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املحور الخامس
االستجابة والتدخالت ملواجهة تداعيات جائحة كورونا يف قطاع غزة

القسم األول: اآلثار االقتصادية واالجتامعية لجائحة كورونا يف قطاع غزة

ترتــب عــى وصــول جائحــة كوفيــد -19 إىل قطــاع غــزة تأثــرات متنوعــة وقاســية، فاقمــت مــن تدهــور األوضــاع 
ــة واالقتصاديــة يف القطــاع بعــد أربعــة عــر عامــاً مــن تداعيــات حــادة ملنظومتــي االنقســام  الصحيــة واالجتامعي
والحصــار.  ويف الغالــب، فــإن القطــاع الصحــي املنهــك يف قطــاع غــزة بفعــل الحصــار واالنقســام، ومعــدل الكثافــة 
العاليــة جــداً للســكان )5479 فرد/كــم2(، سيســاعدان يف تعزيــز انتشــار املــرض يف حــال تزايــدت أعــداد املصابــن بــن 

أفــراد املجتمــع.

مــن خــال املقابــات التــي تــم إجراؤهــا عــى عينــة مــن أصحــاب املنشــآت املتــررة يف مختلــف القطاعــات، ومــع 
املؤسســات الخاصــة والحكوميــة وغــر الحكوميــة ذات العاقــة، تبــن وجــود إجــامع عــى أن جائحــة كورونــا أثــرت، 
ــي يعــاين  ــة يف قطــاع غــزة، وفاقمــت مــن األزمــة اإلنســانية الت ــة االجتامعي ــر، عــى األوضــاع االقتصادي بشــكل كب
منهــا القطــاع منــذ فــرة طويلــة بســبب الحصــار اإلرسائيــي املشــدد املفــروض عــى القطــاع منــذ العــام 2006.  فقــد 
ارتفعــت نســب البطالــة إىل أرقــام قياســية جديــدة، وانضمــت عــرات اآلالف مــن األرس الجديــدة إىل دائــرة الفقــر، 
وتوقفــت آالف املنشــآت عــن العمــل؛ إمــا بفعــل اإلغاقــات للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا، وإمــا بســبب انخفاض 
الطلــب عــى مجمــل الســلع والخدمــات نتيجــة لــردي األوضــاع االقتصاديــة للســكان خــال األشــهر املاضيــة.  لقــد 
أدت الجائحــة إىل توقــف اإلنتــاج يف العديــد مــن القطاعــات، واضطــراب يف ساســل التوريــد، ســواء باإلغــاق أو عــدم 
القــدرة عــى تصديــر املنتجــات إىل خــارج فلســطن أو عــدم إمتــام دورة اإلنتــاج.  كــام تراجعــت الخدمــات األساســية 
كــامً ونوعــاً، وبخاصــة يف قطاعــي التعليــم والصحــة، ناهيــك عــن األرضار النفســية واالجتامعيــة الناجمــة عــن الوضــع 

املعيــي لــأرس وتقطــع ســبل العيــش، التــي أدت إىل تزايــد مســتويات العنــف والتهميــش وعــدم املســاواة.
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يقــدم هــذا القســم اســتعراضاً موســعاً لآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة للمــرض يف قطــاع غــزة، وكذلــك للتدخــات 
ــة إىل  ــع، إضاف ــار الجائحــة عــى املجتم ــن آث ــف م ــة للتخفي ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــا الجه ــت به ــي قام الت
أننــا ســنقدم مجموعــة كبــرة مــن التدخــات املطلوبــة مــن واقــع نتائــج املقابــات امليدانيــة، مــن أجــل الحــد مــن 
التداعيــات الســلبية الخطــرة لجائحــة كورونــا اجتامعيــاً واقتصاديــاً، وبخاصــة عــى الفئــات املهّمشــة، وتحقيــق نــوع 

مــن اإلنعــاش والتعــايف لاقتصــاد يف فــرة مــا بعــد الجائحــة.

1-1 نبذة عن الوضع االقتصادي واالجتامعي قبل جائحة كورونا

ــام 2007،  ــام الع ــة االنقس ــدأت بصدم ــي ب ــات الت ــن الصدم ــة م ــات متتالي ــاً ملوج ــادي: تتويج ــو االقتص النم  .1
ومــروراً بثــاث حــروب شــنتها إرسائيــل عــى قطــاع غــزة )2008، 2012، 2014(، واســتمرار الحصــار اإلرسائيــي 
منــذ العــام 2006، فقــد دخــل االقتصــاد يف قطــاع غــزة حالــة مــن االنكــامش الواســع منــذ العــام 2017، حيــث 
بلــغ معــدل النمــو الســالب حــوايل 7%.  وعــى الرغــم مــن تجــاوز النمــو الســالب العــام 2019 ليصــل معــدل 
النمــو حــوايل 0.0%، فــإن األداء االقتصــادي املتعــر يف الربــع األول مــن العــام 2020، أعــاد معــدل النمــو إىل 
ــج املحــي اإلجــاميل،  ــن النات ــرد م ــب الف ــك عــى نصي ــد انعكــس ذل ــه الســالبة مســجا )-6.1%(.1   لق حالت
حيــث تقلصــت حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي يف قطــاع غــزة للعــام الثالــث عــى التــوايل بنحــو 2.8% ســنوياً، 
ليبلــغ 1,417 دوالراً فقــط العــام 2019، بــل وانخفــض مبقــدار 7% يف الربــع األول للعــام 2020 مقارنــة بالربــع 
الرابــع للعــام 2.2019 وملــا كان نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يؤثــر بشــكل مبــارش عــى مســتوى 
ــر  ــة الفق ــج املحــي يعمــق مــن حال ــرد مــن النات ــاض املســتمر يف حصــة الف ــإن االنخف ــاه االجتامعــي، ف الرف

والحرمــان للفئــات الفقــرة واملهّمشــة.
ــكي يف  ــب ال ــات الطل ــة مكّون ــلبية يف كاف ــؤرشات الس ــراً بامل ــو متأث ــدل النم ــع يف مع ــذا الراج ــاء ه ــد ج لق  .2
قطــاع غــزة، فقــد تراجــع اإلنفــاق االســتهايك بنســبة 7% يف الربــع األول للعــام 2020 مقارنــة بالربــع الرابــع 
للعــام 2019، واالســتهاك الحكومــي بحــوايل 20%، واالســتثامر بنســبة 18.6%، وصــايف الصــادرات بنســبة %6 
أمــا الصــادرات نفســها، فشــهدت تراجعــاً كبــراً بنســبة 23% يف الربــع األول مــن العــام 2020 مقارنــة بالربــع 
الرابــع للعــام 2019.  فعــى ســبيل املثــال، انخفــض عــدد الشــاحنات الخاصــة بالصــادرات الســلعية مــن 442 
شــاحنة يف شــهر كانــون الثاين/ينايــر إىل 77 شــاحنة يف شــهر شــباط/فرباير ثــم إىل 63 يف آذار/مــارس.3  يؤكــد 
هــذا االتجــاه العــام للراجــع مــؤرش ســلطة النقــد لــدورة األعــامل4  الــذي شــهد تراجعــاً يف شــباط/فرباير بحــوايل 
3.3 نقطــة يف قطــاع غــزة، لكــن الراجــع الواضــح كان يف شــهر آذار/مــارس، حيــث بــدأت إجــراءات اإلغــاق 
ملواجهــة جائحــة كورونــا، الــذي وصــل إىل ســبع نقــاط بــن شــهري شــباط وآذار إثــر هبــوط مــؤرشات غالبيــة 

القطاعــات.
البطالــة: تزايــد معــدل البطالــة بشــكل مســتمر خــال الســنوات الثــاث الســابقة، فقــد قفــز مــن 38.8% العــام   .3
ــنوات  ــرار الس ــى غ ــام 2020 إىل 45.2%،5 وع ــع األول للع ــل يف الرب ــم وص ــام 2018، ث 2017 إىل 43.1% الع
الســابقة، يعتــرب الشــباب والنســاء األكــر تأثــراً بالبطالــة، فقــد بلــغ معــدل البطالــة بــن النســاء يف قطــاع غــزة 
62.1% وبــن الشــباب بلــغ 64.2%.  وتتجــى ظــروف العمــل الصعبــة واالنخفــاض الكبــر يف فــرص العمــل يف 
بعــض القطاعــات يف تــدين معــدل املشــاركة يف قــوة العمــل أثنــاء الجائحــة، إذ وصلــت يف قطــاع غــزة إىل %35 

)14.5% بــن النســاء( يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020.

1    الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  2020.  التقرير الصحفي للتقديرات األولية للحسابات القومية الربعية )الربع األول 2020(.  رام الله- فلسطن، ص 7.
2    املرجع السابق.

3 OCHA’s Gaza Crossings Activities Database, https://www.ochaopt.org/data/crossings
4     “مــؤرش ســلطة النقــد الفلســطينية املوّســع لــدورة األعــامل”، هــو مــؤرش شــهري يُعنــى برصــد تذبذبــات النشــاط االقتصــادي الفلســطيني مــن حيــث مســتويات 
اإلنتــاج واملبيعــات والتوظيــف.  وينتــج املــؤرش الــكي مــن مجمــوع املــؤرشات القطاعيــة.  وتبلــغ القيمــة القصــوى للمــؤرش الــكي موجــب 100 نقطــة، فيــام تبلــغ 
القيمــة الدنيــا لــه ســالب 100 نقطــة.  وتشــر القيمــة املوجبــة إىل أن األوضــاع االقتصاديــة جيــدة، يف حــن أن القيــم الســالبة تدلــل عــى أن األوضــاع االقتصاديــة 

ســيئة.  أمــا اقــراب القيمــة مــن الصفــر، فهــو يدلــل عــى أن األوضــاع عــى حالهــا، وأنهــا ليســت بصــدد التغــر يف املســتقبل القريــب.
5   معــدل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء مــن منهجيــة حســاب معــدالت البطالــة، وإذا أضفنــا مــا أســامه الجهــاز بالعاملــة املحتملــة واالســتخدام الناقــص للعمــل، يصبــح 

معــدل البطالــة %57.3، وهــو األكــر تعبــراً عــن الواقــع يف قطــاع غــزة.
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العاملــة واألجــور: بلــغ عــدد العاملــن يف قطــاع غــزة يف الربــع األول للعــام 2020، مــا مقــداره 261 ألــف عامــل،   .4
ــر  ــة غ ــم عامل ــى أنه ــم ع ــف 51% منه ــاص، يُصن ــاع الخ ــوايل 56.5%( يف القط ــل )ح ــف عام ــم 171 أل منه
منظمــة.6   ووصــل عــدد املســتخدمن بأجــر إىل 115 ألــف عامــل، 80% منهــم يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 
الحــد األدىن لأجــور )1450 شــيكاً( مبعــدل أجــر شــهري ال يتجــاوز 660 شــيكاً.7  يعــاين العــامل، بشــكل عــام، 
يف قطــاع غــزة، مــن تــدين كبــر يف متوســط األجــر اليومــي يف القطــاع الخــاص، الــذي بلــغ 33 شــيكاً فقــط، 

بنهايــة العــام 2019، وتراجــع قليــاً ليصــل إىل 32.3 شــيكل يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020.
الفقــر. اســتمرت الظــروف املعيشــية يف قطــاع غــزة يف التدهــور ليصبــح أكــر مــن نصــف الســكان )%53.2(   .5
يعانــون مــن الفقــر وفقــاً لتقريــر العــام 2017، 33.7% يعانــون مــن الفقــر املدقــع )أي أن أرسهــم غــر قــادرة 
عــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســية مــن املــأكل وامللبــس واملســكن(.  االرتفــاع امللحوظ يف معــدالت الفقــر والفقر 
املدقــع يف قطــاع غــزة ومســاهمتهام يف الفقــر الوطنــي، رمبــا يفــر ارتفــاع معــدالت الفقــر الوطنــي يف العــام 
2017، مــا يعنــي أن غالبيــة فقــراء قطــاع غــزة هــم مبســافة بعيــدة نســبياً تحــت خــط الفقــر الوطنــي.8  ومنــذ 
ــة هشــة، حيــث  ــر مســتويات املعيشــة والفقــر العــام 2017، ظلــت مســتويات املعيشــة النقدي صــدور تقري
إن أي تغيــر يف تدفقــات املســاعدة االجتامعيــة ميكــن أن يؤثــر بشــكل كبــر عــى رفاهيــة الســكان.  ويف ظــل 
تحقيــق معــدالت منــو ســالبة يف الربــع األول مــن العــام 2020، واالرتفــاع الكبــر يف معــدالت البطالــة يف ظــل 
انتشــار جائحــة كورونــا، وتراجــع حجــم املســاعدات، فمــن املتوقــع أن تبلــغ مســتويات الفقــر أرقامــاً قياســية 
جديــدة يف قطــاع غــزة.  تظهــر هــذه املــؤرشات، بوضــوح، يف حالــة غــزة الهشــة كــام أشــار البنــك الــدويل،9  بعــد 
عزلتهــا عــى املــدى الطويــل، فقــد ظــل اقتصــاد غــزة محافظــاً عــى مســتوى أداء ضعيــف، ولكــن ثابــت، بفعــل 
التحويــات الكبــرة ملســاعدات املانحــن، واإلنفــاق مــن خــال ميزانيــة الســلطة الفلســطينية، وكاهــام ميثــل مــا 
بــن 70 و80 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل لغــزة، إال أن االنخفــاض الكبــر يف هذيــن املصدريــن خــال 
العامــن األخريــن، دفــع اقتصــاد غــزة إىل الركــود، األمــر الــذي انعكــس عــى شــكل مضاعفــات ماليــة كبــرة، 

وتدهــور رسيــع لأوضــاع اإلنســانية يف غــزة.10
األوضــاع الصحيــة: يؤكــد تقريــر منســق األمــم املتحــدة الخــاص لعمليــة الســام أن غــزة يف العــام 2020 ال توفــر   .6
الظــروف املعيشــية التــي تلبــي املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك الحــق يف التنميــة، ملــا يقــرب 
مــن مليــويْن نســمة،11  حيــث تآكلــت مقاييــس نصيــب الفــرد مــن الفصــول الدراســية واملعلمــن واألطبــاء وأرّسة 
املستشــفيات واملمرضــات، وزادت معــدالت الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ بشــكل حــاد، بينــام ظلــت املؤرشات 
األساســية للميــاه والــرف الصحــي والنظافــة ثابتــة تقريبــاً.  ال يلبــي قطــاع الرعايــة الصحيــة الفلســطيني، يف 
الوقــت الحــايل، املعايــر األساســية املطلوبــة بســبب عقــود مــن االحتــال العســكري اإلرسائيــي، حيــث تبلــغ 
ــة والخاصــة يف  ــة املخصصــة للبالغــن يف املستشــفيات الحكومي ــة املكثف ــة االســتيعابية لوحــدات العناي الطاق
قطــاع غــزة، 120 شــخصاً، كــام يتوفــر 120 جهــاز تنفــس اصطناعــي فقــط.  لقــد تراجعــت املــؤرشات الرئيســية 
للحالــة الصحيــة منــذ تقريــر األمــم املتحــدة الــذي صــدر العــام 2012، بعنــوان غــزة يف 2020: هــل هــي مــكان 
صالــح للعيــش؟ حيــث انخفــض معــدل األطبــاء لــكل 1000 مريــض، مــن 1.6 إىل 1.32 بــن األعــوام 2010 إىل 
ــكل 1000  ــدد املمرضــات ل ــن 1.8 إىل 1.38، وانخفــض ع ــكل 1000 نســمة م ــدد األرسّة ل 2019، وانخفــض ع

نســمة مــن 2.09 إىل 1.85، وذلــك وفقــاً لتقريــر املنســق الخــاص الصــادر يف حزيران/يونيــو 12.2020

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx- ،2020 ــان/أبريل ــطن، 13 نيس ــآت يف فلس ــل واملنش ــوق العم ــع س ــؤرشات واق ــرز م ــطيني.  أب ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك 6    الجه
?lang=ar&ItemID=3713

7    الجهاز املركزي لإلحصاء.  استعراض الواقع العاميل يف فلسطن للعام 2019 مبناسبة اليوم العاملي للعامل، 30 نيسان/أبريل 2020.
8    الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  2018.  النتائج الرئيسية ملستويات املعيشة يف فلسطن 2017.  رام الله – فلسطن، ص27.

9 The World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, April 30, 2019, P 6.
10 The World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, April 30, 2019, P 6.
11 OFFICE OF THE UNITED NATIONS SPECIAL COORDINATOR FOR THE MIDDLE EAST PEACE PROCESS, Paper to the Ad-Hoc 

Liaison Committee, 2 June 2020, p11.
12 Ibid, p11.
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ــى  ــيطرة ع ــدد الس ــذي يه ــده ال ــو وح ــس ه ــة لي ــة الصحي ــاع الرعاي ــف قط ــارة إىل أن ضع ــكان اإلش ــة مب ــن األهمي م
تفــي جائحــة كورونــا يف قطــاع غــزة، فقــد قــوض التدهــور الريــع لجــودة الحيــاة نتيجــة الحصــار مامرســات النظافــة 

األساســية، التــي تتجــى يف أوضــح صورهــا يف نقــص ميــاه الــرب ومنشــآت الــرف الصحــي.13

MSMEs 1-2 األثر عىل املنشآت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة

يرتبــط التأثــر االقتصــادي للمــرض عــى املنشــآت االقتصاديــة بإجــراءات اإلغــاق وتزايــد النفقــات الخاصــة مبواجهتــه.  
وتراوحــت حــدة اإلغــاق بــن الحظــر الجــزيئ والكامــل وفقــاً لتطــورات انتشــار املــرض، حيــث:

متثلــت اإلجــراءات منــذ بدايتهــا يف إغــاق كافــة مؤسســات التعليــم، ثــم يف 22 آذار/مــارس أُغلقــت املؤسســات الســياحية   •
ــاً بذلــك، إضافــة إىل التأثــر غــر املبــارش عــى القطاعــات األخــرى. بالكامــل، وتأثــرت منشــآت النقــل جزئي

أعــادت ســلطة األمــر الواقــع فتــح كافــة املؤسســات مــا عــدا التعليميــة واألســواق األســبوعية الشــعبية نهايــة شــهر نيســان/  •
أبريــل.  ثــم فُتحــت األســواق الشــعبية يف أوائــل حزيران/يوليــو، ليبــدأ العــام الــدرايس يف أوائــل آب/أغســطس.

فـُـرض حظــر التجــول الكامــل يف محافظــات قطــاع غــزة كافــة غــداة اكتشــاف حــاالت جديــدة بــن الســكان مســاء يــوم 24   •
آب/أغســطس، الــذي ُخفــف تدريجيــاً بعــد ذلــك، لكنــه اســتمر طــوال الليــل )ومــا زال الحظــر الليــي ســارياً حتــى تاريــخ 

21 تريــن الثاين/نوفمــرب 2020(.

