب بشــكل كبــر جــدا ً نتيجــة للغيــاب شــبه الكامــل للســياح ،الــذي مــن
املتوقــع أن يســتمر حتــى العــام القــادم عــى أقــل تقديــر.
لقــد تــم تطويــر خطــط أوليــة مــن قبــل مؤسســة (بــال تريــد) ملواجهــة تداعيــات الجائحــة عــى قطاعــي الســياحة
والزراعــة ،بحيــث تجمــع الجهــود املبذولــة مــن قبــل القطاعــن الخــاص والعــام للنهــوض بالقطــاع الســياحي
والصناعــات الحرفيــة واملنشــآت الصغــرة واملتوســطة التــي تعرضــت لــرر كبــر جــدا خــال فــرة الجائحــة .حالياً،
يتــم تجميــع هــذه الخطــط ليتــم عرضهــا عــى رئاســة مجلــس الــوزراء العتامدهــا وتنفيذهــا ،عل ـاً بــأن هــذه
الخطــط ال تتعلــق فقــط بأزمــة كورونــا وتداعياتهــا ،بــل تتعلــق ،أيضـاً ،مبوضــوع أزمــة املعابــر والحــدود وموضــوع
الضــم وتأثــر وقــف العالقــات مــع إرسائيــل.
 10-1تأثري الجائحة عىل النساء يف سوق العمل
تعتــر النســاء العامــات مــن أكــر الفئــات تــررا ً بجائحــة كورونــا يف فلســطني ،وذلــك بســبب مضاعفــة األعبــاء
املنزليــة والضغــوط النفســية عليهــن نتيجــة لتوقــف املــدارس ألكــر مــن  6شــهور ،وإغــاق حضانــات األطفــال،
حيــث اضطــرت نســبة كبــرة مــن النســاء ،وبخاصــة يف ســوق العمــل غــر املنظــم ،إىل تــرك وظائفهــن مــن أجــل
التفــرغ لألعبــاء املنزليــة واالعتنــاء باألبنــاء ،وبحســب التقديـرات فــإن الوقــت الــذي تقضيــه املــرأة يف العمــل غــر
35
املدفــوع األجــر يفــوق الوقــت الــذي يقضيــه الرجــال بحــوايل  7.4مـرات ،وهــو مــن املعــدالت املرتفعــة يف العــامل.
ويتفاقــم عــبء هــذا العمــل عليهــن ،مــا قــد يــؤدي إىل إرهاقهــن عاطفيـاً وجســدياً ،والتأثــر عــى مناعتهــن ضــد
األمـراض ،مــا يزيــد مــن خطــر إصابتهــن بفايــروس كورونــا.
35 Impact of COVID-19 on gender equality policy brief Arab Countries. https://arabstates.unwomen.org
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هــذا إضافــة إىل مشــكلة ترسيــح أربــاب العمــل ،وبخاصــة يف القطــاع الخــاص ،لعــدد كبــر مــن العاملــن ،مــن
بينهــم نســاء ،بســبب توقــف املنشــآت عــن العمــل نتيجــة لظــروف اإلغــاق .كــا أن العديــد مــن النســاء تعرضــن
لضغــوط مــن أربــاب العمــل مــن أجــل تخفيــض أجورهــن ،أو أن يرتكــن العمــل ،كــا أشــار إىل ذلــك العديــد مــن
النســاء العامــات خــال املقابــات .إضافــة إىل ذلــك ،مــن املرجــح أن يــؤدي فقــدان الفــرص التعليميــة للفتيــات
خــال الوبــاء إىل تفاقــم ( ،)MENA paradoxحيــث يتــم متثيــل النســاء والفتيــات متثيـاً منخفضـاً نســبياً مقارنــة
مــع الرجــال والشــبان يف ســوق العمــل عــى الرغــم مــن التحصيــل العلمــي لديهــن .ومــن املتوقــع أن تفقــد النســاء
يف املنطقــة العربيــة أكــر مــن  36700,000وظيفــة نتيجــة لـــ جائحــة كورونــا ،وتعتــر مشــاركة املــرأة يف ســوق
العمــل ضعيفــة أصـاً يف املنطقــة العربيــة يف ظــل بطالــة عاليــة يف صفــوف النســاء مقارنــة بالرجــال .كــا يخــى
أن وصــول املــرأة إىل املعلومــات أثنــاء تفــي جائحــة كورونــا ســيزداد صعوبــة ،ففــي حــن تتــم معظــم االتصــاالت
عــر اإلنرتنــت أو رســائل الهاتــف الخليــوي ،ال ي ـزال نصــف اإلنــاث يف املنطقــة العربيــة ،ومــن ضمنهــا فلســطني
واألردن ،غــر متصــات باإلنرتنــت أو غــر قــادرات عــى اســتخدام الهواتــف املحمولــة.
توضــح خطــة وزارة العمــل ،أنــه ومــع كــون الذكــور يشــكلون أغلبيــة العاملــن الذيــن يواصلــون العمــل يف ظــل
الظــروف املســتجدة ،فمــن املتوقــع أن تبقــى النســاء يف املنــزل مــع أطفالهــن .ومــع أن هنــاك نســبة أعــى للنســاء
يف القطاعــات األكــر تــررا ً ،ومــع أنهــن يقفــن يف خــط املواجهــة يف التعامــل مــع الجائحــة ،فإنهــن يعانــن مــن
نقــص القــدرة عــى الوصــول إىل الحاميــة االجتامعيــة ،ويتحملــن عبئ ـاً غــر متناســب يف اقتصــاد الرعايــة بســبب
إغــاق املــدارس .كــا أن النســاء العامــات أكــر عرضــة ألن يتــم رصفهــن مــن العمــل دون أي نــوع مــن التعويــض
أو الضامنــات التــي تكفــل لهــن العــودة إىل وظائفهــن .هــذا وتخلــص خطــة وزارة العمــل إىل أنــه ،ويف ضــوء مــا
ســبق ،فــإن هنالــك حاجــة ماســة إىل تدخــات لتخفيــف حالــة الطــوارئ التــي تطــال آالف األشــخاص الذيــن
يعانــون أص ـاً مــن البطالــة ،وحــوايل  290,000شــخص مــن العاملــن ،مبــا يشــمل :أكــر مــن  120,000عامــل يف
الســوق املحليــة ،مبــن فيهــم أولئــك املعرضــون لخطــر فقــدان أعاملهــم ،ومــا يصــل إىل  190,000عامــل فلســطيني
يف الســوق اإلرسائيليــة ،مــن بينهــم  50,000عامــل ينخرطــون يف عاملــة غــر منتظمــة ،و 120,000عامــل نظامــي
يعملــون لــدى أصحــاب عمــل إرسائيليــن بشــكل منظــم.
مــن املتوقــع أن تكــون النســاء العامــات األكــر تأث ـرا ً بالجائحــة يف فلســطني بســبب األعبــاء األرسيــة املتزايــدة
عــى املــرأة خــال فــرة الجائحــة ،وأيضـاً عــدم وجــود أي نــوع مــن أنــواع الحاميــة االجتامعيــة للمــرأة يف أغلــب
املنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،وهــو مــا ذكــره وزيــر االقتصــاد الوطنــي خالــد العســييل (بنــا ًء
عــى اســتطالعات أوليــة) ،يف أن نتائــج املســوحات لقيــاس تأثــر الجائحــة عــى النســاء العامــات يف املشــاريع
الصغــرة ومتناهيــة الصغــر واملتوســطة يف فلســطني ،أظهــرت أن  %95مــن النســاء العامــات يف فلســطني تأثــرت
أعاملهــن التجاريــة ســلباً بالوبــاء .وأضــاف ،أنــه تــم إغــاق  %27مــن األعــال التجاريــة النســائية ،و %73مــن
النســاء كــن قــادرات عــى الحفــاظ عــى أعاملهــن مــن شــهر إىل أربعــة أشــهر فقــط ،يف حــن أن  %53مــن النســاء
37
يفكــرن بترسيــح املوظفــن لديهــن ،حيــث تعــد النســاء الفئــة األكــر صعوبــة يف كســب الدخــل.
وفقــاً لتقييــم رسيــع للتحليــل الجنــدري الــذي أجرتــه منظمــة ( ،)Care Internationalأشــار إىل أن حــوايل %94
مــن صاحبــات األعــال (مقارنــة بـــ  %70مــن نظرائهــن الرجــال) ،أبلغــن عــن مواجهــة تحديــات يف أماكــن عملهــن
بعــد الجائحــة ،حيــث أظهــر التقييــم أن رياديــة مــن كل ثــاث رياديــات لألعــال ليــس لديهــا إمكانيــة الوصــول
إىل اإلنرتنــت ،وهــو ٍ
تحد/عائــق مل يبلــغ عنــه أي مــن أصحــاب األعــال ،واضطــرت  %89مــن صاحبــات األعــال إىل
اســتخدام النقــود الخاصــة باملنشــأة لســد الفجــوة املاليــة لــأرسة ،مقارنــة بـــ  %50مــن أصحــاب األعــال مــن الرجــال.
يف دراســة غرفــة تجــارة بيــت لحــم ملشــاريع النســاء املــدرة للدخــل ،التــي اســتهدفت  30مرشوعــاً نســوياً مــن
العضــوات وامل ُســتفيدات مــن غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ،تبــن أن  9مشــاريع فقــط مل تتأثــر األيــدي
36 Impact of COVID-19 on gender equality policy brief Arab Countries. https://arabstates.unwomen.org
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العاملــة فيهــا ،وبخاصــة مصانــع مــواد التنظيــف ،ومراكــز العنايــة بالبــرة ،يف حــن أن  21مرشوعـاً معظمهــا يعمــل
يف التطريــز واألزيــاء ،قــد اضطــرت إىل تقليــص عــدد األيــدي العاملــة.
كــا واجهــت النســاء صاحبــات مشــاريع الخياطــة والتطريــز الفلســطيني يف مدينــة رام اللــه ،صعوبــة كبــرة يف
الوصــول إىل املــواد الخــام واســتالم قطــع التطريــز مــن املشــغالت (النســاء اللــوايت يتــم التعاقــد معهــن إلنجــاز قطع
التطريــز عــى املالبــس الجاهــزة) يف مناطــق بيــت لحــم والخليــل وراس كركــر ،مــا أثــر عــى إيراداتهــن اليوميــة،
كــا تعــر الوصــول لألقمشــة مــن خــارج فلســطني والتواصــل مــع التجــار بســبب محدوديــة مهــارات التواصــل
لديهــن عــر اإلنرتنــت.
