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املحور الثالث
املجتمعات الصامدة والوصول إىل الخدمات الرئيسية

القسم األول: تأثري جائحة كورونا عىل صمود املجتمعات وقدرة الفئات االجتامعية املهّمشة عىل الوصول إىل 
الخدمات الرئيسية

1-1 مقّدمة

تعــاين األرايض الفلســطينية منــذ عقــود مــن تحديــات اقتصاديــة واجتامعيــة متواصلــة بســبب االحتــالل اإلرسائيــي 
وعــدم قــدرة الحكومــات الفلســطينية املتعاقبــة عــىل التعاطــي مــع هــذه األزمــات والتحديــات.  لقــد فاقمــت جائحة 
كورونــا مــن التحديــات التــي يعــاين منهــا املواطــن الفلســطيني يف مختلــف التجمعــات الســكانية، مــا أثــر بشــكل 
ســلبي، عــىل قــدرة هــذه املجتمعــات عــىل الصمــود يف وجــه الجائحــة، وتركهــا عرضــة ملزيــد مــن الفقــر والبطالــة 
واملخاطــر الصحيــة وغيــاب الخدمــات األساســية، وبخاصــة يف املناطــق املهّمشــة والبعيــدة عــن املناطــق الحرضيــة.  
لذلــك، ال بــد للحكومــة الفلســطينية والجهــات ذات العالقــة مــن تبنــي السياســات الكفيلــة بتعزيــز صمــود املواطــن 
ــن خــالل ضــامن  ــرضراً، م ــر ت ــات األك ــا الســلبية عــىل الفئ ــن آثاره ــف م الفلســطيني يف وجــه الجائحــة، والتخفي
توفــري الخدمــات األساســية لهــم، مــا سيســاهم، بــكل تأكيــد، يف تعزيــز النســيج املجتمعــي والقــدرة عــىل االنتقــال 
مــن مرحلــة الصمــود إىل التمكــني، وأيضــاً ترســيخ ركائــز دولــة فلســطني، وبنــاء الثقــة مــا بــني املواطنــني والحكومــة.

صحيــح أن هنــاك عــدداً مــن التحديــات البنيويــة املزمنــة التــي تواجــه التكافــؤ يف الوصــول إىل الخدمــات للمجتمعات 
يف املناطــق البعيــدة عــن املراكــز الحرضيــة، لكــن جائحــة كورونــا كان لهــا األثــر الواضــح يف إظهــار هشاشــتها وزيــادة 
معانــاة املواطنــني الفلســطينيني يف الوصــول إىل الخدمــات األساســية والصمــود يف وجــه الجائحــة. حيــث كان للجائحــة 
ــاء، والتــي تعتــر الركيــزة األساســية يف صمــود املواطنــني يف  ــاه وكهرب أثــر واضــح عــىل الخدمــات األساســية مــن مي
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مناطقهــم التــي تعــاين مــن ضعــف واضــح يف وصــول هــذه الخدمــات إىل األرس الفلســطينية، كــام أن للجائحــة ذات 
األثــر عــىل قطاعــي التعليــم والزراعــة.

1-2 تأثري جائحة كورونا عىل قدرة املناطق النائية واملهّمشة للوصول لخدمات الكهرباء واملياه

1-1-2 تأثري جائحة كورونا عىل قدرة الوصول إىل خدمة الكهرباء

تعتــر أزمــة الكهربــاء يف فلســطني قدميــة وتعــود، بشــكل 
رئيــي، إىل اعتــامد رشكات توزيــع الكهربــاء الفلســطينية 
عــىل الجانــب اإلرسائيــي مــن أجــل تزويدهــا بكميــات 
الطاقــة الكهربائيــة الالزمــة لتوفــري الخدمــة للمســتهلك 
الفلســطيني، مــا يعنــي أن بإمــكان االحتــالل اإلرسائيــي 
للجانــب  تبــاع  التــي  الكهربــاء  كميــات  التحكــم يف 
الفلســطيني، وأيضــاً قطــع الكهربــاء متــى شــاء وتحــت 
ــة  ــن مناطــق الضف ــد م ــام يحصــل يف العدي ــرر ك أي م
ــن  ــعة م ــة واس ــمل عين ــذي ش ــداين ال ــث املي ــف البح ــا.  كش ــون وغريه ــم الدي ــة تراك ــزة بحج ــاع غ ــة وقط الغربي
املواطنــني واملجالــس القرويــة والبلديــة واملؤسســات ذات العالقــة يف مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــن  ــرى م ــق أخ ــاين مناط ــام تع ــوار، بين ــرى األغ ــض ق ــاء، كبع ــبكة كهرب ــا ش ــد به ــق ال توج ــض املناط ــزة، أن بع غ
االنقطــاع املتكــرر بســبب تراكــم الديــون عــىل املجالــس القرويــة والبلديــة لصالــح املــزود اإلرسائيــي، ومــع عجــز 
ــدد  ــادة ع ــني بزي ــىل املواطن ــق ع ــي بالتضيي ــالل اإلرسائي ــدأ االحت ــة، ب ــري املرتاكم ــع الفوات ــن دف ــات ع هــذه البلدي

ــايئ كــام حــدث يف محافظــة طولكــرم. ــار الكهرب ســاعات فصــل التي

ــبب  ــة بس ــرتة الجائح ــالل ف ــاء خ ــات الكهرب ــرت خدم تأث
العديــد مــن املعيقــات والتحديــات التــي واجهــت كالً مــن 
ســلطة الطاقــة، ومــزودي الخدمــة يف مختلــف مناطــق 
الضفــة الغربيــة.  بالنســبة لســلطة الطاقــة، فــإن أبــرز 
التحديــات متثلــت يف إعاقــة تنفيــذ بعــض املشــاريع بســبب 
تقييــد الحركــة وحالــة اإلغــالق التــي رافقتهــا، تأخــر توريــد 
ــالق  ــبب إغ ــع بس ــركات التوزي ــة ب ــواد الخاص ــض امل بع

ــاملية. ــوار الش ــق األغ ــة يف مناط ــال، وبخاص ــالح األعط ــق إلص ــض املناط ــول إىل بع ــة الوص ــة، وصعوب ــاط الحدودي النق

أثــرت األحــوال املعيشــية واألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة 
التــي رافقــت حالــة اإلغــالق األوىل يف شــهر آذار، وفقدان 
آالف األرس ملصــدر دخلهــم عــىل قــدرة رشيحــة ليســت 
ــراء  ــالزم ل ــال ال ــري امل ــن توف ــاس م ــن الن ــيطة م بس
احتياجــات األرسة مــن الخدمــات األساســية، وبشــكل 
ــاء، مــا قــد يتســبب مبخاطــر كبــرية عــىل  خــاص الكهرب
حيــاة املــرىض وكبــار الســن، ال ســيام األرس الفقــرية 
واملهمشــة يف املناطــق البعيــدة عــن مراكــز املــدن.  
اضطــرت بعــض األرس لالســتدانة، أو الحصــول عــىل 
مســاعدة مــن األقــارب والجــريان لدفــع تكلفــة الكهربــاء.  

الضفة  شامل  محافظات  إحدى  بلدية  رئيس  أشار 
الغربية إىل أن موظفي البلدية مل يتمكنوا من مد أي 
اقترص  حيث  الجائحة،  فرتة  خالل  جديدة  اشرتاكات 
عمل موظفي البلدية عىل إصالح األعطال التي تحدث 
قبل  من  تنسيق  إىل  يحتاج  الذي  األمر  الشبكة،  يف 

لجان الطوارئ واملحافظ لحركة مركبة املوظفني.

خالل املقابلة املعّمقة التي عقدها فريق البحث مع 
رئيس مجلس قروي إحدى القرى يف منطقة األغوار، 
شبكة  تصلهم  ال  املواطنني  من  كبرياً  جزءاً  بأن  أفاد 
الكهرباء، حيث يستخدمون مولدات الكهرباء التي مل 
يستطيعوا تأمني وصول املحروقات الالزمة لتشغيلها.

أشار أحد رؤساء املجالس القروية يف منطقة قلقيلية 
إىل أن أزمة كورونا قد كشفت النقاب عن املزيد من 
العائالت واألرس املحتاجة التي كانت عاجزة حتى عن 
توفري مبالغ بسيطة لشحن الكهرباء، مام اضطر لجان 
التكافل االجتامعي يف القرية إىل التكفل بالشحن لهم.  
كام أفاد رئيس مجلس قروي عني البيضة، عىل سبيل 
عدادات  شحن  من  يتمكنوا  مل  املواطنني  بأن  املثال، 
إىل  الوصول  عن  عجزت  األرس  بعض  وأن  الكهرباء، 

مناطق الشحن.
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أمــا األرس التــي تعتمــد عــىل املولــدات الكهربائيــة يف بعــض مناطــق األغــوار التــي ال تتوفــر فيهــا شــبكة الكهربــاء، 
فعجــزت عــن توفــري املحروقــات الالزمــة لتشــغيل هــذه املولــدات، أو حتــى عمــل صيانــة لهــا خــالل فــرتة اإلغــالق.

ومــن التحديــات التــي واجهــت املواطــن يف توفــري خدمــة الكهربــاء، تــردد بعــض الفنيــني عــن تقديــم الخدمــة لهــم 
خوفــاً مــن انتقــال العــدوى يف ظــل عــدم التــزام جــزء كبــري مــن املواطنــني بإجــراءات الســالمة العامــة.  كــام أثــر 
تقليــص عــدد املوظفــني يف مراكــز الشــحن عــىل بــطء عمليــة الشــحن، مــا أدى إىل تكــدس املواطنــني داخــل هــذه 
املراكــز، مــا يزيــد مــن احتامليــة انتقــال فايــروس كورونــا لهــم، وبخاصــة أن عــدداً كبــرياً مــن وكالء شــحن بطاقــات 

الكهربــاء مل يعملــوا خــالل فــرتة اإلغــالق.

أمــا بالنســبة لتأثــري جائحــة كورونــا عــىل الوضــع املــايل لــركات توزيــع الطاقــة، فقــد أشــار التقريــر1  الصــادر عــن 
ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة يف فلســطني حــول أداء الدوائــر الحكوميــة حــول التعامــل مــع جائحــة كورونــا، إىل 
أن انتشــار الجائحــة تســبب يف انخفــاض قيمــة مبيعــات الطاقــة خــالل فــرتة الطــوارئ مقارنــة بالفــرتة نفســها مــن 
العــام املــايض يف مختلــف القطاعــات، حيــث إن الــركات واملصانــع قــد أغلقــت، مــا أثــر عــىل التدفقــات النقديــة 
ملوزعــي الكهربــاء أيضــاً، كــام انخفضــت عــدد اشــرتاكات الكهربــاء الجديــدة خــالل فــرتة الطــوارئ مقارنــة بالفــرتة 
املقابلــة لهــا مــن العــام الســابق، مــا أدى إىل انخفــاض إيــرادات املوزعــني الناتجــة عــن رســوم االشــرتاك.  هــذا إضافــة 

إىل تأجيــل الديــن املجــدول عــىل املشــرتكني لحــني انتهــاء الجائحــة.

ومــن التدخــالت العاجلــة التــي قامــت بهــا رشكات التوزيــع والهيئــات املحليــة، عمليــات الشــحن اآلجلــة للمواطنــني 
ذوي الدخــل املحــدود، عــىل أن يتــم الســداد بعــد انتهــاء الجائحــة.2   كذلــك أعلنــت وزارة الحكــم املحــي بالتنســيق 
مــع الهيئــات املحليــة عــن وقــف تســديد الديــون املرتاكمــة عــىل املواطنــني التــي كان دفعهــا رشطــاً للشــحن.  كــام 
ــل  ــىل كاه ــف ع ــني.  وللتخفي ــىل املواطن ــف ع ــاء للتخفي ــاه بالكهرب ــورة املي ــط فات ــة رب ــات املحلي ــت الهيئ أوقف
ــة عــن توفــري نقــاط  ــات واملجالــس القروي ــة، أعلنــت البلدي ــات املحلي ــدوام داخــل الهيئ املواطنــني بعــد تقليــص ال

خارجيــة لشــحن الكهربــاء.