1-2-1 تأثري جائحة كورونا عىل املنشآت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف السوق وأحوال العاملني

ــاص، و1324 )%2.6(  ــاع الخ ــة للقط ــا 47,126 )92.1%( تابع ــأة، منه ــاع 50,102 منش ــآت يف القط ــدد املنش ــغ ع بل
منشــأة تُصنــف كمؤسســات أهليــة.  معظــم هــذه املنشــآت صغــر جــداً، يشــغل )1-4( عــامل وبنســبة 89%، بينــام 
13 Crisis Group, The Gaza Strip and COVID-19: Preparing for the Worst, Crisis Group Middle East Briefing N 75, Gaza City/Jerusalem/

Brussels, 1 April 2020, p5.
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تبلــغ نســبة املنشــآت التــي تشــغل )5-9( حــوايل 7.5%.  أكــر مــن نصــف املنشــآت )56.5%( يف قطــاع غــزة خــاص 
ــم والســياحة والصحــة ...  ــل االتصــاالت والتعلي ــا منشــآت الخدمــات األخــرى )مث ــة، تليه بأنشــطة التجــارة الداخلي

وغرهــا( بنســبة 20.6%، بينــام تســتحوذ منشــآت القطــاع الصناعــي عــى %10. 14

تباينــت التأثــرات عــى منشــآت األعــامل وفقــاً لطــول اإلغــاق وشــدته، فلقــد ترتــب عــى فــرض حظــر التجــوال 
منــذ 24 آذار/مــارس وحتــى 28 نيســان/أبريل إغاقــاً شــاماً ألنــواع املنشــآت كافــة، مــا عــدا املخابــز وبعــض مراكــز 
البيــع الخاصــة بالســلع األساســية والخــروات، مــا تســبب يف شــلل كامــل يف أغلــب األنشــطة االقتصاديــة، وأرضار 
بليغــة للمنشــآت الصغــرة، وبخاصــة التــي تديرهــا النســاء والعاملــون لحســابهم الخــاص، متثلــت يف توقــف الدخــل، 
وفقــدان الوظائــف لعــرات اآلالف مــن العاملــن بأجــر يف هــذه املنشــآت، ناهيــك عــن توقــف اإلنتــاج واضطــراب 
ساســل التوريــد، ســواء باإلغــاق أو عــدم القــدرة عــى تصديــر املنتجــات إىل خــارج فلســطن، أو عــدم إمتــام دورة 
اإلنتــاج.  لقــد انعكــس اإلغــاق الشــامل عــى هيئــة تراجــع كبــر يف النشــاط االقتصــادي والناتــج املحــي اإلجــاميل، 
ومــن ثــم تراجــع نصيــب الفــرد منــه، وتعزيــز حالــة الضعــف التــي تعيشــها األرس، وبخاصــة الفقــرة منهــا.  وفيــام 

يــي أبــرز اآلثــار التــي ســببتها جائحــة كورونــا عــى قطــاع املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة:

أغلقــت منشــآت قطــاع الســياحة والرفيــه والتعليــم أبوابهــا، وتوقفــت أنشــطتها بالكامــل عــن العمــل، وتأثــر   •
قطــاع النقــل واملواصــات بنســبة 50%،15 وذلــك خــال فــرة اإلغــاق منــذ 22 آذار/مــارس إىل 27 نيســان/أبريل، 
ــى  ــارشة ع ــر املب ــرات غ ــك التأث ــف إىل ذل ــا، أض ــبتمرب تقريب ــة أيلول/س ــى نهاي ــطس وحت ــذ 24 آب/أغس ومن
ــب  ــاض الطل ــة انخف ــرى، نتيج ــات األخ ــاءات والخدم ــة واإلنش ــة والزراع ــة الصناع ــرى، وبخاص ــات األخ القطاع
بســبب فقــدان آالف العاملــن لوظائفهــم، وعــدم دفــع أجــور موظفــي القطــاع العــام بســبب احتجــاز إرسائيــل 

أمــوال املقاصــة.
ــآت يف  ــدد املنش ــام 2017، إىل أن ع ــآت للع ــاكن واملنش ــكان واملس ــداد الس ــاص بتع ــآت الخ ــر املنش ــر تقري يش  •
ــغ 3232  ــه( بل ــون والتســلية والرفي ــه )قطــاع خدمــات اإلقامــة والطعــام وقطــاع الفن قطاعــي الســياحة والرفي
ــل  ــد اســتوعبت قب منشــأة.   معظــم هــذه املنشــآت صغــرة جــداً تشــغل مــن 1-4 عــامل وبنســبة 86%.  وق
اإلغــاق حــوايل 9712 عامــاً، منهــم 95.6% مــن الذكــور، وبخاصــة يف قطــاع خدمــات اإلقامــة والطعــام.  وميثــل 
ــدد  ــل ع ــام ميث ــاص، بين ــاع الخ ــات القط ــن يف مؤسس ــاميل العامل ــن إج ــن 7.2% م ــن العامل ــدد م ــذا الع ه
املؤسســات 6.8% مــن إجــاميل منشــآت القطــاع الخــاص.  أكــد مســؤولو قطــاع الســياحة عــى إغــاق أكــر مــن 
ألــف منشــأة، تشــغل حــوايل 7000 عامــل، وعــزز هــذا املوقــف أحــد أصحــاب منشــآت صــاالت األفــراح بقولــه 
“فقــدت أنــا والعاملــن دخولنــا متامــاً، وحتــى بعــد انتهــاء اإلغــاق يف نهايــة نيســان مل نعــد إىل مســتوى النشــاط 
الســابق بحكــم وجــود إجــراءات صحيــة وتباعــد وغــره.  ففــرة اإلغــاق الثانيــة يف األســبوع األخــر مــن شــهر 
آب تشــكل بالعــادة ذروة املوســم لصــاالت األفــراح يف قطــاع غــزة، حيــث كانــت هنــاك حجــوزات بعــرات آالف 
الــدوالرات أُلغيــت جميعهــا نتيجــة لحظــر التجــوال، مــا أثــر بشــكل كبــر عــى اإليــرادات وتــرك العاملــن بــا 

وظائــف أو مصــدر دخــل آخــر”.
أكــد اتحــاد الصناعــات يف تقريــر لــه عــى وقــوع أرضار كبــرة وفقــدان للدخــل والوظائــف وإغــاق لعــدد كبــر   •
مــن املنشــآت،16  حيــث أشــار أمــن رس االتحــاد يف قطــاع غــزة إىل أن هنــاك حــوايل 700 مصنــع أُغلــق بشــكل 
كي وجــزيئ بعــد أزمــة جائحــة كورونــا، وتــم تريــح أكــر مــن 13,000 مــن العاملــن فيهــا، وبخاصــة منشــآت 
الصناعــات اإلنشــائية، وصناعــة األملنيــوم، واملابــس، والصناعــات الغذائيــة والخشــبية واملعدنيــة والهندســية.  أمــا 
قطــاع الخدمــات واملهــن األخــرى املتعلقــة بالــورش واملشــاغل الحرفيــة، فقــد تــررت هــي األخــرى بشــكل كبــر، 
حيــث كانــت تشــغل نحــو 38 ألــف عامــل، ووصلــت خســائرها إىل أكــر مــن 35 مليــون شــيكل، معظمهــا يتبــع 
ســوق العمــل غــر املنظــم، إضافــة إىل إغــاق منشــآت قطــاع التعليــم )الجامعــات، واملــدارس العامــة والخاصــة، 

14   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  2018.  التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، النتائج النهائية، تقرير املنشآت.  رام الله-فلسطن، ص 60.
15 The Portland, PALESTINIAN ECONOMIC BULLETIN, Bulletin 164 May 2020, p4..

16   االتحاد العام للصناعات الفلسطينية.  “تأثر أزمة جائحة كورونا عى القطاع الصناعي والتدخات املطلوبة”، تقرير غر منشور.
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ــات، واملقاصــف التــي تعمــل يف املــدارس والجامعــات،  وريــاض األطفــال( والخدمــات املرتبطــة بهــا مــن حضان
واملكتبــات الخاصــة، ومكاتــب الخدمــات الجامعيــة.  فهنــاك نحــو 922 مؤسســة لهــا عاقــة بالتعليــم والخدمــات 

املرتبطــة بهــا، وتوظــف أكــر مــن 15 ألــف عامــل توقفــت بشــكل شــبه كي عــن العمــل.
وفقــاً لرئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــامل فلســطن يف غــزة “ســامي العمــّي”، فــإن “خســائر العــامل املترريــن   •
ــا يف القطــاع قــد فاقــت 50 مليــون دوالر يف قطــاع غــزة، فيــام فاقــت الخســائر للريحــة  بســبب جائحــة كورون
ذاتهــا 180 مليــون دوالر يف الضفــة الغربيــة بســبب تعطلهــم عــن العمــل منــذ شــهر آذار 2020”.  وأشــار العمــي 
إىل أن “عــامل غــزة يعانــون مــن حصــار اســتمر 14 عامــاً، حيــث إن نســبة البطالــة قبــل الجائحــة كانــت عاليــة”.  
وأوضــح أيضــاً “أنــه يف ظــل جائحــة كورونــا تــرر نحــو 2000 عاملــة يف ريــاض األطفــال، وتــرر عــامل قطاعــات 
الســياحة واملطاعــم واألســواق الكــربى، وعــامل “املياومــة” الذيــن تقطعــت بهــم الســبل، ونحــو 15 ألــف ســائق، 
ليصــل أعــداد العــامل املترريــن بســبب الجائحــة 170 ألــف عامــل بالضفــة الغربيــة، ونحــو 140 ألــف عامــل يف 
قطــاع غــزة، 40 ألــف منهــم تــرروا بشــكل مبــارش”.17  هــذا وقــد أعلنــت غرفــة تجــارة وصناعــة غــزة، أن 20-15 
ألــف عامــل فلســطيني قــد فقــدوا وظائفهــم بفعــل حالــة اإلغــاق للمرافــق االقتصاديــة.  وبحســب الجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء، بلغــت نســبة البطالــة يف غــزة وفقــاً لبيــان صــدر يف أيلــول 2019، 45%، لكــن اللجنــة الشــعبية لكــر 
الحصــار عــن قطــاع غــزة تقــول يف بيــان أصدرتــه بتاريــخ 2020/4/12 إن النســبة الحقيقيــة يف غــزة، تفــوق %60.18

بلــغ عــدد منشــآت قطــاع النقــل حــوايل 284 منشــأة تشــغل عــادة حــوايل 1140 عامــاً، وقــد تــرر هــذا القطــاع   •
جزئيــاً نتيجــة القيــود عــى الحركــة التــي فرضتهــا حكومــة األمــر الواقــع للحــد مــن انتشــار الفايــروس، وبخاصــة 

أن هــذا القطــاع مرتبــط بأنشــطة التعليــم والتجــارة واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى.
عــى صعيــد املنشــآت التعليميــة الخاصــة، التــي تبلــغ 1789 منشــأة، وفقــاً لتعــداد 2017، فقــد أغلقــت بالكامــل،   •
بعــد قــرار إغــاق املــدارس الحكوميــة ومــدارس الوكالــة والجامعــات.  معظــم هــذه املنشــآت هــي عبــارة عــن 
ريــاض أطفــال، املرخــص منهــا بلــغ 685 روضــة، وهنــاك 52 مدرســة خاصــة، وأكــر مــن مائــة مركــز تعليمــي.19  
أضــف إىل ذلــك وجــود 22 جامعــة وكليــة جامعيــة ومتوســطة.  كــام أغلقــت منشــآت قطــاع التعليــم والخدمــات 
املرتبطــة بالتعليــم والتعليــم الخــاص واملــدارس والروضــات والحضانــات، واملقاصــف التــي تعمــل يف هــذه املدارس، 

وحــوايل 922 مؤسســة لهــا عاقــة بالتعليــم والخدمــات املرتبطــة بهــا، وتوظــف أكــر مــن 15 ألــف عامــل.
أوضحــت املقابــات أن قطــاع الخدمــات واملهــن األخــرى املتعلقــة بالــورش واملشــاغل الحرفيــة تعطــل بشــكل   •
كبــر خــال فــرات اإلغــاق، التــي تشــغل حــوايل 38 ألــف عامــل، حيــث وصلــت خســائرها أكــر مــن 35 مليــون 

شــيكل خــال شــهري اإلغــاق، ومعظمهــا يتبــع ســوق العمــل غــر املنظــم.
ــاب البســطات يف  ــن وأصح ــة املتجول ــش آلالف النســاء والشــباب والباع ــبل العي ــف س ــات إىل توق ــارت املقاب أش  •
األســواق الشــعبية، فقــد أكــدت إحــدى البائعــات يف ســوق الجمعــة الشــعبي األســبوعي يف حــي الشــجاعية، أنهــا 

ــة مســاعدات. ــل، ومل تحصــل عــى أي ــا بدي ــع نتيجــة اإلغــاق، وليــس لديه ــا مــن البي فقــدت متامــاً دخله

قامــت الحكومــة الفلســطينية يف رام اللــه مبجموعــة مــن التدخــات للحــد مــن تأثــر الجائحــة عــى قطــاع األعــامل ولتجنب 
االنهيــار الــكي للمنشــآت االقتصاديــة، وبخاصــة الصغــرة واملتوســطة التــي ال يوجــد عندهــا أي اســتدامة ماليــة، أبرزها:

ــرة  ــر والصغ ــة الصغ ــاريع متناهي ــل للمش ــر التموي ــاص بتوف ــتدامة” الخ ــج “اس ــد برنام ــلطة النق ــت س أطلق  •
واملتوســطة التــي تأثــرت اقتصاديــاً بســبب جائحــة كورونــا، بحجــم 300 مليــون دوالر، ستســاهم ســلطة النقــد 
مببلــغ 210 مايــن دوالر منهــا، وســيتم تنفيــذه مــن خــال املصــارف ومؤسســات اإلقــراض املتخصــص، ويغطــي 

ــة.20 ــج املحافظــات الفلســطينية كاف الربنام
17   يف ندوة دولية بعنوان “وضعية العامل الفلسطينين يف ظل جائحة كورونا” نظمها االتحاد الوطني للشغل باملغرب 31 أيار 2020:

php.أخبار-فلسطن-تعرف-عى-خسائر-قطاع-العامل-يف-غزة-بسبب-كوروناhttps://www.klyoum.com/palestine-news/politics/2020/may/paltimesps-448-
18   غزة: أزمة “كورونا” تفاقم الفقر والبطالة.  تقرير ملحمد أبو دون.  وكالة األناضول. 17/4/2020:

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/غزة-أزمة-كورونا-تفاقم-الفقر-والبطالة-تقرير/1808967
19   وزارة الربية والتعليم، الكتاب اإلحصايئ الربوي السنوي للعام الدرايس 2018–2019، إحصاءات املدارس ورياض األطفال، آذار 2019، ص 15.

https://www.pma.ps/ar :20  سلطة النقد الفلسطينية، بيان صحفي، 06 أيار، 2020، املوقع اإللكروين للسلطة



9االستجابة الشاملة لآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد-١٩ يف فلسطين تحت االحتالل

أطلــق صنــدوق االســتثامر الفلســطيني برنامــج “إســناد” الطــارئ لدعــم املنشــآت الصغــرة ومتناهيــة الصغــر، مبــا   •
يف ذلــك العاملــة يف القطــاع غــر املنظــم، وســيغطي الربنامــج فلســطن بكامــل محافظاتهــا؛ الشــاملية والجنوبيــة 

)قطــاع غــزة(، مبــا يشــمل مدينــة القــدس املحتلّــة.21
قامــت وزارة االقتصــاد الوطنــي بإعــداد دليــل برنامــج الراكــة االســتثامرية للتنميــة اإلقليميــة والتشــغيل بدعــم مــن االتحــاد   •

األورويب كربنامــج مــايل مخصــص لدعــم املســتثمرين يف مدينــة غــزة الصناعيــة بقيمــة )7 مايــن يــورو(.22
قامت سلطة األمر الواقع يف قطاع غزة بتخفيض الرسوم والرائب عى 14 سلعة أساسية مستوردة.  •

معاناة النساء صاحبات املشاريع متناهية الصغر

تعتــرب قصــة هــذه املــرأة منوذجــاً عــن معانــاة النســاء صاحبــات املشــاريع متناهيــة الصغــر يف قطــاع غــزة، 
وهــي تبيــع خبــز الصــاج واملفتــول الناشــف يف ســوق الجمعــة، وهــو الســوق األســبوعي الشــعبي ملدينــة 
غــزة، بعــد أن تقــوم بتجهيــزه يف املنــزل يــوم الخميــس.  وتقــول “أعمــل يف هــذه املهنــة منــذ 6 ســنوات 
ألســاعد أرسيت املكونــة مــن 8 أفــراد بعــد أن فقــد زوجــي مصــدر دخلــه الوحيــد وهــو مطعــم للأمكــوالت 
الشــعبية فــول وفافــل، حيــث تــم تدمــره يف حــرب العــام 2014.  وتؤكــد أن “العائــد ليــس كبــراً، ولكنــه 
يغنينــا عــن الســؤال، فهــو ال يتجــاوز 100 شــيكل أســبوعياً، وأنــا أعيــل أرسة كبــرة، أبنــايئ الكبــار يقيمــون 
ــة،  ــه غــر كاٍف نتيجــة غــاء األســعار يف الضفــة الغربي ــذي يحصلــون علي ــة، والدخــل ال يف الضفــة الغربي

والباقــون يقيمــون معــي، منهــم شــابان يعمــان جزئيــاً يف غــزة، و3 بنــات غــر متزوجــات وال يعملــن”.

ــذة  ــراءات املتخ ــة اإلج ــبوعي نتيج ــوق األس ــاق الس ــبب إغ ــر بس ــكل كب ــيدة بش ــذه الس ــرت ه تأث
ــا، وتقــول “فقــدت مصــدر دخــي طــول فــرة إغــاق األســواق الشــعبية بســبب أزمــة  ملواجهــة كورون
كورونــا، وصــار عنــدي ديــون نتيجــة عــدم قــدريت عــى ســداد مثــن الدقيــق الــذي اســتخدمه يف خبــز 
الصــاج واملفتــول.  كــام تأثــرت بشــكل غــر مبــارش بســبب فقــدان مصــدر دخــل أبنــايئ أيضــاً خــال أزمــة 
كورونــا بســبب توقفهــم عــن العمــل بشــكل نهــايئ.  طبعــاً أصابتنــي حالــة مــن اإلحبــاط واليــأس بســبب 
قلــة الــرزق، وســاد املنــزل حالــة مــن النكــد والغضــب وزادت املشــاكل عــيَّ مــن الــزوج واألبنــاء بعــد 

جلوســهم يف املنــزل وقلــة مــا يف اإليــد”.

وشــكت املــرأة مــن عــدم تلــقِّ أيــة مســاعدات رغــم أنهــا ســجلت يف وزارة العمــل هــي وأوالدهــا، كــام 
تقــول، ولكــن مل تحصــل عــى مســاعدة ضمــن الذيــن تأثــروا مــن جائحــة كورونــا.  وعنــد الســؤال عــن 

الســبب، تبــن أن األبنــاء غــر متزوجــن، لذلــك تــم اســتبعادهم وهــذا ظلــم، عــى حــد قــول الســيدة.

1-2-2 أثر الجائحة عىل التسهيالت االئتامنية واملرصفية املقدمة لقطاع األعامل

ــة  ــل أزم ــاض قب ــراض األخــرى يف االنخف ــوك ومؤسســات اإلق ــاع البن ــل قط ــن قب ــدم م ــامن املق ــتمر حجــم االئت اس
جائحــة كورونــا، إذ بلــغ 907 مايــن دوالر العــام 2019 مقارنــة بـــ 949 مليــون دوالر العــام 2018، ومــن ثــم انخفــض 
إىل 881 مليــون دوالر يف شــهر آذار/مــارس، وبعــد ارتفاعــه إىل 927.3 مليــون دوالر يف آب/أغســطس عــاد وانخفــض 
إىل 897 مليــون دوال يف أيلول/ســبتمرب مــن العــام 2020 نتيجــة اإلغــاق الشــامل الثــاين.  إن انعــكاس أزمــة جائحــة 
كورونــا عــى الســيولة يتجــى بوضــوح يف عــدد الشــيكات املعــادة، حيــث قفــز عددهــا بعملــة الشــيكل مــن 890 يف 

/http://www.pif.ps/2020/05/03 ،21  صندوق االستثامر الفلسطيني يطلق برنامج “إسناد” الطارئ لدعم املنشآت الصغرة ومتناهية الصغر
22  وزارة االقتصاد الوطني، العسيي: إجراءات لتعزيز املنشآت الصغرة:

http://www.mne.gov.ps/DesktopModules/DisplayAnnouncements.aspx?ItemID=4483&mid=51&lng=2
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شــباط/فرباير إىل 2544 يف نيســان/أبريل، وبعــد انخفــاض عددهــا إىل 831 شــيكاً يف آب/أغســطس ارتفــع مــرة أخــرى 
إىل 2352 شــيكاً يف أيلول/ســبتمرب.  وباالتجــاه نفســه ارتفــع عــدد الشــيكات املعــادة بالــدوالر مــن 291 يف شــباط/

فربايــر إىل 490 يف نيســان/أبريل.23  إن أبــرز العوامــل التــي تــؤدي إىل إرجــاع الشــيكات هــي عــدم كفايــة الرصيــد، 
ــيولة،  ــح الس ــادي وش ــو االقتص ــؤ النم ــى تباط ــؤرش ع ــرة ي ــذه الظاه ــاع ه ــن إىل أن اتس ــض االقتصادي ــد بع ويفي
والبعــض يــرى أنهــا مــؤرش عــى االنهيــار االقتصــادي وتراجــع القــدرة الرائيــة للدخــول،24  األمــر الــذي يفــر هــذه 

الزيــادة يف ظــل إجــراءات اإلغــاق وتراجــع النشــاط االقتصــادي.

