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مقدمـــــــة

يتنــاول	هــذا	التقريــر	تأثيــر	جائحــة	كورونــا	علــى	واقــع	العمــال	والعامــالت	يف	قطــاع	غــزة،	
الذيــن	تفاقمــت	أوضاعهــم	بشــكل	غيــر	مســبوق	بســبب	االجــراءات	الوقائيــة	والقيــود	
املفروضــة	للحــد	مــن	انتشــار	فايــروس	كورونــا،	مبــا	يف	ذلــك	فــرض	حظــر	التجــول	الليلــي	

وحظــر	التجــول	الكامــل	يومــي	اجلمعــة	والســبت	مــن	كل	اســبوع.	

	قطــاع	غــزة،	ســاهم	يف	تعميــق	أزمــات	آالف	 وقــد	تســببت	هــذه	القيــود	يف	شــلل	جزئــي	عــمَّ
العمــال،	معظمهــم	مــن	عمــال	املياومــة	)العمال	ذوي	الدخل	اليومي(	الذين	يكتســبون	قوت	
يومهــم	مــن	األعمــال	اليوميــة،	املرتبطــة	باملؤسســات	واملنشــآت	التــي	أُغلقــت	أو	تقلــص	
العمــل	فيهــا	كاملصانــع،	املتاجــر،	املــدارس	واجلامعــات	وريــاض	األطفــال،	املؤسســات	
األهليــة،	صــاالت	األفــراح،	املطاعــم،	املقاهــي،	صالونــات	الكوافيــر	واحلالقــة،	النــوادي	
وصــاالت	األلعــاب	الرياضيــة،	األســواق	الشــعبية	األســبوعية،	وتوقــف	حركــة	املواصــالت.	

ــي	تراوحــت	بــني	 ــر	األضــرار	التــي	حلقــت	بالعمــال	والعامــالت،	والت ويرصــد	هــذا	التقري
تســريحهم	مــن	العمــل	أو	تقليــص	عــدد	أيــام/	أو	ســاعات	عملهــم،	أو	تقليــص	أجورهــم،	التي	
كانــت	منخفضــة	أصــاًل،	وكان	معظمهــم	يتقاضــون	رواتــب	أقــل	مــن	احلــد	األدنــى	لألجــور	
املعتمــد	يف	فلســطني.	كمــا	يفتقــد	هــؤالء	العمــال	ملعظــم	احلقــوق	التــي	ينــص	عليهــا	قانــون	
العمــل	الفلســطيني،	واملواثيــق	الدوليــة	ذات	الصلــة	بالعمــل	والعمــال،	كاألجــر	املنتظــم،	
الضمــان	االجتماعــي،	مكافــأة	نهايــة	اخلدمــة،	االجــازات	االســبوعية	والســنوية	واملرضيــة	

مدفوعــة	األجــر.	

ويســلط	التقريــر	الضــوء،	مــن	خــالل	إفــادات	العمــال،	علــى	تدهــور	ظروفهــم	املعيشــية	
واإلنســانية،	حيــث	فقــدوا	مصــادر	دخلهــم،	وأصبحــوا	مــن	دون	مصــدر	دخــل	يؤمــن	لهــم	
احلــدود	الدنيــا	مــن	احتياجاتهــم	واحتياجــات	عائالتهــم	األساســية،	وغــدوا	يفتقــدون	
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ألدنــى	مقومــات	العيــش	بكرامــة.

ويُقّيــم	التقريــر	التدخــالت	احلكوميــة	للتخفيــف	مــن	اآلثــار	الســلبية	الواقعــة	علــى	عمــال	
وعامــالت	قطــاع	غــزة	يف	ظــل	جائحــة	كورونــا،	مؤكــداً	أن	هــذه	التدخــالت	محــدودة،	
وغيــر	كافيــة،	وال	تلبــي	أدنــى	احتياجاتهــم،	وال	تغطــي	جميــع	العمــال	املتضرريــن	مــن	
جائحــة	كورونــا.	كمــا	أن	املســاعدات	املقدمــة	للعمــال	تعتبــر	مبالــغ	مقطوعــة	وملــرة	واحــدة	
يف	معظــم	األحيــان،	وال	تســد	العجــز	الناجــم	عــن	تأثيــرات	اجلائحــة	عليهــم،	وال	توفــر	
ــى	ذلــك،	 ــة.	عــالوة	عل ــرات	طويل ــاء	انقطاعهــم	عــن	العمــل	لفت ــاة	الكرميــة	أثن لهــم	احلي
فــإن	آليــة	توزيــع	تلــك	املســاعدات	لــم	تخضــع	ملعاييــر	توزيــع	واضحــة،	وقــد	حــرم	آالف	مــن	
العمــال	والعامــالت	مــن	احلصــول	علــى	أي	مســاعدات	ماليــة،	رغــم	اســتحقاقهم،	كونهــم	

فقــدوا	عملهــم،	وانضــم	معظمهــم	إلــى	صفــوف	العاطلــني	عــن	العمــل.

ويهــدف	التقريــر	إلــى	اخلــروج	بتوصيــات	للحــد	مــن	االنتهــاكات	الواقعــة	علــى	عمــال	
وعامــالت	قطــاع	غــزة	يف	ظــل	اإلجــراءات	الطارئــة	للحــد	مــن	انتشــار	فيــروس	كورونــا،	
ــم	 ــز	قدرته ــم	بشــكل	عاجــل	لتعزي ــة	حقــوق	العمــال	وإغاثته ــى	حماي وحــث	احلكومــة	عل

ــى	العيــش	بكرامــة. عل

واعتمــد	التقريــر	علــى	حصــر	فئــات	العمــال	التــي	تضــررت	نتيجــة	جائحــة	كورونــا	يف	
القطاعــات	االقتصاديــة	املختلفــة.	وقــد	مت	جمــع	البيانــات	اخلاصــة	بالعمــال	)أصحــاب	
احلــق(	مــن	محافظــة	محافظــات	قطــاع	غــزة	اخلمــس:	محافظــة	شــمال	غــزة،	محافظــة	
غــزة،	محافظــة	الوســطى،	محافظــة	خانيونــس،	ومحافظــة	رفــح.	كمــا	مت	التواصــل	مــع	
ــة	 ــة	الغربي ــة	املختصــة	)أصحــاب	الواجــب(	يف	شــطري	الوطــن	الضف ــات	احلكومي اجله
وقطــاع	غــزة.	وبســبب	القيــود	املفروضــة	ومنــع	التجــول،	جلــأ	باحثــو	املركــز،	يف	حــال	تعــذر	
إجــراء	املقابــالت	بشــكل	شــخصي،	إلــى	عمــل	املقابــالت	عــن	طريــق	الهاتــف،	البريــد	

ــي	ووســائل	التواصــل	االجتماعــي. اإللكترون
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أواًل: تأثير جائحة كورونا على عمال قطاع غزة

تدهــورت	أوضــاع	العمــال	والعامــالت	يف	قطــاع	غــزة	بشــكل	غيــر	مســبوق	منــذ	مــارس	2020،	
وذلــك	بالتزامــن	مــع	بــدء	انتشــار	فيــروس	كورونــا	يف	العالــم،	ووصولــه	إلــى	فلســطني،	حيــث	
أعلنــت	الســلطة	الفلســطينية	حالــة	الطــوارئ.	ورغــم	أن	هــذه	اخلطــوة	ضــرورة	واجبــة	مــن	أجل	
ســالمة	املجتمــع،	غيــر	أنهــا	تســببت	يف	شــلل	جزئــي	يف	قطــاع	غــزة،	ســاهم	يف	تعميــق	أزمــات	
آالف	العمــال،	معظمهــم	مــن	عمــال	املياومــة	)العمــال	ذوي	الدخــل	اليومــي(	الذيــن	يكتســبون	
قــوت	يومهــم	مــن	األعمــال	اليوميــة،	املرتبطــة	باملؤسســات	واملنشــآت	التــي	أُغلقــت	بســبب	حالة	
ــة،	 ــال،	املؤسســات	األهلي ــاض	األطف ــات	وري ــدارس	واجلامع ــع،	املتاجــر،	امل الطــوارئ	)املصان
صــاالت	األفــراح،	املطاعــم،	املقاهــي،	صالونــات	الكوافيــر	واحلالقــة،	النــوادي	وصــاالت	
األلعــاب	الرياضيــة،	األســواق	الشــعبية	األســبوعية،	وتوقــف	حركــة	املواصــالت(.	وقــد	قامــت	
الســلطات	منــذ	مطلــع	مايــو	2020	بتخفيــف	إجــراءات	حالــة	الطــوارئ	يف	القطــاع،	وســمحت	

للمؤسســات	العامــة	واخلاصــة	مبعــاودة	عملهــا	بشــكل	محــدود،	ووفــق	شــروط	محــددة.	

وقــد	فاقــم	ذلــك	أوضــاع	مــن	معانــاة	عمــال	قطــاع	غــزة،	الــذي	يعانــي	منذ	عــام	2007	مجموعة	
مــن	األزمــات	املتالحقــة	بســبب	احلصــار	االســرائيلي	املفــروض	علــى	قطــاع	غــزة	منــذ	نحــو	14 
عامــاً،	وبســبب	تداعيــات	االنقســام	السياســي	أيضــاً.	وقــد	تركــت	هــذه	األزمــات	آثــاراً	كارثيــة	
علــى	مجمــل	احلقــوق	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	والثقافيــة	لســكان	القطــاع،	وقــد	كانــت	فئــة	
العمــال،	أكثــر	الفئــات	تضــرراً	نتيجــة	هــذه	األزمــات،	بســبب	االنهيــار	االقتصــادي	وتداعياتــه	
ــني	فيهــا.	 ــة،	والعامل ــة	واخلدماتي ــة	والتجاري ــى	منشــآت	عمــل	القطــاع	اخلــاص،	الصناعي عل
وجــراء	ذلــك	ارتفعــت	نســبة	البطالــة	يف	قطــاع	غــزة	نتيجــة	هــذه	األزمــات	إلــى	%46،	بواقــع	

211.300	عامــل	عاطلــني	عــن	العمــل،	وترتفــع	يف	أوســاط	الشــباب	لتصــل	إلــى	63 1%.		

1.	اجلهــاز	املركــزي	لإلحصــاء	الفلســطيني،	النتائــج	األوليــة	ملســح	القــوى	العاملــة،	دورة	الربــع	األول	)كانــون	
ــي	-	آذار	2020(،	2020/5/31. ثان
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ويف	شــهر	أغســطس	2020	تفشــى	فيــروس	كورونــا	داخــل	قطــاع	غــزة،	وخــارج	مراكــز	احلجــر	
الصحــي،	وقامــت	الســلطات	يف	قطــاع	غــزة	بفــرض	حظــر	التجــوال،	وتعليــق	العمــل	يف	
املؤسســات	الرســمية	واخلاصــة	وإغــالق	املؤسســات	التعليميــة	واملســاجد	واألســواق	وصــاالت	
األفــراح	والنــوادي،	واملنشــآت	الصناعيــة	والتجاريــة،	حلصــر	والوبــاء	وحتديــد	أماكــن	اإلصابــة	

احملتملــة	والتعامــل	مــع	احلــاالت	املخالطــة.	

وبعــد	نحــو	شــهر،	خففــت	الســلطات	يف	قطــاع	غــزة	مــن	اجراءاتهــا،	وأبقتهــا	علــى	املناطــق	التــي	
صنفــت	بأنهــا	حمــراء	)أي	يتفشــى	فيهــا	وبــاء	كورونــا	بشــكل	كبيــر(،	كمــا	اســتحدثت	نظــام	منــع	
التجــوال	يومــي	اجلمعــة	والســبت	مــن	كل	اســبوع	بشــكل	كامــل	يف	كافــة	مناطــق	قطــاع	غــزة.	
ورغــم	ذلــك	ظــل	العمــل	معلقــاً	يف	عــدد	كبيــر	مــن	املنشــآت	واملؤسســات،	عــدا	عــن	تخفيــض	
ســاعات	العمــل	يف	معظــم	املنشــآت	التــي	ُســمح	لهــا	بالعــودة	إلــى	العمــل.	وقــد	أدى	ذلــك	إلــى	
شــلل	شــبه	كلــي،	ســاهم	يف	تفاقــم	احلالــة	املزريــة	للعمــال	يف	القطــاع،	حيــث	باتــوا	مــن	دون	
مصــدر	دخــل	يؤمــن	لهــم	احلــدود	الدنيــا	مــن	احتياجاتهــم	واحتياجــات	عائالتهــم	األساســية.

ــود	املفروضــة	للحــد	مــن	 ــة	والقي ــن	مــن	االجــراءات	الوقائي ــغ	عــدد	العمــال	املتضرري وقــد	بل
انتشــار	فايــروس	كورونــا	نحــو	160	ألــف	عامــل وفقــاً	لالحتــاد	العــام	لنقابــات	العمــال	يف	غــزة.	
وقــد	تراوحــت	أضــرار	العمــال	بــني	تســريحهم	مــن	العمــل	أو	تقليــص	عــدد	أيــام/	أو	ســاعات	
عملهــم،	أو	تقليــص	أجورهــم،	التــي	كانــت	منخفضــة	أصــاًل.	وكان	نحــو	%80	مــن	هــؤالء	
العمــال	يتقاضــون	رواتــب	أقــل	مــن	احلــد	األدنــى	لألجــور	املعتمــد	يف	قــرار	مجلــس	الــوزراء	
ــغ	 ــى	لألجــر	الشــهري	مبل ــى	أن	يكــون	احلــد	األدن ــذي	ينــص	عل رقــم	)11(	لســنة	2012م،	وال
1450	شــيكل،	وأن	يكــون	احلــد	األدنــى	ألجــور	عمــال	املياومــة	وخاصــة	العاملــني	بشــكل	يومــي	

غيــر	منتظــم	65	شــيكل	يوميــاً.

ــات	 ــات	العمــال	يف	غــزة،	أن	تداعي ــام	لنقاب ــس	االحتــاد	الع ــاد	ســامي	العمصــي،	رئي ــد	أف وق
اإلغــالق	ملواجهــة	انتشــار	وبــاء	كورونــا	فاقمــت	معانــاة	العمــال	الفلســطينيني	يف	قطــاع	غــزة	
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إلــى	درجــة	غيــر	مســبوقة،	وخلفــت	واقعــاً	مأســاوياً	وكارثيــاً	لهــم،	وقــد	جــاء	ذلــك	ليزيــد	مــن	
معاناتهــم	الناجمــة	عــن	احلصــار	االســرائيلي	واالنقســام	الفلســطيني.	وأضــاف	العمصــي	أن	
عــدد	العمــال	املتضرريــن	املســجلني	بلــغ	مــا	يقــارب	160	ألــف	عامــل،	حيــث	أصبــح	%55	منهــم	

عاطلــون	عــن	العمــل،	و70 %	منهــم	حتــت	خــط	الفقــر.

وأوضــح	العمصــي	أن	أوضــاع	العمــال	يف	غــزة	تفاقمــت	إلــى	األســوأ	منــذ	مــارس	2020،	وهــي	
الفتــرة	التــي	بــدأت	فيهــا	حالــة	الطــوارئ،	وتوقــف	خاللهــا	العمــل	يف	الكثيــر	مــن	القطاعــات	
االقتصاديــة	واخلدماتيــة	والتجاريــة،	وقــد	كان	العمــال	هــم	األكثــر	تضــرًرا	باعتبارهــم	احللقــة	
األضعــف	والفئــة	الهشــة	التــي	حتتــاج	إلــى	الدعــم	املســتمر،	كونهــا	تتلقــى	أجــور	بالقطعــة	أو	
باليوميــة	أو	يف	عــدد	ســاعات	العمــل،	وأي	تعطــل	لعجلــة	االنتــاج	يفضــي	بالضــرورة	إلــى	انهيــار	

هــذه	الطبقــة	الكادحــة،	وجعــل	العمــال	وأفــراد	أُســرهم	عرضــة	للجــوع.		

ــر	 ــال	بشــكل	غي ــت	أوضــاع	العم ــذ	شــهر	أغســطس	2020،	تفاقم ــه	من ــاً	للعمصــي	فإن ووفق
مســبوق،	وذلــك	بالتزامــن	مــع	تفشــى	فيــروس	كورونــا	داخــل	قطــاع	غــزة،	وخــارج	مراكــز	
احلجــر	الصحــي،	وقيــام	الســلطات	يف	قطــاع	غــزة	بفــرض	حظــر	التجــوال،	وتعليــق	العمــل	يف	
املؤسســات	الرســمية	واخلاصــة	وإغــالق	املؤسســات	التعليميــة	واملســاجد	واألســواق	وصــاالت	
األفــراح	والنــوادي،	واملنشــآت	الصناعيــة	والتجاريــة،	حلصــر	الوبــاء	وحتديــد	أماكــن	اإلصابــة	
احملتملــة	والتعامــل	مــع	احلــاالت	املخالطــة.	وقــد	أدى	ذلــك	إلــى	شــلل	شــبه	كلــي،	ســاهم	
يف	تفاقــم	احلالــة	االقتصاديــة	الصعبــة	للعمــال	يف	القطــاع،	حيــث	توقــف	نحــو	%90	مــن	
العمــال	عــن	العمــل،	وباتــوا	مــن	دون	مصــدر	دخــل	يؤمــن	لهــم	احلــدود	الدنيــا	مــن	احتياجاتهــم	

ــم	األساســية2. واحتياجــات	عائالته

2.	مقابلة	مع	سامي	العمصي،	رئيس	االحتاد	العام	لنقابات	العمال	يف	غزة،	بتاريخ	2020/10/27.
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ثانًيا: تضرر العمال في القطاعات االقتصادية المختلفة

تضــرر	خــالل	جائحــة	كورونــا،	وبســبب	االجراءات	التي	اتخذتها	الســلطة	الوطنية	الفلســطينية	
واملتمثلــة	يف	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	مــارس	2020،	وقيــام	الســلطات	يف	غــزة	بإعــالن	منــع	
التجــوال	وإغــالق	الطــرق	بــني	محافظــات	قطــاع	غــزة	يف	أغســطس	2020،	معظــم	العمــال	
يف	القطاعــات	االقتصاديــة	املختلفــة،	والتــي	تشــمل:	قطــاع	الصناعــة،	قطــاع	التجــارة،	قطــاع	
الســياحة	وشــركات	الســفر،	قطــاع	املقــاوالت،	قطــاع	املواصــالت	)الســائقني(،	قطــاع	التعليــم	
اخلــاص،	قطــاع	الصيــد	البحــري،	قطــاع	كوافيــر	وتصفيــف	الشــعر،	قطــاع	الفنــادق	واملطاعــم	

واخلدمــات	الســياحية،	والقطــاع	الزراعــي.
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العمال في قطاع الصناعة

يشــمل	قطــاع	الصناعــة:	الصناعــات	الغذائيــة،	الصناعــات	البالســتيكية،	الصناعــات	الورقيــة،	
ــة،	الصناعــات	الكيميائيــة،	الصناعــات	الهندســية	واملعدنيــة،	الصناعــات	 الصناعــات	اجللدي

اخلشــبية،	الصناعــات	االنشــائية،	وصناعــات	املالبــس	والنســيج.	

