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بتداعياتها  وأثرت  االختبار،  االجتماعية تحت  الحماية  تدخالت  ”كورونا  وضعت جائحة 
الخطيرة على كرامة ومعيشة الناس ورفاههم، ما أدى إلى تجديد التركيز على سياسات 
الحماية االجتماعية، وضرورة وجود نظام حماية جيد التصميم والتنفيذ، كي يتسنى 
تخفيف حّدة الفقر، وعدم المساواة، وُيسهم في الدمج االجتماعي، وال يهمش أحدًا، 
وبرامج تتكّيف مع حاجات محددة ُتعالج ضعفًا تواجهه الفئات الهشة في حالة النزاع 

أو الطوارئ.
من  أساسيًا  حقًا  والمرضى  والمهمشة  الفقيرة  للفئات  االجتماعية  الحماية  وُتعتبر 
حقوق اإلنسان، وتؤدي دورًا مهمًا في حمايتهم من غول الفقر وتخفيف حّدته، وتسعى 
المتأصلة  اإلنسانية  الكرامة  على  للحفاظ  االجتماعية  والعدالة  المساواة  تحقيق  إلى 

للناس.
وكشفت جائحة ”كورونا“ هشاشة سياسات وإجراءات الحماية االجتماعية، سواء أكانت 
سنوات  منذ  يعاني،  يزال  وال  عانى،  الذي  غزة،  قطاع  في  أهلية  أو  أممية،  أو  حكومية، 

طويلة، من االنقسام والحصار والتهميش.
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أي  مواجهة  الصحية عىل  القدرة  انعدام  واضحاً  بات  ك� 
 � التي  الغذا�،  األمن  سياسات  انعدام  وكذلك  مخاطر، 
 ،�وُمسن ومرىض  ع�ل  من  املترضرة  كافة،  الفئات  تغِط 

الذين � تشملهم خدمات الح�ية االجت�عية.
إن تأث¥ عدم وجود قانون ”الض�ن االجت�عي“، الذي تم 
العيوب  من  كث¥  بسبب   2019 عام  بداية  قبل  تجميده 
غياب  يف  واضحاً  ذلك  وبات  جداً،  بليغاً  كان  والنواقص، 
عواقب  من  الح�ية  تضمن  التي  واإلجراءات،  السياسات 
املخاطر املختلفة وتؤثر، سلباً، عىل الحياة الكر·ة للفئات 

املشمولة بالح�ية.
وتفاقمت الحالة االجت�عية لألرس الغزية الفق¥ة، وارتفعت 
وفق  السنة  بداية  يف  املسجلة  املئة  يف   75 عن  يزيد  ملا 
تقديرات وزارة التنمية االجت�عية، حيث ينظر الخرباء إىل 
(مايو)  أيار  نهاية  مع  املئة  إىل 80 يف  الفقر  نسبة  وصول 
2020، ما يزيد استمرار معاناة الفلسطيني� يف قطاع غزة 
العدوانية  اإلرسائيلية  امل�رسات  جراء   ،2000 عام  منذ 

املرتاكمة، وحرمان اآلالف من الع�ل من سبل عيشهم.
ومع ذلك، � يستطع االقتصاد املحيل الفلسطيني الضعيف 
اُملدربة  الع�لة  تستوعب هذه  عمل جديدة  فرص  خلق 
املاهرة، إىل جانب تأث¥ات الحصار اإلرسائييل الكارثية عىل 
ُمدِمرة،  حروب  ثالثة  إىل  إضافة   ،2006 منذ  غزة  قطاع 
يف  الحياة  مقومات  أضعف  بغيض  فلسطيني  وانقسام 
برامج  تنجح  املدقع، في� �  الفقر  غزة وصوال إىل هاوية 
الح�ية  برنامج  من  بديًال  تشكل  أن  يف  املوقت  التشغيل 

االجت�عية الغائب.
مقدمي  من  الجهات  جميع  باتت  ”كورونا“  جائحة  ومع 
الض�ن  خدمات  تغطية  عىل  قادرة  غ¥  الخدمات 
االجت�عي لكل الفئات الفق¥ة واملهمشة وع�ل املياومة، 
املنشآت  إغالق  بعد  اقتصادي  دخل  بال  باتوا  الذين 
ف¥وس  انتشار  من  للحد  التجارية  واألنشطة  واألسواق 
الحاجة إىل  ”كورونا“ املستجد والوقاية منه، ما يؤرش إىل 
إصالحات جوهرية يف آليات وإجراءات وسياسات الض�ن 
 Ûاالجت�عي، ويف مقدمة ذلك إعادة االعتبار للنموذج اإلغا