ومــن التدخــات التــي قامــت بهــا ســلطة النقــد للحــد مــن تأثــر الجائحــة عــى الســيولة، وتعزيــز قــدرة النــاس عــى 
ــاء بالتزاماتها: الوف

إلــزام البنــوك بتأجيــل أقســاط القــروض ملــدة أربعــة أشــهر امتــدت بعــد ذلــك لنهايــة العــام بــروط محــددة، مثــل   •
موافقــة العمــاء عــى إعــادة هيكلــة قروضهــا، وبأســعار فائــدة عــى املــدة الجديــدة املســتحقة.

ــل  ــوك بتأجي ــزام البن ــن بخصــوص الت ــاق الجــزيئ، واســتقبال شــكاوى املواطن ــاء اإلغ ــوك أثن ــل البن ــم عم تنظي  •
ــف. ــرب الهات ــد أو ع ــلطة النق ــر س ــل مق ــاط داخ األقس

1-2-3 األثر عىل سوق العمل

أثــرت أزمــة جائحــة كورونــا عــى األوضــاع املعيشــية لــأرس الفلســطينية يف قطــاع غــزة مــن خــال آثارهــا الكبــرة عــى 
ســوق العمــل، حيــث ارتفــع معــدل البطالــة مــن 43.1% العــام 2019 إىل 45.5% يف الربــع األول مــن العــام 2020، عــى 
الرغــم مــن أن إجــراءات مكافحــة جائحــة كورونــا بــدأت خــال الشــهر األخــر مــن الربــع األول، أي شــهر آذار.  يعتــرب 
ســوق العمــل هــو األكــر هشاشــة، فمــن املتوقــع أن يتأثــر بشــكل مبــارش وعميــق جــراء اإلغــاق وفقــدان الوظائــف، 
ــون لحســابهم الخــاص،  فاإلغــاق الكامــل يعنــي أن يصبــح معظــم العاملــن يف القطــاع الخــاص، وبخاصــة مــن يعمل
ــن  ــن، وهــذا م ــداد املتعطل ــن املســتخدمن بأجــر، يف ع ــر م ــي، وجــزء كب ــود وبأجــر يوم ــدون عق ــون ب ــن يعمل وم

املتوقــع أن يقفــز مبعــدل البطالــة إىل مســتويات عاليــة.

ــات  ــم بشــكل شــبه كي، واملواصــات والقطاع ــي الســياحة والتعلي ــذي أصــاب قطاع ــد الحظــر الجــزيئ ال عــى صعي
اإلنتاجيــة بشــكل جــزيئ، فــإن عــدد العاملــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب اإلغــاق، وفقــاً ملــا تــم اســتعراضه مســبقاً، 
ــواق  ــن يف األس ــة العامل ــة(، وبإضاف ــم والصناع ــل والتعلي ــه والنق ــياحة والرفي ــون يف الس ــاً )العامل ــغ 27541 عام بل
الشــعبية الذيــن هــم ضمــن العاملــن لحســابهم الخــاص أو كصاحــب عمــل )45,600 عامــل( يصبــح عــدد العاطلــن 
الُجــدد 73,141، ومــن ثــم ســيصل معــدل البطالــة وفقــاً لتقديــر الباحــث إىل 61%.25   مــن الجديــر بالذكــر أن أكــر 
ــة بــن الشــباب 69%، وبــن النســاء %65  ــة هــم النســاء والشــباب، حيــث بلــغ معــدل البطال الفئــات تعرضــاً للبطال
يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020، ومــن ثــم فمــن املتوقــع زيــادة هــذه املعــدالت تأثــراً باألزمــة واختــال األســواق.

ــات  ــن خــروا وظائفهــم جــراء تداعي ــا الحكومــة لتعويــض العــامل الذي ــي قامــت به ــرز التدخــات الت مــن أب  •
ــاق  ــن إغ ــن م ــامل املترري ــدي آلالف الع ــم نق ــم دع ــه بتقدي ــرام الل ــل ب ــام وزارة العم ــا، قي ــة كورون جائح

ــز.26  ــة ع ــدوق وقف ــال صن ــن خ ــآتهم م منش

https://www.pma.ps/ar/Statistics//MonthlyStatisticalBulletin :23   سلطة النقد الفلسطينية، اإلحصاءات الشهرية
24   مسيف جميل.  “مخاطر توسع ظاهرة الشيكات املعادة”، ورقة خلفية، جلسة طاولة مستديرة 2، ماس، نيسان، 2018، ص2.

25   بإضافــة هــذا العــدد إىل عــدد العاطلــن يف الربــع األول وهــو 211.3 ألــف عاطــل، وقســمة املجمــوع عــى حجــم القــوى العاملــة البالــغ 464.5 ألــف شــخص، ســنحصل 
عــى معــدل البطالــة.

26   صنــدوق وقفــة عــز، هــو صنــدوق وطنــي تــم تأسيســه بقــرار مــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني د. محمــد اشــتية، وبنــاء عــى توجيهــات فخامــة الرئيــس محمــود 
عبــاس.  يهــدف إنشــاؤه إىل تركيــز الجهــود الوطنيــة للمســاهمة يف مواجهــة تدايــات أزمــة انتشــار فايــروس كورونــا يف فلســطن وأبعادهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة 
والصحيــة.  يهــدف الصنــدوق كذلــك إىل تعزيــز التضامــن والتكافــل بــن مختلــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني، مــن خــال مشــاركة كافــة املؤسســات والــركات 
ورجــال األعــامل واألفــراد داخــل فلســطن والشــتات، باملســاهمة مــن خالــه يف التخفيــف مــن آثــار هــذه األزمــة، ومواجهــة جائحــة كورونــا يف فلســطن.  ينحــر 



11االستجابة الشاملة لآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد-١٩ يف فلسطين تحت االحتالل

دعمت وزارة التنمية اجتامعية قوائم العامل املتررين واملقدمة من وزارة العمل مببالغ نقدية ملرة واحدة.  •

1-3 األثر عىل شبكات الحامية واألمان االجتامعي

1-3-1 التأثري عىل الفقراء

تأثــرت األحــوال االجتامعيــة للنــاس جــراء اإلغــاق والراجــع الحــاد يف مســتوى األنشــطة االقتصاديــة، وبخاصــة أن أكــر 
مــن نصــف املجتمــع يعيشــون تحــت خــط الفقــر والفقــر املدقــع، وحــوايل مليــون شــخص يتلقــون نوعــاً مــن املســاعدات 
ــارش عــى نســب  ــة بشــكل مب ــر يف معــدالت البطال ــاع الكب ــة.27  انعكــس االرتف ــة االجتامعي ــروا ووزارة التنمي مــن األون
الفقــر؛ فقــد توقــع البنــك الــدويل أن يرتفــع معــدل الفقــر يف قطــاع غــزة ليصــل إىل 64%،28  حيــث انضمــت آالف األرس 
ــاك أكــر مــن 36 ألــف أرسة  ــاء املقابــات أن هن ــة أثن ــة االجتامعي ــرة الفقــر.  كــام أكــدت وزارة التنمي ــدة إىل دائ الجدي
ــوا  ــة كان ــل الجائح ــخص قب ــون ش ــوايل ملي ــت إىل ح ــا، أُضيف ــة كورون ــبب جائح ــر بس ــرة الفق ــت إىل دائ ــدة انضم جدي
يتلقــون نوعــاً مــن املســاعدات مــن األونــروا ووزارة الشــؤون االجتامعيــة.  تبــن مــن خــال املقابــات أن قــدرة األرس عــى 
ــات التكيــف  ــادة عــى حــاالت االعتــامد عــى آلي ــك قدرتهــا عــى التكيــف، وقــد طــرأت زي االســتهاك تراجعــت، وكذل
الســلبية، مبــا فيهــا تقليــص وجبــات الطعــام، واقــراض الغــذاء مــن األصدقــاء أو األقــارب.  تشــر تقديــرات وزارة العمــل إىل 
أن نحــو 38,000 عامــل مــن بــن 130,000 عامــل مســجل، يحتاجــون إىل املســاعدات اإلنســانية العاجلــة بســبب األوضــاع 
ــون منهــا بعــد الجائحــة،29 وقــد يشــمل هــذا العــدد العاملــن يف  ــة التــي أصبحــوا يعان ــة الصعب ــة واالجتامعي االقتصادي
األســواق الشــعبية والقطــاع غــر املنظــم عمومــاً.  ليــس ذلــك فحســب، بــل إن هنــاك اآلالف مــن املوظفــن العموميــن 
املنتســبن للســلطة الفلســطينية الذيــن يتقاضــون اآلن نصــف راتــب، قــد وقعــوا تحــت خــط الفقــر املُقــدر مببلــغ 2474 
شــيكاً ألرسة مكونــة مــن خمســة أفــراد، وهــذه الفئــة مهملــة عــادة يف التقديــرات عــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت مــن 

الفئــات املعرضــة لخطــر الوقــوع تحــت خــط الفقــر حتــى قبــل كورونــا، نتيجــة تخفيضــات دامئــة يف رواتبهــم.

ومــن أبــرز التدخــات قيــام مؤسســات الســلطة الفلســطينية مــن خــال وزارة التنميــة االجتامعيــة بتقديــم الدعــم 
املــادي والعينــي آلالف األرس الجديــدة التــي تــررت يف ظــل جائحــة كورونــا، إضافــة إىل متابعــة تســجيل وحــر 
ــاً آلالف العــامل  ــه دعــامً نقدي ــرام الل ــك قدمــت وزارة العمــل ب ــم الدعــم.  وكذل ــداً لتقدي ــن الجــدد متهي املترري

املترريــن مــن إغــاق منشــآتهم مــن خــال صنــدوق وقفــة عــز.

كذلــك تــم التنســيق مــع مقــر الــوزارة يف رام اللــه لتحديــد املســتفيدين مــن تدخــات الــوزارة لدعــم األرس املتــررة، 
وتقديــم بعــض املســاعدات النقديــة والعينيــة عــرب تربعــات محليــة داخــل غــزة.

1-3-2 التأثري عىل منظومة الحامية االجتامعية

تأثــرت قــدرة قطــاع الحاميــة االجتامعيــة ســلبياً بفعــل القيــود والتدابــر للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا، حيــث 
وجــدت املؤسســات الدوليــة، وهــي تقــوم بجهــد مؤثــر يف الحاميــة االجتامعيــة يف قطــاع غــزة، فعــى ســبيل املثــال، 
أوقــف خمســة مــن رشكاء اليونيســف الثامنيــة عــر يف مجــال حاميــة الطفولــة أنشــطتهم بصــورة كاملــة، وقلّــص 
12 رشيــكاً آخــر أنشــطته إىل حــد كبــر.  وكانــت هنــاك صعوبــة يف إجــراء الزيــارات البيتيــة بســبب تزايــد املخــاوف 

مــن العــدوى.30

ــاج القطــاع  ــة احتي ــم الدعــم لتلبي ــة، وتقدي ــة االجتامعي ــة مــن خــال وزارة التنمي ــات املعــوزة واملتــررة جــراء األزم ــه الدعــم للعائ ــدوق يف توجي ــربع الصن ت
)https://www.waqfetizz.ps/ar/page/waqfetizz( الصحــي عــن طريــق وزارة الصحــة الفلســطينية

27  UNRWA, emergency appeal 2020, https://www.unrwa.org/ar/resources/emergency-appeals/%D8%A7, P3.
28  The World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, June 2 2020, P 7.
29  Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 6, op. cit.
30 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 1,op.cit.
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تراجعــت قــدرة مقدمــي الخدمــات اإلغاثيــة واملســاعدات الطارئــة عــى تغطيــة احتياجــات كافــة الفئــات الفقــرة 
واملهمشــة، والفقــراء الجــدد، وعــامل املياومــة الذيــن فقــدوا مصــدر دخلهــم بفعــل جائحــة كورونــا، وذلــك بســبب 
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي ــوط هائل ــرض لضغ ــي تتع ــة الت ــة االجتامعي ــدى وزارة التنمي ــة ل ــوارد، وبخاص ــة امل محدودي
واملســاعدات املاليــة لعــرات آالف الفقــراء الجــدد.  يُشــار إىل أن أغلــب املســاعدات املقدمــة إغاثيــة طارئــة وغــر 
مســتمرة، وال تلبــي نصــف الحاجــات األساســية لــأرس الفقــرة يف غــزة، ومــن غــر املتوقــع أن تحقــق إنجــازاً ملموســاً 

لتحســن حيــاة الفئــات املهمشــة.31

تعتــرب النســاء مــن بــن العاملــن األكــر تأثــراً بالجائحــة، حيــث تبلــغ نســبة مــن يعملــن يف قطــاع الخدمــات عمومــاً 
ــى وضــع النســاء  ــاء ع ــرات الوب ــك تأث ــا نســاء. أضــف إىل ذل ــن األرس تعيله ــاك حــوايل 11% م حــوايل 95%، وهن
العامــات يف البيــوت، حيــث تزايــدت أعبــاء العمــل املنــزيل،32 وهــي مرشــحة إىل زيــادة كبــرة يف ضــوء التوقعــات 
ــا ســابقاً، لذلــك مــن املتوقــع أن تســاهم الجائحــة يف  ــة إىل أكــر مــن 60% كــام أرشن ــادة املعــدل العــام للبطال بزي

زيــادة معانــاة النســاء وتهميشــهن يف ســوق العمــل.

وتعتــرب األرس التــي ترتفــع فيهــا نســب اإلعالــة33 مــن األرس املرشــحة للتأثــر الشــديد بتداعيــات الوبــاء، وتصبــح معرضــة 
للخطــر بوجــه خــاص، حيــث تبلــغ نســبة اإلعالــة يف قطــاع غــزة 80% )مقارنــة بحــوايل 66% يف الضفــة(،34  مبــا فيهــا األرس 
التــي لديهــا أطفــال أو مســنون، وتلــك التــي تعيلهــا إنــاث أو أشــخاص ذوو إعاقــة )نســبة ذوي اإلعاقــة 2.3% يف قطــاع 
غــزة(.  كــام أن ظــروف الســكن، وبخاصــة يف املخيــامت، عــادة مــا تكــون ســيئة، حيــث تعــاين مــن االكتظــاظ الشــديد 
)تشــر نتائــج تعــداد الســكان واملســاكن إىل أن 11.7% مــن األرس تســكن يف مســاكن ذات كثافــة ســكنية تبلــغ 3 أفــراد أو 
أكــر للغرفــة، وترتفــع إىل 15.6% يف املخيــامت(،35 وتفتقــر إىل املســاحة الازمــة لعــزل أفــراد األرسة املــرىض، كــام أن تحقيــق 
رشوط التباعــد االجتامعــي تعتــرب مهمــة صعبــة جــداً وهــو مــا يفــر األرقــام الكبــرة لعــدد اإلصابــات يف قطــاع غــزة خــال 

شــهري تريــن األول وتريــن الثــاين مــن العــام 2020.

تؤكــد املقابــات مــع مســؤول اتّحــاد العــامل ومســؤول آخــر يف وزارة العمــل عــى أن العــامل األكــر تــرراً مــن جائحــة كورونــا 
هــم ضمــن العاملــن لحســابهم الخــاص والعاملــن يف القطــاع غــر املنظــم، ومعظــم العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص، وغالبــاً 
مــا يعمــل هــؤالء يف ظــروف صعبــة بــدون حقــوق وال أيــة تدابــر تتعلــق بالحاميــة، وهــم معرضــون لفقــدان أعاملهــم عنــد 
ــة  ــم الغذائي ــن احتياجاته ــر املنتظــم لتأمــن الحــد األدىن م ــون عــى العمــل اليومــي غ ــام يعتمــد هــؤالء العامل ــات، ك األزم
ونفقــات معيشــتهم.  عــى ســبيل املثــال، يتقــاىض 81% مــن العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص مــا معدلــه 678 شــيكاً شــهرياً، 
ــم  ــارة واملطاع ــة يف التج ــات، وبخاص ــاع الخدم ــم يف قط ــل معظمه ــة،36  ويعم ــوى العامل ــث للق ــع الثال ــات الرب ــب بيان حس
والفنــادق واملقاهــي، وباعــة متجولــن، وكلهــا قطاعــات طالهــا اإلغــاق، أو تأثــرت بشــكل كبــر نتيجــة تفــي الوبــاء، مــا يعنــي 

أن هــذه الفئــات جميعهــا أصبحــت دون دخــل تقريبــاً.

ــراً مــن  ــن أن جــزءاً كب ــات الضعيفــة واملهمشــة، وتب ــن يقعــون ضمــن الفئ ــات عــى أوضــاع الشــباب الذي ركــزت املقاب
ــدوا مصــدر  ــد فق ــة، أو ســائقي التاكــي، أو أصحــاب البســطات، ق ــر املنظــم، وباملياوم ــن يف القطــاع غ الشــباب العامل
ــة  ــة االجتامعي ــن وزارة التنمي ــرة واحــدة، م ــم محــدود مل ــى دع ــوا ع ــم حصل ــزءاً منه ــن أن ج ــم م ــى الرغ ــم، وع دخله

31  سعيد أبو غزة.  “تداعيات جائحة كورونا عى الحامية االجتامعية يف قطاع غزة”، شبكة املنظامت األهلية، آب/أغسطس 2020، ص 2.
32   املرجع السابق، ص 17.

33  نسبة اإلعالة هي عدد األشخاص املعالن لكل مائة شخص يف سن العمل.
34  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  2019.  الفلسطينيون يف نهاية العام 2019.  رام الله – فلسطن، ص24.

ــه –  ــة.  قطــاع غــزة.  رام الل ــر املســاكن – النتائــج النهائي 35  الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  2019.  التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017: تقري
ــطن، ص 33. فلس

ــه-  ــة. رام الل ــوى العامل ــي مســح الق ــر الصحف ــث 2020. التقري ــع الثال ــول 2020( الرب ــة: )متــوز – أيل ــوى العامل ــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  2020. مســح الق ــاز املرك 36  الجه
فلســطن.
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بالتنســيق مــع وزارة العمــل، فــإن الشــكوى املســتمرة كانــت مــن عــدم وجــود اســتدامة ملثــل هــذه املســاعدات املحــدودة.  
ــزواج،  ــار ال ــاً لقبــول الشــباب يف العمــل املؤقــت، وهــو معي ــاراً متييزي ــاك معي اتّضــح أيضــاً يف برامــج وزارة العمــل أن هن
وعــى الرغــم مــن أن معظــم الشــباب غــر متزوجــن، فــإن هــذا املعيــار موجــود، وأشــار مســؤول العمــل يف غــزة إىل أنــه تــم 
تــدارك هــذا املعيــار، وســيتم تخصيــص عــدد معــن مــن الوظائــف لغــر املتزوجــن يف برامــج التشــغيل املؤقــت القادمــة.

