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  مقدمة .1
  

العمل في اليوم التالي  استئناف"دعونا نطمح إلى عالم ال يضطر فيه أي طفل إلى العمل لمساعدة والديه، وال يتعين على أم 
."  1مواصلة العمل حتى الرمق األخير، وال يجبر أي شخص لديه إعاقة على التسول في الشارعللوالدتها، وال يضطر أي مسن 

 2019في "منظمة العمل الدولية"، فاليري شميت، في العام الماضي جتماعية االتوضح هذه الكلمات لنائبة مديرة الحماية 
المهمشة والفقيرة. ومما جتماعية االبالنسبة للفئات جتماعية االصادف الذكرى المئوية لتأسيس المنظمة، أهمية الحماية الذي ي
بشكل كبير جدا في "عالم ما بعد كورونا"، وخاصة في تلك البلدان  ازدادتقد جتماعية اال للحماية ن الحاجةأ فيه ال شك

  كما هو الحال في فلسطين. جتماعية االالتي تفتقد لوجود نظام فعال ومتكامل للحماية 
  

(على عميقة وغير مسبوقة واجتماعية  اقتصادية اآثار  لقد تأثرت فلسطين بجائحة كورونا كغيرها من دول العالم، وهو ما ترك
وخاصة على الفئات ) ذوي االعاقةنقص الرعاية لكبار السن واألشخاص و سبيل المثال، ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، 

  . الكبار في السن، واألشخاص ذوي اإلعاقةو مثل النساء، اجتماعية والتي ال يتوفر لديها أي حماية الفقيرة والمهمشة 
  

في فلسطين، وخاصة في ظل عدم جتماعية االللحماية  وشامل النقاش حول الحاجة الماسة لوجود نظام فعالهذا  لقد أعاد
 والتي ترافقت مع الحصار التي خلقتها الجائحةالهائلة السلبية قتصادية االثار على معالجة اآلمقدرة الحكومة الفلسطينية 

توفير كامل رواتب موظفي  وعدم قدرة الحكومة علىالمالي والسياسي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة 
هذا إلى جانب أسئلة أخرى أثارتها وتثيرها الجائحة حول القوانين ذات القطاع العام منذ شهر نيسان الماضي حتى اآلن. 

مثل: هل إصابة العامل/ة أو الموظف/ة بفيروس كورونا،  ،ون العمل الفلسطينيمثل قانجتماعية االالصلة بنظام الحماية 
وخاصة خالل عمله، تعتبر إصابة عمل أم ال؟ ألم يحن الوقت بعد للتطبيق الحازم لمواد قانون العمل المتعلقة بالحد األدنى 

  ....الخ؟ وبنهاية الخدمة ؟لألجور
  
قوي وفعال هي أكثر قدرة على اجتماعية ثبتت التجارب في الدول األخرى والمجاورة أن المجتمعات التي تتمتع بنظام حماية أ

سطيني لالفجتماعية االن بدء حوارات جادة ومسؤولة وحثيثة حول واقع نظام الحماية إمن هنا، فمواجهة الجائحة وآثارها. 
  بل ويمثل حاجة وطنية ملحة وعاجلة.  ةفي هذه الفتر فحسب ا ضروريوسبل تطويره وتعزيزه، ليس أمرا 

  
زمات التي تعصف علمية لأل قراءة، مستند الى وحوار معمق ومسؤول نقاشالمساهمة بفتح  إلى الخلفية تهدف هذه الورقة

يهدف منها ال سيما في هذه المرحلة السياسية الخطيرة والدقيقة والتي  ،الهامةجتماعية واالقتصادية االحول هذه القضية بنا، 
على أي فرصة والقضاء وبنات الشعب الفلسطيني  أبناء"لقمة العيش"، من أجل تركيع  أو االقتصاديالسالح  استخدام الى

شك فيه، أن "صفقة القرن"،  وعاصمتها القدس. ومما ال 1967حقيقية إلقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 
و"خطة الضم"، وصفقات "التطبيع" المجانية تجعل من هذا الخطر السياسي خطرا داهما وغير مسبوق، يتطلب منا كفلسطينيين 

لتوفير جتماعية االو االقتصادية ليس فقط السياسية، بل وأيضا  ،ردودا عاجلة ومسؤولة وغير مسبوقة على مختلف الصعد
  المواجهة للشعب الفلسطيني. مقومات الصمود و 

  
قة، فوراق البحثية والجلسات الحوارية المراسلسلة من األسيطلق المعهد خالل األشهر القليلة القادمة  الجلسة،الورقة و هذه ب بدءً 

جتماعية االوالمرحلة ، يستجيب للمرحلة التنموية الفلسطينية شاملاجتماعية كافة جوانب إقامة نظام حماية فيها لسيتم التطرق 
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نستهل مؤسسات المعنية. و بمشاركة جميع الفئات والشركاء والهلي علمي ألخلق منبر  . تهدف هذه السلسة تحديداالتي نمر بها
شهدت األشهر الثالثة الماضية لتي ا-كورونا لجائحةجتماعية االو قتصادية اال اآلثاربتوضيح أبرز ، والجلسةهذه الورقة 

مع جتماعية اال، ومن ثم نقدم تعريفا لنظام الحماية المجتمع الفلسطينيفي  -تصاعدا كبيرا في مستويات انتشارها وتفشيها
نبذة تاريخية مقتضبة حول نشأة وتطور هذا النظام في العصر الحديث، ثم ننتقل إللقاء نظرة سريعة على واقع الحماية 

وتنتهي الورقة بتقديم بعض . السلبية للجائحةجتماعية اال اآلثارومدى قدرته على التعاطي مع  في فلسطين جتماعيةاال
الموضوعات التي سيتم العودة  جميع هذه المحاور وستشكل التساؤالت التي يقود لها التحليل وتحتاج لنقاش جاد ومسؤول.
   لها ودراستها بمزيد من التفصيل في األوراق والجلسات القادمة.