 عمال الصناعات الغذائية

توقفــت	خــالل	فتــرة	الطــوارئ	غالبيــة	املصانــع	الغذائيــة	يف	محافظــات	غــزة،	وتعطلــت	
طاقتهــا	اإلنتاجيــة،	ولــم	يعمــل	طيلــة	هــذه	الفتــرة	ســوى	15	مصنًعــا	مــن	أصــل	82	مصنعــاً	
وقــد	فاقــم	ذلــك	مــن	األزمــة	التــي	متــر	بهــا	الصناعــات	الغذائيــة	بســبب	احلصار	اإلســرائيلي	
املفــروض	علــى	قطــاع	غــزة،	حيــث	كان	قــد	تقلــص	عــدد	املصانــع	يف	قطــاع	غــزة	علــى	مــدار	
ــت	قائمــة	 ــي	كان ــع	الت ــي	عــدد	املصان ــى	نحــو	50 %	فقــط	مــن	إجمال ســنوات	احلصــار	إل
ــرة	الطــوارئ	 ــم	خــالل	فت ــن	باشــروا	عمله ــال	الذي ــغ	عــدد	العم ــد	بل ــل	عــام	2007.		وق قب
نحــو	500	عامــل	فقــط	مــن	أصــل	2200	عامــل	هــو	إجمالــي	عــدد	العاملــني	يف	هــذه	
املصانــع،	وبعــد	تخفيــف	اجــراءات	احلظــر	تصاعــد	عــدد	العاملــني	إلــى	1200	عامــل	عــادوا	
للعمــل	مجــدًدا	يف	40	مصنــع.	وقــد	حــاول	احتــاد	الصناعــات	الغذائيــة	قــدر	االمــكان	تقــدمي	
املســاعدة	لكافــة	املصانــع	املنضويــة	حتــت	لــواءه	للعمــل	يف	ظــل	هــذه	الظــروف	الصعبــة	مــن	
خــالل	التنســيق	مــع	اجلهــات	احلكوميــة،	للحصــول	علــى	التصاريــح	الالزمــة	للتنقــل	داخــل	
احملافظــات	طيلــة	فتــرة	احلظــر	التــام،	وذلــك	ألهميــة	عمــل	هــذه	املصانــع	يف	تلبيــة	احتيــاج	

الســوق	احمللــي	يف	هــذه	الظــروف3.

3.	مقابلة	مع	محمد	عايش،	ممثل	احتاد	الصناعات	الغذائية،	بتاريخ	2020/10/6.

1
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ــن	 ــك	الذي ــة،	خاصــة	أولئ ــني	يف	الصناعــات	الغذائي ــك،	تدهــورت	أوضــاع	العامل وجــراء	ذل
ــى	أجــر	يومــي	مقابــل	عملهــم.	 ــون	عل يحصل

ــة	مــن	13	فــرًدا،	ويعمــل	يف	 ــل	أســرة	مكون ــزوج،	ويعي ــزي،	مت فقــد	أفــاد	املواطــن	أكــرم	العن
مصنــع	للصناعــات	الغذائيــة،	الواقــع	يف	املنطقــة	الصناعيــة	ببلــدة	بيــت	حانــون	شــمال	قطــاع	

غــزة،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

صباًحــا	حتــى	7	مســاًء،	وأتقاضــى	مبلــغ	40	شــيكل	عــن	كل	يــوم	عمــل،	وأنفــق	“أعمــل	يف	املصنــع	منــذ	حوالــي	6	ســنوات،	ومتتــد	ســاعات	عملــي	مــن	7 
أنــا	وأفــراد	أُســرتي	مــن	هــذا	املبلــغ	الضئيــل	علــى	احتياجاتنــا	األساســية	بشــكل	
ــة	 ــف	طيل ــل،	واســتمر	التوق ــت	عــن	العم ــخ	2020/8/25،	توقف ــي.		وبتاري يوم
فتــرة	الطــوارئ،	ومنــذ	ذلــك	الوقــت	أعيــش	يف	ظــروف	اقتصاديــة	غايــة	يف	
الصعوبــة،	بحيــث	ال	تتوفــر	متطلبــات	احليــاة	الطبيعيــة	داخــل	املنــزل،	وأصبحنــا	
نفتقــد	ألدنــى	احتياجاتنــا	األساســية،	خاصــة	أننــي	لــم	أتلــق	أي	مســاعدة	ماليــة	

خــالل	فتــرة	بقائــي	يف	املنــزل	مــن	دون	عمــل”.
 عمال الصناعات البالستيكية

توقفــت	خــالل	فتــرة	الطــوارئ	أنشــطة	معظــم	املصانــع	البالســتيكية،	فيمــا	عــدا	تلــك	التــي	
تنتــج	املــواد	التــي	تخــدم	قطاعــي	الصناعــات	الغذائيــة	والكيميائيــة،	بحيــث	مت	تســريح	عــدد	
كبيــر	مــن	العمــال	وتقليــص	العمــل	علــى	خطــوط	اإلنتــاج.	وقــد	عملــت	خــالل	هــذه	الفتــرة	
5	مصانــع	فقــط	مــن	أصــل	65	مصنًعــا	مســجاًل	لــدى	احتــاد	الصناعــات	البالســتيكية،	
ثــم	تصاعــد	العمــل	بشــكل	تدريجــي	مــع	تخفيــف	اجــراءات	احلظــر	لتعمــل	45	منشــأة	
بطاقــة	إنتاجيــة	ال	تتجــاوز	20 %	مــن	قدرتهــا	اإلنتاجيــة.	وكان	يعمــل	يف	قطــاع	الصناعــات	
البالســتيكية،	قبــل	انتشــار	الوبــاء	وفــرض	اجــراءات	احلظــر،	نحــو	800	عامــل،	أمــا	يف	

“
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ــى	خطــوط	 ــل	عل ــل،	القتصــار	العم ــى	نحــو	100	عام ــدد	إل ــص	الع ــد	تقل ــرة	احلظــر	فق فت
ــع	التــي	تنتــج	املــواد	البالســتيكية	للصناعــات	الغذائيــة	والكيميائيــة	كونهــا	 ــاج	واملصان االنت
ســلع	يحتاجهــا	اجلمهــور	العــام	فتــرة	احلظــر.	ومــع	اجــراءات	تخفيــف	احلظــر	تصاعــد	
ــا	بعــد	التخفيــف4. ــع	مت	عــودة	العمــل	فيه ــون	يف	45	مصن ــى	200	عامــل	يعمل العــدد	إل

وبســبب	تقليــص	العمــل	يف	مصانــع	املــواد	البالســتيكية،	تدهــورت	أوضــاع	العاملــني	فيهــا،	
خاصــة	أن	معظمهــم	يحصلــون	علــى	أجــر	يومــي	مقابــل	عملهــم.	

فقــد	أفــاد	املواطــن	عــالء	أبــو	ســمك،	33	عامــاً،	متــزوج	ولديــه	3	أطفــال،	ويعيــل	والديــه،	
ويســكن	يف	حــي	الصفطــاوي،	شــمال	مدينــة	غــزة،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

املنطقــة	 يف	 يقــع	 البالســتيكية،	 للصناعــات	 مصنــع	 يف	 فنــي	 الصناعيــة	)باديكــو(	منــذ	9	أعــوام،	وأتقاضــى	أجــًرا	شــهرياً	قــدره	1500	شــيكل	“أعمــل	
يف	الوضــع	الطبيعــي،	لكــن	بعــد	ظهــور	وبــاء	كورونــا	وإعــالن	حالــة	الطــوارئ	ومنع	
التجــول	توقفــت	عــن	العمــل	مثــل	باقــي	زمالئــي،	واســتمر	ذلــك	مــدة	شــهر،	لــم	
أتلــق	عنــه	أجــر.	وبعــد	أن	عــدت	إلــى	العمــل،	بعــد	تخفيــف	اجــراءات	االغــالق،	
ــى	أجــر	مقلــص،	 ــاً	يومــني	باألســبوع	فقــط،	وبالتالــي	ســأحصل	عل أعمــل	حالي
يتناســب	مــع	عــدد	أيــام	عملــي.	وقــد	كان	مبلــغ	1500	شــيكل	بالــكاد	يكفــي	لســد	
احتياجاتنــا	األساســية،	وكان	يســاعدني	يف	ذلــك	مبلــغ	100	دوالر	كنــت	أحصــل	
عليهــا	مــن	املنحــة	القطريــة،	أمــا	اآلن	فأوضاعنــا	صعبــة	جــًدا،	ونفتقــد	أنــا	

وأســرتي	ألدنــى	متطلبــات	احليــاة”.	
ــا،	أعــزب،	ويســكن	يف	منــزل	عائلتــه	الواقــع	يف	 كمــا	أفــاد	املواطــن	حســن	أبــو	نــدي،	18	عاًم
مشــروع	بيــت	الهيــا	شــمال	قطــاع	غــزة،	وهــو	املعيــل	الوحيــد	لعائلتــه	املكونــة	مــن	والدتــه	

4.	مقابلة	مع	نرمني	أبو	مسامح،	مدير	احتاد	الصناعات	البالستيكية،	بتاريخ	2020/10/7.	
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ــي: ــز	مبــا	يل ــة،	لباحــث	املرك وأشــقائه	األربع

ببلــدة	بيــت	حانــون،	وميتــد	عملــي	ملــدة	8	ســاعات	يومًيــا،	مقابــل	أجــر	أســبوعي	“أعمــل	يف	مصنــع	للصناعــات	البالســتيكية،	الواقــع	يف	املنطقة	الصناعية	
قــدره	200	شــيكل.	وقــد	توقفــت	عــن	العمــل	ملدة	أســبوعني	خالل	فتــرة	الطوارئ	
يف	مــارس	2020،	ولــم	أتلــق	أجــًرا	خــالل	تلــك	الفتــرة	نظــًرا	ألننــي	أعمــل	بنظــام	
اليوميــة.	وبتاريــخ	2020/8/25،	أي	بعــد	تســجيل	اصابــات	داخــل	قطــاع	غــزة	
وفــرض	حظــر	التجــول،	توقفــت	عــن	العمــل	يف	املصنــع	مجــدداً	ألكثــر	مــن	شــهر،	
ونظــًرا	لعــدم	تلقــي	األجــر،	وعــدم	وجــود	أي	مدخــرات	لــدي،	أصبحــت	أعيــش	
أنــا	وعائلتــي	ظروًفــا	غايــة	يف	الصعوبــة،	وعجــزت	عــن	تأمــني	احتياجاتنــا	
األساســية،	وعجــزت	كذلــك	عــن	تســديد	املســتحق	مــن	ايجــار	املنــزل،	والبالــغ	
500	شــيكل	شــهرًيا،	واضطــررت	إلــى	االقتــراض	لتلبيــة	احتياجــات	املنــزل،	
وســداد	جــزء	مــن	مســتحقات	ايجــار	املنــزل	الــذي	نســكنه.	كمــا	أننــي	لــم	أحصــل	
طيلــة	مكوثــي	عــن	العمــل	علــى	أي	إعانــة	مــن	أي	جهــة	كانــت،	وأخشــى	اآلن	
طــردي	مــن	املنــزل	بســبب	تأخــري	عــن	ســداد	مــا	اســتحق	مــن	مبلــغ	ايجــار	

املنــزل،	مــع	عــدم	قدرتــي	علــى	الســداد	املنتظــم”.
 عمال الصناعات الورقية

توقفــت	خــالل	فتــرة	الطــوارئ	معظــم	أنشــطة	الصناعــات	الورقيــة،	فيمــا	عملــت	6 
منشــآت	فقــط	مــن	أصــل	45	منشــأة،	وذلــك	بطاقــة	انتاجيــة	بلغــت	%5	مــن	إجمالــي	
طاقتهــا	اإلنتاجيــة،	والتــي	كانــت	تبلــغ	قبــل	فتــرة	الطــوارئ	%55،	بســبب	احلصــار	
اإلســرائيلي	وتدهــور	األوضــاع	االقتصاديــة	يف	غــزة.	وقــد	عمــل	خــالل	فتــرة	الطــوارئ	
40	عامــل	مــن	أصــل	680	عامــل،	هــم	إجمالــي	العاملــني	يف	الصناعــات	الورقيــة،	
وارتفــع	العــدد	إلــى	95	عامــاًل	يف	24	مطبعــة	عــادت	إلــى	العمــل،	بطاقــة	انتاجيــة	بلغــت	
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ــة5.	 ــك	بعــد	تخفيــف	االجــراءات	احلكومي 20 %	فقــط،	وذل

وبســبب	تقليــص	العمــل	يف	منشــآت	الصناعــات	الورقيــة،	تدهــورت	أوضــاع	العاملــني	
فيهــا،	خاصــة	أن	معظمهــم	يحصلــون	علــى	أجــر	يومــي	مقابــل	عملهــم.	

فقــد	أفــاد	املواطــن	محمــد	املدهــون،	36	عاًمــا،	متــزوج	ولديــه	4	أطفــال،	ويســكن	يف	
مخيــم	جباليــا	شــمال	قطــاع	غــزة،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

املطبعــة	9	زمــالء	آخــرون،	والــدوام	يف	الوضــع	الطبيعــي	ميتــد	مــن	8	صباًحــا	“أعمــل	يف	مطبعــة	للمطبوعــات	اجللديــة	والورقيــة،	ويعمــل	معــي	يف	
حتــى	6	مســاًء،	وأحيانــاً	يزيــد	عــن	ذلــك	خــالل	مواســم	املــدارس	واملناســبات.	
ومنــذ	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	2020،	بعــد	تفشــي	كورونــا	داخــل	
ــني	يف	 ــب	العامل ــى	روات ــك	عل ــد	انعكــس	ذل ــر،	وق ــل	بشــكل	كبي ــر	العم غــزة	تأث
املطبعــة،	بحيــث	مت	تقليــص	راتبــي	مــن	1300	شــيكل	إلــى	800	شــيكل.	كمــا	مت	
تقليــص	عــدد	العاملــني	يف	املطبعــة	مــن	10	إلــى	6	عمــال.	وبعــد	انتشــار	الوبــاء	
داخــل	غــزة،	مت	اغــالق	املطبعــة	بشــكلٍ		تــام،	ولــم	أتلــق	راتًبــا	عــن	فتــرة	االغــالق،	
وجلوســي	يف	املنــزل	مــن	غيــر	عمــل،	ألننــي	أعمــل	بنظــام	املياومــة.	وطيلــة	هــذه	
	علــى	تدبيــر	 الفتــرة	لــم	أتلــق	مســاعدة	مــن	أي	جهــة	كانــت،	وأصبحــت	غيــر	قــادر	ٍ
ــك	 ــال	وكذل ــي،	وال	أســتطيع	شــراء	األساســيات	واحتياجــات	األطف أمــور	عائلت

والــدي	املريــض	الــذي	أتكفــل	مبصاريفــه”.
 عمال الصناعات الجلدية

ــا،	120  ــغ	عــدد	املنشــآت	العاملــة	يف	الصناعــات	اجللديــة	بقطــاع	غــزة	قبــل	أزمــة	كورون بل
5.	مقابلة	مع	خضر	شنيورة،	مدير	احتاد	الصناعات	الفلسطينية،	بتاريخ	2020/10/15.



16

ــة	يف	القطــاع	 ــة	%12	بســبب	تدهــور	األوضــاع	االقتصادي ــة	انتاجي ــاً،	بطاق ورشــة	ومصنع
نتيجــة	احلصــار	اإلســرائيلي،	وخــالل	فتــرة	الطــوارئ	توقفــت	معظــم	أنشــطة	مصانــع	وورش	

الصناعــات	اجللديــة	يف	قطــاع	غــزة،	حيــث	اســتمر	االغــالق	قرابــة	الشــهر”.
وقــد	أثــر	علــى	العاملــني	بنظــام	املياومــة	يف	الصناعــات	اجللديــة،	حيــث	عمــل	خــالل	فتــرة	
الطــوارئ	3	مصانــع	فقــط،	بنحــو	30	عامــاًل	مــن	أصــل	120	عامــل،	هــو	إجمالــي	عــدد	

العاملــني	يف	الصناعــات	اجللديــة.6

وقــد	أفــاد	املواطــن	خالــد	اجلوجــو،	32	عامــاً،	مــن	ســكان	مدينــة	غــزة،	متــزوج	وأب	لطفــل،	
لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

قطــاع	غــزة	منــذ	8	ســنوات	تقريًبــا،	فأنــا	متخصــص	بخياطــة	وتصليــح	األحذيــة،	“أعمــل	يف	ورشــتي	اخلاصــة،	الواقعــة	داخــل	ســوق	مخيــم	جباليــا	شــمال	
ومتتــد	ســاعات	العمــل	مــن	8	صباًحــا	وحتــى	5	مســاًء،	ويعمــل	يف	احملــل	3عمــال	
يتقاضــون	يومًيــا	مبلًغــا	يتــراوح	مــا	بــني	15-20	شــيكل،	وذلــك	حســب	ايــراد	
احملــل	اليومــي.	ومنــذ	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	مــارس	مــن	العــام	اجلــاري،	
شــهد	احملــل	اقبــاالً	ضعيًفــا	بســبب	توقــف	املــدارس	واألفــراح	واملناســبات،	
لينعكــس	ذلــك	علــى	االيــراد	اليومــي	للمحــل	ممــا	اضطرنــي	إلــى	تقليــص	أجــور	
العمــال	الثالثــة،	مــع	حاجتــي	لســداد	مبلــغ	700	شــيكل	قيمــة	اإليجــار	الشــهري	
للمحــل.	وبعــد	ظهــور	حــاالت	اصابــة	داخــل	قطــاع	غــزة	واعــالن	منــع	التجــول	يف	
أغســطس،	أغلقــُت	ورشــتي	ومكثــت	يف	منزلــي	ملــدة	40	يوًمــا،	ولــم	أســتطع	تلبيــة	
احتياجــات	بيتــي	األساســية	وأهمهــا	أدويــة	زوجتــي	التــي	أجــرت	عمليــة	زراعــة	
كلــى	قبــل	أشــهر،	وهــي	مرتفعــة	الثمــن.	وخــالل	هــذه	الفتــرة	لــم	أحصــل	علــى	أي	
ــغ	100	دوالر	كمســاعدة	مــن	املنحــة	القطريــة.	 مســاعدات	ماليــة	باســتثناء	مبل

6.	املرجع	السابق 
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وبعــد	تخفيــف	اجــراءات	الطــوارئ	ومنــع	التجــول،	قمــت	بفتــح	ورشــتي	مجــدًدا،	
لكــن	دون	أي	جــدوى	حقيقيــة	فســوق	اخلضــار	مــا	يــزال	مغلًقــا،	ويف	العــادة	يأتــي	
الزبائــن	إلــى	احملــل	بعــد	الشــراء	مــن	ســوق	خضــار،	وإذا	اســتمر	هــذا	الوضــع	

لــن	أســطيع	توفيــر	االحتياجــات	األساســية	لــي	وللعاملــني	معــي”.	
 عمال الصناعات الكيميائية

ــى	نحــو	 ــر	ذلــك	عل ــرة	الطــوارئ،	وأث ــة	خــالل	فت تقلــص	عمــل	منشــآت	الصناعــات	الكيميائي
310	عمــال،	يعملــون	يف	43	مصنًعــا	مرخًصــا	لــه	العمــل	يف	قطــاع	غــزة،	ووقــع	التأثيــر	األكبــر	
علــى	العمــال	أثنــاء	فــرض	منــع	التجــوال،	عندمــا	توقفــت	هــذه	املصانــع	عــن	العمــل	كليــاً.	وبعــد	
تخفيــف	اجــراءات	الطــوارئ	واالغــالق	باشــر	نحــو	240	عامــاًل	العمــل	يف	30	مصنًعــا	إلنتــاج	

مــواد	التنظيــف	واملعقمــات	الكحوليــة	الالزمــة	ملكافحــة	وبــاء	كورونــا7.	

