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 والمتوسطة  والصغيرة الصغر متناهية المنشآت  على كورونا لجائحة  االقتصادية  اآلثار :األول القسم

 

 مةمقد  

 
  وانعكست   القطاعات،   مختلف  في   االقتصادية  األنشطة  كافة  على  مباشر  بشكل   الماضية  األشهر  خالل   كورونا  جائحة  أثرت  لقد

  اإليرادات وتراجعت اإلجمالي، المحلي الناتج وتراجع التوظيف، معدالت انخفضت فلقد االقتصادية، المؤشرات مختلف على سلبا  
 أكثر   من  الزراعي  والقطاع  والتعدين،  الصناعةو   والتجزئة(،  )الجملة   التجارةو   البناء،و   والفنادق،  المطاعم  أنشطة  تعتبر     الحكومية.
  القطاعات   على  كورونا  جائحة  تأثيرات  برز أ  على  الضوء  1  الجدول  يسلط    كورونا.  جائحة  انتشار   جراء  تضررا    القطاعات

 المختلفة:  االقتصادية

 
 المختلفة االقتصادية القطاعات على كورونا   جائحة ألزمة والمتوقع العام التأثير :1 جدول

  اتفاق  إلى الفلسطينية النقد وسلطة المالية وزارة توصلت ،2020 نيسان/أبريل منتصف في • المالي القطاع
 ستة   لمدة  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  إضافي  كتمويل  دوالر  مليون   400  البنوك  بموجبهتقّدم  
  السيولة  لتوفير   آب،  شهر  منذ  شهريا    دوالر   مليون   66.7  )بواقع  الطوارئ   ميزانية  من  أشهر 

 التي   الكبيرة  والخسائر   للوباء  المالي  األثر   فإن  ذلك،  ومع    الحكومية(.  للمؤسسات  الالزمة
 الفلسطينية   الحكومة  وتعاني  المصرفي،  النظام  استقرار   تهدد  والمنشآت  األسر   تتكبدها
 الفلسطينية  الحكومة  إلى   المقدمة  القروض  نسبة  وتشكل  السيولة،  نقص  مشكلة  من  هاو وموظف

 1المصرفية. االئتمانات إجمالي من  دوالر( مليار  3.11) %35 حوالي وموظفيها

  إجمالي  من  %، 35  إلى   لتصل  الفلسطينية  األراضي  في   المرتجعة  الشيكات  نسبة  ارتفعت •
 العام   في  بالمئة  10  لغ ب  متوسط  مع  مقارنة  ،الجائحة  فترة  خالل  للصرف  المقدمة  الشيكات

2019.2 

 .اإلغالق  إعالن  من األولى ألربعةا شهرلأل القروض دفعات تأجيل تم •

  خالل   % 2.19  بنسبة  فلسطين،  بورصة  في  المدرجة   الفلسطينية  البنوك   أرباح  صافي  تراجع •
 3. 2020 العام من األول الربع

  )صافي(،   ا  أمريكي  ا  دوالر   34,360  قدرها  خسارة  المالية  لألوراق  فلسطين   سوق   شركة   سجلت  •
 2019.4 الماضي العام من ذاتها الفترة بأرباح قياسا   %101 نسبته بلغت بانخفاض

 
1 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied 
Palestinian Territory- August 2020. UNCTAD- https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf 

 https://www.aa.com.tr/ar/ 1807556بالمئة/ -35-تصل-فلسطين-في-المرتجعة-الشيكات-كورونا-اقتصاد/بسبب 2
3 https://bit.ly/2QGSDOR 
4 http://www.bnews.ps/news/5f30e266c8702e477e4818c7 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf
https://www.aa.com.tr/ar/
http://www.bnews.ps/news/5f30e266c8702e477e4818c7
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 نسبته   انخفاضا    2020  العام  من  األول  النصف  خالل  السوق   تداوالت  قيمة  إجمالي  سجل •
 . 2019 العام من المماثلة الفترة في بمستوياته قياسا   ،69%

 الصناعي،   اإلنتاج  مستوى  فإن  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي   الجهاز   بيانات  على  بناء   • الصناعة  •
  من العام   أيار  شهر   مع  مقارنة  2020  حزيران  شهر   خالل  %29.06  نسبته  ارتفاعا    سجل

 5كورونا. جائحة  قبل الحال عليه كان لما مشابهة مستويات ليسجل  ،2020

  كبير   بشكل  والمتوسطة(  والصغيرة   الصغر   )المتناهية  التصنيع   قطاع  شركات  تأثرت •
  والرخام   الحجر  مشاريع  بالذكر  هنا  ونخص  ،اإلغالق  فترة  أثناء  االحتوائية  باإلجراءات

  أجبرت  التي  اليدوية(،  الحرف  ومشاريع  والجلود،  واألحذية  األثاث،  صناعة  ومحال  الصغيرة،
   بسبب  أنشطتها  تقليص  على   الجائحة   انتشار   من  األولى   الفترة  خالل  اإلغالق  على

 النقل ووسائل الخام،  والمواد التوريد ونقص الطلبيات، وإلغاء الطلب، في الكبير  االنخفاض
  الشركات  تشهد   لم  بينما  (، L/GVCs)  والعالمية  المحلية  القيمة  سالسل   طول  على  المقيدة
  األنشطة  في  العاملة  الشركات   شهدته  الذي  هنفس   االنخفاض  األغذية  تصنيع  في  العاملة

 سابقا . المذكورة

  انعدام  من  شخص  مليون   1.7  سيعاني  "الفاو"،  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  لمنظمة  وفق ا • الزراعة
  وتؤكد   6،الغربية(  الضفة  في %  20و  غزة  قطاع  في %  80)  فلسطين  في  الغذائي  األمن

  كبيرة  مشاكل سيواجهون  ن(يالمواشي/مزارع )مربي الصغيرة المشاريع أصحاب أن المنظمة
  أثناء   النقدية  السيولة  إلى  يفتقرون   سوف  أنهموبخاصة    المدخالت،  أسعار   ارتفاع  نتيجة

 فقط. النقدية بالمدفوعات يتعاملون  الذين الموردين، مع التعامل

  اإلغالق  خلفية  على  وذلك  متتالية،  عدة  ألسابيع  والبذور   واألسمدة  المبيدات  أسعار   ارتفعت  •
  قدرتهم  بخصوص  للمزارعين  قلقا    هذا  األسعار   ارتفاع  بوسبّ .   الجائحة  انتشار   من  للحد
 المقبل.  الموسم خالل  اآلفات مكافحة على

  مواجهة  وكيفية  الخسائر   لتقدير   الدراسات  من  مجموعة  بعمل  واآلثار   السياحة  وزارة  قامت • والسياحة  الخدمات
 القطاع  دعم   يخص  وفيما.   الوزراء  مجلس ى  لإ  ومقترحاتها  توصياتها  رفع  وتم   ،األزمة

  المؤسسات   وإعفاء  للفنادق،  فورا    الضريبية  اإليرادات  من  % 50  صرف  إقرار   تم   ،السياحي
  الترخيص رسوم من سياحية  كمهن السياحة وزارة قبل من ترخيص على الحاصلين واألفراد

 السياحة   قطاع  فإن  ،الفلسطيني  إلحصاءل  المركزي   جهاز ال  تقديرات  وبحسب    2020.7  للعام
  عمل   فرص  يوفر  السياحي  القطاع  أنّ   كما  عامل،   ألف  21  يقارب   ما  يشغل  فلسطين  في
  في   العاملين  عدد  ويقدر   وغيرهم،  التقليدية،  والحرف  الخدمات  كمزودي  أخرى،  أنشطة  في

 .عامل ألف 35 بحوالي األنشطة هذه

 
5 http://www.bnews.ps/news/5f2c1bb7c8702e477e4818b4 
6 https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/07/FAODOC_160720.pdf 
7 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=TtyCnCa876211412637aTtyCnC 

http://www.bnews.ps/news/5f2c1bb7c8702e477e4818b4
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/07/FAODOC_160720.pdf
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=TtyCnCa876211412637aTtyCnC
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  انخفاض  بسبب  صعوبة،  أكثر   الفلسطينية  للسلطة  المالي  الوضع  يصبح  أن  المتوقع  من • الحكومي القطاع
  واالجتماعية   الطبية  االحتياجات  على  العام  اإلنفاق  في  الكبيرة  والزيادة  اإليرادات

 بشكل   التمويل  فجوة  تزداد  أن  يمكن  النفقات،  بعض  تخصيص  إعادة  مع  حتى    واالقتصادية.
  عامال  في   دوالر   مليار   1.5  من   أكثر   إلى  2019  عامال  دوالر   مليون   800  من  للقلق،  مثير 

 8مناسب.  بشكل االحتياجات هذه لتلبية 2020

  يقضي   اتفاقا    العمال،  نقابات  واتحاد  الخاص  للقطاع  التنسيقي  والمجلس  العمل  وزارة  وقعت • العمال
  % 50  بنسبة  ونيسان  آذار   شهري   عن   والعمال   للموظفين  األجور  بدفع  الخاص  القطاع  بالتزام

  انتهاء   بعد  المتبقي  المبلغ  باقي  يدفع  أن  على  شيكل،  1000  عن  يقل  ال  بما  األجر،  من
 9األزمة. 

 تضررا ،   األكثر   الفئات  بين  من  عقود(  بدون   )يعملون   الرسمي  غير   االقتصاد  عمال  يعتبر  •
  أشكال   من   شكل   بأي  يعملون   ال   الذين  الفلسطينيين  العمال   من%  48  نسبته  ما  ويشكلون 

  وكذلك  ،الزراعي  القطاع  في  العاملين   من%  50  يقارب   ما  العمال   هؤالء  ويشكل     العقود.
  الخاص،   لحسابهم  المنظم  غير  االقتصاد  عمال   من   العديد  ويعمل     البناء.  عمال   من %  40

 األقل  العمال  أن  يعني  وهذا  ،التجزئة  وتجارة  النقل  قطاع  في  يعملون   الذين  أولئك  سيما  ال
 10م. غيره من أكثر  سيعانون  الذين هم مهارة

  إلى  والمستوطنات  إسرائيل  في   يعملون   11فلسطيني  140,000  حوالي   دخل   فقدان   سيؤدي •
  على   التأثير   خالل   من  بأكمله  االقتصاد  على  والتأثير   كبير   بشكل  األسرة  استهالك  تقليص
 الكلي. الطلب

  كورونا  جائحة  أثر   لقياس  خاص  أسري   مسح  بتنفيذ  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز   قام •
  على   المسح   أجري .   الفلسطينية  لألسر   واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  على  (19-)كوفيد

 معيلين   أربعة  أصل  من   ةثالث  حوالي  أن  المسح  من  تبين  أسرة،  9,926  بلغت  أسرية  عينة
 امتدت   التي  اإلغالق  فترة  خالل  يعملون   كانوا  %(73)  الغربية  الضفة  في  لألسر   رئيسيين

 توقف  ،بالمقابل  .2020 العام من أيار  من والعشرين الخامس حتى  آذار  من الخامس من
 فترة   خالل   العمل   عن  %(14)  الغربية   الضفة  في  معيلين   سبع  كل   بين   من  واحد   معيل

 اإلغالق  فترة قبل يعملون  ال كانوا معيلين ثمانية كل بين من واحد معيل وحوالي اإلغالق،
  والخاصة   العامة  المؤسسات  وإغالق  الطوارئ   حالة  إعالن  شكل     .%( 13)  الغربية  الضفة  في

 ومنها  الغربية، الضفة في  كورونا جائحة  لمواجهة  الحكومة فرضتها التي القيود نتيجة كافة

 
8 Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. World Bank Group. June 2020 . 
9 https://bit.ly/2S1TRF3 . 
10 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729 
11 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied 
Palestinian Territory- August 2020. UNCTAD- https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdb67_d5_en.pdf
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 وأثرت   12%. 68 وصلت بنسبة العمل عن للتوقف رئيسيا   سببا   المنازل، في بالبقاء االلتزام
  الرئيسيين  المعيلين  من  %23  فحوالي  األجور/والرواتب،  تدفقات  على   ملحوظ  بشكل   الجائحة

  جزئي،   بشكل  رواتب/ا  أجور   تلقوا  منهم   %25  بينما  كالمعتاد،  أجورهم  تلقوا  بأجر   والعاملين
 اإلنفاق   في  انخفاض  هناك  كان  كما    اإلغالق.  فترة  خالل  أجور/رواتب  أي  يتلقوا  لم  %52و

  الغذائية  المواد  على   الشهرية   نفقاتها  األسر   من   % 41  خفضت  حيث  المواد،  على   الشهري 
 %40و  الغربية،  الضفة  في  % 42)  2020  شباط/فبراير   شهر   مع  مقارنة  اإلغالق  فترة  خالل

 . غزة( قطاع في
 

 والصغيرة  الصغر  متناهية والمشاريع اإلنتاجية األصول  على كبيرة سلبية آثارا   ،الماضية األشهر خالل  ، كورونا جائحة   تركت لقد
  اإلنتاج  سالسل  تضرر   إلى  إضافة  العيش،  كسب   وفرص  ، األساسية  اإلنتاج  مدخالت   على  الحصول  صعوبة  نتيجة  والمتوسطة،

  بسبب  والخدمات  السلع  من  المحلي  الطلب  على  كبيرة  سلبية  آثارا    الجائحة  تركت  كما    القطاعات.  مختلف  في  اللوجستية  والخدمات
  مستوى  وانخفاض  البطالة، معدل وارتفاع طويلة، لفترات العمل عن األعمال منشآت توقف نتيجة للسكان الشرائية القدرة انخفاض
 المقاصة. ألموال اإلسرائيلي االحتالل احتجاز  نتيجة طويلة لفترات العام القطاع موظفي رواتب وانقطاع األجور،

 
  القطاع   في  العاملة  المنشآت  عدد  بلغ  حيث  الفلسطيني،  لالقتصاد  الفقري   العمود  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت  تعد

  النساء تقود حيث  ، عامال   444,086 تشغل 13، 2017 عامال  منشأة 146,866 فلسطين  في الحكومية والشركات واألهلي الخاص
  عدد  إجمالي  من  % 76.5  تشغل  التي  منها،  %98.6  نسبة  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت  شكلت   14. منها  25%

  الخاسر  هي  المنشآت  هذه  إن  القول   نستطيع  لذلك    الحكومية.  والشركات  واألهلي  الخاص  القطاع   في  العاملة  المنشآت   في  العاملين
 انتشارها. من  للحد المتخذة الحكومية واإلجراءات كورونا جائحة بفعل تضررا   واألكثر  األكبر 

 
  شخصا    25  توظف   بحيث   كشركات،  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   المتناهية  المشروعات  بتصنيف  الفلسطينية  النقد  سلطة   قامت

  مجلس  قرار   بموجب  ،الوطني  االقتصاد  وزارة  أما  ،15يعادلها  ما  أو  ،دوالر   ماليين  7  عن  السنوية  مبيعاتها  تقل  وأال  أقصى،  بحد
 التالي: على ينص والذي ،والمتوسطة والصغيرة الصغر  المتناهية للمنشآت 2011 عاملل الوزراء

 

  إلى   تصل  سنوية  وإيرادات  ، أمريكي  دوالر   5,000  إلى  يصل  برأسمال  موظفين  ( 4-1)  تشمل  الصغر:  المتناهية  لمنشآتا
 أمريكي.  دوالر  20,000

 
12 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3824 
13 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3723 
14 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3723 
15 2013/53 Circulars. 2013. PMA. 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3723
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3723
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  20,001) تبلغ سنوية وإيرادات ،أمريكي دوالر  (50,000 إلى 5,001) برأسمال موظفين (9-5) تشمل الصغيرة: لمنشآتا
 أمريكي؛  دوالر  (200,000 إلى

  من   سنوية  ومبيعات  أمريكي   دوالر  ( 100,000  إلى  50,001)  برأسمال   موظفا    (19-10)  تشمل   متوسطة: ال  لمنشآتا
 أمريكي.  دوالر   (500,000 إلى 200,001)

 
  تنسيق  على العالقة ذات الجهات  لمساعدة الوزارات وباقي النقد سلطة  قبل من معتمد  موحد تعريف اعتماد جدا   المهم من بالتالي
  من   مجموعة  لكل  مصممة  تطوير   وخطط  استراتيجية  سياسات  وطرح  المخاطر   وتقييم  البيانات  وتحليل  الخدمات  تقديم  ومراقبة

 كورونا.  جائحة  بعد ما مرحلة في خاصةوب ،اإليرادات  ونسبة العمال وعدد  الحجم حسب المنشآت
 

  ضمنها   )من  اإلغالق  فترة  خالل  كامل  بشكل  منشأة  37,336  حوالي  أغلقت  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي   الجهاز   لبيانات  وفقا
  المؤسسات   هذه    . 2020  مارس،آذار/  22  من  ابتداء  باإلغالق  الفلسطينية  السلطة  لقرار   نتيجة  والمتوسطة(  الصغيرة  المنشآت

  الكلي  االنخفاض ويقدر  غزة(، قطاع في 34,302و ،الغربية الضفة في 71,043) والقطاع الضفة في عامال   105,345 توظف
 . %26 بنحو المنشآت لهذه التشغيلية الطاقة في
 

  الجائحة  من  تضررا    األكثر   هي  الخدمات  قطاع  في   والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت  أن  16، األولية  التقديرات  أظهرت
 في  وكذلك  الطعام(،  وخدمة  )الضيافة   الصلة  ذات  والقطاعات  السياحة  في  االقتصادية   األنشطة  توقفت  فلقد  ،19-كوفيد  الصحية
  الذي   واإلقامة  الفنادق  لقطاع  خطيرا    تهديدا    الحدود  إغالق  استمرار  يشكل  أن  المتوقع  من   كما  حدة،  أكثر  بشكل  النقل،  خدمات

 السياح.  تدفق على يعتمد
 

  في   المنشآت  من  أبطأ  ستكون   الوباء  من  التعافي  وعملية  الجائحة،   بفعل  تضررا    األكثر   القطاعات  من   السياحة   قطاع  يعتبر 
 توقفت  التي  الدينية  الخارجية  بالسياحة  ارتباطه  بسبب  القطاع  بهذا  لحق  الذي  الكبير   الضرر   بسبب  وذلك  ،األخرى   القطاعات

  المائة   في  4  حوالي  السياحة  قطاع  وظف  كورونا،  جائحة  أزمة  قبل    الدولي.  المستوى  على  السفر   قيود  بسبب  كامل  شبه  بشكل
  21  بنسبة  زيادة  -التوالي  على -  القطاع  سجل   ،2019  العام  من   األول   النصف  وخالل  17، 2018  العام  في   العاملة  القوى  من

 8201.18و 7201 نعاميال في المقابلة بالفترات مقارنة الفنادق نزالء عدد  في %40و
 

 
16 EUROMESCO SPOT-ON Nº16 - JUNE 2020 “COVID-19 In PALESTINE: Economic Slump, Rising Vulnerability 
and Limited Policy Response” 
17  http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555 
18  http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555 
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  القطاع   يضم  حيث  19، الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز   بيانات  إلى  استنادا  و     تضررا .  األكثر   القطاعات  هي أحد  السياحة
  العالقة  ذات  األنشطة  في   العاملين  عدد  بلغ  ومقهى،  مطعم  5000  حوالي   منها  السياحية،  القيمة  سلسلة  طول  على  شركة   10,706
  في   العاملين  إجمالي  من  %3.7  نسبته  ما  يشكلون   عامل  الف   33  نحو  2020  العام  من  الثاني  الربع  خالل  السياحي  بالقطاع

  لفأ  43  نحو  حينه  في  عددهم وصل  حيث  %،23  بنسبة  العدد  انخفض  فقد  السابق،  العام  منها  ذات  الفترة  مع  وبالمقارنة  فلسطين،
  فترات   في  الدخل   في  كامال    ا  توقف  يواجهون   لذلك  اليوم/الساعة،   أساس   على  واألغلبية  ،بأجر  كموظفين   معظمهم  يعمل   ،عامل

  خسائر  قدرت  ،(2020  ولاأل  كانون -آذار)  العشرة  شهور ال خالل  والمحلية  الوافدة  السياحة  في  الحاد  االنخفاض  جراء    .اإلغالق
  كما   ...  أمريكي  دوالر   مليار   1.15  يقارب  بما  المحلية  والسياحة  الخارج  من  الوافدة  السياحة  تشمل  التي  الداخلية  السياحة  إيرادات

  على   مرتفعة  خسائر   والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   المتناهية  خاصةوب  ،القطاع  هذا  في  العاملة  المنشآت  تواجه  أن  المتوقع  من
 20أطول. زمنية لفترة الجائحة استمرت  حال في اإلفالسى لإ منها العديد سيدفع ما شهري،  أساس