  
 السلبية لجائحة كورونا على الفئات المهمشة في فلسطين اآلثار .2
  

ت أ، وفاجأت الفلسطينيين كما فاج2020ذار آ، وفي فلسطين في 2019عام الالصين أواخر  " فيجائحة "كوروناظهرت 
وقطاع غزة  -بما فيها القدس الشرقية-ألف فلسطيني/ة في الضفة الغربية 50ن، إصابة أكثر من ، حتى اآلوسجل .العالم

ثالثة شهور، وٕاغالقات جزئية  استمرصحي وٕاغالق شامل الحجر للشخص، وخضوع مئات األالف  400ووفاة ما يقارب 
األمن الغذائي في المجتمع  وتراجعة معدالت الفقر والبطالة هائلة أدت إلى زياداقتصادية إضافة إلى خسائر  ،ومؤقتة

جتماعية االكما كشفت الجائحة وآثارها الثغرات الكبيرة التي يعاني منها قطاع الحماية  .الفلسطيني إلى معدالت قياسية
  . اجتماعيةواسعة وما زالت دون أية مظلة أو حماية اجتماعية فقد بقيت قطاعات وفئات  ،الفلسطيني

  
 اآلثارهذه الفئات في مواجهة  هماعانت مناللتان والضعف الشديدين  االنكشافمن حالة  القسم بعضانستعرض في هذا  

على فئات الفقراء، والعمال، واألشخاص  اوسنركز تحديد .الجائحةوالنفسية التي نجمت عن جتماعية االو قتصادية الصحية واال
  ذوي اإلعاقة، والمسنين، والنساء.   

  
  الفقراء 1.2

أعداد كبيرة في إلى زيادة قتصادية وتوقف معظم األنشطة اال الطوارئلقد أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من إعالن لحالة 
ظهورهم بالظروف التي  ارتبطكما أدت الى ظهور "فقراء جدد"  .الفقراء والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة

ألف  100أكثر من "ن إداوود الديك، ف وكيل الوزارةعلى لسان  ،جتماعيةاالوزارة التنمية  فوفقا لتوقعاتنتجت عن الجائحة. 
سر في الضفة األلبعض  توقف المعيلين ، وبشكل خاصجائحة كورونا" تداعياتالفقر بسبب ستدخل الى دائرة  أسرة فلسطينية

يرتفع قد الفقيرة . وفي ذات السياق، تشير التقديرات األولية للبنك الدولي إلى أن عدد األسر عن العمل الغربية وقطاع غزة
  2% في قطاع غزة.64و% في الضفة الغربية، 30الى 

  
ونشرت  ،وخاصة خالل فترة اإلغالق المذكورة ،الجائحةوفي مسح نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول آثار 

% من األسر الفلسطينية فقدت نصف دخلها على األقل خالل فترة اإلغالق، 42، فقد تبين أن 2020اوائل تشرين اول نتائجه 
نفقات  %) مصادر دخل لتغطية31، فيما لم يتوفر لنحو ثلث األسر الفلسطينية (2020أيار  25آذار إلى  5الممتدة من 

 الطعام،من  ها% من األسر الفلسطينية تشعر بالقلق من عدم وجود ما يكفي61ن إاألسرة خالل فترة اإلغالق. ووفقا للمسح، ف
   3ا عادة ما تقترض المال أو تشتري بالدين لتغطية نفقات األسرة بما فيها الطعام.ه% من األسر أفادت أن58في حين أن 
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ركزي مع نتائج دراسات مصغرة أو كيفية نفذها بعض الباحثين في هذا المجال. ففي دراسة وتنسجم نتائج مسح الجهاز الم
شخص من صغار المزارعين  59على مقابلة  اشتملت 16/5/2020-10قامت به باحثة أجنبية خالل الفترة الممتدة ما بين 

وجد أن واحد من كل ثالثة من المبحوثين يواجه  ،التجار...الخ أو المزارعين المهمشين، والرعاة، وصيادي األسماك، وصغار
كل بعض النقود من أجل شراء الطعام، وبأن واحد من باقتراض وبأنه قد قام  ،نقص أو فقر في معدالت استهالك الطعام

عدد وجبات الطعام التي يتناولها، أو قام بشراء "طعام رخيص" أو "أكثر رخصا" مما يشتري تناقصت عة من المبحوثين قد أرب
بالعادة. كما وجد أيضا أن المبحوثين قد قاموا بتناول الفواكه والبقوليات أقل من ثالث مرات في األسبوع. وقد تذمر المبحوثين 

مقارنة  تحيث ذكروا أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفع ،لحوم، والبيض، ومشتقات الحليبالكبير في أسعار ال االرتفاعمن 
  4األسابيع السابقة ومقارنة بالفترة التي سبقت ظهور الجائحة.ب
  

 العمال 2.2

ذار آالذي أبرمته الحكومة الفلسطينية مع القطاع الخاص الفلسطيني حول دفع أجور العاملين عن شهري  االتفاقرغم أهمية 
إال نتهاء األزمة، اشيكل، على أن يدفع المبلغ المتبقي بعد  1000% من األجر وبما ال يقل عن 50بنسبة  2020ونيسان 

، 50,000عاملين لحسابهم الخاص، والذين يقدر عددهم بحوالي أن هذا االتفاق، وفقا لوزارة العمل الفلسطينية "ال يغطي ال
عامل فوق سن الخمسين عامًا لم يسمح لهم بالعودة إلى أعمالهم في السوق اإلسرائيلية. كما  20,000وكذلك ما يقارب 

لخاصة، بما فيها الضعيفة أصًال، مثل المرافق التعليمية اقتصادية يواجه هذا االتفاق صعوبة في تطبيقه في القطاعات اال
وتشير خطة صادرة عن وزارة العمل أنه "إلى جانب  5عامل وعاملة." 10,000على رياض األطفال، والتي توظف ما يزيد 

األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية سابقة وكبار السن، يتعرض للخطر بشكل خاص أيضًا الشباب الذين يواجهون 
أيضًا أن يعاني العاملون األكبر سنًا من ارتفاع معدالت البطالة بالمقارنة مع معدالت أعلى من البطالة. ومن المرجح 

العاملين في مقتبل العمر. ويعد العاملون غير المحميين معرضين للخطر بوجه خاص ألنهم أقل حصوًال على الحماية من 
البعيدة والعودة إلى أسرهم. وقد أطلق وزير العمل ويمنعون من الوصول إلى أماكن عملهم  ،جتماعيةاالخالل آليات الحماية 

لعمال العاملين ادعم ومساعدة ل اصندوق ،شاهر سعد ،جيش، وأمين عام االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين د. نصري أبو
  6.الغربيةألف عامل وعاملة في الضفة  35مليون شيكل، يستفيد منها  40في السوق المحلية بمحفظة نقدية أولية تقدر بنحو 

  

ومن الجدير ذكره في هذا السياق، أن بعض الشخصيات والقوى السياسية الفلسطينية، مثل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
قطاع التفاق الذي أبرمته الحكومة واإلتحاد العام للنقابات مع التحرير الفلسطينية تيسير خالد، قد وجهت بعض االنتقادات لال