هموم أحد الشباب بسبب جائحة كورونا

ــة اآلداب يف جامعــة األزهــر  ــا مــع أحــد الشــباب يف قطــاع غــزة، أشــار إىل تخرجــه مــن كلي يف مقابلتن
ــررت  ــدوى، ق ــل دون ج ــن عم ــث ع ــن البح ــنتن م ــد س ــام 2014، و“بع ــامع الع ــم اجت ــص عل تخص
ــوم  ــت عــى دبل ــة، ودرســت وحصل ــاء العام ــي، وتخصصــت يف الكهرب ــب املهن ــز للتدري االلتحــاق مبرك
مهنــي.  حصلــت عــى عمــل مؤقــت يف اتحــاد الكنائــس يف مجــال الكهربــاء ملــدة 9 أشــهر، وبعــد االنتهــاء 
ــي  ــت أوراق ــل.  قدم ــن عم ــد، وهــي البحــث ع ــن جدي ــذاب م ــة الع ــدأت رحل ــت وب جلســت يف البي
ملستشــفى يتبــع جمعيــة أهليــة “مستشــفى الخدمــة العامــة”، للعمــل يف الكهربــاء، وبعــد املقابــات تــم 
قبــويل بــرط العمــل متطوعــاً كفــرة تدريبيــة مــع تغطيــة املواصــات فقــط مببلــغ 300 شــيكل شــهرياً.

كان هــذا قبــل كورونــا بشــهر، وبعدهــا ونتيجــة اإلجــراءات وانخفــاض عــدد املراجعــن واإلغاقــات، تــم 
تريــح عــدد مــن العاملــن، وكنــت مــن ضمــن املرحــن، ألجــد نفــي مــرة أخــرى جالســاً يف البيــت، 

ليــس لــدي القــدرة حتــى عــى البحــث عــن عمــل نتيجــة اإلجــراءات املشــددة وإغــاق املؤسســات.

ســجلت يف وزارة العمــل مرتــن شــأين شــأن كل مــن تــرر مــن كورونــا، ومل أحــَظ بــأي دعــم، والســبب 
أين غــر متــزوج، عــى الرغــم مــن أن هنــاك اآلالف مــن الشــباب غــر املتزوجــن.

إن غيــاب الحاميــة االجتامعيــة واملســاندة للفئــات الســابقة، ويف ظــل صدمــة دخــل العمــل، ســيهوي بــاألرس شــبه 
الفقــرة إىل هــوة الفقــر، وســيدفع العائــات الفقــرة إىل مــا دون خــط الفقــر، أي إىل خــط الفقــر املُدقــع.  يعــزز 
مــن ذلــك مــا أكدتــه وزارة التنميــة االجتامعيــة أثنــاء املقابــات أن هنــاك أكــر مــن 36 ألــف أرسة جديــدة انضمــت 
إىل دائــرة الفقــر بســبب جائحــة كورونــا، أُضيفــت إىل حــوايل مليــون شــخص قبــل الجائحــة كانــوا يتلقــون نوعــاً مــن 

املســاعدات مــن األونــروا ووزارة الشــؤون االجتامعيــة.

التدخات:
اســتمرت األونــروا يف تنفيــذ برامــج املســاعدات النقديــة والغذائيــة للفئــات األشــد ضعفــاً.  يشــمل ذلــك الربامــج   •
ــة،  ــداءات الطارئ ــن الن ــة م ــج املمول ــان االجتامعــي( والربام ــة )شــبكة األم ــج االعتيادي ــة يف إطــار الربام املدعوم
وتســليم املعونــات الغذائيــة يف غــزة مــن بيــت إىل بيــت، وذلــك لتجنــب تجمــع العاملــن واملســتفيدين يف مراكــز 

التوزيــع املزدحمــة.
وزعــت مؤسســات أهليــة وخريــة عــرات آالف الســال الغذائيــة عــى العائــات الفقــرة واملتــررة مــن املــرض   •

يف املحافظــات الجنوبيــة كافــة.
وزعــت مجموعــات لــوازم النظافــة الشــخصية والصحيــة للنســاء واألطفــال الضعفــاء املوجوديــن يف مراكــز الحجــر،   •
إىل جانــب املــواد الرويحيــة لأطفــال، وأعــّدت نــرات ومــواد تثقيفيــة وملصقــات لغايــات توزيعهــا.  وفضــاً عــن 
ذلــك، حصــل نحــو 300 أرسة فلســطينية تخضــع للحجــر املنــزيل، وأشــخاص مصابــون بفايــروس كوفيــد-19، واألرس 

األكــر حاجــة، مبــن فيهــا مــن النســاء، عــى معــدات الحاميــة الطبيــة ومنتجــات النظافــة الصحيــة.



14

وزعت أربع منظامت رشيكة نحو 12,000 قسيمة لراء مواد النظافة الصحية عى األرس الضعيفة.  •

1-3-3 التأثري عىل مستوى الضغوط النفسية والعنف

هنــاك مــؤرشات عــى ازديــاد املشــاكل األرسيــة بســبب تدهــور الوضــع االقتصــادي ومكــوث الرجــال لفــرة أطــول يف 
البيــت، وارتفــاع حجــم املســؤوليات عــى كاهــل النســاء، وزيــادة الضغــوط النفســية عليهــن يف ظــل تــردي األوضــاع 
االقتصاديــة، وعــدم قدرتهــن عــى تلبيــة االحتياجــات األساســية.37   تشــر البيانــات واملعلومــات الــواردة من املؤسســات 
املعنيــة بشــؤون املــرأة واألرسة، إىل تزايــد ملحــوظ يف معــدالت انتشــار ظاهــرة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي، 
ســاهم يف ذلــك إغــاق أماكــن العمــل، وفــرض القيــود عــى الحركــة، وااللتــزام بالحجــر الصحــي للقادمــن مــن الخــارج، 
ــت  ــاء.  وتوصل ــة النس ــن وصح ــى أم ــدة ع ــر بش ــذي أثّ ــر ال ــأرس، األم ــية ل ــة واملعيش ــاع االقتصادي ــور األوض وتده
ــوع  ــو 2020، إىل ارتفــاع ملحــوظ يف العنــف املبنــي عــى الن ــة عائشــة يف أيار/ماي دراســة اســتطاعية أعدتهــا جمعي
االجتامعــي ضــد النســاء وصــل إىل 47%، وأن ثلثــي النســاء املعنفــات توجهــن لأهــل بالشــكوى وطلــب املســاعدة.  
وأظهــرت الدراســة أن أهــم أشــكال العنــف ضــد النســاء كان العنــف االقتصــادي، الــذي بلغــت نســبته 61%، يليــه 
العنــف النفــي 52%.38  ووفقــاً ملؤسســة ســوا، وهــي منظمــة غــر حكوميــة فلســطينية تديــر أحــد خطــوط املســاعدة 
ــداء  ــاالت االعت ــة بح ــاالت املتعلق ــى االتص ــبتها 20% ع ــادة نس ــرأت زي ــة، ط ــطينية املحتل ــة يف األرض الفلس الهاتفي
والعنــف عــى أســاس أســبوعي يف الفــرة الواقعــة بــن األســبوع األخــر مــن شــهر آذار/مــارس ويــوم 9 نيســان/أبريل.  
ويف األســبوع الــذي تــا هــذه الفــرة، أشــارت التقاريــر إىل ارتفــاع تلــك الحــاالت مبــا نســبته 43%، حيــث ورد 54 اتصــاالً 
مــن نســاء، و26 اتصــاالً مــن رجــال.  وجــاءت هــذه االتصــاالت يف معظمهــا مــن قطــاع غــزة.39  عــى صعيــد العنــف 
ــف أنواعــه، وبخاصــة النفــي  ــة عائشــة إىل أن العنــف ضــد األطفــال، مبختل ــت دراســة جمعي ــال، توصل ضــد األطف

واللفظــي والجســدي، تزايــد بنســب 36.6%، 33%، 18%، عــى الرتيــب.40

ــرب  ــز وصــل إىل آالف النســاء “ع ــا، أن املرك ــة معه ــاء املقابل ــزة أثن ــرأة، يف قطــاع غ ــز شــؤون امل ــرة مرك ــدت مدي أك
اتصالنــا املبــارش أو اتصــال النســاء علينــا عــرب هواتفنــا املجانيــة”.  فعليــاً هنــاك تزايــد يف معــدالت العنــف داخــل 
األرسة، وبخاصــة العنــف املنــزيل ضــد النســاء والفتيــات واألطفــال.  كــام تشــر رئيســة جمعيــة املــرأة املبدعــة إىل 
النتائــج األوليــة لدراســة ميدانيــة أعدتهــا الجمعيــة بــأن أكــر مــن 70% مــن النســاء تعرضــن للعنــف داخــل بيوتهــن.  
إال أن املقابــات أشــارت إىل وجــود مشــكات لــدى النســاء، يف ظــل كورونــا، يف اإلبــاغ عــن العنــف وطلــب الحاميــة، 
فاملــرأة ال تســتطيع الخــروج بســبب حظــر التجــول وفــرض اإلقامــة يف البيــوت، مــا حــدَّ مــن إمكانيــة طلــب الحاميــة 
ــدور املحــدود للمؤسســات املختصــة  ــن ال ــن النســاء م ــد م ــام اشــتكت العدي ــف.  ك ــرأة للعن ــرض امل ــة تع يف حال
ــا يف  ــم تدخاته ــت معظ ــوارئ، ومتثل ــات الط ــاء يف أوق ــع النس ــل م ــة للتعام ــة واضح ــك خط ــي ال متتل ــها، فه نفس
التفريــغ النفــي عــى الهاتــف وعــن بعــد، التــي ال تعتــرب فعالــة للحــد مــن العنــف حســب آراء النســاء اللــوايت متــت 
مقابلتهــن.  توصــل مســح أجــراه مركــز غــزة للصحــة النفســية إىل أن جائحــة كورونــا أثــرت عــى مســتوى الصحــة 
ــاع  ــدوى، وانقط ــن الع ــوف م ــق والخ ــبة القل ــادة نس ــبب زي ــزة، بس ــاع غ ــات يف قط ــف الفئ ــى مختل ــية ع النفس
ــاالت  ــة )ح ــر والوصم ــن التنم ــون م ــم يعان ــن وذويه ــم املحجوري ــح أن معظ ــد املس ــي.41  ورص ــل االجتامع التواص
نفســية(، ويفتقــد البعــض داخــل مراكــز الحجــر ملعايــر الحاميــة، وتنتــج عــن ذلــك آثــار اجتامعيــة ونفســية مثــل 
العزلــة والعدوانيــة واالكتئــاب.42   وال يــزال اإلحســاس بالوحــدة واالكتئــاب وتعاطــي األدويــة وإلحــاق األذى بالنفــس 

37   مركز غزة للصحة النفسية، مرجع سابق.
38   عندليب عدوان، أوضاع املرأة الفلسطينية يف ظل انتشار وباء كوفيد-19، شبكة املنظامت األهلية، أغسطس 2020.

39  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــوؤن األنســانية )األوتشــا(، أزمــة يف خضــّم أزمــة: محاربــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي خــال أزمــة فــروس كورونــا 
ــد-19(، )كوفي

https://www.ochaopt.org/ar/content/crisis-within-crisis-fighting-gender-based-violence-gbv-during-covid-19-0 
40  مركز غزة للصحة النفسية، مرجع سابق.

41  مركز غزة للصحة النفسية، تأثر فايروس كورونا عى الصحة النفسية يف قطاع غزة، ورقة حقائق، شبكة املنظامت األهلية، أغسطس 2020.
http://mezan.org/post/30190 :4/4/2020 ،42  انظر: مركز امليزان، ورقة موقف: حول عملية الحجر الصحي يف قطاع غزة
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ــق، فعــى مــدى أســبوع واحــد، وصــل برنامــج غــزة للصحــة  ــاة للقل ــاء مدع أو الســلوك االنتحــاري يف ســياق الوب
النفســية حــوايل 5,000 شــخص محتــاج، بينــام زاد مقدمــو الخدمــات الرئيســيون اآلخــرون، كوكالــة األونــروا، وســوا، 

الجهــود التــي يبذلونهــا لاســتجابة الحتياجــات الصحــة العقليــة والدعــم النفــي واالجتامعــي.43

مــا زالــت األونــروا تقــدم خدمــات املشــورة القانونيــة واإلرشــاد خــال حالــة الطــوارئ.  وســيقوم مرشــدو املســاعدة 
القانونيــة الذيــن يعملــون عــن كثــب مــع برامــج الحاميــة واإلغاثــة والخدمــات االجتامعيــة بتقديــم املشــورة القانونية 
الازمــة عــن طريــق الهاتــف لأفــراد الضعفــاء واملعرضــن للخطــر.  وســتتناول هــذه االستشــارات مســائل العنــف 
القائــم عــى النــوع االجتامعــي، واالعتــداء البــدين، واإلســاءة لأطفــال، واالســتغال واالعتــداء الجنــي، والحرمــان مــن 
املــوارد، والــزواج املبكر/القــري وحاميــة الطفــل، والطــاق، وحضانــة األطفــال.  وســيتم توثيــق الحــاالت وتتبعهــا 
باســتخدام بيانــات مصنفــة، وســوف يســاعد التحليــل يف توجيــه التدخــات املســتقبلية لصالــح الســكان املعرضــن 

للخطــر.44

األشــخاص ذوو اإلعاقــة هــم، أيضــاً، مــن ضمــن الفئــات املهمشــة التــي تــررت بشــكل كبــر بفعــل جائحــة كورونــا، 
وفقــاً لتقييــم أجــري مؤخــراً حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف قطــاع غــزة، يعــاين نحــو 85% منهــم مــن مســتويات 
متزايــدة مــن التوتــر والضغــط النفــي بســبب اضطرارهــم لعــزل أنفســهم عــن األبنــاء واملحيــط الــذي يعيشــون فيــه 

خوفــاً مــن اإلصابــة بالفايــروس.45

عىل مستوى التدخالت
ــة  ــات الفاعل ــن التدخ ــة م ــة( مبجموع ــة ودولي ــة وأهلي ــة )حكومي ــات ذات العاق ــن املؤسس ــد م ــت العدي قام
للتخفيــف مــن آثــار التوتــرات والضغــوط النفســية، عــى صعيــد املؤسســات األهليــة، اســتعرضت شــبكة املنظــامت 

ــي: ــا ي ــاً مل ــة مجمــل تدخــات مؤسســاتها وفق األهلي

ــات الصحــة النفســية  ــذ اســتبيان خــاص بخدم قامــت مؤسســة عايشــة وبرنامــج غــزة للصحــة النفســية بتنفي  •
واآلثــار املتوقعــة، ومعرفــة طــرق الوصــول واالتصــال مبركــز غــزة للصحــة النفســية، وإعــداد دراســة اســتطاعية 
عــن تأثــر املــرض عــى تزايــد العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي وأنواعــه، ومتثــل هــدف االســتبيان يف توفــر 

املعلومــات الازمــة إلجــراء التدخــل املناســب بنــاء عــى نتائــج االســتبيان.
ــوع  ــى الن ــي ع ــف املبن ــتجابة للعن ــوارئ لاس ــات الط ــول “خدم ــاً ح ــة دلي ــامت األهلي ــبكة املنظ ــدرت ش أص  •
االجتامعــي” خــال أزمــة كورونــا، وتوفــر خدمــات اإلرشــاد النفــي اإللكرونيــة للنســاء املــرددات عــى الوحدات 
القانونيــة لــدى املنظــامت، وبخاصــة للنســاء املعنفــات يف املناطــق املهمشــة، ويســاعد الدليــل هــذه املؤسســات 

يف تدخاتهــا املناســبة والتنســيق مــع املؤسســات الريكــة يف مجــال العنــف والصحــة النفســية.
ــة  ــي الصحي ــى النواح ــر كوفيد-19ع ــن تأث ــل ع ــن أوراق عم ــة م ــة مجموع ــامت األهلي ــبكة املنظ ــدت ش أع  •
ــة. ــات ذات العاق ــاركة املؤسس ــج مبش ــرض النتائ ــراً لع ــدت مؤمت ــة، وعق ــرأة وذوي اإلعاق ــة وامل ــية والحامي والنفس
إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي عــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والوقايــة منــه، وقــد أُطلقــت هــذه   •
املبــادرات مــن مؤسســات أهليــة عــدة؛ مثــل مركــز شــؤون املــرأة، وبرنامــج غــزة للصحــة النفســية، وجمعيــة 

ــة. عايشــة، ... وغرهــا يف إطــار تنســيقي مــن شــبكة املنظــامت األهلي
ــة  ــل برنامــج غــزة للصحــة النفســية، ومركــز شــؤون املــرأة، خطوطــاً هاتفي ــة عــدة، مث وفــرت مؤسســات أهلي  •

ــد. ــن بع ــي ع ــم النفي-االجتامع ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــم خدم ــق لتقدي ــاخنة وطرائ س
ــة مــن  ــة بالحامي ــوكاالت املعني ــن ال ــة الدامئــة املشــركة ب ــروا” توجيهــات اللجن ــة الغــوث “األون اعتمــدت وكال  •

ــا. ــتجابة به ــد االس ــي تسرش ــد-19، ل ــياق كوفي ــي يف س ــداء الجن ــتغال واالعت االس
43 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 8,op.cit.
44 UNRWA, updated unrwa flash appeal for the covid-19 response, OP. CIT. P 25.
45 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 12,op.cit.
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ــة  ــة، وبخاص ــة الدولي ــر الحكومي ــامت غ ــدة واملنظ ــم املتح ــوكاالت األم ــة ل ــة التابع ــة الحامي ــت مجموع قام  •
املنظــامت الريكــة العاملــة يف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي بتدخــات عــدة أهمهــا:

قدمــت مجموعــة النظافــة التابعــة لــوكاالت األمــم املتحــدة مجموعــات مــن لــوازم النظافــة الشــخصية والصحية   -
للنســاء واألطفــال الضعفــاء املوجوديــن يف مراكــز الحجــر، إىل جانــب املــواد الرويحيــة لأطفــال، وأعــّدت هــذه 
املجموعــة نــرات ومــواد تثقيفيــة وملصقــات لرفــع الوعــي وتثقيــف املواطنــن.  وفضــاً عــن ذلــك، حصــل نحو 
300 أرسة فلســطينية تخضــع للحجــر املنــزيل، وأشــخاص مصابــون بفايــروس كوفيــد-19، واألرس األكــر حاجــة، 

مبــن فيهــا مــن النســاء، عــى معــدات الحاميــة الطبيــة ومنتجــات النظافــة الصحيــة، مــن هــذه املجموعــة.
وســعت مجموعــة الصحــة التابعــة لــوكاالت األمــم املتحــدة نطــاق خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة   -
وتنظيــم األرسة بعدمــا أعلنــت وزارة الصحــة يف غــزة تعليــق عمل جميع العيــادات الخارجية يف املستشــفيات، 

وذلــك ملحاولــة جــر الفجــوة يف هــذه الخدمــات.
وزعــت أربــع منظــامت رشيكــة مــن املنظــامت الدوليــة التــي هــي عضــو يف مجموعــة الصحــة نحــو 12,000   -

قســيمة لــراء مــواد النظافــة الصحيــة عــى األرس الضعيفــة.