1-2-2 تأثري جائحة كورونا عىل قدرة الوصول إىل خدمة الكهرباء

ــاع  ــاء، فقط ــات الكهرب ــىل خدم ــول ع ــة الحص ــىل صعوب ــا ع ــة كورون ــاء جائح ــطينيني أثن ــاة الفلس ــر معان مل تقت
امليــاه يعتــر أكــر حساســية، حيــث يعــاين الفلســطينيون يف األصــل نقصــاً حــاداً يف امليــاه بســبب ســيطرة االحتــالل 
اإلرسائيــي عــىل معظــم املصــادر املائيــة الفلســطينية الســطحية والجوفيــة )يســيطر االحتــالل عــىل 85% مــن امليــاه 
الجوفيــة يف الضفــة الغربيــة(، كــام مينــع االحتــالل اإلرسائيــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن إقامــة الســدود، مــا 
يــؤدي إىل إهــدار أكــر مــن 165 مليــون م3 مــن ميــاه األمطــار التــي تهــدر ســنوياً يف البحــر األبيــض املتوســط ونهــر 

األردن. 3

مــع انتشــار رقعــة الوبــاء يف فلســطني، توقعــت ســلطة امليــاه الفلســطينية أن الطلــب عــىل امليــاه يف فصــل الصيــف 
ســيزداد بنســبة 30%،4 وهــذا بنــاًء عــىل تتبــع مــؤرش االســتهالك للســنوات الســابقة.  هــذه التوقعــات بــدأت بالفعــل 
بالظهــور، حيــث تحــدث بعــض مــزودي الخدمــات عــن مــؤرشات أوليــة بارتفــاع الطلــب عــىل امليــاه بنســبة %10 

بســبب االلتــزام بالحجــر املنــزيل، ومــا ترتــب عليــه مــن: 5

1  سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، تقرير أداء الدوائر الحكومية حول التعامل مع جائحة كورونا.
2  http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=735
3  https://www.maan-ctr.org/magazine/article/2624/
4  https://www.maan-ctr.org/magazine/article/2624/
5  https://www.maan-ctr.org/magazine/article/2624/
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زيــادة اإلجــراءات الوقائيــة املعتمــدة عــىل امليــاه؛ مثــل االهتــامم بالنظافــة الشــخصية، وأمــور التعقيــم ملواجهــة   •
الفــريوس.

زيادة االهتامم بالحدائق املنزلية يف املدن.  •
ارتفاع األنشطة الزراعية يف األرياف.  •

ــة،6  إىل أّن  ــة العربي ــا عــىل املنطق ــار جائحــة كورون ــة حــول آث ــة سياســات مقتضب أشــارت اإلســكوا مــن خــالل ورق
فلســطني مصنفــة مــن الــدول ذات النــدرة املطلقــة للميــاه، حيــث ال يتجــاوز نصيــب الفــرد 500 م3 يف الســنة، مــا 
يعنــي أّن ســكان األرايض الفلســطينية الواقعــة تحــت االحتــالل اإلرسائيــي ســيكونون أكــر عرضــة لإلصابــة بالفــريوس، 
وذلــك بســبب محدوديــة وصولهــم للمــوارد املائيــة، وعــدم قدرتهــم عــىل إدارة خدمــات امليــاه، والــرف الصحــي، 
وتوفريهــا بشــكل مســتقل بعيــداً عــن ســيطرة االحتــالل وتحكمــه، علــامً أن التحديــات الناتجــة عــن انتشــار الجائحــة، 
ــن  ــادرة ع ــات الص ــه البيان ــد علي ــا تؤك ــو م ــرية، وه ــة والفق ــق املهمش ــف يف املناط ــاه، تتضاع ــاع املي ــة بقط والخاص
ــأّن أكــر مــن 60% مــن التجمعــات الســكانية يف  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية التــي تؤكــد ب
غــور األردن تعــاين مــن محدوديــة القــدرة عــىل الوصــول إىل مصــادر امليــاه، حيــث يوجــد هنــاك 28 تجمعــاً ســكنياً يف 
منطقــة األغــوار مــن أصــل 46 تعتمــد اعتــامداً كليــاً أو جزئيــاً عــىل ميــاه الصهاريــج املكلفــة لتلبيــة الحــد األدىن مــن 

احتياجاتهــا مــن امليــاه الخاصــة بالــرب واالســتخدام املنــزيل.7

ــاه  ــات املي ــص كمي ــتوطنات وتقلي ــاه إىل املس ــخ املي ــادة ض ــي إىل زي ــالل اإلرسائي ــد االحت ــة، عم ــرتة الجائح ــالل ف خ
ــزيل،  ــاه لالســتخدام املن ــب عــىل املي ــادة الطل ــل بســبب زي ــني والخلي ــس وجن ــه ونابل للمناطــق الفلســطينية يف رام الل
وبخاصــة مــع فــرض اإلغــالق الشــامل يف كل مــن فلســطني وإرسائيــل، مــا أثـّـر بشــكل ســلبي عــىل كميــة امليــاه التــي كان 
مــن املفــروض أن تصــل إىل القــرى والبلــدات الفلســطينية، ودفــع عــدداً كبــرياً مــن املواطنــني إىل رشاء امليــاه مــن خــالل 
“التنــك املتنقــل”، وبأســعار عاليــة )تصــل إىل مــا يقــارب 30 شــيكالً لــكل مــرت مكعــب(،8  وخلــق املزيــد مــن الضغــوط 
عــىل طواقــم ســلطة امليــاه الفلســطينية ملتابعــة هــذا املوضــوع وانعكاســاته.9  مــن ناحيــة أخــرى، أثــر وقــف التنســيق 
األمنــي وأشــكال االتصــاالت كافــة بــني الســلطة الوطنيــة الفلســطينية واالحتــالل اإلرسائيــي، عــىل قــدرة طواقــم ســلطة 
امليــاه الفلســطينية واملتعاقديــن معهــا يف الوصــول إىل شــبكات البنيــة التحتيــة الرئيســية للميــاه يف املناطــق الخاضعــة 
للســيطرة اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة، مــا ســيؤثر عــىل قدرتهــا يف املحافظــة عــىل أنظمــة إمــدادات امليــاه وتشــغيلها.10

ــي  ــالل اإلرسائي ــات االحت ــؤدي مامرس ــع أن ت ــن املتوق م
الخاصــة بقطــاع امليــاه إىل خلــق أزمــة صحيــة يف املناطــق 
ــا، ومــا  الفلســطينية مــع اســتمرار انتشــار جائحــة كورون
ــاه  ــن املي ــة م ــات كافي ــري كمي ــن رضورة توف ــه م يتطلب
لألفــراد  الصحيــة  النظافــة  مبعايــري  االلتــزام  لضــامن 
واملنشــآت، وإجــراءات التطهــري والتعقيــم التــي تقــوم بهــا 
املجالــس املحليــة والبلديــات.  فتلــك املامرســات أدت إىل 
ــام  ــة عــىل القي ــس املحلي انعــدام قــدرة 25% مــن املجال
بحمــالت التعقيــم والتنظيــف للمنشــآت العامــة بســبب 
شــح املــوارد املاليــة.11  أيضــاً، لألحيــاء العربيــة مــن مدينــة القــدس نصيــب مــن التهميــش، وهــذا ينطبــق، أيضــاً، عــىل 

6  https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00149_pb5_water-scarcity-ar_1.pdf/p1
7  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-10
8  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-10
9  http://www.alquds.com/articles/1590087788144748100/
10  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-11
11  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-9

قرى  يف  القروية  املجالس  رؤساء  من  مجموعة  يفيد 
شامل غرب القدس أن أزمة جائحة كورونا أثقلت كاهل 
عىل  يقع  الذي  الضغط  حيث  من  القروية  املجالس 
عاتقها من أجل توفري املياه والكهرباء للمواطنني الذين 
ما  فواتريهم،  تسديد  أو  عداداتهم  يعجزون عن شحن 
التي  والبلديات  املجالس  عىل  إضافيًة  ضغوطاً  يشكل 

تعاين أصالً من ضعف يف املوارد املالية لديها.
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التجمعــات البدويــة املحيطــة بهــا،12  حيــث إن أكــر مــن نصــف أحيــاء القــدس الرقيــة يفتقــد القــدرة عــىل تنفيــذ 
ــاه التــي تزودهــا البلديــة للمواطنــني  حمــالت النظافــة والتعقيــم يف املنشــآت العامــة بســبب محدوديــة كميــات املي
يف هــذه املناطــق، فالنســبة الكــرى مــن امليــاه تذهــب إىل األحيــاء اليهوديــة يف املدينــة.  كــام أن إرسائيــل ترفــض أو 
متاطــل إصــالح أنظمــة امليــاه والــرف الصحــي يف القــدس الرقيــة، وهــذا يؤثــر بــدوره عــىل خدمــات امليــاه والــرف 

الصحــي والنظافــة الصحيــة.

ال تقتــر التحديــات التــي تواجــه قطــاع امليــاه يف ظــل جائحــة كورونــا عــىل إجــراءات االحتــالل اإلرسائيــي، بــل إن 
ــاه  ــد املي ــاه مــن أجــل اســتمرارية تزوي ــدة تواجــه الــركات املــزودة لخدمــات املي ــات عدي ــاك معيقــات وتحدي هن
للمواطنــني مــع الحفــاظ عــىل رشوط الســالمة والوقايــة مــن فايــروس كورونــا.  يف هــذا الصــدد، قامــت ســلطة امليــاه 
الفلســطينية بتنفيــذ اســتبيان لتقييــم مــدى التــزام مــزودي خدمــات امليــاه يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف تطبيــق 

اإلجــراءات والتدابــري الوقائيــة للحاميــة مــن فايــروس كورونــا، حيــث تبــني أن:13

ــروس  ــن فاي ــة م ــة والوقاي ــة بإجــراءات الحامي ــىل دراي ــاه ليســوا ع ــد املي ــني يف منشــآت تزوي ــن العامل 35% م  •
ــي  ــا، وه ــخصية لعامله ــة الش ــواد الحامي ــن م ــاً م ــاً كافي ــك مخزون ــآت ال متتل ــن املنش ــام أّن 64% م ــا، ك كورون
املالبــس والكاممــات، وذلــك لعــدم وجــود خطــط للســالمة العامــة والوقايــة مــن الجائحــة، إضافــة إىل محدوديــة 
ــدات  ــراء مع ــة ل ــاء، إضاف ــر الوب ــن خط ــة ع ــات توعي ــد جلس ــة عق ــول دون إمكاني ــي تح ــة الت ــوارد املالي امل

ــة. ــة الالزم الحامي
العاملــون واملشــغلون يف مجــال الــرف الصحــي يســتخدمون بالعــادة معــّدات ومالبــس الحاميــة الشــخصية يف   •
أعاملهــم، ولكــن هنــاك حاجــة ملحــة لتوفريهــا ومبواصفــات معينــة للمســاعدة يف اتّخــاذ إجــراءات تدابــري الوقايــة.

أشــار 56% مــن مــزودي خدمــات امليــاه إىل أنّهــم مل يقومــوا بأنشــطة التنظيــف والتعقيــم والتطهــري ملنشــآتهم،   •
ــاد 31% أنهــم يطبقــون هــذه األنشــطة، ولكــن ليــس بانتظــام. ــام أف في

أشــار 78% مــن مــزودي خدمــات امليــاه إىل وجــود العديــد مــن املعيقــات والتحديــات التــي تحــول دون تطبيــق   •
األنظمــة املتعلقــة بالوقايــة مــن فــريوس كورونــا، منهــا الوصــول املحــدود إىل مــواد التنظيــف والتطهــري والتعقيــم 

وقطــع الغيــار.
أفــادت 150 منشــأة مــن مــزودي خدمــات امليــاه بأنــه لــن يكــون لديهــم مخــزون مــن مــواد التنظيــف والتطهــري   •
والتعقيــم خــالل 30 يومــاً، وعليــه لــن يتمكنــوا مــن تقديــم املســتوى نفســه مــن أعــامل التنظيــف والتعقيــم 

والتطهــري بعــد هــذه الفــرتة.