ق العمال: ".. لم تتمكن وزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين من االتفاق على حلول الخاص بخصوص رواتب وحقو 
كما لم يجر االلتزام به على كل حال رغم كونه مجحفا  تمنع التدهور الحاد في مستويات معيشة جماهير العمال... مقبولة

الفلسطيني، والتي تؤكد على أن عقد العمل ال ينتهي من قانون العمل  38بحقوق الطبقة العاملة ويتعارض مع نص المادة 
  .7في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغالق المنشأة أو وقف نشاطها مؤقتًا لمدة ال تزيد عن شهرين"

  
ومع كون الذكور يشكلون أغلبية العاملين ، فتوضح خطة وزارة العمل أنه "النساء العامالتأما بخصوص تأثير الجائحة على 

ين يواصلون العمل في ظل الظروف المستجدة، فمن المتوقع أن تبقى النساء في المنزل مع أطفالهن. ومع أن هناك نسبة الذ
لنساء في القطاعات األكثر تضررًا، ومع أنهن يقفن في خط المواجهة في التعامل مع الجائحة، إال أنهن يعانين من اأعلى 

ة، ويتحملن عبئًا غير متناسب في اقتصاد الرعاية بسبب إغالق المدارس. االجتماعيلحماية لمن نقص القدرة على الوصول 
كما أن النساء العامالت أكثر عرضة ألن يتم صرفهن من العمل دون أي نوع من التعويض أو الضمانات التي تكفل لهن 
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الك حاجة ماسة إلى تدخالت ن هنإضوء ما سبق، فوعلى . هذا وتخلص خطة وزارة العمل إلى أنه العودة إلى وظائفهن
شخص من  290,000آالف األشخاص الذين يعانون أصًال من البطالة وحوالي  والتي تطال " الطوارئلتخفيف حالة 

ما و عامل في السوق المحلية، بمن فيهم أولئك المعرضين لخطر فقدان أعمالهم،  120,000العاملين، بما يشمل: أكثر من 
عامل ينخرطون في عمالة غير منتظمة،  50,000ني في السوق اإلسرائيلية، من بينهم عامل فلسطي 190,000يصل إلى 

  .عامل نظامي يعملون لدى أصحاب عمل إسرائيليين بشكل منظم" 120,000و
  

ن "خسائر إف ،سامي العمصي ،اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة فوفقا لرئيس، بعمال قطاع غزةوفيما يتعلق 
مليون دوالر في قطاع غزة، فيما فاقت الخسائر لذات  50العمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في القطاع قد "فاقت 

ن أشار العمصي إلى ." وأ2020ذار آمليون دوالر في الضفة الغربية بسبب تعطلهم عن العمل منذ شهر  180الشريحة 
عاما...حيث أن نسبة البطالة قبل الجائحة كانت عالية". وأوضح أيضا: "أنه في  14"عمال غزة يعانون من حصار استمر 

عاملة في رياض األطفال، وتضرر عمال قطاعات السياحة والمطاعم واألسواق  2000ظل جائحة كورونا تضرر نحو 
ألف سائق، ليصل أعداد العمال المتضررين بسبب الجائحة  15ت بهم السبل، ونحو الكبرى، وعمال "المياومة" الذين تقطع

هذا وقد أعلنت  8ألف منهم تضرروا بشكل مباشر." 40ألف عامل في غزة،  140ألف عامل بالضفة الغربية، ونحو  170
للمرافق االقتصادية.  ألف عامل فلسطيني قد فقدوا وظائفهم بفعل حالة اإلغالق 20-15غرفة تجارة وصناعة غزة أن 

لكن اللجنة  %،45 2019بلغت نسبة البطالة في غزة وفقا لبيان صدر في أيلول  لإلحصاء،وبحسب الجهاز المركزي 
  9."%60أن النسبة الحقيقية بغزة تفوق  12/4/2020الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة تقول في بيان أصدرته بتاريخ 

  
 اإلعاقةاألشخاص ذوي  3.2

% وأن عددهم قد 2.1ذوي اإلعاقة في فلسطين تبلغ  األشخاصلى أن نسبة إ 2017يشير ملخص النتائج النهائية لتعداد 
بين مجمل السكان، فيوضح التقرير أن اإلعاقة في  انتشاراً ألفا. أما بالنسبة ألنواع اإلعاقة األكثر  90بلغ أكثر بقليل من 

، ثم %)0.7% من مجمل السكان الفلسطينيين)، تليها اإلعاقة البصرية (1.1( انتشاراً ألكثر اليدين" هي ا واستخدام"الحركة 
    10 % أيضا)0.4%)، وأخيرا إعاقات التذكر والتركيز (0.4، فالتواصل (%)0.5اإلعاقة السمعية (

  
حدى منظمات األمم إفمثال، وفقا لتقرير  تأثرا بالجائحة.جتماعية االهذا ويعتبر األشخاص ذوي اإلعاقة، من أكثر الفئات 

الطبية الوقائية المتعلقة بأمور النظافة بما في  اإلجراءاتالمتحدة، بعض األشخاص ذوي اإلعاقة "يواجهون صعوبة في تنفيذ 
قد يكون عبارة عن "تحدي" بالنسبة  باستمرارذلك التنظيف المتكرر لألسطح وللبيت... تنظيف البيوت وغسل اليدين 

بعض  لألشخاص ذوي اإلعاقة ألسباب لها عالقة بعدم مالئمة توزيع األشياء المادية، عوائق بيئية، وتقطع الخدمات. كما أن
ألنهم بحاجة لمساعدة منتظمة من الناس اآلخرين  االجتماعيال يستطيعون تنفيذ إجراءات التباعد  اإلعاقةاألشخاص من ذوي 

   11 الذاتية."-من أجل تلبية احتياجات الرعاية
  

 12المرصد،-ةاالجتماعيو قتصادية وفي مسح نفذته جمعية نجوم األمل لتمكين النساء ذوات اإلعاقة ومرصد السياسات اال

وجد أوال أنه "لم تتواصل أي جهة رسمية سواء على  ،وفتاة ذات إعاقة امرأة 350أجري خالل شهري آذار ونيسان، على 
على أوضاعهن في ظل حالة االطمئنان حتياجاتهن أو اذات إعاقة بغرض فحص  امرأةي أمستوى وزارة أو مديرية مع 