وقــد	أفــاد	املواطــن	محمــد	الشــندغلي،	25	عاًمــا،	متــزوج	ولديــه	طفــٌل	ويعيــل	والدتــه،	ويســكن	
منطقــة	املخابــرات	شــمال	مدينــة	غــزة،	لــــباحث	املركــز	مبــا	يلــي:

أرض	صغيــرة	جتــاور	منزلــي،	ثــم	أقــوم	بالتجــّول	يف	أحيــاء	مدينــة	غــزة	لبيعهــا،	“أعمــل	يف	صناعــة	املــواد	الكيميائيــة	والتنظيــف	منــذ	عــام	2007،	داخــل	
ــة	 ــد	اعــالن	حال ــوم.	وبع ــاح	نحــو	30	شــيكاًل	يف	الي ــى	صــايف	األرب ألحصــل	عل
الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	املاضــي،	اشــتد	البيــع	ملــدة	أســبوعني،	بحيــث	تــراوح	
الدخــل	األســبوعي	مــا	بــني	350	-	400	شــيكل،	بعدهــا	بشــهر	عــاد	الطلــب	
ــا،	ويشــتد	خــالل	األســبوع	االول	مــن	تلقــي	املوظفــني	لرواتبهــم،	 ليصبــح	خفيًف
ــع	التجــول	بســبب	اكتشــاف	حــاالت	داخــل	قطــاع	 ــى	أن	مت	االعــالن	عــن	من إل
ــى	 ــدرة	عل ــي	الق ــي	وأفقدن ــد	حركت غــزة	يف	شــهر	أغســطس	املاضــي،	ممــا	قّي

7.	مقابلة	مع	مروة	مرجتى،	مديرة	احتاد	الصناعات	الكيميائية،	بتاريخ	2020/10/7.
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التجــّول	كاملعتــاد،	فاضطــررت	إلــى	عــرض	بضاعتــي	أمــام	منزلــي،	ورغــم	ذلــك	
كان	البيــع	خفيًفــا	جــًدا،	حيــث	كنــت	أجنــي	ربًحــا	ال	يتجــاوز	الـــ15	شــيكل	يف	
بعــض	األيــام،	علًمــا	أننــي	تلقيــت	مســاعدة	العمــال	متضــرري	أزمــة	كورونــا	مــن	
املنحــة	القطريــة	بقيمــة	100	دوالر،	لكنــه	مبلــٌغ	ال	يفــي	لتغطيــة	احتياجــات	

أســرتي	مــن	املــأكل	واملشــرب”.
 عمال الصناعات الهندسية والمعدنية

ــا،	 تعمــل	الصناعــات	الهندســية	واملعدنيــة	بقــدرة	تشــغيلية	منخفضــة	حتــى	قبــل	أزمــة	كورون
بســبب	تدهــور	األوضــاع	االقتصاديــة	الناجتــة	عــن	احلصــار	اإلســرائيلي	بشــكل	أساســي،	
ــع	ارتباطــه	بالصناعــات	 ــاء	م ــا	بانتظــام	ســاعات	وصــل	الكهرب ــاط	هــذا	القطــاع	أيًض والرتب
ــة	 ــر	بني ــة	يعتب ــة،	فمجــال	عمــل	الصناعــات	املعدني األخــرى	كالصناعــات	االنشــائية	والغذائي
أساســية	لكافــة	املنشــآت	واملصانــع،	كونــه	يوفــر	أعمــال	انتــاج	وصيانــة	ماكينــات	تشــغيل	تلــك	

ــق	باحلــدادة	واخلراطــة. ــع،	وكل	مــا	يتعل املصان

وبعــد	اعــالن	حالــة	الطــوارئ	بســبب	انتشــار	فيــروس	كورونــا،	توقــف	العمــل	يف	250	منشــأة	
مســجلة،	ممــا	أثــر	علــى	1500عامــل	يعملــون	باملياومــة،	هــو	إجمالــي	عــدد	العاملــني	يف	
الصناعــات	الهندســية	واملعدنيــة،	أمــا	بعــد	دخــول	إجــراءات	تخفيــف	حالــة	الطــوارئ	بــدأت	
منشــآت	الصناعــات	املعدنيــة	بالعمــل	بشــكل	تدريجــي،	خصوًصــا	تلــك	املتواجــدة	ضمــن	نطــاق	
تخفيــف	احلــظ،	بحيــث	باشــر	305	عامــل	عملهــم	داخــل	51	ورشــة،	تعمــل	يف	إطــار	خدمــات	
الصيانــة	للقطاعــات	األخــرى	كاإلنشــائية	والغذائيــة،	وكل	مــا	لــه	عالقــة	باألعمــال	املعدنيــة8.	

وقــد	أفــاد	املواطــن	محمــد	حمــد،	53	عاًمــا،	يعيــل	أســرته	املكونــة	مــن	8	أفــراد،	ويســكن	يف	
مخيــم	الشــاطئ	مبدينــة	غــزة،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

8.	مقابلة	مع	محمد	املنسي،	مدير	احتاد	الصناعات	الهندسية	واملعدنية،	بتاريخ	2020/10/9.
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ــي	“أعمــل	حــداًدا	يف	ورشــتي	التــي	أســتأجر	مبناهــا	بإيجــار	ســنوي	مقــداره	 ــن	أبنائ ــة	م ــال	هــم	ثالث ــي	يف	الورشــة	5	عم ــي،	ويعمــل	مع ــار	أردن 1600دين
واثنــني	مــن	إخوتــي،	أجــرة	العامــل	فيهم	200	شــيكل	أســبوعًيا،	وتكلفة	مصاريف	
الورشــة	األســبوعية	تصــل	لـــ	300	شــيكل.	منــذ	بدايــة	أزمــة	فيــروس	كورونــا	يف	
ضــي،	أغلقــت	ورشــتي	ملــدة	أســبوعني،	وبعــد	االعــالن	عــن	 شهر	مارس	املا	
ــدة	 ــات	داخــل	املجتمــع	يف	قطــاع	غــزة	املاضــي	أغلقــت	الورشــة	مل وجــود	اصاب
شــهر،	ومكثــُت	أنــا	وأبنائــي	وأخوتــي	يف	البيــت	دون	أي	مصــدر	دخــل	آخــر،	
واســتنفذنا	كل	مــا	نذخــره	مــن	مــال.	أنــا	مســؤوٌل	عــن	كل	أبنائــي،	وهــم	متزوجــون	
ولديهــم	أبنــاءٌ	يحتاجــون	متطلبــات	أساســية،	كان	مــن	الصعــب	توفيرهــا	يف	ظــل	
اســتمرار	وقــف	العمــل	يف	الورشــة،	ممــا	جعلنــي	أجلــأ	إلــى	االقتــراض	مــن	
البقالــة	والصيدليــة	لتوفيــر	حاجتنــا	األساســية.	وخــالل	فتــرة	مكوثــي	يف	املنــزل	
لــم	أحصــل	علــى	أي	مبالــغ	ماليــة	تســاعدنا	يف	تلبيــة	االحتياجــات	األساســية.	
وبعــد	الســماح	لــي	بفتــح	ورشــتي	بعــد	تخفيــف	اجــراءات	احلظــر،	اســتمرت	
األزمــة	نظــًرا	لألوضــاع	االقتصاديــة	املتدهــورة،	حيــث	أن	أغلــب	النــاس	ال	
تســتطيع	الدفــع	مباشــرة،	وحالــة	العمــل	شــبه	متوقفــة	ممــا	أثــر	بشــكل	ســلبي	

ــي	ودخــل	أوالدي	وأخوتــي	الوحيــد”. ــى	مصــدر	دخل عل
 عمال الصناعات الخشبية

توقــف	العمــل	يف	كافــة	ورش	ومصانــع	الصناعــات	اخلشــبية	بقطــاع	غــزة	خالل	فتــرة	الطوارئ،	
باســتثناء	4	مصانــع	كانــت	ملتزمــة	بالتصديــر.	فقــد	توقــف	عــن	العمــل	796	ورشــة	جنــارة،	
وبعــد	تخفيــف	االجــراءات	احلكوميــة	عــادت	250	ورشــة	للعمــل	بطاقــة	انتاجيــة	بلغــت	20%،	
علًمــا	أن	الطاقــة	االنتاجيــة	للصناعــات	اخلشــبية	قبــل	أزمــة	كورونــا	كانــت	منخفضــة	بســبب	

احلصــار	اإلســرائيلي	واألزمــات	االقتصاديــة	املختلفــة	التــي	يعانيهــا	قطــاع	غــزة.
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ويبلــغ	عــدد	العاملــني	يف	الصناعــات	اخلشــبية8500	عامــاًل،	باشــر	50	عامــالً		منهــم	عملهــم	
أثنــاء	فتــرة	اإلغــالق	الكامــل	يف	4	مصانــع	واصلــت	عملها،	وبعد	تخفيــف	االجراءات	احلكومية	
ارتفــع	العــدد	إلــى	1350عامــاًل.	كمــا	تضــرر	آالف	العاملــني	يف	هــذا	القطــاع	بســبب	تدهــور	
أوضاعهــم	االقتصاديــة	مــع	اســتمرار	حالــة	االغــالق	اجلزئــي	واعتمادهــم	علــى	األجــر	اليومي،	
ممــا	أفقــد	اآلالف	مــن	العمــال	مصــدر	رزقهــم	الوحيــد	ألن	الســائد	عنــد	أربــاب	العمــل	مبهنــة	
النجــارة	هــو	تشــغيل	األقــارب	واألبنــاء،	واملتضــرر	هــم	العمــال	مــن	غيــر	هــذه	الفئــة،	حيــث	مت	
االســتغناء	عــن	الكثيــر	منهــم	بســبب	األوضــاع	املترتبــة	عــن	األزمــات	املختلفــة	مبــا	فيهــا	أزمــة	

فيــروس	كورونــا	املســتجد9.

املواطــن	محمــود	عبــد	الغفــور،	34	عامــاً،	متــزوج	وأب	ألربعــة	أطفــال،	ويســكن	الســطر	الغربــي	
يف	خانيونــس،	وهــو	خريــج	تخصــص	الشــريعة	والقانــون،	ونظــًرا	لعــدم	وجــود	أي	فــرص	عمــل	
متاحــة	يف	مجالــه،	اجتــه	للعمــل	مبهنــة	والــده	الســابقة	يف	النجــارة.	وقــد	أفــاد	عبــد	الغفــور	

لباحــث	املركــز	مــا	يلــي:	

محــاًل	بعــد	أن	حصلــُت	علــى	قــرضٍ	مالــٍي	للبــدء	يف	العمــل	واالنتــاج.	وتســجيُل	“يف	بدايــة	شــهر	يوليــو	2020	قمــت	بافتتــاح	منجــرة	خاصــة،	واســتأجرُت	
اصابــات	فيــروس	كورونــا	داخــل	قطــاع	غــزة،	وتنفيــذ	اجــراءات	احلظــر	الكامــل،	
أغلقــت	منجرتــي	وتوقفــُت	عــن	العمــل	بشــكل	متكامــل	طيلــة	فتــرة	احلظــر	التــي	
اســتمرت	نحــو	شــهر	تقريًبــا،	وذلــك	دون	أن	تتوفــر	أي	مصــادر	دخــل	أخــرى	
تســد	احتياجاتــي،	باســتثناء	100	دوالر	حصلــت	عليهــا	ملــرة	واحــدة	مــن	املنحــة	
القطريــة،	وهــو	مبلــغ	محــدود	جــداً	ال	يكفــي	لســد	متطلبــات	احليــاة	الطبيعيــة	
لشــخص	متــزوج	ولديــه	أطفــال.	ويف	شــهر	أكتوبــر	2020،	قمــت	بفتــح	ورشــتي	
بالتزامــن	مــع	تخفيــف	اجــراءات	الطــوارئ،	إال	أن	تخوفــات	النــاس	وزيــادة	
إجــراءات	الوقايــة	عطلــت	الطلــب	علــى	النجــارة	بنســبة	كبيــرة.	واآلن	أصبحــت	

	-	مقابلة	مع	محمد	الرياشي،	ممثل	احتاد	الصناعات	اخلشبية،	بتاريخ	2020/10/8. 	9
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ُمهــدًدا	بســبب	حلــول	اســتحقاق	الدفعــة	االولــى	مــن	القــرض	الــذي	أسســُت	فيــه	
مشــروعي	اخلــاص،	ممــا	ســينعكس	علــى	اســتمراري	يف	العمــل	بســبب	عــدم	
قدرتــي	علــى	الســداد،	وكذلــك	صعوبــة	توفيــر	حاجــات	أســرتي	األساســية	مــن	

مــواد	متوينيــة	وأدويــة”.
كمــا	أفــاد	املواطــن	أحمــد	الرمــالوي،	22	عاًمــا،	متــزوج	ولديــه	طفــل	رضيــع،	ويســكن	يف	
منطقــة	الزوايــدة،	يف	غرفــة	مبنــزٍل	صغيــٍر	ميلكــه	والــده،	ويقطنــه	16	فــرًدا،	لباحــث	املركــز	

مبــا	يلــي:

11ســاعة	يومًيــا،	بأجــر	أســبوعي	يبلــغ	120	شــيكل.	ومنذ	مــارس	2020	أصبحت	“أعمــل	يف	منجــرة	منــذ	حوالــي	7	ســنوات،	ومتتــد	ســاعات	عملــي	نحــو	
أعمــل	أســبوًعا	وأتوقــف	أســبوًعا،	بســبب	األوضــاع	الناجتــة	عــن	أزمــة	كورونــا،	
ــى	تلبيــة	حاجــة	أســرته	 ــا	ســيئًة	جعلتنــي	غيــر	قــادر	عل ممــا	ســبب	لــي	أوضاًع
ومســاعدة	والــدي	يف	مصــروف	البيــت.	وتفاقــم	هــذا	الوضــع	بعــد	تســجيل	
اصابــات	مــن	داخــل	القطــاع	وتنفيــذ	اجــراءات	االغــالق	ملنــع	تفشــي	الوبــاء،	
ــق	أي	مبالــغ	ماليــة	مــن	 ــم	أتل حيــث	توقفــت	الورشــة	عــن	العمــل	ملــدة	شــهر،	ول
ــي	 ــك	الت ــر	تل ــون،	غي ــّي	الدي ــرة	لتتراكــم	عل ــك	الفت ــي	يف	الورشــة	خــالل	تل عمل
يجــب	ســدادها	منــذ	زواجــي	قبــل	عــام	ونصــف.	وقــد	جلــأت	إلــى	بعــض	اجليــران	
ــا	صاحــب	 ــع،	أم ــي	الرضي ــي	وطفل ــة	ملنزل ــة	بعــض	االحتياجــات	الضروري لتلبي
الورشــة	فقــد	قــام	بتزويــدي	باملــواد	التموينيــة	ملــرة	واحــدة	خــالل	فتــرة	االغــالق،	
واآلن	عــدت	إلــى	العمــل	مجــدًدا	وفــق	نظــام	أســبوع	عمــل	وأســبوع	بــال	عمــل”.

 عمال الصناعات االنشائية 

توقفــت	كافــة	شــركات	الصناعــات	االنشــائية	عــن	العمــل	خــالل	فتــرة	االغــالق	الكامــل	التــي	
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امتــدت	لنحــو	شــهر	بعــد	تســجيل	اصابــات	مــن	داخــل	املجتمــع،	ومــن	ثــم	عــاود	عــدد	محــدود	
مــن	هــذه	الشــركات	العمــل،	وبطاقــة	إنتاجيــة	منخفضــة.	ويبلــغ	عــدد	العمــال	يف	الصناعــات	
االنشــائية	5640	عامــاًل،	جميعهــم	تضــرر	أثنــاء	فتــرة	الطــوارئ،	كونهــم	يتلقــون	أجــوًرا	بنظــام	
املياومــة،	وبعــد	تخفيــف	اجــراءات	اإلغــالق،	باشــر	العمــل	بشــكل	تدريجــي	2095عامــاًل	يف	
575	منشــأة	مــن	أصــل	820	منشــأة	مســجلة	وهــي	تضــم	قطاعــات	صناعــة	الباطــون	واملناهــل	
وحجــر	 واإلنترلــوك	 البــالط	 وكذلــك	صناعــة	 البلــوك،	 واملواســير	اخلرســانية،	وصناعــة	

اجلبهــة،	وصناعــة	الرخــام	واجلرانيــت،	وأيًضــا	صناعــة	اإلســفلت10.	