حســب  امليــاه  خدمــات  تزويــد  رشكات  واجهــت 
ــن  ــد م ــاه العدي ــل ســلطة املي ــن قب ــد م االســتبيان املع
التحديــات املتعلقــة بتحصيــل رســوم خدمــة امليــاه 
والــرف الصحــي، فاألرقــام تشــري إىل أن 56% مــن 
مــزودي خدمــات امليــاه مل يتمكنــوا مــن تحصيــل رســوم 
ــوا  ــم متكن ــا، و88 منه ــي يقدمونه ــات الت ــل الخدم مقاب
مــن الحفــاظ عــىل التحصيــل الجــزيئ للرســوم مبتوســط 
ــم  ــط منه ــام 39% فق ــي، بين ــدل الطبيع ــن املع 50% م
حافظــوا عــىل نفــس معــدالت التحصيــل مــا قبــل الجائحــة.  فمــن املتوقــع أن يؤثــر ذلــك عــىل اســتمرارية هــذه 
الــركات يف تقديــم خدماتهــا للمواطنــني، فذلــك مرهــون بضــامن اســتمرار التحصيــالت التــي توفــر الســيولة الالزمــة 

ــا. ــة كورون ــن جائح ــة م ــة للوقاي ــواد الالزم ــة امل ــة، رشاء كاف ــات الصيان ــة، نفق ــات الجاري ــة النفق لتغطي

12  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-8
13  http://www.pwa.ps/index.aspx

قرى  إحدى  بلدية  برئيس  البحث  فريق  التقى  لقد 
خالل  املياه  مضخات  بتعطيل  أفاد  الذي  قلقيلية 
الجائحة الخاصة بالقطاع الزراعي، ومل يستطع الفنيون 
أجرب  ما  لذلك،  الالزمة  الفنية  املواد  لنقص  إصالحها 
املواطنني عىل استخدام املياه الخاصة بالرشب، وبالتايل 

انخفضت كمية املياه التي تصل إىل املواطنني.
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1-3 تأثري جائحة كورونا عىل فرص الوصول إىل التعليم

إن أحــد أخطــر اآلثــار البــارزة لجائحــة كورونــا كانــت عــىل قطــاع التعليــم، حيــث تأثــر بشــكل كبــري، نتيجــة إلغــالق 
ــت  ــام 2020، أعلن ــن الع ــن آذار م ــي الخامــس م ــة األخــرى، فف ــات واملؤسســات التعليمي ــدارس والجامع ــع امل جمي
الحكومــة الفلســطينية عــن إغــالق ريــاض األطفــال واملــدارس والجامعــات الفلســطينية، وذلــك كإجــراء وقــايئ ملنــع 
انتشــار فايــروس كورونــا.  شــمل اإلغــالق 3037 مدرســة، 2300 مدرســة يف الضفــة الغربيــة، و737 مدرســة يف قطــاع 
غــزة، حيــث توقــف نحــو 1.43 مليــون طالــب وطالبــة عــن الذهــاب للمدرســة بســبب اإلغــالق )57% منهــم يف الضفــة 
الغربيــة، و43% يف قطــاع غــزة(، حــوايل 360,000 طفــل منهــم مــن يعيشــون يف مناطــق معزولــة وفقــرية، أي ال تصلهــم 

شــبكة اإلنرتنــت أو املــواد والدعــم للتعلــم مــن منازلهــم.14

عقــب إعــالن حالــة الطــوارئ، بــدأت وزارة الرتبيــة والتعليــم يف رام اللــه يف التحضــري لخطــة طــوارئ لضــامن اســتمرار 
العمليــة التعليميــة يف ظــّل جائحــة كورونــا، وخلصــت إىل اعتــامد التعليــم اإللكــرتوين بديــالً للتعليــم الوجاهــي.  ومــع 
توقــع طــول فــرتة الطــوارئ، أصــدرت وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــايل توجيهــات وقــرارات، كل حســب 
اختصاصــه، ملديريــات الرتبيــة والتعليــم والجامعــات، إلدارة موضــوع التعلــم عــن بعــد.  قامــت وزارة الرتبيــة والتعليــم 
بإطــالق بوابــة التعليــم اإللكــرتوين، مــن أجــل توفــري منصــة للتعلــم عــن بعــد لطلبــة املــدارس، ولكنهــا بحاجــة للتطويــر، 
وبخاصــة فيــام يتعلــق باملحتــوى مــن أجــل تغطيــة جميــع املراحــل العمريــة،15  كــام أن نســبة كبــرية مــن الطلبــة يف 
املناطــق املعزولــة واملهّمشــة لــن يكــون بإمكانهــم اســتخدامها بســبب عــدم توفــر شــبكة اإلنرتنــت، وهــو مــا أشــار إليــه 
صــادق الخضــور الناطــق باســم وزارة الرتبيــة والتعليــم، بتوقــع وجــود تبايــن يف مســتوى ومــردود التعليــم اإللكــرتوين 
عــىل الطلبــة، وذلــك العتبــارات تقنيــة؛ أهمهــا عــدم توفــر خدمــة اإلنرتنــت لــدى جميــع الطلبــة، إضافــة إىل تفــاوت 
ــدة التــي قــام بهــا املعلمــون  ــدة والجي ــادرات العدي ــا.16  وعــىل الرغــم مــن املب قدراتهــم يف التعامــل مــع التكنولوجي
البتــكار أســاليب للتعليــم عــن بعــد، وجعلــه تفاعليــاً عــىل غــرار التعليــم الوجاهــي، فإنـّـه ال يشــكل بديــالً، وبالتــايل مل 

يخضــع الطلبــة خــالل العــام الــدرايس 2019 للتقييــم يف الجزئيــات التــي تلقوهــا بطريقــة التعلــم عــن بعــد.17

إن نســبة ال بــأس بهــا مــن الشــباب، وبخاصــة طلبــة املــدارس )أي الشــباب الذيــن يبلغــون مــن العمــر 15-18 عامــاً(، 
والجامعــات )وبخاصــة الفئــة العمريــة 18-22 عامــاً( قــد تأثــروا، بشــكل مبــارش، بإغــالق املــدارس وغريهــا من املؤسســات 
ــة  ــون وثالمثائ ــغ ملي ــد بل ــدارس الفلســطينية ق ــة يف امل ــدد الطلب ــإن ع ــم، ف ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــاً ل ــة.  فوفق التعليمي
ــة يف  ــة، والبقي ــدارس الخاص ــاً يف امل ــة، و150 ألف ــدارس الحكومي ــم يف امل ــاً منه ــة 850 ألف ــب/ة، قراب ــرة آالف طال وع
ــري مــن املعلومــات  ــة، ولكنهــم خــروا الكث ــة مل يخــروا الســنة األكادميي ــح أن الطلب ــة الغــوث”.  صحي مــدارس “وكال
واملهــارات التــي كان مــن املمكــن أن يتعلموهــا يف الفصــل الــدرايس الثــاين الــذي حالــت الجائحــة دون انتظامــه بشــكل 
وجاهــي.  وقــد كانــت الخســارة األكادمييــة لطلبــة “املــدارس الخاصــة” املائــة والخمســني ألفــاً أقــل مــن طلبــة املــدارس 
الحكوميــة بفضــل برامــج التعليــم عــن بعــد، أو التعليــم اإللكــرتوين التــي طبقتهــا تلــك املــدارس.  هــذا، ومل تــؤدِّ عمليــة 
إعــادة فتــح املــدارس ال ســيام الحكوميــة، وتلــك التابعــة لوكالــة الغــوث إىل وضــع حــد نهــايئ لآلثــار الســلبية القويــة 
التــي تركتهــا الجائحــة عــىل الصعيــد التعليمــي، فــام زالــت هنــاك تحديــات كثــرية تواجــه طلبــة املــدارس والجامعــات 

عــىل هــذا الصعيــد.

فالكثــري مــن طلبــة الجامعــات والكليــات املتوســطة الفلســطينية قــد اضطــروا يف هــذا الفصــل )األول مــن العــام الــدرايس 
ــك يف  ــا يف ذل ــة، مب ــوق اإلرسائيلي ــي أو يف الس ــوق املح ــواء يف الس ــل؛ س ــن عم ــث ع ــة والبح ــرتك الجامع 2020-2021( ل
14  https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
15  https://ar.unesco.org/news/kwfyd-19-fy-flstyn-kyf-sysd-ltlm-n-bd-ltlb-mwsl-ltlym
16  https://snd.ps/post/25256/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

17  https://www.palinfo.com/articles/2020/6/19/أزمة-التعليم-يف-الضفة-الغربية-يف-زمن-الكورونا
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املســتعمرات بســبب عــدم قــدرة األرسة عىل دفع أقســاطهم 
الجامعيــة التــي بقيــت كــام هــي، ومل يتــم تخفيضهــا مراعاة 
ــا.   ــن دخله ــية م ــادر أساس ــن األرس ملص ــري م ــدان الكث لفق
فمثــالً، ذكــر أحــد اآلبــاء يف مجموعــة النقــاش املركــزة 
ــة يف  ــة حج ــاب األرس” يف قري ــع “أرب ــا م ــم عقده ــي ت الت
محافظــة قلقيليــة، أن “لديــه ثالثــة طلبــة يف الجامعــة، 
ولكــن بســبب مشــكلة ارتفــاع األقســاط وضعــف الدخــل، 
اضطــر أحــد أبنائــه لــرتك الفصــل الحــايل والتوجــه لســوق 
ــان  ــذان يدرس ــه الل ــوه وأخت ــم أخ ــل دع ــن أج ــل م العم
يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف نابلــس”.  كــام ذكــر أب 
آخــر يف مجموعــة النقــاش املركــزة التــي تــم عقدهــا مــع 
“العــامل” يف القريــة نفســها، كيــف أن إجــراءات “التباعــد 
االجتامعــي” قــد أدت إىل تقليــص عــدد الــركاب يف التاكــي 
العمومــي املتجــه مــن القريــة إىل املؤسســات التعليميــة يف 
مدينــة نابلــس مــن 6 ركاب إىل 4 ركاب، مــا أّدى إىل زيــادة 
ــة أو  ــت إىل الجامع ــن البي ــالت م ــة للمواص ــرة اليومي األج
ــن  ــة م ــة، وبخاص ــض الطلب ــوس” )بع ــكل ملم ــة بش الكلي
ذوي التخصصــات العمليــة ملزمــون باملشــاركة يف العمليــة 
ــرت  ــه، ذك ــياق ذات ــي(.  ويف الس ــكل وجاه ــة بش التعليمي
ــي شــاركت يف مجموعــة  ــات الت ــات الجامعي إحــدى الطالب
النقــاش املركــزة التــي عقدهــا فريــق البحــث مــع “الشــباب” يف قريــة “بتــري”، الصعوبــات الكبــرية التــي واجهتهــا أرستهــا يف 
توفــري قســطها الجامعــي “أنــا طالبــة ســنة رابعــة يف جامعــة القــدس يف أبــو ديــس.  وقــد واجهــت أنــا وعائلتــي صعوبــات 
كبــرية يف توفــري القســط الجامعــي.  فقــد طلبــت منــا الجامعــة أن ندفــع األقســاط لوجــود ديــون والتزامــات كثــرية عليهــا 
... وقــد أبلغتنــا الجامعــة أيضــاً أن أي طالــب/ة ال يســتطيع دفــع القســط عليــه أخــذ قــرض مــن البنــك، فمثــال أنــا عــيَّ 
ديــن للجامعــة ثالثــة آالف شــيكل، وقســطي خمســة آالف شــيكل، وهــذا يعنــي أن عــي أخــذ قــرض مــن البنــك مثانيــة 
آالف شــيكل ... وهــو مــا يعنــي، أيضــاً، رضورة توفــري كفيــل أو إثنــني مــن أجــل الحصــول عــىل القــرض ... أول مــن أمــس 
طلــب مجلــس الطلبــة يف الجامعــة منــا عــدم الدفــع، وثــم تــم عقــد اجتــامع مــع الجامعــة ... يف النهايــة، تــم االتفــاق عــىل 
أن ندفــع نصــف املبلــغ، والباقــي بالتقســيط ... يعنــي الزم أدفــع 4000 شــيكل.  وبعــد ذلــك عــىل أن أدفــع 1000 شــيكل 
كل شــهر... وهــذا صعــب جــداً عــىل عائلتــي التــي تجــد صعوبــة كبــرية يف توفــري االحتياجــات األساســية لــألرسة، فكيــف 
ســنوفر مثــل هــذه املبالــغ؟!”.  طبعــاً هــذا ناهيــك عــن التكاليــف اإلضافيــة التــي فرضهــا “التعليــم عــن بعــد” مثــل توفــري 

ــة الجامعيــني. ــخ للطلب ــاد” ... إل ــه، أو توفــري أجهــزة “الــالب تــوب”، و“آي ب ــادة رسعت اإلنرتنــت، أو زي

ــرتوين يف  ــم اإللك ــم والتعل ــة التعلي ــرتض عملي ــي تع ــات الت ــات أو التحدي ــرز العقب ــص أب ــن تلخي ــام، ميك ــكل ع بش
ــي:18 ــا ي فلســطني مب

ضعــف البنيــة التحتيــة وشــبكات اإلنرتنــت وانقطــاع التيــار الكهربــايئ )وبخاصــة يف قطــاع غــزة(، وهــو مــا يعــاين   .1
منــه الطــالب واملعلمــون عــىل حــد ســواء.  فقــد اشــتىك األهــايل يف العديــد مــن املناطــق الريفيــة البعيــدة عــن 
مراكــز املــدن، مــن عــدم توفــر خدمــات اإلنرتنــت، كــام عانــت العديــد مــن املناطــق مــن صعوبــة توفــري األجهــزة 
ــن  ــر م ــا أك ــم األرس لديه ــة أن معظ ــرتوين، وبخاص ــم اإللك ــراط يف التعلي ــل االنخ ــن أج ــم م ــة ألبنائه اإللكرتوني

طالــب يف املدرســة والجامعــة.