وثانيا، أظهر المسح "وجود عدة حاالت من النساء من ذوات اإلعاقة اللواتي  .سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة" الطوارئ
، صحيح أن اثالث .مما زاد من تدهور أوضاعهن"جتماعية االعنهن المساعدات النقدية المقدمة من قبل وزارة التنمية  انقطعت
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هن ولكن ذلك حصل بشكل محدود وفقط من مؤسسات غير حكومية وليس بعض مؤسسات المجتمع المدني قد تواصلت مع
من الضفة  فقط نساء 5%. حيث تم التواصل مع 2.4، أي ما نسبته 350وفتاة فقط من أصل  امرأة 15مؤسسات رسمية: 

العمل حيث أنه بحق ذوات اإلعاقة مرتبطة بقانون  انتهاكاتالغربية والبقية من قطاع غزة. وقد بين المسح أيضا وجود عدة 
عاقة إ"ورغم أن غالبية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ال يعملن أو متعطالت عن العمل، وثق المسح فصل عاملة ذات 

، إضافة إلى عدم دفع أجور ثالث عامالت من ذوات اإلعاقة من قبل الطوارئألسباب صحية بالتزامن مع بدء حالة 
امالت إذا كن سيتقاضين أجرا أم ال، رغم مرور قرابة شهرين منذ بدء األزمة". المشغلين. عدا عن عدم معرفة عدد من الع

على العامالت بأجر، فقد وثق المسح "تأثر وتوقف دخل قتصادية اال اآلثارهذا "وال تقتصر االنتهاكات في مجال العمل و 
   .عدد من العامالت لحسابهن من ذوات اإلعاقة"

  
جمعية  ا"قصدية" على من تم تسريحهم من ذوي اإلعاقة العقلية من المؤسسات اإليوائية قامت بهوفي دراسة على عينة 

شخصا من أهالي األشخاص ذوي  68، أفاد 2020الشبان المسيحية في الضفة الغربية وصدرت نتائجها في شهر أيار 
وقد  ،انوا يتلقون "خدمة الرعاية الذاتية والشاملة"بأنهم ك ،الخيرية األحسنعاقة العقلية الذين تم تسريح أبنائهم من جمعية اإل

منهم أن أبنائهم وبناتهم كانوا يتلقون خدمات تأهيلية طبية مثل  8منهم أنهم كانوا يتلقون خدمات ايوائية، كما ذكر  51أفاد 
لتي يواجهونها مع بعض التحديات السلوكية والصحية ا ،هالي في الدراسةاألذكر العالج الطبيعي والعالج الوظيفي. كما 

من األسر المبحوثة، أن  31 تأبنائهم وبناتهم بسبب عدم تلقي الخدمات المختلفة التي كانت تقدمها الجمعية لهم. فمثال ذكر 
أسرة أن "أبنائهم يعانون من نوبات عصبية وغضب  25"أبنائهم في حالة من البكاء المستمر والصراخ العالي." أيضا ذكرت 

من األسر بأن لدى أبنائهم "سلوكيات عدوانية  12 ذكرت يترجم بتكسير وتخريب في البيت." وأخيرا، داخل البيت، والذي
  13.خرين"متكررة تصل إلى ضرب اآل

  
  المسنين 4.2

من المعلوم أن المجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمع "فتي"، حيث أن الشريحة العمرية الكبرى في فلسطين هي أولئك األطفال 
عاما (حوالي  29 -15%)، يليهم الشباب 39عاما وأقل" وهم يشكلون قاعدة "الهرم العمري" ( 14يبلغون من العمر "الذين 

 ،لكن 14%.5عاما فأكثر) حيث ال تتعدى نسبتهم  60ن" (و "المسن %)، ثم في قمة ذلك الهرم السكاني يأتي29ثلث المجتمع 
نخفاض النسي الكبير في عدد المسنين في المجتمع الفلسطيني (حوالي ربع مليون مسن/ة) بالنسبة لباقي الفئات ورغم اال

جتماعية االعدم تشكيلهم ضغطا كبيرا على األنظمة الصحية و و العمرية أو السكانية وبالمقارنة مع دول كثيرة أخرى، 
توفر لهم أي شكل من أشكال الحماية ين ال يتلقون راتبا تقاعديا وال قتصادية...الخ، إال أن المسنين، وخاصة أولئك الذيواال

زدادت تلك المعاناة اة، أو تتوفر لهم حماية لكن محدودة جدا، ما زالوا يعانون من إهمال رسمي وغير رسمي. وقد االجتماعي
حتياجاتهم الصحية اية، إضافة إلى زدياد حاجتهم للمواد الطبية الوقائابشكل كبير بعد ظهور جائحة كورونا ال سيما في ظل 

عتيادية (فمثال حصل نقص في "المغذيات" التي يحصل عليها بعض المسنين من مديريات وزارة الصحة)، هذا والغذائية اال
 مزداد الشعور بالوحدة والعزلة لدى الكثير منهاحيث  ،ناهيك عن الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرضون لها بسبب الجائحة

هذا  حتكاك بهم من قبل األقرباء والجيران والمعارف بسبب الخوف عليهم)،" (تجنب االاالجتماعيإجراءات "التباعد بفعل 
ناهيك عن "الخوف المتزايد" لدى المسنين من اإلصابة بالفيروس، وتوقف الكثير منهم عن الذهاب إلى دور العبادة، وهو 

من "أفراح جتماعية االنخفاض مشاركتهم في المناسبات افسيا، وكذلك جتماعيا ونانشاط ديني حيوي بالنسبة لهم صحيا و 
  وأتراح" إلى أقصى الحدود. 
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ويترافق اإلهمال الرسمي لفئة المسنين مع تراجع الدعم غير الرسمي المقدم لهم (مثل الدعم العائلي) بسبب تغير القيم 
النزعة الفردانية واألنانية وتراجع القيم الجمعية والعائلية والتضامنية) وكذلك بسبب تردي  انتشار(تعمق و جتماعية االخالق واأل

قتصادية، فقد أظهرت بيانات مسح العنف التي أصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني العام الماضي أن األوضاع اال
% للرجال 19% للنساء كبيرات السن، و24(بواقع  % من كبار السن تعرضوا لإلهمال الصحي من قبل أحد أفراد األسرة22

شخصا هو شخص مسن)  20من كل  1(جتماعية االكبار السن). ومما يزيد من حالة التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة 
المجتمعي السائد لدى  االعتقاداألخرى. كما أن جتماعية االهو ضعف نشاطها السياسي ومحدودية تأثيرها مقارنة بالفئات 

البعض بأن "رعاية كبار السن هي من مسؤولية الدولة" يساهم هو اآلخر في زيادة اإلهمال المجتمعي الذي تعاني منه هذه 
بالفيروس وجعلتها أكثر حاجة المهددة قائمة الفئات السكانية مقدمة الفئة المهمشة والتي زادتها الجائحة تهميشا ووضعتها في 

  ة.االجتماعيللحماية 
  

محدودية عدد مراكز المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة  ،هتمام الرسمي بالمسنينالمؤشرات على ضعف االومن 
مركزا للمسنين في الضفة الغربية منها  21"يوجد  داود الديكجتماعية االووفقا لوكيل وزارة التنمية  ،حيثالحكومية منها. 