1-4 األثر عىل بناء مجتمعات صامدة وتعزيز الوصول إىل الخدمات األساسية

1-4-1التأثريات الصحية لوباء جائحة كورونا

تطور الجائحة يف قطاع غزة
حافــظ القطــاع الصحــي يف قطــاع غــزة منــذ أوائــل آذار وحتــى 24 آب عــى وتــرة منخفضــة لعــدد اإلصابــات، حيــث 
بلــغ عــدد الحــاالت املؤكــد إصابتهــا بالفايــروس 82 حالــة، وجميعهــا بــن األفــراد املحجوريــن القادمــن مــن الخــارج.  
بحلــول يــوم 24 آب/أغســطس، تــم الكشــف عــن حــاالت مصابــة بــن املواطنــن خــارج الحجــر، وتزايــد العــدد منــذ 
ذلــك التاريــخ حتــى وصــل إىل 19,160 )حتــى يــوم الســبت 28 تريــن الثاين/نوفمــرب 2020(، ومــن ثــم فــإن عــدد 
الحــاالت الراكمــي يصــل إىل 19,242 حالــة.  تركــزت معظــم الحــاالت يف محافظــة غــزة ومحافظــة الشــامل )%42.3، 
41.4% لــكل منهــام عــى الرتيــب(.46  ومــن ثــم، فــإن قــدرة القطــاع الصحــي التــي تــم تقويضهــا بســبب الحصــار 
اإلرسائيــي منــذ مــا يزيــد عــى 14 ســنة، واالنقســام الســيايس الداخــي، أصبحــت ال تســتوعب األعــداد املتزايــدة 
مــن اإلصابــات، وبخاصــة تلــك التــي تحتــاج إىل رعايــة صحيــة يف املستشــفيات، يف ظــل نقــص مزمــن يف املوظفــن 
املتخصصــن واألدويــة واملعــدات، حيــث كانــت وزارة الصحــة يف غــزة تعــاين قبــل اكتشــاف الحــاالت الجديــدة مــن 
نقــص خطــر بلــغ 45% يف قامئــة األدويــة األساســية، و31% مــن املســتهلكات الطبيــة، و65% مــن لــوازم املختــربات 
وبنــوك الــدم.47 كذلــك تأثــرت املرافــق الصحيــة نتيجــة أزمــة الكهربــاء التــي نجمــت عــن توقــف تشــغيل محطــة 

توليــد الكهربــاء، بســبب حظــر ســلطات االحتــال اإلرسائيــي توريــد الوقــود الــازم لتشــغيلها.

تشــر املقابــات التــي تــم إجراؤهــا مــع بعــض املســؤولن يف وزارة الصحــة إىل تزايــد الضغــوط عــى فــرق العمــل يف القطــاع 
الصحــي، ونقــص متزايــد يف املعــدات الازمــة للوقايــة، ونقــص يف رشائــح الفحــص الازمــة الكتشــاف فايــروس كورونــا، كــام 
ــة  ــة املركــزة املجهــزة بأجهــزة التنفــس االصطناعــي، وأطقــم الوقاي ــد مــن غــرف العناي ــز مزي ــاك حاجــة إىل تجهي أن هن
ــاك  ــروس.  هن ــة الفاي ــة ملواجه ــتهلكات الطبي ــة واملس ــة، واألدوي ــارات الواقي ــة والنظ ــم الطبي ــة الطواق ــة لحامي املخصص
مشــكلة كبــرة تتعلــق بنقــص يف مراكــز الحجــر الصحــي، وبخاصــة أن قطــاع غــزة يعــاين مــن اكتظــاظ ســكاين كبــر، ومعظم 
البيــوت غــر صالحــة للحجــر الصحــي.  أضــف إىل ذلــك نقــص الوعــي املجتمعــي مبخاطــر جائحــة كورونــا، حيــث تصــل 

درجــة االســتهتار إىل عــدم التصديــق بوجــود املــرض أحيانــاً.

http://www.moh.gov.ps/portal :746   وزارة الصحة يف غزة، التقرير اليومي لفايروس كوفيد-19، 28/8، ص
47   املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان، “قطــاع غــزة عــى أعتــاب كارثــة حقيقيــة بســبب انتشــار فايــروس كورونــا واســتمرار الحصــار اإلرسائيــي”، بيــان صحفــي، 27 

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=19516 :2020 آب/أغســطس
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التأثري عىل املرىض اآلخرين
انعكــس تزايــد عــدد اإلصابــات بجائحــة كورونــا عــى قــدرة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة األخــرى عــى اســتقبال 
املــرىض العاديــن )غــر املصابــن بفايــروس كورونــا(، كــام قامــت العديــد منهــا بتغيــر اإلجــراءات الخاصــة باســتقبال 
املــرىض العاديــن.  ويف ســياق التكيــف مــع هــذه األزمــة، جــرى تعليــق جميــع العمليــات الجراحيــة غــر الطارئــة، 
وحــر الرعايــة الصحيــة األوليــة يف 14 مركــزاً يقــدم الخدمــات األساســية فقــط.48   فهنــاك عــبء إضــايف غــر مرتبــط 
ــا يف غــزة، يتمثــل، وفقــاً ملــا أكــده أحــد مســؤويل الصحــة يف غــزة خــال املقابلــة، يف وجــود نحــو  بجائحــة كورون
ــرز،  ــن ُمنعــوا مــن الســفر بســبب إغــاق معــرب إي ــة، الذي ــن إىل مستشــفيات القــدس الرقي 1,700 مريــض محال
ونحــو 4,000 عمليــة جراحيــة جــرى تأجيلهــا بســبب حالــة الطــوارئ )إىل جانــب أكــر مــن 8,000 حالــة ســابقة(.

تبــن مــن خــال املقابــات أن املريضــات املحــوالت إىل مشــايف الضفــة، ينتظــرن ملــدة شــهر وأكــر حتــى تتــم إجــراءات 
ــة  ــة لتغطي ــف إضافي ــد النســاء املريضــات تكالي ــة، وتتكب ــل والضف ــن إرسائي ــة يف كل م ــراءات الوقاي ــة إج الســفر، نتيج

ــة يف املشــايف خــارج قطــاع غــزة. ــام نتيجــة الزحــام يف أقســام معين املواصــات، واإلقامــة لبعــض األي

خدمات الرعاية الصحية
تزايــدت العراقيــل أمــام تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة والوصــول إليهــا، وبخاصــة يف ظــل حظــر التجــوال، بســبب 
إغــاق 23 مركــزاً مــن أصــل 37 مركــزاً للرعايــة الصحيــة األوليــة نتيجــة تحويــل معظــم الطواقــم الطبيــة والكــوادر 
البريــة إىل االســتجابة للمســائل املرتبطــة بفــروس كورونــا.49 وأصــدرت صحــة غــزة، بعــد التطــورات األخــرة، قــراراً 
يقــي بتقنــن خدمــات الرعايــة األوليــة لتقتــر عــى بعــض املراكــز يف كل محافظــة، عــى أن تقــدم فيهــا بعــض 
ــدة شــهر ضمــن  ــة مل ــراض املزمن ــة، ورصف عــاج األم ــة الشــكوى الطارئ ــام يف حال ــة الطــب الع ــات كخدم الخدم

املتــاح، والتطعيــم، والعــاج الطبيعــي، واألشــعة واملختــرب للحــاالت الطارئــة.50

أوضــح مســؤول يف وزارة الصحــة أثنــاء املقابلــة أن خدمــات الرعايــة الصحيــة شــهدت تراجعــاً كبــراً، والعــدد القليــل 
ــروس  ــة بفاي ــن اإلصاب ــرىض م ــن ســامة امل ــد م ــاً أطــول نتيجــة إجــراءات التأك ــه يســتغرق وقت ــم متابعت ــذي تت ال
كورونــا، ويزيــد مــن صعوبــة الوضــع أن البدائــل يف مؤسســات املجتمــع املــدين، أيضــاً، تعــاين مــن عــدم القــدرة عــى 

تقديــم خدمــات الرعايــة األوليــة نتيجــة ضعــف اإلمكانــات واإلغــاق أحيانــاً أخــرى.

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
ــراً إىل أّن  ــاس، نظ ــوالدة والنف ــاض وال ــل واملخ ــاء الحم ــرأة أثن ــات امل ــة باحتياج ــة املتعلق ــات الصحي ــرت الخدم تأث
ــي  ــع مقدم ــص جمي ــد قلّ ــّم يف املستشــفيات.  فق ــوالدات تت ــادات، ومعظــم ال ــرى يف العي معظــم االستشــارات تُج
الخدمــات الرئيســين )وزارة الصحــة واألونــروا واملنظــامت غــر الحكوميــة( خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
ــة،  ــا، مــا أدى إىل تراجــع عــدد النســاء الحوامــل الــايت يراجعــن املراكــز الصحي ــاء فــروس كورون نتيجــة لتفــي وب
واالفتقــار إىل املــوارد الازمــة إلجــراء الزيــارات املنزليــة أو إجرائهــا مــن خــال العيــادات املتنقلــة، والنقــص العــام يف 
اللــوازم الطبيــة، مبــا فيهــا معــدات الوقايــة الشــخصية.51   أشــارت إحــدى النســاء الحوامــل إىل عــدم قدرتهــا عــى 
ــن  ــاً م ــر أمان ــت أك ــاً البي ــة دامئ ــت اإلجاب ــة، وكان ــة وال الحكومي ــادات الخاص ــب ال يف العي ــارة الطبي ــة وزي املتابع

املشــايف، عــى الرغــم مــن الحاجــة املاســة للمتابعــة نتيجــة بعــض املضاعفــات.

48 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 8,op.cit.
49 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 8, )5-11 May, 2020(.

http://www.moh.gov.ps/portal :750  وزارة الصحة يف غزة، التقرير اليومي لفايروس كوفيد-19، 28/8، ص
51 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 5,op.cit.
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أبرز التدخالت:
ــال  ــدة يف املج ــاء املتزاي ــة األعب ــات ملواجه ــن التدخ ــد م ــة بالعدي ــة والدولي ــة واألهلي ــات الحكومي ــت املؤسس قام

ــه: ــروس وســبل مواجهت الصحــي نتيجــة تفــي الفاي

ــة  ــر التنمي ــة ووزي ــرة الصح ــن وزي ــون م ــزة، تتك ــاع غ ــة يف قط ــة الوبائي ــة للحال ــة حكومي ــة متابع ــكيل لجن تش  •
االجتامعيــة ووزراء قطــاع غــزة، مهمتهــا االهتــامم بــكل مــا يتعلــق بالوبــاء ورفــع توصياتهــا ملجلــس الــوزراء.

دعمــت وزارة الصحــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية القطــاع الصحــي باملعــدات واملســتلزمات الخاصــة   •
مبواجهــة كوفيــد-19، وقــد تــم ذلــك مــرات عــدة حســب االحتياجــات املقــدرة يف الــوزارة.

اســتمرار عمــل مؤسســات القطــاع الصحــي األهليــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة للمواطنــن والتعامــل مــع زيــادة   •
عــدد املراجعــن، وبخاصــة لكبــار الســن ومــرىض األمــراض املزمنــة يف ظــل اقتصــار الخدمــات الطبيــة عــى حــاالت 

الطــوارئ.
ــن  ــة م ــراءات الوقاي ــول إج ــج ح ــذ برام ــات وتنفي ــرات وإعان ــات ون ــدة كُتيب ــة ع ــات أهلي ــدرت مؤسس أص  •

فايــروس كورونــا املســتجد، ملحاولــة توســيع وعــي النــاس باملــرض ومتطلبــات الوقايــة.
قامت األونروا بتوزيع معدات الحامية الشخصية عى اآلالف من موظفي الصحة امليدانين، لتعزيز حاميتهم.  •

ــامد إجــراءات التطبيــب عــن بعــد للحــد مــن  ــة غــر الحرجــة واعت ــق الخدمــات الصحي ــروا بتعلي قامــت األون  •
التجمــع يف العيــادات.

اســتمرت األونــروا، كذلــك، يف أعــامل اإلصحــاح وجمــع النفايات الصلبــة يف جميع مخيــامت الاجئن الفلســطينين،   •
مــع تعزيــز تدابــر الحاميــة لعــامل النظافــة.

تواصــل األونــروا العمــل مــع مجتمــع الاجئــن لزيــادة الوعــي بشــأن كوفيــد-19، وتعزيــز مامرســات النظافــة الصحية   •
الســليمة، وتســليط الضــوء عــى أهميــة التباعــد االجتامعــي كإجــراء وقــايئ الحتــواء تفــي الوبــاء.

ومن أبرز جهود املؤسسات الدولية:
تعمــل منظمــة الصحــة العامليــة يف غــزة عــى رشاء 25 مــادة مــن مختلــف املســتهلكات الطبيــة ملعالجــة املــرىض   •
املصابــن بفايــروس كوفيــد-19 يف املنشــآت الطبيــة، مبــا تشــمله مــن أجهــزة التنفــس االصطناعــي، وأجهــزة مراقبة 
حالــة املــرىض، وأرسّة وحــدات العنايــة املركــزة.  وقدمــت املنظمــة املزيــد مــن لــوازم الفحــص، التــي تؤمــن القدرة 
ــص  ــة فح ــو 10,400 مجموع ــليم نح ــة.  تس ــذه الغاي ــزة له ــة يف غ ــوزارة الصح ــخص، ل ــص 2,000 ش ــى فح ع
لقطــاع غــزة وتدريــب 410 مــن أفــراد الطواقــم الصحيــة يف منشــآت العــاج والعــزل عــى إدارة حــاالت اإلصابــة 

بفايــروس كورونــا ومنــع العــدوى والســيطرة عليهــا.
ــة يف غــزة، كــام  ــة الصحي ــة لـــ 15 منشــأة مــن منشــآت الرعاي ــة الصحي ــوازم النظاف تقــدم منظمــة أوكســفام ل  •

ــا. ــن فيه ــن العامل ــخصية للموظف ــة الش ــة الصحي ــواد النظاف ــن م ــادة م ــت 750 م قدم
قدمــت املنظــامت الريكــة يف مجموعــة الصحــة والنظافــة التابعــة لــوكاالت األمــم املتحــدة الدعــم للخدمــات   •
الصحيــة األساســية، حيــث اســتفاد نحــو 5,000 شــخص مــن خدمــات صحــة األمومــة والطفولــة والتغذيــة وتقديم 

األدويــة األساســية ووســائل منــع الحمــل.
تقديــم األدويــة األساســية واملســتهلكات واملعــدات الطبيــة، مبــا فيهــا أجهــزة مراقبــة املــرىض ومضخــات الحقــن،   •
ملراكــز العــاج ومراكــز الفــرز املخصصــة للكشــف عــن أمــراض الجهــاز التنفــي، مــا عــاد بالفائــدة عــى آالف 

املــرىض.
تقــدم املنظــامت الريكــة يف مجموعــة املــأوى املســاعدة ملراكــز الحجــر التــي أُنشــئت الســتيعاب املســافرين   •
القادمــن إىل غــزة.  وزعــت الــوكاالت عــرات آالف الوحــدات مــن املــواد غــر الغذائيــة )فرشــات، وبطانيــات، 
ووســادات، وُحــر(، ولــوازم النظافــة الصحيــة، ومــواد التنظيــف التــي جــرى تحويلهــا إىل مراكــز للحجــر الصحــي.

ورّدت املنظــامت الريكــة يف مجموعــة املــأوى أكــر مــن 900 مروحــة كهربائيــة لتســليمها ملراكــز الحجــر، 300   •
ــوزارة التنميــة االجتامعيــة. فرشــة ل



19االستجابة الشاملة لآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد-١٩ يف فلسطين تحت االحتالل

تفعيــل خطــة الطــوارئ التــي أعدتهــا مجموعــة امليــاه والــرف والصحــي والنظافــة الصحيــة وتأمــن قطــع الغيــار   •
والخزانــات ولــوازم النظافــة الصحيــة لاســتجابة لحالــة الطــوارئ، حيــث عملــت عــى إعــادة تأهيــل مرافــق امليــاه 
والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف العديــد مــن عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة ومراكــز األرسة، وتفريــغ 

122 حفــرة امتصاصيــة وخزانــات رصف صحــي يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة.

تدخالت محلية:
تشكيل لجان مركزية واستشارية وأخرى للطوارئ ولجنة تنسيقية مع املنظامت األهلية واألونروا.  •

إدارة مراكــز الحجــر ومنــع الخــروج واملخالطــة، وتحديــد مــدة الحجــر بـــ21 يومــاً، ُخفضــت إىل أســبوعن، ثــم إىل   •
أســبوع، وأخــراً تــم إلغاؤهــا بــرط توفــر شــهادة خلــو مــن املــرض لــدى القادمــن.

وقف العمل يف العيادات الخارجية والعمليات غر الطارئة.  •
إجــراء الفحــوص الخاصــة بفايــروس كوفيــد-19 ومتابعــة الحــاالت املصابــة، وتجهيــز مستشــفى خــاص بالحــاالت   •

املصابــة والنشــطة التــي مل تتعــاَف.

1-5 األثر عىل التعليم

ترتــب عــى إغــاق املؤسســات التعليميــة يف قطــاع غــزة، حرمــان 561,111 طالبــاً وطالبــة مــن حقهــم يف التعليــم، وهــذا 
ــاض األطفــال.52   وملواجهــة مشــكلة  ــل الطــاب امللتحقــن يف املــدارس، أضــف إليهــم 66,187 طفــاً يف ري العــدد ميث
توقــف األنشــطة التعليميــة، لجــأت املؤسســات التعليميــة إىل التعليــم عــن بعــد، الــذي واجــه العديــد مــن املشــكات 
ــاء الجلســات  ــدة أثن ــرات ع ــذي ينقطــع م ــت ال ــة اإلنرن ــاء، وضعــف جــودة خدم ــل للكهرب ــا االنقطــاع الطوي أهمه
التعليميــة أو يضعــف.53  وال يوجــد نظــام محــدد للتعليــم عــن بعــد، حيــث إنــه يحتــاج إىل بيئــة مناســبة يتوافــر فيهــا 
ــع  ــاء، واإلنرنــت، والحواســيب، وهــي غــر متوافــرة لجمي الحــد األدىن مــن مقومــات النجــاح، التــي تتمثــل يف الكهرب

العائــات يف القطــاع، التــي يعيــش معظمهــا أوضاعــاً اقتصاديــة صعبــة، ناتجــة عــن ارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة.54

شكوى ربة بيت من التعليم اإللكرتوين

ــات يف  ــا 3 بن ــث لديه ــم اإللكــروين، حي ــع التعلي ــا م ــا إىل معاناته ــي قابلناه أشــارت إحــدى النســاء الت
املــدارس، واحــدة يف الصــف األول اإلعــدادي والباقــي يف املرحلــة االبتدائيــة.  اعتــربت هــذه الســيدة، وهــي 
ربــة بيــت، أن التعليــم اإللكــروين فاشــل، وبــررت ذلــك بعــدم توفــر اإلمكانــات ملتابعــة متطلبــات هــذا 
التعليــم، فاإلنرنــت عندهــا عبــارة عــن حزمــة ضعيفــة بســعر شــيكل، وال يوجــد لديهــا إال جــوال واحــد، 
وال يوجــد حاســوب، كــام أن االنقطــاع املتكــرر للكهربــاء ولســاعات طويلــة يعيــق شــحن بطاريــة جهــاز 

الجــوال الوحيــد يف البيــت.

ورأت الســيدة أن الحــل يكمــن يف عــودة الطــاب للمــدارس، لحــل مشــكلة التعليــم اإللكــروين املتعبــة، 
وللتخلــص مــن الضغــوط الشــديدة نتيجــة وجودهــم يف البيــت.  وطلبــت أن يتــم حــل مشــكلة اإلنرنــت 
والجــوال إذا اســتمر هــذا النــوع مــن التعليــم، وأن تكــون الواجبــات املطلوبــة مناســبة للطــاب ومرحلتهم 

الدراســية، وأن تُرســل يف أوقــات محــددة.

52   وزارة الربية والتعليم.  الكتاب اإلحصايئ الربوي السنوي للعام الدرايس 2018–2019، ص 13.
53   االئتاف الربوي الفلسطيني، “كوفيد-19 وتأثره عى التعليم يف غزة”.