وقــد	أفــاد	املواطــن	مصطفــى	ضيــف	اهلل،	25	عامــاً،	متــزوج	ولديــه	3	أبنــاء،	مــن	ســكان	بلــدة	
بيــت	انــون،	شــمال	غــزة،	ويعمــل	يف	مصنــع	للبلــوك	يف	املنطقــة	الصناعيــة	ببلــدة	بيــت	حانــون،	

لباحــث	املركــز	مــا	يلــي:

الطبيعــي	نحــو	11	ســاعة،	حيــث	يبــدأ	العمــل	مــن	الســاعة	الرابعــة	فجــًرا	حتــى	“أعمــل	يف	املصنــع	منــذ	حوالــي	عامــني،	ومتتــد	ســاعات	عملــي	يف	الوضــع	
الثالثــة	عصــًرا،	وذلــك	مقابــل	30	شــيكالً		يومًيــا.	ومنــذ	اعــالن	االغــالق	الكامــل	
أواخــر	شــهر	أغســطس،	مت	وقــف	العمــل	يف	املصنــع	بشــكل	كامــل،	كمــا	ان	بلــدة	
بيــت	حانــون	ُصنفــت	كمنطقــة	حمــراء	»موبــوءة«	ممــا	أوقــف	احلركــة	بشــكل	
عــام	وتوقــف	العمــل	يف	غالبيــة	املصانــع.	وبعــد	تخفيــف	اجــراءات	احلظــر	عــاد	
املصنــع	للعمــل	مجــدًدا	بعــد	فتــرة	اغــالق	دامــت	شــهر	تقريًبــا،	ولــم	أتلــق	راتًبــا	
عــن	هــذه	الفتــرة	التــي	لــم	أعمــل	فيهــا،	كمــا	لــم	أتلــق	أي	مســاعدات	ماليــة	
باســتثناء	مبلــغ	100	دوالر	ملــرة	واحــدة	كمســاعدة	للعمــال	مــن	املنحــة	القطريــة،	
ــح	 ــون	لصال ــم	الدي ــد	تراك ــي	بع ــة	احتياجــات	عائلت ــر	كافٍ		لتلبي ــغ	غي وهــو	مبل
محــل	البقالــة	الــذي	أتعامــل	معــه	شــهرًيا،	حيــث	توقــف	عــن	بيــع	االحتياجــات	

لــي	نتيجــة	تأخــري	عــن	ســداد	املبالــغ	املتراكمــة”.
10.	مقابلة	مع	املهندس	فريد	زقوت،	مدير	احتاد	الصناعات	االنشائية،	بتاريخ	2020/10/15.
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كمــا	أفــاد	املواطــن	رأفــت	الشــاعر،	51	عامــاً،	متــزوج	وأب	لســتة	أبنــاء،	ويســكن	يف	حــي	
البرازيــل	مبدينــة	رفــح،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:	

ــاد	“أعمــل	يف	مجــال	البــالط،	وبعــد	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	قطــاع	غــزة	 ــي	كاملعت ــا،	اســتمر	عمل ــات	كورون ــور	إصاب ــارس	2020،	بســبب	ظه شــهر	م
دون	أي	تغييــر،	حيــث	كان	دخلــي	اليومــي	يقــدر	بـــ70	شــيكل،	أمــا	بعــد	فــرض	
حظــر	التجــول	والقيــود	األخيــرة	يف	نهايــة	شــهر	أغســطس	2020،	توقفــت	عــن	
ــه،	 ــى	تبليــط	منزل ــي	قــد	اتفقــت	مــع	أحــد	املواطنــني	عل ــا	أنن ــاً،	علًم العمــل	كلي
وحــال	االغــالق	دون	مباشــرة	عملــي،	حيــث	توقفــت	عــن	العمــل	ملــدة	شــهر،	وأدى	
ذلــك	لتراكــم	الديــون	علــّي،	وعــدم	قدرتــي	علــى	االيفــاء	مبتطلبــات	أســرتي،	مــع	
عــدم	حصولــي	علــى	أي	مســاعدة	ماليــة	مــن	أي	جهــة	خــالل	فتــرة	مكوثــي	يف	

املنــزل	بــدون	أي	مصــادر	دخــل	أخــرى”.
 عمال صناعات المالبس والنسيج 

منــذ	اعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	2020،	توقفــت	معظــم	مصانــع	املالبــس	والنســيج	
عــن	االنتــاج	احمللــي	بشــكل	كامــل،	فيمــا	عملــت	بعــض	املصانــع	املتعاقــدة	علــى	تصديــر	منتجــات	
املالبــس	الوقائيــة	والكمامــات	إلــى	اجلانــب	اإلســرائيلي.	وبعــد	انتشــار	الوبــاء	داخــل	قطاع	غزة،	
توقفــت	كافــة	املصانــع	عــن	العمــل	خــالل	شــهر	ســبتمبر	2020،	وذلــك	نتيجــة	فــرض	االغــالق	
الكامــل،	ومــن	ثــم	عملــت	بعــض	املصانــع	بقــدرة	انتــاج	ضئيلــة	كونهــا	ملتزمــة	بالتصديــر،	لكنهــا	
توقفــت	عــن	العمــل	نتيجــة	االغــالق	احلاصــل	يف	اجلانــب	االســرائيلي	بســبب	الوبــاء	واألعيــاد.

وبلغــت	الطاقــة	االنتاجيــة	ملصانــع	املالبــس	والنســيج	خــالل	فتــرة	االغــالق	15 %،	وارتفعــت	
النســبة	بعــد	تخفيــف	االجــراءات	احلكوميــة	لتصــل	إلــى	%25،	وذلــك	مــن	اجمالــي	الطاقــة	
اإلنتاجيــة،	التــي	كانــت	تصــل	قبــل	أزمــة	كورونــا	إلــى%40	بســبب	احلصــار	االســرائيلي	
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ــة	يف	قطــاع	غــزة. وتدهــور	األوضــاع	االقتصادي

ــا،	بإجمالــي	 ــا	170	مصنًع وكان	يعمــل	يف	قطــاع	صناعــة	املالبــس	والنســيج	قبــل	أزمــة	كورون
ــني	 ــي	عامل ــت	70	منشــأًة	بإجمال ــاء	اجــراءات	احلظــر	عمل ــني	6500	عامــل،	وأثن عــدد	عامل
ــي	2000  ــم	عــاود	العمــل	بعــد	تخفيــف	اجــراءات	الطــوارئ	حوال ــغ	3000	عامــل.		ومــن	ث بل
عامــل	يف	مصانــع	املالبــس	والنســيج،	فيمــا	توقــف	املئــات	مــن	العمــال	عــن	العمــل	نتيجــة	تفاقــم	

األزمــة	االقتصاديــة،	ويف	ظــل	عــدم	القــدرة	علــى	توفيــر	املصاريــف	التشــغيلية.	

وبســبب	تقليــص	العمــل	يف	مصانــع	املالبــس	والنســيج،	تدهــورت	أوضــاع	مئــات	العاملــني	فيهــا،	
خاصــة	أن	معظمهــم	يعملــون	بنظــام	املياومــة11.

وقــد	أفــاد	املواطــن	أنــور	بــارود،	54	عاًمــا،	متــزوج	وأب	لســبعة	أبنــاء،	ويســكن	القــرارة	يف	
ــي: ــز	مبــا	يل ــس،	لباحــث	املرك خانيون

خانيونــس،	حيــث	أســتأجر	املــكان	مــن	بلديــة	خانيونــس	بقيمــة	1200	دينــار	“أعمــل	منــذ	عــام	2008	يف	ورشــة	خياطــة	أملكهــا	يف	ســوق	حــراء	مبدينــة	
ــا	للخياطــة،	يعمــل	 ــك	قبــل	ســنوات	مصنًع أردنــي	يف	العــام	الواحــد،	وكنــت	أمل
بــه	عــدٌد	كبيــٌر	مــن	العمــاِل،	وبســبب	احلصــار	وحظــر	التصديــر	أغلقــت	املصنــع.	
ــا	وابنــي	محمــود	الــذي	يعيــل	طفلــني،	لفتــح	هــذا	احملــل	 ــا	اضطــررت	أن والحًق
الصغيــر	لتأمــني	احتياجــات	أســرنا.	وبعــد	إعــالن	حالة	الطوارئ	يف	شــهر	مارس	
املاضــي،	تراجــع	ايــراد	احملــل	مــن	70	شــيكل	يومًيــا	إلــى	30	شــيكل	يومًيــا،	حيــث	
اقتصــر	العمــل	علــى	ترتيــب	املالبــس	للمواطنــني	بعــد	شــراء	املالبــس	اجلاهــزة	
مــن	الســوق	خــالل	فتــرة	األعيــاد.	وبعــد	فــرض	حالــة	االغــالق	التــام	أواخــر	
ــة،	 ــت	الورشــة	مغلق ــا،	كان ــي	اســتمرت	نحــو	شــهر	تقريًب أغســطس	2020	والت

11.	مقابلة	مع	روان	كرم،	مديرة	احتاد	صناعات	املالبس	والنسيج،	بتاريخ	2020/10/20.
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ومــا	تــزال،	حتــى	بعــد	تخفيــف	االجــراءات	نظــًرا	لوجودهــا	ضمــن	نطــاق	الســوق	
والــذي	اســتمر	اغالقــه	بأمــر	مــن	البلديــة.	احلقيقــة	أننــي	دخلــت	يف	أزمــة	ماليــة	
كبيــرة	بحيــث	ال	أســتطيع	االيفــاء	باملبالــغ	املســتحقة	لصالــح	البلديــة	كأجــرة	
عــن	احملــل،	كمــا	أننــي	ال	أســتطيع	توفيــر	متطلبــات	أســرتني	يف	ظــل	توقــف	
ــغ	مالــي	كمســاعدة	نتيجــة	 ــا	أننــي	لــم	تلــق	أي	مبل مصــدر	الــرزق	الوحيــد،	علًم
االغــالق	القائــم	لوقــف	انتشــار	الوبــاء،	ولكــن	ابنــي	محمــود	حصــل	علــى	مبلــغ	
100	دوالر	مــن	املنحــة	القطريــة	مــرة	واحــدة،	وهــي	غيــر	كافيــة	لتغطيــة	نفقاتنــا	

واحتياجاتنــا	األساســية	خــالل	فتــرة	التوقــف	عــن	العمــل”.
كمــا	أفــاد	املواطــن	عامــر	الزيناتــي،	50	عاًمــا،	متــزوج	ولديــه	4	أبنــاء	ويعيــل	والدتــه	املقعــدة،	
ويســكن	يف	مشــروع	بيــت	الهيــا،	وميلــك	مصنــع	للمالبــس	النســائية،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

عــدة	مــرات،	بدايــًة	يف	عــام	2007	بعــد	فــرض	احلصــار	علــى	قطــاع	غــزة	وحظر	“افتتحــت	مصنعــاً	للخياطــة	عــام	1997،	وتأثــر	العمــل	ســلباً	يف	املصنــع	
تصديــر	انتــاج	املصنــع	إلــى	اجلانــب	االســرائيلي،	ممــا	ســبب	لــي	أوضاعــاً	
معيشــية	صعبــة	القتصــار	العمــل	علــى	الســوق	احمللــي.	وأصبــح	املصنــع	يعمــل	
بشــكل	يومــي	مبعــدل	8	ســاعات،	وتتــراوح	أجــور	العمــال	فيــه	مــا	بــني	40	شــيكل	
ــة	الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	 ــذ	إعــالن	حال ــا.	ومن ــى	60	شــيكل	يومًي ــا	حت يومًي
ــي	أســبوعني،	وبعدهــا	عــاد	 ــدة	حوال ــل	مل ــع	بشــكل	كام 2020	مت	إغــالق	املصن
ــى	 للعمــل	بطاقــة	منخفضــة	لتــردي	األوضــاع	االقتصاديــة	يف	قطــاع	غــزة.	وعل
أثــر	ذلــك	مت	تخفيــض	عــدد	العمــال	مــن	150	عامــل	لـــ	50	عامــل،	حيــث	اقتصــر	
العمــل	علــى	انتــاج	مســتلزمات	مكافحــة	وبــاء	كورونــا	وتصديرهــا	إلــى	إســرائيل.	
وبتاريــخ	2020/8/25،	وعلــى	أثــر	تفشــي	فيــروس	كورونــا	داخــل	غزة،	مت	فرض	
حظــر	التجــول،	ومت	إغــالق	املصنــع	بشــكل	كامــل،	ولــم	يتــم	تقــدمي	أي	مســاعدات	
ــا	أن	املصنــع	يخســر	شــهرًيا	 لــي	أو	للعاملــني	داخــل	املصنــع	مــن	أي	جهــة،	علًم
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ــي	 ــات	عائلت ــى	تأمــني	متطلب ــادر	عل ــر	ق ــف	دوالر،	وأصبحــت	غي ــي	40	أل حوال
والعنايــة	بوالدتــي	التــي	تعانــي	مــن	التقرحــات،	وأطالــب	اجلهــات	احلكوميــة	

مبــد	يــد	العــون	للعاملــني	معــي	لتأمــني	احليــاة	الكرميــة	لهــم”.	

العمال في قطاع التجارة

ــن	 ــع	التجــوال	م ــة	طــوارئ	ومن ــن	حال ــا	م ــة	عنه ــا،	والتطــورات	الناجم عمقــت	جائحــة	كورون
األزمــات	االقتصاديــة	التــي	يعانيهــا	قطــاع	غــزة،	وانعكســت	ســلًبا	بشــكل	كبيــر	علــى	احملــال	
التجاريــة	واألســواق	الشــعبية.	ووقــع	التأثيــر	األكبــر	علــى	أصحــاب	تلــك	املنشــآت،	الذيــن	
تكبــدوا	خســائر	فادحــة	نتيجــة	اغــالق	منشــآتهم،	وأصبحــوا	يعانــون	مــن	ضائقــة	ماليــة	غيــر	
مســبوقة	نتيجــة	لتوقــف	عملهــم	التجــاري،	كمــا	انضــم	نتيجــة	لذلــك	آالف	العمــال	الذيــن	
كانــوا	يعملــون	يف	تلــك	املنشــآت	التجاريــة	إلــى	صفــوف	العاطلــني	عــن	العمــل،	وفقــدوا	مصــدر	

ــر	احتياجــات	أســرهم	األساســية.		 ــى	توفي ــن	عل ــر	قادري ــوا	غي ــد،	وبات دخلهــم	الوحي

الناجمــة	عــن	احلصــار	 التجــوال	واألزمــات	االقتصاديــة	 الطــوارئ	ومنــع	 وتســببت	حالــة	
اإلســرائيلي	واالنقســام	الداخلــي	يف	ارتفــاع	حــاد	يف	عــدد	الشــيكات	املرجتعــة،	وألقــت	بأثارهــا	
الســلبية	علــى	حركــة	دوران	رأس	املــال،	وأحدثــت	اربــاكاً	كبيــر	يف	كافــة	األنشــطة	االقتصاديــة،	
حيــث	بلــغ	عــدد	الشــيكات	املرجتعــة	يف	قطــاع	غــزة	خــالل	الربــع	األول	مــن	عــام	2020	حوالــي	
3702	ألــف	شــيك	بقيمــة	إجماليــة	بلغــت	حوالــي	13.7	مليــون	دوالر،	وارتفــع	عــدد	وقيمــة	
الشــيكات	املرجتعــة	خــالل	الربــع	الثاني	مــن	عــام	2020	إلــى	6477	شــيك،	بقيمــة	إجماليــة	

بلغــت	حوالــي	21.7	مليــون	دوالر12.

12.	مقابلــة	مــع	ماهــر	الطبــاع،	مديــر	العالقــات	العامــة	واالعــالم	يف	الغرفــة	التجاريــة	الفلســطينية	–	قطــاع	
غــزة،	بتاريــخ	2020/10/30.
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وقد	أفاد	املواطن	ناصر	أبو	ندى،	59	عاماً،	متزوج	وأب	لستة	أبناء،	أحدهم	متزوج	وأب	
لطفلني	ويسكن	يف	حي	اجلنينة	يف	مدينة	رفح،	لباحث	املركز	مبا	يلي:	

ــة	الطــوارئ	يف	“أعمــل	مــع	اثنــني	مــن	أبنائــي	منــذ	ســنوات	عديــدة	يف	بيــع	اإلكسســوار	 ــد	اإلعــالن	عــن	حال يف	األســواق	الشــعبية	يف	قطــاع	غــزة،	وبع
شــهر	مــارس	2020،	مت	اغــالق	كافــة	األســواق	الشــعبية	يف	القطــاع	كإجــراء	
ــا	 ــي	وفقدانــي	مصــدر	رزقــي	أن ــاء،	ممــا	أدى	إلــى	توقــف	عمل ــع	انتشــار	الوب ملن
وأبنائــي.	وكان	صــايف	أربــاح	جتارتــي	يتــراوح	بــني	2000	و3000	شــيكل	شــهرًيا،	
يرتفــع	عــن	ذلــك	يف	مواســم	املــدارس	والشــتاء	واألعيــاد.	ويف	شــهر	اغســطس	
2020،	ومــع	قــرار	اجلهــات	احلكوميــة	اســتمرار	اغــالق	األســواق	الشــعبية،	
ــا	وأبنائــي،	عــدا	عــن	عجــزي	عــن	 أصبحــت	ال	أســتطيع	تأمــني	قــوت	يومــي	أن
االلتــزام	بدفــع	مصاريــف	التعليــم	ألبنائــي	يف	اجلامعــات،	وتراكــم	مبلــغ	8000 
شــيكل	لصالــح	جتــار	كبــار	كديــون	أعجــز	عــن	ســدادها	يف	الوقــت	احلالــي.	
وخــالل	فتــرة	توقــف	عملــي	ومكوثــي	يف	املنــزل	تلقيــت	مســاعدة	ماليــة	بقيمــة	
100	دوالر	مــن	املنحــة	القطريــة	ملــرة	واحــدة،	وهــو	مبلــغ	غيــر	كافٍ		لتغطيــة	
احتياجاتــي	خــالل	فتــرة	االغــالق	ســيما	أن	أبنائــي	املتزوجــون	لــم	يحصلــوا	علــى	

ــون	معــي”. أي	مســاعدة	وهــم	ضمــن	نطــاق	مســؤوليتي	كونهــم	يعمل
كمــا	أفــاد	املواطــن	محمــد	احلــاج،	53	عاًمــا،	متــزوج	وأب	لـــ	11	فــرد،	يســكن	مخيــم	النصيــرات،	

ويعمــل	يف	جتــارة	املــواد	التموينيــة	والغذائيــة،	لباحــث	املركــز	مــا	يلــي:

توقفــت	عــن	توريــد	املــواد	األساســية	للمطاعــم	بســبب	توقفهــا	عــن	العمــل،	“منــذ	انتشــار	وبــاء	كورونــا	داخــل	قطــاع	غــزة	يف	أواخــر	أغســطس	2020،	
وعــدم	قدرتــي	علــى	التنقــل	بســبب	اجــراءات	الفصــل	بــني	احملافظــات.	واقتصــر	
ــواد	األساســية	فقــط	 ــة	محــدودة	للم ــى	مناطــق	جغرافي ــد	عل ــا	بع ــع	فيم التوزي
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مــع	انخفــاض	الطلــب	علــى	املــواد	الكماليــة	كالشــكوالتة	والكــوال	والبســكويت.	
وقــد	شــهدت	جتارتــي	انخفاًضــا	كبيــًرا	مت	تســجيله	يف	االيــرادات	الشــهرية،	
بحيــث	يتــم	الشــراء	منــي	بالديــن	مــن	قبــل	محــالت	الســوبر	ماركــت	املختلفــة،	مــع	
انخفــاض	نســبة	مدخــوالت	هــذه	احملــالت،	التــي	تعمــل	ضمــن	ســاعات	معينــة،	
يف	ظــل	أوضــاع	تعتبــر	هــي	األصعــب	علــى	املواطنــني	بعــد	تفاقــم	أزمــة	املوظفــني	

احلكوميــني	واخلصــم	مــن	رواتبهــم”.