18   https://en.unesco.org/news/covid-19-palestine-how-distance-learning-will-help-student-continue-education

وفقا إلحدى األمهات اللوايت شاركن يف املجموعات البؤرية، 
وهي امرأة أرملة من إحدى قرى محافظة قلقيلية، لديها 3 
ثالث  توفري  إىل  “أحتاج  املدرسة:  إىل  يذهبون  أطفال 
كاممات يومياً، وكذلك مواد معقمة، وقد يضطر أبنايئ إىل 
التوفري يف  أجل  الواحدة أليام عدة من  الكاممة  استخدام 
نفسها،  القرية  أخرى من  النفقات”.  وقد ذكرت مشاركة 
لديها زوج )عامل مياومة( و5 أطفال يف املدارس، أن أرستها 
املستلزمات  هذه  مثل  توفري  يف  حقيقية  صعوبة  تواجه 
االقتصادية  األحوال  صعوبة  بسبب  الرضورية  الوقائية 
لألرسة.  ومن الجدير ذكره بهذا الخصوص، أن املشاركات يف 
القرية  يف  عقدناها  التي  البؤرية  “الشابات”  مجموعات 
“بتري”، و“الجفتلك”، وكان  أخرى مثل  نفسها، ويف مواقع 
املدارس، قد ذكرن كيف أن عملية  تلميذات  بعضهن من 
ارتداء الكاممة تتم بشكل شكيل، وبخاصة عند مجيء زوار 
إىل املدرسة، أو عند دخول املدير/ة إىل الغرف التدريسية.  
كام أشارت بعض التلميذات إىل أنه ال يوجد تباعد اجتامعي 
خالل فرتة “الفرصة”، حيث “نحتك ومنسك بأيدي بعضنا 

البعض كالسابق”.
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إضافــة إىل ذلــك، يفتقــر عــدد كبــري مــن أربــاب األرس والطلبــة أنفســهم إىل الوعــي بأهميــة التعلــم اإللكــرتوين، األمــر   .2
الــذي أثّــر عــىل التزامهــم بحضــور الحصــص الدراســية، والتفاعــل مــع املعلــم، وتقديــم الواجبــات املطلوبــة.  كــام 
يفتقــد عــدد كبــري مــن أربــاب األرس إىل املهــارة الالزمــة التــي متكنهــم مــن متابعــة أبنائهــم أثنــاء التعليــم اإللكــرتوين، 

مــا يســتلزم قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم واملؤسســات األخــرى ذات العالقــة بعمــل برامــج تدريبيــة لألهــايل.

يعتــر عــدم توفــر شــبكات للكهربــاء واالنقطــاع املتكــرر 
ــات  ــن املعيق ــزة م ــاع غ ــة يف قط ــاء، وبخاص يف الكهرب
التــي تحــول دون وصــول نســبة كبــرية مــن الطلبــة إىل 
التعليــم اإللكــرتوين، وهــو مــا أشــار إليــه رئيــس مجلــس 
قــروي الجفتلــك يف أن العديــد مــن املناطــق البدويــة يف 
منطقــة األغــوار ال تتوفــر بهــا شــبكات كهربــاء، وبالتــايل 
ــراط يف  ــن االنخ ــال م ــن األطف ــتحيل أن يتمك ــن املس م

التعلــم اإللكــرتوين.

ضعــف اإلمكانيــات املاديــة لــدى العديــد مــن األرس مــن أجــل تحضــري أبنائهــم للعــودة إىل املــدارس: أشــار تقريــر    .2
ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة 
إىل وجــود رضورة ملحــة لتأمــني كميــات كافيــة مــن مــواد 
التنظيــف، والتعقيــم للمــدارس كافــة، كــام تحتــاج 3037 
مدرســة إىل تنظيفهــا وتعقيمهــا بشــكل مســتمر، وإعــادة 
تأهيــل دورات امليــاه يف 402 مدرســة، وتوفــري نقــاط 
ــاه يف 134 مدرســة.19  كــام  ــزود باملي ــدة ونظيفــة للت جدي
اشــتىك عــدد كبــري مــن األهــايل مــن عــدم قدرتهــم عــىل 
توفــري القرطاســية وأدوات التعقيــم والكاممــات ألبنائهــم، 

التــي أصبحــت متطلبــات إجباريــة مــن قبــل املــدارس.

استشــعرت وزارة الرتبيــة والتعليــم خطــر إمكانيــة تــرب الطــالب مــن املــدارس بفعــل فــرتات الغيــاب الطويلــة   
ــة إىل العمــل  ــد مــن الطلب عــن املــدارس، وســعي العدي
ملســاعدة أرسهــم، وعليــه دعــت إىل رضورة تحديــد 
األطفــال املعرضــني لخطــر التــرب، وإعــداد آليــات 
لالتفــاق مــع والديهــم بــرضورة إقناعهــم بإعادتهــم 
ــة  ــام الدراس ــدم انتظ ــث إن ع ــة، حي ــد الدراس إىل مقاع
ــم إىل العمــل  ــري منه ــال جــزء كب ــا أدى إىل انتق وتقطعه
مــع عائالتهــم يف املحاصيــل الزراعيــة، وبخاصة املوســمية 
ــة  ــدي العامل ــك لســد حاجــة األهــايل إىل األي ــا، وذل منه
بعــد عــدم متكنهــم مــن دفــع أجــور العــامل بســبب تــردي الوضــع املــادي لــألرس الفلســطينية. عــىل ســبيل املثــال، 

ــن العــامل. ــات عوضــاً ع ــة الحيوان ــه يف تربي ــه يســتعني بأبنائ ــة بأن ــات يف قلقيلي ــريب الحيوان ــاد أحــد م أف

أظهــرت ورقــة حقائــق أصدرتهــا اليونيســف بعنــوان “كوفيــد-19: هــل ســيتمكن الطــالب مــن إكــامل تعليمهــم   
خــالل إغــالق املــدارس؟”، باســتخدام بيانــات مــن 100 دولــة حــول العــامل، أّن 463 مليــون طالــب حــول العــامل 

19  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-5

أكد رئيس املجلس القروي يف إحدى قرى األغوار عىل 
تكنولوجيا  استخدام  عىل  األهايل  تدريب  رضورة 
التعليم عن بعد “عندما يطلب منا مساعدة أبنائنا يف 
التعليم عن بعد فكيف سنساعدهم ونحن نفتقر إىل 
الحد األدىن من التعامل مع هذه التكنولوجيا، كذلك 
يضيف أنه نريد أن نتعلم هذه التكنولوجيا لنتمكن 
األجهزة  عىل  يتعلمون  أبناؤنا  كان  إن  معرفة  من 

املحمولة أو يستخدمونها يف اللعب والتسلية.

أشار أحد رؤساء املجالس يف األغوار ممن التقى بهم 
يف  تتم  التي  التعقيم  عملية  أن  إىل  البحث  فريق 
املدارس هي عىل نفقة املجالس القروية والبلدية التي 
عمليات  يف  االستمرار  عليهم  الصعب  ومن  أهلتهم، 
التعقيم  ومواد  الكاممات  وتوفري  الالزمة  التعقيم 

ملدارسهم.

أفاد رئيس املجلس القروي يف إحدى قرى األغوار بأن 
فلسطينية،  أرضية  اتصاالت  شبكة  إىل  تفتقر  القرية 
إىل  املواطنني  يضطر  ما  خلوية،  اتصاالت  وشبكة 
استخدام الشبكات اإلرسائيلية، حيث يصلهم اإلنرتنت 
بشكل متقطع، ما يؤثر عىل قدرة العديد من العائالت 
لذلك،  اإللكرتوين.  التعليم  يف  االنخراط  عىل  هناك 
متلفزة  تعليمية  قنوات  بتوفري  املجلس  رئيس  طالب 

للتغلب عىل مشكلة عدم توفر اإلنرتنت.
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ــال املــدارس يف  ــل مــن أطف ــا، وأّن 31% عــىل األق ــم بســبب جائحــة كورون ــات التعلي ــوا عــن تلقــي خدم توقف
جميــع أنحــاء العــامل، ال ميكــن الوصــول إليهــم عــن طريــق برامــج التعلــم عــن بعــد، و40% مــن البلــدان مل توفــر 

فــرص التعلــم عــن بعــد ملرحلــة التعليــم مــا قبــل االبتــدايئ. 20

خلصــت الورقــة إىل مجموعــة رئيســية مــن األســباب التــي تــؤدي إىل محدوديــة الوصــول إىل التعلــم عــن بعــد، 
مــع اإلشــارة إىل أنّهــا تختلــف مــن بلــد إىل آخــر، ومــن منطقــة إىل أخــرى: 

ــت •  ــامل قدم ــول الع ــم ح ــن وزارات التعلي ــط 60% م ــدايئ، فق ــل االبت ــم قب ــىل التعلي ــز ع ــة الرتكي محدودي
سياســات للتعلــم عــن بعــد ملرحلــة التعليــم مــا قبــل االبتــدايئ، ومــا يقــرب مــن 70% مــن الطــالب امللتحقني 
بالتعليــم مــا قبــل االبتــدايئ مل يكــن لديهــم أي وصــول لوســائل التعلــم عــن بعــد؛ ســواء الرقميــة أو اإلذاعيــة.

األريــاف والفقــر: أكــر مــن 70% مــن الطــالب حــول العــامل الذيــن ال ميكنهــم الوصــول إىل وســائل التعلــم   •
عــن بعــد، يعيشــون يف املناطــق الريفيــة، ومــا يزيــد عــىل ثالثــة أرباعهــم ينحــدرون مــن األرس املصنفــة بأنّهــا 

األكــر فقــراً.
ــري الدهشــة بحســب معــّدي الورقــة، حيــث إّن نســبة  ــدان وداخلهــا: وهــو أمــر ال يث اختالفــات كبــرية بــني البل  •
الوصــول إىل وســائل التعلــم عــن بعــد ســواء الرقميــة أو اإلذاعيــة أعــىل يف الــدول الغنيــة مقارنــًة بالــدول الفقــرية، 
كــام أّن نســبة الوصــول داخــل الدولــة الواحــدة أعــىل يف املناطــق التــي تصنــف بأنهــا مــن ذوات الدخــل العــايل 

وأيضــاً حرضيــة، مقارنــًة باملناطــق التــي تصنــف بأنهــا أفقــر وريفيــة أو مهّمشــة.
التناقضــات اإلقليميــة: النســبة األكــر مــن الطــالب الذيــن ال ميكنهــم الوصــول إىل الوســائل الرقميــة واإلذاعيــة   •
ــا.  كــام قدمــت الورقــة توقعــات بخصــوص عــدد ونســبة  للتعلــم عــن بعــد كانــت مرتكــزة يف قــارة أفريقي
الطــالب املتوقــع وصولهــم إىل وســائل التعلــم عــن بعــد الرقميــة واإلذاعيــة مــن مرحلــة التعليــم مــا قبــل 
ــل 55  ــع أن يص ــن املتوق ــث م ــا، حي ــامل أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ــوي يف منطق ــى الثان ــدايئ وحت االبت
مليــون طالــب )60% مــن الطــالب( لهــذه الوســائل، فيــام لــن يتمكــن 37 مليــون طالــب )40% مــن الطــالب( 

مــن الوصــول إىل وســائل التعلــم عــن بعــد.

فكــام هــو الحــال يف العديــد مــن البلــدان األخــرى، مل يتــم بنــاء نظــام التعليــم يف فلســطني للتعامــل مــع التحديــات 
ــم،  ــة والتعلي ــا، فعــىل الرغــم مــن الجهــود الكبــرية التــي بذلتهــا وزارة الرتبي الكبــرية كالتــي فرضتهــا جائحــة كورون
واملعلمــون واإلداريــون وأوليــاء األمــور لضــامن ســري العمليــة التعليميــة، فــإن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي 
ال ميكــن التغلــب عليهــا عــىل املــدى القصــري، ومعظمهــا مرتبــط بتوفــر وســائل التكنولوجيــا الالزمــة للتعليــم عــن 
بعــد.  تعــاين العديــد مــن املناطــق الريفيــة، وبخاصــة يف منطقــة األغــوار والخليــل وقلقيليــة مــن عــدم توفــر خدمــات 
)شــبكات( اإلنرتنــت الفلســطينية، مــا يدفــع املواطنــني إىل اســتخدام الشــبكات اإلرسائيليــة التــي توفر تغطيــة متقطعة 
يف العديــد مــن األحيــان.  كــام تعــاين العديــد مــن املناطــق مــن صعوبــة توفــري األجهــزة اإللكرتونيــة ألبنائهــم، عــىل 
ــي  ــات الت ــدارس، بالصعوب ــاء يف امل ــة أبن ــا خمس ــة، ولديه ــة قلقيلي ــاء يف مدين ــدى النس ــادت إح ــال، أف ــبيل املث س
تواجههــا يف توفــري أجهــزة حاســوب أو تابلــت لهــم جميعــاً، أو متابعــة األبنــاء أثنــاء اســتخدامهم األجهــزة اإللكرتونيــة، 
ــد مــن األهــايل يعجــزون عــن التعامــل مــع  ــإن العدي ــا يف بعــض املناطــق، ف ويف حــال توفــرت وســائل التكنولوجي

التكنولوجيــا، مبــا ميكنهــم مــن االنخــراط يف التعليــم عــن بعــد.