54   نور الدلو.  “كيف تعامل قطاع التعليم يف غزة مع أزمة كورونا؟” مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2020/3/31:
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649916
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يشــر العديــد مــن املعلمــن يف لقــاءات منفصلــة إىل وجــود الكثــر مــن املواقــع التعليميــة عــى شــبكة اإلنرنــت، 
ــذ عــى التفاعــل معــه عــن بعــد، حيــث الحــظ عــدد مــن  ــار التلمي ــة، وال ميكــن للمــدرس إجب ــا غــر تفاعلي لكنه
املعلمــن أن نســبة 60% مــن طابهــم فقــط قــد أنجــزوا مهامهــم.  ويف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، طُلــب 
منهــم إنجــاز مهامهــم وتصويرهــا مــن خــال أي هاتــف وإرســالها إليــه.  كذلــك، فــإن املدرســة تشــكل حافــزاً للتعليــم 
والتفريــغ النفــي، إال أن بقاءهــم يف املنــزل ســيؤثر عليهــم ســلباً.  كــام أن التعليــم اإللكــروين لــن يحّقــق أي تقــّدم.

أكــد أوليــاء األمــور عــى أن التواصــل مــع الطــاب عــن طريــق التعليــم عــن بعــد بأشــكاله املختلفــة ال يناســب األرس 
ــات لاســتجابة  ــك اإلمكاني ــداً، ال متل ــات أن 80% مــن األرس يف املناطــق الشــعبية تحدي ــن مــن املقاب الفقــرة.  وتب
ــد  ــن بع ــم ع ــاض جــدوى التعلي ــن قابلناهــم إىل انخف ــور الذي ــاء األم ــة أولي ــار غالبي ــام أش ــد.  ك ــن بع ــم ع للتعلي
ــخ( لاســتجابة  ــر، ... إل ــزة الكمبيوت ــت، أجه ــة )إنرن ــات املادي ــك اإلمكاني ــة األرس ال متل ــه، وأن غالبي ــاع تكاليف وارتف

لهــذا النــوع مــن التعليــم.

مــع اســتمرار إغــاق املــدارس وريــاض األطفــال، وفقــاً للمقابــات، تزايــدت أعبــاء األرس يف رعايــة األطفــال يف املنــزل، 
ــن،  ــة عليه ــاء املنزلي ــن األعب ــم م ــا فاق ــي، م ــكل رئي ــاء بش ــق النس ــى عات ــال ع ــة األطف ــبء رعاي ــع ع ــث يق حي
وبخاصــة النســاء العامــات، حيــث أصبــح يتعــن عليهــن الطهــي وإنجــاز كافــة خدمــات املنــزل ومتطلباتــه وضــامن 

حضــور األطفــال لــدروس عــرب اإلنرنــت.

ــاء اإلغــاق، باســتخدام نهــج  ــم، أثن ــة والشــباب يف الوصــول إىل التعلي ــروا عــى ضــامن اســتمرار الطلب تعمــل األون
األونــروا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، كــام يقــدم املرشــدون الربويــون الدعــم النفي-االجتامعــي مــن خــال وســائل 
االتصــال البديلــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الهاتــف، ومــن خــال منصــات األونــروا عــى اإلنرنــت للتصــدي للتحديــات 
الجديــدة الناجمــة عــن أزمــة جائحــة كورونــا.  واصلــت األونــروا خــال الجائحــة تعزيــز إيصــال رســائل التوعيــة إىل 
الطلبــة بشــأن الوقايــة مــن انتقــال فايــروس كورونــا وإرشاكهــم بنشــاط يف إعــداد الرســائل الخاصــة بهــم وتبادلهــا.  
ومــن املقــرر، أيضــاً، إجــراء عمليــات تنظيــف عميــق وتطهــر لجميــع املــدارس البالــغ عددهــا 276 مدرســة وملركــزي 

التدريــب قبــل إعــادة فتحهــا.55

التدخالت:
ــي  ــق بالتوجيه ــام يتعل ــة في ــزة، وبخاص ــم يف غ ــاع التعلي ــيق لقط ــة يف التنس ــلطة الوطني ــود الس ــتمرت جه اس  •

واالمتحانــات واملناهــج ولتعزيــز إجــراءات الســامة.
قامــت األونــروا بإعــادة صياغــة مفهومهــا لنهــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، بقصــد مواجهــة التحديــات الخاصــة   •
ــم  ــذايت، الدع ــم ال ــا: التعل ــية، منه ــاالت الرئيس ــن املج ــدد م ــى ع ــج ع ــذا النه ــوي ه ــد-19.  ينط ــة كوفي بأزم

ــم. ــي، الرصــد والتقيي ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــي، الصحــة والســامة، التعلي النفي-االجتامع
قامــت ســلطة األمــر الواقــع بــإدارة العمليــة التعليميــة بالركيــز عــى التعليــم عــن بعــد، وفتــح املــدارس عندمــا   •

يكــون ذلــك مناســباً.

1-6 التأثري عىل القطاع الزراعي واألمن الغذايئ

يعتــرب القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات الحيويــة يف قطــاع غــزة واملهمــة لتوفــر األمــن الغــذايئ للســكان، كــام يوفــر 
أكــر مــن 25 ألــف فرصــة عمــل )يشــغل مــا نســبته 6% مــن إجــاميل األيــدي العاملــة(، ويســاهم بنســبة 12% مــن 
إجــاميل الناتــج املحــي لقطــاع غــزة وفقــاً إلحصــاءات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء.56  ال تتوفــر بيانــات عــن منشــآت 
القطــاع الزراعــي التــي تــررت ســواء عــى صعيــد العــدد أو نــوع النشــاط وعــدد العاملــن، لكــن تقريــر األوتشــا 
55  UNRWA, updated unrwa flash appeal for the covid-19 response, march-july 2020, P25.

56   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  2019. الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، -2004 2018. رام الله – فلسطن.
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الــدوري عــن حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن جائحــة كورونــا، يشــر إىل أن منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لأمــم 
ــل ســبل العيــش وساســل إمــدادات الغــذاء والحصــول عليهــا يف غــزة.57   تقــدر  املتحــدة، أوضحــت أن الوبــاء عطّ
وزارة الزراعــة يف غــزة أن القطــاع الزراعــي خــر مــا قيمتــه 2.7 مليــون دوالر عــى األقــل يف شــهر آذار/مــارس 2020 
ــاق  ــائر إىل اإلغ ــذه الخس ــي وراء ه ــبب الرئي ــود الس ــم.  ويع ــن وأرسه ــآالف املزارع ــرر ب ــق ال ــا ألح ــده، م وح
وتقييــد ســاعات عمــل األســواق الزراعيــة، والقلــق الــذي يســاور املســتهلكن مــن األماكــن املكتظــة وتراجــع الطلــب 
يف األســواق املحليــة والخارجيــة.  ويعــزز مــن وجــود هــذه اآلثــار نتائــج دراســة اســتطاعية دوريــة يعدهــا برنامــج 
)FIRST( يف منظمــة الفــاو، لخصــت تأثــرات جائحــة كورونــا عــى الزراعــة، وبخاصــة عــى نظــام الغذاء الفلســطيني، 
حيــث ربــط املســتطلعون ارتفــاع تكلفــة املدخــات بإغــاق املعابــر الربيــة، كــام أبلغــت التعاونيــات النســائية عــن 
ــادة  ــا بســبب انخفــاض الطلــب عــى األطعمــة املصنعــة، وعــدم القــدرة عــى دفــع الرواتــب، وزي إغــاق عملياته
ــاد  ــام أف ــوق.  ك ــب يف الس ــن الطل ــد م ــم ح ــادق واملطاع ــاق الفن ــأن إغ ــار ب ــاد التج ــزيل.  وأف ــل املن ــبء العم ع
ــاغ عــن عــدم توفــر مــواد  ــك واصــل املســتطلعون اإلب املشــاركون بانخفــاض الطلــب عــى الدجــاج وســعره.  كذل
ــل  ــن قب ــري م ــل بح ــر مي ــد إىل صف ــة الصي ــص منطق ــبب تقلي ــد بس ــد الصي ــة تقيي ــد، نتيج ــوارب الصي ــة لق صيان
الســلطات اإلرسائيليــة،58  وعليــه فقــد تراجعــت تجــارة األســامك يف شــهري آذار/مــارس ونيســان/أبريل مبــا نســبته 35 
و70% باملقارنــة مــع الفــرة نفســها مــن العــام 59.2019  وقــد تــررت ســبل العيــش الزراعيــة بصفــة خاصــة، فهنــاك 
نقــص يف مدخــات اإلنتــاج الزراعــي األســايس عــى املســتوى املحــي، وال ســيام يف مجــاالت مثــل األســمدة الزراعيــة، 
والبــذور بجميــع أنواعهــا، والعلــف األســايس الــذي يحتــل أهميــة قصــوى بالنســبة للمــوايش، وهــذه كلهــا مرتبطــة 

بالقيــود املفروضــة عــى حركــة التجــارة الدوليــة.60

ــن  ــاً م ــر 986 طن ــت عــى توقــف تصدي ــا عمل ــة غــزة أن الجائحــة وإجــراءات مواجهته ــع زراع ــات م ــد املقاب تفي
الخضــار، وحــوايل 50 طنــاً مــن األســامك، و48 طنــاً مــن الجلــود، األمــر الــذي ألحــق أرضاراً بالغــة باملزارعــن، ناهيــك 
ــة التســويق، وضعــف  ــة الوصــول إىل املــزارع وإغــاق األســواق وصعوب عــن خســائر املوســم الناجمــة عــن صعوب
القــوة الرائيــة.  يــربز مــن بــن املزارعــن املترريــن، وفقــاً للمقابــات مــع املؤسســات الزراعيــة حــوايل 250 ســيدة 
مــن النســاء املزارعــات املتــررات مــن جائحــة كورونــا، الــايت مل يســتطعن تســويق املزروعــات، وتســبب ذلــك يف 
خســارة كبــرة لهــن.  وأشــارت املقابــات إىل أرضار النســاء يف التعاونيــات الزراعيــة، حيــث واجهــن مشــكلة الوصــول 
ــك  ــاج لتل ــة اإلنت ــى عملي ــر ع ــا أثّ ــوارئ، م ــة الط ــل حال ــة يف ظ ــن الحرك ــد م ــبب الح ــات بس ــرات التعاوني إىل مق
التعاونيــات، وواجهــت التعاونيــات مشــكلة يف الوصــول إىل املــواد الخــام، واحتــكار بعــض الســلع مثــل مــواد التغليــف 
ــة يف تســويق  ــي صعوب ــاج الزراع ــة يف اإلنت ــات النســوية العامل ــت الجمعي ــام واجه ــاع أســعارها، ك ــة وارتف والتعبئ
ــاج  منتجاتهــا نتيجــة إلغــاق املــدارس والجامعــات واملرافــق الســياحية، وصعوبــة يف الحصــول عــى مدخــات اإلنت

بســبب اشــراط املورديــن الدفــع النقــدي لتجنــب رجــوع الشــيكات.

انعــدام األمــن الغــذايئ: تُعــد نســبة انعــدام األمــن الغــذايئ عاليــة يف األصــل يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وال ســيام 
ــود.   ــى الصم ــدرة ع ــاض الق ــة وانخف ــر والبطال ــتويات الفق ــر يف مس ــاع الكب ــبب االرتف ــزة )62%(، بس ــاع غ يف قط
ويتبــع تضــاؤل وفــرة الغــذاء خطــراً محتمــاً آخــر، قــد يســببه مــع مــرور الوقــت: )أ( تعطُّــل ساســل القيمــة املحليــة 
التــي قــد تحــدد ارتفــاع اإلنتــاج املحــي يف األســواق.  )ب( تعطــل ساســل القيمــة اإلقليميــة أو العامليــة التــي ميكــن 

57 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report, 10 https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-5
58 FAO-EU Partnership Programme, impact of the COVID-19 outbreak on the Palestinian food system for the period 16-22 August 2020, 

interviews of a panel of 72 key informants composed of small and marginal farmers, herders, fishers, traders and cooperatives.  http://www.
fao.org/europeanunion/eu-projects/first/en/

59 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 9 )12 - 18 May 2020(. https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-re-
port-9

60 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report, 5 ))14 – 20 April 2020(. https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situa-
tion-report-5
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أن تقــوض القــدرة عــى االســتراد إلبقــاء األســعار منخفضــة عــى املســتوى املحــي.61   وأشــار تقريــر لربنامــج الغــذاء 
ــم  ــام 2018، 47% منه ــزة الع ــاع غ ــكان يف قط ــن الس ــى 68.5% م ــر ع ــذايئ يؤث ــن الغ ــدام األم ــي إىل أن انع العامل
ــأيت  يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد، و22% يعانــون مــن انعــدام االمــن الغــذايئ بشــكل معتــدل.62 ي
ــن أشــكال املســاعدات  ــا تحصــل عــى شــكل م ــزة أشــارت إىل أنه ــن األرس يف غ ــن أن 69% م هــذا عــى الرغــم م
الغذائيــة، أو أشــكال أخــرى مــن التحويــات االجتامعيــة مــن الهيئــات الحكوميــة الفلســطينية أو املنظــامت الدوليــة.  
ويشــّكل املعــدل الحــايل النعــدام األمــن الغــذايئ يف غــزة، زيــادة تبلــغ تســع نقــاط مئويــة باملقارنــة مــع الرقــم الــذي 
يقابلهــا يف العــام 2014 )59%(.63  ويبــدو أن حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ يف تطــور، وبخاصــة أن العوامــل املغذيــة 
ــاو” االســتطاعية، الســابق  ــة “الف ــل دراس ــذا التحلي ــزز ه ــتمرار.  ويع ــد باس ــر، تتزاي ــة والفق ــا، وبخاصــة البطال له
ذكرهــا، التــي أكــدت تدهــور مســتويات اســتهاك الغــذاء والقــدرة عــى التكيــف مقارنــة مبــا قبــل الجائحــة، كــام 
أفــاد املشــاركون بزيــادة االســتهاك الغــذايئ الســيئ، حيــث خفــض أكــر مــن نصفهــم اســتهاكهم الشــخي إلطعــام 

األطفــال، واعتمــد مــا يقــرب مــن نصــف املجيبــن عــى أغذيــة أقــل تكلفــة أو أقــل تفضيــاً.

فيــام يتعلــق بالخدمــات األساســية كاملــاء والكهربــاء، فقــد تزايــدت مشــكلة تقلــص ســاعات توفرهــام نتيجــة تزايــد 
ــة التــي يعــاين  ــة الصعب الضغــط وتقليــص الكميــات بفعــل االحتــال وسياســاته، مــا فاقــم مــن األوضــاع االقتصادي
منهــا عــدد كبــر مــن األرس، وعــدم قدرتهــا عــى دفــع تكاليــف خدمــات الكهربــاء واملــاء بســبب فقدانهــا ملصــادر 

الدخــل بســبب الجائحــة.

ــدة،  ــة ع ــة ودولي ــات حكومي ــت مؤسس ــا، قام ــا وتداعياته ــاء كورون ــذايئ أثن ــن الغ ــدام األم ــكلة انع ــة مش وملواجه
ــات: ــذه التدخ ــم ه ــن أه ــة، وم ــذه الحال ــات ه ــف تداعي ــاهمة يف وق ــات للمس ــن التدخ ــد م بالعدي

اســتمرار عمــل لجنــة تنســيق دخــول البضائــع إىل قطــاع غــزة التابعــة للســلطة، لتوفــر الســلع الازمــة، وبخاصــة   •
األساســية عــرب معــرب كــرم أبــو ســامل.

تســاهم وزارة التنميــة االجتامعيــة التابعــة للســلطة، مــن خــال مســاعداتها يف توفــر األمــن الغــذايئ لــأرس التــي   •
ــة األساســية. ــة متنوعــة، وتشــمل عــادة الســلع الغذائي ــك بتوفــر ســال غذائي تعــاين مــن انعدامــه، وذل

ــن،  ــر الاجئ ــى غ ــة ع ــذايئ، وبخاص ــن الغ ــز األم ــة لتعزي ــائم غذائي ــع قس ــي بتوزي ــذاء العامل ــج الغ ــام برنام ق  •
ــروات. ــة وخ ــواد غذائي ــائم م ــذه القس ــن ه وتتضم

وزعــت املنظــامت الريكــة يف قطــاع األمــن الغــذايئ )ضمــن مجموعــة األمــن الغــذايئ التابعــة لــوكاالت األمــم   •
ــات الســاخنة  ــم الوجب ــة، وتقدي ــازل بصــورة آمن ــة عــى األرس الفقــرة، وتســليمها للمن املتحــدة( طــروداً غذائي

ــر. ــز الحج ــن يف مراك ــه الطازجــة لأشــخاص املوجودي والفواك
قدمت زراعة غزة دعامً جزئياً ملريب األغنام والدجاج من خال توزيع األعاف عى مريب الدواجن/الدجاج الاحم.  •

1-7 التأثري عىل مدى وجود حوكمة رسيعة االستجابة وشاملة

ينصــب الركيــز عــى التوســع الريــع يف اســتجابة التأثــر االجتامعــي واالقتصــادي، بالتزامــن مــع التدخــات اإلنســانية 
ــن  ــة ب ــاذ األرواح.  مل تكــن العاق ــة اآلن إلنق ــرب رضوري ــي تعت ــة ومتامســكة، الت ــة طــوارئ متكامل ــة كحزم والصحي
ــى، والحاجــة  ــة مــن أي وقــت م ــر أهمي ــاً، أك ــايت عموم ــداين والعملي ــآزر املي ــك الت ــات املجتمــع، مبــا يف ذل مكون
ــر  ــادة اســتجابة التأث ــع مســؤولية قي ــرة.  يف كل األحــوال، تق ــن هــذه الف ــاً م ــر إلحاح ــاون والتامســك أك إىل التع
االجتامعــي واالقتصــادي عــى عاتــق ســلطة األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة، ومــع ذلــك، نظــراً لحجــم التأثــر الكبــر 
61 Ochaopt, COVID-19 Emergency Situation Report 1, )as of 1200 hrs, 24 March 2020(.
62 WFP, National Agrifood Systems and COVID-19 in Palestine Effects, Policy Responses, and Long-term Implications This country profile 

covers responses and effects up to mid-August 2020, October 2020.
63 OCAH, The Monthly Humanitarian Bulletin, December 2019https://www.ochaopt.org/content/food-insecurity-fewer-palestinians-ga-

za-can-meet-their-food-needs.
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ــر  ــتجابة لأث ــاث، أي االس ــات الث ــتجابة يف الجبه ــم االس ــا تقدي ــع وحده ــر الواق للجائحــة، ال تســتطيع ســلطة األم
الصحــي اإلنســاين واالجتامعــي واالقتصــادي.  لذلــك، فــإن رشكاء التنميــة ووكاالت األمــم املتحــدة والجهــات املانحــة 
الدوليــة واملؤسســات املاليــة واملنظــامت غــر الحكوميــة ومنظــامت املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــام، ومــا إىل ذلــك، 

مطالبــة بلعــب دور يف تريــع جهــود االســتجابة، وإنقــاذ األرواح وحاميــة النــاس وســبل عيشــهم.