العمال في قطاع السياحة وشركات السفر 

ــي	تعمــل	يف	مجــال	الســياحة	والســفر	يف	قطــاع	غــزة	62	شــركة،	 ــداد	الشــركات	الت ــغ	تع يبل
توقــف	منهــا	11	شــركة	عــن	العمــل	منــذ	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	املعلنــة	يف	مــارس2020،	كمــا	
ــا	4	شــركات	 ــة	يف	مجــال	احلــج	والعمــرة	75	شــركة	توقــف	منه ــغ	عــدد	الشــركات	العامل يبل
بشــكل	نهائــي.	وتبعــاً	لذلــك	مت	تقليــص	أعــداد	العاملــني	علــى	مســتوى	شــركات	القطــاع،	
وخســر	نحــو	400	عامــاًل	عملهــم	يف	هــذه	الشــركات	لينضمــوا	إلــى	صفــوف	البطالــة.		ويف	
أواخــر	شــهر	آب	2020،	وبالتزامــن	مــع	بدايــة	انتشــار	فيــروس	كورونــا	داخــل	فطــاع	غــزة	
وتطبيــق	نظــام	منــع	التجــول،	أغلقــت	معظــم	هــذه	الشــركات	أبوابهــا،	وأوقفــت	نشــاطاتها	
بشــكل	نهائــي،	ومــع	تخفيــف	إجــراءات	احلظــر،	عــاودت	عــدد	مــن	هــذه	الشــركات	أعمالهــا.	

وتقــدر	خســائر	قطــاع	الســياحة	والســفر	مبــا	يتجــاوز	مبلــغ	2	مليــون	دوالر	أمريكــي،	ويشــمل	
ذلــك	خســائر	إلغــاء	موســمي	احلــج	والعمــرة	للعــام	2020،	وكذلــك	إلغــاء	خدمــات	تأشــيرات	
ــي	 ــدول،	حيــث	كانــت	الشــركات	تُنفــذ	حوال ــة	لكافــة	ال التجــار،	وتأشــيرات	ومعامــالت	الطلب
100	معاملــة	تأشــيرة	يومًيــا،	أمــا	مــع	إغــالق	املعابــر	بســبب	جائحــة	كورونــا	فقــد	توقفــت	هــذه	

املعامــالت.		
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وكانــت	التوقعــات	ملوســم	احلــج	والعمــرة	لهــذا	العــام،	خــروج	حوالــي	15	ألــف	معتمــر	مقارنــة	
بالعــام	املاضــي	2019،	حيــث	خــرج	لرحلــة	العمــرة	حوالــي	12	ألــف	معتمــر،	وكان	متوقًعــا	
خــروج	3300	حــاج	ملوســم	احلــج	الــذي	مت	إلغــاؤه،	وفاقــم	ذلــك	مــن	أزمــة	جميــع	شــركات	احلــج	

والعمــرة	13.

وقــد	أفــاد	املواطــن	عبــد	اهلل	البلبيســي،	53	عاًمــا،	متــزوج	وأب	الثنــني	مــن	األبنــاء،	أحدهمــا	
متــزوج	ولديــه	طفــل،	ويســكن	مدينــة	رفــح،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

ــاً	لشــئون	احلــج	والعمــرة،	وتأشــيرات	 الســفر،	ويقــع	مقــر	مكتبــي	الــذي	أســتأجره	بقيمــة	2000	دينــار	أردنــي	ســنوًيا	“أملــك	منــذ	ســنوات	عديــدة	مكتب
يف	ميــدان	العــودة	مبدينــة	رفــح.	توقفــت	أعمالــي	بشــكل	كامــل	بعــد	إعــالن	حالــة	
الطــوارئ	شــهر	مــارس	2020،	يف	ظــل	توقــف	عمــل	املعبــر	وإلغــاء	موســمي	
احلــج	والعمــرة	لهــذا	العــام	مــن	قبــل	اململكــة	الســعودية،	ممــا	كبدنــي	خســائر	
ماديــة	كبيــرة	مــع	ايقــاف	كل	العاملــني	عــن	العمــل	يف	الشــركة	لعــدم	قدرتــي	
علــى	االيفــاء	برواتبهــم،	عــالوة	علــى	عــدم	قدرتــي	علــى	تســديد	التزامــات	إيجــار	
املكتــب	والترخيــص	الســنوي.	وحالًيــا	أنــا	غيــر	قــادر	على	تلبية	متطلبات	أســرتي	
املعيشــية	يف	ظــل	فقــدان	مصــدر	رزقــي	الوحيــد،	مــع	عــدم	حصولــي	علــى	أي	
مبالــغ	ماليــة	كمســاعدة،	وأســتغرب	عــدم	وقــوف	اجلهــات	احلكوميــة	علــى	
مســؤولياتها	مــع	تفاقــم	األزمــة	االقتصاديــة	معنــا	كشــركات	حــج	وعمــرة”.

كمــا	أفــاد	املواطــن	كمــال	طافــش،	32	عاًمــا،	ويعمــل	مديــًرا	لشــركة	للســياحة	والســفر	وشــؤون	
احلــج	والعمــرة،	ومقرهــا	مخيــم	جبالًيــا،	ويعمــل	فيهــا	6	موظفــني،	تتــراوح	أجورهــم	الشــهرية	

مــا	بــني	700	شــيكل	إلــى	1000	شــيكل،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:	

13.	مقابلة	مع	وسيم	مشتهى،	رئيس	جمعية	شركات	وكالء	السياحة	واحلج	والعمرة،	بتاريخ	2020/10/1.	
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دخــول	وبــاء	كورونــا	إلــى	غــزة،	وتوقــف	تبًعــا	لذلــك	دفــع	أجــور	العاملــني	نظــًرا	“توقفــت	شــركتنا	عــن	العمــل	منــذ	اعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	غــزة	بســبب	
لتوقــف	العمــل	يف	الشــركة	بســبب	وقــف	احلركــة	علــى	املعابــر	وإلغــاء	موســمي	
احلــج	والعمــرة	لهــذا	العــام.	وبعــد	إعــالن	االغــالق	الكامــل	مــع	نهايــة	شــهر	
أغســطس	2020	مت	إغــالق	الشــركة	بشــكل	كامــل،	وتقــدر	خســائر	الشــركة	
ــم	حتصــل	 ــرة	ل ــدوالرات.	وخــالل	هــذه	الفت ــآالف	ال ــذ	شــهر	مــارس2020	ب من
الشــركة	علــى	أي	تعويضــات	أو	أي	مســاعدات	ماليــة.	ويعتبــر	هــذا	العــام	هــو	
األســوأ	خــالل	ســنوات	عملــي	داخــل	الشــركة	بســبب	انعــدام	الدخــل،	بينمــا	
كانــت	املواســم	الســيئة	متتــاز	بالعائــدات	البســيطة	التــي	تســّير	العمــل	نوًعــا	مــا،	

ــني	معــي	يف	الشــركة”. ــي	مــن	تســديد	أجــور	العامل ومتكنن

العمال في قطاع المقاوالت

توقفــت	شــركات	املقــاوالت	بعــد	توقــف	كافــة	املشــاريع	االنشــائية	خــالل	فتــرة	الطــوارئ	
واالغــالق	التــام،	ممــا	أدى	إلــى	اعاقــة	الــدورة	املاليــة	لكافــة	الشــركات،	وقــد	تضــرر	نحــو	14 
ألــف	عامــل	بســبب	توقــف	الشــركات	عــن	دفــع	أجورهــم	ورواتبهــم	مــع	وقــف	الكثيــر	منهــم	عــن	

العمــل.

وقــد	بلغــت	الطاقــة	االنتاجيــة	يف	قطــاع	املقــاوالت	مــا	نســبته	20 %	قبــل	أزمــة	كورونــا،	وذلــك	
بفعــل	أزمــات	القطــاع	املختلفــة،	ومــع	االغــالق	زادت	األوضــاع	ســوًءا،	حيــث	َســجل	هــذا	العــام	

خســائر	فادحــة	تقــدر	يف	قطــاع	االنشــاءات	وشــركات	املقــاوالت.

ونظــًرا	ألن	جميــع	العاملــني	يف	قطــاع	املقــاوالت	مســجلني	يف	الدوائــر	احلكوميــة	بغــرض	
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الترخيــص،	فقــد	حرمــوا	مــن	حصولهــم	علــى	أي	دعــم	مــن	برامــج	االغاثــة	كونهــم	يعملــون	يف	
ــغ	عــدد	العاملــني	يف	شــركات	املقــاوالت	14	ألــف	عامــل،	 قطــاع	املقــاوالت	واإلنشــاءات.	ويبل
ــي	 ــرة	الت ــوا	أجورهــم،	ويف	الفت ــم	يتلق ــم	ل ــإن	جميعه ــل،	ف ــدة	شــهر	كام ــل	مل ــع	توقــف	العم وم
عــاودت	فيهــا	بعــض	الشــركات	أعمالهــا،	تلقــى	بعــض	العمــال	ممــن	عــادوا	إلــى	عملهــم	أجــور	

ــة.14 جزئي

وقــد	أفــاد	املواطــن	خالــد	نوفــل،53	عاًمــا،	متــزوج	ولديــه	10	أبنــاء،	يســكن	مخيــم	النصيــرات،	
وميتلــك	مــع	أخيــه	شــركة	للتجــارة	العامــة	واملقــاوالت	وبيــع	مــواد	البنــاء،	لباحــث	املركــز	مــا	يلــي:

مبيعاتنــا	“لدينــا	متجــر	غــرب	ســوق	النصيــرات	نســتأجره	مببلــغ	3000	دينــار	 وتبلــغ	 دينــار	ســنوًيا،	 	2000 ايجــاره	 قيمــة	 بلــوك	 ســنوًيا،	ومصنــع	
األســبوعية	يف	األوقــات	الطبيعيــة	1000	شــيكل.	ويعمــل	يف	احملــل	واملصنــع	
ــة	 ــني	يتقاضــون	أجــرة	يومي ــني	اثن ــى	عامل ــة	إل ــا،	باإلضاف ــع	أبنائن ــا	وأخــي	م أن
تتــراوح	بــني	20-50	شــيكل	حســب	حركــة	البيــع.	وبعــد	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	
يف	شــهر	مــارس	2020،	تقلصــت	حركــة	الشــراء	األســبوعية	بنســبة	%50،	ممــا	
أدى	إلــى	عجــز	كبيــر	يف	تســديد	املبالــغ	املســتحقة	عــن	أجــرة	احملــل	واملصنــع.	
مــع	توقــف	الشــركة	واملصنــع	عــن	العمــل	كليــاً	طيلــة	فتــرة	االغــالق	التــام	أواخــر	
شــهر	أغســطس	2020	وحتــى	نهايــة	أيلــول	2020،	ســاءت	أوضاعنــا	بشــكل	غيــر	
مســبوق،	ولــم	نســتطع	أنــا	وأخــي	تلبيــة	حاجــة	أســرتينا	الكبيرتــني،	بســبب	توقــف	
ــا	مــع	عــدم	تقــدمي	أي	مســاعدة	ماليــة	مــن	أي	جهــة”.	 مصــدر	الــرزق	الوحيــد	لن

ــرات،	لباحــث	 ــم	النصي ــزوج	ويســكن	مبخي ــا،	مت ــاء	عقــل،	22	عاًم وكذلــك	أفــاد	املواطــن	ضي
املركــز	مــا	يلــي:	

14.	مقابلة	مع	املهندس	أسامة	كحيل،	رئيس	احتاد	املقاولون	الفلسطينيني،	بتاريخ	2020/10/22.
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العامــة	واملقــاوالت،	والتــي	تضــم	مصنًعــا	 للتجــارة	 ــا	يف	النصيــرات	ومحــلٍ	لبيــع	مــواد	“أعمــل	يف	شــركة	 لطــوب	البنــاء	يف	منطقــة	الزوايــدة،	ومخزًن
البنــاء،	وتبلــغ	قيمــة	إيجــار	هــذه	االماكــن	مجتمعــة	بـــ	8300	دينــار	أردنــي	ســنوًيا.	
ومــع	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	2020،	انخفضــت	حركــة	البيــع	يف	
ــاء	داخــل	غــزة	يف	أغســطس	2020،	 ــر.	وبعــد	تفشــي	الوب احملــالت	بشــكل	كبي
توقفــت	الشــركة	متاًمــا	عــن	العمــل،	وتســبب	ذلــك	يف	تخفيــض	أجــور	العاملــني	
يف	الشــركة،	بحيــث	أصبحــت	أحصــل	علــى	150	شــيكاًل	مــن	أصــل	250	شــيكاًل	
أنــا	وكافــة	العاملــني	يف	الشــركة.	ومــا	زال	هــذا	 قيمــة	أجرتــي	األســبوعية	
الوضــع	قائمــاً،	بالرغــم	مــن	تخفيــف	اجــراءات	احلظــر،	ألن	املبيعــات	مــا	زالــت	
ــا.	والــدي،	وهــو	 منخفضــة،	وال	تتجــاوز	60 %	مــن	املبيعــات	قبــل	أزمــة	كورون
صاحــب	الشــركة،	ال	يســتطيع	اآلن	فعلًيــا	تأمــني	التزامــات	الشــركة	مــن	مبالــغ	
مســتحقة	كقيمــة	االيجــار	الســنوية	عــن	مقــرات	الشــركة،	وكذلــك	تأمــني	دفعــات	
تغطيــة	الشــيكات	كثمــن	البضاعــة	املشــتراة	مــن	كبــار	التجــار،	مــع	عــدم	قدرتــه	

علــى	االلتــزام	بدفــع	أجــور	العمــال	اليوميــة”.	

العاملين في قطاع المواصالت )السائقين(

يعمــل	يف	قطــاع	ســائقي	األجــرة	20	ألــف	ســائق	يف	كافــة	محافظــات	غــزة،	تضــرر	معظمهــم	
بفعــل	اجــراءات	االغــالق	والفصــل	بــني	احملافظــات	ملنــع	تفشــي	وبــاء	كورونــا	خــالل	شــهري	
أغســطس	وأيلــول	مــن	العــام	2020،	%90	مــن	مجمــل	عــدد	العاملــني	يف	هــذه	املهنــة	مكثــوا	
ــا،	 ــا	ويتقاضــون	أجــوًرا	يومًي ــى	ســيارات	وباصــات	ال	ميلكونه ــون	عل ــم	يعمل ــم	كونه يف	منازله
واضطــر	بعــض	الســائقني	ممــن	ميلكــون	ســيارتهم	بعــد	الفصــل	بــني	احملافظــات	إلــى	العمــل	
داخــل	املناطــق	املغلقــة	نفســها	مبــردود	مالــي	محــدود،	ال	يفــي	بالتزاماتهــم	الشــخصية،	عــالوة	
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عــن	التزاماتهــم	بأقســاط	الســيارات	أو	متوينهــا	باحملروقــات.

ولــم	تتلــق	هــذه	الشــريحة	مــن	العمــال	الدعــم	املطلــوب	كونهــا	أبــرز	املتضرريــن	مــن	اجــراءات	
االغــالق	بســبب	أزمــة	كورونــا،	ومــا	مت	تقدميــه	لبعــض	العاملــني	هــو	مبلــغ	100	دوالر	مســاعدة	
ملــرة	واحــدة	مــن	املنحــة	القطريــة.	واشــتكى	عــدد	مــن	تهميشــهم،	وعــدم	تلقيهــم	املســاعدات	
املقــررة	للمتضرريــن	مــن	أزمــة	كورونــا،	وطالبــوا	وزارة	املواصــالت	يف	غــزة	بتخفيــض	رســوم	
الترخيــص	لهــذا	العــام،	كونهــم	لــم	يعملــوا	معظــم	أيــام	العــام،	وأصبــح	معظمهــم	فقــراء	ال	

يســتطيعون	تلبيــة	احتياجــات	عائالتهــم	األساســية	مــن	طعــام	ودواء.15

ــه،	 ــل	والدي ــل	واحــد	ويعي ــه	طف ــزوج،	ولدي ــاً،	مت ــرب،	30	عام ــد	الني ــاد	املواطــن	أحم ــد	أف وق
ــي: ــز	مبــا	يل ــذ	8	ســنوات،	لباحــث	املرك ــة	الســياقة	من ــل	يف	مهن ــا،	ويعم ــدة	جبالي يســكن	بل

الطبيعــي	حوالــي	16	ســاعة	متواصلــة،	وكان	دخلــي	يقــدر	بحوالــي	50	شــيكاًل.	“أعمــل	ســائقاً	علــى	ســيارة	ال	أملكهــا	)بأجــر(،	وكنــت	أعمــل	يف	الوضــع	
تعطلــت	عــن	العمــل	ملــدة	أســبوعني	بعــد	اعــالن	حالة	الطوارئ	يف	مــارس	2020،	
ممــا	ســبب	لــي	ظروًفــا	اقتصاديــة	صعبــة	بســبب	اعالتــي	لوالــدّي	وشــقيقي	
الــذي	يعانــي	مــن	إعاقــة.	وتزامــن	عــدم	وجــود	مصــدر	دخــل	لتأمــني	احتياجــات	
ــا	 ــل	6	ســنوات،	فأن ــذ	زواجــي	قب ــون	متراكمــة	من ــي	مــن	دي األســرة،	مــع	معانات
أســدد	مبلــغ	50	دينــار	شــهرًيا	لصالــح	احــدى	مؤسســات	تيســير	الــزواج	يف	
غــزة.	وبعــد	فــرض	حالــة	احلظــر	الكامــل	عــن	احلركــة	وفصــل	احملافظــات	
عــن	بعضهــا	بتاريــخ	2020/8/25،	اضطــرت	كمــا	آالف	الســائقني	للجلــوس	
ــة،	 ــي	تعيشــها	العائل ــة	الت ــة	الصعب ــا	زاد	مــن	الظــروف	االقتصادي ــزل،	م يف	املن
وســط	توقــف	مصــدر	الدخــل	االساســي	والوحيــد.	وبعــد	تخفيــف	االجــراءات	
احلكوميــة،	عــدت	للعمــل	حوالــي	12	ســاعة	يومًيــا،	بدخــل	يومــي	ال	يتجــاوز	

15.	مقابلة	مع	إياد	مغافل،	عضو	مجلس	ادارة	نقابة	سائقي،	بتاريخ	2020/10/23م
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الــــ	20	شــيكل،	وهــو	مبلــغ	ال	يفــي	بأدنــى	التزامــات	املنــزل،	وال	يســمح	لــي	
بتســديد	ديونــي	املتراكمــة.	وحصلــت	علــى	مســاعدة	بقيمــة	100	دوالر	ملــرة	
واحــدة	مــن	املنحــة	القطريــة	ملتضــرري	جائحــة	كورونــا،	وهــو	مبلــغ	ال	يســد	
العجــز	الكبيــر	يف	مصاريــف	احليــاة	اليوميــة،	وأطالــب	اجلهــات	احلكوميــة	
بتوفيــر	صنــدوق	تعويضــات	للعاملــني	باألجــرة	اليوميــة	ودعمهــم	لتمكينهــم	مــن	

العيــش	بكرامــة”.
كمــا	أفــاد	املواطــن	أحمــد	أبــو	دغيــم،	18	عامــاً،	متــزوج	وأب	لطفلــة،	ويســكن	يف	احلــي	اإلداري	

مبدينــة	رفــح،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي	:	

مدينــة	رفــح	إلــى	مدينــة	غــزة	وبالعكــس،	طيلــة	أيــام	األســبوع	مــا	عــدا	يــوم	“أعمــل	ســائق	ســيارة	أجــرة	ميلكهــا	أحــد	املواطنــني	لنقــل	الــركاب	مــن	
اجلمعــة.	واســتمر	عملــي	بشــكل	طبيعــي	حتــى	االعــالن	عــن	تســجيل	اصابات	من	
داخــل	غــزة	يف	أواخــر	شــهر	أغســطس	2020،	حيــث	بــدأت	اجــراءات	االغــالق	
والفصــل	بــني	احملافظــات،	ممــا	أوقــف	عملــي	بشــكل	كامــل	لفتــرة	اســتمرت	أكثــر	
مــن	شــهر،	بقيــت	يف	املنــزل	دون	أي	دخــل	يغطــي	مصاريــف	عائلتــي	وأهمهــا	دواء	
والــدي	املريــض	واختــي	املصابــة	مبتالزمــة	داون،	ودون	تلقــي	أي	مبلــغ	كمســاعدة	
ــرة	توقفــي	عــن	العمــل،	ممــا	اضطرنــي	إلــى	ســحب	متطلبــات	املنــزل	 خــالل	فت

بالدّيــن	مــن	محــالت	البقالــة	واخلضــرة	وكذلــك	الصيدليــة”.