 
  للنهوض   واضحة  خطط  أو  الستراتيجيات  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت  افتقار   كورونا  جائحة  كشفت  1.1

 والتعافي 
  الجائحة،   على  المترتبة  اآلثار   مواجهة  في  التقليدية  األدوات  من  العديد  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت   استخدمت

  إلى   والتوجه  اإلنتاج،  خطوط  بعض  وإغالق  العمل،   ساعات  وتقليص  العمال،   تسريح   طريق  عن   التشغيل   تكاليف  خفض  مثل:
  اإليجار  وتكاليف  الموظفين،  أجور   وتغطية  الجارية  النفقات  لتمويل  قروض  على  الحصول   أجل  من  اإلقراض  ومؤسسات  البنوك

  بتسريح   قيامه   إلى  أشار  عامال ،   20  يوظف  الذي   الزيتون   خشب  مشاغل  أصحاب   أحد   مع  البحث   فريق  أجراها   مقابلة  في   والتأمين.
  أجل   من   اإلنتاج  وتكديس  األسبوع  في   يومين  للعمل  يضطر   كما  إسرائيل،   في  للعمل  توجهوا  الذين  المهرة  العمال   من  كبير   جزء

- 160  من  بين  ما  األصل  في  للعامل  اليومي  األجر   يتراوح  إذ  العالية،  المهارة  وذوي  المدربين  العمال  من  تبقى  من  على  الحفاظ
  جزئي،   بشكل  أجورهم  لهم  يدفع  الحالي  الوقت  في  أنه  إال  واإلجازات،  الخدمة  نهاية  مستحقات  إلى  إضافة  ،اليوم  في  شيكال    250
  خالل   المشغل   إغالق  إلى   للجوء  العمل  صاحب   يدفع  قد  ما  ، السيولة  تآكل  بسبب   القريب  المدى  في   مضمون   غير   ذلك  وحتى

 والبعض   اإلسرائيلية،  البنوك  إلى  للتوجه   القدس  في  القديمة  البلدة  في   المحالت  أصحاب   بعض  اضطر  كما    القادمة.  األسابيع
  الخارجية   سواء  ؛الكامل  شبه  السياحة  توقف  بسبب  المبيعات  نسبة  في  الكبير   االنخفاض  بسبب  إسرائيل  في  للعمل  للذهاب  اآلخر 

 الغربية. الضفة مدن في خاصةوب ،الداخلية أو
 

 العمل  أماكن في والصحية المهنية والسالمة الصحي الوعي انخفاض كورونا جائحة  كشفت  1.2

  والخشية   وأسرهم،  العاملين  بين  كورونا   فايروس  انتشار   من  فيها  والعاملين  المنشآت  أصحاب   من  العديد  لدى  كبير   تخوف  هناك
  بإجراءات   المعرفة  قلة   عن  ناهيك  كورونا،   بفيروس  العاملين  أحد  إصابة  تثبت  حال  في  لمنشآتهم  الرسمية  الجهات  إغالق  من

 المرتبطة الصحية للمخاطر غيرهم من عرضة أكثر  هم المنظم غير  القطاع في العاملون   الجائحة.  مع للتعامل زمةالال السالمة
  في   العاملة  المنشآت  غلب أ   في  المناسبة   (لخ... إ  الصحية،  المياه  المعقمات،  )الكمامات،  الوقاية  طرق   تتوفر  ال  حيث   بالجائحة،

 الشعبية. كاألسواق المكتظة األماكن في  ينشط المنشآت هذه من  ا  جزء نأ إلى إضافة المنظم، غير  القطاع

 
19 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2019. Economic Surveys Series 2018: Main Results: 
20 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3816 
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  دخلك"،   تخسر   أو  "اعمل  معضلة  فلسطين  في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   المتناهية  المنشآت  في  العاملين  من  الكثير   يواجه

  إلى   ممنه  كبير   جزء  يضطر  ما  غالبا     الحوامل.  والنساء  المزمنة  األمراض  وذوي السن  ككبار   للخطر،   المعرضين  العمال  خاصةبو 
 األساسية.  االحتياجات تغطية جلأ  من الفايروس من  وقاية وسائل أي وبدون  ،صعبة ظروف في العمل

 
  وسائل   توفير   يخص  فيما  والفني  المادي   الدعم  إلى  حاجته  على  أكد   الدراسة  هذه  في  استهدافها  تم  التي  المنشآت   من  كبير   جزء

 النقل  قطاع  في  العاملين  خاصةوب  ،الالزمة  الوقائية  التدابير   حول  والعمال  المنشآت  أصحاب  لدى  الوعي  مستوى  ورفع  ،الوقاية
  إعادة ضرورة إلى  المنشآت أصحاب  بعض أشار المثال، سبيل على    الخياطة. ومشاغل ، اليدوية الصناعات وفي ،والمواصالت

  يضع   ذلك  نأ  الإ  ،العمال  بين  بالستيكية  أو  خشبية  حواجز   وضع  خالل  من  االجتماعي  التباعد  تراعي  لكي  العمل  أماكن  تجهيز 
  العديد   أشار  كما   العمل.   مكان   في   المساحة   محدودية   بسبب  العمال   عدد   لتقليل  اضطر  بعضهم  ن أ  كما   عليهم،  كبيرة  مادية  أعباء

 وتجارة  والمطاعم   الفنادق  قطاع  في   خاصةوب  ،الزبائن  مع  المادي  التفاعل   تقليل  هو  األكبر  التحدي  أن  إلى  العمل   أرباب   من
 والشراء. البيع في  االجتماعي التباعد يراعي وال  الوقاية بإجراءات يلتزم ال الزبائن من كبير  فعدد التجزئة،

 

  المخالفين،  على  الغرامات وفرض المنشآت  جميع في الصحية باإلجراءات االلتزام ضرورة على  الحكومة تأكيدات من الرغم على
 أي  21؛ مفتشا    82  حوالي  2018  عاملل  المفتشين  عدد  يبلغ  حيث  العمل،  وزارة   قبل  من  المنشآت  على  الرقابة  في  فجوة  هناك  نفإ

  22.ةأمنش   ألف   30  لحوالي   ا  مفتش   90  حوالي   ليصل  2019  عام ال  في  المفتشين  عدد  وارتفع  ،ةأمنش   ألف   150  لحوالي   مفتشا    82
  من  التي المخاطر  مع للتعامل صحي بروتوكول أو واضحة استراتيجية وال المركبات، من الكافي العدد العمل وزارة لدى يوجد وال

 . ن و المفتش  لها يتعرض أن الممكن
 

 الطويلة اإلغالق فترات بعد المعدات صيانة إلى والحاجة  الخام المواد تلف .1.3
 

 1حول مشاريع النساء المدرة للدخل دراسة للغرفة التجارية في بيت لحم

 محافظة وصناعة تجارة غرفة من وُمستفيدات عضوات من ا  نسوي  ا  مشروع  30استهدفت الدراسة  
قياسأ لحم من   بيت  الصغر  وُمتناهية والصغيرة المتوسطة النسوية المشاريع تأثر  مدى  جل 

 أكثر  من النساء ُتديرها التي المشاريع ُتعتبر  حيثُ  لحم، بيت ُمحافظة في فايروس كورونا بتفشي
( من  ا  مشروع  25)%  83 ن حواليألى  إشارت الدراسة  أاألزمة.  و  في التي تضررت المشاريع

 بيع توقف أو  ،الخام المواد في نتيجة تلف  اأرباحه نسبة و تأثرتأخسائر    تكبدت المشاريع قد
 ا ،نسائي  ا  مشروع 18فعلى سبيل المثال،    كورونا.   فايروس أزمة بسبب للبيع مجهزة كانت منتجات
 الُمجهزة الخام والُمنتجات المواد تلف % بسبب100  لى% إ26  بين ما خسائرهم نسبة تراوحت

 
  الفلسطيني  االقتصادية السياسات أبحاث معهد  مقدمة،   خلفية ورقة -أرواحهم العمل: ما هو المطلوب لحماية العاملين وحفظ  أماكنوالسالمة في  األمان 21

 . )ماس(
22 http://www.mol.pna.ps/news/246 
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تعرض ألي خسائر،  تلم   (%17  نسبته )ما مشاريع فقط  5 أن الدراسة أظهرت حين في ،للبيع
 .التنظيف مواد صناعة قطاع في المشاريع هذه وتركزت

 
 انخفاض   بسبب  للتلف  بالصناعة  الخاصة  الخام  المواد  تعرض  إلى  ،مقابلتهم  تتم  الذين  المنشآت  أصحاب  من  كبير   عدد  أشار 

 لحم  بيت  في  المنشآت  إحدى  قامت  المثال،  سبيل  على    السياحة.  قطاع  في  خاصةوب  ،طويلة  لفترات  العمل  وتوقف  الطلب،
  الواحد   للطن  شيكل  1,700  بسعر   الزيتون   خشب  من  ا  طن  22  بشراء  الزيتون   خشب  من  الدينية  التحف  صناعة في  والمتخصصة

  على  قطعة 60-50 سوى منها يبع لم الدينية، الميالد أعياد تماثيل من قطعة 500 وتصنيع ، السياحة لموسم  التحضير  أجل من
  الذي   )الدهان(   الطالء  أما   للطن.  شيكل 800  بسعر  الخام   الخشب   من  بيعه  يمكن   ما  بيع  تم  السوق،   توقف  بسبب   والحقا     األكثر.

 محددة.  صالحية بمدة الرتباطه إتالفه تمف الخشب، لطالء شراؤه تم
 

  ألف  40-30 بين ما تبلغ العمل  لمعاودة لديها المتوقفة الباصات صيانة تكلفة أن إلى  السياحي النقل شركات إحدى  أشارت  كما
  18  حوالي  توظف  التي  الشركة  واجهت  كما    اإلغالق(.  خالل  متواصلة  لفترات  المتوقفة  الباصات  بطاريات  تلف  )بسبب  شيكل

  مقابل   العمال  باقي   على  الحفاظ  وتم  مستحقاتهم،  ودفع  العمال  من  عدد   تسريح   تحدي   ( إداريين  موظفين  3و  ا  سائق  15)  ا  شخص
 األغوار   مناطق  في  خاصةوب  ،بالستيكية  بيوتا    يملكون   الذين  ن و المزارع  أما    رمزية.  رواتبوتقاضي    ،الجزئي  لعملى الإ  التحويل
  خشبي   لوح  100  إلى  بحاجة   هنالك  دونم   كل  –  والصيانة  لالستبدال   بحاجة  المستعملة  الخشبية  األلواح  أن   إلى  فأشاروا  وقلقيلية،

  4800 يعادل بما لألخشاب صيانة دفع نهأ إلى أشار  بالستيكية بيوت لديه ممن المزارعين أحد  شيكل، (2500 –2000) بتكلفة
 السيولة.  توفر تحدي ظل في شيكل

 
 شراء  بعد  السياحية   المطاعم   أحد  اضطر   حيث  ،البضائع  تلف  من   ، السياحية  المطاعم وبخاصة    ،المطاعم   من   العديد  عانت

 منتجات  من  شيكل  ألف  65  بحوالي  قيمتها  تقدر   بضائع  من  للتخلص  ،الفصح  أعياد  فترة  في  الممتلئة  للحجوزات  تحسبا   البضائع
  الجائحة،   فترة  خالل   تماما    العمل   عن  توقفت  التي  المدرسية  المقاصف  ألصحاب  بالنسبة  الحال  كذلك    وخضار.   ولحوم   أطعمة
 مدرسي  مقصف  عنده  قلقيلية  في  حجة  قرية  من  مواطن  المثال،  سبيل  على  الصالحية،  منتهية  وأصبحت  إتالفها  تم  البضاعة  فجميع
 .صالحيتها انتهاء بسبب تلفتأ غذائية مواد تكلفة شيكل  3000 يعادل ما خسر

 
 اإلسرائيلي العمل سوق  في ماهرة غير  لعمالةوإما  ،للبطالة إما وتحولها الفلسطيني العمل سوق  من الماهرة العمالة تسرب  .1.4

جائحة   ءمن العمال المهرة )قبل بد  20في بيت لحم كان لديه   الزيتون أحد أصحاب مشاغل خشب  
 منهم، ذهبوا جميعا    5اضطر إلى تسريح    ، كورونا(، لكنه بسبب انخفاض الطلب نتيجة لغياب السياحة

يتم تشغيل باقي العمال بواقع يومين فقط   ،وحتى اللحظة  .  للعمل في إسرائيل في العمالة غير الماهرة
في  الذين تم االستثمار    ،لكي يحافظ صاحب المنشاة على عماله ذوي المهارات المرتفعةفي األسبوع  

السابقة السنوات  وتدريب  إحيث    ،تدريبهم خالل  مهارة عالية،  إلى  يحتاج  الحرفة  بهذه  العامل  لمدة  ن 
    إضافة إلى األتعاب واإلجازات.  ،في اليوم  شيكال    (250 –  160)سنتين على األقل، ويتقاضى ما بين 

ولكن في حال استمرار نقص السيولة النقدية واالنخفاض    ، يتم دفع رواتبهم بشكل جزئي  ،في الوقت الحالي 
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الدولية نتيجة لغياب السياحة  القدرة على تقد ال    ،الكبير في الطلب على الحرف الخشبية  كون هناك 
 تسريح جميع العمال وإغالق المشغل. وبالتالي من الممكن  ،االستمرار بهذا النهج

 
 للبقية  اليومي  العمل   ساعات   وتخفيض  ، العمال  من   كبير   جزء  تسريح ى  لإ  المتضررة  المنشآت  أصحاب   من   كبيرة  نسبة  اضطرت

  مدخالت   إلى  الوصول   في   صعوبة  واجهوا  كما    الحكومة.   قبل  من   الطويلة  اإلغالق  وأيام  السوق،   وتقلبات  الطلب،  النخفاض  نتيجة
 حد ما ،والزراعية  الغذائية المنتجات لبعض التخزين تكلفة ارتفاع بسبب طويلة لفترات المنتجات تخزين على قدرتهم وفي اإلنتاج،

  والخارج   إسرائيل  إلى  التصدير  على  القدرة  انخفضت  أيضا ،    الشامل.  اإلغالق   بعد  ما   مرحلة   في   الطلب  تلبية  على   قدرتهم   من
  إضافة   بالتصدير. الخاصة الوثائق إصدار عن  المسؤولة الحكومية المؤسسات بعض في العمل  وتوقف المعابر، إلغالق نتيجة

  واألصول   المالية  الخدمات   إلى  الوصول   في  كبيرة  صعوبات  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت   في   العامالت  النساء   تواجه  ذلك،   إلى
  في  فرصهن على يؤثر ما ، للرجال أكبر  بشكل متاحة تكون  التي األعمال، وشبكات واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا المالية،

 الجائحة. عن الناتجة التحديات مع التعامل على  وقدرتهن والتسويق، العمل
 

 

 االقتصاد  ضعف  وكشفت   الفلسطيني،   العمل  قطاعات  مختلف  في  العاملين  ألغلب   االجتماعية  الحماية  غياب عن  الجائحة   كشفت
  2017  والمنشآت  والمساكن  للسكان  العام  التعداد  وبحسب   23.الفلسطيني  العمل  قانون   في  الثغرات  من  العديد  ووجود  وهشاشته،

 ؛الصغر   ومتناهية  صغيرة  منشآت  هي  فلسطين  في  المنشآت  من  %88.6ن  إف  الفلسطيني،  اإلحصاء  المركزي لجهاز  الذي أجراه ا
  حقوق   أي  دون   من  رةهالما  العمالة  وتسريحغالق  لإل  كبير   بشكل  معرضة  هي  وبالتالي  24أشخاص،   4  من  أقل  تشغل  أنها  أي

 25عمل(.   عقود لديهم ليس  العمال من % 50) عمل  عقود  لديهم ليس المنشآت  هذه في العمال من ا  كبير  ا  عددن  أل تذكر،

 
من قانون العمل    41المادة    المثال،  سبيل  ىفعل، مثل نقص في عدد المفتشين.  التطبيق  أدواتن قانون العمل يحتوي على ثغرات كبيرة، ونقص في  إ 23

أو خسارة مؤكدة، منها تغيير المسمى الوظيفي    ةاقتصاديدارية أو فنية أو  إ  ألسباب نهاء عقد العمل بشكل فردي  إيجوز ألصحاب العمل    نه أ  لىإتشير  
عدم دفع    أوالعمال،    تسريح  جلأالعمل هذا البند من    أرباب من    جدا    كبير   عدد   استغل   وقد   ،نهاء عقود العمل بدون دفع بدل فصل تعسفيإأو    ،للعمال

 . اإلغالق شهر أرواتبهم عن 
24 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2370.pdf 
25 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729 

الكبير   القديمة بسبب االنخفاض  البلدة  القدس، اضطر بعض أصحاب المحالت والصناعات الحرفية في  للعائدات في 
جل االقتراض، أ لتوجه إلى البنوك اإلسرائيلية من ى الإ ، و من مناطق الضفة الغربيةأ ، نتيجة توقف توافد السياح األجانب

جل توفير السيولة الالزمة للحفاظ على  ألعمل في إسرائيل في وظائف قليلة المهارة من  ى الإلذهاب  ى الإوالبعض اآلخر  
لعمل  ى الإذار وأيار، ثم عادت آة توقف عملها بين شهري يفي محافظة قلقيل ل خياطةصاحبة مشغ مشاريعهم/محالتهم.  

تأتي من إسرائيل، التي  نها اضطرت بعدها إلغالق المشغل ألن المواد الخام للتصنيع  أال  إشهري حزيران وتموز،  خالل  
  مكانها الحصول عليها نتيجة إيقاف التصاريح التجارية بسبب وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. لم يعد بإ

مشاغل أخرى،  ى  لإنتقل  ضهن ا، بعن، اضطرت لتسريحه 2010عامالت يعملن لديها منذ العام    7لديها  نتيجة لذلك، كان  
 يومية.ال ناتهخريات عملن في مهن أخرى متدنية المهارة لتلبية احتياجأو 
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 العمالة وحماية العمل قانون  تطبيق

 بتوقيع  والعمال( العمل، أصحاب ممثليو  العمل، )وزارة العمل أطراف قيام الشأن، هذا في الحكومة بها قامت التي التدخالت من
 الثاني  الثالثي  االتفاق  صياغة  ت تم  كما    .اإلغالق  فترة  خالل  تسريحهم  وعدم   العمال  حقوق   حفظ  جلأ  من   األول  ثالثي  اتفاق
  لم  بالتاليو   ،بنوده أغلب  يرفضون  العمل أصحاب  أن  لدرجة كبير  بشكل  ا  حقوق العمال يمنح  والذي توقيعه، المقرر  من  كان الذي

  من  إفشاله تم الثاني، الثالثي االتفاق بخصوص 16/4/2020 بتاريخ االقتصاد وزارة في عقد  الذي لالجتماع الحقا  .  توقيعه يتم
  ال  حتى لتوقيعه، مهمة فرصة فوت ما وهو االجتماع، إفشالى لإ أدى ما بينهم، وتخوين مشادة حدثت حيث  العمال، ممثلي قبل

 بالتزام  يقضي  اتفاقا    العمال،  نقابات  حادواتّ   الخاص  للقطاع  التنسيقي  والمجلس   العمل  وزارة  ووقعت     مكشوفين.  العمال  يصبح
  شيكل،  1000 عن يقل ال  بما األجر، من  %50 بنسبة ونيسان  آذار  شهري   عن والعمال للموظفين األجور  بدفع الخاص القطاع

 26الموقع. باالتفاق الملتزمين غير  العمل أرباب مقاضاة العمل وزارة تعتزم كما ،األزمة انتهاء بعد المتبقي المبلغ يدفع أن على
 

فإن  لذلك واضح، وغير  ضعيفا   زال ما الدولة دور  أن هي العمال، نقابات قبل من االتفاق مسودة على األساسية المالحظات من
 تشريعات   وتبني  كرامتهم،  يحفظ  بما  العمال  ودعم  تعطيلها، تم  التي  االقتصادية  القطاعات  إلنقاذ  مالي  دعم  توفير   منها  المطلوب

 بتعليق   الخيار  العمل  صاحب   ويعطي ،العمال   تسريح  يمنع  بحيث   والعمال،  الوطني   االقتصاد  إنقاذ  أجل   من   - األردن  غرار  على-
 27. الجائحة فترة خالل وذلك  الوظيفي مسماه وتغيير  جزئي  بدوام العامل  يعمل أن أو العامل عمل

 

 والقيمة اإلنتاج سالسل في الفجوات  أو التعطل. 1.5
  وصول   في  تعطل  من  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   المتناهية  المنشآت  من   كبير   جزء  يعاني  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب

  األعمال   لممارسة  المتزايدة  المخاطر   ستؤثر   كما   عملهم.  أماكن  إلى  العمال  ووصول  األسواق،  إلى  والوصول  اإلنتاج،  مدخالت
  ولم   ،نقدا    الدفعن  يغلب الموردأ   يشترط   حيث  المدخالت،   إلى  المنتجين  صغار   وصول  تقييد  في  المختلفة  االقتصادية  واألنشطة

  كبير   عدد   في   اإلنتاج  ةلوسلس   دورة  على   عكسي   بشكل   ر أث    ما   ، الشيكات  أو  )الديون(  الرسمية  غير   االئتمان  ترتيبات  ن يقبلو   يعودوا
 القادمة.  األشهر  في الغذائية والمنتجات السلع توفير  على  وقدرتها والمتوسطة، والصغيرة الصغر  المتناهية المنشآت من
 

 
26 https://samanews.ps/ar/post/412782/وزارة-العمل-سنقاضي-غير-الملتزمين-باتفاق-نصف-الراتب-من-القطاع-الخاص 

 . مقالة عن حقوق العمال في زمن الكورونا ما بين الضياع والحماية القانونية – اإلنسانمدير عام الهيئة المستقلة لحقوق  دويكال. عمار د  27

https://samanews.ps/ar/post/412782/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://samanews.ps/ar/post/412782/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5


11 

 نإف  )الفاو(،  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  لمنظمة  فقا  و 
 والحيواني(  )النباتي  28الزراعي   القطاع  في  الصغيرة  المشاريع

  مدخالت   أسعار  وارتفاع  تقلبات  نتيجة  كبيرة  مشاكل   تواجه
  إلخ( ...    األعالف،  والبذور،  األسمدة،  )المبيدات،  اإلنتاج
  لها،   تسويق  وجود  لعدم  نتيجة  محاصيلها  من  بعض  وإتالف
  قبول  عن  الموردين  إحجام  ظل في السيولة نقص إلى إضافة

 منتجي  من  العديد  أن  كما    الفوري.  الدفع  واشتراط  الشيكات
  المحتملة   الخسائر   لتعويض  األسعار   بتخفيض  قاموا  األلبان

و  مرب  اضطر   كما  البرادات،  في  البضاعة  تكدس  حال  في
  لكسب   الفطام  قبل  للتجار   المواشي  بيع  إلى  الحيوانية  الثروة
  الالزمة   السيولة  وتوفير   الديون   سداد  أجل  من  السيولة  بعض

 مدخالت  شراءعن    عجزهمب  واألغوار   قلقيلية  منطقة  في  الحيوانات  مربي  معظم  أفاد  حيث،  اليةالت  اإلنتاجية  للدورات  األعالف  لشراء
  بشكل   أعدادها  نقصانى  لإ  أدى  وهذا  واألبقار،   األغنام  من  عدد   بيع  على  أجبرهم  ما  لها،   تعرضوا  التي  الخسائر  بعد  اإلنتاج

  للعديد   الزراعية  الصادرات  تأثرت  كما    .فلسطين  في  الحيواني  القطاع  سوق   من   بالخروج  المنتجين  صغار   يهدد  بدوره  هذا    ملحوظ.
 مدة  لديها   األعشاب  هذه  ن إ  حيث   (، %40  بنسبة  صادراتها  )انخفضت  (fresh herbs)  الجاهزة  األعشاب  مثل   المنتجات  من

 معينة.  وتغليف تجفيف مقاييس تباعى الإ تحتاج كما محددة صالحية
 
  تكبدت   حيث  ،الحيوانية  المنتجات  إلى  تعدتها  بل  ،الزراعية  الزراعي/المنتجات  اإلنتاج  سالسل  فجوات  خلل   على   الخسائر  صر تتق  لم

  األلبان   تسويق  على   يعتمدون   وغيرها  الشمال  بمناطق  أخرى  ومدن   األغوار  مناطق  في  الماشية  مرّبي  من  كثيرا    أن  إذ  كبيرة؛  خسارة
  من   عدد شار  أ  كما   لالستغالل،  عرضة  المنتجين   صغار   جعل   ما   ،تقريبا    النصف  إلى  لتصل   أسعارها  انهارت   حيث  واألجبان،

  بيعها   أمل  على طويلة  لفترات  حفظها يتم  حيث ،الطازجة   واألجبان  األلبان   عن   بدال    "الكشك"  إلنتاج  تحولوا   أنهمإلى    األغنام   مربي
 التي  والمناسبات  الحفالت  وتوقف  والمتنزهات  المطاعم  إغالقن  إ  قلقيلية  في  الحيوانات  مربي   أحد  ويقول   خسارة.  دون   باألسواق

  أدى   ،أخرى   جهة   من   حلول.  دون   الحيوانية  الثروة  منتجي  لدى  كبيرة  أزمةى  لإ  أدى  ،ومشتقاتها اللحوم  لبيع  الرئيس  المصدر   كانت
  وجود   عدم  بسبب   األحيان  من  العديد   فيتالفها  إ  تم  التي  واألجبان  الحليب  من  كبيرة  كميات  تكدس   إلى  الحلويات  مصانع  إغالق
 لها.  مناسبة نيتخز  وسائل

 
  لألنشطة   الكامل  شبه  اإلغالق  من  أسابيع  بعد  االقتصادية،  تآالمنش   على  اإلغالق  ثار آ  تخفيفل  الحكومة  من  محاولة  وفي

 على  اعتمادا    االقتصادية  القيود  لتخفيف  عدة  إجراءات  عننيسان/أبريل    20  في  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أعلن  االقتصادية،

 
وأن األزمة المفاجئة جعلت التدخالت ضعيفة،    ،روناو وجود خطط فاعلة للتعامل مع القطاع الزراعي في إطار أزمة ك  عدم  الزراعةال تخفي وزارة   28
وعلى ضوء مشاكل    .  يواجه مصيره منفردا    ، كما كثير من القطاعات  ، الزراعي، وهو ما جعل المزارعشاطرها الرأي المؤسسات التي تعمل في القطاع  تو 

ر وخسائر نتيجة تقلبات األسعار، إلى تأثير قيود الحركة والتنقل وعدم اضر أإلى    ،متعددة تراوح مستوى األضرار بين إتالف محاصيل لعدم وجود تسويق لها
 . اليقين

رأس    250كان لديه  أحد مربي الثروة الحيوانية في قلقيلية  
اليوم،  في  بقرة، كان ينتج طن حليب طازج    35و  ،غنم

ولم  وخالل فترة اإلغالق توقف سوق الحليب بشكل كبير،  
تكن لدية القدرة على تصنيع الحليب وإطالة مدة صالحيته  

للتخزين.  نتيجة الثالجات  توفر  تقليل أمن      لعدم  جل 
س بقر،  أر   15بيع  بالخسائر وتوفير بعض السيولة، قام  

إطعامها  100و تكلفة  لتوفير  األغنام  لشراء و   من 
ئل الدفع قبول وسارفض تجار األعالف األعالف، حيث 

 غير النقدي عند الشراء. 
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  صباحا   10 الساعة بين بالعمل عمال 3 لديها التي الصغيرة للشركات، منها السماح حدة  على محافظة  كل  في السائدة الظروف
 مساء . 5و
 

 اإلنتاج وتذبذب األسواق في الكبيرة التقلبات 1.6

 السلع  من   المحلي  الطلب  على  كبيرة  سلبية  آثارا    كورونا  جائحة  تركت  لقد
  األعمال   منشآت  توقف  نتيجة  للسكان  الشرائية  القدرة  انخفاض  بسبب  والخدمات

  األجور،   مستوى  وانخفاض  البطالة،  معدل  وارتفاع  طويلة،  لفترات  العمل  عن
 إسرائيل  احتجاز  نتيجة  طويلة  لفترات  العام   القطاع  موظفي  رواتب  وانقطاع

  إلى   األعمال  منشآت   أصحاب  من  كبيرة  نسبة  أشارت  وقد    المقاصة.  أموال
  العمل  ساعات  وتخفيض ، لديهم العمال  من كبير جزء  تسريح إلى اضطرارهم

 الطويلة  اإلغالق  وأيام  السوق،  وتقلبات  الطلب،  النخفاض  نتيجة  للبقية  اليومي
 اإلنتاج  مدخالت  إلى  الوصول  في  صعوبة  واجهوا  كما    الحكومة.  قبل  من

  التخزين تكلفة ارتفاع بسبب طويلة لفترات المنتجات تخزين على قدرتهم وفي
  انخفضت   أيضا ،    الشامل.   اإلغالق  بعد  ما   مرحلة  في  الطلب  تلبية  على   قدرتهم  من  حد    ما  ،والزراعية  الغذائية  المنتجات  لبعض
  عن   المسؤولة  الحكومية   المؤسسات   بعض  في   العمل  وتوقف  ،المعابر   إلغالق   نتيجة  والخارج   إسرائيل  إلى   التصدير   على  القدرة

 بالتصدير. الخاصة الوثائق إصدار 
 

% 92 حواليتبّين أن  والمتوسطة، الصغيرة الشركات على كورونا جائحة تأثير  حول 29الصغيرة  المشاريع مركز  أعدها دراسة في
  والمدخالت  الخام  المواد في  نقص من تعاني  المشاريع من % 80 ن أ حين  في  ، منتجاتها على  منخفضا   طلبا   تواجه  الشركات من

 النقص. لتعويض خارجية تمويل بمصادر  االستعانة إلى والسعي إنتاجها، تخفيض إلى دفعها ما للتصنيع، الالزمة األولية
 

 ا  انخفاض  المحلية  والغذائية  الزراعية  المنتجات  من  العديد  فشهدت  الجائحة،  فترة  خالل   األسعار   في  كبيرة  تقلبات  السوق   شهد  كما
 الخارج. إلى تصديرهاعلى  القدرة وعدم ،المنتجات وتكدس  ،الطلب النخفاض نتيجة األسعار  في ا  كبير 

 
  والمنظفات  التجميل  مستحضرات  إنتاج  من   تحولت   المنشآت  فبعض  أنشطتها،  تعديل  خالل من  للجائحة  المنشآت   بعض  استجابت

 يدعدال  اضطر   الزراعي،  القطاع  في  بينما    عليها.  الكبير   الطلب  مواكبة  أجل  من  الكحول  على  تحتوي  التي  المعقمات  إنتاج  إلى

 
29 http://sec-pal.org/ 

 البيضا عين  في المزارعين من عدد  أشار 
  خالل  دويةواأل  األسمدة  أسعار  ارتفاع  إلى

  على   الطلب  قل  حين  في  ،الجائحة
  كان   التاجر:  المزارعين  أحد )  الخضروات

  في   خضار   صندوق /سحارة  40  يشتري 
ف  ،اليوم اآلن    10يشتري    أصبحأما 

 (. فقطسحارات 

  الذي  الخاروف   المثال،   سبيل   على   منتجاتهم،   أسعار   في  كبير   انخفاض  لى إ  المواشي   ومربي   المزارعين  من   عدد   شارأ
 . للتاجر  ا  دينار  120-130و ،للمستهلك ا  دينار  160-150 ـب يباع أصبح ،أردني دينار  200 الجائحة قبل سعره
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  ، األحمر   )كالملفوف  والفنادق  المطاعم   قبل   من  أساسي   بشكل  مطلوبة  كانت  التي  المزروعة   المحاصيل  ير يتغ  إلى   المزارعين  من
 والكوسا. والخيار  كالبندورة األساسية بالمحاصيل واستبدالها المثال(، سبيل على  والخس ،والبروكلي

 

 والدولية المحلية ألسواقى ال إ الوصول على المنتجين صغار  قدرة عدم .1.7

 الحكومة  اتخذتها  التي  والسفر  التنقل  من  والحد   اإلغالق  تدابير   أدت
 للحد  فلسطين  مع  تجارية  بعالقات  ترتبط  التي  األخرى   والدول  الفلسطينية

 المنشآت  أصحاب  وصول   إعاقة  إلى   كورونا،  جائحة   انتشار   من
الإ  فلسطين  في  والمزارعين  شراء  أجل  من  والدولية  المحلية  ألسواقى 

 أنه  كما    كبيرة.  خسائر   مكبده  ما  ،منتجاتهم  لتصدير   أو  األولية  المواد
 في  كبيرة  صعوبة  المنشآت  أصحاب   وجد  الماضية  األشهر   خالل

 بسبب  الدولية  واألسواق  إسرائيل  من  اإلنتاج  مدخالت   على   الحصول
 على  الحصول  ذلك  يتطلب  حيث  إسرائيل،  مع  األمني  التنسيق  وقف

 التنسيق. وقف بسبب إصدارها يتم ال التي الفلسطينية، الرسمية الجهات  من استيراد رخص أو خاصة تصاريح
 

  نتيجة   ،مثال    الزراعة  قطاع  ففي
 ووقف  الدولية  التجارة  على  للقيود

 إسرائيل،  مع  األمني  التنسيق
  المحليين   المنتجين  وصول  تعطل

  المبيدات، و   األسمدة،  إلى
 البيطرية،  األدويةو   ،األشتالو 

  استيرادها   يتم  التي  واألعالف
  أدى   ما  الخارج،  من   أساسي  بشكل

 آثار   وترك  أسعارها  ارتفاع  إلى
 كما   الزراعي.  اإلنتاج  على  كبيرة
  منطقة   في  العنبو  مزارع  واجه

 مزروعة  دونم  5000  يقارب  ما  هنالك  أن  لحم  بيت  في  التجارة  غرفة  رئيس  أفاد  حيث  منتجاتهم،  تسويقفي    كبيرة  صعوبة  لحم  بيت
  الجائحة،   قبل  إلسرائيل  يورد   كان   اإلنتاج  من   % 50  من   أكثر   ن إ  حيث   المحصول،   تسويق  في  كبيرة  مشكلة  أصحابها  واجه   ،عنب

 لبيع  خاصة  خيم   أو  فعاليات  تنظيم  خالل   من   ،منتجاتهم  تسويقفي    المزارعين  لمساعدة  بمبادرات  تقوم  التجارية  الغرفة  جعل   ما
 العنب. وورق  العنب لبيع والتسليف التوفير  وجمعيات الزراعية اإلغاثة لجان مع والتواصل ،العنب

 
  والمشاريع   التعاونية  الجمعيات  خالل  من  إدارتها تم  ت  التي  المشاريع  خاصةوب  ،كبير   بشكل   للدخل   المدرة  النسائية  المشاريع  تأثرت

  ، واألجبان  ، والمكدوس  ، الشطة  )إنتاج  الغذائية  المواد  إنتاج  على   تعمل   والتي  لحم،  وبيت   والقدس  األغوار  مناطق  في  النسائية

أن القيود على الحركة لم تمكنه من  إلى  حد مربي النحل في منطقة قلقيلية  أ أشار  
والخليل أو الجبال، حيث كان لديه خطة للتصدير   األغوار تنقيل خاليا النحل إلى  

  ةخلي  700كثر من أ ى لإتوسيع االستثمار ليصل ى لإما دفعه  ،لسعودية ودبيى الإ
  نحل، لكنه في النهاية لم يتمكن من تسويق منتجاته دوليا  بسبب القيود على الوصول 

ألسواق الدولية، ما اضطره لبيع كميات العسل المنتجة بأسعار منخفضة في  ى الإ
خلية    400لى  إ من خالل تقليل عدد الخاليا    السوق المحلي، وتخفيض اإلنتاج الحقا  

  40ن التجار المحليين قاموا باستيراد حوالي  أخاصة  وبلتغطية الخسائر التي تكبدها،  
أي قيود من قبل الحكومة على االستيراد من  طن عسل من الخارج، حيث ال يوجد  

 الخارج لحماية المنتج الوطني. 

 منطقة  في   والبقر   األغنام  مربي  من  عدد   أفاد
  بها  والمقصود ،"الطعمة" أنب ،وقلقيلية غوار األ
  التوجه   وتم  ،إسرائيل  من  جلبها  يتم  ،عالفاأل

الإ   استيراد   تصريح  على   للحصول   لمحافظى 
 فترة  خالللكن    ،اإلسرائيلي  السوق   من  لشرائها

 .استيرادها تعذر  اإلغالق
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ى  لإ  الوصول  على  القدرة  عدم  نتيجة  ،والتراثية  اليدوية  والمنتجات  وغيرها(...    والحلويات،  المعجناتو   الدبس،و   الفريكة،و   ،واللبنة
 بمنتجهم،  المستهلك  وتعريف  ،منتجاتهم  لتسويق  الكبير   الدور   لها  كان  التي  والبازارات  المعارض،  توقف  مع  خاصةوب  ،ألسواقا

  تصنع   التي  لحم  بيت  منطقة  في   النساء  إحدى  أفادتو    والقدس.  لحم  بيت  لمدن  خاصةوب  ،األجانب  السياح  تدفق  وقف  وأيضا  
  لألسواق،   منتجها  ووصول   منتجاتها  جميع  بيعى  لإ  أدت  ،الماضية  السنةالمعارض  في    مشاركتها  أنب  اليدوية  واألشغال   اإلكسسوارات

  كما     .هؤ إلغا  تم  الذي   األعمال  سيدات  منتدى  قبل  من  تنظيمه  المقرر  بالمعرض  المشاركة  على  السنة  لهذه  الكلي  االعتماد   وكان
  والحرف   لألغذية  والمنتجين  المزارعين  صغار   قدرة  على  سلبا    أثر   ، السنة  لهذه  لحم  بيت-بتير   في  الباذنجان  مهرجانلغاء  إن  أ

 المهرجان.   هذا  في   المنتجات  سويقلت   ا  كشك  27  حوالي  وإنشاء  تنظيم  تم  الماضية  السنة  ففي  ،منتجاتهم  تسويق  من  والتطريز   اليدوية
 

 السيولة  وفجوات المالية التحديات. 1.8
 المرتجعة  الشيكات. 1.8.1

  سلطة   قيام  واألفراد،  األعمال  منشآت  على  كورونا  جائحة  آثار   من  الحد  أجل  من  الحكومة  اتخذتها  التي  المالية  اإلجراءات  أبرز   من
  صدرمُ   ومنح  أشهر،   أربعة  لمدة  والقروض  للشيكات   المالي  الحق  بتمديد  تسمح  الطوارئ   فترة  أثناء  قرارات  بإصدار   الفلسطينية  النقد

 وأصحاب   المواطنين  على  إضافية  وأعباء  إرباكا    خلق  ذلك  أن  إال    .ا  بنكي  ا  رصيد  يملك  كان  لو  حتى  تغطيته  عدم   حق  الشيك
  النقد،   لسلطة  شيكال    50و  للبنوك،  شيكال    60)  الشيكات  إرجاع  عند  كبيرة  عموالت  النقد  وسلطة  البنوك  تستوفي  حيث  المنشآت،

  قيمة  من% 16 أي ؛عموالت شيكال   160 التاجر  يكلف شيكل ألف بقيمة المرتجع الشيك أن أي الشيك( تغيير  على شيكال   50و
 الشيك.