االستيعابية األجداد في أريحا (والذي ال تتجاوز طاقته بيت وهو جتماعية االتنمية مركز حكومي واحد لكبار السن تابع لوازرة ال
  15."مركزا تابعة لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية 20نزيال)، و 60
  

لإلحصاء ) عن الجهاز المركزي 1/10/2020بيان صدر قبل عدة أيام (ومما يؤكد حالة التهميش والمعاناة هذه، ما ورد في 
من فلسطين % من وفيات فيروس كورونا المستجد في 75ن نحو أالفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسن، حيث تبين "

% من المسنين في الضفة والقطاع 39شخص. وقد أشار البيان إلى أن  3237المسنين"، كما بلغ عدد كبار السن المصابين 
%)، تليها اإلعاقة 24نتشارا بينهم (ال، وقد كانت صعوبة الحركة هي األكثر يعانون من صعوبة أو إعاقة واحدة على األق

%. ويضاف لكل ذلك، أن نسبة مشاركة 16%). كما بلغت نسبة كبار السن الذين يعانون من الفقر المدقع 22البصرية (
اث في فلسطين هن من المسنات، %. وأخيرا يشير البيان إلى أن أكثر من ثلث اإلن14كبار السن في القوى العاملة لم تتعدى 

% فقط من اإلناث كبار السن متزوجات. وهذا يشير إلى التهميش متعدد األوجه الذي يعاني منه نسبة ال بأس 48كما أن 
  16بها من كبار السن: أنثى، وكبيرة في السن، وتعاني من إعاقة واحدة على األقل.

  
  النساء  5.2

قتصادي مزمن وكبير جدا حتى بالمقارنة مع اإن تأثير الجائحة على النساء في فلسطين واللواتي يعانين أصال من تهميش 
أن نسبة مشاركة المرأة إال ورغم أن فلسطين قد حققت "المساواة الجندرية" في مجال التعليم،  ،البلدان العربية األخرى (حيث

كما أن  .17%)69% والعالمية 28في حين يبلغ مستوى مشاركة المرأة العربية  ،% فقط19الفلسطينية في القوى العاملة هي 
%، في حين لم تتعدى تلك النسبة بين الرجال 41كانت قد بلغت  2019فلسطين العام الماضي في نسبة البطالة بين النساء 

  هو بال شك، تأثير قوي وسلبي ومتعدد األوجه.و %) 21
  

النساء  على مجموعة كبيرة نسبيا من 2020نساء فلسطين في شهر نيسان -مكتب األمم المتحدةففي بحث سريع قام به 

% من 95مرأة، وجد أن ا 301لى إتصل  الفلسطينيات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الضفة والقطاع
وفي ذات . ثار جائحة كوروناالنساء اللواتي يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة قد تأثرت مشاريعهن بشكل سلبي بسبب آ
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% من المشاريع "الريادية" 98أن "نسبة كبيرة تبلغ  ،سميرة حليلة ،السياق، قالت رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال
  18.توقفت. و"وضعت النساء الرياديات في مأزق حقيقي خاصة النساء اللواتي يعلن أسر بأكملها"

  
% من النساء في القطاع الخاص يعملن "دون أي حماية مدفوعة" وهذا يعني 25ن فوجد أ النساء العامالتأما بخصوص  

% من أجور العاملين والعامالت 50تفاقية التي عقدتها الحكومة مع القطاع الخاص حول دفع أنهن قد ال يستفدن من اال
الجائحة، وكذلك حول منع الفصل نتهاء األزمة التي سببتها ا" أو األغالق ودفع القسم المتبقي بعد ئخالل أشهر "الطوار 

ن األرقام الحقيقية (حيث أن العينة في هذه الدراسة لم تكن ممثلة) لنسب النساء وبالذات الشابات إالتعسفي. وفي الحقيقة، ف
بل بناء على "تفاهمات لفظية" مع صاحب العمل قد وصلت،  ،عاما) اللواتي يعملن دون عقد مكتوب 29-15العامالت (

% فقط من الشابات على مستوى الوطن يتوفر لهن عقد عمل مكتوب 56% أي أن 41وفقا لنتائج التعداد العام األخير، إلى 
  مع صاحب العمل سواء لفترة محددة أو غير محددة. 

  
قبل الجائحة، في إيجاد عمل في مرحلة  ن يعانين من البطالةالنساء الفلسطينيات اللواتي كويضاف لكل ذلك، أن فرص 

ما بعد ظهور الجائحة قد أصبحت محدودة جدا بسبب ارتفاع معدالت البطالة بشكل عام والتأثيرات الهائلة التي تركتها 
ننا نتحدث إلنساء فقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وعندما نتحدث عن هذه الفئة من اواإلغالق على االالطوارئ الجائحة وحالة 

%)  17هي نسبة البطالة لدى النساء في فلسطين وهي، مرة أخرى، أعلى من المعدل العربي (حوالي و %، 41عن حوالي 
وهذه فوارق كبيرة تعكس ضعفا واضحا في مستوى  ،%34%) ب 6% درجة مئوية وأعلى من المعدل العالمي (23بحوالي 

كما أن "النساء المحظوظات" اي اللواتي لديهن عمل"  19قتصادي.عاملة والنشاط االمشاركة المرأة الفلسطينية في القوى ال
شيكل، وهو ما  95يساوي  2018في العام معدل أجر المرأة الفلسطينية اليومي كان يعانين من تمييز في األجر (حيث 

زدياد معاناة النساء ان الكثير مما ذكر أعاله حول إوأخيرا، فشيكل).  135.3 والبالغ % من األجر اليومي للرجال70يمثل 
ففي يكون تأثيره أكثر شدة وقسوة على األسر التي تقودها نساء.  اقتصادي بسبب جائحة كورونالفلسطينيات على الصعيد اال