العمال في قطاع التعليم الخاص 

توقفــت	ريــاض	األطفــال	واملــدارس	اخلاصــة	عــن	العمــل	منــذ	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	
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مــارس	2020،	ممــا	أدى	إلــى	تعطــل	15	ألــف	عامــل	وعاملــة،	يف	732	روضــة	أطفــال	و25 
ــام	 ــم.	ومت	اغــالق	32	روضــة	بشــكل	ت ــة	والتعلي ــدى	وزارة	التربي مدرســة	خاصــة،	مرخصــة	ل
لعــدم	القــدرة	علــى	االســتمرار	يف	دفــع	اإليجــار،	بحيــث	جلــأت	بعــض	ريــاض	األطفــال	إلــى	بيــع	

أثاثهــا	ودفــع	إيجــار	األشــهر	االولــى	مــن	االغــالق.

وتعانــي	املــدارس	اخلاصــة	وريــاض	األطفــال،	قبــل	أزمــة	كورونــا،	بســبب	تدهــور	األوضــاع	
االقتصاديــة	يف	قطــاع	غــزة	واحلصــار	االســرائيلي	املســتمر	منــذ	14	عاًمــا،	وبســبب	االنقســام	
ــق	أزمــة	يف	تغطيــة	أجــور	عامليهــا،	بحيــث	 الداخلــي	وخصومــات	وتأخيــر	الرواتــب،	ممــا	خل
لــم	يســدد	األهالــي	لريــاض	األطفــال	واملــدارس	اخلاصــة	مــا	مقــداره	%30	مــن	الرســوم	
الدراســية	يف	العــام	2019،	ويبلــغ	متوســط	الرســوم	الشــهرية	للطفــل	الواحــد	مــا	بــني	80 

ــال. ــاض	األطف ــة	ري ــى	150	شــيكاًل	يف	غالبي شــيكاًل	إل

وتعتبــر	هــذه	املؤسســات	يف	غالبيتهــا	مشــاريع	نســوية	نشــأت	مــن	خــالل	قــروض	يتــم	ســدادها	
بانتظــام،	وأي	تعطــل	عــن	الــدوام	يســبب	أزمــة	يف	هــذه	املؤسســات،	ملــا	يف	ذلــك	مــن	انعكاســات	
مختلفــة	تبــدأ	بالطــالب	وتنتهــي	بأصحــاب	املؤسســة،	مــروًرا	بالعاملــني	الذيــن	يتقاضــون	

رواتــب	هــي	أقــل	بكثيــر	مــن	احلــد	األدنــى	لألجــور16.

وقــد	أفــادت	املواطنــة	هيــام	أحمــد،	30	عاًمــا،	التــي	تســكن	يف	خانيونــس،	وتعيــش	مــع	أســرتها	
املكونــة	مــن	6	أفــراد،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي	:	

قيمتــه	560	شــيكل	يف	الشــهر.	منــذ	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	غــزة	يف	مــارس	“أعمــل	يف	روضــة	لألطفــال	بعقــد	ســنوي	ملــدة	9	أشــهر	يف	العــام،	وبراتــب	
ــب.	وخــالل	أشــهر	 ــل	يف	الروضــة	دون	تلقــي	أي	رات 2020،	تعطلــت	عــن	العم

16.	مقابلــة	مــع	ثريــا	عمــار،	املمثــل	االعالمــي	للعاملــني	يف	ريــاض	األطفــال	واملــدارس	اخلاصــة،	بتاريــخ	
.2020/11/11
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التعليــم	اإللكترونــي	مــن	خــالل	تقــدمي	مــادة	علميــة	 الصيــف	عملــت	علــى	
ــغ	لقــاء	 ــر	مواقــع	التواصــل	االجتماعــي	دون	تلقــي	أي	مبال ــة	عب ومتابعــة	الطلب
هــذا	اجلهــد.	ويف	بدايــة	شــهر	أغســطس	2020،	عــدت	إلــى	العمــل	مــع	العــام	
الدراســي	اجلديــد،	لكــن،	وبعــد	تفشــي	فيــروس	كورونــا	داخــل	قطــاع	غــزة،	
واكتشــاف	إصابــات	جديــدة	خــارج	مراكــز	احلجــر	الصحــي	اإللزامــي،	ومــا	تبــع	
ذلــك	مــن	منــع	جتــوال	وتعطــل	العمــل	يف	كل	املؤسســات،	تعطــل	التعليــم	يف	
الروضــة	مجــدًدا،	ومــا	يــزال	معطــاًل.	تقاضيــت	نصــف	راتــب	عــن	فتــرة	العمــل	
ــة	مــن	أي	جهــة	كانــت	خــالل	 ــق	أي	مســاعدة	مالي ــم	أتل يف	شــهر	أغســطس،	ول

ــا”. ــرة	جلوســي	عــن	العمــل	بســبب	جائحــة	كورون فت

العمال في قطاع الصيد البحري )الصيادين والمهن المرتبطة بالصيد(

ــل	يف	 ــاداً،	و)700(	تاجــر	وعام ــد	البحــري	بقطــاع	غــزة	)4.160(	صي يعمــل	يف	قطــاع	الصي
املهــن	املرتبطــة	بالصيــد	كصناعــة	القــوارب	وصيانتهــا،	جتهيــز	شــباك	الصيــد،	صناعــة	الثلــج	
حلفــظ	األســماك	وتنظيــف	األســماك	وبيعهــا.	ويتــوزع	هــؤالء	علــى	محافظــات	قطــاع	غــزة17.

وقبــل	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	للحــد	مــن	انتشــار	فيــروس	كورنــا،	كان	هــؤالء	الصياديــن	يعانــون	
بشــدة	علــى	مــدار	الســنوات	املاضيــة	مــن	احلصــار	البحــري	اإلســرائيلي،	وتقييــد	مناطــق	
ــداءات	اإلســرائيلية	عليهــم.	وقــد	حــرم	احلصــار	البحــري،	وحصــر	املســافة	 ــد،	واالعت الصي
التــي	يســمح	للصياديــن	بالوصــول	إليهــا	إلــى	3 15-	ميــاًل	بحريــاً،	وإغــالق	البحــر	كليــاً	أكثــر	
مــن	20	مــرة	خــالل	العــام	املاضــي،	الصياديــن	مــن	ممارســة	عملهــم	بحريــة،	وأدى	ذلــك	إلــى	
تدهــور	األوضــاع	االقتصاديــة	واالجتماعيــة.	كمــا	تدهــورت	أوضــاع	العاملــني	يف	مهــن	مرتبطــة	

17.	مقابلة	مع	نزار	عياش،	نقيب	الصيادين	الفلسطينيني	يف	قطاع	غزة،	بتاريخ	2020/12/1.
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بصيــد	األســماك،	كإصــالح	القــوارب	وبيــع	الســمك	باجلملــة	والتجزئــة	وتنظيــف	االســماك.	
وتشــير	التقديــرات	إلــى	أن	صيــادي	األســماك	والعاملــني	مبهــن	مرتبطــة	بالصيــد	يعيلــون	
27.702	شــخصاً	آخــر	)بنــاًء	علــى	متوســط	حجــم	األســرة	الــذي	يتألــف	مــن	5,7	أشــخاص	يف	
غــزة(.		وأدت	نــدرة	تواجــد	األســماك	يف	املســاحات	التــي	تســمح	ســلطات	االحتــالل	بالصيــد	
فيهــا	إلــى	عــزوف	الصياديــن	عــن	ممارســة	عملهــم	بشــكل	يومــي،	حيــث	تشــير	مصــادر	نقابــة	
الصياديــن	أن	نصــف	الصياديــن	)2.000	صيــاد	فقــط(،	ميارســون	عملهــم	بشــكل	يومــي،	
فيمــا	ميــارس	النصــف	اآلخــر	عملهــم	بشــكل	متقطــع،	وبواقــع	مــرة	واحــدة	أســبوعياً	أو	شــهرياً،	

وذلــك	ألن	الدخــل	املتأتــي	مــن	عملهــم	ال	يغطــي	تكاليفهــم	التشــغيلية.	

فادحــاً	يف	قطــاع	الصيــد	 وقــد	أحلقــت	جائحــة	كورونــا	وإعــالن	حالــة	الطــوارئ	ضــرراً	
بقطاع	غــزة،	وكبــدت	الصياديــن	خســائر	فادحــة،	نتيجــة	توقــف	عملهــم	خــالل	فتــرة	منــع	
التجــوال،	وتوقــف	العشــرات	مــن	املشــاريع	احملليــة	والدوليــة	الداعمــة	للصياديــن،	ومنــع	
تصديــر	األســماك	للخــارج،	وضعــف	القــدرة	الشــرائية	لــدى	املواطنــني	رغــم	تدنــي	أســعار	
األســماك.	ويعيــش	%95	مــن	صيــادي	القطــاع	حتــت	خــط	الفقــر	املدقــع.	وأكــد	زكريــا	بكــر،	
منســق	جلــان	الصياديــن	يف	احتــاد	جلــان	العمــل	الزراعــي،	لباحــث	املركــز	أن	مهنــة	الصيــد	لــم	
تعــد	بالشــكل	املطلــوب،	حيــث	دخــل	الصيــاد	ال	يتجــاوز	600	شــيكل	)170	دوالًرا(	شــهرًيا	يف	
أحســن	األحــوال،	نظــًرا	النخفــاض	اإلنتــاج	الســمكي	إلــى	أقــل	مــن	النصــف	مقارنــة	بســنوات	

ــار	الصيــد18. ــل	عــام	2006،	وارتفــاع	تكاليــف	الوقــود	وقطــع	غي مــا	قب

وقــد	أفــاد	املواطــن	فــؤاد	العامــودي،	58عاًمــا،	متــزوج	وأب	لـ	10	أبناء،	يســكن	مخيم	خانيونس،	
لباحــث	املركــز	مبــا	يلي	:

ــد	يف	 ــن	يف	حســكة	واحــدة	للصي ــة	صيادي ــاًدا	وأشــارك	ثالث بحــر	غــزة،	تأثــر	عملنــا	بشــكل	كبيــر	نتيجــة	القيــود	املفروضــة	بســبب	اجــراءات	“أعمــل	صي
18.	مقابلة	مع	زكريا	بكر،	منسق	جلان	الصيادين	يف	احتاد	جلان	العمل	الزراعي،	بتاريخ	2020/12/2.
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وقــف	تفشــي	وبــاء	كورونــا،	والتــي	انعكســت	بدورهــا	علــى	القــدرة	الشــرائية	
للمواطنــني	ونتــج	عنهــا	ضعــف	اإلقبــال	علــى	شــراء	األســماك،	فضــال	ًعمــا	
نعانيــه	نحــن	الصيــادون	باســتمرار	نتيجــة	قيــود	االحتــالل	ومالحقاتــه	املتكــررة	
يف	عــرض	البحــر.	يف	املرحلــة	األولــى	مــن	حالــة	الطــوارئ	التــي	اســتمرت	مــن	
منتصــف	شــهر	مــارس	إلــى	نهايــة	مايــو	2020،	لــم	يكــن	هنــاك	قيــود	كاملــة	
علــى	حركتنــا،	لذلــك	كّنــا	نصيــد	الســمك	بشــكل	طبيعــي،	واســتمر	ذلــك	إلــى	أن	
أُغلقــت	املطاعــم،	وتزامــن	ذلــك	مــع	عــدم	اقبــال	املواطنــني	علــى	شــراء	الســمك،	
ممــا	تســبب	يف	تقليــص	أرباحنــا.	وزادت	معاناتنــا	بســبب	مطــاردة	االحتــالل	
ــد	عــدة	مــرات	خــالل	 ــن	يف	عــرض	البحــر،	وتقليــص	مســاحات	الصي للصيادي
فتــرة	االغــالق	الثانيــة	والتــي	جــاءت	بعــد	تفشــي	فيــروس	كورونــا	داخــل	قطــاع	
غــزة،	وتفاقــم	الوضــع	مــع	تعــذر	وصولنــا	إلــى	البحــر	بســبب	قيــود	منــع	احلركــة	
املقــررة	واجــراءات	احلكومــة	بإغــالق	البحــر.	وبعــد	تخفيــف	اجــراءات	احلظــر	
ــة	الضعــف	يف	حركــة	الشــراء	بســبب	 ــا	إلــى	العمــل	مجــدًدا،	مــع	بقــاء	حال عدن
اســتمرار	اغــالق	املطاعــم،	ونضطــر	لبيــع	الســمك	بأســعار	زهيــدة،	ال	تلبــي	

ــاة	الكرميــة	لثــالث	عائــالت”.	 ــات	احلي متطلب

العمال في قطاع كوافير وتصفيف الشعر

يبلــغ	عــدد	العاملــني	يف	مهنــة	احلالقــة	مــا	يقــارب	8000	عامــل،	موزعــني	علــى	3000	صالــون	
ــة	بســبب	جائحــة	 ــا	اجلهــات	احلكومي ــي	اتبعته ــة	الت ــة	االجــراءات	الوقائي ــذ	بداي حالقــة.	من
كورونــا	يف	شــهر	مــارس	2020،	يعانــي	العاملــون	يف	مهــن	احلالقــة	والكوافيــر	مــن	تدنــي	
مســتوى	االيــراد	اليومــي	نتيجــة	عــزوف	املواطنــني	عــن	احلالقــة	كاملعتــاد	يف	صالونات	احلالقة	
بســبب	اخلــوف	مــن	نقــل	العــدوى.	ويف	مقارنــة	مــع	األعــوام	الســابقة،	شــهد	هــذا	العــام	ركــوًدا	
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يف	الدخــل	املالــي	لصالونــات	احلالقــة،	حتديــًدا	يف	مواســم	األعيــاد	وأفــراح	الصيــف،	التــي	
كانــت	تشــكل	ركيــزًة	وانتعاًشــا	ألي	صالــون	حالقــة	يف	كل	عــام.	

وبعــد	ظهــور	اصابــات	بفيــروس	كورونــا	داخــل	قطــاع	غــزة	بتاريــخ	2020/8/24،	مت	اغــالق	
كافــة	محــال	وصالونــات	احلالقــة	يف	كل	محافظــات	قطــاع	غــزة	ملــدة	20	يوًمــا،	ومــن	ثــم	ُســمح	
بعمــل	بعــض	احلالقــني	يف	املناطــق	التــي	صنفــت	باخلضــراء	بتاريــخ	2020/9/17.	لــذا	فــإن	
عــددا	كبيــًرا	مــن	صالونــات	احلالقــة	ال	تعمــل	كونهــا	تقــع	ضمــن	مناطــق	مصنفــة	باملوبــوءة،	
وعلــى	إثــر	ذلــك	مت	تســريح	نحــو	2000	عامــل	كانــوا	يعملــون	يف	الصالونــات	بســبب	ظــروف	
احلظــر	واســتمرار	اكتشــاف	حــاالت	مــن	داخــل	املجتمــع.	كمــا	أن	العاملــني	يف	هــذه	املهنــة	لــم	
يحصلــوا	علــى	أي	إعانــات	حكوميــة	أو	خاصــة	تســاندهم	يف	هــذا	الظــرف	علًمــا	أنهــم	يف	

الغالــب	مصنفــني	كعاملــني	باألجــرة	اليوميــة.19

وقــد	أفــاد	املواطــن	محمــد	أبــو	حــالوة،	متــزوج،	ولديــه	3	أبنــاء،	ويســكن	يف	حــي	الصفطــاوي	
شــمال	غــزة،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:

ــي	اليومــي	“إن	مهنــة	احلالقــة	هــي	مصــدر	الدخــل	الوحيــد	لعائلتــي،	حيــث	أعمــل	 ــدل	دخل ــا،	ومع ــي	16	عاًم ــذ	أن	كان	عمــري	حوال ــة	من يف	هــذه	املهن
األخيــرة	 األربــع	 الســنوات	 شــهدت	 الطبيعــي.	 الوضــع	 شــيكاًل	يف	 	70 يبلــغ	
رواتــب	 أزمــات	 بســبب	 اجلميــع	 يعيشــها	 مســتقرة	 غيــر	 اقتصاديــة	 ظروًفــا	
ــوان	 ــن	هــي	عن املوظفــني	واخلصومــات	عليهــا،	بحيــث	أضحــت	احلالقــة	بالدّي
بعــض	الزبائــن،	والبعــض	اآلخــر	ذهــب	لشــراء	ماكنــة	حلالقــة	الدقــن	وتخفيــف	
مصاريــف	احلالقــة	ممــا	قلــل	االيــراد	اليومــي	لــدّي	ليصــل	إلــى	30	شــيكل.	ومــع	
حالــة	الطــوارئ	للحــد	مــن	انتشــار	فيــروس	كورونــا،	زاد	الوضــع	ســوًءا،	بحيــث	
زادت	مصاريــف	املــواد	املعقمــة	وأدوات	االســتخدام	ملــرة	واحــدة	لترغيــب	الزبــون	

19.	مقابلة	مع	محمد	بكير،	الناطق	االعالمي	باسم	نقابة	العاملني	يف	مهنة	احلالقة،	بتاريخ	2020/1/6.
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باحلالقــة	يف	بيئــة	آمنــة،	مــع	بقــاء	تســعيرة	احلالقــة	علــى	حالهــا،	أي	زاد	العــبء	
كمصاريــف	تشــغيلية	علــى	حســاب	االيــراد	اليومــي.	ويف	ظل	انتشــار	وبــاء	كورونا	
يف	قطــاع	غــزة،	وفــرض	حظــر	التجــول	بتاريــخ	2020/8/25،	أغلقــت	صالونــي	
ــي،	وأصبحــت	 مــدة	شــهر	كامــل	مــع	عــدم	وجــود	أي	مصــدر	دخــل	آخــر	لعائلت
أعيــش	وضًعــا	اقتصادًيــا	غايــة	يف	الصعوبــة،	خاصــًة	أن	صالونــات	احلالقــة	
تعتبــر	مــن	أكثــر	األماكــن	التــي	قــد	تنشــر	املــرض	بــني	الزبائــن.	حصلــت	علــى	
مســاعدة	ماليــة	قدرهــا	100	دوالر	ملــرة	واحــدة	مــن	املنحــة	القطريــة،	وهــي	غيــر	

كافيــة	لتغطيــة	نفقــات	أســرتي	فتــرة	االغــالق	الكامــل”.