 
  المنشآت   أصحاب   من   كبير  عدد  اشتكى  المقابالت،  خالل

  قدرتهم   على   أثرت  األزمة  أنمن    المتضررة  والمتوسطة  الصغيرة
  أعباء   يحملهم  ما  لديهم،   السيولة   نقص  بسبب  الشيكات  تغطية  في

 الشيكات  على  يدفعونها  التي  الكبيرة  العموالت  نتيجة  إضافية
  نتيجة   خام  مواد  شراء  على  قدرتهم  عدم   إلى   إضافة  المرتجعة،

  أصحاب   من   العديد  اشتكى  كما    نقدا .  الدفع  المورد  اشتراط
  البنوك   تفهم  عدم  من  ، السياحة  قطاع  في  خاصة وب  ،المنشآت

  لألزمة   الكارثية  االقتصادية  اآلثار  تبعات  اإلقراض  ومؤسسات
  سياسات   في   وتخبط  وضوح  عدم  إلى  إضافة  منشآتهم،   على

  األولى   األربعة  األشهر  على  التأجيل  واقتصار   المؤجلة،  األقساط  على  الفوائد  احتساب   بآليات  يتعلق  فيما  النقد  سلطة  وقرارات
  عام   بشكل  وقروض  تمويل  توفير   وعدم  القطاعات،  بعضعلى    السلبية  انعكاساتها  ومضاعفة  استمرارها  من  الرغم  على  ،للجائحة
 الجائحة.  خلقتها التي الكبيرة التحديات مع تتناسب ميسرة وضمانات بشروط

 
 االقتصادية األنشطة استئناف أجل  من  الالزم التمويل إلى  الوصول و/أو النقدية السيولة توفر  .1.8.2

 قام  لحم  بيت  منطقة  في  األفراح  قاعات  أصحاب  أحد
  بحوالي   التجار   أحد   من (  مخلالت)  غذائية  مواد  بشراء

 وحاليا    شيك،  خالل  من  الدفع  وتم  ،شيكل  آالف  10
  قاعة   صاحب   بحبس (  الشيك  صاحب )  التاجر  يطالب
  أن   العلم  مع  الشيك،  قيمة  بتغطية  التزامه  لعدم  االفراح

 تعليمات  حسب  تماما    توقف  فراحاأل  صاالت  نشاطات
 . فادحة خسائر  القاعات أصحاب  كبد ما ،الحكومة
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وفي    أنشطتها،  استئناف  في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  الشركات  يواجه  الذي   األكبر  التحدي  السيولة  نقص  يعتبر 
  وتسويق   الخام،  المواد  أسعار   ارتفاعو   واألسعار،  الطلب  انخفاض  )مثل،  كورونا  جائحة  خلقتها  التي  التحديات  وجه  في  صمودها

  جميع في  شركة   341 من  مكونة مختارة عينة على  (SEC)  الصغيرة المؤسسات مركز أعدها دراسة أظهرته ما  وهو المنتجات(،
  من  الفاو()  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أشارت  كما    30. الماضي  نيسان  شهر  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  محافظات

 والتعاونيات،  والتجار   والصيادين  والرعاة  المزارعين  صغار   من   72  من  لجنة  مع  مقابالت  خالل  من  تحديدها  تم  مؤشرات  خالل
 مع  التعامل  على  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  المؤسساتة  قدر   من  حدت  االئتمان  خيارات  ونقص  السيولة  قيود  أن  إلى

 الطلبية. على الموافقة جلأ من النقدي الدفع الموردين اشتراط مع خاصةوب ،اإلنتاج مدخالت أسعار  ارتفاع
 

  من  للتخلص تسريحهمى لإ اضطرها ما موظفيها، أتعاب دفع على قادرة غير المنشآت من  العديد أصبحت السيولة، نقص بسبب
 أصبحوا  بحيث  ،الرئيسية  الدخل  مصادر   من  سر األ  آالف  وحرمان  ،البطالة  معدل  في  كبير   ارتفاع  إلى  أدي  ما  وهو  رواتبهم،  ءعب
  الحصول  أجل من العمل أرباب على العاملون  رفعها التي القضايا  ذلك إلى أضف األساسية، االحتياجات تلبية على قادرين غير 
 القاعة   صاحب  على  قضايا  األفراح  قاعات  إحدى  في  العاملين  من  عدد  رفع  المثال،  سبيل  على    ومستحقاتهم.  أتعابهم  على

  قام  ثم  ومن  ،لألزمة  األولى  ةاألربع  للشهور   رواتبهم  دفع  نهإ  حيث  شيكل(،  ألف  100  )حوالي  المستحقاتو   باألتعاب  للمطالبة
 رواتبهم. دفع  على قدرته لعدم بتسريحهم

 
  التي  الشروط   نإف  استدامة(،   )برنامج  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  لدعم   النقد  سلطة قبل  من   إقراض  برامج  تطوير من    رغم على ال
  سياسات   أدت   كما  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت   من   كبير  عدد  مع  تتناسب   ال   قروض  لمنح  البنوك  تضعها

 هنالك كان كما  .ةأالمنش  أصحاب على  ضغوطات إلى )للتأجيل( ضافيةاإل الفائدة لغاءإ عدم  مع األقساط تأجيل في النقد سلطة
  بـ  مضروبا    الدين  أصل  هو  )هل  القروض  دفعات  تأجيل  لقرار   الفائدة  احتساب  كيفية  حول  النقد  سلطة  تعليمات  في  وضوح  عدم
  مؤسسات   بعض  قبل  من  استغالله  تم  هذا  الوضوح  عدم.   ( أشهر   أربعة  لمدة  جديد  كقرض  تحتسب  أم   ،المؤجلة  الشهور   عدد

 نسبة  زيادة  إلى  المشاغل  أصحاب  ألحد  الشهرية  الدفعات  تأجيل  أدى  المثال،  سبيل  فعلى    إضافية.  فوائد  احتساب  في  اإلقراض
 في الكبير  االنخفاض ظل في خاصةوب ،المنشأة على ا  إضافي ا  مالي ئا  عب وضع الذياألمر  دراماتيكي، بشكل القرض على الفائدة

 .المستقبل في التمويل على  الحصولته في رغب على  سلبا   أثر  ما ،اإلنتاج
 

  الشروط   بسبب  كورونا  جائحة  فترة  خالل  تمويل  على  يحصلن  لم  أنهنب  نساء  تمتلكها  التي  المنشآت  أصحاب  من  العديد  صرح
  مشغل  صاحبات  حدىإ  المثال، سبيل  على   رواتب.  وقسائم كفالء من اإلقراض ومؤسسات البنوك قبل  من المطلوبة الضماناتو 

  على   حصلت، زوجهاى لإ إضافة ن و آخر  ن و عامل فيه ويعمل ،2019 العام  في هؤ إنشا تم الذي الزيتون  خشب من التحف لتصنيع
  تأجيل تم  و   ،السدادفي    تتعثر   ،السياحة  وتوقف  كورونا  جائحة  أزمة  ومع  ،اإلقراض  مؤسسات  حدىإ  من  دوالر(  4,000)  قرض

  000)  خر آ  قرض  على  المشغل  صاحبة  حصلت  ،اإلغالق  وتجنب  األزمة  وجه  في  وللوقوف.   الفائدة  نسبة  زيادة  مع  الدفعات
 عليه. المترتبة والفوائد السابق القرض مستحقات تغطية في نصفه من أكثر  استخدام  تم  دوالر(

 

 
30 http://sec-pal.org/ 
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 دراسية  حالة
  منهم   كل   ولدى  ،متزوجون   منهم  ثالثة  ،أبناء  وخمسة  الزوجة،و   الزوج،  من  مكونة  أسرة  وهم  واالبن"،  "األب  وفادي  فايز   مشغل

  خشب   من  والسياحية  الدينية  التحف  عيصنّ   المشغل    المشغل.  من  اشون تيع  جميعهم  والجامعات،  المدارسفي    أبناء  3-2  من
  كبيرة   كميات  تجهيز   يتم  حيث  السنة،  بداية  مع  التصنيع  يبدأ    سنة.  37  منذ  الحرفة  هذه  في  فادي  أبو  يعمل  حيث  الزيتون،

  خالل   يتم . آذار  شهر  بداية مع الوافدة السياحة على يعتمد  الذي السوق  طلب لتلبية وأيار  الثاني كانون  بين ما األشهر في
 )سنتوارى(  شرقية  تحف  لمحال   منتجاته  المشغل   يبيع    السنة.   لمعظم  ودهان   خشب   من   الخام   المواد  شراء   للموسم   التجهيز   فترة
 وأوروبا.  أمريكا إلى التحف تصدر  وشركات  لحم بيت في
 

  ن ياللذ  2019و  2018  بموسمي  سوةأ  متميزا    موسما    يكون   أن  المتوقع  من   كان  الذي   2020  للعام  السياحي   للموسم  تحضيرا  
  بسعر  زيتون   خشب  انطنأ  10  بشراء   فادي  أبو  قام  الخشبية،  الحرف  ومشاغل  لحم  لبيت  السياحية  المواسم  أفضل  من  كانا

  مؤسسات ى  حدإ  من   قرض  على  حصل  كما    إضافية.  ماكينات  في   واستثمر   أخرى،  تصنيع  ومواد   ، الواحد  للطن   شيكل   3,000
  ، السياح  وفود  وتوقفت  ،ذارآ  شهر   في  األزمة  بدأت  منذ    .2019  سنة  أواخر   في  دوالر   20,000  بقيمة  الصغيرة  اإلقراض
 القرض،  سدادفي  فادي أبو تعثر  ،$1500 بقيمة صغيرة طلبيات بضع سوى يبيعوا لم حيث التحف، طلبيات معها وتوقفت
 4000قيمتها    إضافية  فوائد  بتكلفة  (2021)  المقبلة  السنة  بداية  إلى  الدفعات  تأجيل  تم  اإلقراض  شركة  مع  اتفاق  وبحسب

  لشراء   اإلقراض  مؤسسة   من  آخر  قرض  طلب   تم  كلي،  شبه  بشكل   اإلنتاج  توقف  مع.   دوالر  6800  إلى  تصل  وقد  ، دوالر 
    الرئيسية.   للمنشأة  فقط  دوالر  1700  على  والموافقة  الطلب  رفض  تم  ولكن   للعائلة،   زراعية  أرض  على   وإعدادها  بالستيكية  بيوت

  تاريخ   الزيتون   لخشب  نإ  حيث  ،للنار   كحطب  (ا  طن  30)  اشتراها  التي  الزيتون   خشب  كمية  معظم  يبيع  أن  فادي  أبو  اضطر 
  كما   اإلنتاج  عودة  حال  في  صيانة  إلى   بحاجة  فهي  الماكينات  تشغيل  عدم  ومع  األخرى،  والمواد  الدهان  كذلك  صالحية،

 السابق.
 

 أربعة  لمدة  المقترضين  لجميع  الشهرية/الدورية  القروض  سداد  الفلسطينية  النقد  سلطة  تأجيل   طريق  عن  الحكومية  االستجابة  وكانت
  السياحة ا  قطاع  أما.   ( ق التورّ   الجدولة،  إعادة  الهيكلة،  إعادة  المكشوف،   على  السحب  المثال،  سبيل  )على  متعددة  خيارات  مع  أشهر 

  المدفوعات   على  اإلضافية  الفوائد  أو  والعموالت   الرسوم  تحصيل  النقد  سلطة  حظرت   كما    أشهر.   ستة  لمدة  التأجيل  تم  قدلف  ،والفندقة
 االئتمان   بطاقات  سقوف  تمديد  الفلسطينية  النقد  سلطة  تعليمات  تضمنت  كما .   االقتصاد  في  مليار   1.5  ضخت  التي  المؤجلة
 التطور   هذا  من  المتضررين  األفراد  والعمالء  ،والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   المتناهية  والشركات  للعمالء  الممنوحة  االئتمان  وخطوط
 الشيكات  نظام  في  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  المتضررين  لألفراد  االئتماني  التصنيف  لتعليق  هذا  خاذاتّ   تم  وقد  الجديد،

 الناشئة،  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  جديد  ائتمان  تقديم  البنوك  من  الفلسطينية  النقد  سلطة  طلبت  كما    المرتجعة.
 اإلقرارات  تقديم  في  التأخر   غرامات  الفلسطينية  السلطة  ألغت  الضريبي،  الجانب  وفي    الصحي.  للقطاع  المباشر   االئتمان  وتقديم

 1  من  المضافة  القيمة  ضريبة  عن  الصادرة  التخارج  وفترة  يونيو،حزيران/  شهر  حتى  الضريبي  اإليداع  مهلة  وتمديد  الضريبية،
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  جائحة   من   ا  متضرر   عامال    40202  لـ   مساعدات   صرف  مايوأيار/  17  في   الحكومة   بدأت     31. أبريل نيسان/  15  إلى   مارسآذار/
 32. شيكل 700 على النقل( الخدمات،  السياحة، البناء، )مثل تضررا   األكثر  القطاعات في العمالبعض  حصل   كورونا.

 
 والصغيرة  الصغر  المتناهية تآ للمنش  صندوقا   النقد سلطة  أطلقت الفلسطينية: النقد لسلطة التابع "استدامة"  برنامج إطالق  تم ولقد

  300 الصندوق  حجم ويبلغ   باألزمة. المتأثرة والمتوسطة والصغيرة الصغر  المتناهية للمؤسسات ميسرة قروض لتقديم والمتوسطة
 خالل  من  تنفيذه  وسيتم  للصندوق،  المحدد  المبلغ  ضمن  من  دوالر   ماليين  210  بـ  الفلسطينية  النقد  سلطة  تساهم  دوالر،  مليون 
  المؤسسات   ذلك  في  بما  المتضررة،  المؤسسات  البرنامج  يستهدف    المتخصصة.  األصغر   والتمويل  اإلقراض  ومؤسسات   البنوك

  استدامة  على  والحفاظ  كورونا،  جائحةعلى    للتغلب  التكلفة  منخفض  تمويل  لتلقي  للدخل  المدرة  والمشاريع  النساء  تديرها  التي
  والصغيرة   الصغر   المتناهية  المشروعات  على  البرنامج  سيركز     العمالة.  على  للحفاظ  المالية  قدرتها  وزيادة  التشغيل،  وتكلفة  عملياتها،

  تزيد   ال  اسمية،   فائدة  معدالت  الصندوق   سيقدم    التشغيلية.  قدرتها  ولزيادة  االسترداد   لغرض  فورية  سيولة  تتطلب  التي  والمتوسطة
  تتجاوز  أن  يمكن  الحيث    ،(MFIs)  األصغر   التمويل  ومؤسسات  البنوك  خالل  من  شهرا ،  36  سداد  وفترة  ،متناقصة  %3لى  ع

 33. األصغر  التمويل لمؤسسات %9و ،للبنوك %3 الفائدة
 

 المشاريع  لدعم  "إسناد"  الطارئ   اإلقراض  برنامج  للتنمية(  الحكومي  االستثمار   )صندوق   الفلسطيني  االستثمار   صندوق   وأطلق
 تمكين  إلى  البرنامج  يهدف    األصغر.  التمويل  مؤسسات  خالل  من  المصرفي  للتمويل  القابلة  غير   الصغر   والمتناهية  الصغيرة

  التي  الطوارئ  حالة  أثناء وموظفيها بعمالها واالحتفاظ عملياتها  على للحفاظ الالزمة  السيولة  إلى  الوصول  من  المؤهلة" "الشركات
  قدرها   إجمالية  ميزانية  الصندوق   لبرنامج  كون تس     التعافي.  مرحلة  خالل   الشركات  تلك  ودعم كورونا،  جائحة  نتيجة  فلسطين  تعيشها

 من   تنفيذه  وسيتم  ،أمريكي  دوالر   مليون   15  بقيمة  إقراض  برنامج  هو  األول  المكون   رئيسيين:  ومكونين  أمريكي،  دوالر   مليون   25
  الفور.  على  تنفيذها  وسيتم  ،دوالر   ماليين  5  من  األولى  المرحلة  وتتكون     مرحلتين.  على  الشريكة  األصغر   التمويل  مؤسسات  خالل
 هذه   تنفيذ  سيتم     مشروع.   لكل   دوالر   ألف  20  إلى  تصل  الصغر   متناهية  الصغيرة  لألعمال  قروض  منح  إلى  المرحلة  هذه  تهدف

  المال   رأس  ذلك  في  بما  للدخل،  المدرة  لألنشطة  قروض  منح  إمكانية  مثل  إضافية   ميزات  مع  ميسرة  قروض  خالل  من  المرحلة
  ، األسعار  وتنافسية  ،المعقولة  والفوائد  القروض،  طلبات  على  والموافقة  للمراجعة  السريع  التتبع  وعملية  التشغيلية(،  )النفقات  التشغيلي

  أسعار أو عموالت أو رسوم بدون  شهرا   24 مدى على القروض سداد يتم أن بشرط أشهر، ستة إلى تصل سماح فترة إلى إضافة
  العمليات،   واستئناف  الجائحة   بعد   التعافي  لمرحلة   والمتوسطة  الصغيرة  الشركات   إعداد  إلى  الثانية  المرحلة   وتهدف    مخفية.  فائدة
  خطة  فيضم ،"إسناد" لبرنامج الثاني المكّون  أما.  العام هذا  نهاية بحلول  ستنتهي بالوباء المتعلقة الطوارئ  حالة  أن افتراض على

 .الحقة مرحلة  في عنها اإلعالن  سيتم أمريكي، دوالر  ماليين 10 قدرها إجمالية بقيمة إضافية قروض ضمان
 

 كامل  شبه بشكل  العمل عن السياحة قطاع في والمتوسطة والصغيرة الصغر  متناهية المنشآت توقف مشكلة .1.9

 من  مجموعة  بعمل  واآلثار   السياحة  وزارة  قامت  ،السياحة  لقطاع  الماسة  االحتياجات  إلى  لالستجابة  الحكومة  من  محاولة  في
  القطاع  دعم يخص ما إقرار  وتم الوزراء، لمجلس ومقترحاتها توصياتها رفع وتم ،األزمة مواجهة وكيفية  الخسائر  لتقدير  الدراسات

 

31 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
32 https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-6 
33 http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=205&ArtMID=793&ArticleID=2517&language=en-US 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-6
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=205&ArtMID=793&ArticleID=2517&language=en-US
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 من  يرخصون   الذين  واألفراد  المؤسسات  وإعفاء  للفنادق،  فورا    الضريبية  اإليرادات  من  %50  صرف  خالل  من  الفندقي،  السياحي
  القروض   سداد  الفلسطينية  النقد  سلطة  أجلت  كما   2020.34  للعام  الترخيص  رسوم  من  سياحية  كمهن  السياحة  وزارة  قبل

 أشهر.  ستة لمدة والفندقة السياحة لقطاعي  الشهرية/الدورية
 

  في   العاملة  هي  تضررا    األكثر   والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  أن  والقدس  لحم  بيت  مدينتي  في  الميدانية  الدراسة  خالل  من  تبين
  )خشب،   الحرف  صناعة  مثل   به  المرتبطة  والقطاعات  والمطاعم(  والفنادق،  السياحيين،  واألدالء  السياحة،   )وكاالت  السياحة  قطاع

  التصنيع   ومشاريع  والتماثيل،  الحجر   ومشاغل  )سنتوارى(،  التحف  ومعارض  السياح،  نقل  وشركات  وجلود(،  وتطريز،  وسيراميك،
  لزيارة  معدل  أعلى  2019  عام ال  سجل  فقد    والمخابز.   األفراح،  وقاعات   والمناسبات،  للفنادق  الحلويات   ومشاريع  للفنادق،  الغذائي
  السياحة   انتعاش  بسبب   الذروة  فترات  في  الفنادق  في  تقريبا    كاملة  إشغال   نسبة  إلى   وصلت  حيث  لحم،  وبيت  القدس  في  السياح
  مليون   77  يراداتهاإ  بلغت  القدس،   في  ا  فندق  20  حوالي  هناك    خاص.  بشكل  القدس  مدينة  إلى  اإلسالمية  والسياحة  ، عام  بشكل
  يكون   أن   المتوقع  كان  حيث   %، 100  تقريبا    2020  العام  في  الفنادق  بعض  حجوزات   وكانت  اإلسرائيلية،  اإلحصائيات  حسب   دوالر 
  تجارية  أسواقا  م  أ  مطاعم  كانتأ  سواء  الوافدة،  السياحة   على  يعتمد  الشرقية  القدس  اقتصاد  من   %50  من  أكثر  إن    قياسيا .  عاما  

  سياحيا .   ونزال    فندقا    53  من  أكثر   تضم  التي  لحم  بيت  لمدينة  بالنسبة  الحال  كذلك  بالمدينة،  االقتصادية  المنشآت  من  غيرهام  أ
  الفنادق   وترميم  وتوسعة  بناء  في  كبير   بشكل  االستثمار   تم  القدس،   مدينة  في  الماضية  األعوام  مدار  على  السياحة  انتعاش  بسبب

 إضافة  كبيرة  مالية  خسائر  تراكم  إلى   أدى  ما   ،كورونا  جائحة  بسبب  العمل  عن   توقف   معظمها  أن  إال  بالسياحة،   المرتبطة  والمشاريع
  األيدي   بهجرة  تسبب  ما   العمل،  عن  الطويلة  التوقف  فترات  بسبب   والمعدات   المنشآت  بصيانة  المرتبطة  المباشرة  غير   الخسائر   إلى

 أسرع.  بشكل نفسه بناء إعادة على القدرة لديه الذي اإلسرائيلي االقتصاد في العمل إلى الماهرة العاملة
 

 سياحي  فندق - دراسية حالة
  إلحياء   عديدة  دول  من  القادمين  المسلمين  بالسائحين  يعج  المحتلة  القدس  بمدينة  الزهراء  شارع  في  "الوطني"  فندق  كان

  آذار  أشهر  في  بالفندق  اإلشغال  نسبة  أن  إلى تشير   الفندق  صاحب  تقديرات  كانت     مغلق.   اآلن  لكنه   رمضان، شهر 
  في الدولية فالسياحة  المطلوبة. الحجوزات الستيعاب كافية غرف لديه تكن فلم %،100 إلى ستصل وأيار  ونيسان
  تزايد  بسبب  وذلك  ، 1967  العام  منذ   مسبوق   غير  بشكل  الماضية  األربع  سنواتال  خالل  انتعشت   عام  بشكل  القدس

 وإندونيسيا،  وتركيا  بريطانيا  من   القادمون   المسلمون،  السائحون     خاص.   بشكل  اإلسالمية  والسياحة  عام  بشكل  السياحة
 الفلسطينية   الفنادق  في  ويقيموا  والتراويح،  الفجر   صلوات  ألداء  األقصى  المسجد  وامّ ؤ ي  أن  الماضية  السنوات  في  اعتادوا
  ذهب حيث  األزمة،  بدء  منذ عمل  دون  أنفسهم أغلبهم وجد  ، عامال   68 نحو الفندق لدى.  القديمة البلدة من القريبة

 وتدريبهم  بهم  االستثمار   بعد  ماهرة  غير   كعمالة  الخدمات  أو  البناء  قطاع  في  اإلسرائيلي  السوق   في  للعمل  غلبهمأ 
  فندقا    عشرين  نحو  على ذاته  األمر   ينعكس.   والتعقيم  الصيانة  بأعمال  القيام  أجل   من   عاملين  بضعة  تبقى    لسنوات.