بشــكل عــام ،تتمتــع املنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة بقــدرة محــدودة عــى اســتيعاب صدمــة
تفــي جائحــة كورونــا ،ألن لــدى هــذه املنشــآت مخزونـاً أقــل ،وقواعــد عمــاء أصغــر ،واحتياطيــات نقديــة أقــل
وخيــارات ائتــان محــدودة أكــر مــن الــركات الكبــرة .يف حالــة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة التــي تديرهــا
نســاء فلســطينيات ،يتفاقــم هــذا االفتقــار إىل املرونــة بســبب انخفــاض وصولهــن إىل الخدمــات واألصــول املاليــة،
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وشــبكات األعــال ،التــي تكــون متاحــة بشــكل أكــر للرجــال 38.وكل هــذه
التحديــات أكــر تأثـرا ً عــى النســاء العامــات لحســابهن الخــاص ،وال ســيام يف القطــاع الزراعــي ،أو يف العمــل غــر
الرســمي ،أو تشــغيل املشــاريع املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة (عــى ســبيل املثــال ،كشــك الطعــام أو
39
خدمــة الخياطــة).
قــد تكــون الجمعيــات التعاونيــة لالدخــار والتوفــر ( 40)UCASCأداة ماليــة مهمــة للنســاء ذوات الدخــل املنخفــض،
حيــث شــكلت هــذه الجمعيــات شــبكة حاميــة اقتصاديــة ضــد األزمــات لحاميــة هــذه األرس مــن فقــدان مشــاريعها،
واســتطاعت تأمــن دخــل جانبــي مــن خــال الزراعــة واملشــاريع املــدرة للدخــل ،وســاهمت يف تحقيــق توفــر الســيولة
الالزمــة وتســليف املشــاريع دون فائــدة ،إضافــة إىل عمــل صناديــق تربعــات.
ومــع ذلــك ،تواجــه هــذه التعاونيــات بعــض التحديــات التــي ميكــن أن تعيــق اســتفادة أعضائهــا ( %85مــن
النسـ�اء) ولـلأرس الفقـيرة التـ�ي تسـ�تهدفها (تأسـ�س اتحـ�اد الجمعيـ�ات التعاونيـ�ة لالدخـ�ار والتسـ�ليف( (�UCA
 )SCالعــام  ،2005وأصبــح اآلن املظلــة القانونيــة الوطنيــة لتعاونيــات االدخــار والتوفــر يف فلســطني ،وهــو يقــدم
خدمــات قامئــة عــى التقييــم مبــا يف ذلــك التدريــب والتعليــم واملعلومــات لجميــع األعضــاء) .وقــد طـ ّور االتحــاد
أدوات ماليــة للتعاونيــات األعضــاء ســاعدت يف تعزيــز التمكــن االقتصــادي للمــرأة ،وزيــادة فــرص الدخــل للشــباب
والنســاء ،ودعــم املشــاريع االجتامعيــة .الهــدف األســايس للمنظمــة هــو دعــم النســاء الفق ـرات وامله ّمشــات يف
الحصــول عــى التمويــل ،وإيجــاد طــرق مســتدامة لتوليــد الدخــل.
ومــن طــرق االســتجابة التــي نفذهــا االتحــاد ملواجهــة آثــار جائحــة كورونــا عــى دخــل األرس الفقــرة ومشــاريع
النســاء املــدرة للدخــل ،أنــه تــم تأجيــل دفعــات القــروض لألعضــاء بــدون فوائــد ملــدة  4أشــهر ،وإعــادة جدولــة
القــروض حســب الحاجــة ،وإعفــاء األعضــاء مــن الرســوم ســنه  ،2020التــي تبلــغ حــوايل  30,000دينــار (معــدل
الرســوم الســنوية لجميــع األعضــاء) ،اســتمرار دفــع رواتــب املوظفــن خــال فــرة اإلغــاق ،تطويــر أدوات دعــم

38 https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/female-entrepreneurship-resource-point-introduction-and-mo¬dule-1-why-gender-matters
39 https://www.oecd.org/southeast asia/regionalprogramme/Strengthening_Womens_Entrepreneurship_ASEAN.pdf
 40حققــت جمعيــات التوفــر والتســليف االثنتــا عــرة املنضويــة تحــت إطــار اتّحــاد الجمعيــات التعاونيــة للتوفــر والتســليف ( )UCASCواملنتــرة يف محافظــات
الضفــة الغربيــة كافــة ،وتغطــي ( )224موقعاً/مجموعــة منهــا ( )154قريــة فلســطينية ،إضافــة اىل ( )70وزارة وهيئــة حكوميــة ،مــن هــذه الجمعيــات ،عــر
جمعيــات نســوية ،واثنتــان مختلطــة ،وهــي جمعيــة الخليــل وجمعيــة املوظفــن الحكوميــن ،وعــى الرغــم مــن كل التحديــات والظــروف املحيطــة ،فقــد حققــت
العديــد مــن اإلنجــازات ،التــي أمثــرت عــن إجــايل عــدد منتســبني/ات للجمعيــات حتــى  2019/12/31وصــل إىل ( )5,281عضــوا ً/ة ،وتشــكل النســاء  85%مــن
العضويــة ،وقــد وصلــت القيمــة اإلجامليــة ملدخراتهــم الرتاكميــة إىل ( )3,219,187دينــارا ً أردنيـاً ،وبإجــايل عــدد قــروض تــم منحهــا مــن قبــل الجمعيــات ألعضائهــا
تســاوي ( )16,302قرضـاً ،والتــي بلغــت قيمتهــا اإلجامليــة ( )31,035,796دينــارا ً أردنيـاً حتــى . 2019/12/31
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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لتســويق منتجــات صاحبــات املشــاريع الزراعيــة ،وبخاصــة محاصيــل العنــب مــن خــال التشــبيك مــع املؤسســات
الداعمــة كاإلغاثــة الزراعيــة ،وأوكســفام ،واملصانــع الغذائيــة يف مدينــة الخليــل.
 11-1تحديات البطالة لدى الشباب وترويج الريادة
وجــد عــدد كبــر مــن العاملــن أنفســهم يف دائــرة البطالــة أو خــارج القــوى العاملــة نتيجــة لتداعيــات جائحــة
كورونــا ،التــي أدت إىل تراجــع النشــاط االقتصــادي يف مختلــف القطاعــات ،كــا اضطــر عــدد كبــر مــن أصحــاب
املشــاريع الصغــرة والعاملــن لحســابهم الخــاص إىل إغــاق مشــاريعهم نتيجــة لتجنــب املزيــد مــن الخســائر.
يعــاين الشــباب يف فلســطني قبــل الجائحــة مــن مشــكلة البطالــة ،إذ بلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب (29-18
ســنة) يف فلســطني العــام  2018نحــو  %36( %45بــن الذكــور ،و %70بــن اإلنــاث) 41،كــا بلــغ معــدل البطالــة
بــن الشــباب ( 29-18ســنة) مــن حملــة شــهادة الدبلــوم املتوســط فأعــى حــوايل  ،%52بواقــع  %68لإلنــاث
مقابــل  %35بــن الذكــور 42.لــذا ،يعتــر الشــباب مــن الفئــات املهمشــة واألقــل حظـاً يف الحصــول عــى فــرص عمــل
يف الســوق الفلســطيني عــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى التعليــم لديهــم ،وبخاصــة عنــد النســاء ،وذلــك يعــزى
ألســباب عديــدة أبرزهــا ضعــف االقتصــاد الفلســطيني ،وعــدم قدرتــه عــى توليــد فــرص عمــل تواكــب النمــو
الكبــر يف أعــداد الخريجــن يف مختلــف التخصصــات ،ونقــص الخــرة العمليــة لــدى الشــباب ،وبخاصــة خريجــي
الجامعــات ،ونقــص التمويــل الــازم للبــدء باملشــاريع الرياديــة ومشــاريع التوظيــف الــذايت.
لقــد فاقمــت الجائحــة مــن واقــع الشــباب يف ســوق
مرشوع ريادي ميتلكه ثالثة من الرياديني إلنتاج العصائر العمــل الفلســطيني ،حيــث فقــد جــزء كبــر منهــم
الطازجة من الفواكه والخرضوات (العصري بطريقة الكبس وظائفهــم ومشــاريعهم ،وأصبحــت فــرص العاطلــن عــن
البارد )Grow -تم تأسيسه يف شهر ترشين الثاين من العام العمــل يف إيجــاد عمــل ضئيلــة .فعــى ســبيل املثــال،
 ،2019أي  5شهور تقريباً قبل انتشار جائحة كورونا يف يف مدينــة بيــت لحــم ،توقــف عمــل أغلــب الباعــة
فلسطني .املرشوع مسجل لدى وزاريت االقتصاد والصحة املتجولــن الذيــن أغلبهــم مــن الشــباب ،وبخاصــة بائعــي
وله عالمة تجارية ،ويتعاون املرشوع مع رشكة معتمدة التحــف التذكاريــة وذلــك مــع توقــف حركــة الســياحة،
للوصفات (كاليفورنيا/أمريكا) .ما قبل أزمة الكورونا كان وكذلــك عربــات الــذرة واملأكــوالت يف الســاحات العامــة.
اإلنتاج يتم يومياً (عرص يومي) حيث يتم التوريد للسوق إن أغلــب الشــباب العاملــن مصنفــون ضمــن العاملــة
بشكل يومي بسبب اإلقبال الكبري من قبل الزبائن ،ويتم غــر املنظمــة (مبعنــى الشــباب العاملــن يف القطــاع غــر
توزيع املنتج إىل  10أماكن بيع (سوبرماركت وكويف املنظــم ،إضافــة إىل املســتخدمني بأجــر يف القطــاع املنظــم
شوب) .بعد اإلعالن عن تفيش األزمة الصحية (الكورونا) الذيــن ال يحصلــون عــى أي مــن الحقــوق يف ســوق
تم اإلغالق متاماً ،وتوقف اإلنتاج والتوريد للسوق املحيل العمــل ســواء مكافــأة نهايــة الخدمة/تقاعــد أو إجــازة
خالل األشهر األوىل من اإلغالق (آذار–نيسان–وأيار) ،وهو ســنوية مدفوعــة األجــر أو إجــازة مرضيــة مدفوعــة
ما أثر بشكل سلبي عىل تواجد املنتج يف السوق ،والحاجة األجــر) ،حيــث تبلــغ نســبتهم حــوايل  %59مــن مجمــل
إلعادة تعريف املستهلك باملنتج فيام بعد.
الشــباب العاملــن 43.لذلــك ،هــم يواجهــون تحديــات
أكــر مــن غريهــم بســبب عــدم وجــود أي نظــام حاميــة
اجتامعيــة يحميهــم ،مــا يجعلهــم عرضــة أكــر مــن غريهــم للفقــر والتهميــش واملشــاكل النفســية خــال فــرة الجائحــة.