ــدة،  ــة واح ــيق مركزي ــة تنس ــع هيئ ــراف م ــدد األط ــاً متع ــتجابة نهج ــة وإدارة االس ــمل حوكم ــرض أن تش ــن املف م
لهــا دور التوجيــه واإلرشاف االســراتيجي، يف حــن يجــب تحديــد مســؤولية إجــراءات التنفيــذ واالســتجابة بوضــوح 
بــن الــوزارات املعنيــة، واإلدارات الحكوميــة االتحاديــة واإلقليميــة، والحكومــات املحليــة.  كــام يجــب تتبــع الدعــم 
ــر إىل  ــع يش ــن الواق ــن.  ولك ــة املحلي ــة ورشكاء التنمي ــوكاالت الدولي ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــة واملالي ــاعدة الفني واملس
غــر ذلــك، حيــث أبــدى العديــد مــن األشــخاص عــدم رضاهــم عــن طريقــة إدارة األزمــة؛ ســواء مــن حيــث رسعــة 
التدخــات، أو عــى صعيــد اللجــان املشــكلة إلدارة األزمــة وعــدم شــموليتها، أو عــى صعيــد طريقــة التعامــل مــع 
النــاس ببعدهــا الحقوقــي، إضافــة إىل الشــكاوى املتعــددة مــن داخــل مراكــز الحجــر، وبخاصــة مــن النســاء، إضافــة 

إىل التذمــر مــن ســوء توزيــع املســاعدات وعــدم الشــفافية.

ــات  ــن املؤسس ــة م ــر مجموع ــاح، تضاف ــا بنج ــة كورون ــة مواجه ــة إلدارة عملي ــة املطلوب ــة الحوكم ــت طبيع اقتض
ــات: ــذه التدخ ــم ه ــن أه ــبة، وم ــة املناس ــر اإلداري ــر األُط ــة توف ــة ملحاول ــة والدولي الحكومي

شــكلت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لجانــاً عــدة تضمنــت أعضــاء مــن العاملــن الصحيــن يف قطــاع غــزة، عــى   •
الرغــم مــن أن الســلطة ال تســيطر عــى الــوزارات يف غــزة.

تضمــن قطــاع غــزة يف كل قــرارات الســلطة التــي تــم اتخاذهــا يف ســياق التدخــات لتقديــم الدعــم للمترريــن،   •
ولحاميــة املجتمــع عمومــاً.

قامت السلطة الوطنية بالتنسيق مع املؤسسات الدولية يف التدخات املتعلقة بقطاع غزة.  •
تشــكيل فريــق العمــل القطــري الــذي يشــتمل عــى وكاالت األمــم املتحــدة واملؤسســات الدوليــة غــر الحكوميــة،   •

إضافــة إىل لجــان العمــل التخصصيــة التــي ســبق ذكرهــا يف التدخــات الســابقة.
أعــد فريــق العمــل القطــري الــدويل خطــط عمــل الطــوارئ لتنفيــذ التدخــات املطلوبــة بالتنســيق مــع الســلطة   •

الوطنيــة والجهــات ذات العاقــة يف قطــاع غــزة.
•  شــكلت ســلطة األمــر الواقــع العديــد مــن اللجــان املركزيــة والقطاعيــة، وهــي غالبــاً مــا تتســم بعــدم متثيلهــا 

ــة. ــة ذات العاق ــراف الفاعل لأط
•  قامــت ســلطة األمــر الواقــع، بــإدارة وتنظيــم مراكــز الحجــر واإلصابــات والقضايــا اإلعاميــة واســتام املســاعدات 
وتوزيعهــا، ويُاحــظ أن عــدم الشــفافية والتداخــل بــن مهــام املؤسســات تســود يف هــذه التدخــات، حســب آراء 

مؤسســات أهليــة متابعــة. 64
اتخــذت ســلطة األمــر الواقــع بعــض اإلجــراءات الازمــة ملواجهــة تطــور انتشــار املــرض، مثــل إغــاق معــرب رفــح   •
وإغــاق املطاعــم واملقاهــي وصــاالت األفــراح، وفــرض حظــر التجــوال الــكي والجــزيئ، وفــرض إجــراءات الســامة 

والوقايــة يف التعامــل مــع املواطنــن عــى املنشــآت واملحــال التجاريــة واملؤسســات.

64  انظر يف ذلك: مركز امليزان.  “واقع حقوق النزالء يف ضوء كوفيد-19 وحالة الطوارئ القامئة يف القطاع”، أيار/مايو 2020.
نداء استغاثة لدعم فقراء غزة .. جائحة “كورونا” تزيد هموم املتررين واملؤسسات الخرية إمكاناتنا محدودة:  

https://www.kanannews.net/post/27035
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القسم الثاين: التدخالت املقرتحة للحد من اآلثار االقتصادية واالجتامعية لجائحة كوفيد-19 يف قطاع غزة

)MSMEs( 2-1 املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة

2-1-1 توفري برامج دعم مادية لهذه املنشآت والفئات العاملة فيها لحامية هذ املنشآت من الخروج من السوق، 
ومتكني املواطن، وتعزيز الصمود املجتمعي يف وجه الجائحة

املدى القصر:
ــرراً،  ــر ت ــات األك ــا يشــمل الفئ ــرة واحــدة(، ومب ــس مل ــات األجــور، وبشــكل مســتدام )لي توســيع نطــاق إعان  .1
و)بخاصــة العاملــن يف القطــاع الســياحي، والباعــة املتجولــن، وســائقي ســيارات األجــرة، والعامــات يف ريــاض 
ــة الصغــر والصغــرة،  ــات املشــاريع متناهي ــة والشــعبية، والنســاء صاحب ــال، والبائعــن يف األســواق اليومي األطف
والشــباب( ... .  إن دعــم الدخــل للعــامل واألرس الفقــرة ليــس فقــط أمــراً حاســامً للمســتفيدين، ولكنــه حيــوي، 
ــايل، يدعــم،  ــة للســكان، وبالت ــه يســاعد يف الحفــاظ عــى القــوة الرائي ــاج املختلفــة، ألن أيضــاً، لقطاعــات اإلنت
بشــكل غــر مبــارش، املؤسســات التــي تنتــج وتبيــع الســلع االســتهاكية.  مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك مطالبــات 
ــص  ــة تخصي ــر مــن شــهر، يتعــن عــى الحكوم ــإذا اســتمر اإلغــاق ألك ــار، ف ــدة اإلغــاق بعــن االعتب بأخــذ م
أمــوال إضافيــة بعــد دراســة الخيــارات املختلفــة مثــل إعــادة تخصيــص برامــج الدعــم الحاليــة، وخفــض امليزانيــة 
التشــغيلية، وطلــب متويــل املانحــن.  كخيــار بديــل، ميكــن إعــادة النظــر مــن قبــل الحكومــة يف متوســط األجــر 
املحســوب، بحيــث يتــم تقليــل التحويــات النقديــة الثابتــة للعاملــن، واســتبدال جــزء منهــا بتحويــات عينيــة 
لاحتياجــات األساســية يتــم رشاؤهــا بشــكل أســايس مــن املنتجــات املحليــة لتحريــك عجلــة االقتصــاد املحــي.

دعــم املؤسســات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة التــي أغلقــت أبوابهــا نهائيــاً، للحفــاظ عــى وجودهــا   .2
وعــدم خروجهــا نهائيــاً مــن الســوق، بتقديــم حــزم ماليــة عاجلــة.  والتوقــف عــن اســتيفاء الرســوم الســنوية مــن 
قبــل الــوزارات املعنيــة والبلديــات والدفــاع املــدين، وتأجيــل دفــع كافــة املســتحقات املاليــة الخاصــة باســتهاك 
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ــات  ــباب، وذوو االحتياج ــاء، والش ــا النس ــي تديره ــررة الت ــاريع املت ــى املش ــز ع ــع الركي ــاه، م ــاء واملي الكهرب
ــم. ــة، واملشــاريع الخاصــة بقطاعــي الســياحة والتعلي الخاصــة، وبخاصــة يف األســواق الشــعبية، والصناعــات املنزلي

تقديــم تســهيات رضيبيــة ســواء عــى صعيــد تأجيــل آجــال االســتحقاق، أو عى صعيــد اإلعفــاء الكامل للمشــاريع   .3
األكــر تــرراً للفئــات املهّمشــة، وهــو مــن األمــور امللحــة للــركات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة كــام 

أشــاروا خــال املقابــات.
التنســيق مــع حاضنــات األعــامل يف القطــاع غــر الحكومــي والجامعــات، واملجلــس األعــى لإلبــداع، مــن أجــل   .4
الركيــز عــى دعــم مبــارش للمشــاريع واألفــكار الرياديــة للشــباب والنســاء التــي تســاهم يف الحــد مــن األزمــات 
التــي خلقتهــا الجائحــة عــى الصعيــد االجتامعــي واالقتصــادي، مبــا يف ذلــك ســهولة الوصــول للتمويــل الصغــر 

وتوفــر الدعــم اللوجســتي املطلــوب.

املدى املتوسط:
إعــادة دفــع رواتــب موظفــي الســلطة كاملــة دون خصومــات، ملــا لهــا مــن تأثــر كبــر عــى زيــادة القــوة الرائية   .1
للمواطنــن وضــخ الســيولة الازمــة إلعــادة تحريــك عجلــة االقتصــاد، وبخاصــة للمنشــآت املتــررة مــن جــراء 

الجائحــة، وقــد تكــرر بشــكل مســتمر مــن أصحــاب املنشــآت املتــررة أثنــاء املقابــات.
ــاء الخطــط الحكوميــة )2021-2023( مــن أجــل إعطــاء األولويــة يف الدعــم املــايل ومشــاريع التنميــة  إعــادة بن  .2

ــة. ــا الســياحة والزراع ــا، وبشــكل أســايس قطاع ــن جائحــة كورون ــرراً م ــر ت ــات األك للقطاع
ــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة عافيتهــا عــى املــدى القريــب  مــن غــر املتوقــع أن تســتعيد املنشــآت متناهي  .3
بســبب اآلثــار الكارثيــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا عــى هــذا القطــاع، وبســبب اســتمرار الجائحــة وانتشــارها 
ــذه املنشــآت خــال  ــل مســتدام له ــر متوي ــن التفكــر يف توف ــد م ــك، ال ب ــزة.  لذل داخــل املجتمــع يف قطــاع غ
الســنوات الخمــس القادمــة عــى أقــل تقديــر، مــن أجــل تجنــب انهيارهــا الكامــل، ولتعزيــز قدرتهــا عــى التعــايف 

والصمــود يف حالــة أي صدمــات مســتقبلية.
تنفيــذ برامــج تدريــب وإصــاح وتأهيــل للمنشــآت املتــررة والعاملــن فيهــا؛ مــن أجــل تجنــب خروجهــا مــن   .4

ــة املاهــرة يف هــذه املنشــآت. ــدي العامل الســوق، ولعــدم خســارة األي

2-1-2 دعم مبارش عىل هيئة تسهيالت ائتامنية ومرصفية تعزز استمرار املنشآت وقدرتها عىل التعايف

املدى القصر:
هنــاك حاجــة ملحــة لتأجيــل كافــة األقســاط املســتحقة للجهــاز املــريف )البنــوك ومؤسســات اإلقــراض الصغــرة( عــى   .1
املنشــآت املتــررة التــي أغلقــت أبوابهــا بشــكل كي أو جــزيئ، حتــى نهايــة العــام، ومتديدهــا إذا لــزم األمــر، وبشــكل 
خــاص املشــاريع الصغــرة الخاصــة بالفئــات املهمشــة )النســاء، والشــباب، وذوي اإلعاقة/املشــاريع التــي متلكهــا األرس 
التــي تحتــوي عــى أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة(، وذلــك باالتفــاق مــا بــن ســلطة النقــد، والقطــاع املــريف والــوزارات 

ذات العاقــة؛ مثــل وزاريت الشــؤون االجتامعيــة واالقتصــاد الوطنــي.
ــرة  ــروض مي ــن، أو ق ــة، إن أمك ــد صفري ــداً وبفوائ ــرة ج ــروض مي ــم ق ــة لتقدي ــبة ورسيع ــة مناس ــر آلي توف  .2
ــة يف  ــررة، والراغب ــرة املت ــر والصغ ــة الصغ ــآت متناهي ــة املنش ــة، لكاف ــات مانح ــة أو جه ــات حكومي بضامن

ــروض. ــذه الق ــل ه ــى مث ــول ع الحص
ــة يف  ــة الرقمي ــات املرفي ــر، وجعــل الخدم ــل األصغ ــرص التموي ــذايت، مــن خــال ف ــف ال ــرص التوظي ــز ف تعزي  .3

ــة. ــات املهمش ــاول الفئ متن
إعــادة النظــر يف منهجيــة التعامــل مــع الشــيكات املرتجعــة، ومبــا يتناســب مــع الظــروف الحاليــة، وبخاصــة يف   .4

ظــل تزايــد عــدد هــذه الشــيكات وقيمتهــا.
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املدى املتوسط:
توفــر ضامنــات القــروض مــن مؤسســات دوليــة لتمويــل القطاعــات املتــررة، وبخاصــة الســياحة والصناعــات   .1
ــدون مخاطــر. ــامن ب ــادة حجــم االئت ــراض عــى زي ــز مؤسســات اإلق ــم الخــاص، لتحفي املتــررة ومنشــآت التعلي

ــة الصغــر والصغــرة،  ــإرشاف ســلطة النقــد لدعــم املشــاريع متناهي ــل األصغــر ب ــدوق إقــراض للتموي إنشــاء صن  .2
ــائية. ــة النس وبخاص

تفعيل وتطوير صناديق األمان والطوارئ والتخفيف من املخاطر.  .3

)MSMEs( 2-1-3 تبني تدخالت عىل مستوى السياسات العامة لحامية

املدى القصر:
هنــاك رضورة ملراجعــة منهجيــة التعامــل مــع انتشــار املــرض والقيــام باملزيــد مــن الدارســات واالســتقصاءات   .1
واالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة لضــامن محــارصة املــرض، بشــكل يضمــن اســتمرار األنشــطة االقتصاديــة املختلفــة 
مــع االلتــزام باملعايــر الصحيــة املطلوبــة.  هــذا يتطلــب املزيــد مــن الحــوار االجتامعــي، وحمــات التوعيــة للمواطنــن 

ــة بحــق املخالفــن ضمــن القانــون. وأصحــاب منشــآت األعــامل، وتفعيــل اإلجــراءات العقابي
تبنــي املزيــد مــن السياســات الخاصــة بتمكــن النســاء وهــن األكــر تــرراً مــن الجائحــة، فكافــة املؤسســات ذات   .2
العاقــة مطالبــة بتقديــم الدعــم االقتصــادي بشــتى أنواعــه للــركات الصغــرة واملشــاريع متناهيــة الصغــر التــي 
تديرهــا النســاء األكــر تــرراً مــن جــراء الجائحــة، واملســاهمة يف تســويق املنتجــات الخاصــة باملشــاريع التــي 

تديرهــا النســاء، مــن خــال العمــل يف البيــوت.
اتخــاذ سياســات لدعــم العمــل املؤقــت مــن خــال برامــج النقــد مقابــل العمــل، وتوظيــف العاملــة غــر املاهــرة   .3
يف األشــغال العامــة كثيفــة العاملــة، واألنشــطة األخــرى قصــرة األجــل، مــع إعطــاء األولويــة للمجتمعــات املتررة 

مــن األزمــة بهــدف دعــم ســبل العيــش يف املناطــق املهمشــة والفقــرة.

املدى املتوسط:
ــا يف ســوق العمــل يف قطــاع غــزة، مــن الــروري  ــا جائحــة كورون ــي خلقته ــدة الت ملعالجــة التشــوهات الجدي  .1
دراســة احتياجــات ســوق العمــل والتخصصــات واملهــارات املطلوبــة مســتقباً وفقــاً لتغــر منــاذج األعــامل لــدى 
ــك إىل  ــم السياســات الخاصــة بذل ــم تقدي ــن ث ــد، وم ــن بع ــل ع ــوذج العم ــن املنشــآت، وبخاصــة من ــد م العدي

ــب. ــز التدري ــات ومراك ــة والجامع ــل الحكوم ــة مث ــات ذات العاق الجه
معالجــة تهميــش املــرأة يف ســوق العمــل يف قطــاع غــزة، الــذي ليــس وليــد جائحــة كورونــا، ولكنهــا ســاهمت يف   .2
تعميــق الفجــوة يف ســوق العمــل بــن الرجــال والنســاء، كــام أشــار إىل ذلــك العديــد مــن النســاء العامــات؛ وذلك 
ــة واإلنعــاش  ــر مــن برامــج النقــد واإلغاث مــن خــال برامــج للتمكــن االقتصــادي للمــرأة، وتخصيــص جــزء كب

االقتصــادي إىل املنشــآت الصغــرة التــي تديرهــا نســاء، أو تشــغل نســبة كبــرة منهــن.
ــة مــن أجــل تســهيل حصــول املنشــآت عــى املــواد الخــام،  الضغــط عــى إرسائيــل مــن خــال الجهــات الدولي  .3

ــة. ــواق الخارجي ــول إىل األس والوص
ــة مــن  تبنــي سياســات عــى مســتوى املؤسســات الخاصــة والعامــة تضمــن اســتجابة مســتقبلية رسيعــة وهيكلي  .4
خــال تبنــي خطــط التنميــة املســتدامة، وإعــادة بنــاء منــاذج األعــامل بشــكل أكــر مرونــة واســتجابة؛ مــن أجــل 
معالجــة اآلثــار الســلبية للجائحــة عــى املــدى الطويــل، وتعزيــز القــدرة عــى التعاطــي مــع أي صدمــات مســتقبلية.
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2-2 تعزيز وتوسيع شبكات الحامية واألمان االجتامعي

2-2-1 توفري الدعم املايل والعيني واالئتامين وتوسيع الربامج القامئة

املدى القصر:
وضــع آليــة واضحــة وفاعلــة لتحديــث وتســجيل الفئــات األشــد تــرراً؛ مثــل النســاء التــي تعيــل األرس املتــررة   .1
ــطات  ــاب البس ــل أصح ــابهم مث ــون لحس ــن يعمل ــة م ــة، وبخاص ــر املنظم ــة غ ــواع العامل ــة أن ــاً، وكاف عموم

ــم. ــرة وغره ــورش الصغ ــاب ال ــائقن وأصح والس
توســيع برنامــج إعانــات البطالــة ليشــمل الفئــات املتــررة، وبخاصــة الفئــات األكــر فقــراً وتهميشــاً، مــع التأكيــد   .2
عــى أهميــة تكــرار هــذه اإلعانــات، حيــث إنهــا تفتقــد إىل التأثــر الواضــح إذا كانــت ملــرة واحــدة فقــط.  كذلــك 

ربطهــا بطــول مــدة اإلغــاق ومــدى الــرر املتحقــق، وقــد تكــرر هــذا املطلــب يف عــدد كبــر مــن املقابــات.
التوســع يف التحويــات النقديــة والعينيــة التــي تقدمهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة، وإطالــة أمدهــا، وال ســيام لــأرس   .3
التــي تُعيلهــا النســاء أو املــرىض مــن الرجــال، التــي تــررت بشــكل كبــر بفعــل الجائحــة، وبخاصــة يف املناطــق 
املهمشــة، حيــث تزايــدت حــدة تراجــع مســتويات املعيشــة لــدى هــذه األرس، ويف مقدمتهــم األطفــال واملســنون 

واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، أو الذيــن يســكنون يف مناطــق نائيــة ومهّمشــة، وبخاصــة يف جنــوب القطــاع وشــامله.
خلــق برامــج تشــغيل مؤقــت للفئــات الضعيفــة املتــررة، وبخاصــة النســاء صاحبــات املشــاريع متناهيــة الصغــر،   .4

حيــث تُخصــص أغلــب برامــج التشــغيل املؤقــت للخريجــن فقــط.
تســهيل الوصــول للتمويــل الصغــر، وبــروط ميــرة متامــاً، ألصحــاب العمــل الخــاص حتــى ال يخرجــوا نهائيــاً   .5

مــن األســواق بســبب األرضار التــي لحقــت بهــم جــراء الجائحــة.
دعــم املشــاريع الرياديــة الصغــرة للشــباب مــن الفئــات املهمشــة، وتوفــر االستشــارات الازمــة لذلــك، وتفعيــل   .6

قــدرات هــذه املشــاريع وتوســعة خياراتهــا.
توفــر دعــم مــايل ومــادي، وتوفــر الكــوادر البريــة الازمــة لربامــج الدعــم النفــي القامئــة مــن خــال األونــروا   .7

وبرنامــج غــزة للصحــة النفســية.