  وشركات   المطاعم  لتشمل  السياحي،  القطاع  خسائر  دائرة  وتتسع    غرفة.  1500  حوالي  تضم  الشرقية،  القدس  في
 السياحة   على  يعتمد  الشرقية  القدس  اقتصاد  من   %60  من  أكثر   نإ  حيث  ،التجارية  واألسواق  السياحية  الحافالت

  .المدينةفي    االقتصادية  والمنشآت  الفعاليات  من   غيرهاأم    قاعاتأم    تجارية  أسواقا  م  أ  مطاعم  أكانت  سواء  الوافدة،
 

34 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=TtyCnCa876211412637aTtyCnC 

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=TtyCnCa876211412637aTtyCnC
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  الجاري،   العام  نهاية  مع  يأ  ،ةالمقبل  القريبة  األشهر   في   تدريجيا    تعود   سوف  السياحة   أن   هي  الفندق  صاحب  توقعات
  األزمة  قبل  عليه  كانت   ما  إلى  تعود   ولن  قليال ،  أكثر  أو  %50  نسبةب  ستعود  2021  وفي  (،%20-10)  بنسبة  ستعود

  نحتاجه  "ما  بالقول:  األزمة  بعد  للنهوض  السياحي  القطاع  احتياجات  الفندق  صاحب  ويلخص    سنوات.  3  بعد  إال
  فيطول أ ا  وقت السائحيمضي  نأ جل أ من القدس في السياحية النشاطات في االستثمار  هو السوق  إلى العودة عند

  إلى   نحتاج  اإلسرائيلي،  السياحة  قطاع  إلى  يذهبون   العمال   فأفضل  الموظفين،  مهارات  تطوير  إلى  ونحتاج  المدينة،
 اإلسرائيلي".  السوق   إلىالذين ذهبوا    العمال  من  ا  كبير ءا   جز   خسرنا  غالبا    ضيافة،  إلى  طباخين   من  عمالنا  قدرات  تطوير 

 
  منها  الشرقية القدس مدينة نصيب إنف االقتصاد، إلنعاش الشواكل مليارات ضخ من اإلسرائيلية الحكومة به قامت ما إلى إضافة

  االحتالل   حكومة  القدس،  في  وفنادق  لحم  بيت  في  فندق  "لدي  :الفنادق  أصحاب  أحد  مقارنة  وبحسب  ،ولكن    جدا .  محدودا    بقي
 بيت  في   ."الحكومة  من  اإلغالق  على  ونجبر   ،دعم  أي  يوجد  ال  الضفة  في  ولكن  ،الموظفين  وتدعم  الفنادق  جزئي  بشكل  تدعم
  كمراكز  منها  جزء  تخصيص  وتم  العمل،   عن  المحافظة  فنادق  جميع  توقفت   ،2019  العام  في  قياسي   سياحي   موسم   وبعد  لحم، 

 مشغل  200  حوالي  وعددها  أبوابها  الحرفية  المشاغل  جميع  أغلقت   كما    قاء.لال  وبيت  ،والبرادايس  ،أنجل  فندق  مثل  الصحي  للحجر 
 حركة  توقف  بسبب  منتوجاتها  بيع  من  تتمكن  لم  إنهاف  اإلنتاج،  في  منها  جدا    محدود   عدد  استمرار   ومع  حتى    المذكورة.  الفترة  خالل

  إغالق  أثر  كما     أسرة.  200  قرابة  يعيلون   الذين  العمل   عن  ن يالمتجول  التذكارية  المنتجات  باعة   وتوقف  ، المحافظة  في   السياحة
  والمعجنات،  ،والحلويات ،والمربى ،الزيتون  زبدة من ؛الغذائي التصنيع في تعمل التي  المنشآت من الكثير  على والمطاعم الفنادق

  في   تستخدم  التي   واألعشاب  األحمر،   والملفوف  الخس،   أنواع  مثل   والمطاعم  الفنادق  في   تستخدم   التي  الخضراوات  محاصيل   وعلى
  والفنادق   السياحةه ببيع  ارتباط  بسبب  %20  إنتاجية  بطاقة  حاليا    يعمل  جاال،  بيت  في  حلويات  مخبز   لديه  فؤاد  العم  مثال      السلطات.
  على   30و  ،المرتفع  الموسم   في   عامال    40  لديه  كان     للمناسبات.  الحلويات   تقديم  في   متخصص  نهإ  حيث   واألعراس،   والمطاعم

 خبراتهم. خسارة من  خوفا   عنهم يستغني أن يستطيع ال لكنه ،اإلنتاجية طاقته من  أكثر  وهم عامال   12 يوظف واآلن  ،العام مدار 
 

  أو   (،BDS)   األعمال  ودعم  تطوير   خدمات  إلى  تفتقد  السياحي  القطاع  في  المتضررة  المنشآت   معظم   أن  إلى   اإلشارة  الضرورة  من
  الطلب   انخفاض  ظل   في  للتصدير   ضمانات  صندوق   يوجد  ال   كما    كورونا.  جائحة  بعد  ما  والتعافي  للنهوض  واضحة  استراتيجيات

 تقدير.  أقل على  القادم العام حتى  يستمر  أن المتوقع من الذي للسياح،  الكامل شبه  للغياب نتيجة جدا   كبير  بشكل
 

 تجمع  بحيث  والزراعة،  السياحةي  قطاع  على  الجائحة  تداعيات  لمواجهة  تريد(  )بال  مؤسسة  قبل  منة  أولي  خطط  تطوير   تم  لقد
 والمتوسطة الصغيرة والمنشآت الحرفية  والصناعات السياحي  بالقطاع لنهوضل والعام  الخاص ين القطاع قبل من  المبذولة  الجهود

  الوزراء   مجلس  رئاسة  على  عرضها  ليتم  الخطط  هذه  تجميع  يتم  ،حاليا     الجائحة.  فترة  خالل  جدا  كبير   لضرر   تعرضت  التي
  والحدود   المعابر  أزمة  بموضوع   ،أيضا    ،تتعلق  بل  ،وتداعيتها  كورونا   بأزمة  فقط  تتعلق  ال   الخطط  هذه  بأن  علما    وتنفيذها،  العتمادها
 إسرائيل. مع العالقات وقف  وتأثير  الضم وموضوع

 
 العمل  سوق   في النساء على الجائحة تأثير . 1.10
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  والضغوط   المنزلية  األعباء  مضاعفة  بسبب  وذلك  فلسطين،  في  كورونا  بجائحة  تضررا    الفئات  أكثر   من  العامالت  النساء  تعتبر 
 النساء،  من  كبيرة  نسبة  اضطرت  حيث،  األطفال  حضانات  وإغالق  ،شهور   6  من  ألكثر   المدارس  لتوقف  نتيجة  عليهن  النفسية

  التقديرات   وبحسب  باألبناء،  واالعتناء  المنزلية  لألعباء   التفرغ  أجل  من  وظائفهن  ترك  إلى  المنظم،  غير   العمل  سوق   في  خاصةوب
  من   وهو  مرات،   7.4  بحوالي  الرجال  يقضيه  الذي   الوقت   يفوق   األجر  المدفوع   غير  العمل   في  المرأة   تقضيه  الذي   الوقت   فإن

 مناعتهن   على  والتأثير   وجسديا ،  عاطفيا    إرهاقهن  إلى  يؤدي  قد  ما  عليهن،  العمل  هذا  عبء  يتفاقمو     35العالم.  في  المرتفعة  المعدالت
 كورونا.  بفايروس إصابتهن خطر  من يزيد ما األمراض، ضد

 
  توقف  بسبب   نساء،  بينهم  من   العاملين،  من   كبير   لعدد  ،الخاص  القطاع  في  خاصةوب ،العمل  أرباب   تسريح  مشكلة  إلى  إضافة  هذا

  تخفيض  أجل  من  العمل  أرباب  من  لضغوط  تعرضن  النساء  من  العديد  أن  كما    اإلغالق.  لظروف  نتيجة  العمل  عن  المنشآت
  أن   المرجح  من   ذلك، إلى  إضافة   المقابالت.  خالل   العامالت  النساء   من  العديد   ذلك إلى  أشار  كما  ، العمل  يتركن   أن  أو  ،أجورهن

  منخفضا    تمثيال    والفتيات  النساء  تمثيل  يتم  حيث(،  MENA paradox)  تفاقم  إلى  الوباء  خالل  للفتيات  التعليمية   الفرص  فقدان  يؤدي
 المنطقة  في  النساء  تفقد  أن  المتوقع  ومن    لديهن.  العلمي  التحصيل  من  الرغم   على  العمل   سوق   في  والشبان  الرجال  مع  مقارنة  نسبيا  

 المنطقة   في   أصال    ضعيفة  العمل  سوق   في  المرأة  مشاركة  وتعتبر   كورونا،  جائحة   لـ   نتيجة  وظيفة  700,00036  من   أكثر   العربية
  جائحة  تفشي أثناء المعلومات إلى المرأة  وصول أن  يخشى  كما  بالرجال.  مقارنة النساء صفوف في عالية بطالة ظل في العربية
  في   اإلناث  نصف  يزال  ال  الخليوي،   الهاتف  رسائل  أو  اإلنترنت  عبر   االتصاالت   معظم  تتم  حين  ففي  صعوبة،  سيزداد  كورونا

 . المحمولة الهواتف استخدام على  قادرات غير  أو باإلنترنت متصالت غير ،واألردن فلسطين ضمنها ومن ،العربية المنطقة
 

  فمن  المستجدة، الظروف  ظل في العمل  يواصلون  الذين  العاملين أغلبية يشكلون  الذكور كون  ومع أنه العمل،  وزارة خطة  توضح
  يقفن أنهن ومع تضررا ، األكثر  القطاعات في  للنساء أعلى نسبة  هناك أن ومع   أطفالهن. مع المنزل في النساء تبقى أن المتوقع

 عبئا    ويتحملن  االجتماعية،  الحماية  إلى  الوصول  على  القدرة  نقص  من  يعانين  إنهنف  الجائحة،  مع  التعامل  في  المواجهة  خط  في
  دون  العمل من صرفهن يتم ألن عرضة أكثر  العامالت النساء أن كما  المدارس. إغالق بسبب الرعاية  اقتصاد في متناسب غير 
  ما  ضوء وفي ،أنه إلى العمل وزارة خطة وتخلص هذا  وظائفهن. إلى  العودة لهن تكفل التي الضمانات  أو التعويض من نوع أي

  ، البطالة  من  أصال    يعانون   الذين  األشخاص  آالف  تطال  التي  الطوارئ   حالة  لتخفيف  تدخالت  إلى  ماسة  حاجة  هنالك  نإف  سبق،
  ن و المعرض أولئك فيهم بمن المحلية، السوق  في عامل 120,000 من أكثر  يشمل: بما العاملين، من شخص 290,000 وحوالي
  في  ينخرطون  عامل 50,000 بينهم من اإلسرائيلية، السوق  في فلسطيني عامل 190,000 إلى يصل وما  أعمالهم، فقدان لخطر 
 منظم.  بشكل إسرائيليين عمل أصحاب  لدى يعملون  نظامي عامل 120,000و منتظمة، غير  عمالة

 
  فترة   خالل  المرأة   على  المتزايدة  األسرية  األعباء  بسبب  فلسطين  في  بالجائحة  تأثرا    األكثر   العامالت  النساء  تكون   أن  المتوقع  من

  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر   المتناهية  المنشآت  غلبأ   في   للمرأة  االجتماعية  الحماية  أنواع  من   نوع   أي   وجود   عدم   وأيضا    ،الجائحة
  الجائحة  تأثير  لقياس المسوحات  نتائج أن  في  أولية(، استطالعات على )بناء   العسيلي خالد  الوطني االقتصاد وزير ذكره ما وهو

 
35 Impact of COVID-19 on gender equality policy brief Arab Countries. https://arabstates.unwomen.org 
36 Impact of COVID-19 on gender equality policy brief Arab Countries. https://arabstates.unwomen.org 
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 العامالت  النساء  من  %95  أن  أظهرت  فلسطين،  في  والمتوسطة  الصغر   ومتناهية  الصغيرة  المشاريع  في  العامالت  النساء  على
 من  %73و  ،النسائية  التجارية  األعمال  من  %27  إغالق  تم   أنه  وأضاف،    بالوباء.  سلبا    التجارية  أعمالهن  تأثرت  فلسطين  في

  بتسريح   يفكرن   النساء  من   %53  أن  حين  في  فقط،  أشهر   أربعة  إلى  شهر   من  أعمالهن  على  الحفاظ  على  قادرات  كن  النساء
 37. الدخل كسب في صعوبة األكثر  الفئة النساء تعد حيث لديهن، الموظفين

 
  األعمال   صاحبات  من  %94  حوالي  أن  إلى  أشار   ،(Care International)  منظمة  أجرته  الذي  الجندري   للتحليل  سريع  لتقييم  وفقا  

 ريادية أن التقييم أظهر  حيث الجائحة، بعد عملهن أماكن في تحديات مواجهة عن  أبلغن ،الرجال( نظرائهن من %70 بـ )مقارنة
  األعمال،   أصحاب  من   أي  عنه  يبلغ  لم  عائق/تحد    وهو  اإلنترنت،  إلى  الوصول   إمكانية  الديه  ليس  لألعمال   رياديات ثالث  كل  من

  من   %50  ـب   مقارنة  لألسرة،  المالية  الفجوة  لسد   بالمنشاة  الخاصة  النقود   استخدام  إلى   األعمال   صاحبات   من  %89  واضطرت
  ا  نسوي  ا  مشروع  30  استهدفت  التي  للدخل،  المدرة  النساء  لمشاريع  1لحم   بيت  تجارة  غرفة  دراسة في   الرجال.  من   األعمال   أصحاب

  ، فيها  العاملة  األيدي  تتأثر   لم  فقط  مشاريع  9  ن أ  تبين  ،لحم  بيت  محافظة  وصناعة  تجارة  غرفة  من  والُمستفيدات  العضوات  من
 اضطرت  قد  ،واألزياء  التطريز   في  يعمل  معظمها  ا  مشروع  21  أن  حين  في  بالبشرة،  العناية  ومراكز   ،التنظيف  مواد  مصانع  خاصةوب

 العاملة. األيدي عدد تقليص إلى
 

 الخام لموادى الإ الوصول في كبيرة  صعوبة للا، رام مدينة في  الفلسطيني والتطريز  الخياطة مشاريع صاحبات النساء واجهت كما
  مناطق   في  الجاهزة(  المالبس  على  التطريز   قطع  إلنجاز   معهن  التعاقد  يتماللواتي    )النساء  المشغالت  من  التطريز   قطع  واستالم

 التجار   مع  والتواصل  فسلطين  خارج من  لألقمشة  الوصول  تعثر   كما  اليومية،  إيراداتهن  على  أثر   ما  كركر،  وراس  والخليل  لحم  بيت
 . اإلنترنت عبر لديهن التواصل مهارات محدودية بسبب

 
  ألن  ،كورونا  جائحة تفشي  صدمة   استيعاب  على   محدودة  بقدرة  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   المتناهية  تآالمنش   تتمتع  عام،  بشكل

  الكبيرة.  الشركات   من  أكثر  محدودة  ائتمان  وخيارات   أقل  نقدية  واحتياطيات  أصغر،   عمالء  وقواعد   أقل،   مخزونا    المنشآت  هذه  لدى
 وصولهن   انخفاض  بسبب  المرونة  إلى  االفتقار   هذا  يتفاقم  فلسطينيات،  نساء  تديرها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  تآالمنش   حالة  في
  38. للرجال أكبر بشكل متاحة تكون  التي األعمال،  وشبكات  واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا المالية،  واألصول الخدمات  إلى

  الرسمي،   غير  العمل   في  أو   الزراعي،  القطاع  في  سيما   وال   الخاص،  لحسابهن   العامالت  النساء   على  تأثيرا    أكثر  التحديات   هذه  وكل
 39. الخياطة( خدمة أو الطعام  كشك المثال، سبيل )على والمتوسطة  والصغيرة الصغر  المتناهية المشاريع تشغيل أو
 

 
37 https://bit.ly/3kLvbwP 
38 https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/female-entrepreneurship-resource-point-introduction-
and-module-1-why-gender-matters. 
39 https://www.oecd.org/southeast asia/regionalprogramme/Strengthening_Womens_Entrepreneurship_ASEAN.pdf 

https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/female-entrepreneurship-resource-point-introduction-and-module-1-why-gender-matters
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/female-entrepreneurship-resource-point-introduction-and-module-1-why-gender-matters
https://www.oecd.org/southeast%20asia/regionalprogramme/Strengthening_Womens_Entrepreneurship_ASEAN.pdf
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  هذه   شكلت  حيث  ،المنخفض  الدخلات  ذو   للنساء  مهمة  مالية   أداة   40( UCASC)  والتوفير   لالدخار   التعاونية  الجمعيات  تكون   قد
  خالل  من جانبي  دخل تأمين واستطاعت ،مشاريعها فقدان من األسر  هذه لحماية األزمات ضد اقتصادية حماية شبكة الجمعيات

  عمل   إلى   إضافة  ،فائدة  دون   المشاريع  وتسليف  الالزمة  السيولة   توفير  تحقيق  في  وساهمت   ، للدخل  المدرة  والمشاريع  الزراعة
 تبرعات.  صناديق

 
 التي الفقيرة ولألسر  النساء(  من % 85) ألعضائها فائدتها تعيق أن  يمكن التي التحديات  بعض التعاونيات هذه تواجه ذلك، ومع

 الوطنية  القانونية  المظلة  اآلن  وأصبح  ،2005  عامال  (UCASC)  والتسليف  لالدخار   التعاونية  الجمعيات  اتحاد  )تأسس    تستهدفها.
  لجميع   والمعلومات  والتعليم  التدريب  ذلك  في  بما   التقييم  على  قائمة  خدمات  قدمو يوه  فلسطين،  في  والتوفير   االدخار   لتعاونيات

  فرص   وزيادة  للمرأة،  االقتصادي  التمكين  تعزيز   في  ساعدت  األعضاء  للتعاونيات  مالية  أدوات  االتحاد  رطوّ   وقد     األعضاء(.
  الحصول   في  شاتوالمهمّ   الفقيرات  النساء  دعم  هو  للمنظمة  األساسي   الهدف    االجتماعية.   المشاريع  ودعم  ،والنساء  للشباب  الدخل

 الدخل.  لتوليد مستدامة طرق  وإيجاد ،التمويل على
 

أنه   ، للدخل المدرة النساء ومشاريع الفقيرة األسر  دخل  على  كورونا جائحة  ثار آ لمواجهة  االتحاد نفذها التي االستجابة طرق  ومن
  الرسوم   من  األعضاء  إعفاءو   الحاجة،  حسب   القروض  جدولة   عادةإ و   ،أشهر  4  لمدة  فوائد  بدون   لألعضاء   القروض  دفعات  تأجيل  تم

 فترة  خالل  الموظفين  رواتب  دفع  استمرار   (،األعضاء  لجميع  السنوية  الرسوم   )معدل دينار   30,000  حوالي  تبلغ  التي  ،2020  سنه
  مع  التشبيك  خالل  من  العنب  محاصيل  خاصةوب  ،الزراعية  المشاريع  صاحبات  منتجات  لتسويق  دعم  أدوات  تطوير   ،اإلغالق

 الخليل.  مدينة في الغذائية والمصانع ،وأوكسفام  ،الزراعية كاإلغاثة الداعمة المؤسسات 
 

 الريادة وترويج الشباب لدى البطالة تحديات 1.11
  تراجعإلى  أدت التي كورونا، جائحة لتداعيات نتيجة العاملة القوى خارج أو البطالة دائرة في أنفسهم العاملين من كبير  عدد وجد

  إلى   الخاص  لحسابهم  والعاملين  الصغيرة  المشاريع  أصحاب من  كبير   عدد   اضطر  كما  القطاعات،  مختلف  في  االقتصادي  النشاط
 الخسائر.  من  المزيد لتجنب نتيجة مشاريعهم غالقإ 