حســب تقييــم اآلثــار االجتامعيــة لجائحــة كورونــا الــذي قــام بــه منتــدى شــارك ،فــإن التباعــد االجتامعــي الــذي
فرضتــه الجائحــة ،أثــر عــى فئــة الشــباب أكــر مــن غريهــا ،مــا انعكــس ســلباً عــى روح املبــادرة واملشــاركة والقيــادة
والتخطيــط لديهــم.
41 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
42 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3665
43 http://pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3787
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أشــار رئيــس املجلــس األعــى لإلبــداع والتم ّيــز إىل أن املجلــس يقــدم جميــع التســهيالت وفــرص التمويــل للمشــاريع
الرياديــة للشــباب ،إال أن بيئــة األعــال الخاصــة باملشــاريع الناشــئة والرياديــة بحاجــة إىل تطويــر ،حيــث إنــه
يف الوقــت الحــايل تقــدم حلــوالً فرديــة لبعــض الــركات الناشــئة لتجــاوز البريوقراطيــة واألنظمــة ،إال أن هنالــك
حاجــة إىل تطويــر بيئــة أعــال موامئــة ملســاندة الــركات الناشــئة وتطويــر اسـراتيجية وطنيــة لإلبــداع والتطويــر
رسعــت مــن عجلــة اإلبــداع والريــادة يف فلســطني ،حيــث شــهد املجلــس
واالســتثامر .كــا أوضــح أن األزمــة الصحيــة ّ
األعــى زيــادة يف منــو املشــاريع الرياديــة ،فمث ـاً عندمــا طــرح املجلــس إعالن ـاً لتقديــم أفــكار تســاعد يف األزمــة
الصحيــة ،تــم تقديــم  37فكــرة ،تــم تطويــر  4منهــا ملشــاريع رياديــة.
حــاول العديــد مــن الشــباب التغلــب عــى التحديــات التــي خلقتهــا جائحــة كورونــا ،وعــدم وجــود فــرص عمــل
بأجــر يف الســوق الفلســطيني مــن خــال التوجــه إىل فــرص التوظيــف الــذايت ،أو املشــاريع الرياديــة ،وبخاصــة
أن اغلــب الشــباب الفلســطيني ال يســتطيع العمــل يف إرسائيــل بســبب القيــود العمريــة التــي تضعهــا ســلطات
االحتــال اإلرسائيــي للحصــول عــى ترصيــح .فعــى ســبيل املثــال ،شــهدت وســائل التواصــل االجتامعــي ،وبخاصــة
الفيســبوك ،انتشــارا ً كبـرا ً للصفحــات التــي تــروج للتجــارة اإللكرتونيــة ،والتــي يديرهــا الشــباب يف األغلــب ،وبخاصة
مــع القيــود عــى الحركــة التــي فرضتهــا الجائحــة ،وامتنــاع العديــد مــن األفـراد عــن النــزول لألســواق خوفـاً مــن
اإلصابــة بالفايــروس ،وبخاصــة مــع عــدم مراعــاة النــاس الــروط الصحيــة التــي وضعتهــا الحكومــة .كــا شــهدت
العديــد مــن املناطــق عــودة انخـراط الشــباب يف املشــاريع الزراعيــة ،وقــد كان هــذا واضحـاً يف مناطــق عديــدة يف
األغــوار وقلقيليــة وقــرى شــال غــرب القــدس .عــى ســبيل املثــال ،أحــد الشــبان العاطلــن عــن العمــل ،اســتغل
إغــاق املطاعــم واملقاهــي لف ـرات طويلــة ،وميــل النــاس إىل األطعمــة املقدمــة مــن خــال خدمــات التوصيــل
والســيارات املتنقلــة وتجنــب االختــاط ،قــام بافتتــاح بــاص طعــام يقــدم السندويشــات واملرشوبــات مــن خــال
االســتدانة مــن األصدقــاء وأفـراد العائلــة ،إضافــة إىل مبلــغ توفــر مــن جمعيــة كان مشــركاً فيهــا للــزواج ،وذلــك
بعــد رفــض طلــب تقــدم بــه للحصــول عــى قــرض .مــن أجــل شــعور املســتهلكني باألمــان ،قــام بتوفــر املعقــات
للزبائــن ،وراعــى رشوط التباعــد االجتامعــي يف عمليــات البيــع .ويالحــظ ازديــاد باصــات الطعــام يف املــدن منــذ
بــدء األزمــة.
تبقــى مشــكلة الوصــول إىل التمويــل التحــدي األكــر أمــام الشــباب مــن أجــل عمــل مشــاريع رياديــة يف ظــل
االرتفــاع الكبــر يف معــدل البطالــة ،فأغلــب الشــباب ال ميلــك الضامنــات الكافيــة التــي تتطلبهــا البنــوك ومؤسســات
اإلقـراض للحصــول عــى متويــل ،كــا أن أغلــب الشــباب مــن أرس محــدودة الدخــل ،وبالتــايل هنــاك صعوبــة لتوفــر
التمويــل مــن خــال األرسة وشــبكة العالقــات .أوضحــت إحــدى مرسعــات األعــال (Business Accelerators
 )– Jestومــن خــال تعاملهــم مــع الــركات الناشــئة ،أن هــذه الــركات تتأثــر بشــكل أكــر يف األزمــات ،ألنهــا
ال متلــك املــوارد والســيولة الألزمــة للصمــود .لذلــك ،تــرى أن الرياديــن يف أمــس الحاجــة إىل صنــدوق رأســال
اســتثامري أســايس للمســاعدة يف بنــاء نظــام بيئــة رياديــة مســتدام.
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القسم الثاين :التدخالت املطلوبة من أجل تعزيز قطاع املنشآت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف
مواجهة الجائحة

 1-2متكني املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة من امتالك اسرتاتيجيات أو خطط واضحة للنهوض
والتعايف ما بعد جائحة كورونا
املدى القصري:
 .1تطويــر برنامــج “ســبل العيــش وتوليــد الدخــل” للفئــات املتــررة واملهمشــة مــع الرتكيــز ،بشــكل خــاص ،عــى
صغــار املنتجــن ،والعاملــن يف الحــرف اليدويــة ،واملزارعــن.
 .2الدعــم املبــارش لألشــخاص املهمشــن لبــدء األنشــطة املــدرة للدخــل ،واملحافظــة عليهــا للتعــايف مــا بعــد
الجائحــة.
 .3تقديــم تحويــات عينيــة ملــن فقــدوا ســبل العيــش :الغــذاء ،املالبــس ،الحــزم الصحيــة والتعليميــة ،األدويــة ...
وغريهــا ،إضافــة إىل املــواد األوليــة ألصحــاب املشــاريع الصغــرة مــن أجــل اســتئناف أنشــطتهم.
 .4إنشــاء مكاتــب املســاعدة ( )Help Deskلتقديــم املســاعدة الفنيــة ،واالستشــارات مبختلف املناطق ،ومســاعدة
املنشــآت يف تطويــر الحلــول الذاتيــة لتطويــر أدوات االســتجابة لديهــم ألي أزمــات الحقــة ،وكيفيــة حســاب
املخاطــر (إدارة املخاطــر ،وبخاصــة فيــا يتعلــق بالقــروض وكميــة اإلنتــاج) وتطويــر خطــط الطــوارئ ،وتقديــم
املســاعدة الفنيــة للمنشــآت مــن أجــل إنشــاء وتطويــر الـراكات مــا بينهــا ومــا بــن املنشــآت الكبــرة.
 .5تشــجيع ومتويــل الحلــول اإللكرتونيــة املبتكــرة للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة لتحقيــق االســتقرار يف سالســل
العــرض والطلــب يف حــال إعــادة اإلغــاق الشــامل ،أو أي صدمــات اقتصاديــة يف املســتقبل.
 .6إجــراء تقييــم رسيــع للســوق ( )Rapid Local Market Assessmentبشــأن سالســل القيمــة املســتدامة
املحتملــة مبشــاركة وزارات االقتصــاد والزراعــة والســياحة ،واملؤسســات ذات العالقــة.
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 .7تطويــر حلــول مــع وزارة العمــل ومراكــز التدريــب املهنــي والتقنــي لتحديــد أولويــات التنميــة املحتملــة،
وتطويــر أنشــطة القطــاع غــر التقليديــة (كتطويــر أنشــطة األخشــاب الحرفيــة والسـراميك وأعــال النجــارة
والخياطــة والتطريــز إلدراجهــا ضمــن النشــاطات غــر التقليديــة) ،وذلــك وفق ـاً لتوقعــات الطلــب باألســواق
املحليــة ،والــرق األوســطية ،واملنشــآت الناشــئة ،مــا ســيوفر عــددا ً مــن الوظائــف خــال الجائحــة.
 .8استحداث برامج النقد مقابل العمل ،وبرامج التحويالت النقدية من أجل االحتفاظ بالوظيفة.
 .9تعزيز برامج التشغيل الذايت (.)Self-Employment
املدى املتوسط:
 .1مســاعدة املنشــآت مــن خــال مكاتــب املســاعدة ووزارة االقتصــاد الوطنــي يف التوجــه نحــو التخصــص الــذيك،
وتعزيــز امليــزة التنافســية للقطاعــات ذات اإلمكانــات األعــى للنمــو عــى املــدى الطويــل.
 .2تطوير برامج تدريب العاطلني عن العمل (بسبب الجائحة) والباحثني الجدد عن فرص عمل.
 .3تطويــر مبــادرات التغيــر أو تحويــل األعــال ( )Business Transformationوخلــق االبتــكار يف العمليــات
التجاريــة ،وتطويــر منــوذج األعــال ( ،)Business Modelsوالتقنيــات ،وتعزيــز اإلنتاجيــة ،وإعــادة صقــل
املهــارات للتغيــر.
 .4تعريــف موحــد للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،وتحديــد هيــكل تنظيمــي و/أو إطــار قانــوين
واضــح لهــا.
 .5إجـراء تقييــم وتصنيــف شــامل للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة التــي تــررت مــن الجائحــة،
ووضــع أولويــات للتدخــل إلنعــاش وتعزيــز صمــود هــذه املنشــآت يف مواجهــة تحديــات جائحــة كورونــا ،أو أي
أزمــات مســتقبلية.
 .6تطويــر وتنفيــذ اسـراتيجيات تنمويــة فرعيــة للقطاعــات املتــررة (مثــل تطويــر اسـراتيجية متخصصــة لقطــاع
الحــرف اليدويــة).