ــع  ــة جمي ــايض مبواصل ــي الق ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــرار وزارة التعلي ــايل لق ــم الع ــد التعلي ــات ومعاه ــتجابة الجامع اس
ــل  ــة مث ــي اســرتاتيجيات مختلف ــن خــالل تبن ــك م ــارس، وذل ــن 14 آذار/م ــاراً م ــت اعتب ــر اإلنرتن ــس ع ــات التدري الجامع
التعلــم املُدمــج، والصفــوف اإللكرتونيــة، والفصــول االفرتاضيــة، واســتخدام تطبيقــات ومنصــات مختلفــة مثــل زووم 
ــل  ــل تحمي ــن أج ــة م ــدة للطلب ــاً جدي ــات طرق ــرت الجامع ــس )Google Hangouts(.  وفّ ــل هانغآوت )Zoom( وغوغ

20  https://www.unicef.org/brazil/media/10006/file/remote-learning-factsheet.pdf
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الواجبــات الدراســية، عــىل ســبيل املثــال، مــا يســمى بـــ “الحصــص اإللكرتونيــة”، وقامــت بإجــراء دورات تدريبيــة للطلبــة 
ــرتوين. 21 ــم اإللك ــات التعل ــة ومنص ــتخدام أنظم ــة اس ــول كيفي ــاِدهم ح ــني إلرش واملعلم

ــة  ــا، فقــد عزمــت وزارة الرتبي ــر قــدرات املعلمــني يف اســتخدام التكنولوجي ــق بتطوي ــام يتعل مــن جهــة أخــرى، وفي
والتعليــم منــذ ســنوات عــىل تطويــر قــدرات املعلمــني عــىل اســتخدام التكنولوجيــا، إال أن محدوديــة املــوارد املاليــة 
املقدمــة لذلــك قــد حالــت دون إكــامل الخطــة بشــكل كامــل لالســتجابة لالحتياجــات الجديــدة العاجلــة.  كــام أن 
إجــراءات التباعــد املتبعــة يف املــدارس أدت إىل زيــادة الحاجــة إىل عــدد أكــر مــن املقاعــد الصفيــة، األمــر الــذي ال 
ميكــن لجميــع املــدارس توفــريه نظــراً العتــامد ميزانياتهــا، بشــكل أســايس، عــىل أقســاط الطلبــة، وتضمــني املقاصــف.

حاولــت الحكومــة الفلســطينية االســتجابة للتحديــات الكبــرية التــي خلقتهــا جائحــة كورونــا لقطــاع التعليــم، مــن 
خــالل حشــد 2.5 مليــون دوالر،22 مــن أجــل تجهيــز خطــة اســتجابة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ملواجهــة فــريوس كورونا، 
التــي بلغــت نســبة متويلهــا 40% حاليــاً.  بالتنســيق مــا بــني وزارة الرتبيــة والتعليــم وتكنولوجيــا املعلومــات، عملــت 

وزارة الرتبيــة والتعليــم عــىل توصيــل املــدارس بشــبكات اإلنرتنــت مــن خــالل:

الروع يف توريد 2,000 مجموعة تنظيف وتعقيم للمدارس التابعة للوزارة.• 
الدعــم الفنــي واملــايل لوصــول نحــو 100,000 طفــل إىل منصــات التعلــم اإللكــرتوين التــي ترعاهــا وزارة الرتبيــة • 

والتعليــم.
تأمــني الدعــم لتقديــم خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفــي واالجتامعــي عــن بعــد لألطفــال وأرسهــم، • 

ــة. ــة الطفول بالتنســيق مــع املنظــامت الريكــة يف مجــال حامي
متابعــة الحالــة الصحيــة للمــدارس، وتحييــد كل مــن تثبــت إصابتــه، وإغــالق املــدارس التــي تــزداد عــدد حــاالت • 

اإلصابــة فيهــا.
عملت وزارة الرتبية والتعليم عىل توفري أجهزة حاسوب للمدارس.• 

1-4 عدم تكافؤ الفرص بني املواطنني، وبخاصة النساء يف املناطق الريفية واملهمشة، يف الوصول إىل الخدمات الصحية

منــذ بدايــة األزمــة املتعلقــة بجائحــة كورونــا، تــم تســليط الضــوء عــىل مــدى جهوزيــة النظــام الصحــي وقدرتــه عــىل 
تحمــل األعــداد املتزايــدة مــن اإلصابــات، وهــو مــا دفــع الحكومــة الفلســطينية إىل تبنــي اإلغــالق الشــامل كإجــراء 
وقــايئ منــذ ظهــور أوىل اإلصابــات يف الضفــة الغربيــة لخشــيتها مــن عــدم قــدرة النظــام الصحــي عــىل اســتيعاب آالف 

اإلصابــات التــي يحتــاج جــزء منهــا إىل أجهــزة التنفــس االصطناعــي.

قبــل جائحــة كورونــا، كان النظــام الصحــي الفلســطيني يعــاين مــن ضغــط كبــري، ونقــص يف اإلمكانــات املاديــة والبريــة 
جــراء الظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي متــر بهــا األرايض الفلســطينية خــالل العقديــن األخرييــن، لذلك جــاءت الجائحة 
لتشــكل عبئــاً أو ضغطــاً إضافيــاً عــىل هــذا القطــاع.  ضمــن سياســة املواجهــة التــي انتهجتهــا الحكومــة الفلســطينية، تــم 
ــة  ــدى مراكــز الرعاي ــام العمــل ل ــا تقليــص ســاعات أو أي ــا، ومــن ضمنه تقليــص الخدمــات غــري املتعلقــة بجائحــة كورون
ــة التــي يجــب أن يتــم  ــة )مــا ال يقــل عــن 7000 عملي ــة، وتأجيــل عــدد كبــري مــن العمليــات غــري الطارئ ــة األولي الصحي
ــاع  ــات القط ــد خدم ــم تقيي ــاً ت ــالق األوىل، وأيض ــرتة اإلغ ــالل ف ــة خ ــة كاف ــة الغربي ــات الضف ــاً( يف محافظ ــا الحق إنجازه
الخــاص الصحيــة والســامح للعيــادات الخاصــة بالتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة فقــط، وإغــالق أقســام عــدة يف املستشــفيات 
الخاصــة وتحويلهــا إىل مراكــز بديلــة للتعامــل مــع املصابــني بفايــروس كورونــا.  يف الوقــت نفســه، تــم الرتكيــز عــىل توفــري 
الحــد األدىن مــن الخدمــات األساســية مثــل التطعيــامت لألطفــال واملواليــد الجــدد وتوفــري األدويــة لــذوي األمــراض املزمنــة، 
دون إحضــار أصحــاب األمــراض املزمنــة، مــن خــالل عيــادات وزارة الصحــة أو وكالــة الغــوث )األونــروا( ويف بعــض األحيــان 
21  https://www.al-fanarmedia.org/ar/2020/03/
22  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-6
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بالتنســيق مــع مؤسســات محليــة.23 عــىل الرغــم مــن قيــام الحكومــة الفلســطينية بتوفــري جــزء كبــري مــن إمكانيــات وزارة 
الصحــة للتعامــل مــع جائحــة كورونــا، وأيضــاً قيامهــا بتوفــري عــرات آالف رشائــح الفحــص، والعــرات مــن أجهــزة التنفــس 
ــا،  ــع جائحــة كورون ــال م ــل الفع ــن املســتلزمات للتعام ــد م ــاك بعــض الفجــوات يف العدي ــا زال هن ــه م ــي، فإن االصطناع

وبخاصــة يف ظــل االرتفــاع الكبــري يف أعــداد اإلصابــات، وكــام هــو واضــح يف الجــدول أدنــاه.24
 

الفجوة املتبقيةقيد التوريداللوازم املسلمةاالحتياحات الفوريةاسم الصنف

1052011020اجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغني/ األطفال

1509654أرسة املستشفيات، لوحدات العناية املركزة

150408822مراقبة اإلشارات الحيوية املرىض

150158055أجهزة تكثيف االوكسجني الكهربائية

3008012208أرسة مرىض

2002000معدات قياس النبض ونسبة االكسجني يف الدم

-20,00024,1033,1397,242الكاممات الجراحية )صندوق سعة 50(

-20,00028,68519,83828,523قفازات غري معقمة )صندوق سعة 100(

312اجهزة تفاعل البوليمرياز التسلسي

مجموعات فحص اإلصابة بفريوس كورونا )مشارع 
ومسابري(: تحوي كل مجموعة 96 فحصاً

200398198-

ــة، وبخاصــة يف املناطــق املهمشــة  ــات الصحي ــري الجائحــة الســلبي عــىل الخدم ــن تأث ــداين ع ــج البحــث املي كشــفت نتائ
والبعيــدة عــن مراكــز املــدن.  ويف هــذا الســياق، تحــدث رئيــس مجلــس قــروي الجفتلــك عــن تراجــع الخدمــات الصحيــة 
ــائية يف  ــرتة املس ــل يف الف ــف العم ــث توق ــالق األوىل، حي ــرتة اإلغ ــة يف ف ــة، وبخاص ــّل الجائح ــني يف ظ ــة للمواطن املقدم
ــدات، وفــروش بيــت دجــن، ومــرج نعجــة، ومــرج  ــذي يخــدم 4 قــرى أخــرى وهــي الزبي ــك ال املركــز الصحــي يف الجفتل
الغــزال، وتوجــد فيــه ســيارة إســعاف واحــدة فقــط، عــىل الرغــم مــن أهميتــه بالنســبة للســكان، وبخاصــة ملعالجــة لدغــات 
العقــارب واألفاعــي التــي ال تحتمــل التأخــري، وقــد تــؤدي إىل املــوت يف حــال عــدم االســتجابة الريعــة لهــا، إضافــة إىل 
األمــور الصحيــة الطارئــة األخــرى.  ومــع تدخــل رؤســاء املجالــس القرويــة الخمســة مــع املحافــظ ومديــر مديريــة الصحــة 
يف أريحــا، متّــت إعــادة فتــح املركــز مســاًء، ولكــن ليــس بشــكل يومــي.  عــىل الجانــب اآلخــر، كان هنــاك تعطــل يف عمــل 
الطبيــب املعــنّي خــالل الفــرتة الصباحيــة، الــذي كان يحــرض ملــدة ســاعة أو ســاعتني عــىل األكــر، وذلــك بســبب صعوبــة 

املواصــالت، وبخاصــة يف الفــرتة األوىل مــن اإلغــالق.

1-5 تأثري جائحة كورونا عىل القطاع الزراعي )تقلبات يف األسعار وتكدس للبضائع(

ال توجــد بيانــات أو إحصــاءات رســمية عــن تأثــري جائحــة كورونــا عــىل القطــاع الزراعــي، لذلــك اعتمدنــا يف إعــداد 
هــذا القســم عــىل املقابــالت التــي تــم إجراؤهــا مــع مهندســني زراعيــني ومزارعــني ورؤســاء مجالــس للوصــول إىل 
صــورة رسيعــة وواضحــة عــن تداعيــات جائحــة كورونــا وآثارهــا عــىل القطــاع الزراعــي، إضافــًة إىل بعــض الدراســات 
ــا عــىل  ــري جائحــة كورون ــة الخاصــة بتأث ــات األولي ــاً للوصــول إىل املعطي ــات املنشــورة إلكرتوني ــر واإلحصائي والتقاري

قطــاع الزراعــة يف فلســطني.