والسياسات املنبثقة عنه، وكذلك مكونات النظام الصحي، 
Þ يغدوا بحلة جديدة قاÝاً عىل منظومة حقوق اإلنسان، 

ومن ضمنها قواعد الح�ية االجت�عية.
واتضح ذلك يف ازدياد األرس الفق¥ة ودخول ع�ل املياومة 
يضمن  قانون  وجود  عدم  مع  املتفاقم،  الفقر  عمق  إىل 
وتزايد  العمل،  أرباب  تغّول  من  وح�يتهم  تعويضهم، 
العنف ضد األطفال والنساء، وكبار السن، واألشخاص ذوي 

اإلعاقة.
وتجهيزاتها  الصحية  الخدمات  ضعف  واضحاً  بات  ك� 
مفهوم  قصور  وكذلك  املخاطر،  ملواجهة  واملادية  البرشية 
دون  من   ،Ûاإلغا الغذا�  األمن  عىل  االجت�عية  الح�ية 
عن   �واملعّطل الفقراء  تستهدف  برامج  هناك  يكون  أن 
العمل، مثل الدعم النفيس، واألُرسي، والصحي، والتعليمي. 
الخ، حتى أن صندوق ”وقفة عز“، الذي أنشأته الحكومة 
الفلسطينية يف مدينة رام الله ملواجهة الجائحة جمع 60
مليون شيكل، أي نحو 17 مليون دوالر، مارس التمييز يف 
توزيع األموال ب� ع�ل الضفة الغربية، ونظرائهم يف قطاع 

غزة (حسب بيان نقابة الع�ل يف غزة).

انعكاس الجائحة عىل الفئات االجت�عية:

زيادة عدد الفقراء واملعوزين، بخاصة قطاع كامل من • 
ع�ل املياومة، وع�ل االقتصادات الصغ¥ة، والصغ¥ة 

جداً، وعدم وجود سياسات ح�ية لهم.
تغطية •  االجت�عية عىل  الح�ية  عدم قدرة منظومة 

كل املناطق الفق¥ة واملهمشة çكوناتها كافة.
طبية •  طواقم  من  الطبية  الخدمات  ضعف  أو  قلة، 

ومعدات.
ضعف الكادر اُملدرب للتعامل مع األزمات والطوارئ.• 
ضعف منظومة األمن الغذا� الشمولية.• 
هشاشة االقتصاد املحيل، وعدم وجود سياسات فّعالة • 

تحمي الع�ل وتؤمن مستحقاتهم وتعويضهم.
عدم وجود دخل أساس مضمون الئق، أكان نقدياً أم • 
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عينياً لغ¥ املشمول� يف برنامج الح�ية الخاص أمثال 
االقتصادية  القطاعات  السن يف  وكبار  املياومة  ع�ل 

كافة.
ضعف التنسيق مع القطاع الخاص، وإجراءات ح�ية • 

الحقوق الع�لية.
 • �ب الواضح  والتمييز  العنف األرسي  ارتفاع معدالت 

الجنسي�، وعدم قدرة الفقراء عىل الوفاء بااللتزامات 
والديون، ما جعلهم عرضه للمالحقة القانونية.

دور املؤسسات غ� الحكومية 
(الح�ية ليست تكلفة بل استث�ر):

ال شك أن مؤسسات العمل األهيل الفلسطيني تبذل جهداً 
واألممية  الحكومية  املؤسسات  مع  تكاملياً  ودوراً  جيداً 
العاملة يف املجال االجت�عي واإلغاÛ والصحي والع�يل، إال 
أن أغلب املساعدات إغاثية طارئة وغ¥ مستمرة، وال تفي 
بحاجات 50 يف املئة من الحاجات األساسية لألرس الفق¥ة 

يف غزة، وذلك حسب تقديرات وزارة التنمية االجت�عية.
املحتاجة خالل األشهر  الفقر وأعداد األرس  تزايد  ويف ظل 
انتشار  ملنع  احرتازية  إجراءات  شهدت  التي  السابقة، 
االجت�عية  الح�ية  أنشطة  تستطع   � ”كورونا“،  ف¥وس 
والع�لية  والصحية  االجت�عية  الخدمات  مقدمي  من 
والفقراء  مهمشة،  بقيت رشائح  في�  الجميع،  من شمول 
للخدمات،  شمولية  دون  من  املياومة  ع�ل  من  الجدد 
تحقيق  من  املختصة  األهلية  املؤسسات  تتمكن   � في� 
دون  من  املهمشة،  الفئات  حياة   �لتحس ملموس  إنجاز 
الرشاكة وتضافر الجهود جمعاء ب� السلطة الفلسطينية، 
 �ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئ� الفلسطيني
الحكومية  غ¥  والدولية  األممية  واملؤسسات  ”أونروا“ 
القطاع  مؤسسات  أن  رغم  عىل  املجال،  هذه  يف  العاملة 
الح�ية  يف  الواضحة  اسهاماتها  لديها  األهيل  االجت�عي 
االجت�عي،  الدمج  أساس ومساهم يف  كعامل  االجت�عية 
أهداف  لتحقيق  الوصول  الفقراء يف سبيل  تهميش  وعدم 