 .7دعــم الحكومــة (مــن خــال وزارة الريــادة واملجلــس األعــى لإلبــداع عــى ســبيل املثــال) للمبــادرات التــي
يقودهــا الشــباب ،والتــي تعــزز ريــادة األعــال يف أماكــن العمــل املشــرك ( ،)Co workواملشــاركة يف خلــق
املســاحات وحاضنــات األعــال (مــن خــال التشــبيك والتنســيق مــع حاضنــات األعــال املوجــودة يف جامعــة
بريزيــت ،واتحــاد رشكات تكنولوجيــا املعلومــات ومؤسســة .)Leaders
 2-2زيادة نسبة الوعي الصحي والسالمة املهنية والصحية مبكان العمل
املديان القصري واملتوسط:
 .1تعزيز إجراءات الوقاية من فايروس كورونا يف منشآت األعامل ،وضامن العودة اآلمنة إىل العمل.
 .2اعتــاد بروتوكــوالت الســامة والصحــة املهنيتــن ( )OSHالخاصــة بجائحــة كورونــا عــى مســتوى املؤسســة يف
القطاعــات املختلفــة كافــة.
 .3تطوير إرشادات توعوية حول إجراءات الوقاية داخل املنشآت.
 .4تدريــب مفتــي العمــل والصحــة عــى املتابعــة الحثيثــة ،وتقديــم املشــورة ،واإلبــاغ بشــأن االمتثــال إلجـراءات
الســامة املهنيــة الخاصــة مبكافحــة الجائحــة عــى مســتوى املؤسســة.
 .5تدريــب املؤسســات والعاملــن فيهــا عــى بروتوكــوالت الســامة والصحــة املهنيتــن ،مــن أجــل اســتمرارية
األعــال.
 .6إطــاق منصــة عــى اإلنرتنــت للتدريــب عــى إج ـراءات الســامة ،مــع عــرض أدلــة ومراجــع عــى التأث ـرات
الفعليــة إلجــراءات الصحــة والســامة املهنيــة.

ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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 3-2مساعدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عىل تخزين املواد الخام وصيانة املعدات بعد فرتات
اإلغالق الطويلة
املدى القصري:
 .1توفــر دعــم مــايل (عــى شــكل منــح) مبــارش للمنشــآت املتــررة ،وبخاصــة يف قطــاع الســياحة مــن أجــل رشاء
املــواد الخــام وإج ـراءات الصيانــة الالزمــة للعــودة إىل اإلنتــاج للموســم القــادم.
 .2توفــر قــروض ميــرة للمنشــآت املتــررة مــن أجــل العــودة إىل العمــل وبضامنــات حكوميــة ،أو مــن خــال
املؤسســات املانحــة.
املدى املتوسط:
 .1إجـراء دراســة تشــخيصية للمنشــآت املتــررة وتحديــد احتياجاتهــا مــن أعــال الصيانــة واملــواد الخــام وإيجــاد
حلــول لتوفريهــا عــى املديــن املتوســط والطويــل.
 .2إنشــاء صناديــق طــوارئ مــع النقابــات املختلفــة لتغطيــة املصاريــف التشــغيلية/االحتياجات للمنشــآت يف
أوقــات األزمــات.
 4-2تقديم حلول فعالة ملشكلة الشيكات املرتجعة مبا يحفظ حقوق املواطنني وعدم إلحاق الرضر بالقطاع املرصيف
املدى القصري:
 .1دراســة تخفيــض أو إلغــاء العمــوالت عــى الشــيكات املرتجعــة ،أو تطويــر صنــدوق مــن قبــل ســلطة النقــد
لدعــم املنشــآت املحتاجــة بتغطيــة الشــيكات التــي قــد تــؤدي إىل إفــاس املنشــأة مــن ريــع العمــوالت عــى
الشــيكات املرتجعــة.
 .2إطــاق نافــذة خاصــة وخــط ســاخن مــن قبــل ســلطة النقــد لالستشــارات القانونيــة واالســتعالمات الخاصــة
بالشــيكات املرتجعــة ،وذلــك ملســاعدة أصحــاب املنشــآت عــى فهــم إجـراءات ســلطة النقــد ومســاعدتهم عــى
حــل الخالفــات قبــل التوجــه للمحاكــم ،بحيــث تتمكــن ســلطة النقــد مــن إعطــاء إعفــاءات وعمــل تغيـرات
عــى الشــيكات بالتوافــق مــع البنــوك وأصحــاب املصلحــة.
 .3قيــام ســلطة النقــد بتقييــم ودراســة تأجيــل الشــيكات املرتجعــة للقطاعــات املتــررة وبلــورة نظــام ســداد
لهــذه الشــيكات بشــكل يوائــم طبيعــة هــذه القطاعــات .فقطــاع الســياحة عــى ســبيل املثــال ،لــن يتعــاىف
بنفــس وتــرة باقــي القطاعــات ،وبالتــايل يجــب توفــر تســهيالت ماليــة ملســاعدة املنشــآت يف هــذا القطــاع
عــى الصمــود.
 .4تطويــر الشــيكات اإللكرتونيــة (وهــو منتــج متوفــر عاملي ـاً) وهــي ســهلة التعديــل (تأخــر تاريــخ التحصيــل،
واملبلــغ ،والــروط) عنــد قبــول جميــع األط ـراف ،وذلــك لتقليــل العمــوالت التــي قــد تصــل إىل  160شــيكالً
عــى الشــيك الواحــد.
املدى املتوسط:
 .1وقــف التعامــل بنظــام الشــيكات بالتدريــج :لــدى نظــام الشــيكات الورقيــة مشــاكل عديــدة مــن بــطء
معالجتهــا إىل املشــاكل الناجمــة عــن صعوبــة تغيريهــا ،ولذلــك اتجهــت الــدول الناميــة إىل التخــي عــن
اســتخدام الشــيكات الورقيــة مــن خــال تبنــي نظــم دفــع إلكرتونيــة والشــيكات اإللكرتونيــة.
 .2رفــع الوعــي حــول فوائــد تســجيل املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وبخاصــة فوائــد
تســجيل الــركات املحــدودة التــي تنفصــل فيهــا الذمــة املاليــة عــن الشــخص والتــي تفصــل آثــار إفــاس
املنشــأة عــن صاحــب املنشــاة ،مــا يحســن فــرص عــودة صاحــب املنشــأة إىل ســوق العمــل مــن خــال مــروع
جديــد.
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 5-2إيجاد وسائل متويل مناسبة وغري مكلفة للمنشآت املترضرة من أجل استئناف نشاطها االقتصادي
املدى القصري:
التدخــات املطلوبــة :دعــم مــايل (املنــح الصغــرة والقــروض امليــرة) لســد فجــوة الســيولة وتغطيــة التكاليــف
الجاريــة .قــد يــؤدي إغــاق املنشــآت إىل الحاجــة إىل اســتثامرات كبــرة إلرجاعهــا إىل الســوق ،وبالتــايل ميكــن مــن
خــال منــح صغــرة أو قــروض بــروط وضامنــات ميــرة وبســيطة وفوائــد صفريــة ،مســاعدة املنشــآت عــى
الصمــود يف هــذه األزمــة.
.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7

.8

إلغــاء الفوائــد اإلضافيــة للقــروض املؤجلــة عــى القطاعــات األكــر تــررا ً .فقــد أدى تأجيــل الدفعــات الشــهرية
ألحــد املشــاغل إىل زيــادة نســبة الفائــدة عــى القــرض بشــكل دراماتيــي ،األمــر الــذي ســوف يضــع حمـاً إضافيـاً
عــى املنشــأة للنجــاة ،وقــد يؤثــر عــى رغبــة صاحــب املنشــأة يف الحصــول عــى التمويــل يف املســتقبل .مبــا أن
االســتقرار املــايل ملؤسســات اإلقـراض والبنــوك مهــم الســتقرار االقتصــاد وألجــل الحفــاظ عــى اســتمرارية واســتقرار
املؤسســات املاليــة ،ال بــد لهــذه املؤسســات مــن تحصيــل جــزء مــن زيــادة الفائــدة .لذلــك ،عــى الجهــات الحكومية
املوازنــة بــن زيــادة الفوائــد ومصالــح املنشــآت الصغــرة ،وتغطيــة جــزء منهــا حفاظ ـاً عــى اســتقرار املؤسســات
املاليــة واملنشــآت .كــا أنــه عــى ســلطة النقــد دراســة اتبــاع منــوذج املغــرب وتونــس يف إلغــاء إضافــة فوائــد عــى
األقســاط املؤجلــة للقطاعــات املتــررة.
تأجيــل الدفعــات الشــهرية يف املنشــآت العاملــة يف قطــاع الســياحة إىل حــن عــودة الحركــة الســياحية الدوليــة.
مبــا أن الســياحة قــد ال تعــود إىل اســتئناف أنشــطتها يف املســتقبل القريــب ،عــى ســلطة النقــد تقييــم تأجيــل
األقســاط الشــهرية عــى قــروض املنشــآت يف هــذا القطــاع.
برامــج ضــان قــروض للمنشــآت التــي تعتــر ذات خطــورة معتدلــة إىل مرتفعــة نســبياً ،وبخاصــة يف قطاعــي
الســياحة والزراعــة ،حيــث إن املنشــأة التــي تعمــل يف القطــاع الســياحي تعتــر عاليــة الخطــورة ،فرتفــض
معظــم مؤسســات اإلق ـراض والبنــوك تقديــم القــروض لهــا ،ولكــن ميكــن مــن خــال تطويــر برامــج ضــان
قــروض تســتهدف املنشــآت الصغــرة يف قطاعــات متــررة تقليــل نســبة الخطــورة ،وتحفيــز مؤسســات اإلقراض
والبنــوك عــى تقديــم القــروض لتلــك املؤسســات.
ق ـرار بعــدم إخــاء املســتأجرين مــن املنشــآت يف القطاعــات املتــررة حتــى حصــول انفراجــه يف الســوق.
يجــب تطويــر آليــات تحافــظ عــى اســتمرار عمــل املشــاغل وال تظلــم املؤجــر يف الوقــت ذاتــه.
تحســن أو تيســر رشوط الوصــول إىل االئتــان لصغــار املنتجــن ،وضــان املســاواة بــن الجنســن يف الحصــول
عــى االئتــان .مــع التحديــات التــي تفرضهــا األوضــاع عــى املؤسســات املاليــة ،يجــب تقديــم منتجــات قروض
خاصــة يف هــذه األزمــة دون ضامنــات أو بضامنــات ورشوط مخفضــة لتعزيــز الوصــول إىل املنشــآت الصغــرة.
عــى املؤسســات الدوليــة تقديــم حوافــز للبنــوك بتقليــل نســبة املخاطــر عــن طريــق ضامنــات القــروض.