23 OPT, Humanitarian Country Team, April 2020, ”COVID-19 Response Plan“ https://bit.ly/3iUCMZQ
 WHO, WHO Coronavirus Disease )COVID-19( Situation Report 40, issued August 13, 2020 https://who18.createsend.com/campaigns/re-

ports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=17432A5902D8534A2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
24 OCHA, April-May 2020, COVID-19 Emergency Situation Report 15. https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situa-

tion-report-15
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وفقــاً لتقريــري وزارة الزراعــة واللجنــة الدامئــة للتعــاون االقتصــادي والتجــاري ملنظمة التعاون اإلســالمي )الكومســيك( 
ــدات  ــن األســمدة واملبي ــايت م ــي النب ــاج للقطــاع الزراع ــب مدخــالت اإلنت ــإن أغل ــام 25،2020  ف ــن الع يف نيســان م
الحريــة، يتــم اســتريادها مــن خــالل إرسائيــل، وبســبب إغــالق الحــدود مــع إرسائيــل للحــد مــن انتشــار الجائحــة، 
أصبــح اســترياد تلــك املدخــالت يف غايــة الصعوبــة، وإضافــة إىل ذلــك، فــإن اشــرتاط املســتوردين عــىل املزارعــني الدفــع 
نقــداً فاقــم مــن صعوبــة توفــر تلــك املــواد للمزارعــني.  يف الوقــت نفســه، قامــت وزارة الزراعــة الفلســطينية بتوزيــع 
أكــر مــن 1.5 مليــون شــتلة للحدائــق املنزليــة مجانــاً، حيــث أفــاد أحــد املزارعــني أنــه تــم توزيــع 4500 شــتلة مــن 
األفــوكادو يف محافظــة قلقيليــة تعزيــزاً ملــروع العنقــود الزراعــي، إال أن التوزيــع مل يكــن عــادالً، حيــث مل يشــمل 

جميــع قــرى املحافظــة مثلــام أفــاد العديــد مــن املزارعــني يف قريــة حبلــة قضــاء قلقيليــة.

فيــام يتعلــق بعمــل املشــاتل، فقــد تأثــرت جــراء األزمــة، ألن لألشــتال وقتــاً معينــاً للبيــع، وبخاصــة األشــتال املوســمية، 
حيــث انخفــض الطلــب عــىل األشــتال املوســمية نتيجــة انخفــاض الطلــب عــىل العديــد مــن املنتجــات الزراعيــة، وبخاصــة 
تلــك التــي كانــت تلقــى رواجــاً مــن قبــل املطاعــم والفنــادق، كــام كان لتوقــف الحركــة بــني املــدن والقــرى تأثــري ســلبي 

عــىل عمــل املشــاتل وبشــكل ملحــوظ، كــام أشــار لذلــك العديــد مــن أصحــاب املنشــآت الزراعيــة يف منطقــة قلقيليــة.

ــري عــىل  ــال الكب ــات إىل اإلقب ــام تشــري املعطي ــا، بين ــة بســبب جائحــة كورون ــل الزراعي ــاج معظــم املحاصي ــر إنت مل يتأث
الزراعــة البيتيــة، وعــىل اســتصالح األرايض الزراعيــة يف العديــد مــن املناطــق، مثلــام أشــار أحــد املهندســني الزراعيــني يف 
منطقــة جنــني، وذلــك بســبب إغــالق معظــم املؤسســات العامــة والخاصــة، وهــذا دفــع العديــد مــن العــامل، وبخاصــة 
يف املناطــق الريفيــة إىل التوجــه للعمــل يف القطــاع الزراعــي؛ إمــا مــن أجــل توفــري مصــدر دخــل بديــل للذيــن فقــدوا 
مصــدر رزقهــم، وإمــا مــن أجــل اســتغالل أوقــات الفــراغ.  كــام ســببت الجائحــة إربــاكاً كبــرياً للمزارعــني وخســائر ماليــة 
فادحــة نظــراً لالنخفــاض الكبــري يف الطلــب عــىل بعــض املحاصيــل الزراعيــة بســبب فــرتة اإلغــالق الطويلــة، وبخاصــة 
خــالل شــهر رمضــان.  فعــىل ســبيل املثــال، قــام بعــض املزارعــني يف مدينــة قلقيليــة بإنهــاء املوســم لبعــض املحاصيــل 
الزراعيــة قبــل موعدهــا، يف حــني قــام البعــض اآلخــر باســتبدال املحاصيــل الزراعيــة الحاليــة مبحاصيــل أكــر اســتهالكاً 
ــبب  ــعار بس ــاض األس ــو انخف ــيني؛ األول ه ــببني رئيس ــذا إىل س ــود ه ــل(، ويع ــوم والبص ــل الث ــن )مث ــة للتخزي وقابلي
ــاً  ــد أساس ــي تعتم ــل الت ــزى إىل تكــدس بعــض املحاصي ــاين فيع ــا الث ــد شــهر رمضــان(، أم ــب )وبخاصــة بع ــة الطل قل

25 Ministry of Agriculture. 2020.Agriculture Sector Response Plan to the Emergency Situation with the Announcement of the Covid-19 Virus 
Pandemic.
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ــل امللفــوف األحمــر، والخــس،  ــي أغلقــت بســبب الجائحــة- مث ــادق واملطاعــم- والت عــىل املنشــآت الســياحية كالفن
والبقدونــس.  كــام أشــارت بعــض التقاريــر إىل أن نقــص بعــض األســمدة، واملبيــدات، وارتفــاع أســعارها أدى إىل تــدين 

جــودة بعــض املحاصيــل.26 

يف مقابلــة مــع مجموعــة مــن املزارعــني يف عــني البيضــاء، أشــاروا إىل أن األســعار مل تتأثــر يف بدايــة أزمــة جائحــة كورونــا، 
وكانــت حركــة بعــض املنتجــات الزراعيــة بــني املحافظــات ســهلة مــن خــالل التصاريــح التــي تــم إصداراهــا مــن قبــل 
وزارة الزراعــة، ولكــن مــع بدايــة أزمــة الرواتــب، بــدأ الكســاد يف الحســب املركزيــة واســتمرار إغــالق املطاعــم والفنــادق، 
حيــث إن الســوق األســايس للمزارعــني يف األغــوار، مثــالً، هــو حســبة نابلــس أو بيتــا، وكانــت الســيارة املحملــة باملنتجــات 
ــع  ــني إىل بي ــن املزارع ــد م ــا اضطــر العدي ــني، م ــوم أو يوم ــس، ومتكــث لي ــوار تذهــب لحســبة نابل ــن األغ ــة م الزراعي
ــار بـــ 10-15 شــيكالً، مقارنــة مــع 30-40 شــيكال27ً   ــال، بيــع صنــدوق الخي منتجاتهــم بأســعار قليلــة، فعــىل ســبيل املث

خــالل الفــرتة نفســها مــن العــام املــايض حســب مــا أفــاد بــه أحــد املزارعــني مــن منطقــة عــني البيضــاء يف األغــوار.

ــة  ــري الســيولة الالزم ــع أجــور العــامل، وتوف ــة إىل عجــز املزارعــني عــن دف ــل الزراعي ــاض أســعار املحاصي أدى انخف
للــدورات اإلنتاجيــة التاليــة.  لقــد ســاهمت العاملــة غــري مدفوعــة األجــر، وبخاصــة النســاء واألطفــال يف تخفيــف 

ــة. ــة، وبخاصــة يف مناطــق األغــوار وقلقيلي حــدة األزمــة يف املــزارع العائلي

أثــرت جائحــة كورونــا وإغــالق الحــدود، بشــكل كبــري، 
عــىل بعــض املحاصيــل مثــل األعشــاب الطبيــة ألن 
ــارج،  ــر للخ ــىل التصدي ــويقها ع ــكي يف تس ــامد ال االعت
ــع  ــور الجائحــة م ــة تزامــن ظه ــن األزم ــم م ــام فاق وم
بالنســبة  الحــال  الحصــاد والقطــف.  كذلــك  فــرتة 
ملحصــول التمــر، حيــث تــم بيــع 100 طــن فقــط مــن 
اإلنتــاج الــكي الــذي يقــدر بـــ 12,800 طــن،28  وذلــك 
بســبب الجائحــة، حيــث كان جــزء كبــري مــن املحصــول 
يتــم بيعــه يف األســواق العربيــة والعامليــة، الجــدول )1( 
يف األســفل يوضــح بعــض التدخــالت التــي قامــت بهــا 
الحكومــة والجهــات األخــرى ذات العالقــة للحــد مــن 

ــري الجائحــة عــىل املزارعــني والقطــاع الزراعــي. تأث

26 FAO.2020.COVID-19 Impacts on the Palestinian Food System Evidence from Small and Marginal Producers )http://www.fao.org/3/
ca8714en/CA8714EN.pdf(

27  مقابلة مع املزارعني يف عني البيضاء-األغوار.
28 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8701

أن  االستنتاج  ميكن  امليدانية،  الزيارات  خالل  من 
تسويق  يف  املركزي  السوق  عىل  يعتمد  الذي  املزارع 
األغوار  مزارعي  وبخاصة  كبري،  بشكل  تأثر  منتجاته 
نابلس،  حسبة  عىل  رئييس،  بشكل  يعتمدون،  الذين 
وتجار الخليل الذين يأتون للسوق املركزي يف مدينة 
نابلس يومياً.  أما املزارعون الذي يسّوقون منتجاتهم، 
التسويق  عملية  تتأثر  فلم  للزبون،  مبارش،  بشكل 
تسويق  يف  دقو  بيت  مزارعي  مع  حصل  كام  لديهم 

محصول ورق العنب.
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جدول )1(: أهم اإلجراءات والتدخالت التي قامت بها املؤسسات الحكومية 
وغري الحكومية يف قطاع الزرعة خالل جائحة كورونا

اإلجراءات والتدخالتاملؤسسة

وزارة الزراعة*  القطاع الحكومي

تسهيل حركة املنتوجات الزراعية من خالل منح تصاريح للمزارعني.

تزويد املزارعني والعائالت مبدخالت اإلنتاج كاألشتال

مساعدة املزارعني يف تسويق بعض املنتجات الحيوانية للحد من خسارتهم، عىل 
سبيل املثال رشاء الجبنة من املزارعني يف األغوار بسعر أعىل من سعر السوق وبيعها 

يف املحافظات األخرى بسعر يغطي التكلفة مع هامش ربح بسيط.

مساعدة الجمعيات التعاونية عىل تسويق املنتوجات الطازجة يف مختلف 
املحافظات، من خالل عمل املعارض يف األماكن العامة.

املؤسسات غري 
الحكومية

اإلغاثة الزراعية **

مساعدة املزارعني عىل تسويق منتجاتهم من خالل رشاء املنتوجات الطازجة منهم 
وتوزيعها مجاناً عىل األرس األكر فقراً، وعىل بعض املناطق التي تشهد إجراءات مشددة 
للحد من انتشار الفايروس، مثلام حصل يف بيت لحم.  أيضاً، مبادرة تجميع القمح من 
تعاونيات يف طمون، ومن ثم قامت اإلغاثة الزراعية بطحنه وتغليفه وتوزيعه.  وأيضاً 

تم توزيع زيت الزيتون للفئات األكر ترضراً )مخيامت الضفة الغربية(.

توجيه الناس لزارعة األرض )الحدائق املنزلية( من خالل توزيع األشتال مجاناً يف أكر 
من 62 موقعاً.

توفري بعض مدخالت اإلنتاج للمزارعني، عىل سبيل املثال، توزيع أشجار الفواكه 
)22,600 شتلة( للمزارعني يف 19 موقعاً يف الضفة الغربية.

اتحاد لجان العمل 
الزراعي***

األونروا

تعزيز الزراعة املنزلية، من خالل توزيع 120 شتلة خضار للعائالت يف مناطق )ج( يف 
محافظة الخليل.

قيام بعمل حمالت توعية )خاصة بالنظافة( بتعاون مع اتحاد لجان العمل الصحي، 
عىل سبيل املثال يف شقبة وزكريا ومسافر يطا.