إيل  الرامية  األهداف  بخاصة   ،2030 املستدامة  التنمية 
الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان، ومحاربة  القضاء عىل 

الفقر وتقديم خدمات صحية مالÝة.
ضعف  جلياً  بان  الوبائية  ”كورونا“  جائحة  ظل  ويف 
الرسمية،  الطبية بخاصة  الكوادر  الصحية وقلة  اإلمكانات 
غزة،  قطاع  يف  فقط  تنفس  جهاز   60 وجود  اتضح  حيث 
 �ك� استقدمت وزارة الصحة أطباء وممرض� من الخريج
مالية  çكافأة  الصحي  الحجر  مراكز  يف  للعمل  الجدد 
زهيدة، ُمعرِضة حياتهم للخطر، نظراً لعدم وجود خربات 
البطالة والفقر والعنف  كافية لديهم، باإلضافة إىل تفاقم 
الحياة  معنى  عىل  يؤثر  ما  االجت�عي،  النوع  عىل  املبني 
املؤسسات  وعىل  واملهمشة.  الفق¥ة  الفئات  لدى  الكر·ة 
الريادي ال يكتمل إال çشاركة  األهلية أن تعي أن دورها 
الفئات املهمشة والفقراء، ال باإلحالل محلهم، وأنها جهة 
أهلية تعّرب عن مصالح الناس وأولوياتهم، مهمتها الضغط 
الحكومية  السياسات  يف  والتأث¥  الدولية  املؤسسات  عىل 

لتلبية أولويات حاجات الفئات الفق¥ة واملهمشة،
العمل  األهيل  املجتمع  مؤسسات  عىل  يجب  وعليه 
الفئات  عىل  للرتكيز  االجت�عية  العدالة  قواعد  عىل 

الهشة من خالل:
بلورة رؤية واضحة آلليات الح�ية االجت�عية لدي . ١

من  انطالقا  الوطني  الصعيد  عىل  األهلية  املنظ�ت 
الحكومية  الهيئات  مع  والتكاميل   Þالتشار دورها 
أجل  من  ضاغطة  قوة  باعتبارها  والدولية،  واألممية 
التداب¥  االجت�عية ضمن  السياسات  مسار  تصويب 

الدولية للح�ية االجت�عية.
من . ٢ املجتمعي  دورها  األهلية  املؤسسات  تعي  أن 

ذلك  ألن  واألممية،  الحكومية  باألدوار  القيام  دون 
سيضاعف مه�تها وُيثقل كاهلها، وسيؤدي إىل إفالت 

هذه الجهات من مه�تها تدريجياً.
وضع أولويات املناطق والفئات الفق¥ة واملهمشة يف . ٣

سلم االعتبارات األوىل للتمويل، بدالً من الجنوح نحو 
.�أولويات وتوجهات املانح
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االجت�عية . ٤ الح�ية  سياسات  يف  والتأث¥  الضغط 
القطاعات  تستهدف  التي  واألممية،  الحكومية 
الرشيك  دور  لعب  عىل  والحفاظ  غزة،  يف  واملناطق 
التنموي، والعمل عىل أن يكون هناك تطوير ملفهوم 
إىل  التنموي  التدخل  يكون  بأن  االجت�عية  الح�ية 

جانب التدخل اإلغاÛ من أجل الفقراء.
التغطية . ٥ نطاق   �لتحس االستهداف  آليات  تعديل 

وتقليل أخطاء االستهداف.

توصيات للمنظ�ت غ� الحكومية:
آليات •  لتطوير   �املانح عىل  والضغط  املوارد  حشد 

الح�ية االجت�عية.
الض�ن •  قانون  إلقرار  الوطنية  السلطة  عىل  الضغط 

االجت�عي، çا يلبي حاجات الناس.
االستث�ر يف بناء القدرات لض�ن التعامل الفاعل يف • 

وقت األزمات.
ح�ية •  وض�ن  العمل  قانون  لتطبيق  آليات  وضع 

القطاع  مع  تنسيق  قنوات  وفتح  الع�ل،  حقوق 
الخاص.

املانحة •  والجهات  الدولية  املؤسسات  عىل  الضغط 
لزيادة املساعدات الصحية واإلنسانية واإلغاثية.