العمال في قطاع الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية 

تكبــدت	الفنــادق	واملطاعــم	وصــاالت	األفــراح	واملنتجعــات	البحريــة	واملقاهــي	خســائر	ماليــة	
كبيــرة،	نتيجــة	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	ومنع	التجول	للحد	من	تفشــي	فيــروس	كورونا.	فاإلغالق	
طالهــا	جميعهــا	بشــكٍل	متفــاوت،	حيــث	ُســمح	لعمــل	بعــض	املرافــق	الســياحية	كاملطاعــم	ولــم	
يُســمح	بعــُد	للعمــل	يف	كثيــٍر	مــن	املؤسســات.	وجــراء	ذلــك	تضــرر	أكثــر	مــن	8000	عامــل	
مســجلني	يف	مرافــق	ومؤسســات	قطــاع	الســياحة	والفنــادق	املختلفــة.	كمــا	تضــررت	العمالــة	
املوســمية	علــى	الواجهــة	البحريــة،	والتــي	يصــل	عــدد	العاملــني	فيهــا	مــا	بــني	2500 – 3000 
عامــل،	جميعهــم	فقــدوا	هــذا	العــام	مصــدر	رزقهــم،	كونهــم	يعملــون	باألجــرة	اليوميــة،	وتتــراوح	

أجورهــم	اليوميــة	بــني	40-70	شــيكل	يومًيــا.	

وبلــغ	عــدد	العمــال،	الذيــن	عــادوا	إلــى	عملهــم	يف	القطــاع	الســياحي،	بعــد	تخفيــف	اجــراءات	
احلظــر	نحــو	1000	عامــل،	جميعهــم	يعملــون	يف	املطاعــم	إلجنــاز	طلبــات	الزبائــن	اخلارجيــة،	
فيمــا	وصــل	العــدد	بشــكل	تدريجــي	إلــى	5000	عامــل	مــع	بدايــة	شــهر	أكتوبــر	2020،	أي	بعــد	
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تخفيــف	حــدة	االغــالق	مــن	قبــل	اجلهــات	احلكوميــة	املختصــة.

ــة،	بســبب	 ــل	الهيئ ــا	ضمــن	نطــاق	عم ــي	يجــري	إحلاقه وتضــررت	الشــاليهات	الســياحية	الت
االغــالق	املتزامــن	مــع	موســمها،	حيــث	يبلــغ	عــدد	العاملــني	فيهــا	1000	عامــل	تقريًبــا	يف	430 
شــاليه	مســجل	رســمًيا،	ومــا	تــزال	جميــع	مرافــق	الهيئــة	حتــت	دائــرة	االغــالق	التــام	والفتــح	

املشــروط،	ممــا	يجعلــه.20

وقــد	أفــاد	املواطــن	فــارس	انطيــز،	37	عامــاً،	متــزوج،	ولديــه	أربعــة	اطفــال،	ويســكن	يف	حــي	
التفــاح	مبدينــة	غــزة،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي	:

مــن	بلديــة	غــزة	مببلــغ	ســنوي	قــدره	7000	دوالر،	ويبلــغ	عــدد	العمــال	معــي	يف	“أعمــل	مديــًرا	ملقهــى	يقــع	علــى	شــاطئ	بحــر	غــزة،	حيــث	أســتأجر	األرض	
املقهــى	13	عامــاًل،	ويقــدر	األجــر	اليومــي	للعامــل	منهــم	مــن	30	الــى	50	شــيكل	
يومًيــا	حســب	طبيعــة	عملــه	يف	املقهــى،	كمــا	يقــدر	صــايف	األربــاح	شــهرًيا	4000 
شــيكل	يف	الوضــع	العــادي	قبــل	أزمــة	كورونــا.	مت	اغــالق	املقهــى	بشــكل	تــام	ملــدة	
شــهرين	مــع	إعــالن	حالبــة	الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	2020،	ممــا	أدى	إلــى	
فقدانــي	وعمالــي	مصــدر	رزقنــا	الوحيــد.	وتزامــن	االغــالق	مــع	موســم	ارتيــاد	
ــارغ	 ــف	بف ــا	أنتظــر	موســم	الصي ــى	البحــر،	فأن ــوس	عل ــاس	للمقاهــي	واجلل الن
الصبــر،	خاصــة	أن	اإلقبــال	يف	موســم	الشــتاء	يكــون	شــحيًحا.	اآلن	أخشــى	مــن	
عــدم	قدرتــي	علــى	اســتيفاء	التزامــات	املقهــى	يف	حــال	اســتمر	الوضــع	هكــذا،	
فأنــا	وباقــي	العمــال	يف	املقهــى	بتنــا	غيُــر	قادريــَن	علــى	إعالــة	أســرنا،	فالدخــل	
ــاه	الكرميــة،	 ــة	احلــد	األدنــى	مــن	متطلبــات	احلي محــدود	جــًدا	وال	يكفــي	لتلبي

علًمــا	بأننــي	لــم	أتلــق	أي	مســاعدات	ماليــة	خــالل	فتــرة	االغــالق”.	
20.	مقابلــة	مــع	عبــدو	غنيــم،	رئيــس	الهيئــة	الفلســطينية	للفنــادق	واملطاعــم	واخلدمــات	الســياحية،	بتاريــخ	
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العمال في الزراعة

يعمــل	نحــو	35	ألــف	عامــل	وعاملــة	مــن	كال	اجلنســني	يف	مهنــة	الزراعــة،	وهــم	قــوام	النشــاط	
الزراعــي	يف	قطــاع	غــزة.	ويعيــش	املزارعــون	ظروًفــا	صعبــة	واســتثنائية	حتــى	قبــل	دخــول	وبــاء	
كورونــا	إلــى	غــزة،	فهــم	األكثــر	تضــرًرا	مــن	إجــراءات	احلصــار	االســرائيلي	اجلائــر	علــى	غــزة،	

بســبب	حظــر	تصديــر	املنتجــات	الزراعيــة	إلــى	اخلــارج.

ويف	الفتــرة	التــي	توقــف	فيهــا	عمــال	وعامــالت	الزراعــة	يف	غــزة	عــن	العمــل	أثنــاء	تنفيــذ	
إجــراءات	االغــالق	ملنــع	تفشــي	الوبــاء	يف	غــزة،	فقــدوا	مــا	مجملــه	10	مليــون	دوالر،	وهــي	
قيمــة	اجورهــم	مجتمعــة	خــالل	تلــك	الفتــرة،	ممــا	فاقــم	أوضــاع	نحــو	60 %	منهــم،	لفقدانهــم	
مصــدر	رزقهــم	الوحيــد	جــراء	توقفهــم	عــن	العمــل.	ومــا	زال	هــذا	الوضــع	مســتمًرا	حتــى	بعــد	
تخفيــف	اجــراءات	احلظــر	مــن	قبــل	الســلطات	احملليــة،	وذلــك	بســبب	عــدم	قــدرة	املــزارع	علــى	
تصديــر	املنتجــات	الزراعيــة	واقتصــار	البيــع	علــى	الســوق	احمللــي،	ممــا	يضطــره	إلــى	البيــع	

بأقــل	مــن	ســعر	التكلفــة	يف	كثيــر	مــن	األحيــان.

ويطالــب	املزارعــون	اجلهــات	احلكوميــة	بإنشــاء	صنــدوق	وطنــي	لتعويــض	العاملــني	يف	مهــن	
الزراعــة	والفالحــة،	ألهميتهــم	يف	تدعيــم	االقتصــاد	الفلســطيني،	وتوفيــر	حاجــة	الســوق	

ــة21.	 ــة	والزراعي ــن	املنتجــات	الغذائي ــي	م احملل

ــاء،	ويســكن	يف	منطقــة	الســيفا،	 ــه	6	أبن ــزوج	ولدي ــو	خوصــة،	مت وقــد	أفــاد	املواطــن	أكــرم	أب
ــا،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي: شــمال	غــرب	بيــت	الهي

بتاريــخ	 غــزة،	 والفالحــة	يف	 الزراعــة	 مهنــة	 العاملــني	يف	 نقابــة	 رئيــس	 العمــور،	 عــالء	 مــع	 مقابلــة	 	.21
.2020/10/12
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تعــود	ملكيتهــا	لوالــدي	تقــع	يف	منطقــة	الســيفا،	شــمال	غــرب	بيــت	الهيــا،	“أعمــل	يف	مجــال	الزراعــة	منــذ	حوالــي	30	عامــاً،	وذلــك	يف	أرض	زراعيــة	
ومســاحتها	15	دومًنــا،	وميثــل	عملنــا	يف	الزراعــة	مصــدر	دخلنــا	الوحيــد	أنــا	
ووالــدي	وأخوانــي،	ونحــن	نعيــل	30	فــرًدا،	ويبلــغ	دخــل	الواحــد	منــا	مــن	عملــه	
يف	الزراعــة	نحــو	800	شــيكل	شــهرًيا.	قمــت	بإغــالق	مزرعتــي	بعــد	إعــالن	حالــة	
الطــوارئ	يف	شــهر	مــارس	2020،	واضطــررت	للجلــوس	يف	املنزل	ملدة	أســبوعني	
ــى	أن	عــاد	العمــل	بشــكل	طبيعــي	مــع	أخــذ	اجــراءات	الســالمة.	 دون	عمــل،	إل
ــة	داخــل	قطــاع	غــزة،	 ــد	اكتشــاف	حــاالت	اصاب ــخ	2020/8/25،	أي	بع وبتاري
ــع	املنتوجــات	 ــة	بي ــى	عملي ــر	هــذا	اإلغــالق	عل مت	إغــالق	املزرعــة	مجــدًدا،	وأث
ــا	خطــة	 ــة	بإبالغن ــدة.	وقامــت	وزارة	الزراع ــل	جدي ــة	وزراعــة	محاصي الزراعي
العمــل	يف	حــال	انتشــار	الوبــاء	مســبًقا	وبــدأ	تفعيلهــا	يف	اليــوم	الرابــع	مــن	انتشــار	
الوبــاء	داخــل	املجتمــع،	حيــث	ُســمح	لنــا	بالتوجــه	إلــى	األرض	والعمــل	يف	أوقــات	
محــددة،	وكذلــك	بّيــع	منتوجاتنــا	لبعــض	النقــاط	احملــددة.	وقــد	أثــر	اغــالق	
األســواق	علــى	عمليــة	البيــع	بكميــات	كبيــرة،	حيــث	كان	البيــع	محــدوداً	مــع	وجــود	
صعوبــة	يف	تصريــف	املنتجــات.	كمــا	أننــي	منيــت	بخســارة	كبيــرة	بعــد	تلــف	
كميــات	كبيــرة	مــن	الفراولــة	املجمــدة	التــي	أقــوم	بتخزينهــا	يف	ثالجــات	ضخمــة	
داخــل	األرض	لبيعهــا	لالســتراحات	واملطاعــم	والفنــادق	خــالل	فتــرة	الصيــف،	
والتــي	اغلقــت	بســبب	حالــة	الطــوارئ	ومنــع	التجــول.	وكنــت	اضطــررت	ألخــذ	
مســتلزمات	األرض	مــن	التجــار	بحوالــي	25000	شــيكل	حتــت	بنــد	الديــن	وذلــك	
ــة	القــادم	وفتــح	بــاب	تصديــر	الفراولــة.	واآلن	 علــى	أمــل	جنــاح	موســم	الفراول
أحــاول	تدبيــر	أمــور	بيتــي	بصعوبــة	يف	ظــل	الدخــل	احملــدود	العائــد	مــن	املزرعــة،	

مــع	عــدم	حصولــي	علــى	أي	مســاعدات	ماليــة	مــن	أي	جهــة”.	
كمــا	أفــاد	املواطــن	عبــد	اللطيــف	حبيــب،	50	عاًمــا،	يســكن	حــي	الشــجاعية،	ويعمــل	مزارًعــا	

منــذ	25	عاًمــا،	لباحــث	املركــز	مبــا	يلــي:
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مببلــغ	350	دينــار	ســنوًيا،	وأقــوم	بزراعتهــا	باخلضــروات	حســب	مواســمها.	“أســتأجر	أرًضــا	زراعيــةً		تقــع	شــرق	غــزة،	تقــدر	مســاحتها	بـــ	7	دومنــات	
بعــد	اإلعــالن	عــن	اجــراءات	اإلغــالق	بســبب	تفشــي	وبــاء	كورونــا	داخــل	غــزة،	
مــررت	بظــروف	صعبــة	جــًدا	كونــي	أعيــش	يف	منطقــة	موبــوءة،	وال	أســتطيع	
الذهــاب	إلــى	أرضــي	بســبب	فصــل	املناطــق	عــن	بعضهــا	البعــض.	وبعــد	الســماح	
ــد	 ــة	بع ــل	املنتجــات	الزراعي ــة	نق ــي	مــن	صعوب ــى	أرضــي	أعان ــي	بالذهــاب	إل ل
نقــل	خــان	جتــارة	اخلضــرة	مــن	ســوق	فــراس	وســط	غــزة	إلــى	منطقــة	تــل	
الهــوا	ممــا	كبدنــي	تكاليــف	نقــل	إضافيــة.	كمــا	تقلــص	املــردود	اليومــي	النــاجت	
ــة	بأســعارها	قبــل	 عــن	بيــع	اخلضــرة	بســبب	انخفــاض	أســعار	اخلضــار	مقارن
أزمــة	كورونــا،	وأقــوم	بالبيــع	بأقــل	مــن	ســعر	التكلفــة	يف	بعــض	األحيــان	التزاًمــا	
بالتســعيرة	الرســمية،	ولــم	أتلــق	أي	مبالــغ	كتعويــض	عــن	خســائري	خــالل	فتــرة	
ــى	مســاعدات	رغــم	تأثــري	الكبيــر	بســبب	أزمــة	 ــم	أحصــل	عل االغــالق،	كمــا	ل

االغــالق،	حيــث	جلــأت	للديــن	حتــى	أغطــي	أدنــى	متطلبــات	عائلتــي”.
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ــزة  ــاع غ ــال قط ــة عم ــم وإعان ــة لدع ــالت الحكومي ــا: التدخ ثالًث
ــا ــة كورون ــن جائح ــن م المتضرري

رصــد	املركــز	التدخــالت	احلكوميــة	إلعانــة	العمــال	الذيــن	فقــدوا	مصــدر	دخلهــم،	فقــد	
قدمــت	احلكومــة	الفلســطينية	ومــن	خــالل	وزارة	التنميــة	االجتماعيــة	مســاعدات	»صنــدوق	
ــرة	واحــدة	فقــط،	لنحــو	5000	مــن	 ــني	500	و700	شــيكل،	ومل ــراوح	ب ــة	عــز«	بقيمــة	تت وقف
ــغ	700	شــيكل	لنحــو	1000	عامــل	بدعــم	 عمــال	قطــاع	غــزة،	كمــا	قدمــت	مســاعدات	مببل
ــات	العمــال	يف	غــزة.	وقامــت	 ــام	لنقاب ــاً	ملصــادر	االحتــاد	الع ــك	فق ــي،	وذل ــك	الدول مــن	البن
الســلطات	يف	قطــاع	غــزة،	ممثلــة	يف	وزارة	العمــل	بصــرف	4	دفعــات	للعمــال	املتضرريــن	
مــن	جائحــة	كورونــا،	وقــد	اســتفاد	مــن	هــذه	الدفعــات	81.850	عامــل،	معظمهــم	بواقــع	100 
دوالر	ملــرة	واحــدة	فقــط،	وقــد	مت	متويــل	هــذه	الدفعــات	مــن	وزارة	املاليــة	يف	غــزة،	واملنحــة	
ــا،	 ــو	ري ــه	املهنــدس	ماهــر	أب ــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر،	وفقــاً	ملــا	أفــاد	ب ــة،	واللجن القطري

ــزة. ــر	عــام	التشــغيل	يف	وزارة	العمــل	بغ مدي

ــن  ــال المتضرري ــي رام اهلل للعم ــطينية ف ــة الفلس ــاعدات الحكوم 1. مس
ــا فــي قطــاع غــزة مــن جائحــة كورون

قامــت	احلكومــة	الفلســطينية،	ممثلــة	يف	وزارة	العمــل	ووزارة	التنميــة	االجتماعيــة	بصــرف	
ــا،	وقــد	اســتفاد	مــن	هــذه	الدفعــة	نحــو	6000  ــن	مــن	جائحــة	كورون دفعــة	للعمــال	املتضرري
عامــل،	معظمهــم	بواقــع	)500-700	شــيكل(،	وملــرة	واحــدة	فقــط،	وقــد	مت	متويــل	هــذه	
املســاعدات	مــن	صنــدوق	وقفــة	عــز.	كمــا	قامــت	وزارة	العمــل	بصــرف	مســاعدة	ماليــة	قيمتهــا	
»700	شــيكل«	لـــ	1000	عامــل	فقــط	مــن	قطــاع	غــزة	تضــرروا	مــن	جائحــة	كورونــا	ملــرة	واحــدة	

فقــط،	بتمويــل	مــن	البنــك	الدولــي.	وفيمــا	يلــي	تفاصيــل	هــذه	املســاعدات:
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صرف	مساعدات	500	إلى	700	شيكل	لنحو	5000	عامل	ملرة	واحدة	فقط 	

قامــت	وزارة	العمــل	يف	شــهر	يونيــو	2020	بصــرف	دفعــة	مــن	مســاعدات	صنــدوق	وقفــة	
عــز	بقيمــة	تتــراوح	بــني	500	إلــى	700	شــيكل،	لـــ	60	ألــف	عامــل	مــن	املتضرريــن	جــراء	
جائحــة	كورونــا،	وتغطــي	هــذه	الدفعــة	كافــة	محافظــات	الوطــن.	وقــد	ذهــب	معظــم	هــذه	
ــة	 ــال	الضف ــى	عم ــال	فلســطني	يف	غــزة	إل ــات	عم ــام	لنقاب ــاً	لالحتــاد	الع املســاعدات	وفق
الغربيــة	)%96(،	وبلغــت	حصــة	قطــاع	غــزة	منهــا	نحــو	%4،	بواقــع	5000	مســتفيد	مت	

ــة-	رام	اهلل. ــة	االجتماعي ــم	غــزة	يف	وزارة	التنمي ــن	خــالل	طاق تســجيلهم	م

ــن	 ــرار	م ــخ	2020/4/2،	بق ــي	مت	تأسيســه	بتاري ــدوق	وطن ــة	عــز،	هــو	صن ــدوق	وقف وصن
رئيــس	الــوزراء	الفلســطيني	د.	محمــد	اشــتية،	بنــاء	علــى	توجيهــات	الرئيــس	محمــود	
عبــاس.	ويهــدف	الصنــدوق	إلــى	تركيــز	اجلهــود	الوطنيــة	للمســاهمة	يف	مواجهــة	تداعيــات	
أزمــة	انتشــار	فيــروس	كورونــا	يف	فلســطني	وأبعادهــا	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	والصحيــة.	