عقد جلسات إرشاد حول وسائل الوقاية من العدوى للمهندسني الزراعيني واملزارعني.
*   Ministry of Agriculture. 2020.Agriculture Sector Response Plan to the Emergency Situation with the 
     Announcement of the Covid-19 Virus Pandemic
**  http://www.pal-arc.org/sections/view/113
*** https://viacampesina.org/en/responding-to-covid-19-in-palestine-a-report-about-uawcs-emergency-response/

1-6 تأثري جائحة كورونا عىل القطاع الحيواين )انخفاض أسعار وعجز مريب الحيوانات عن بيع منتجاتهم(

تأثــرت مدخــالت اإلنتــاج للقطــاع الحيــواين ســلباً بفعــل 
جائحــة كورونــا مبــا يشــمل األعــالف والصيصــان واألدوية 
البيطريــة، فالعديــد مــن املزارعــني مل يعــد باســتطاعتهم 
ــري  ــل توف ــن أج ــار م ــة للتج ــات املالي ــزام باملتطلب االلت
هــذه املدخــالت بســب توجــه معظــم التجــار إىل عــدم 
قبــول الشــيكات، واشــرتاط الدفــع نقــداً.  يف مقابلــة 
شــخصية مــع مهنــدس زراعــي تخصــص إنتــاج حيــواين يف 
الخليــل، أشــار إىل أن مصانــع األعــالف املحليــة مل تتأثــر 
بســبب الجائحــة، إال أنــه تــم تســجيل نقــص محــدود يف بدايــة األزمــة )مثــل انقطــاع بعــض األحــامض األمينيــة(، 
ولكــن مل تصــل إىل مرحلــة توقــف املصانــع عــن العمــل بســبب عــدم توفــر املــواد الخــام، وكانــت املشــكلة زمنيــة 

من خالل الزيارات امليدانية يف األغوار، أفاد أحد مريب 
إىل  الذهاب  من  يتمكنوا  مل  بأنهم  الحيوانية  الرثوة 
مدخالت  من  مستلزماتها  لرشاء  املركزية  األسواق 
بعض  واستغل  والحواجز،  اإلغالقات  بسبب  اإلنتاج 
اإلنتاج  مدخالت  بعض  بإحضار  وقاموا  ذلك  التجار 

لبعض قرى األغوار، ولكن تم بيعها بأسعار مرتفعة.
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وتــم حلهــا.  يف الوقــت نفســه، قــل ســعر بعــض مدخــالت اإلنتــاج بســبب انخفــاض الطلــب عليهــا، وكمثــال عــىل 
ــايئ يف مــزارع الدجــاج  ــج النه ــب بســبب انخفــاض أســعار املنت ــة الطل ــك، ســجل ســعر الصيصــان انخفاضــاً لقل ذل
الالحــم.  أمــا بالنســبة لألدويــة، فلــم تتأثــر يف ظــل الجائحــة ألنهــا مغطــاة محليــاً، ولكــن تشــري بعــض التقاريــر إىل 

ــة وصــول الدكتــور البيطــري إىل املــزارع بســبب اإلغالقــات والحواجــز.29 صعوب

ــة الجائحــة نتيجــة اإلغــالق، إذ اضطــر بعــض املزارعــني  ــان ســلباً يف بداي ــاج الحليــب واأللب ــة إنت ــرت عملي كــام تأث
ــاج الحليــب إىل  ــد، كــام يحت ــة للتري ــل الحليــب بســبب عــدم توفــر ثالجــات كافي إىل التخلــص مــن منتجاتهــم مث
عمليــة بســرتة قبــل التخزيــن، فأغلــب املصانــع ال تقــوم بتخزيــن كميــات كبــرية مــن الحليــب، وإمنــا تأخــذ حاجتهــا 
مــن خــالل وحــدات يوميــة.30 وتأثــرت كذلــك بعــض منتجــات األلبــان مثــل الزبــدة، فبحســب أحــد املزارعــني، كان 
ينتــج مــن 50-100 كيلــو زبــدة، ويتــم بيعهــا يف املــدن الرئيســية مثــل الخليــل، وبســبب الجائحــة قــل الطلــب نظــراً 
للخــوف مــن انتقــال العــدوى أو اإلصابــة باملــرض، حيــث إن التعقيــم يف املــزارع أقــل منــه يف املصانــع، لهــذا توجــه 
ــل جــداً بســبب  ــب عــىل الســمن يف الوضــع الطبيعــي قلي ــامً أن الطل ــدة إىل ســمن، عل ــل الزب املزارعــون إىل تحوي

ــة.31 أرضاره الصحي

يقــول أحــد مــريب النحــل يف قلقيليــة توافقــت فــرتة اإلغالقــات مــع فــرتة تكاثــر النحــل التــي كان   -
مــن املفــروض أن يتــم خاللهــا فصــل كميــات كبــرية مــن خاليــا النحــل، وبســبب محدوديــة الحركــة 
مل أمتكــن مــن الوصــول إىل املنحــل، ومل أســتطع الوفــاء بالعقــود التــي وقعتهــا لتوفــري هــذه الخاليــا 

للتجــار، فقــد خــرت موســامً كامــالً.
ــعار  ــر أس ــار اىل تأث ــل، أش ــة الخلي ــني يف منطق ــني الزراعي ــد املهندس ــع أح ــة م ــالل مقابل ــن خ م  -
الدواجــن واللحــوم بشــكل ســلبي نتيجــة انخفــاض الطلــب عــىل هــذه املنتجــات.  فأصبــح البيــض 
يبــاع يف بعــض املناطــق بأقــل مــن ســعر تكلفــة اإلنتــاج، مــا أدى اىل توقــف العديــد مــن املــزارع 

الصغــرية عــن العمــل.

29 The Impacts of COVID-19 on Food Security and Agriculture in Palestine )http://www.comcec.org/en/wp-content/up-
loads/2020/07/3-D-Palestine.pdf

30 https://viacampesina.org/en/responding-to-covid-19-in-palestine-a-report-about-uawcs-emergency-response/
31  http://www.pal-arc.org/sections/view/113
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القسم الثاين: التدخالت املطلوبة لتعزيز صمود املجتمعات وتعزيز قدرة الفئات االجتامعية املهّمشة عىل 
الوصول إىل الخدمات الرئيسية

2-1. تعزيز قدرات املجتمعات عىل الصمود من خالل توفري خدمات الكهرباء واملياه للجميع

التدخالت املطلوبة:

املدى القصري:
تكثيــف التنســيق بــني رشكات توزيــع الكهربــاء والبلديــات ولجــان الطــوارئ واللجــان الشــعبية يف املحافظــات،   .1
مــن أجــل ضــامن وصــول الكهربــاء إىل املناطــق كافــة، بحيــث يتــم توفــري نقــاط شــحن يف املناطــق كافــة، وتوفــري 

محــوالت كهربائيــة إىل املناطــق التــي تعــاين مــن انقطاعــات يف التيــار الكهربــايئ.
رضورة قيــام رشكات توزيــع الكهربــاء بتزويــد خدمــة التيــار الكهربــايئ آلبــار امليــاه التابعــة للبلديــات والتعامــل   .2
معهــا كمرافــق حيويــة ال غنــى عنهــا للســكان، لضــامن وصــول امليــاه للمســاكن باســتمرار وملســاعدة املواطنــني 
يف توفــري امليــاه ملحاصيلهــم الزراعيــة، مــا يســاعد املواطنــني عــىل اتّخــاذ االحتياطــات التــي متنــع تفــي فايــروس 

كورونــا مــن خــالل النظافــة والتعقيــم.
دعــم الفقــراء واملحتاجــني بوســائل تخزيــن وضــخ امليــاه، يف املناطــق التــي ال تصلهــا ميــاه الــرب لضــامن وصــول   .3

امليــاه إىل منازلهــم بشــكل عاجــل إىل حــني إيجــاد حلــول جذريــة قابلــة للتطبيــق.
التنســيق بــني الشــؤون االجتامعيــة واملجالــس القرويــة يف تحديــد األرس التــي تعجــز عــن شــحن الكهربــاء وامليــاه،   .4

وتقديــم الدعــم املــايل لهــا لتتمكــن مــن توفــري امليــاه والكهربــاء.
تضافــر الجهــود بــني املانحــني ووزارة الزراعــة يف إصــالح وتفعيــل آبــار امليــاه الزراعيــة، وإعــادة تشــغيل املحطــات   .5
املعطلــة، وإصــالح املحطــات التــي تعطلــت بســبب جائحــة كورونــا بعــد توقــف عمليــات الصيانــة الالزمــة لهــا، 
مــا حــدا باملواطنــني إىل اســتخدام ميــاه الــرب يف ري حقولهــم، وبالتــايل خلــق نقــص يف كميــات ميــاه الــرب 

التــي تصــل إىل املنــازل.

املدى املتوسط:
دعــم توفــري محطــات كهربائيــة بديلــة عــن املــزود اإلرسائيــي املتحكــم يف توفــري الكهربــاء، فمــع جائحــة كورونــا   .1
قللــت إرسائيــل مــن كميــات التيــار الكهربــايئ التــي تزودهــا، مــا أّدى إىل زيــادة معــدالت انقطــاع التيــار عــن 

بعــض املــدن الرئيســية كمدينــة طولكــرم.
تكثيــف االســتثامر يف مشــاريع الطاقــة املتجــددة، وبخاصــة يف املناطــق التــي يصعــب فيهــا إنشــاء شــبكة كهربــاء   .2
ــات يف  ــن الصعوب ــد م ــه العدي ــاء تواج ــع الكهرب ــث إن رشكات توزي ــة، حي ــق الزراعي ــك يف املناط ــة، كذل قطري
إيصــال التيــار الكهربــايئ، وتوفــري شــبكات الكهربــاء لبعــض املناطــق.  فتوفــري مشــاريع الطاقــة الشمســية تحــل 
هــذه املشــاكل، وبخاصــة تلــك املتعلقــة بتحكــم الجانــب اإلرسائيــي يف كميــات الكهربــاء التــي يتــم تزويدهــا 

للجانــب الفلســطيني.
ــة  ــر االرتوازي ــدد الحف ــادة ع ــاه، وزي ــص يف املي ــة النق ــدة ملواجه ــة جدي ــار ارتوازي ــر آب ــني يف حف ــم املزارع دع  .3

ــار. ــاه األمط ــع مي ــة لجم املخصص
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2-2 تحسني قدرة طلبة املدارس والجامعات عىل الوصول إىل التعليم

املدى القصري:
ــك  ــا يف ذل ــع؛ مب ــاق واس ــىل نط ــد ع ــن بع ــم ع ــم التعل ــة لدع ــة ومفتوح ــة مجاني ــز أدوات رقمي ــر وتعزي تطوي  .1
ــك  ــت.  كذل ــم عــىل اإلنرتن ــم القائ ــت، والتعلي ــوى عــر اإلنرتن ــة، واملحت ــة واإلذاعي ــة التلفزيوني الرامــج التعليمي
دعــم قــدرات املعلمــني لزيــادة قدرتهــم يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم.  بالتــايل، فــإن 

ــت. ــر اإلنرتن ــة متلفــزة ســيعالج بشــكل آين مشــكلة عــدم توف ــوات تعليمي ــري قن دعــم توف
التعــاون بــني وزارات الرتبيــة والتعليــم، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، واملاليــة، ورشكات االتصــاالت لتطبيق   .2
سياســات تعفــي املســتخدمني مــن الرســوم، لتيســري تنزيــل مــواد التعلُّــم عــىل الهواتــف الذكيــة، ســواء تلــك التــي 

يســتخدمها الطــالب أو املعلمــون.
ــن  ــد، م ــن بع ــم ع ــا التعلي ــم يف اســتخدام تكنولوجي ــر قدراته ــة مختصــة لألهــايل لتطوي ــج تدريبي ــر برام تطوي  .3
أجــل متكينهــم مــن مســاعدة أبنائهــم يف اســتخدام منصــات التعليــم املختلفــة، وكيفيــة متابعــة أبنائهــم، وهــذه 

ــا. ــة منه ــدورات تســتهدف كافــة املناطــق وبخاصــة الريفي ال
تقديــم دورات مكثفــة وأجهــزة إلكرتونيــة للمعلمــني، مــا ســيزيد مــن قدراتهــم عــىل القيــام بواجباتهــم األكادمييــة   .4

تجــاه الطلبــة.
تعزيــز قــدرة الفئــات املهمشــة والفقــرية ذات الحجــم الكبــري عــىل الوصــول إىل التعليــم عــن بعــد، أســوة بباقــي   .5
فئــات املجتمــع، مــن خــالل توفــري الدعــم املــايل لــراء مســتلزمات هــذا النــوع مــن التعليــم، أو مــن خــالل توفــري 

“طــرود تعليميــة” تحتــوي عــىل مثــل هــذه املســتلزمات.
توفــري أدوات التعليــم مــن قرطاســية وحقائــب مدرســية ومالبــس لــألرس كبــرية الحجــم املهمشــة والفقــرية التــي   .6

لديهــا طــالب يف املــدارس.
توفــري غــرف صفيــة إضافيــة مــن خــالل مبــاٍن يتــم اســتئجارها، أو مــن خــالل غــرف صفيــة متنقلــة يف املناطــق النائيــة،   .7

وتوفــري عــدد مــن العقــود ملعلمــني جــدد ملواجهــة الزيــادة يف عــدد الغــرف الصفيــة بســبب إجــراءات التباعــد.
ــري مــن األرس الفقــرية واملهمشــة عــىل توفــري  ــم وعاجــل ملشــكلة عــدم قــدرة عــدد كب رضورة إيجــاد حــل مالئ  .8
األقســاط الجامعيــة يف ظــل أزمــة كورونــا، وبخاصــة يف ظــل عــدم قيــام معظــم الجامعــات بتخفيــض األقســاط أو 
تأجيلهــا مراعــاة لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة لــألرس املتــرضرة.  قــد ال يكــون الضغــط عــىل الجامعــات مــن 
أجــل تخفيــض األقســاط حــالً فعــاالً لهــذه املشــكلة التــي تعــاين بســببها عــرات اآلالف مــن األرس الفلســطينية، 
بــل يجــب البحــث عــن حلــول خالقــة ومالمئــة مثــل “توزيــع العــبء عــىل الجميــع” عــر توفــري دعــم جــزيئ 
للجامعــات مــن أجــل تخفيــض األقســاط، وبالــذات أقســاط الطلبــة الذيــن ينتمــون ألرس فقــرية أو أرس تــرضرت 
بشــكل كبــري بســبب الجائحــة، أو توفــري قــروض طويلــة املــدى ودون فوائــد مــن أجــل متكــني “الطلبــة املحتاجني” 

مــن دفــع أقســاطهم.