 
 عام ال  فلسطين  في  سنة(  29-18)  الشباب  بين  البطالة  معدل  بلغ إذ  البطالة،  مشكلة  من  الجائحة  قبل  فلسطين  في  الشباب  يعاني

  حملة  من  سنة(   29-18)  الشباب   بين  البطالة  معدل  بلغ  كما  41، (اإلناث  بين  %70و  ، الذكور   بين  % 36)  % 45  نحو  2018

 
والمنتشرة في محافظات    (UCASC)حاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفطار اتّ إالمنضوية تحت    ةعشر   تاحققت جمعيات التوفير والتسليف االثن  40

الغربية )  ،كافة  الضفة  )  ةمجموع/ ا  ( موقع224وتغطي  فلسطينية 154منها  قرية  )إ  ،(  الى  الجمعيات( وزارة  70ضافة  عشر    ، وهيئة حكومية، من هذه 
فقد حققت العديد   ،الرغم من كل التحديات والظروف المحيطةعلى وهي جمعية الخليل وجمعية الموظفين الحكوميين، و  ،واثنتان مختلطة ،جمعيات نسوية

% من 85ة، وتشكل النساء  /ا  ( عضو 5,281لى )إوصل    31/12/2019ثمرت عن إجمالي عدد منتسبين/ات للجمعيات حتى  أ، التي  اإلنجازاتمن  
وبإجمالي عدد قروض تم منحها من قبل الجمعيات ألعضائها    ،ردنيا  أ( دينارا   3,219,187)  العضوية، وقد وصلت القيمة اإلجمالية لمدخراتهم التراكمية إلى 

 .31/12/2019ردنيا  حتى أ( دينارا  31,035,796والتي بلغت قيمتها اإلجمالية ) ا ، ( قرض16,302) يتساو 
41 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529 
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 الفئات  من  الشباب  يعتبر   ،لذا    42الذكور.   بين  %35  مقابل  لإلناث  %68  بواقع  %،52  حوالي  فأعلى  المتوسط  الدبلوم  شهادة
  خاصة بو  لديهم، التعليم مستوى ارتفاع من الرغم على الفلسطيني السوق  في عمل فرص على الحصول في حظا   واألقل المهمشة

  النمو   تواكب  عمل  فرص  توليد  على  قدرته  وعدم  ،الفلسطيني  االقتصاد  ضعف  برزهاأ   عديدة  ألسباب  يعزى   وذلك  النساء،  عند
  ونقص  الجامعات،   خريجي   خاصة وب  ، الشباب  لدى  العملية  الخبرة  ونقص  التخصصات،   مختلف  في   الخريجين   أعداد  في  الكبير 

 الذاتي. التوظيف ومشاريع الريادية بالمشاريعء للبد الالزم التمويل
  في   الشباب  واقع  من  الجائحة  فاقمت  لقد

 جزء  فقد  حيث  الفلسطيني،  العمل  سوق 
  ومشاريعهم،   وظائفهم  منهم  كبير 

 في  العمل  عن  العاطلين  فرص  وأصبحت
  المثال،   سبيل  فعلى     ضئيلة.  عمل   إيجاد

  أغلب   عمل  توقف  لحم،  بيت  مدينة  في
 من  غلبهمأ   الذين  المتجولين  الباعة

  التذكارية   التحف  بائعي  خاصةوب   الشباب،
  وكذلك   السياحة،  حركة  توقف  مع  وذلك

  الساحات   في  والمأكوالت  الذرة  عربات
 العاملين  الشباب  أغلب  إن    العامة.
  المنظمة   غير   العمالة  ضمن  ن و مصنف

  غير  القطاع  في  العاملين  الشباب  )بمعنى
  في   بأجر  المستخدمين  إلى  إضافة  المنظم،

  مدفوعة  سنوية  إجازة أو  الخدمة/تقاعد نهاية مكافأة سواء العمل سوق   في الحقوق  من  أي على  يحصلون  ال  الذين المنظم القطاع
ن  يواجهو   هم  ،لذلك    43العاملين.   الشباب  مجمل  من  %59  حوالي  نسبتهم  تبلغ  حيث  األجر(،   مدفوعة  مرضية  إجازة  أو  األجر 

 والتهميش للفقر  غيرهم من أكثر  عرضة يجعلهم ما ،يحميهم اجتماعية حماية نظام أي وجود عدم بسبب غيرهم من أكبر  تحديات
  التباعد   نإف  شارك،   منتدى  به  قام  الذي   كورونا  لجائحة  االجتماعية  اآلثار  تقييم  حسب    الجائحة.  فترة  خالل   النفسية  والمشاكل

 والقيادة  والمشاركة  المبادرة  روح  على   سلبا    انعكس  ما  غيرها،  من  أكثر  الشباب  فئة  على  أثر   ، الجائحة  فرضته  الذي   االجتماعي
 لديهم. والتخطيط

 
  إال   للشباب،   الريادية   للمشاريع  التمويل  وفرص   التسهيالت  جميع  يقدم   المجلس  أن   إلى  والتمّيز   لإلبداع  األعلى   المجلس   رئيس   أشار

  لبعض   فردية  حلوال    تقدم  الحالي  الوقت  فينه  إ  حيث   تطوير،  إلى  بحاجة  والريادية  الناشئة  المشاريعب  الخاصة  األعمال  بيئةن  أ
 الناشئة  الشركات  لمساندة  مةئموا  أعمال  بيئة  تطوير   إلى  حاجة  هنالكن  أ  إال  واألنظمة،  البيروقراطية  لتجاوز   الناشئة  الشركات
 في  والريادة  اإلبداع  عجلة  من  عتسرّ   الصحية  األزمة  أن  أوضح   كما    واالستثمار.  والتطوير   لإلبداع  وطنية  استراتيجية  وتطوير 

 
42 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3665 
43 http://pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3787 

مشروع ريادي يمتلكه ثالثة من الرياديين إلنتاج العصائر الطازجة من الفواكه  
شهر  في  ( تم تأسيسه  Grow  -والخضروات )العصير بطريقة الكبس البارد

قبل انتشار جائحة كورونا    شهور تقريبا    5، أي  2019تشرين الثاني من العام  
فلسطين.   والصحة    تيوزار لدى  المشروع مسجل    في  وله عالمة االقتصاد 

ما   تجارية، ويتعاون المشروع مع شركة معتمدة للوصفات )كاليفورنيا/أميركا(.  
التوريد  يتم  حيث  يومي(  )عصر  يوميا   يتم  اإلنتاج  كان  الكورونا  أزمة  قبل 

الكبير من قبل الزبائن، ويتم توزيع المنتج   اإلقبالللسوق بشكل يومي بسبب  
شوب(.  10إلى   وكوفي  بعد اإلعالن عن تفشي     أماكن بيع )سوبرماركت 

وتوقف اإلنتاج والتوريد للسوق    ،تم اإلغالق تماما    (الكورونا)األزمة الصحية  
أثر  يار(، وهو ماوأ–نيسان–المحلي خالل األشهر األولى من اإلغالق )آذار 

والحاجة إلعادة تعريف المستهلك  ،السوق في ى تواجد المنتج بشكل سلبي عل
 بالمنتج فيما بعد. 

http://pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3787
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  في   تساعد  أفكار   لتقديم  ا  إعالن  المجلس  طرح  عندما  فمثال    الريادية،   المشاريع  نمو  في  زيادة  األعلى   المجلس  شهد  حيث  ،فلسطين
 ريادية.  لمشاريع منها 4 تطوير  تم فكرة، 37 تقديم تم ،الصحية األزمة

 
  الفلسطيني  السوق  في  بأجر  عمل فرص وجود  وعدم ،كورونا جائحة خلقتها  التي التحديات  على  التغلب الشباب  من  العديد حاول 

  في   العمل  يستطيع  ال  الفلسطيني  الشباب  اغلب  نأ  خاصةوب  الريادية، المشاريع  وأ  ،الذاتي  التوظيف  فرص  إلى  التوجه  خالل  من
  وسائل   شهدت  المثال،  سبيل  فعلي     تصريح.  على  للحصول  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تضعها  التي  العمرية  القيود  بسبب  إسرائيل

  ، األغلب  في  الشباب  يديرها  والتي  ،اإللكترونية  للتجارة  تروج  التي  للصفحات  ا  كبير   ا  انتشار   ، الفيسبوك  خاصةوب  ،االجتماعي  التواصل
  اإلصابة   من  خوفا    لألسواق  النزول عن    األفراد  من  العديد  وامتناع  ، الجائحة  فرضتها  التي  الحركة   على  القيود  مع  خاصةوب

  عودة  المناطق  من  العديد  شهدت  كما    الحكومة.  وضعتها  التي  الصحية  الشروط  الناس  مراعاة  عدم  مع  خاصةوب  ،بالفايروس
    القدس.   غرب  شمال  وقرى   وقلقيلية  األغوار   في  عديدة  مناطق  في  ا  واضح  كان  هذاقد  و   ،الزراعية  المشاريع  في  الشباب  انخراط

  األطعمة   إلى   الناس  وميل   ،طويلة  لفترات  والمقاهي  المطاعم  إغالق   استغل  ،العمل   عن  العاطلين  الشبان  أحد  المثال،  سبيل   على
  والمشروبات   السندويشات  يقدم  طعام  باص   بافتتاح  قام  االختالط،  تجنبو   المتنقلة  والسيارات  التوصيل  خدمات  خالل  من  المقدمة

  رفض  بعد  وذلك  للزواج،  هافي  ا  مشترك  كان  جمعية  من  توفير   مبلغ  إلى  إضافة  ،العائلة  وأفراد  األصدقاء  من  االستدانة  خالل  من
  التباعد  شروط   وراعى  ، للزبائن  المعقمات  بتوفير   قام  باألمان،  المستهلكين  شعور   جلأ   من   قرض.   على  للحصول  به  تقدم  طلب

 . األزمةء بد منذ المدن في  الطعام باصات ازدياد ويالحظ   البيع. عمليات في االجتماعي
 

 معدل   في  الكبير   االرتفاع  ظل  في  ريادية  مشاريع  عمل  جلأ  من  الشباب  أمام  األكبر   التحدي  لتمويلى الإ  الوصول  مشكلة  تبقى
  غلبأ  نأ كما تمويل، على للحصول اإلقراض ومؤسسات البنوك تتطلبها التي الكافية الضمانات يملك ال الشباب غلبأف البطالة،
  إحدى   أوضحت    العالقات.  وشبكة  األسرة  خالل  من  التمويل  لتوفير   صعوبة  هناك  وبالتالي  ، الدخل  محدودة  سر أ  من  الشباب

  بشكل   تتأثر   الشركات  هذه  أن  الناشئة،  الشركات  مع  تعاملهم  خالل   ومن  (Business Accelerators – Jest)  األعمال  مسرعات
  رأسمال   صندوق   إلى  الحاجة  أمس  في  الرياديين  نأ  ترى   ،لذلك    للصمود.  األزمة  والسيولة  الموارد  تملك  ال  ألنها  ،األزمات  في  أكبر 

 مستدام.  ريادية بيئة نظام بناء في للمساعدة أساسي استثماري 
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 الجائحة مواجهة في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية  المنشآت قطاع تعزيز أجل من المطلوبة التدخالت  الثاني: القسم
 

  ما والتعافي للنهوض واضحة  خطط أو  استراتيجيات امتالك  من والمتوسطة والصغيرة الصغر  متناهية المنشآت تمكين 1-1
 كورونا  جائحة بعد

 
 : القصير  المدى

 ،المنتجين  صغار   على  ،خاص  بشكل  ،التركيز   مع  والمهمشة  المتضررة  للفئات  الدخل"  وتوليد  العيش  "سبل  برنامج  تطوير  .1
 والمزارعين. ،اليدوية الحرف في والعاملين

 الجائحة.  بعد ما للتعافي عليها والمحافظة ، للدخل المدرة األنشطة لبدء المهمشين لألشخاص المباشر  الدعم .2

 إلى  إضافة  وغيرها،...    األدوية  والتعليمية،  الصحية  الحزم   المالبس،  الغذاء،  العيش:  سبل  فقدوا  لمن  عينية  تحويالت  تقديم .3
 أنشطتهم. استئناف أجل من الصغيرة المشاريع ألصحاب األولية المواد

تطوير  في    المنشآت  ومساعدة  ،المناطق  بمختلف  واالستشارات  الفنية،  المساعدة  لتقديم  (Help Desk)  المساعدة  مكاتب  إنشاء .4
 فيما  خاصةوب   ،المخاطر   )إدارة  المخاطر   حساب  وكيفية  ،الحقة  أزمات  ألي  لديهم  االستجابة  أدوات  لتطوير   الذاتية  الحلول
  الشراكات وتطوير  إنشاء أجل من للمنشآت الفنية المساعدة وتقديم الطوارئ، خطط وتطوير  اإلنتاج( وكمية بالقروض يتعلق

 الكبيرة.  المنشآت بين وما بينها ما

  في  والطلب العرض سالسل   في االستقرار  لتحقيق والمتوسطة الصغيرة للمشاريع المبتكرة اإللكترونية الحلول  وتمويل تشجيع .5
 المستقبل. في اقتصادية صدمات  أي أو ،الشامل اإلغالق إعادة حال

ات  وزار   بمشاركة  المحتملة  المستدامة  القيمة  سالسل  بشأن  (Rapid Local Market Assessment)  للسوق   سريع  تقييم  إجراء .6
 العالقة.  ذات  والمؤسسات ،والسياحة والزراعة االقتصاد

  غير  القطاع أنشطة وتطوير  ،المحتملة التنمية أولويات لتحديد والتقني المهني التدريب ومراكز  العمل وزارة مع حلول تطوير  .7
  غير  النشاطات   ضمن  إلدراجها  والتطريز   والخياطة  النجارة  وأعمال  والسيراميك  الحرفية  األخشاب  أنشطة  )كتطوير   التقليدية

 الوظائف  من   عددا    سيوفر  ما  ،الناشئة  والمنشآت  األوسطية،  والشرق   المحلية،  باألسواق  الطلب  لتوقعات  وفقا    وذلك  ،التقليدية(
 الجائحة.  خالل

 بالوظيفة. االحتفاظ أجل  من النقدية التحويالت وبرامج العمل، مقابل النقد برامج استحداث .8

 (.Self-Employment) الذاتي التشغيل برامج تعزيز  .9

 
 : المتوسط   المدى

 الميزة  وتعزيز   الذكي،  التخصص  نحو  التوجه  في  الوطني  االقتصاد  ووزارة  المساعدة  مكاتب  خالل   من  المنشآت  مساعدة  .1
 الطويل. المدى على للنمو األعلى اإلمكانات ذات للقطاعات التنافسية

 عمل.  فرص عن  الجدد والباحثين الجائحة( )بسبب  العمل عن العاطلين تدريب برامج تطوير  .2

  وتطوير التجارية،  العمليات في  االبتكار  وخلق  (Business Transformation) األعمال تحويل  أو  التغيير  مبادرات تطوير  .3
 للتغيير.  المهارات صقل وإعادة اإلنتاجية،  وتعزيز  والتقنيات، (،Business Models)  األعمال نموذج
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 لها. واضح قانوني إطار  و/أو تنظيمي هيكل  وتحديد والمتوسطة، والصغيرة الصغر  متناهية للمنشآت موحد تعريف .4
  أولويات   ووضع  الجائحة،  من  تضررت  التي  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر   متناهية  للمنشآت  شامل  وتصنيف  تقييم  إجراء .5

 مستقبلية. أزمات أي  أو ،كورونا جائحة  تحديات مواجهة في  المنشآت هذه صمود وتعزيز   إلنعاش للتدخل

 اليدوية(.  الحرف لقطاع متخصصة استراتيجية تطوير  )مثل المتضررة للقطاعات فرعية تنموية استراتيجيات وتنفيذ تطوير  .6

  والتي   ،الشباب  يقودها  التي   للمبادرات  المثال(  سبيل  على   لإلبداع  األعلى   والمجلس  الريادة  وزارة  خالل   )من   الحكومة  دعم .7
  خالل  )من   األعمال   وحاضنات  المساحات   خلق في  والمشاركة  (،Co work)  المشترك   العمل   أماكن  في   األعمال  ريادة  تعزز 

  ومؤسسة   المعلومات  تكنولوجيا  شركات  واتحاد  ،بيرزيت  جامعة  في  الموجودة  األعمال  حاضنات  مع   والتنسيق  التشبيك
Leaders.) 

 

 العمل   بمكان والصحية المهنية  والسالمة الصحي الوعي نسبة زيادة 1-2

 :المتوسطو  القصير يان المد
 العمل.  إلى اآلمنة العودة وضمان  األعمال، منشآت في  كورونا فايروس  من الوقاية إجراءات تعزيز  .1

  المختلفة   القطاعات  في  المؤسسة  مستوى  على  كورونا  بجائحة  الخاصة(  OSH)  المهنيتين  والصحة  السالمة  بروتوكوالت  اعتماد .2
 .كافة

 المنشآت.  داخل الوقاية إجراءات حول توعوية إرشادات تطوير  .3

  المهنية   السالمة  إلجراءات  االمتثال  بشأن  واإلبالغ  المشورة،  وتقديم  الحثيثة،  المتابعة  على  والصحة  العمل  مفتشي  تدريب .4
 المؤسسة.  مستوى على  الجائحة بمكافحة الخاصة

 األعمال.  استمرارية أجل من المهنيتين، والصحة السالمة بروتوكوالت  على فيها والعاملين المؤسسات تدريب .5

 إلجراءات  الفعلية  التأثيرات  على  ومراجع  أدلة  عرض  مع  السالمة،  إجراءات  على   للتدريب  اإلنترنت  على  منصة  إطالق .6
 المهنية. والسالمة الصحة

 

  فترات بعد المعدات وصيانة  والحاجة الخام  المواد تخزين على والمتوسطة والصغيرة الصغر  متناهية المنشآت مساعدة  1-3
 الطويلة  اإلغالق 

 : القصير  المدى
  الخام   المواد   شراء  أجل   من  السياحة   قطاع  في  خاصةوب  ،المتضررة  للمنشآت  مباشر   منح(  شكل  )على   مالي   دعم   توفير  .1

 القادم.  للموسم اإلنتاج إلى للعودة الالزمة الصيانة وإجراءات

 المانحة.  المؤسسات خالل  من أو ،حكومية وبضمانات  العمل إلى العودة أجل من المتضررة للمنشآت ميسرة قروض توفير  .2

 
 :المتوسط المدى

  على  لتوفيرها  حلول  وإيجاد  الخام  والمواد  الصيانة  أعمال  من   احتياجاتها  وتحديد  المتضررة  للمنشآت  تشخيصية  دراسةإجراء   .1
 والطويل.  المتوسطيين المد

 األزمات.  أوقات في للمنشآت التشغيلية/االحتياجات المصاريف لتغطية المختلفة النقابات مع طوارئ  صناديقإنشاء  .2
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 المصرفي بالقطاع الضرر  لحاقإ وعدم المواطنين حقوق  يحفظ بما المرتجعة   الشيكات  لمشكلة  فعالة حلول تقديم 1-4

 : القصير  المدى
 المحتاجة المنشآت لدعم النقد سلطة قبل من صندوق   تطوير  أو، المرتجعة الشيكات على العموالت إلغاء أو تخفيض دراسة .1

 المرتجعة.  الشيكات على العموالت ريع  من المنشأة إفالس إلى تؤدي قد التي الشيكات تغطية على

  وذلك   المرتجعة،  بالشيكات  الخاصة  واالستعالمات  القانونية  لالستشارات   النقد  سلطة  قبل  من   ساخن  وخط  خاصة  نافذةإطالق   .2
  تتمكن  بحيث   للمحاكم،  التوجه   قبل  الخالفات  حل  على  ومساعدتهم  النقد  سلطة  إجراءات   فهم   على  المنشآت  أصحاب   لمساعدة

 المصلحة. وأصحاب البنوك مع بالتوافق الشيكات على تغييرات وعمل إعفاءات إعطاء من النقد سلطة

  يوائم  بشكل  الشيكات  لهذه  سداد  نظام  وبلورة  المتضررة  للقطاعات  المرتجعة  الشيكات  تأجيل  ودراسة  تقييمب  النقد  سلطةقيام   .3
 توفير   يجب  وبالتالي  القطاعات،  باقي  وتيرة  بنفس  ىيتعاف  لن  المثال،  سبيل  على  السياحة  فقطاع    القطاعات.  هذه  طبيعة

 الصمود.  على  القطاع هذا في المنشآت لمساعدة مالية تسهيالت

  عند  والشروط(  المبلغ،و  التحصيل،  تاريخ  )تأخير  التعديل سهلة  وهي  (عالميا    متوفر  منتج )وهو اإللكترونية الشيكات  تطوير  .4
 الواحد.  الشيك على شيكال    160 إلى تصل قد التي العموالت لتقليل وذلك ،األطراف جميع قبول