املدى املتوسط:
حشــد املصــادر املاليــة الازمــة لتوســيع نطــاق تغطيــة برامــج الحاميــة االجتامعيــة بســبب دخــول فئــات جديــدة،   .1
وبأعــداد كبــرة، إىل دائــرة الفقــر والتهميــش، مــا ينــذر بتداعيــات كبــرة عــى النســيج االجتامعــي خال الســنوات 
القادمــة، ووضــع السياســات إلنشــاء نظــام حاميــة اجتامعيــة شــاملة، لتكــون أكــر اســتجابة للصدمــات، وتعزيــز 

أنظمــة الرعايــة بحيــث تســتجيب الحتياجــات الفئــات املتــررة.
وضــع ترتيبــات مؤسســية وآليــات تنســيق لخدمــات الحاميــة والرعايــة االجتامعيــة املتكاملــة، مــن خــال التكامــل   .2
املؤســي لكافــة املؤسســات التــي تعمــل يف مجــال الحاميــة والرعايــة االجتامعيــة، حيــث ركــزت املطالبــات عــى 
ربــط الحاميــة االجتامعيــة بتوفــر االحتياجــات األساســية وتغطيتهــا، مبــا فيهــا التعليــم والصحــة والســكن عــرب 

خطــط الرعايــة االجتامعيــة.
رضورة بــذل جهــود واضحــة لتطبيــق قوانــن الحاميــة مثــل قانــون الحــد األدىن لأجــور، واإلجــازات املســتحقة   .3
ــن  ــم العامل ــاءات إىل أن معظ ــر اإلحص ــة.  تش ــة الخدم ــأة نهاي ــة، ومكاف ــازة األموم ــة إج ــن وبخاص للموظف

ــون. ــا القان ــص عليه ــي ن ــوق الت ــون بالحق ــل وال يتمتع ــد عم ــون بعق يعمل
دعــم وتطويــر النظــام القضــايئ، وبخاصــة يف ظــل الجائحــة، وتوفــر خطــط بديلــة أثنــاء اإلغــاق الســتمرار النظــر   .4
يف القضايــا االجتامعيــة وشــكاوى النســاء والعــامل.  يســاعد هــذا الدعــم والتطويــر عــى تخفيــف حــدة العنــف 

ضــد األطفــال والنســاء التــي تزايــدت كــام أرشنــا ســابقاً.
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2-2-2 تطوير آليات التدخل لتعزيز وتوسيع الحامية االجتامعية، وبخاصة ملواجهة العنف والرعاية النفسية

املدى القصر:
تعزيــز قــدرة العمــل لبيــوت اإليــواء الخاصــة بالنســاء وكبــار الســن يف قطــاع غــزة، وضــامن إجــراءات الســامة   .1

ــزالء والطواقــم داخلهــا. للن
توفــر الدعــم املــايل والفنــي للمؤسســات الخاصــة بخدمــات الدعــم املخصصــة لضحايــا العنــف الجنــي، والعنــف   .2

القائــم عــى النــوع االجتامعــي، لاســتجابة لارتفــاع الكبــر للعنــف ضــد النســاء واألطفــال.
خلــق برامــج جديــدة للرعايــة الصحيــة والنفســية واملســاعدات النقديــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة بأشــكالها كافــة،   .3
بنــاء عــى احتياجــات املراكــز املتخصصــة يف هــذا النــوع.  واملســاهمة يف إنشــاء مراكــز جديــدة نتيجــة للحاجــة 

الكبــرة لذلــك، وبخاصــة فيــام يتعلــق باإلعاقــات العقليــة.
تعزيــز أقســام الرعايــة النفســية يف املستشــفيات العامــة، وتطويــر إمكانياتهــا املاليــة والبريــة مــن أجل اســتقبال   .4

الحــاالت املعنفــة واملحتاجــة للتدخــات النفســية.

املدى املتوسط:
البــدء بوضــع سياســات شــاملة للنهــوض بنظــم الحاميــة االجتامعيــة يف قطــاع غــزة تحــت مظلــة وزارة التنميــة   .1
ــج  ــن برام ــدة م ــب وجــود شــبكة مجــزأة ومعق ــة، لتجن ــات ذات العاق ــف الجه ــة، ومبشــاركة مختل االجتامعي
الحاميــة االجتامعيــة، مــن أجــل تعزيــز خطــط الحاميــة لصالــح الفقــراء والفئــات الضعيفــة واملهمشــة، وتغطيــة 

عــدد أكــرب مــن األفــراد ضمــن الربامــج القامئــة.
اتخــاذ السياســات الكفيلــة بتحقيــق االســتدامة االجتامعيــة واالحتــواء للفئــات الهشــة وفقــاً للمامرســات العامليــة   .2

املثــى يف هــذا الســياق، وتشــمل:
معالجــة الحاميــة االجتامعيــة باعتبارهــا أداًة لتمكــن األفــراد، وبخاصــة الفقــراء، لكيــا يبقــوا مســتفيدين مــن   •
الخدمــات وحســب، بــل عنــارص فاعلــة يف عمليــة التنميــة.  مــن أهــم آليــات ذلــك نظــام شــامل للمعاشــات 

التقاعديــة لكبــار الســن.
تكريــس الحــق يف الحصــول عــى الحاميــة االجتامعيــة يف الدســاتر والسياســات والتريعــات للجميــع، كحــق   •
غــر قابــل للتــرف، وتوطيــد التضامــن االجتامعــي.  ال يقتــر ذلــك عــى وضــع إطــار أخاقــي وقانــوين ومايل 
لتطبيــق سياســات الحاميــة االجتامعيــة، بــل يضمــن املشــاركة واملســاءلة يف إدارة نظــم الحاميــة االجتامعيــة.

دمــج تدابــر الحاميــة االجتامعيــة ضمــن اســراتيجيات التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة األوســع نطاقــاً.  أّمــا   •
ــة نفســها يف الحــد مــن الفقــر.  ومــن أهــم  ــدول التــي اعتمــدت تدخــات موجهــة، فلــم تحقــق الفعالي ال

اآلليــات إقــرار قانــون الضــامن االجتامعــي، وتفعيــل صنــدوق الضــامن االجتامعــي.
ــة،  ــع، واســتكاملها مبســتحقات إضافي ــاً للجمي ــة تدريجي ــة بتأمــن التغطي ــة االجتامعي توســيع نطــاق الحامي  •
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــل، واألش ــن العم ــن ع ــن، والعاطل ــار الس ــن كب ــن، م ــع املحتاج ــول جمي ــن حص تضم
والنســاء، والعــامل غــر النظاميــن، عــى الدعــم الــكايف للدخــل، وخدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة.  ينبغي 
أن يطبــق ذلــك ضمــن خطــة تضــع الركائــز األربــع للعدالــة االجتامعيــة؛ أي املســاواة، واإلنصــاف، والحقــوق، 

واملشــاركة، يف صميــم أهــداف السياســات العامــة )اإلســكوا، النــرة االجتامعيــة(.
ــم،  ــات يف الحك ــل اإلصاح ــع، مث ــة األوس ــات الهيكلي ــة والتدخ ــة االجتامعي ــات الحامي ــن تدخ ــط ب الرب  •
وسياســات العمــل، والسياســات املناهضــة للتمييــز.  فالسياســات والربامــج الراميــة إىل تأمــن الحاميــة 
االجتامعيــة ال ميكــن أن تنجــح وتســتويف رشوط االســتدامة مــا مل تعالــج العوامــل الهيكليــة واألســباب الجذرية 

ــدم املســاواة.   ــر وع للفق
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2-3 بناء مجتمعات صامدة وتعزيز القدرة للوصول إىل الخدمات األساسية

2-3-1 دعم القطاع الصحي وتعزيز االستدامة

املدى القصر:
ــا،  العمــل عــى ضــامن اســتمرارية توفــر أدوات الفحــص واملعــدات واألدويــة الخاصــة مبواجهــة جائحــة كورون  .1
مــن خــال تخصيــص املــوارد املاليــة الازمــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية والجهــات الداعمــة، والضغــط عــى 

إرسائيــل مــن أجــل الســامح بإدخــال مــا يلــزم مستشــفيات قطــاع غــزة مــن االحتياجــات الازمــة.
رضورة االســتثامر يف الخدمــات األساســية التــي تقدمهــا مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة، مبــا يف ذلــك صحــة األم   .2
والوليــد والطفــل، وتنظيــم األرسة، والتطعيــم، والخدمــات العاجيــة الطارئــة، وخدمــات الصحــة النفســية، وفحــص 

مختلــف الحــاالت الصحيــة يف املجتمــع.
تحسن مستوى الخدمات الصحية للمقيمن يف أماكن الحجر الصحي، ومراعاة خصوصية النساء يف هذه األماكن.  .3

رفــع جهوزيــة الطواقــم الطبيــة، وفــرق االســتجابة الريعــة العاملــة يف امليــدان لرصــد وتعقــب حــاالت اإلصابــة   .4
بالفايــروس، وتعزيــز قــدرات املؤسســات الصحيــة للوقايــة مــن العــدوى بــن املــرىض والطواقــم العاملــة، وضــامن 

اســتمرار توفــر الرعايــة الصحيــة لفئــات املجتمــع كافــة.
ــون مــن  ــن يعان ــة إىل الخــارج، وبخاصــة للمــرىض الذي وضــع خطــط رسيعــة ملواجهــة نقــص التحويــات الطبي  .5

ــان. ــة كالرط ــراض مزمن أم

املدى املتوسط:
وضــع اســراتيجيات مســتدامة ملواجهــة الجائحــة، وتعزيــز قــدرات النظــام الصحــي لتحقيــق هدفــن رئيســين:   .1
األول يتعلــق مبعالجــة قصــور النظــام أثنــاء الجائحــة، والثــاين إرســاء األســس الازمــة لتوفــر نظــام صحــي قــوي 

يعــزز مكاســب التنميــة البريــة ويحســنها.
ــام،  ــة كل منه ــادة موازن ــدويل و/أو زي ــل ال ــد التموي ــال حش ــن خ ــة م ــاع الصح ــة لقط ــتدامة املالي ــر االس توف  .2

ــاً. ــاع عموم ــة بالقط ــة الخاص ــى التحتي ــق والبن ــر املراف وتطوي
ــزة  ــق واألجه ــة، واملراف ــة التحتي ــة، والبني ــوارد البري ــر امل ــال تطوي ــن خ ــة، م ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي تعزي  .3

ــة. املطلوب
تعزيــز القــدرة عــى الكشــف املبكــر لإلصابــة بالفايــروس، مــن خــال إجــراء أكــرب عــدد مــن الفحوصــات، وتطويــر   .4
ــر قاعــدة  ــاء الطــوارئ، وتطوي ــادة القــدرة عــى االســتجابة، وتحســن نظــم االســتجابة أثن ــة، وزي القــوى العامل

البيانــات وإدارتهــا، والتواصــل الفعــال بشــأن املخاطــر، والتنســيق مــع األطــراف كافــة ذات العاقــة.

2-3-2 دعم التعليم

املدى القصر:
تعزيــز وتســهيل التعليــم عــن بعــد؛ ســواء مــن حيــث الجــودة أو التكلفــة.  تقتــي معانــاة األرس الفقــرة مــن   .1
متابعــة التعليــم عــن بعــد البحــث يف خيــارات أخــرى، أو حــل مشــكات هــذه األرس.  كذلــك تعــاين األرس املقتــدرة 
مــن ضعــف أداء شــبكة اإلنرنــت.  يشــر املعلمــون إىل مشــكلة أخــرى تتمثــل يف تــدين تواجــد الطــاب يف الفصول 
ــدة أو  ــل جدي ــم ملعالجــة هــذا القصــور ببدائ ــاك حاجــة لتدخــات مــن وزارة التعلي ــم هن ــة، ومــن ث االفراضي

املســاهمة يف حــل هــذه املشــكات املذكــورة.
ــائل  ــر الوس ــة وتوف ــب املختلف ــج التدري ــال برام ــن خ ــد، م ــن بع ــم ع ــال التعلي ــن يف مج ــاءة املعلم ــع كف رف  .2
الروريــة لذلــك مــن أجهــزة الحاســوب وإنرنــت، وترغيــب الطــاب وأرسهــم يف أهميــة املتابعــة بتوفــر وســائط 

التعلــم الازمــة مــا أمكــن ذلــك.
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توفــر أدوات تعليميــة مجانيــة )حــزم تعليميــة( لطلبــة املــدارس يف األرس الفقــرة واألكــر تــرراً بالجائحــة، مــن   .3
أجــل ضــامن قدرتهــم عــى اســتئناف العمليــة التعلميــة.

تخفيــض رســوم اإلنرنــت وزيــادة الرعــات لضــامن وصــول أكــرب عــدد مــن الفئــات املهّمشــة والفقــراء إىل خدمــة   .4
. لتعليم ا

التفكــر الجــدي والريــع مــن خــال متكــن التعليــم عــن بعــد عــرب أجهــزة الراديــو املحليــة، أو حتــى اســتخدام   .5
قنــاة تلفزيــون حكوميــة كطــرق مبتكــرة لضــامن العمليــة التعليميــة أثنــاء إغــاق املــدارس حتــى ولــو بالحــد 

األدىن.

املدى املتوسط:
وضــع اســراتيجيات مســتدامة لتعزيــز قــدرات النظــام التعليمــي ملعالجــة قصــور النظــم أثنــاء الجائحــة، وإرســاء   .1

األســس الازمــة لتوفــر نظــام تعليمــي قــوي يعــزز مكاســب التنميــة البريــة ويحســنها.
ــام،  ــة كل منه ــادة موازن ــدويل و/أو زي ــل ال ــن خــال حشــد التموي ــم م ــة لقطــاع التعلي ــر االســتدامة املالي توف  .2

ــاً. ــاع عموم ــة بالقط ــة الخاص ــى التحتي ــق والبن ــر املراف وتطوي
تعزيــز وتطويــر العمليــة التعليميــة الوجاهيــة، وعــن بعــد، مــن خــال تعزيــز املــوارد البريــة، والبنيــة التحتيــة،   .3

واملرافــق واألجهــزة والتكنولوجيــا املامئــة.

2-3-3 دعم القطاع الزراعي وتوفري األمن الغذايئ

املدى القصر:
معالجة اضطراب ساسل التوريد القصرة؛ سواء عى صعيد العرض أو الطلب، من خال:  .1

توفر وصول آمن للمزارعن ألراضيهم أثناء الحظر، من أجل ضامن تدفق السلع الزراعية لأسواق.  •
توفــر أماكــن بديلــة عــن األســواق املغلقــة بســبب الحظــر، لتتيــح للمزارعــن تســويق املنتجــات الزراعيــة وعــدم   •

تعرضهــا للتلــف.
ضامن وصول جميع املزارعن إىل مدخات اإلنتاج وعدم احتكارها من قبل التجار.  •

تسهيل حصول الفئات األكر ترراً عى املواد التموينية من خال برامج الحامية االجتامعية.  .2
توفــر دعــم مــادي مبــارش للمزارعــن املترريــن بســبب الجائحــة، وبخاصــة أصحــاب محاصيــل العنــب والتــن   .3

والــورود التــي تــررت بشــكل كبــر لضــامن اســتمراريتها يف األعــوام القادمــة.
دعــم الصياديــن وتوفــر أدوات الصيــد وصيانــة املوجــود منهــا، وتوفــر منافــذ تســويقية مناســبة، يف ظــل إغــاق   .4

األســواق.
5.  مراقبــة أســعار املــواد الغذائيــة ومنــع احتــكار التجــار لهــا، حيــث تزايــدت الشــكاوى مــن االرتفــاع املســتمر فيهــا 

نتيجــة اضطــراب ساســل التوريــد.

املدى املتوسط:
ــة  ــم املوازن ــادة حج ــال زي ــن خ ــاص، م ــكل خ ــذايئ بش ــاً، والغ ــي عموم ــاع الزراع ــتدام للقط ــم مس ــر دع توف  .1

ــه. ــه ل ــي املوج ــم الخارج ــم الدع ــادة حج ــه، وزي ــة ب الخاص
وضــع خطــة لتمويــل ودعــم تنويــع ســبل العيــش وإنتــاج الغــذاء يف املنــزل، مــن خــال توفــر األدوات والبــذور   .2

للزراعــة املنزليــة وغرهــا مــن املســتلزمات لضــامن األمــن الغــذايئ ومصــادر بديلــة للدخــل.
3.  تفعيل وتطوير الصندوق الخاص بدعم املزارعن ضد املخاطر.
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2-4 حوكمة رسيعة االستجابة وشاملة

2-4-1 تعزيز وتطوير الحوكمة وتفادي أوجه الضعف

املدى القصر:
وضــع خطــة اســتجابة فعالــة ملعالجــة وتقليــل وتخفيــف التأثــر االجتامعــي واالقتصــادي لـــجائحة كورونــا، ومــا   .1

ــة. ــا مــن السياســات والربامــج واإلجــراءات، وخارطــة واضحــة للتدخــات املطلوب ــط به يرتب
ــي،  ــم املح ــة والحك ــات األهلي ــعبية واملؤسس ــاركة الش ــاق املش ــيع نط ــمية لتوس ــان الرس ــكيل اللج ــادة تش إع  .2

وإرشاك النســاء يف تلــك اللجــان، حســب التخصصــات والخــربات والتوزيــع الجغــرايف.
ــة لإلجــراءات الخاصــة  ــات ذات العاق ــق الجه ــة تطبي ــع يف قطــاع غــزة مراقب ــر الواق ــة األم يجــب عــى حكوم  .3

ــاس. ــات الن ــى خصوصي ــدي ع ــدم التع ــان، وع ــوق اإلنس ــي حق ــث تراع ــر، بحي بالحظ
ــة  ــامن فعالي ــة لض ــات الدولي ــدين واملؤسس ــع امل ــات املجتم ــوزارات ومؤسس ــن ال ــل ب ــيق الكام رضورة التنس  .4

االســتجابة وعــدم التضــارب واالزدواجيــة.
تطويــر منصــة بحــث وقاعــدة بيانــات لضــامن توفــر أحــدث البيانــات واملعلومــات والتحليــات املتعلقــة بالتأثــر   .5

االجتامعــي واالقتصــادي لـــجائحة كورونا.
مراجعــة اإلجــراءات وأســاليب التعامــل مــع النــزالء يف أماكــن الحجــر املختلفــة، وتخصيــص لجنــة دامئــة للتعامــل   .6

مــع الشــكاوى ومعالجتهــا بالرعــة املمكنــة.
ــات،  ــن القطاعــات والفئ ــز ب ــة املختلفــة وضــامن عــدم التميي وضــع خطــة واضحــة لعمــل املنشــآت االقتصادي  .7

ــر. ــف الحظ ــد تخفي ــا، عن ــآت دون غره ــض املنش ــل بع ــامح بعم ــن الس ــدث م ــا ح ــاً مل تفادي

املدى املتوسط:
ــم املحــي، وبخاصــة القطــاع  ــة يف نظــم العمــل داخــل املؤسســات الرســمية والحك مأسســة التدخــات الطارئ  .1

ــي. الصح
وضع األدلة الازمة لضبط إجراءات الحوكمة يف مجال التدخات الرسمية.  .2

توفــر نظــام مراقبــة شــفاف، مــع مجموعــة متفــق عليهــا مــن املــؤرشات لتتبــع ورصــد التقــدم املحــرز يف “التأثــر   .3
االجتامعــي واالقتصــادي لـــجائحة كورونــا وخطــة االســتجابة”؛ مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لخطــة االســتجابة.