تنويــع الخدمــات املاليــة املقدمــة لقطــاع الســياحة مــن خــال تقديــم منتجــات ماليــة وقــروض بطــرق دفــع
ميــرة ترتبــط باملواســم الســياحية .تقديــم قــروض ألصحــاب املنشــآت املتــررة ،واملرتبــط عملهــا بشــكل
رئيــي بانتهــاء الجائحــة عاملي ـاً ،لعمــل مشــاريع مؤقتــة مســاندة لتوليــد الدخــل مــن أجــل تجنــب الخــروج
النهــايئ مــن الســوق.
تعليــات مفصلــة مــن ســلطة النقــد لطريقــة احتســاب الفوائــد عــى تأجيــل الدفعــات الشــهرية ،حيــث هنالك
عــدم وضــوح يف تعليــات ســلطة النقــد حــول كيفيــة احتســاب الفائــدة لقـرار تأجيــل دفعــات القــروض (هــل
هــو أصــل الديــن مرضوبـاً بـــ عــدد الشــهور املؤجلــة أم تحتســب كقــرض جديــد ملــدة أربعــة أشــهر) .هــذه
املعادلــة تؤثــر عــى املقــرض ،وبعــض املؤسســات تســتغل عــدم الوضــوح يف احتســاب فوائــد إضافيــة.
تفعيــل خدمــات الدفــع اإللكــروين لــدى مؤسســات اإلقـراض لتســهيل عمليــات االقـراض والســداد وتخفيــض
التكلفــة التشــغيلية لهــذه املؤسســات ،وتعزيــز قــدرة املؤسســات املاليــة يف الوصــول إىل املناطــق املهمشــة.
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 .9إعفــاء رضيبــي للموظفــن لــدى مؤسســات اإلقـراض التــي تشــكل نســبة عاليــة مــن التكلفــة التشــغيلية ،وقــد
يــؤدي هــذا اإلعفــاء إىل تقليــل نســب الفائــدة عــى القــروض.
 .10توفــر متويــل بفوائــد أقــل ملؤسســات اإلق ـراض :حيــث تبلــغ الفائــدة عــى القــروض التــي تأخذهــا مؤسســات
اإلقـراض مــن البنــوك املحليــة والجهــات األجنبيــة حــوايل  %6فتمويــل املؤسســات يف قــروض بنســب فائــدة أقــل
مــن قبــل ســلطة النقــد أو مؤسســات دوليــة ينعكــس عــى نســب الفائــدة لقــروض املنشــآت.
 .11ترويــج شــفافية األســعار عنــد مؤسســات اإلق ـراض .اتبــاع الـــ( )SMART Certificationالــذي يعــزز مــن قــدرة
املقــرض عــى االختيــار بــن الربامــج واملؤسســات املختلفــة ،ويســاهم بزيــادة التنافــس بــن املؤسســات.
املدى املتوسط:
 .1تطويــر برامــج ضــان القــروض لقطاعــي الســياحة والزراعــة مــن قبــل الحكومــة أو املؤسســات الدوليــة ،وذلــك
لتقليــل املخاطــر عــى مؤسســات اإلق ـراض وتحفيزهــم لتقديــم قــروض لقطــاع الســياحة الــذي تــزداد فيــه
مخاطــر االق ـراض ،وكذلــك للمزارعــن يف منطقــة األغــوار بســبب األخطــار السياســية املحدقــة بهــذه املنطقــة.
 .2تقويــة وتقديــم الدعــم املــايل للجمعيــات التعاونيــة املختصــة بالتوفــر والتســليف لتوفــر واســتدامة الدعــم
الفنــي واملــايل ألعضائهــا ،واســتهداف الفئــات األكــر فقـرا ً ،وذلــك لقــدرة هــذه املؤسســات عــى توفــر شــبكة
أمــان لصغــار املنتجــن.
 .3تطويــر وإنشــاء صنــدوق األمــان والطــوارئ ( )Emergency and Safety Net Fundمــن قبــل وزارة االقتصــاد
لدعــم املنشــآت خــال الكــوارث واألزمــات.
 .4تطوير وإنشاء برامج التخفيف من املخاطر (.)Risk Mitigation Programs
 .5إقرار قانون ضامن اجتامعي يحمي أتعاب العامل ويحافظ عليها.
 6-2حامية العاملة املاهرة
املدى القصري:
 .1تطويــر اتفاقيــات العمــل الخاصــة بالتعــاون مــا بــن وزارة العمــل وأصحــاب العمــل ونقابــات العــال ،عــى
ســبيل املثــال تطويــر عقــود ملحقــة لعقــد العمــل الحــايل لــي تغطــي فــرة الجائحــة الصحيــة الحاليــة ،وضــان
وضــع آليــات الدفــع الجــزيئ والــدوام الجــزيئ والــدوام عــن بعــد.
 .2اســتحداث صنــدوق طــوارئ يــدار مــن قبــل اتحــاد نقابــات العــال للمســاهمة يف تغطيــة أتعــاب للعــال
الذيــن تــم ترسيحهــم يف املنشــآت األكــر تــررا ً حتــى ال تضطــر املنشــأة إىل الخــروج مــن الســوق.
 .3دعــم أصحــاب العمــل ليتمكنــوا مــن دفــع تأمــن العمــل ،وإبــرام اتفاقيــات خاصــة مــع رشكات التأمــن
لتخفيــض التأمــن عــى العــال الذيــن يعملــون بشــكل جــزيئ (مســاندة املنشــآت التــي اضطــرت للعمــل
بشــكل جــزيئ بســبب األزمــة الحاليــة يف التفــاوض مــع رشكات التأمــن لتخفيــض التأمــن عــى العــال الذيــن
يعملــون بشــكل جــزيئ).
 .4اســتحداث برامــج حكوميــة عــن طريــق صنــدوق التشــغيل والحاميــة االجتامعيــة تحفــز وتعــزز العاملــة،
مــع الرتكيــز عــى التوظيــف يف املنشــآت األكــر تأثـرا ً بالجائحــة .مثـاً ،إعطــاء منــح نقديــة (لتغطيــة رواتــب
العــال) مقابــل االحتفــاظ بالعــال الحاليــن أو توظيــف عــال جــدد مــن الشــباب الخريجــن يف هــذه
املنشــآت مدفوعــة الرواتــب ملــدة  6أشــهر ( ،)Job Placement Programsوتوفــر قســائم ماليــة مــن أجــل
تدريــب العــال الجــدد.
 .5االشرتاك بربنامج التحويالت النقدية لالحتفاظ بالوظائف عرب منظمة العمل الدولية.
 .6تصميــم برامــج لتعزيــز العاملــة ( )subsidiesللعاملــن لحســابهم الخــاص ،وبخاصــة للنســاء العامــات بالرعاية
املنزليــة ،وكبــار الســن ،والرضــع واألطفــال.
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 .7تنفيــذ برامــج تدريــب وبنــاء القــدرات للعاملــة املاهــرة يف مختلــف القطاعــات التــي تــررت بفعــل جائحــة
كورونــا لتجنــب خســارة كبــرة للعنــارص البرشيــة املاهــرة يف الســوق الفلســطيني التــي تَو َّجــه جــزء منهــا
للعمــل يف إرسائيــل.
املدى املتوسط:
 .1توســيع برامــج الحاميــة االجتامعيــة والتحفيــز املــايل لتشــمل العاملــن لحســابهم الخــاص ،والعاملــن بشــكل
رســمي أو دون عقــود ،والعاملــن يف املنشــآت الصغــرة ،وبخاصــة النســاء.
 .2تنظيــم قطــاع العمــل غــر الرســمي ،وبخاصــة للفلســطينيني املقيمــن يف القــرى واملخيــات واملناطــق املهمشــة ،مــن
خــال تتبــع ومراقبــة وزاريت العمــل واالقتصــاد لعقــود العمــل ،وإنشــاء شــبكات أمــان للدخــل.
 .3تطويــر برنامــج ملنــارصة الفقـراء تنفــذه وزارة التنميــة االجتامعيــة ووزارة العمــل يغطــي املكونــات األربعــة لـــ
“العمــل الالئــق” ،وهــي العاملــة والحاميــة االجتامعيــة وحقــوق العــال والحــوار االجتامعــي.
 .4تطوير برامج سوق العمل النشطة واملتنوعة لتلبية احتياجات الباحثني عن عمل.
 .5وضع برنامج لبناء القدرات والتدريب يف قطاع الفنادق والحرف مع اقرتاب عودة الحركة السياحية.
 7-2تقييــم آثــار الجائحــة عــى قطــاع الســياحة بشــكل دقيــق ،وتحديــد حجــم الخســائر والفئــات واملنشــآت
األكــر تــرراً ،وتطويــر الربامــج الداعمــة والتدخــات ،وتخصيــص املــوارد املاليــة والفنيــة ملســاعدة القطــاع
يف التعــايف
املدى القصري:
 .1تفعيــل اإلس ـراتيجيات التــي ميكــن أن تســاعد يف تعجيــل تعــايف قطــاع الســياحة ،ومراجعــة خطــة التطويــر
والتســويق لقطــاع الســياحة (املطــورة مــن قبــل “بــال تريــد” بالتنســيق مــع وزارة الســياحة) والعمــل عــى
شــمولها صغــار املنتجــن واملنشــآت الصغــرة واملتوســطة وتحديــث اس ـراتيجيات الســوق.
 .2العمــل مــع وزاريت الســياحة واالقتصــاد عــى تطويــر وتنويــع املنتجــات التــي ميكن أن تســاعد يف ترسيــع إنعاش
هــذا القطــاع الحيــوي ،وتطويــر الخدمــات الســياحية لتالئــم الطلــب املحــي ،وتوظيــف فريــق فنــي متخصــص
يف مكاتــب للمســاعدة ( )SMEs help deskيف تقديــم الدعــم الفنــي لتطويــر طــرق التســعري للخدمــات
واملنتجــات وآليــة التعبئــة والتغليــف.
 .3تخصيــص مــوارد ماليــة لــدى البلديــات والحكــم املحــي لتهيئــة األماكــن املحليــة والســياحية ،مبــا يتوافــق مــع
إج ـراءات الصحــة وتطويــر الخدمــات الســياحية فيهــا (املرافــق العامــة) الســتقبال الســياحة الداخليــة.
 .4دعــم وتطويــر الحمــات الوطنيــة حــول الســياحة املحلية/الداخليــة وزيــادة الوعــي الســياحي ،وتطويــر مــواد
إعالميــة عــن األماكــن الســياحية (تشــمل أيض ـاً القــرى) والدينيــة وعمــل خرائــط مســاعدة.