 
 :المتوسط المدى

  الناجمة   المشاكل  إلى  معالجتها  بطء  من  عديدة  مشاكل الورقية  الشيكات  نظام  لدى  بالتدريج:  الشيكات  بنظام  بالتعامل  التوقف .1
  لكترونيةإ  دفع  نظم   تبني  خالل  من  الورقية   الشيكات   استخدام  عن  التخلي   إلى  النامية  الدول   اتجهت  ولذلك   تغييرها،  صعوبة  عن

 اإللكترونية. والشيكات

  الشركات   تسجيل  فوائد  خاصةوب  الوطني،  االقتصاد  وزارة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  تسجيل  فوائد  حول  الوعي  رفع .2
  يحسنما    ،المنشاة  صاحب  عن  المنشأة  إفالس  آثار   فصلت  يتالو   الشخص  عن  المالية  الذمة  فيها  تنفصل  التي  المحدودة

 جديد. مشروع خالل من العمل  سوق   إلى المنشأة صاحب عودة فرص

 

 االقتصادي  نشاطها استئناف أجل من المتضررة للمنشآت مكلفة وغير مناسبة تمويل وسائل إيجاد  1-5
 : القصير  المدى

  إغالق  يؤدي  قد    الجارية.  التكاليف  وتغطية  السيولة  فجوة  لسد  الميسرة(  والقروض  الصغيرة  )المنح  مالي  دعم   المطلوبة:  التدخالت 
  بشروط   قروض  أو  صغيرة  منح  خالل   من   يمكن  وبالتالي  السوق،   إلى  إلرجاعها  كبيرة  استثمارات  إلى   الحاجة   إلى   المنشآت

 األزمة.  هذه في الصمود على المنشآت مساعدة ،صفرية وفوائد وبسيطة ميسرة وضمانات

  المشاغل   ألحد   الشهرية   الدفعات   تأجيل  أدى  فقد    تضررا .  األكثر   القطاعات  على  المؤجلة  للقروض  اإلضافية  الفوائد  إلغاء .1
 يؤثر   وقد  ،للنجاة المنشأة  على  إضافيا    حمال    يضع  سوف  الذي، األمر  دراماتيكي  بشكل  القرض  على  الفائدة   نسبة  زيادة  إلى

  والبنوك   اإلقراض  لمؤسسات  المالي  االستقرار   أن  بما    المستقبل.  في  التمويل  على  الحصولصاحب المنشأة في    رغبة  على
  جزء   تحصيل  من  المؤسسات  لهذه  بد  ال  ،المالية  المؤسسات  واستقرار   استمرارية  على  الحفاظ  وألجل  االقتصاد  الستقرار   مهم
  منها   جزء  وتغطية  الصغيرة،  المنشآت  حومصال  الفوائد  زيادة  بين  الموازنة  الحكومية  الجهات  على  لذلك،    الفائدة.  زيادة  من
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  إلغاء  في   وتونس  المغرب   نموذج  اتباع  دراسة  النقد  سلطة  على  أنه  كما    والمنشآت.  المالية  المؤسسات  استقرار   على  حفاظا  
 المتضررة. للقطاعات المؤجلة األقساط على فوائد إضافة

  السياحة  أن  بما    الدولية.   السياحية   الحركة   عودة  حين  إلى   السياحة   قطاع   في  العاملة  المنشآت   في   الشهرية  الدفعات  تأجيل .2
  المنشآت   قروض  على  الشهرية  األقساط  تأجيل  تقييم  النقد  سلطة  على  القريب،  المستقبل  في  أنشطتها  استئنافى  لإ  تعود  ال  قد

 القطاع. هذا في

، والزراعة  السياحة  قطاعي  في  خاصةوب  ،نسبيا    مرتفعة  إلى  معتدلة  خطورة  ذات  تعتبر   التي  للمنشآت  قروض  ضمان  برامج .3
  تقديم   والبنوك  اإلقراض  مؤسسات  معظم  فترفض  ،الخطورة  عالية  تعتبر   السياحي  القطاع  في  تعمل  التي   المنشأة  نإ  حيث

 تقليل   متضررة  قطاعات  في  الصغيرة  المنشآت  تستهدف  قروض  ضمان  برامج  تطوير   خالل  من  يمكن  ولكن  لها،  القروض
 المؤسسات.  لتلك القروض تقديم على والبنوك اإلقراض مؤسسات  وتحفيز  ،الخطورة نسبة

  آليات   تطوير   يجب     السوق.  في  انفراجه  حصول   حتى  المتضررة  القطاعات  في  المنشآت   من  المستأجرين  إخالء  بعدم  قرار  .4
 . في الوقت ذاته المؤجر  تظلم وال المشاغل عمل استمرار  على تحافظ

   االئتمان.   على  الحصول  في   الجنسين  بين  المساواة   وضمان  ،المنتجين  لصغار   االئتمان  إلى  الوصول  شروط  تيسير   أو  تحسين .5
  دون   األزمة  هذه  في   خاصة  قروض  منتجات  تقديميجب    ، المالية  المؤسسات  على  األوضاع   تفرضها  التي  التحديات  مع

  للبنوك   حوافز   تقديم  الدولية  المؤسسات  على    الصغيرة.  لمنشآتى الإ  الوصول  لتعزيز   مخفضة  وشروط  بضمانات  أو  ضمانات
 القروض.  ضمانات طريق عن المخاطر  نسبة بتقليل

  بالمواسم   ترتبط  ميسرة  دفع  بطرق   وقروض  مالية  منتجات  تقديم  خالل   من  السياحة   لقطاع  المقدمة  المالية  الخدمات  تنويع .6
 مشاريع  لعمل  ،عالميا    الجائحة  بانتهاء  رئيسي  بشكل  عملها  والمرتبط  المتضررة،  المنشآت  ألصحاب  قروض  تقديم    السياحية.

 السوق. من النهائي الخروج تجنب أجل  من  الدخل لتوليد مساندة مؤقتة

  تعليمات  في  وضوح  عدم   هنالك  حيث  الشهرية،   الدفعات  تأجيل   على  الفوائد  احتساب  لطريقة  النقد  سلطة  من  مفصلة  تعليمات .7
  المؤجلة   الشهور   عدد  بـ  مضروبا    الدين  أصل  هو  )هل  القروض  دفعات  تأجيل  لقرار   الفائدة  احتساب  كيفية  حول  النقد  سلطة

  الوضوح  عدم  تستغل  المؤسسات   وبعض  ،المقترض  على  تؤثر   المعادلة  هذه    أشهر(.  أربعة  لمدة  جديد  كقرض  تحتسب  أم
 إضافية. فوائد احتساب في

 لهذه  التشغيلية التكلفة وتخفيض والسداد االقتراض عمليات لتسهيل اإلقراض مؤسسات لدى اإللكتروني الدفع خدمات تفعيل .8
 المهمشة.  المناطق إلى الوصول  في المالية المؤسسات قدرة وتعزيز المؤسسات،

  إلى   اإلعفاء  هذا  يؤدي   وقد   ،التشغيلية  التكلفة  من  عالية  نسبة   تشكل  التي  اإلقراض  مؤسسات   لدى  للموظفين  ضريبي  إعفاء .9
 القروض. على الفائدة نسب تقليل

  البنوك   من  اإلقراض  مؤسسات  تأخذها  التي  القروض  على  الفائدة  تبلغ  حيث  اإلقراض:  لمؤسسات  أقل  بفوائد  تمويل  توفير  .10
 مؤسسات  أو  النقد  سلطة  قبل  من  أقل  فائدة  بنسب  قروض  في  المؤسسات  فتمويل   .%6  حوالي  األجنبية  والجهات  المحلية

 المنشآت. لقروض الفائدة نسب  على ينعكس دولية

  على المقترض قدرة من  يعزز  الذي( SMART Certification)الـ اتباع   اإلقراض. مؤسسات  عند  األسعار شفافية ترويج  .11
 المؤسسات.  بين التنافس بزيادة ويساهم ،المختلفة والمؤسسات البرامج بين االختيار 
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 :المتوسط المدى

  على  المخاطر   لتقليل  وذلك  ،الدولية  المؤسسات  أو  الحكومة  قبل  من  والزراعة  السياحة  لقطاعي  القروض   ضمان  برامج  تطوير  .1
  منطقة   في  للمزارعين  وكذلك  االقتراض،  مخاطر   فيه  تزداد  الذي  السياحة  لقطاع  قروض  لتقديم  وتحفيزهم  اإلقراض  مؤسسات

 المنطقة. بهذه المحدقة السياسية األخطار  بسبب األغوار 

  ، ألعضائها والمالي الفني الدعم واستدامة لتوفير  والتسليف بالتوفير  المختصة التعاونية للجمعيات المالي الدعم وتقديم تقوية .2
 المنتجين.  لصغار  أمان شبكة  توفير على المؤسسات هذه لقدرة وذلك ،فقرا   األكثر  الفئات واستهداف

  المنشآت  لدعم  االقتصاد  وزارة  قبل  من  (Emergency and Safety Net Fund)  والطوارئ   األمان   صندوق   وإنشاء  تطوير  .3
 واألزمات.  الكوارث خالل

 .((Risk Mitigation Programs المخاطر  من التخفيف برامج وإنشاء تطوير  .4

 عليها.  ويحافظ  العمال أتعاب يحمي اجتماعي ضمان قانون  إقرار  .5

 

 الماهرة   العمالة حماية 1-6
 : القصير  المدى

  تطوير  المثال   سبيل  على  العمال،   ونقابات  العمل   وأصحاب  العمل   وزارة  بين   ما  بالتعاون   الخاصة  العمل  اتفاقيات  تطوير  .1
  الجزئي  والدوام  الجزئي  الدفع  آليات  وضع  وضمان  ،الحالية  الصحية  الجائحة  فترة  تغطي  لكي  الحالي  العمل  لعقد  ملحقة  عقود

 . بعد عن والدوام

  في  تسريحهم   تم  الذين  للعمال  أتعاب  تغطية  في  للمساهمة  العمال  نقابات  اتحاد  قبل  من  يدار  طوارئ   صندوق   استحداث .2
 السوق. من لخروجى الإ المنشأة تضطر  ال حتى تضررا   األكثر  المنشآت

  العمال   على التأمين  لتخفيض  التأمين  شركات  مع  خاصة  اتفاقياتإبرام  و   ، العمل  تأمين   دفع  من  ليتمكنوا  العمل   أصحاب  دعم .3
  مع   التفاوض  في  الحالية  األزمة  بسبب  جزئي  بشكل  للعمل  اضطرت  التي  المنشآت  )مساندة  جزئي  بشكل  يعملون   الذين

 جزئي(.   بشكل يعملون  الذين العمال على التأمين لتخفيض التأمين شركات

  التوظيف على  التركيز  مع العمالة، وتعزز تحفز  االجتماعية والحماية التشغيل  صندوق  طريق عن  حكومية  برامج استحداث .4
  أو   الحاليين  بالعمال  االحتفاظ  مقابل  العمال(  رواتب  )لتغطية   نقدية  منح  إعطاء  مثال ،    بالجائحة.  تأثرا    األكثر   المنشآت  في

  ،(Job Placement Programs)  أشهر  6  لمدة  الرواتب  مدفوعة  المنشآت   هذه  في  الخريجين   الشباب  من   جدد  عمال  توظيف
 الجدد.  العمال تدريب أجل من مالية قسائم وتوفير 

 الدولية.  العمل منظمة عبر  بالوظائف لالحتفاظ النقدية التحويالت ببرنامج االشتراك .5
 وكبار   المنزلية،  بالرعاية  العامالت  للنساء  خاصةوب  ،الخاص  لحسابهم  للعاملين(  subsidies)  العمالة  لتعزيز   برامج  تصميم  .6

 واألطفال. والرضع السن،

  خسارة   لتجنب   كورونا  جائحة   بفعل  تضررت  التي  القطاعات  مختلف  في  الماهرة  للعمالة  القدرات  وبناء  تدريب  برامج  تنفيذ .7
 إسرائيل.  في للعمل منها جزء هوج  ت   التي الفلسطيني السوق  في الماهرة البشرية للعناصر  كبيرة

 
 :المتوسط المدى



30 

  عقود،   دون   أو  رسمي  بشكل  والعاملين  الشخصي،  لحسابهم  العاملين  لتشمل  المالي  والتحفيز   االجتماعية  الحماية  برامج  توسيع .1
 النساء. خاصةوب الصغيرة، المنشآت في والعاملين

 تتبع  خالل  من   ،المهمشة  والمناطق  والمخيمات  القرى   في  المقيمين  للفلسطينيين  خاصة وب  ، الرسمي  غير   العمل  قطاع  تنظيم .2
 للدخل.  أمان  شبكات وإنشاء العمل، لعقود واالقتصاد العمل وزارتي ومراقبة

  وهي  الالئق"،  "العمل  لـ   األربعة   المكونات   يغطي  العمل  ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  تنفذه  الفقراء  لمناصرة  برنامج  تطوير  .3
 االجتماعي.  والحوار  العمال وحقوق  االجتماعية والحماية العمالة

 عمل.  عن الباحثين  احتياجات لتلبية والمتنوعة النشطة  العمل سوق  برامج تطوير  .4

 السياحية.  الحركة  عودة اقتراب مع والحرف الفنادق قطاع في والتدريب القدرات لبناء برنامج وضع .5

 

  وتطوير  تضررا ، األكثر والمنشآت  والفئات  الخسائر حجم  وتحديد دقيق،  بشكل السياحة قطاع على الجائحة آثار تقييم 1-7
 التعافي في القطاع  لمساعدة والفنية المالية   الموارد وتخصيص والتدخالت، الداعمة البرامج

 

 : القصير  المدى
 لقطاع  والتسويق  التطوير   خطة  ومراجعة  ،السياحة  قطاع  تعافيتعجيل    في  تساعد  أن  يمكن  التي  اإلستراتيجيات  تفعيل  .1

 الصغيرة  والمنشآت  المنتجين  صغار   شمولها  على  والعمل  السياحة(  وزارة  مع  بالتنسيق  تريد"  "بال  قبل  من  )المطورة  السياحة
 السوق.  استراتيجيات وتحديث والمتوسطة

  القطاع   هذا  إنعاش  تسريع  في  تساعد  أن  يمكن  التي  المنتجات  وتنويع  تطوير   على  واالقتصاد  السياحةتي  وزار   مع  العمل .2
 SMEs)  للمساعدة  مكاتب  في  متخصص  فني  فريق  وتوظيف  المحلي،  الطلب  لتالئم  السياحية  الخدمات  وتطوير   ،الحيوي

help desk) والتغليف.  التعبئة وآلية والمنتجات للخدمات التسعير  طرق  لتطوير  الفني الدعم تقديم في 

 الصحة  إجراءات  مع  يتوافق  بما  ،والسياحية  المحلية  األماكن   لتهيئة   المحلي  والحكم  البلديات  لدى  مالية   موارد  تخصيص .3
 الداخلية.  السياحة الستقبال العامة( )المرافق فيها السياحية الخدمات  وتطوير 

  األماكن   عن  إعالمية  مواد  وتطوير   ،السياحي  الوعي  وزيادة  المحلية/الداخلية  السياحة  حول  الوطنية  الحمالت  وتطوير   دعم .4
 مساعدة. خرائط وعمل والدينية القرى( أيضا   )تشمل السياحية

 االقتصادي  النشاط   لتحفيز  إلخ(  ...  القيمة،  وسلسلة   التجارية  العمليات  ورقمنة  اإللكترونية،  )التجارة  المبتكرة  التقنيات  استخدام  .5
 المهارات  تنمية  وبرامج  مبادرات   خالل  من   السياحة  قطاع  في  الصغيرة  للمؤسسات   اإللكترونية  القدرات  وتطوير   القطاع،  هذا  في

  عالميا ،  المحلية  السياحية  للمنتجات  اإللكتروني  التسويق  موضوع  على  التركيز     محليين.  خبراء  خالل  من  المقدمة  الفردية
 القدس". في و"صنع فلسطين"، في "صنع  التجارية العالمة استخدام خالل من ،الفلسطيني المنتج صورة وتعزيز 

   سياحية.   حزم/منتجات  وتطوير   بإعداد  السياحية  الخريطة   من  االختفاء  في  اآلخذة  الصغيرة  للمشاريع  دعم  تقديم .6
 والبلديات.  المحلية المؤسسات ومرافق المركزية العامة األماكن في  السياحية للمنتجات تسويق أكشاك تخصيصو 

  في  الزوار   الستقبال  جاهزة  تكون   حتى  السياحية  واألماكن  الفنادق  في  الصحية  البروتوكوالت  وتجهيز   تطوير   على  العمل .7
 كورونا". بعد "ما المرتقبة للتغيرات تستجيب جديدة  سياسة انتهاجها على  يؤكد وبما القريب، المستقبل
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  من   العديدى  اشتك  حيث ،  اإلسرائيلية  السياحة   وكاالت   من   المالية  االستحقاقات  تحصيلفي    للمساعدة  وقانوني  فني   دعم  تقديم .8
 إسرائيلية،   سياحة  وكاالت  عند  لها  مستحقة  مبالغ  تحصيلعلى    قدرتها  عدم   من   لحم  بيت  في  هالسنتواري  ومحال  المطاعم

 الدفع.  عن  السياحة وكاالت اعتذرت األزمة بدء بعد ولكن ووجبات، سابقة حجوزات   عن وذلك

 
 :المتوسط المدى

  اإلنترنت،   عبر   الحجوزات  وتوفير   ،المجاورة  الدول  مع  إقليمية   شبكات  تطوير   في  الفنادق  أصحاب  مهارات  تطوير  .1
 ولبنان.   ،ومصر  ،)البتراء( األردن  مثل المجاورة العربية الدول في السياحية المناطق مع والشراكة والتشبيك

 واإلسالمية.  العربية الدول  من  خاصةوب ،السياحة على المستقبلي الطلب لتناسب السياحية المرافق ومواءمة تطوير  .2

 المناطق.  مستوى على  السياحة إنعاش  خطط  وإعداد كورونا، جائحة بعد ما فترة في مرن  سياحي قطاع بناء .3

  االستهالك  ممارسات  في  والتوجيه  الفنية  المساعدة  تقديم  خالل  من   المستدام  النهج  نحو  السياحية  القيمة  سلسلة  توجيه  إعادة .4
  االستثمارية  الفرص  تحديد  البيئية،  الشهادات  المتجددة،  الطاقة  وتطبيقات  الطاقة  كفاءة  والمياه؛  النفايات  إدارة  الفعالة:

 المستقبلية. 