ــدوق	مجلــس	إدارة	مكــون	مــن	30	شــخصية	فلســطينية. ــى	الصن ويشــرف	عل

صرف	700	شيكل	لـ	1000	عامل	ملرة	واحدة	فقط 	

قامــت	وزارة	العمــل	بصــرف	مســاعدة	ماليــة	قيمتهــا	»700	شــيكل«	لـــ	1000	عامــل	فقــط	
مــن	قطــاع	غــزة	تضــرروا	مــن	جائحــة	كورونــا	ملــرة	واحــدة	فقــط22،	وذلــك	بعــد	اعــالن	
الــوزارة	يف	ديســمبر	2020	عــن	تقــدمي	مســاعدات	ماليــة	قيمتهــا	700	شــيكل	وملــرة	واحــدة	
فقــط،	ملــا	مجموعــه	68	ألــف	عامــل	فقــدوا	عملهــم	بســبب	جائحــة	كورونــا	يف	الضفــة	
الغربيــة	وقطــاع	غــزة.	وقــد	أعلــن	وزيــر	العمــل	د.	نصــري	أبــو	جيــش	بتاريــخ	2020/12/21،	
22.	مقابلــة	مــع	ســامي	العمصــي،	رئيــس	االحتــاد	العــام	لنقابــات	العمــال	يف	غــزة،	بتاريــخ	2020/12/29.	
وقــد	تعــذر	احلصــول	علــى	عــدد	عمــال	قطــاع	غــزة	املســتفيدين	مــن	هــذه	املنحــة	مــن	مصــادر	رســمية	يف	
وزارة	العمــل	–	رام	اهلل،	بعــد	رفــض	املســؤولني	فيهــا	علــى	االدالء	بــأي	معلومــات	حــول	العــدد،	وكذلــك	

عــدم	اصــدار	الــوزارة	أي	بيانــات	حــول	املوضــوع	فيمــا	يتعلــق	بعمــال	غــزة	املســتفيدين	مــن	املنحــة.
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ــف	 ــا	»700	شــيكل«	لـــ	14	أل ــة	قيمته ــل	يف	صــرف	مســاعدة	مالي ــدأت	بالفع ــوزارة	ب أن	ال
عامــل	يف	الضفــة	والقطــاع	تضــرروا	مــن	جائحــة	كورونــا	كدفعــة	أولــى.	وأشــار	مديــر	عــام	
التشــغيل	يف	الــوزارة	رامــي	مهــداوي	يف	تصريحــات	صحفيــة	بتاريــخ	2020/12/19،	أن	
هــذه	املســاعدات	مقدمــة	مــن	البنــك	الدولــي	ضمــن	مشــروع	االســتجابة	لكوفيــد	19،	والــذي	
تبلــغ	قيمتــه	30	مليــون	دوالر،	حيــث	مت	احلصــول	عليــه	بالتعاقــد	مــع	وزارة	املاليــة	وســيكون	
بتنفيــذ	مــن	وزارة	العمــل	والتنميــة	االجتماعيــة.	ووفقــاً	لالحتــاد	العــام	لنقابــات	عمــال	
فلســطني	يف	غــزة،	فــإن	عــدد	مــن	اســتفادوا	مــن	الدفعــة	األولــى	مــن	عمــال	قطــاع	غــزة	بلــغ	
نحــو	1000	عامــل	فقــط،	وهــو	عــدد	محــدود	جــداً	مقارنــًة	بعــدد	العمــال	املســتفيدين	مــن	

املنحــة	يف	الضفــة	الغربيــة.

2. مســاعدات الســلطات فــي غــزة للعمــال المتضرريــن مــن جائحــة كورونا 
فــي قطــاع غزة 

قامــت	الســلطات	يف	قطــاع	غــزة،	ممثلــة	يف	وزارة	العمــل	بصــرف	4	دفعــات	للعمــال	املتضرريــن	
مــن	جائحــة	كورونــا.	وقــد	اســتفاد	مــن	هــذه	الدفعــات	81.850	عامــل،	معظمهــم	بواقــع	100 
دوالر	ملــرة	واحــدة	فقــط.	وقــد	بلــغ	إجمالــي	مبلــغ	الدفعــات	8.250.000	دوالر،	وقــد	مت	
متويلهــا	مــن	وزارة	املاليــة	يف	غــزة،	واملنحــة	القطريــة،	واللجنــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر23.	

وفيمــا	يلــي	تفاصيــل	هــذه	الدفعــات:

صرف	100	دولر	لـ	10	آلف	عامل	ملرة	واحدة	فقط 	

أعلنــت	وزارة	العمــل	يف	غــزة	يف	شــهر	أبريــل	2020	عــن	رابــٍط	الكترونــي،	لتســجيل	
ــى	قاعــدة	 ــه	احلصــول	عل ــا،	واســتطاعت	مــن	خالل العمــال	املتضرريــن	مــن	جائحــة	كورون
بيانــات	لكافــة	املتضرريــن،	وأبــرز	هــذه	القطاعــات	هــي:	ريــاض	األطفــال	وقطــاع	الســياحة	
23.	مقابلة	مع	املهندس	ماهر	أبو	ريا،	مدير	عام	التشغيل	يف	وزارة	العمل	-	غزة،	بتاريخ	2020/11/10.
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والفندقــة	وقطــاع	النقــل	واملواصــالت	والعاملــني	يف	املهــن	االنشــائية.	وكان	تســجيل	العمــال	
املتضرريــن	قــد	جــاء	يف	اطــار	تنفيــذ	مســاعي	جلنــة	املتابعــة	احلكوميــة	والطــوارئ	العليــا	
لدعــم	10	أالف	عامــل،	بينمــا	قــام	بالتســجيل	حوالــي	130	ألــف	متضــرر.	وقــد	جــرت	عمليــة	
فــرز	طالــت	جميــع	املســجلني	مــن	خــالل	تدقيــق	البيانــات	حســب	ســوق	العمــل،	ليرشــح	مــا	
ــوزارة	 ــر	ال ــار	بحســب	معايي ــه	مت	االختي ــًدا	أن ــي،	مفي يقــارب	38	ألــف	متضــرر	بشــكل	فعل
مــن	العمــال	املســجلني	األكثــر	تضــرًرا،	حيــث	اســتفاد	10	آالف	منهــم	مببلــغ	100	دوالر	ملــرة	
واحــدة،	وبلــغ	إجمالــي	املبلــغ	مليــون	دوالر،	هــي	قيمــة	مبلــغ	املســاعدة	الــذي	أقرتــه	جلنــة	

الطــوارئ	احلكوميــة	آنــذاك.

صــرف	100	دولر	لـــ	1500	عامــل	لثــالث	مــرات	)تصــرف	شــهريًا(	بتمويــل	مــن	الصليــب	 	
األحمــر	الدولــي

صرفــت	وزارة	العمــل	يف	غــزة	يف	شــهر	مايــو	2020،	وبتمويــل	مــن	الصليــب	األحمــر	الدولي،	
مبلــغ	450	ألــف	دوالر	لصالــح	1500	مســتفيد،	بواقــع	100	دوالر	لــكل	مســتفيد	)وبإجمالــي	
300	دوالر	علــى	مــدار	3	شــهور(.	وقــد	مت	اختيــار	املســتفيدين	ممــن	تنطبــق	عليهــم	املعاييــر،	

ومــن	العاملــني	يف	قطــاع	التعليــم	اخلاص.

صرف	100	دولر	لـ	70	ألف	عامل	ملرة	واحدة	بتمويل	املنحة	القطرية 	

ــة،	 ــن	املنحــة	القطري ــل	م ــل	يف	غــزة	يف	شــهر	ســبتمبر	2020،	وبتموي صرفــت	وزارة	العم
مبلــغ	7	مليــون	دوالر	لصالــح	70	ألــف	مســتفيداً،	بواقــع	100	دوالر	لــكل	مســتفيد	ملــرة	
واحــدة	فقــط.	وقــد	مت	اختيــار	املســتفيدين	ممــن	تنطبــق	عليهــم	املعاييــر،	ومــن	العاملــني	يف	

ــا. كافــة	القطاعــات	االقتصاديــة	املتضرريــن	مــن	جائحــة	كورون
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صرف 200	دوالر	لـ	350	عامل	ملرة	واحدة	بتمويل	من	الصليب	األحمر	الدولي 	

صرفــت	وزارة	العمــل	يف	غــزة	يف	شــهر	نوفمبــر	2020،	وبتمويــل	مــن	الصليــب	األحمــر	
الدولــي،	مبلــغ	70	ألــف	دوالر	لصالــح	350	مســتفيداً،	وبواقــع	200	دوالر	لــكل	مســتفيد.	
وقــد	مت	اختيــار	املســتفيدين	ممــن	تنطبــق	عليهــم	املعاييــر،	ومــن	العاملــني	يف	قطــاع	التعليــم	

اخلــاص.

جدول	يبني	دفعات	)املساعدات(	وزارة	العمل	يف	غزة	للعمال	املتضررين	من	جائحة	كورونا

عدد	اجلهة	املستفيدةاجلهة	املمولةاملساعدة#
املستفيدين

مدة	
الستفادة
)شهر(

بداية	
الستفادة

إجمالي	
املستفيدين

قيمة	
التمويل

$

1
مساعدة	مالية
بقيمة	100 $

احلكومة	-	وزارة	
10,0001,000,000ابريل10,0001العمال	متضرري	كورونااملالية

2
مساعدة	مالية
بقيمة	100 $

اللجنة	الدولية
للصليب	االحمر

العمال	متضرري	كورونا	
قطاع	التعليم

1,500450,000مايو1,5003

3
مساعدة	مالية
بقيمة	100 $

70,0007,000,000سبتمبر70,0001العمال	متضرري	كورونااملنحة	القطرية

4
مساعدة	مالية
بقيمة	200 $

اللجنة	الدولية
للصليب	االحمر

العمال	متضرري	كورونا	
قطاع	التعليم	اخلاص

35070,000نوفمبر3501

81,8508,520,000إجمالي	تكلفة	/	عدد	املستفيدين	من	املساعدات	املالية

ويتبــني	ممــا	ســبق،	أن	التدخــالت	احلكوميــة،	ســواء	مــن	احلكومــة	الفلســطينية	أو	الســلطات	
ــة	 ــى	عمــال	قطــاع	غــزة	بعــد	اعــالن	حال ــار	الســلبية	الواقعــة	عل يف	غــزة،	للتخفيــف	مــن	اآلث
الطــوارئ،	وفــرض	القيــود	للحــد	مــن	انتشــار	فايــروس	كورونــا	ال	تلبــي	أدنــى	احتياجاتهــم،	وال	
ــغ	 ــا.	كمــا	أنهــا	تعتبــر	يف	معظمهــا	مبال تغطــي	جميــع	العمــال	املتأثريــن	بأزمــة	جائحــة	كورون
مقطوعــة	وملــرة	واحــدة	يف	معظــم	األحيــان،	وال	تســد	العجــز	الــذي	يعانيــه	العمــال	كونهــا	ال	

توفــر	لهــم	احليــاة	الكرميــة	أثنــاء	انقطاعهــم	عــن	العمــل	لفتــرات	طويلــة.	
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كمــا	يتبــني	وجــود	فجــوة	كبيــرة	وخلــل	واضــح	يف	توزيــع	املســاعدات	التــي	قدمتهــا	احلكومــة	
الفلســطينية	للعمــال	بحســب	املناطــق،	إذ	بلغــت	نســبة	العمــال	الذيــن	مت	تقــدمي	املســاعدة	لهــم	
يف	قطــاع	غــزة	أقــل	مــن	%5	مــن	إجمالــي	املســاعدات،	فيمــا	ذهبــت	نســبة	تزيــد	عــن	95% 

مــن	هــذه	املســاعدات	لعمــال	الضفــة	الغربيــة.

ــع	املســاعدات	 ــة،	عــدم	اعالنهــا	عــن	آليــة	واضحــة	لتوزي ــى	اجلهــات	احلكومي كمــا	يؤخــذ	عل
علــى	العمــل،	تتضمــن	حتديــد	معاييــر	واضحــة	الختيــار	العمــال	املســتفيدين	مــن	املســاعدات،	
ــار	هــؤالء	العمــال،	وحجــم	املســاعدات	املرصــودة	ملســاعدة	 ــة	باختي ــة	املخول ومــن	هــي	اجله
العمــال.	كذلــك،	افتقــدت	عمليــة	اختيــار	العمــال	املســتفيدين	مــن	املســاعدة،	ألي	تنســيق	مــع	
اجلهــات	ذات	العالقــة	مــع	العمــال	يف	قطــاع	غــزة،	كــوزارة	العمــل	التــي	تديرهــا	الســلطات	يف	
غــزة،	والتــي	لديهــا	قاعــدة	بيانــات	شــاملة	لعمــال	القطــاع،	والنقابــات	واالحتــادات	الصناعيــة،	

واملؤسســات	األهليــة.	
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التوصيات

	املركــز	الفلســطيني	حلقــوق	اإلنســان،	ويف	ضــوء	اخلشــية	مــن	تدهــور	األوضــاع	املعيشــية	 إنَّ
واحلياتيــة	للعمــال،	وخاصــة	عمــال	املياومــة،	يف	حــال	اســتمرت	القيــود	املفروضــة	للحــد	مــن	
انتشــار	فايــروس	كورونــا،	مبــا	يف	ذلــك	فــرض	حظــر	التجــول	الليلــي	وحظــر	التجــول	الكامــل	

يومــي	اجلمعــة	والســبت	مــن	كل	اســبوع	لفتــرة	طويلــة،	فإنــه:

ــى	هــذا	الوضــع	 	 ــت	قطــاع	غــزة	إل ــرى	أن	سياســة	احلصــار	اإلســرائيلية	هــي	مــن	أوصل ي
الكارثــي،	ويتحمــل	املجتمــع	الدولــي	املســئولية	عــن	اســتمرار	احلصــار	ملــدة	14	عامــاً،	
لفشــله	الذريــع	يف	اتخــاذ	إجــراءات	فعالــة	لوقــف	احلصــار،	وهــو	مــا	شــجع	إســرائيل	علــى	
التصــرف	كدولــة	فــوق	القانــون	وعلــى	ارتــكاب	املزيــد	مــن	االنتهــاكات	للقانــون	الدولــي	

ــي	اإلنســاني. ــون	الدول ــوق	اإلنســان	والقان حلق
ــة	عمــال	قطــاع	غــزة	 	 ــة	إلغاث ــق	آليــات	واضحــة	ومعلن يطالــب	احلكومــة	الفلســطينية	بخل

ــة	والنزاهــة	والشــفافية. تتســم	بالعدال
العمــل	علــى	توســيع	نطــاق	الدعــم	لفئــة	العمــال	املتضرريــن	مــن	اجلائحــة،	ليشــمل	الدعــم	 	

ــون	بنظــام	املياومــة،	وذلــك	 جميــع	العمــال	يف	القطاعــات	املختلفــة	خصوًصــا	الذيــن	يعمل
ــرته	 ــه	واحتياجــات	أُس ــى	ســد	احتياجات ــه	عل مبــا	يكفــل	حتصــني	العامــل،	وضمــان	قدرت

األساســية.
يطالــب	احلكومــة	الفلســطينية	بإيجــاد	بدائــل	وحلــول	ملســاعدة	العمــال	املتضرريــن،	أبرزهــا	 	

ــى	حقــوق	 ــة،	يتحقــق	مــن	خاللهــا	احلفــاظ	عل ــة	قانوني ــون	العمــل	ليكــون	مظل تطبيــق	قان
العمــال	يف	هــذه	الظــروف	القاهــرة.

وجــوب	املتابعــة	احلكوميــة	اللتــزام	الشــركات	واملؤسســات	اخلاصــة	بدفــع	أجــور	العمــال	 	
أثنــاء	اإلغــالق،	وهــو	التــزام	فرضــه	قانــون	العمــل	الســاري	مبوجــب	نــص	املــادة	)38(	منــه،	
والــذي	لــم	يتوقــف	العمــل	بــه	عنــد	إعــالن	حالــة	الطــوارئ،	مــع	التأكيــد	علــى	أهميــة	توجيــه	
الدعــم	احلكومــي	للشــركات	واملؤسســات	املتضــررة	لتكــون	قــادرة	علــى	االيفــاء	بواجباتهــا	
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جتــاه	العاملــني	فيهــا.
تفعيل	مؤسسة	الضمان	االجتماعي	والبدء	الفعلي	بإحلاق	العاملني	يف	كافة	املؤسسات	 	

والشركات	اخلاصة	ضمن	املستفيدين،	لتحقيق	األمان	االجتماعي	للعمال.
ضــرورة	تعــاون	أطــراف	مثلــث	العمــل	)الــوزارة،	وأصحــاب	العمــل،	والعمــال(	مــن	أجــل	 	

البحــث	عــن	حلــول	ســريعة	تقلــل	اخلســائر	قــدر	اإلمــكان،	وحتافــظ	علــى	اســتمرار	عجلــة	
احليــاة،	والقضــاء	علــى	تفشــي	حــاالت	الفقــر	والبطالــة	الناجتــة	عــن	تنفيــذ	حالــة	الطــوارئ.

العمل	على	توطني	املساعدات	من	خالل	إنشاء	صندوق	لتعويض	املتضررين	من	جراء	 	
هذه	اجلائحة	سواء	كانوا	من	العمال	أو	أصحاب	العمل،	مع	متتعه	مبعاير	شفافة	تضمن	

حصول	جميع	العمال	املتضررين	على	التعويضات.
وجــوب	إعــادة	النظــر	بالسياســات	املاليــة	واالقتصاديــة	التــي	اتبعتهــا	اجلهــات	احلكوميــة	 	

علــى	مــدار	ســنوات	طويلــة،	مــع	االســتفادة	مــن	التجربــة	احلاليــة	التــي	أنتجــت	هــذه	احلالــة	
املأســاوية،	والتــي	تســتوجب	مــن	اجلهــات	احلكوميــة	تذليــل	العراقيــل	أمــام	اســتمرار	
أربــاب	العمــل	يف	تشــغيل	العمــال	مــن	خــالل	تخفيــض	أو	ازالــة	الرســوم	الضريبيــة	لتحقيــق	

اســتمرار	دوران	عجلــة	االقتصــاد	ولــو	باحلــد	األدنــى.