نساء،  % من األسر في فلسطين تقودها11الوقت الذي تشير فيه إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الى أن 
ترأسها نساء (أمهات، بنات، أو جتماعية االمن البيوت التي تحصل على مساعدات من وزارة التنمية  على األقل 21.2ن إف

  20.جدات)، إما لغياب الزوج أو بسبب معاناته صعوبات صحية مثل اعاقة جسدية أو عقلية
  
 "؟ةاالجتماعيما هو "نظام الحماية  .3
  

"منع وٕادارة  ـة، تهتم باالجتماعيكما عرفها معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية  ،Social Protectionجتماعية االالحماية 
من "السياسات والبرامج الرامية جتماعية االالحماية نظام تكون يوالتغلب على الحاالت التي تؤثر سلبا على رفاهية الشعب". و 

كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إلى الحد من الفقر والضعف من خالل تعزيز 
أما األنواع األكثر شيوعا من  .مثل البطالة واإلقصاء والمرض والعجز والشيخوخة"جتماعية االو قتصادية إدارة المخاطر اال

  تشمل الجوانب األساسية الثالثة التالية:فجتماعية االأنظمة الحماية 
  
من ضويتيخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز واإلصابات المرتبطة بالعمل  :االجتماعيالضمان  •

برامج  االجتماعي. حيث تعتبر أنظمة الضمان مخصصات تقاعدية أو شيخوخة والتأمين ضد البطالةالتأمين الصحي، 
ألقساط التأمين، مثل التأمين الصحي حيث مساعدة تحمي المستفيدين من النفقات الكارثية مقابل مدفوعات منتظمة 
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يمكن أن تكون تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة للغاية لذلك تعد أنظمة التأمين الصحي وسيلة منتشرة تقلل من المخاطر 
في حالة حدوث صدمة. ومع ذلك قد ال يكون ذوو الدخل المنخفض قادرين على تحمل تكاليف التأمين. ويجادل البعض 

 ة.  االجتماعيالتأمين ينبغي أن تستكمل بالمساعدة بأن أنظمة 
عندما يتم نقل الموارد، إما نقدا أو عينا، إلى األفراد أو األسر الضعيفة دون أي وسيلة أخرى  :ةاالجتماعيشبكة األمان  •

ليس لديهم  برامج مصممة لمساعدة األفراد "األكثر ضعفا"، أي الذينجتماعية االتشمل أنظمة المساعدة ، للدعم الكافي
أي وسيلة أخرى للدعم مثل األسر التي لها عائل واحد، أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات األهلية أو األشخاص 

حكومي، الذوي اإلعاقة أو الفقراء المعدمين...الخ. وتتكون هذه البرامج من جميع أشكال العمل العام الحكومي وغير 
الموارد إما نقدا أو عينا (مثل التحويالت الغذائية) إلى األشخاص الضعفاء المؤهلين للحصول والتي تم تصميمها لنقل 

  21عليها. وقد تشمل المساعدات أيضا "بطاقات الطعام".
وهي السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال ألسواق العمل وحماية العمال.  تدخالت سوق العمل: •

فرص عمل  إليجادسياسات "سوق العمل النشطة" من خالل زيادة قدرة العاطلين عن العمل  واستخدامخل، مثل دعم الد
التي غالبا ما تصاحب ارتفاع معدالت البطالة. جتماعية االوزيادة اإلنتاجية واألجر، والمساهمة في معالجة المشاكل 

ة لتحفير العمالة واإلنتاجية مثل "خدمات التوظيف" هذا وتشمل سياسات "سوق العمل النشطة" مجموعة واسعة من األنشط
التي تشمل تقديم المشورة والمساعدة في التسكين ومطابقة الوظائف وتبادل العمال وخدمات أخرى ذات صلة من أجل 
تحسين أداء سوق العمل، و"التدريب على الوظائف" وكذلك تدريب الشباب، وأخيرا "توليد فرص العمل المباشر" من 

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطلب على اليد العاملة. هناك مشكلة شائعة في تنفيذ التدخالت خالل 
ال سيما وأن معظم العمال غير الرسميين ال ، "غير الرسمي" االقتصادالناجحة في سوق العمل تتمثل في كيفية دمج 

 ...الخ.   وسالمة مهنية وتدابير صحية اجتماعيتغطيهم أنظمة ضمان 
  

نها تستهدف تقوية نسيج القوة أبينما تعتبر الرزمة الثالثة المذكورة من السياسات بمثابة تدخالت انتقائية وغير ملزمة (أي 
يختلف عن  االجتماعيالضمان ن إالعاملة وتمكينها من االندماج في اإلنتاج بحسب الرؤية السياسية والموارد ألية دولة)، ف

ففي حين أن هذه المساعدات تقدم  المقدمة من الدولة أو المؤسسات الخاصة،جتماعية االلمساعدات نظام المساعدة أو ا
ويستفيد منها إذا توفرت شروط حصوله  يدفعها الشخص باشتراكات االجتماعيالضمان يكون للفقراء والمحتاجين دون مقابل، 

  22عليها.
  
 في فلسطين جتماعية االقطاع الحماية  .4

  
الفلسطيني مجموعة كبيرة ومشتتة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات جتماعية االيضم قطاع الحماية 

جتماعية اال(وزارة التنمية  الوزارات والمؤسسات الحكوميةالدولية على حد سواء. حيث يتألف هذا القطاع من مجموعة من 
ة، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وهيئة شؤون األسرى تماعياالجوالتي تعتبر المقدم األول لخدمات الحماية 

(لجان الزكاة، والجمعيات الخيرية، وجمعية الهالل  ومؤسسات غير حكومية) صندوق التشغيلو وزارة العمل، و ، والمحررين
جتماعية االاألحمر الفلسطيني، ومؤسسات اإلقراض، والقطاع الخاص الذي ال يزال دوره غير واضح في مجال الحماية 

  23متنوعة. واجتماعيه اقتصاديهالتي تقوم بتنفيذ برامج  المؤسسات األممية والدوليةة)، وكذلك االجتماعيوالمسؤولية 
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ببناء مؤسسات  واالهتمام، تغيب عنه المأسسة في العمل إغاثي خيريالفلسطيني بطابع جتماعية االيتصف قطاع الحماية 
اإلسرائيلي قد أدى إلى غياب مؤسسات الدولة،  االحتاللقوية تقدم خدمات ذات نوعية رفيعة المستوى. وال شك أن وجود 