املدى املتوسط:
ــن الخريجــات  ــة م ــث توجــد مجموع ــة، حي ــاء املنطق ــف يف القطــاع التعليمــي ألبن ــة يف التوظي إعطــاء األولوي  .9
والخريجــني ومــن مختلــف التخصصــات، وهــذا بــدوره سيســاعد يف حالــة العــودة لســيناريوهات اإلغــالق الشــامل 
يف املــدى القصــري، ويف ضــامن اســتمرار العمليــة التعليميــة يف املــدى الطويــل تحســباً ألي ظــروف ومســتجدات؛ 
ســواء أكانــت سياســية أم غــري سياســية، لتعزيــز صمــود املواطنــني يف املنطقــة وعــدم توجههــم للهجــرة الداخليــة.

ــري  ــامت، وتوف ــب املعل ــع روات ــن دف ــغيلية م ــف التش ــاعدتهم بالتكالي ــالل مس ــن خ ــال م ــاض األطف ــم ري دع  .10
ــال.  ــة باألطف ــب الخاص ــة، والكت ــالت للطلب املواص

تفعيــل الصــف التمهيــدي يف املــدارس االبتدائيــة وتوفــري الهيئــة التدريســية الالزمــة، وذلــك للحــد مــن معدالت   .11
الترب.



20

2-3 تحسني فرص املواطنني، وبخاصة النساء يف املناطق الريفية واملناطق املهّمشة، يف الوصول إىل الخدمات الصحية

املدى القصري:
توســيع مجموعــة الخدمــات املتوفــرة داخــل املراكــز الصحيــة يف القــرى، والعمــل عــىل برمجــة وتنســيق هــذه   .1

ــة بالنســاء. ــة املتعلق ــات الصحي ــاء عــىل احتياجــات الســكان، وبخاصــة الخدم ــات بن الخدم
توفري االحتياجات الصحية )األدوية واملستلزمات الصحية( ضمن املساعدات املقدمة للسكان.  .2

ــن ذوي  ــن م ــة أبنائه ــن برعاي ــاليت يقم ــة، وبخاصــة للنســاء ال ــر الوســائل اإللكرتوني ــل إرشــادية ع إيجــاد بدائ  .3
ــاع. ــرتات االنقط ــالل ف ــرىض خ ــة أو امل اإلعاق

توسيع الزيارات املنزلية من قبل العامالت يف مجال الصحة مع اتخاذ إجراءات الوقاية والسالمة.  .4
ضــم خــراء مختصــني يف قضايــا املــرأة داخــل فريــق العمــل أو اللجــان التــي تحــدد السياســات والرامــج والتدخــالت   .5

التــي تســتهدف العائــالت الفقــرية واملهّمشــة، للتأكــد مــن تضمــني املــرأة بشــكل عــادل ضمــن هــذه التدخــالت.
توســيع خدمــات الحاميــة االجتامعيــة، منهــا املســاعدات النقديــة، وبرامــج التمكــني االقتصــادي التــي تســتهدف   .6

الفقــراء والفقــراء الجــدد، مــع مراعــاة دور النســاء. واحتياجاتهــن.
العمــل عــىل توفــري االحتياجــات الطارئــة مــن أدويــة وتطعيــامت داخــل املراكــز الصحيــة، وبخاصــة يف املناطــق   .7

ــة واملهمشــة. الريفي
توسيع التغطية املالية للخدمات الصحية.  .8

إيجاد حلول جذرية ملسألة انقطاع األدوية وعدم توفرها يف مراكز الصحة.  .9

املدى املتوسط:
البحــث عــن مصــادر جديــدة لتمويــل االســتجابة للجائحــة، وبخاصــة يف قطــاع الصحــة، بــدالً مــن إعــادة تخصيص   .1

املــوارد املتوفــرة.
توســيع ســلة الخدمــات املقدمــة يف مراكــز الصحــة داخــل القــرى واملناطــق النائيــة واملهّمشــة حســب الحاجــة،   .2
مــع االهتــامم بالخدمــات التــي تحتاجهــا فئــة النســاء، وبخاصــة يف مجــال الرعايــة األوليــة واألمومــة والطفولــة.

ــة، وإضافــة بعــض املــؤرشات املتعلقــة بالنســاء، وبخاصــة  ــات املتعلقــة بالخدمــات الصحي ــز قاعــدة البيان تعزي  .3
يف املناطــق املهّمشــة، وتحديثهــا بشــكل دوري، وتحليلهــا مــن أجــل تحديــد األولويــات، ووضــع الخطــط عــىل 

مســتوى التجمعــات بشــكل أفضــل.
زيادة االستثامر يف قطاع الصحة وتعزيز الخدمات الوقائية.  .4

توفري موارد مالية مناسبة للمراكز الصحية يف املناطق املهّمشة.  .5
العمــل نحــو نظــام تأمني/تغطيــة صحيــة شــاملة وممولــة مــن الرضائــب واالشــرتاكات بنســب تتناســب والحالــة   .6

املعيشــية لــألرس.
تعزيز التنسيق بني قطاع الصحة والقطاعات األخرى من أجل التصدي للجائحة والتعامل مع االحتياجات الصحية.  .7

تعزيــز الكــوادر التــي تعمــل يف مجــال الصحــة النفســية، وبخاصــة يف املناطــق النائيــة واملهّمشــة وتدريبهــا بشــكل   .8
دوري عــىل التعامــل مــع القضايــا الحساســة واألكــر أهميــة لــدى النســاء.

اســتقطاب خــراء يف قضايــا املــرأة والنــوع االجتامعــي ودمــج التحليــل الجنــدري يف كافــة السياســات والرامــج   .9
ــة. ــة االجتامعي ــة بالحامي ــالت املتعلق والتدخ

2-4 تعزيز صمود املزارعني يف أراضيهم

املدى القصري:
تقديــم الدعــم املــادي، وذلــك مــن أجــل تعويــض وإســناد صغــار املزارعــني عــن خســائر تقلبــات األســعار، وارتفاع   .1
ــة،  ــاج، وصعوبــات التســويق، بحيــث ترتكــز تلــك املســاعي عــىل قطــاع املزروعــات البعلي كلفــة مدخــالت اإلنت
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بحيــث يتــم تقديــم دعــم مــادي إمــا عــىل شــكل هبــات، وإمــا عــىل شــكل قــروض دون فائــدة ليســتطيع املــزارع 
البــدء باإلعــداد للموســم القــادم.

دعم وإسناد منتجي التمور من خالل:  .2
وضع حد إلغراق األرايض الفلسطينية بالتمر اإلرسائيي.  •

وضع أرضية سعرية لحامية املنتج الفلسطيني من تحكم “كبار التجار”.  •
توفــري األدويــة الالزمــة الخاصــة بالنخيــل للمزارعــني، التــي أصبحــت حكــراً عــىل املســتورد الــذي يتحكــم يف   •

ــي. ــا أدى إىل توجــه املــزارع إىل املــوزع اإلرسائي أســعارها، م
فتح أسواق خارجية لتسويق التمور الفلسطينية.  •

دعم وإسناد مزارعي العنب من خالل:  .3
توفري دعم مادي ملساندتهم.  •

توفــري املبيــدات الحريــة واملعــدات الالزمــة للزراعــة مــن جــرارات وشــبكات حديــد لبنــاء منصــات العنــب،   •
وخزانــات للميــاه، وماكينــات رش املبيــدات.

وضع حد إلغراق السوق الفلسطيني بالعنب اإلرسائيي.  •
تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية يف تسويق املنتجات الزراعية.  .4

توجه املستثمرين نحو الصناعات الغذائية كأحد الحلول ملشكلة التسويق ودعم االقتصاد الوطني.  .5

املدى املتوسط:
إصالح القوانني الخاصة بقطاع الزراعة، واإلرساع بتطبيق نظام االسرتداد الرضيبي الخاص باملزارعني.  .1

ــة مؤسســات  ــدوق درء املخاطــر، مــن خــالل إرشاك كاف ــراض الزراعــي، وصن ــل دور كل مــن مؤسســة اإلق تفعي  .2
ومنظــامت ولجــان العمــل الزراعــي يف اإلدارة والتخطيــط والتمويــل والــرف، بحيــث يشــمل عمــل الصنــدوق 

ــاً. ــدوق مالي ــا، ودعــم الصن ــي أصابتهــم بســبب جائحــة كورون ــض املزارعــني عــن األرضار الت عــىل تعوي
ــة  ــث إن الخط ــتقاة، حي ــدروس املس ــة وال ــرازات املرحل ــاً إلف ــره وفق ــي وتطوي ــود الزراع ــة العنق ــة خط مراجع  .3
انطلقــت قبــل فــرتة قصــرية مــن جائحــة كورونــا، وبالتــايل يجــب وضــع خطــط جديــدة تتناســب مــع متطلبــات 

ــن املحافظــات املســتهدفة. ــدة م ــث تشــمل مناطــق جدي ــل الخطــة بحي ــني، ورضورة تعدي املزارع
إعــداد قواعــد بيانــات وإحصــاءات زراعيــة عــن العــرض والطلــب مــن املنتوجــات الزراعيــة لوضــع حــد إلغــراق   .4

ــا. ــذي تفاقــم بعــد جائحــة كورون ــج اإلرسائيــي، والتقلــب باألســعار ال األســواق الفلســطينية باملنت
ــز خدمــات اإلرشــاد للقطــاع الزراعــي، بحيــث ميكــن مــن خــالل  ــر، وتعزي تفعيــل دور مراكــز البحــث والتطوي  .5
ــد  ــني يف تحدي ــدة للمزارع ــون مرش ــات، وتك ــب املزروع ــي تصي ــراض الت ــن األم ــزارع ع ــم امل ــاطاتها أن يتعل نش

ــتهدفة. ــة املس ــة والتصديري ــواق املحلي ــات األس ــي واحتياج ــاج الزراع ــة اإلنت نوعي
إنشــاء محطــات تعاونيــة لتعبئــة وتغليــف التمــور تتكفــل بــراء التمــور مــن صغــار املزارعــني ملواجهــة احتكارات   .6

كبــار التجــار.
دعــم أصحــاب املشــاتل الزراعيــة الذيــن تكبــدوا خســائر يف املوســم األخــري مــن خــالل عمل عقــود بني املؤسســات   .7

الداعمــة وأصحــاب املشــاتل للتشــجيع والرتويــج لبنــاء الحديقــة املنزليــة، والزراعــة املوســمية املنزليــة.

2-5 تعزيز صمود مريب الحيوانات

املدى القصري:
تشــكيل غرفــة عمليــات وطــوارئ مشــرتكة تجمــع كالً مــن وزارة الزراعــة واإلغاثــة الزراعيــة ومؤسســة أوكســفام   .1
واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، وذلــك مــن أجــل توجيــه كافــة ســبل ووســائل الدعــم الحكومــي والخارجــي إىل 

الفئــات األكــر تــرضراً، وإىل القطاعــات األكــر احتياجــاً للدعــم.
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إســناد مــريب الحيوانــات يف املناطــق البدويــة واملناطــق املحاذيــة للجــدار بتوفــري أماكــن خاصــة للمبيــت، وتوفــري   .2
ألــواح شمســية لتوصيلهــا بالكهربــاء وخزانــات امليــاه.

توفــري دعــم وإســناد ملــريب النحــل مــن خــالل دعمهــم باملــواد األوليــة، ووضــع سياســة ســعرية لحاميــة املنتــج   .3
ــة خاصــة بالعســل الفلســطيني. الفلســطيني والحــد مــن املســتورد، ووضــع عالمــة تجاري

املســاواة بــني القطاعــني الحيــواين والنبــايت مــن حيــث االســرتداد الرضيبــي، حيــث إن القانــون املقــرتح مييــز بــني   .4
ــايت. ــح املنتجــني يف القطــاع الزراعــي النب ــة لصال ــات مــن هــذه الناحي املــزارع ومــريب الحيوان

املدى املتوسط:
رضورة دعــم صغــار مــريب الــروة الحيوانيــة باملعــدات التــي متكنهــم مــن تصنيــع األجبــان واأللبــان مــن الحليــب،   .1

وتزويدهــم بالثالجــات الالزمــة لحفظــه.
دعــم وإســناد مصانــع األعــالف لضــامن االنفــكاك عــن املــوزع اإلرسائيــي الــذي يتحكــم مبنتجــي األعــالف، مــن   .2

ــاج األعــالف املنافســة. ــات، واملعــدات الالزمــة إلنت خــالل العمــل عــىل إســنادهم يف املــواد الخــام، واملاكين