النوع •  عىل  املبني  العنف  ملناهضة  برامج  خلق 
االجت�عي،  الدمج  آليات  وتفعيل  االجت�عي، 

.�واملساواة ب� الجنس
الح�ية •  ُتعزز  وجديدة  نوعية  مبادرات  تقديم 

واملنظ�ت  الحكومات  عىل  والضغط  االجت�عية 
الدولية لتطوير سياسات جديدة ّ÷كن الفئات الهشة 

والفق¥ة من دعم الصمود وتحس� جودة الحياة.
وتدريب •  الخ¥ية،  الشبابية  املبادرات  احتضان 

الشباب، وتطوير دليل إرشادي، ومدونة سلوك للعمل 
الدمج  وسياسات  مبادرات  وتفعيل  الفقراء،  مع 

االجت�عي.

الصحة •  وزارة  مع  بالتنسيق  الصحي  النظام  تطوير 
قاعدة  عىل  املخاطر   Þُتحا صحية  حالة  لخلق 

التكاملية بينهم.
القدرات •  وبناء  البيانات،  وجمع  العلوم  يف  االستث�ر 

الح�ية  تأث¥  حيث  من  املعرفية،  الفجوة  ملعالجة 
االجت�عية يف حالة الطوارئ والنزاع.

توصيات عامة:
إقرار قانون الض�ن االجت�عي.• 
تجنيب سياسات الح�ية االجت�عية عن التجاذبات • 

السياسية.
تطوير أنظمة اإلنذار املبكر وخطط إدارة األزمات.• 
تحس� املنظومة الصحية من حيث الكوادر البرشية • 

والتجهيزات الطبية.
خلق قاعدة بيانات موحدة لجميع العامل� يف قطاع • 

الض�ن االجت�عية، منعاً لالزدواجية، وتعزيز تكاملية 
األدوار.

مقدمي •   �ب التكاميل  والعمل  التنسيق  تعزيز 
رشيحة  ألكرب  الوصول  لض�ن  االجت�عية  الخدمات 

من املستهدف� لض�ن حياة كر·ة لهم.
بناء نظام ح�ية اجت�عية شامل ومتكامل قائم عىل • 

االستث�ر لصالح الفئات املستهدفة.
استغالل •  من  املياومة  ع�ل  تحمي  سياسات  وضع 

أوقات  يف  لهم  كر·ة  حياة  وتضمن  العمل،  أرباب 
األزمات. 

تطوير نظام برامجي إلدارة األزمات وجهوزية التعامل • 
مع الحاالت الطارئة مثل جائحة ”كورونا“.

األمد •  تصميم خطط ح�ية اجت�عية وطنية طويلة 
ومستدامة، وخطط إسرتاتيجية، توضح أدوار مختلف 

الجهات الفاعلة واملعنية باالستجابة للطوارئ.
ُتحّسن •  االجت�عية  الح�ية  استهداف  آليات  تصميم 

نطاق التغطية الشاملة للمناطق والفئات املستهدفة 
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بهدف تقليل األخطاء.
القطاع •  يف  االجت�عية  الح�ية  نظام  سياسات  دعم 

االقتصادي الخاص.
العمل الفوري عىل خطة طوارئ للح�ية االجت�عية • 

يف ظل األزمات.

املفاهيم:
والتغلب  وإدارة  çنع  تهتم  االجت�عية:  الح�ية  أوًال: 
عىل الحاالت، التي تؤثر سلباً عىل رفاهية الشعب، وتتكون 

والضعف  الفقر  الحد من  إىل  رامية  وبرامج  من سياسات 

من خالل تعزيز كفاءة سوق العمل، وتقليل تعرض الناس 

واملرض،  واالقصاء،  البطالة،  مثل  االقتصادية،  للمخاطر 

العمل  سوق  تدخالت  يف  وتساهم  والشيخوخة،  والعجز، 

االيجابية لتعزيز الع�لة والتشغيل (معهد بحوث التنمية 

التابع لألمم املتحدة).

من  ُتبذل  التي  العملية  هو  االجت�عي:  الدمج  ثانيا: 
خالل الجهود لض�ن تكافؤ الفرص، بحيث ·كن للجميع، 

الكاملة  إمكاناتهم  يحققوا  أن  النظر عن خلفيتهم،  بغض 

يف الحياة (إدارة الشؤون االقتصادية واالجت�عية يف األمم 

املتحدة 2017).

ثالثا: تداب� الح�ية االجت�عية:
دخل أساس والئق، أكان نقديا أم عينيا.• 

األساسية •  االجت�عية  الخدمات  عىل  الجميع  حصول 

واملياه  الصحة  مجال  يف  التكلفة  معقول  شكل  يف 

(منظمة  الغذا�  واألمن  والتعليم  الصحية  واملرافق 

العمل الدولية 2011).