ة. االجتماعياب التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في قطاع الحماية خاصة من حيث قدم أو غي، وضعف تلك المؤسسات
"، ومن "قصور في الموارد البشرية"، كما يغلب عليه "الطابع االستهدافكما يعاني هذا القطاع من "ضعف في معايير 

عملية التنسيق بين كل هذه الجهات جانب غياب . هذا إلى بين مختلف الشركاء/الالعبين هنالك خلط باألدوارأو  التنافسي"
جانب النقص في على أغراض محددة أو فترات متقطعة. هذا بالطبع إلى  اقتصارهوأخذه طابعا "موسميا" أو  أو المؤسسات
 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية على المساعدات الخارجية لتمويل مشاريعها، حيث تعتمد الموارد المالية

ضعف في البنية التحتية المتمثلة في المراكز والمؤسسات التأهيلية من جتماعية االوأنشطتها. كذلك يعاني قطاع الحماية 
إضافة إلى تمركزها في المتزايدة،  االحتياجاتمع  تتالءمفهي غير كافية وال  ،، ومراكز التدريب والتأهيل...الخاإليوائية

وهذا جزئيا ينطبق على أحد أهم برامج الحماية  الريف والمخيمات والمناطق البعيدة والمهمشة.المجمل في المدن مستثنية 
بالرغم من الذي يعتبر هو اآلخر جتماعية االفي فلسطين أال وهو برنامج المساعدات النقدية في وزارة التنمية جتماعية اال

 االحتياجاتمع دائمًا  يتالءمغير كافي وال نه إالمحتاجين، ف الحيوية لمئات األالف من ادارته وأهميتهالتقدم الذي تحقق في 
األمن الغذائي  وانعداممعدالت الفقر والبطالة  ارتفاعال سيما في ظل  ،الفقيرة والمهمشةجتماعية االللفئات والمتغيرة المتزايدة 

  24في "مرحلة ما بعد كورونا".

  
  في فلسطين؟ جتماعية االهل يوجد "نظام" أم مجرد "برامج" للحماية  1.4

الذي نظمته "منظمة العمل الدولية" في جنيف في شهر تشرين ثاني جتماعية االفي كلمة خالل األسبوع الدولي للحماية 
قطاع الحماية الفلسطيني الفلسطيني أحمد المجدالني على هذا السؤال باإلقرار بأن جتماعية اال، أجاب وزير التنمية 2019

ة. إننا االجتماعييتكون من مجموعة من البرامج وال يشكل نظاما متكامال: "ال بديل عن تطوير نظام شامل ومتكامل للحماية 
وطني اجتماعية وقد حققنا تقدما ملموسا في بعضها، ونمضي لنظام حماية  ... من البرامج إلى األنظمة، لالنتقالنسعى 

وقد أكد الوزير المجدالني في كلمته على أن الحكومة الفلسطينية تعمل "على تطوير  .يحمي جميع الفئات على مدار حياتهم"
علق بالقضاء على الفقر والقائم ، تحديدا ما يت2030بحيث تستجيب ألجندة التنمية المستدامة جتماعية االأنظمة للحماية 

مالئمة على الصعيد الوطني للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية اجتماعية نظم وتدابير حماية  استحداثعلى 
الغاية ضمن  هذهوقد ذكر الوزير "أن الحكومة الفلسطينية قد وضعت  .صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول العام المذكور"

وقد أوضح الوزير  .، وتعمل على تحقيقها تدريجيا وبشكل تصاعدي"2022-2017جتماعية االقطاع التنمية  إستراتيجية
الخاصة، ونوفر التأمين الصحي المجاني لجميع األسر المسجلة  االحتياجاتأيضا "نعطي أولوية لكبار السن واألشخاص ذوي 

  25.الضفة الغربية وقطاع غزة"ألف أسرة في  106في قاعدة بيانات الوزارة والبالغ عددها 

 

   االجتماعيقانون الضمان  2.4

جتماعية االن نظام الحماية أإذ جتماعية االهو أحد المكونات األساسية لنظام الحماية  االجتماعين الضمان إكما ذكرنا آنفا، ف
، االجتماعي، وفي الحالة الفلسطينية ال يوجد حتى اآلن قانون للضمان االجتماعيفي أي بلد، ال يقوم دون إيجاد الضمان 

أن عدة محاوالت قد كما كالتقاعد والعمل من خالل قوانين خاصة. جتماعية االوٕان كانت تتم معالجة العديد من المسائل 
النجاح ألي يكتب لى أنه لم إ االجتماعيجرت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية من أجل تطوير وٕاقرار وتنفيذ قانون للضمان 

  من هذه المحاوالت حتى اآلن. 
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أوسلو، شرع المجلس التشريعي في إعداد مشاريع القوانين  اتفاقيةبموجب  1994عام التشكيل السلطة الفلسطينية في فبعد 
للعمال والموظفين غير الخاضعين جتماعية االحيث "بدأ نقاش الحماية  االجتماعيالمختلفة بما فيها مشروع قانون الضمان 

جتماعية االت بصدور قانون التأمينا 2003ألنظمة الموظفين العموميين في عهد المجلس التشريعي األول، وتوج في عام 
حيث شمل تأمين إصابة العمل، وتأمين الشيخوخة، وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين، وقد أناط القانون إنشاء المؤسسة العامة 

برئاسة وزير العمل. ولكن هذا القانون لم يطبق ولم ينفذ وسرعان ما ألغي من قبل رئيس السلطة جتماعية االللتأمينات 
   26."23/8/2007الفلسطينية بتاريخ 

  
ن قانون الضمان أ، حيث 2016عام الفي  االجتماعيوقد بدأت المحاولة الجدية الثانية إلقرار قانون فلسطيني للضمان 

إلى أن أقر في شهر تشرين أول  واحتجاجاتقد صدر في ذلك العام بعد دراسات ونقاشات وحوارات وحراك  االجتماعي
سعت السلطة الفلسطينية  2018حزيران  -2016وخالل الفترة الممتدة من تشرين أول  27، بعد تعديل عدد من مواده.2016

قرارا  اتخذحيث تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل الفلسطيني الذي  ـإلى إخراج القانون إلى حيز التنفيذ
لعدة أشهر وأدت  استمرتواسعة  حتجاجاتواأعتبر بمثابة "الشرارة" التي أدت إلى ظهور أزمة جديدة  4/6/2018بتاريخ 

إلى تحويل الموضوع إلى العمل مما دفع وزير  ،بوقف تنفيذ القانون 2019في النهاية إلى صدور قرار رئاسي في حزيران 
من قبل الوزير لمطالب  انصياعكعن مصالح العمال  ةالمحكمة الدستورية، وهو تراجع نظرت له القوى النقابية المدافع