 .5اســتخدام التقنيــات املبتكــرة (التجــارة اإللكرتونيــة ،ورقمنــة العمليــات التجاريــة وسلســلة القيمــة ... ،إلــخ)
لتحفيــز النشــاط االقتصــادي يف هــذا القطــاع ،وتطويــر القــدرات اإللكرتونيــة للمؤسســات الصغــرة يف قطــاع
الســياحة مــن خــال مبــادرات وبرامــج تنميــة املهــارات الفرديــة املقدمــة مــن خــال خـراء محليــن .الرتكيــز
عــى موضــوع التســويق اإللكــروين للمنتجــات الســياحية املحليــة عامليـاً ،وتعزيــز صــورة املنتــج الفلســطيني،
مــن خــال اســتخدام العالمــة التجاريــة “صنــع يف فلســطني” ،و”صنــع يف القــدس”.
 .6تقديــم دعــم للمشــاريع الصغــرة اآلخــذة يف االختفــاء مــن الخريطــة الســياحية بإعــداد وتطويــر حزم/منتجــات
ســياحية .وتخصيــص أكشــاك تســويق للمنتجــات الســياحية يف األماكــن العامــة املركزيــة ومرافــق املؤسســات
املحليــة والبلديــات.
 .7العمــل عــى تطويــر وتجهيــز الربوتوكــوالت الصحيــة يف الفنــادق واألماكــن الســياحية حتــى تكــون جاهــزة
الســتقبال الــزوار يف املســتقبل القريــب ،ومبــا يؤكــد عــى انتهاجهــا سياســة جديــدة تســتجيب للتغـرات املرتقبة
“مــا بعــد كورونــا”.
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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 .8تقديــم دعــم فنــي وقانــوين للمســاعدة يف تحصيــل االســتحقاقات املاليــة مــن وكاالت الســياحة اإلرسائيليــة،
حيــث اشــتىك العديــد مــن املطاعــم ومحــال الســنتواريه يف بيــت لحــم مــن عــدم قدرتهــا عــى تحصيــل مبالــغ
مســتحقة لهــا عنــد وكاالت ســياحة إرسائيليــة ،وذلــك عــن حجــوزات ســابقة ووجبــات ،ولكــن بعــد بــدء األزمــة
اعتــذرت وكاالت الســياحة عــن الدفــع.
املدى املتوسط:
 .1تطويــر مهــارات أصحــاب الفنــادق يف تطويــر شــبكات إقليميــة مــع الــدول املجــاورة ،وتوفــر الحجــوزات عــر
اإلنرتنــت ،والتشــبيك والرشاكــة مــع املناطــق الســياحية يف الــدول العربيــة املجــاورة مثــل األردن (البــراء)،
ومــر ،ولبنــان.
 .2تطويــر ومواءمــة املرافــق الســياحية لتناســب الطلــب املســتقبيل عــى الســياحة ،وبخاصــة مــن الــدول العربيــة
واإلســامية.
 .3بنــاء قطــاع ســياحي مــرن يف فــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا ،وإعــداد خطــط إنعــاش الســياحة عــى مســتوى
املناطــق.
 .4إعــادة توجيــه سلســلة القيمــة الســياحية نحــو النهــج املســتدام مــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة والتوجيــه
يف مامرســات االســتهالك الفعالــة :إدارة النفايــات وامليــاه؛ كفــاءة الطاقــة وتطبيقــات الطاقــة املتجــددة،
الشــهادات البيئيــة ،تحديــد الفــرص االســتثامرية املســتقبلية.
 .5االســتثامر يف الســياحة الداخليــة :يف يــوم واحــد ( )2019/4/19زار بتــر حــوايل  5,400ســائح ،ويف اليــوم نفســه
زار بيــت لحــم  2000ســائح ،وذلــك كنتيجــة ملموســة الســتثامر أهــايل بتــر يف الســياحة الداخليــة .وعــى
الرغــم مــن توقــف ســياحة األجانــب يف الوقــت الحــايل يف ظــل األزمــة ،ال تــزال الســياحة الداخليــة (ولــو
ضعيفــة) تــدر دخ ـاً عــى املنشــآت االقتصاديــة الســياحية يف بتــر ،يف حــن توقفــت بشــكل كامــل يف بيــت
لحــم .يســلط منــوذج قريــة بتــر الضــوء عــى إمكانيــات الســياحة الداخليــة ،ولكــن بعــد االســتثامر يف منشــآت
ومرافــق تجــذب املواطنــن.
التدخالت الخاصة مبدينة القدس
 .1تعزيــز االســتثامر يف النشــاطات الســياحية يف القــدس (املســارح ،املناطــق الرتفيهيــة ،املعــارض ،الحاممــات
الرتكيــة ... ،إلــخ) مــن أجــل أن يقــي الســائح وقتــاً أطــول يف املدينــة.
 .2تطويــر مهــارات املوظفــن والطباخــن يف قطــاع الضيافــة ،فالعــال األكــر مهــارة يذهبــون إىل ســوق الفنــادق
اإلرسائيــي بســبب ارتفــاع األجــور.
 .3االنفتــاح أكــر عــى املنشــآت الســياحية يف املنطقــة العربيــة مثــل األردن (البـراء) ومــر ،ولبنــان ،والتشــبيك
مــع وكاالت الســياحة العربيــة والعامليــة.
 .4تطويــر حــزم ســياحية إلكرتونيــة للســياحة اإلســامية ،وبخاصــة ملواطنــي الــدول التــي ال تســتطيع الوصــول إىل
األماكــن الدينيــة يف القــدس ألســباب سياســية وقانونيــة مثــل ماليزيــا؛ فالســياحة اإلســامية أنقــذت يف فــرة
معينــة الســياحة يف القــدس ،ألنهــا عــادة تتوجــه للقــدس الرشقيــة بخــاف الســياحة مــن باقــي الــدول غــر
اإلســامية التــي تتوجــه إىل إرسائيــل بشــكل رئيــي.
 .5تشــجيع الســياحة الداخليــة (مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وفلســطيني الداخــل) إىل مدينــة القــدس ،مــن
خــال تطويــر املرافــق الســياحية ،وتنويــع األنشــطة الســياحية ،وتطويــر األســواق الشــعبية ،مــن أجــل الحــد
مــن اآلثــار الســلبية لالكتظــاظ.
 .6تشــجيع األنشــطة الســياحية والثقافيــة الليليــة مــن أجــل بقــاء الســياح أطــول فــرة يف مدينــة القــدس ،فمــن
االنتقــادات الكثــرة التــي توجــه للقطــاع الســياحي يف القــدس الرشقيــة ،أن املدينــة ،وبخاصــة البلــدة القدميــة،
تغلــق مبك ـرا ً واإلضــاءة ضعيفــة.
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 .7تطويــر املرافــق الحيويــة يف القــدس الرشقيــة مــن مواقــف للحافــات الســياحية ،ومواقــف للســيارات يف
املناطــق التجاريــة ،إضافــة إىل االســتثامر يف املجمعــات التجاريــة الكبــرة ،ألن جــزءا ً كب ـرا ً مــن ســكان وزوار
القــدس يتوجهــون إىل املج ّمعــات التجاريــة يف القــدس الغربيــة.
 8-2الحد من التعطل وتقليل الفجوات يف سالسل اإلنتاج والقيمة
املدى القصري:
 .1تطويــر ال ـراكات املحليــة للتوظيــف ،لتحســن سالســل القيمــة املحليــة الالزمــة للتعــايف مــا بعــد الجائحــة،
ودعــم املهــارات الفنيــة يف سالســل القيمــة يف األنشــطة االقتصاديــة األكــر تــررا ً (قطــاع األلبــان ،التمــور،
الحــرف اليدويــة ،األنشــطة الزراعيــة).
 .2إجـراء تحليــل لسلســلة القيمــة وتحليــل األنشــطة التجاريــة للمنشــآت لخلق ميــزة تنافســية .تحليل للشــبكات
املســاعدة لبيــع املنتــج أو الخدمــة بأكــر مــن تكلفــة إضافــة للقيمــة ،وبالتــايل توليــد هامــش ربحــي ضمــن
سلســلة القيمــة.
 .3تقديــم الدعــم املــادي (إمــا عــى شــكل هبــات أو عــى شــكل قــروض دون فائــدة ،بحيــث يســتطيع امل ـزارع
البــدء باإلعــداد للموســم القــادم) وذلــك مــن أجــل تعويــض وإســناد صغــار املزارعــن عــن خســائر تقلبــات
األســعار ،وارتفــاع كلفــة مدخــات اإلنتــاج وصعوبــات التســويق.
 .4وضــع آليــات للحــد مــن الخســائر التــي تعــرض لهــا مربــو الحيوانــات وصغــار منتجــي األلبــان ووقــف بيــع
حيواناتهــم.
 .5إرجــاء الرضائــب املفروضــة عــى املنشــآت الزراعيــة ،وإنشــاء تســهيالت ائتامنيــة جديــدة للمزارعــن وصغــار
املنتجــن.
 .6التنســيق املؤســي والتشــاور مــع جميــع األط ـراف الفاعلــة يف سالســل القيمــة (وبخاصــة الغذائيــة منهــا)،
مــع تنفيــذ التدابــر الصحيــة الراميــة إىل وقــف انتشــار جائحــة كورونــا .وإدمــاج القطــاع الخــاص واملجتمــع
املــدين يف ات ّخــاذ القـرارات العامــة مــن أجــل التأكــد مــن أن القـرارات والتدخــات شــاملة ومفهومــة ومشــركة،
وأن جميــع األطـراف املعنيــة تقــوم بدورهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتمرار عمــل سلســلة اإلمداد/الغــذايئ
املحــي ،وتحديــد مواطــن الضعــف يف الوقــت املناســب واالســتجابة لالحتياجــات.
املدى املتوسط:
 .1وضــع سياســة حاميــة الســترياد املنتجــات املامثلــة والبديلــة للمنتــج الفلســطيني (حيــث تــم اســترياد حــوايل 40
طــن عســل مــن الخــارج ،مــا أدى إىل كســاد العســل الفلســطيني) ورضورة إعــداد قواعــد بيانــات وإحصــاءات
زراعيــة عــن العــرض والطلــب مــن املنتجــات الزراعيــة لوضــع حــد إلغ ـراق األســواق الفلســطينية باملنتــج
اإلرسائيــي ،والتالعــب باألســعار الــذي تفاقــم بعــد جائحــة كورونــا.
 .2تطوير برامج تعزيز امليزة النسبية للمنتجات املحلية (بنا ًء عىل التقييم االقتصادي املحيل).
 .3تطوير نظام معلومات خاص باألسعار للمنتجات واملدخالت الزراعية.
 .4تطويــر وتنفيــذ منصــة للتجــارة اإللكرتونيــة للمنتجــات الزراعيــة واملدخــات بالتعــاون مــع أصحــاب املصلحــة
اآلخريــن.
 .5دعــم وزارة الزراعــة إلجـراء عمليــات جمــع وتحليــل معلومــات األســعار والســوق ،وتحســن القــدرة الوطنيــة
لنظــام الرصــد الزراعــي الوطنــي والتنبــؤات الزراعيــة.
 .6تفعيــل دور كل مــن صنــدوق اإلقــراض الزراعــي وصنــدوق درء املخاطــر ،مــن خــال إرشاك كافــة مؤسســات
ومنظــات ولجــان العمــل الزراعــي يف اإلدارة والتخطيــط والتمويــل والــرف ،بحيــث يشــمل عمــل الصنــدوق
تعويــض املزارعــن عــن األرضار التــي أصابتهــم بســبب جائحــة كورونــا ودعــم الصنــدوق مالي ـاً.
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 9-2تحسني قدرة صغار املنتجني عىل الوصول لألسواق املحلية والدولية
املدى القصري:
 .1مســاعدة املزارعــن وأصحــاب املشــاريع الصغــرة عــى تصديــر منتجاتهــم (زيــت الزيتــون ،والتمــور ،والبنــدورة،
والنباتــات العشــبية ،والحــرف اليدويــة ... ،إلــخ) وتســهيل اإلجــراءات مــن قبــل وزارة االقتصــاد الوطنــي
ومؤسســة املواصفــات واملقاييــس ،وتطويــر قنــوات التســويق للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة منهــا والحرفيــة.
كــا يجــب مراجعــة آليــات تراخيــص التصديــر وإعــادة هندســة العمليــات لترسيــع الرتاخيــص والتخلــص مــن
البريوقراطيــة.
 .2دعــم صغــار املنتجــن والشــباب يف الريــف وتعزيــز االبتــكار الســتخدام الرقمنــة مــن أجــل تيســر الوصــول إىل
أســواق املدخــات بإرسائيــل واملخرجــات والدعــم املــايل ،واإلرساع يف تبنــي التكنولوجيــا والحلــول الرقميــة يف
قطــاع الزراعــة ،وتطويــر برامــج لتعزيــز التســويق الرقمــي وتدريــب صغــار املنتجــن عليهــا.
 .3إنشــاء منصــات تســويق عــر اإلنرتنــت لــدى الغــرف التجاريــة والصناعيــة واالتحــادات املتخصصــة (لرتويــج
منتجــات الــركات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة).
 .4التشــبيك مــع املنصــات املختصــة بعمــل النســاء ،مثــل منصــة ســيدات األعــال ،لتوفــر وتقديــم الدعــم
والخدمــات للنســاء اللــوايت يرأســن املنشــآت ،ومســاعدة صغــار املنتجــن عــى اســتخدام مــواد التعبئــة
والتغليــف حســب املقاييــس واملواصفــات املطلوبــة.
 .5تفعيــل دور الجمعيــات الزراعيــة يف تســويق املنتجــات الزراعيــة ،وتوجــه املســتثمرين نحــو الصناعــات الغذائية
كأحــد الحلــول ملشــكلة التســويق ودعــم االقتصــاد الوطنــي.
 .6تعزيــز الرشاكــة بــن صغــار املنتجــن مــن أجــل حشــد املــوارد ،والعمــل املشــرك مــن أجــل الحصــول عــى
أســعار أفضــل ملدخــات اإلنتــاج ،وتبنــي آليــة تســويق موحــدة ،وتطويــر القــدرات التصديريــة ،وتبنــي العالمــة
التجاريــة “صنــع يف فلســطني”.
 .7تكثيــف عمــل زوايــا خاصــة ملنتجــات املنشــآت الصغــرة يف األماكــن العامــة لتســويق منتجاتهــم .يتــم عمــل زوايــا
لبيــع منتجــات مثــل الصابــون والزعــر واملــرىب والتطريــز واملنتجــات الغذائيــة يف القــدس مبســاعدة مؤسســات
دوليــة ،ويف رام اللــه بالتنســيق مــع مؤسســات إقـراض .يف بيــت لحــم عــن طريــق الغرفــة التجاريــة .يجــب تكثيــف
هــذه املبــادرات ودعــم املنشــآت الصغــرة بتغطيــة تكاليــف الزوايــا واألكشــاك.
املدى املتوسط:
 .1تســهيل اإلجـراءات الفنيــة الخاصــة بالتصديــر إىل األســواق العربيــة والدوليــة ،وفتــح مكتــب يف إحــدى الوزارات
املعنيــة خــاص بتقديــم االستشــارات الفنيــة والقانونيــة إىل صغــار املنتجــن مــن أجــل تحســن قدرتهــم عــى
الوصــول إىل األســواق الدوليــة.
 .2مســاعدة صغــار املنتجــن فنيـاً مــن خــال مكاتــب املســاعدة ،وبالتنســيق مــع مؤسســة املواصفــات واملقاييــس
عــى تحســن وتطويــر املواصفــات واملعايــر الخاصــة بالصناعــات الغذائيــة الصغــرة ،مــن أجــل رفــع الجــودة
لتصبــح قابلــة للتصديــر الــدويل.
 .3دعم صغار املنتجني من خالل توفري مرافق خاصة لتخزين السلع ،وبخاصة الزراعية والغذائية.
 .4املساهمة يف إنشاء وكاالت التصدير الفرعية.
 10-2معالجة التقلبات الكبرية يف األسواق وتذبذب اإلنتاج
املدى القصري:
 .1ضــخ ســيولة يف األســواق لتعزيــز القــدرة الرشائيــة للمواطنــن مــن خــال برامــج التحويــات النقديــة املبــارشة
للفئــات األكــر تــررا ً ،والنقــد مقابــل العمــل.
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 .2عــى الرغــم مــن اإلشــكاليات والجــدل حــول صنــدوق وقفــة عــز ،فإنهــا تجربــة يجــب أن تعــزز وتســتمر
ألهميتهــا يف إنعــاش األســواق وتحفيــز الطلــب ،مــا سيســاهم يف الحــد مــن تداعــي قطــاع املنشــآت متناهيــة
الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،وهــذا يتطلــب حــث وتحفيــز الــركات املحليــة الكبــرة األقــل تــررا ً ورجــال
األعــال عــى مزيــد مــن املســاهمة املاليــة يف دعــم هــذا الصنــدوق.
 .3تخفيــض رضيبــة القيمــة املضافــة عــى الســلع األساســية ،وبالتــايل زيــادة الطلــب عــى هــذه الســلع (تشــكل
الســلع األساســية نســبة كبــرة مــن إنفــاق الدخــل الســنوي باملقارنــة مــع الســلع الكامليــة والرتفيهيــة لــدى
فئــة الفقـراء ،بعكــس ميســوري الحــال واألغنيــاء .إذا تــم تخفيــض الرضائــب عــى الســلع األساســية ،تســتطيع
الحكومــة أن تعــزز القــدرة الرشائيــة للفلســطينيني ،وتحديــدا ً للعائــات الفقــرة يف ظــل هــذه األزمــة -ميكــن
تحصيــل العدالــة الرضيبيــة ،وحــد التأثــر عــى ميزانيــة الحكومــة برفــع الرضيبــة عــى الســلع الكامليــة -مــع
العلــم أن اتفاقيــة باريــس تحــدد أن ال تتعــدى رضيبــة القيمــة املضافــة بأكــر مــن  %2مــن النســبة التــي
تعتمدهــا الحكومــة اإلرسائيليــة.
 .4العمــل عــى تقديــم دعــم فنــي ومــايل مــن خــال مكاتــب املســاعدة والغــرف التجاريــة واالتحــادات املتخصصة
ألصحــاب املشــاريع الصغــرة ،مــن أجــل مســاعدتهم عــى تنويــع املنتجــات ،للتعاطــي مــع التقلبــات يف أســواق
الطلــب ،مثــاً تقديــم الدعــم الفنــي ملشــاغل الخياطــة مــن أجــل التحــول إىل صناعــة األقنعــة الصحيــة
(الكاممــات) واألقمشــة الخاصــة باســتخدامات املستشــفيات ،ومعامــل مــواد التجميــل مــن أجــل التحــول إىل
صناعــة مــواد التعقيــم والتنظيــف .الحــرف الخشــبية الدينيــة للتحــول ملنتجــات خشــبية أخــرى لالســتخدامات
املنزليــة ،وتطويــر التصاميــم واملنتجــات املحليــة ملواءمــة الطلــب يف الســوق ،حيــث ميكــن للعديــد مــن
املنشــآت التــي تصنــع التحــف والهدايــا للســياح ،تطويــر تصاميــم ومنتجــات تــروج يف الســوق املحــي.
املدى املتوسط:
 .1تطويــر برامــج بنــاء القــدرات لتعزيــز وترويــج مشــاريع االبتــكار االقتصــادي واالجتامعــي التــي ستســاهم يف الحــد
مــن تهميــش الفئــات األكــر تــررا ً ،وبخاصــة يف املناطــق املهمشــة .االقتصــاد الدائــري الســتخدام املنتجــات
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واملعــدات والبنيــة التحتيــة لفــرة أطــول (االســتخدام املســتمر للمــوارد).
 .2إعــداد برامــج وحمــات توعيــة ومســاعدة فنيــة مــن أجــل تعزيــز التضامــن واالقتصــاد االجتامعــي ،وتقويــة
الجمعيــات التعاونيــة املتخصصــة ،وتوســيع قاعــدة أعضائهــا وتنويــع خدماتهــا.
 11-2تحسني فرص وصول املرأة إىل سوق العمل والحد من التجاوزات التي يقوم بها أصحاب املنشآت تجاه
النساء العامالت ،وتعزيز مناذج األدوار اإليجابية يف تحقيق التمكني االقتصادي للمرأة
املدى القصري:
 .1تأســيس فريــق مختــص يف قضايــا متكــن املــرأة اقتصاديــاً واجتامعيــاً داخــل وزاريت االقتصــاد والعمــل (أو
تفعيــل وحــدات النــوع االجتامعــي) ومراجعــة خطــط تدقيــق النــوع االجتامعــي ومواءمتهــا للتصــدي لآلثــار
االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى النســاء تحديــدا ً.
 .2تطويــر حمــات توعيــة لتعزيــز وزيــادة مشــاركة النســاء يف الغــرف التجاريــة والجمعيــات التعاونيــة والبلديــات
واالتحــادات املتخصصــة.
 .3خلــق فــرص تدريبيــة تســتهدف النســاء يف املنشــآت املختلفــة والجمعيــات ،تركــز عــى التســويق ،والتســويق
اإللكــروين وتكنولوجيــا املعلومــات.
 .4جمع البيانات عن آثار الجائحة التي تشمل بعض املؤرشات الخاصة بالنساء.