  28لعمل.أصحاب ا
  

الذي  االحتجاجيفي المصالح والرؤى بين األطراف واألفراد المعارضين للقانون على شعارات الحراك  االختالفاتلقد عكست 
، فهناك من أكد على أهمية وجود القانون وتنفيذه لكن مع إجراء بعض التعديالت 2018وخاصة في خريف  واتسعظهر 

على القانون وٕالغائه  لالنقضاضوهنالك أطراف وجدت في ذلك الحراك فرصة  عليه، وهنالك من طالب بسحبه أو إلغائه،
في المصالح والرؤى قد عكست نفسها على مواقف نشطاء وقادة  االختالفاتن مثل هذه إدون أن تعلن عن ذلك صراحة. بل 

من ناحية أخرى فقد  29خر بإلغائه.الحراك الوطني والمجتمعي، الذين طالب بعضهم بتعديل القانون فيما طالب البعض اآل
ارف والبنوك" الذي صرح العامة للعاملين في المص النقابة"كرئيس كان هناك قوى نقابية عديدة مؤيده للقانون ببنوده الحالية، 

   30.بأنه "قد ال يكون القانون األمثل، غير أنه إنجاز يجب الحفاظ عليه لحماية حقوق العاملين وضمان حياة كريمة لهم"
  

 االجتماعيوالصراعات إلى تراجع حدة النقاشات والحوارات المتعلقة بالضمان  واالحتجاجاتلقد أدت هذه القضايا الخالفية 
، بعد االجتماعيإلى حد كبير وٕالى فشل "المحاولة الثانية" إلقرار وتنفيذ قانون فلسطيني للضمان فلسطيني في المجتمع ال

أكثر من عقد من الزمن على ظهور وفشل "المحاولة األولى"، ليترك بذلك حوالي مليون فلسطيني/ة من العاملين في القطاعين 
يواجهون المخاطر واألقدار كل اجتماعية ط األخضر دون حماية الخاص واألهلي وكذلك العمال الفلسطينيين داخل الخ

الحوار هذا التحدي المصيري ليطلق بمفرده ووفقا إلمكانياته وظروفه. فهل تؤدي جائحة كورونا إلى نفض الغبار عن 
  31؟الشامل المنشودجتماعية االنظام الحماية  ليات تنفيذآحول مضمون و (الثالث) المجتمعي 

  
  الخاتمة .5
  

نتشار الجائحة في األراضي الفلسطينية إلى بروز أصوات متزايدة تطالب بإعادة طرح موضوع الحماية اليس غريبا أن يؤدي 
لتأسيس ما يمكن تأسيسه ) 2لتحسين ما يجب تحسينه،  )1 والحثيثللنقاش الجاد  االجتماعية، بما فيها الضمان االجتماعي
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ال سيما أن تجارب الدول األخرى ولتخطيط ما يجب التحضير له في عملية متكاملة من وضع اركان النظام الشامل، ) 3
الصدمات قوي وفعال هي أكثر قدرة على مواجهة اجتماعية والمجاورة قد أثبتت أن المجتمعات التي تتمتع بنظام حماية 

  .  واألزمات
  

جيش بعد أقل من ثالثة أسابيع على ظهور الجائحة في الضفة الغربية،  ي أبوفي تصريحات لوزير العمل الفلسطيني نصر 
في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مواجهة  االجتماعيأكد على أهمية وجود قانون للضمان 

في فلسطين لما عانينا اآلن من مشاكل إنهاء خدمات  االجتماعيجيش "أنه لو أقر قانون الضمان  جائحة كورونا. وأعتبر أبو
، االجتماعية في قانون الضمان جيش إلى "تجربة المملكة األردنية الهاشمي وتطرق أبو ."الطوارئالعمال، في ظل إعالن حالة 

قرارا أن المنشأة أو صاحب العمل يدفع  اتخذتوكيف حمت عمالها خالل األزمة الحالية" مشيرا إلى أن "الحكومة األردنية 
 اقتصاديونهذا ويتفق خبراء  32فورا". االجتماعييوما يحول العامل أو الموظف إلى الضمان  14يوما فقط، وبعد  14

الناجمة عن جائحة قتصادية اال اآلثارلمكافحة ليس  االجتماعيراء حول أهمية الضمان هذه اآلطينيون مع وأكاديميون فلس
وحقوق االنسان التي ال بد أن تحصد المزيد من االهتمام والجهود جتماعية االفحسب، بل لترسيخ مبادئ العدالة  كورونا

   دولة فلسطين واستجابتها الحتياجات مواطنيها.التعاونية المكثفة، في تأسيس أحد أهم ركائز سيادة 
  

  األسئلة ومحاور النقاش: 

 في فلسطين؟ جتماعية االوالمصادر المتوفرة لتعزيز قطاع الحماية  اإلمكانياتما هي  . 1
 الفلسطيني التي كشفتها جائحة كورونا؟ جتماعية االما هي الثغرات في قطاع الحماية  . 2
أحد المداخل الفعالة والممكنة لمواجهة جائحة جتماعية هل يوفر برنامج المساعدة النقدية الذي تقدمه وزارة التنمية اال . 3

 ؟نعم، كيف يمكن تطوير هذا البرنامجكانت اإلجابة المكشوفة والمهمشة؟ إذا جتماعية ثارها على الفئات االآكورونا و 
ا الذي يمكن عمله لمساعدة فئتي المسنين وخاصة المحرومين منهم من أي راتب تقاعدي واألشخاص ذوي اإلعاقة م . 4

 على مواجهة جائحة كورونا وآثارها؟
  نبدأ وما هي األولويات؟  نفي فلسطين؟ من أيجتماعية كيف يمكن بناء نظام للحماية اال . 5
 بتة؟الى نتائج ملموسة وثإالفلسطيني بما يؤدي اعية جتماالكيف يبنى الحوار مجددا حول نظام الحماية  . 6
من مؤسسات حكومية، وغير حكومية بما جتماعية االكيف يمكن تطوير التنسيق والشراكة ما بين أذرع قطاع الحماية  . 7

 فيها القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية؟ 
 

https://www.ilo.org/beirut/media-. "الحماية االجتماعية: دراسة الماضي واالستعداد للمستقبل". منظمة العمل الدولية. 2019فاليري شميت.    1

ar/index.htm--centre/fs/WCMS_644910/lang   
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