 44نظــام اقتصــادي يهــدف إىل القضــاء عــى الهــدر واالســتخدام املســتمر للمــوارد .تســتخدم األنظمــة االقتصــاد الدائــري إلعــادة االســتخدام واملشــاركة واإلصــاح والتجديــد
وإعــادة التصنيــع وإعــادة التدويــر إلنشــاء نظــام حلقــة مغلقــة ،مــا يقلــل اســتخدام مدخــات املــوارد إىل الحــد األدىن ،ويخ ّفــض انبعاثــات النفايــات والتلــوث وانبعاثــات
الكربــون .يهــدف االقتصــاد الدائــري إىل الحفــاظ عــى اســتخدام املنتجــات واملعــدات والبنيــة التحتيــة لفــرة أطــول ،وبالتــايل تحســن إنتاجيــة هــذه املــوارد .يجــب أن
تصبــح جميــع “النفايــات” “غــذا ًء” لعمليــة أخــرى :إمــا منتجـاً ثانويـاً أو مــوردا ً مســرجعاً لعمليــة صناعيــة أخــرى ،أو كمــوارد متجــددة للطبيعــة ،عــى ســبيل املثــال
الســاد .هــذا النهــج التجديــدي يتناقــض مــع االقتصــاد الخطــي التقليــدي ،الــذي لديــه منــوذج “خــذ ،تصنــع ،تخلــص” مــن اإلنتــاج.
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ

33

 .5تنفيــذ برنامــج دعــم زيــادة قــدرات املــرأة الريفيــة عــى الوصــول إىل الخدمــات والدعــم املــايل ،وبخاصــة يف
املناطــق النائيــة واألغــوار.
 .6تأســيس صنــدوق دعــم مــن خــال منــح أو قــروض دون فوائــد للجمعيــات التعاونيــة والجمعيــات النســائية
مبناطــق األغــوار لتعزيــز صمودهــن.
 .7برامــج دعــم املنظــات النســائية لتنظيــم حمــات توعيــة لتحــدي الصــورة النمطيــة ( )Stereotypeواملواقــف
تجــاه عاملــة النســاء غــر الرســمية؛ تغيــر القوالــب النمطيــة املتعلقــة بــأدوار الجنســن وقدراتهــم .التعــرف
عــى ضغــوط عمــل الرعايــة يف وقــت حالــة الوبــاء ،والدعــوة إىل إعــادة توزيــع العمــل ودعــم املحتاجــن .رفــع
الوعــي إىل حاجــة التــوازن بــن األعــال املنزليــة واالحتياجــات اإلنتاجيــة (التــوازن بــن البيــت والعمــل).
 .8توفــر دعــم مــايل وفنــي للكليــات التقنيــة إلنشــاء برامــج للنســاء اللــوايت تركــن ســوق العمــل بســبب الجائحــة
بســبب األعبــاء املنزليــة ورعايــة األطفــال يف فــرة الجائحــة ،وتطويــر قدرتهــن لتتــاىش مــع متطلبــات ســوق
العمــل (التــي تغــرت بســبب الجائحــة) وتقليــص الفجــوة بــن متطلبــات الســوق واملهــارات املوجــودة.
 .9تعزيــز دور الهيئــات املحليــة والغــرف التجاريــة بالقــدرات واألدوات الالزمــة لتمكــن النســاء العامــات
وصاحبــات األعــال لتعزيــز االنتعــاش االقتصــادي والتمكــن.
 .10دعــم البلديــات والغــرف التجاريــة لتعزيــز توفــر الخدمــات الالزمــة لـــ (دور الحضانة/ريــاض األطفــال) لدعــم
األمهــات ،مــع الرتكيــز الشــديد عــى النســاء امله ّمشــات واألكــر فقـرا ً املتأثـرات بالجائحــة.
 .11تنظــم البلديــات الداعمــة غــرف التجــارة ملعــارض للمنتجــات املحليــة التــي تنتجهــا الــركات الصغــرة التــي
تديرهــا النســاء ملســاعدتهن عــى تســويق منتجاتهــن وإبـرام عقــود عمــل مــع رشكات أكــر
 .12يجب الحد من معوقات إرشاك املرأة بلجان الطوارئ ،ودمجها يف مراكز اتّخاذ القرار باملجتمع املحيل.
 .13يجــب أن تأخــذ املؤسســات التــي تــوزع الطــرود الغذائيــة والصحيــة بعــن االعتبار املشــاريع النســوية ،وبشــكل
خاص املشــاريع املنزليــة (.)Gender Responsive Procurement Practices
 .14تطوير إرشادات توعوية حول إجراءات الوقاية للنساء داخل املنشآت.
 .15تطويــر وتنفيــذ برامــج توعويــة تســتهدف النســاء اللــوايت يرأســن املنشــآت الصغــرة واملتوســطة ،ومتخصصــة
بآليــات وأدوات التعامــل مــع آثــار الجائحــة والحلــول ،وزيــادة الخدمــات التــي ميكنهــن االســتفادة منهــا.
املدى املتوسط:
 .1العمــل مــع الجامعــات ومراكــز التعليــم عــى اســتقطاب النســاء يف برامــج تكنولوجيــا املعلومــات والتســويق
اإللكــروين.
 .2العمــل مــع الجامعــات والقطاعــات التشــغيلية عــى خلــق فــرص تدريبيــة للطالبــات ،تســاهم يف تنميــة
مهاراتهــن ،وحصولهــن عــى املؤهــات التــي ميكــن أن تســهل دخولهــن إىل ســوق العمــل.
 .3تأسيس صندوق لدعم األفكار واملشاريع الريادية لدى النساء والشباب.
 .4استهداف التعاونيات والجمعيات النسائية يف برامج تدريبية وتوفري دعم تقني لهن.
 .5إنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بالنســاء العامــات يف املنشــآت الرســمية وغــر الرســمية لــدى وزارة العمــل،
ومتابعــة أوضاعهــن بالتنســيق مــع النقابــات العامليــة وأصحــاب العمــل.
 .6مراعاة املساواة بني الجنسني يف تأمني الدعم لتأمينات العامالت يف املنشآت الصغرية واملتوسطة.
 .7دعــم البلديــات والغــرف التجاريــة إلنشــاء واســتخدام خطــط الدعــم االقتصــادي للــركات الناشــئة/األعامل الصغرية
التــي تديرهــا النســاء مــع الرتكيــز الشــديد عــى النســاء والفتيــات املســتضعفات املتأثـرات بفايــروس كورونــا.
 .8العمــل عــى زيــادة متثيــل النســاء يف الهيئــات املحليــة ودعــم الجمعيــات واملؤسســات النســوية ،وبخاصــة يف
القــرى واملناطــق النائيــة.
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 12-2تحســن فــرص وصــول الشــباب إىل ســوق العمــل ،وتعزيــز وتطويــر التوجهــات الرياديــة للشــباب ،وإرشاكهم
يف بنــاء املرونــة املجتمعيــة واالقتصادية
املديان القصري واملتوسط:
 .1التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي للشــباب مــن خــال تحديــث االس ـراتيجيات الوطنيــة للشــباب ،بالتعــاون
مــع الجهــات ذات العالقــة.
 .2تطوير ودعم الربامج الريادية للشباب ،وتحسني فرص التوظيف الذايت لديهم.
 .3تطويــر خطــط خاصــة لدمـــج الشـــباب يف ســـوق العمـــل ،مــن خــال برامــج التعليــم والتدريب غري الرســمي
()Informal Education and Lifelong Learning Programs
 .4تطويــر بيئــة أعــال خصبــة وســهلة ملســاندة الــركات الناشــئة ،عــى ســبيل املثــال ،إصــدار قانــون الــركات
الناشــئة ،إعطــاء تفضيــات رضيبيــة للــركات الناشــئة ،برامــج تدريــب تقنيــة مختصــة لتعزيــز ريــادة األعامل
وحاضنــات األعــال ،والتشــبيك مــع األســواق.
 .5تطوير اسرتاتيجية وطنية لإلبداع لرسم االتجاهات التي تحتاج إىل دعم وتطوير.
 .6االســتثامر يف البحــث العلمــي ،مــن خــال دعــم برامــج األبحــاث لــدى الجامعــات ،وإنشــاء مراكــز ابتــكار
تجمــع الباحثــن والقطــاع الخــاص.
 .7تشجيع االستثامر يف الرشكات الناشئة ،وذلك من خالل تقليل املخاطر بضامن جزء من االستثامر.
 .8توفــر فــرص متويــل للشــباب والــركات الناشــئة ،فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن لصنــدوق رأس املــال االســتثامري
( )Venture Capital Fundاملســاعدة مــن خــال توفــر مصــادر التمويــل الصغــر التــي قــد تشــكل رشيــان
حيــاة حيويـاً لتلــك الــركات.
 .9العمــل مــع الجامعــات لتطويــر املناهــج الدراســية لتتــواءم مــع متطلبــات القطــاع الخــاص ،وباألخــص يف
مجــاالت التكنولوجيــا.
 .10وضــع برنامــج لتعزيــز ودعــم العمــل الحــر وريــادة األعــال بــن الشــباب ،بحيــث يتضمــن دورات تدريبيــة
(يف مواضيــع الريــادة وخلــق األفــكار اإلبداعيــة ،وتطويــر الكفــاءات الرياديــة الشــخصية ،ومســار التدريــب
املهنــي ،وإدارة وتطويــر املشــاريع ،والتســويق اإللكــروين ،واسـراتيجيات التســويق  )...يتــم تطويرهــا وتقدميها
مــن مبــادرات الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص واملؤسســات التعليميــة.
 .11تطويــر منصــة عــى اإلنرتنــت لتســهيل التدريــب عــن بعــد ،مــا يضمــن اســتمرارية برنامــج تنميــة مهــارات
الشــباب ،وكذلــك تحســن الوصــول إىل الدعــم ملــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة والنائيــة .ميكــن أن يكــون
للمنصــة فوائــد غــر متوقعــة ،ال ســيام تحســن متابعــة املشــاركني الشــباب والقــدرة عــى اســتخدام املنصــة
لتســهيل الوصــول إىل تدابــر الدعــم الطارئــة لــرواد األعــال للــركات الناشــئة.
 .12أصبــح نقــل املعرفــة ذا أهميــة متزايــدة لــرواد األعــال الشــباب يف التعليــم العــايل ،لذلــك مــن املهــم وجــود
آليــات دعــم قويــة للخريجــن.
 .13تعزيــز التنــوع العمــري يف االستشــارات العامــة واملؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة (كالبلديــات
واملجالــس القرويــة) لتعكــس احتياجــات واهتاممــات الفئــات العمريــة املختلفــة يف صنــع القــرار.
 .14مواءمــة اســتجابات الطــوارئ قصــرة املــدى ،مــع االســتثامرات يف األهــداف االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة
طويلــة املــدى ،لضــان رفاهيــة األجيــال القادمــة.
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