  لحم   بيت  زار  هنفس   اليوم   وفي   سائح،  5,400  حوالي   بتير   زار  ( 19/4/2019)  واحد   يوم  في  الداخلية:   السياحة   في   االستثمار  .5
  في   األجانب   سياحة   توقف من    رغم وعلى ال    الداخلية.   السياحة   في   بتير   أهالي   الستثمار   ملموسة   كنتيجة  وذلك   سائح،   2000
 في  السياحية  االقتصادية  المنشآت  على  دخال    تدر   ضعيفة(  )ولو  الداخلية  السياحة  تزال  ال  األزمة،  ظل  في  الحالي  الوقت
  بعد   ولكن ،الداخلية  السياحة  إمكانيات  على  الضوء  بتير   قرية  نموذج   يسلط    لحم.   بيت  في   كامل  بشكل  توقفت  حين  في  بتير،

 المواطنين.  تجذب ومرافق منشآت  في االستثمار 

 

 القدس   بمدينة الخاصة التدخالت 
  (لخإ  ...  التركية،  الحمامات  المعارض،  الترفيهية،  المناطق  )المسارح،  القدس  في  السياحية  النشاطات  في  االستثمار   تعزيز  .1

 التي   الكثيرة  االنتقادات  فمن  الليلية،  والثقافية  السياحية  األنشطة  تشجيع    المدينة.  في  أطول  وقتا    السائحيقضي    أن  أجل  من
 ضعيفة.  واإلضاءة مبكرا   تغلق القديمة، البلدة  خاصةبو  ،المدينة أن الشرقية،  القدس  في السياحي للقطاع توجه

  بسبب   اإلسرائيلي  الفنادق  سوق   إلى  يذهبون   مهارة  األكثر   فالعمال  الضيافة،  قطاع  في   والطباخين  الموظفين  مهارات  تطوير  .2
 األجور.  ارتفاع

  السياحة   وكاالت  مع  والتشبيك  ولبنان،   ،ومصر   )البتراء(  األردن  مثل   العربية  المنطقة  في   السياحية  المنشآت  على   أكثر   االنفتاح .3
 والعالمية.  العربية

 الدينية   ألماكنى الإ  الوصول  تستطيع  ال   التي  الدول   لمواطني   خاصةوب  ، اإلسالمية  للسياحة   لكترونيةإ  سياحية  حزم  تطوير  .4
 عادة  ألنها  ،القدس  في  السياحة  معينة  فترة  في  أنقذت  اإلسالمية  فالسياحة؛  ماليزيا  مثل  وقانونية  سياسية  ألسباب  القدس  في

 رئيسي.   بشكل إسرائيل إلى تتوجه التي اإلسالمية  غير الدول باقي من السياحة  بخالف الشرقية للقدس تتوجه

  السياحية،   المرافق  تطوير   خالل  من  ،القدس  مدينة  إلى  الداخل(   وفلسطيني  الغربية  الضفة  مناطق  )من  الداخلية  السياحة  تشجيع .5
 لالكتظاظ. السلبية اآلثار  من الحد أجل من  الشعبية، األسواق وتطوير السياحية، األنشطة وتنويع
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 التي   الكثيرة  االنتقادات  فمن  القدس،  مدينة  في  فترة  أطول  السياح  بقاء  أجل  من  الليلية  والثقافية  السياحية  األنشطة  تشجيع .6
 ضعيفة.  واإلضاءة مبكرا   تغلق ،القديمة البلدة  خاصةبو  ،المدينة أن الشرقية،  القدس  في السياحي للقطاع توجه

 إضافة  التجارية،  المناطق  في  للسيارات  ومواقف  ،السياحية  للحافالت  مواقف  من  الشرقية  القدس  في  الحيوية  المرافق  تطوير  .7
 في التجارية عاتالمجمّ  إلى يتوجهون  القدس وزوار  سكان من ا  كبير  ا  جزء نأل ،الكبيرة التجارية المجمعات في االستثمار  إلى

 الغربية. القدس

 

 والقيمة اإلنتاج سالسل في الفجوات  وتقليل التعطل من الحد  1-8
 : القصير  المدى

 الفنية   المهارات  ودعم   الجائحة،  بعد  ما  للتعافي  الالزمة  المحلية  القيمة  سالسل  لتحسين  للتوظيف،   المحلية  الشراكات  تطوير  .1
 الزراعية(.  األنشطة اليدوية، الحرف التمور،  األلبان، )قطاع تضررا   األكثر  االقتصادية األنشطة في القيمة سالسل  في

 أو  المنتج  لبيع  المساعدة  للشبكات  تحليل    تنافسية.  ميزة  لخلق  للمنشآت  التجارية  األنشطة  وتحليل   القيمة  لسلسلة  تحليل  إجراء .2
 القيمة.  سلسلة ضمن ربحي هامش توليد وبالتالي للقيمة، إضافة تكلفة من بأكثر  الخدمة

  للموسم  باإلعداد  البدء  المزارع  يستطيع  بحيث  ،فائدة  دون   قروض  شكل   على  أو  هبات  شكل  على   )إما  المادي  الدعم  تقديم .3
  وصعوبات  اإلنتاج  مدخالت  كلفة  وارتفاع  ،األسعار  تقلبات  خسائر  عن  المزارعين  صغار   وإسناد  تعويض  أجل   من   وذلك  القادم(

 التسويق.

 حيواناتهم. بيع ووقف األلبان منتجي وصغار  الحيواناتو مرب لها تعرض التي الخسائر  من للحد آليات وضع .4

 المنتجين. وصغار  للمزارعين جديدة ائتمانية تسهيالت وإنشاء ،الزراعية المنشآت على المفروضة الضرائب إرجاء .5

 الصحية  التدابير   تنفيذ  مع  منها(،   الغذائية  خاصة وب)  القيمة  سالسل   في   الفاعلة  األطراف  جميع  مع  والتشاور   المؤسسي   التنسيق .6
 التأكد أجل من العامة القرارات خاذاتّ  في المدني والمجتمع الخاص القطاع إدماجو   كورونا. جائحة انتشار  وقف إلى الرامية

  استمرار   على  الحفاظ  أجل  من  بدورها  تقوم  المعنية  األطراف  جميع  وأن  ومشتركة،  ومفهومة  شاملة  والتدخالت  القرارات  أن  من
 لالحتياجات.  واالستجابة المناسب الوقت في الضعف مواطن وتحديد  ،المحلي اإلمداد/الغذائي سلسلة عمل

 

 :المتوسط المدى

  ، الخارج   من  عسل  طن  40  حوالي  استيراد  تم  )حيث  الفلسطيني  للمنتج  والبديلة  المماثلة  المنتجات  الستيراد  حماية  سياسة  وضع .1
  المنتجات   من   والطلب  العرض   عن   زراعية  وإحصاءات  بيانات  قواعد   إعداد   وضرورة  الفلسطيني(   العسل  كساد ى  لإ  أدى  ما

 كورونا.  جائحة  بعد تفاقم الذي باألسعار  والتالعب ،اإلسرائيلي بالمنتج الفلسطينية األسواق إلغراق حد لوضع الزراعية

 المحلي(.  االقتصادي التقييم  على )بناء   المحلية للمنتجات النسبية الميزة تعزيز  برامج تطوير  .2

 الزراعية. والمدخالت للمنتجات باألسعار  خاص معلومات نظام تطوير  .3

 اآلخرين.  المصلحة أصحاب مع بالتعاون  والمدخالت الزراعية للمنتجات اإللكترونية للتجارة منصة وتنفيذ تطوير  .4

 الرصد  لنظام  الوطنية  القدرة  وتحسين   ،والسوق   األسعار   معلومات  وتحليل   جمع  عمليات  إلجراء  الزراعة  وزارة  دعم .5
 الزراعية.  والتنبؤات الوطني الزراعي
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  ولجان   ومنظمات  مؤسسات  كافة  إشراك  خالل  من  ،المخاطر   درء  وصندوق   الزراعي  اإلقراض  صندوق   من  كل  دور   تفعيل .6
  التي  األضرار  عن المزارعين تعويض الصندوق  عمل  يشمل بحيث والصرف، والتمويل والتخطيط اإلدارة في الزراعي العمل

 ماليا .  الصندوق  ودعم كورونا جائحة بسبب أصابتهم

 

 والدولية   المحلية لألسواق  الوصول على المنتجين صغار قدرة تحسين 1-9

 : القصير  المدى
 والنباتات   ،والبندورة  والتمور،  الزيتون،  )زيت  منتجاتهم  تصدير   على  الصغيرة  المشاريع  وأصحاب  المزارعين  مساعدة .1

 ،والمقاييس  المواصفات  ومؤسسة  الوطني  االقتصاد  وزارة  قبل  من  اإلجراءات  وتسهيل  (لخ إ  ...  اليدوية،   والحرف  العشبية،
  وإعادة  التصدير   تراخيص  آليات  مراجعة   يجب  كما   والحرفية.  منها  الزراعية  التعاونية  للجمعيات  التسويق  قنوات  وتطوير 
 البيروقراطية. من والتخلص التراخيص لتسريع العمليات هندسة

  أسواق   إلى  الوصول   تيسير  أجل  من  الرقمنة  الستخدام  االبتكار   وتعزيز   الريف  في  والشباب   المنتجين  صغار   دعم .2
 تطوير و   الزراعة،  قطاع  في  الرقمية  والحلول  التكنولوجيا  تبني  في  واإلسراع  المالي،  والدعم  والمخرجات  بإسرائيل  المدخالت

 عليها.  المنتجين صغار  وتدريب الرقمي التسويق لتعزيز  برامج

  الشركات   منتجات  )لترويج  المتخصصة  واالتحادات  والصناعية  التجارية  الغرف  لدى  اإلنترنت  عبر   تسويق  منصات  إنشاء .3
 والمتوسطة(. والصغيرة الصغر  متناهية

  للنساء  والخدمات  الدعم   وتقديم  لتوفير  ،األعمال  سيدات   منصة  مثل   ،النساء  بعمل  المختصة  المنصات  مع  التشبيك .4
  والمواصفات   المقاييس  حسب  والتغليف  التعبئة  مواد  استخدام   على  المنتجين  صغار   مساعدةو   ،المنشآت  يرأسن  اللواتي

 المطلوبة.

  الحلول  كأحد الغذائية  الصناعات نحو المستثمرين وتوجه ،الزراعية المنتجات تسويق في الزراعية الجمعيات دور  تفعيل .5
 الوطني.  االقتصاد ودعم التسويق لمشكلة

  أفضل   أسعار   على  الحصول  أجل  من  المشترك  والعمل  الموارد،  حشد  أجل  من  المنتجين  صغار   بين  الشراكة  تعزيز  .6
 فلسطين".  في "صنع  التجارية العالمة وتبني ،التصديرية القدرات وتطوير  موحدة، تسويق آلية وتبني ،اإلنتاج لمدخالت

  منتجات  لبيع  زوايا   عمل  يتم    منتجاتهم.  لتسويق   العامة  األماكن   في  الصغيرة  المنشآت  لمنتجات  خاصة   زوايا  عمل  تكثيف .7
  بالتنسيق للا رام وفي ،دولية  مؤسسات بمساعدة القدس في  الغذائية والمنتجات والتطريز  والمربى والزعتر  الصابون  مثل
 الصغيرة  المنشآت ودعم  المبادرات هذه تكثيف يجب  التجارية.  الغرفة طريق  عن لحم بيت في   إقراض. مؤسسات  مع

 واألكشاك.  الزوايا تكاليف بتغطية

 

 :المتوسط المدى

  خاص  المعنية  الوزاراتى  حدإ  في   مكتب  وفتح  والدولية،  العربية  األسواق  إلى  بالتصدير   الخاصة  الفنية  اإلجراءات  تسهيل .1
 الدولية.  األسواق إلى الوصول على قدرتهم تحسين أجل من المنتجين صغار  إلى والقانونية الفنية االستشارات بتقديم

  وتطوير  تحسين  على  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  مع  وبالتنسيق  ،المساعدة  مكاتب  خالل  من  فنيا    المنتجين  صغار   مساعدة .2
 الدولي.  للتصدير  قابلة لتصبح الجودة رفع أجل من ،الصغيرة الغذائية بالصناعات الخاصة والمعايير  المواصفات

 والغذائية.  الزراعية خاصةوب  ،السلع لتخزين خاصة  مرافق توفير  خالل  من المنتجين صغار  دعم .3
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 الفرعية.  التصدير  وكاالت إنشاء في المساهمة .4

 

 اإلنتاج  وتذبذب  األسواق في الكبيرة   التقلبات  معالجة 1-10
 : القصير  المدى

 تضررا ، األكثر  للفئات المباشرة النقدية التحويالت برامج خالل من للمواطنين الشرائية القدرة لتعزيز  األسواق في سيولة ضخ .1
 العمل.  مقابل والنقد

  األسواق   إنعاش  في  ألهميتها  وتستمر  تعزز   أن  يجب  تجربة  إنهاف  عز،  وقفة صندوق   حول والجدل  اإلشكاليات  من  الرغم  على .2
 حث  يتطلب  وهذا  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر   متناهية  المنشآت  قطاع  تداعي   من  الحد   في   سيساهم  ما  ،الطلب  وتحفيز 
 الصندوق.  هذا دعم في المالية المساهمة من مزيد على  األعمال ورجال تضررا   األقل الكبيرة المحلية الشركات  وتحفيز 

  نسبة األساسية السلع )تشكل السلع هذه على الطلب زيادة وبالتالي ،األساسية السلع على المضافة القيمة ضريبة تخفيض .3
  واألغنياء.   الحال  ميسوري   بعكس  الفقراء،  فئة  لدى  والترفيهية   الكمالية  السلعمع    بالمقارنة  السنوي  الدخل  إنفاق  من  كبيرة 

 للعائالت  وتحديدا    للفلسطينيين،  الشرائية  القدرة  تعزز   أن  الحكومة  تستطيع  ،األساسية  السلع  على  الضرائب  تخفيض  تم  إذا
 السلع على الضريبة برفع الحكومة ميزانية على التأثير  وحد ،الضريبية العدالة  تحصيل يمكن- األزمة هذه ظل في الفقيرة

تعتمدها   التي  النسبة  من %  2  من  بأكثر   المضافة  القيمة  ضريبة  تتعدى  الأن    تحدد  باريس  اتفاقية  أن  العلم  مع  -الكمالية
 اإلسرائيلية. الحكومة

 المشاريع ألصحاب المتخصصة واالتحادات التجارية والغرف  المساعدة مكاتب  خالل من  ومالي فني دعم  تقديم على العمل .4
 لمشاغل  الفني  الدعم  تقديم  مثال    الطلب،  أسواق  في  التقلبات  مع  للتعاطي  ،المنتجات  تنويع  على  مساعدتهم  أجل  من  ،الصغيرة
  ومعامل   المستشفيات،  باستخدامات  الخاصة  واألقمشة  )الكمامات(   الصحية   األقنعة  صناعة  إلى  التحول   أجل  من  الخياطة

  أخرى   خشبية  لمنتجات  للتحول   الدينية  الخشبية  الحرف    والتنظيف.  التعقيم  مواد  صناعة  إلى  التحول   أجل  من  التجميل  مواد
  المنشآت   من  للعديد  يمكن  حيث،  السوق   في  الطلب  مة ءلموا  المحلية  والمنتجات  التصاميم  تطويرو   ،المنزلية  لالستخدامات

 المحلي.  السوق  في تروج ومنتجات تصاميم تطوير  ،للسياح والهدايا التحف تصنع التي

 

 :المتوسط المدى

  الفئات  تهميش  من   الحد  في   ستساهم  التي  واالجتماعي  االقتصادي  االبتكار  مشاريع  وترويج   لتعزيز  القدرات  بناء  برامج  تطوير  .1
 أطول لفترة التحتية والبنية والمعدات المنتجات الستخدام الدائري  االقتصاد  المهمشة. المناطق في خاصةوب ،تضررا   األكثر 

 44للموارد(.  المستمر  ستخدام )اال

 
عادة االستخدام والمشاركة واإلصالح  إلالدائري    االقتصاد تستخدم األنظمة    نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر واالستخدام المستمر للموارد.    44

ويخّفض انبعاثات النفايات    ،لل استخدام مدخالت الموارد إلى الحد األدنىوالتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير إلنشاء نظام حلقة مغلقة، ما يق
يهدف االقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين      والتلوث وانبعاثات الكربون.

أخرى، أو كموارد    صناعية لعملية  مسترجعا    أو موردا    ثانويا    لعملية أخرى: إما منتجا    " ء  غذا"يجب أن تصبح جميع "النفايات"      إنتاجية هذه الموارد.
 "خذ، تصنع، تخلص"هذا النهج التجديدي يتناقض مع االقتصاد الخطي التقليدي، الذي لديه نموذج    متجددة للطبيعة، على سبيل المثال السماد.  

 .من اإلنتاج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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  التعاونية  الجمعيات  وتقوية،  االجتماعي  واالقتصاد  التضامن  تعزيز  أجل  من  فنية  ومساعدة  توعية  وحمالت  برامج  إعداد .2
 خدماتها. وتنويع أعضائها قاعدة وتوسيع ،المتخصصة

 

  النساء تجاه المنشآت   أصحاب بها يقوم التي التجاوزات  من والحد العمل  سوق  إلى  المرأة وصول فرص تحسين 1-11
 للمرأة  االقتصادي  التمكين  تحقيق في اإليجابية األدوار نماذج وتعزيز العامالت،

 

 : القصير  المدى

  النوع   وحدات   تفعيل  )أو   العمل و   االقتصادتي  وزار   داخل  واجتماعيا    اقتصاديا    المرأة   تمكين  قضايا  في   مختص  فريق   تأسيس .1
 تحديدا .  النساء  على  واالجتماعية  االقتصادية  لآلثار   للتصدي  متهاءوموا  االجتماعي   النوع  تدقيق  خطط  ومراجعة   االجتماعي(

 واالتحادات   والبلديات  التعاونية  والجمعيات  التجارية  الغرف  في  النساء  مشاركة  وزيادة  لتعزيز   توعية  حمالت  تطوير  .2
 المتخصصة. 

  وتكنولوجيا   اإللكتروني  والتسويق  التسويق،  على تركز   والجمعيات،   المختلفة  المنشآت  في  النساء  تستهدف   تدريبية  فرص  خلق .3
 المعلومات.

 بالنساء. الخاصة  المؤشرات  بعض تشمل التي الجائحة  آثار  عن البيانات جمع .4

 واألغوار.   النائية  المناطق  في  خاصةوب  المالي،  والدعم  الخدمات  إلى  الوصول   على  الريفية  المرأة   قدرات  زيادة  دعم  برنامج  تنفيذ .5
  لتعزيز   األغوار   بمناطق  النسائية  والجمعيات  التعاونيات  للجمعيات  فوائد  دون   قروض  أو  منح  خالل من  دعم   صندوق   تأسيس .6

 صمودهن.

  النساء   عمالة  تجاه  والمواقف  (Stereotype)  الصورة النمطية  لتحدي   توعية  حمالت   لتنظيم  النسائية  المنظمات  دعم   برامج .7
 حالة  وقت  في  الرعاية  عمل  ضغوط  على  التعرف    وقدراتهم.  الجنسين  بأدوار   المتعلقة  النمطية  القوالب  تغيير   الرسمية؛  غير 

 واالحتياجات  المنزلية  األعمال  بين  التوازن   حاجة  إلى  الوعي  رفع    المحتاجين.  ودعم  العمل  توزيع  إعادة   إلى  والدعوة  ،الوباء
 والعمل(. البيت بين )التوازن  اإلنتاجية

  المنزلية األعباء بسبب  الجائحة  بسبب  العمل  سوق  تركن اللواتي للنساء  برامج إلنشاء التقنية للكليات وفني  مالي  دعم  توفير  .8
 وتقليص   الجائحة(   بسبب  تغيرت   )التي العمل  سوق   متطلبات  مع  لتتماشى  قدرتهن  وتطوير   ،الجائحة   فترة  في  األطفال  ورعاية
 الموجودة. والمهارات السوق  متطلبات بين الفجوة

  لتعزيز  األعمال وصاحبات العامالت النساء لتمكين الالزمة واألدوات بالقدرات التجارية والغرف المحلية الهيئات دور  تعزيز  .9
 والتمكين.  االقتصادي االنتعاش

  التركيز  مع  ، األمهات  لدعم   األطفال(  الحضانة/رياض )دور  لـ  الالزمة  الخدمات   توفير   لتعزيز  التجارية   والغرف  البلديات   دعم .10
 بالجائحة. المتأثرات فقرا   واألكثر  شاتالمهمّ  النساء على الشديد

 النساء   تديرها   التي  الصغيرة  الشركات  تنتجها  التي  المحلية   للمنتجات  لمعارض  التجارة  غرف  الداعمة  البلديات  تنظم  .11
 أكبر شركات  مع عمل  عقود وإبرام منتجاتهن تسويق على  لمساعدتهن

 . المحلي بالمجتمع القرار  خاذاتّ  مراكز  في ودمجها  ،الطوارئ  بلجان المرأة  شراكإ  معوقات من الحد  يجب  .12
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  المشاريع  خاص  وبشكل  ،النسوية  المشاريع  االعتبار   بعين  والصحية  الغذائية  الطرود  توزع  التي  المؤسسات  تأخذ  أن  يجب .13
 .(Gender Responsive Procurement Practices) المنزلية

 المنشآت.  داخل  للنساء الوقاية إجراءات حول توعوية إرشادات تطوير  .14

  التعامل  وأدوات  بآليات  ومتخصصة  ،والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت   يرأسن  اللواتي  النساء  تستهدف  توعوية  برامج  وتنفيذ  تطوير  .15
 منها. االستفادة يمكنهن التي الخدمات وزيادة ،والحلول  الجائحة آثار  مع

 

 :المتوسط المدى

 اإللكتروني.  والتسويق المعلومات تكنولوجيا برامج في النساء استقطاب على التعليم ومراكز  الجامعات مع العمل .1

 وحصولهن  ،مهاراتهن  تنمية   في  تساهم  للطالبات،  تدريبية  فرص  خلق  على  التشغيلية  والقطاعات  الجامعات  مع  العمل .2
 العمل.  سوق  إلى دخولهن  تسهل أن يمكن التي المؤهالت على

 والشباب.  النساء لدى الريادية والمشاريع األفكار  لدعم صندوق  تأسيس .3

 لهن. تقني دعم وتوفير  تدريبية برامج في النسائية والجمعيات التعاونيات استهداف .4

  أوضاعهن   ومتابعة  ،العمل  وزارة  لدى  الرسمية  وغير   الرسمية  المنشآت  في  العامالت  بالنساء  خاصة  بيانات  قاعدة  إنشاء .5
 العمل. وأصحاب العمالية النقابات مع بالتنسيق

 والمتوسطة. الصغيرة المنشآت في العامالت لتأمينات الدعم تأمين في الجنسين بين المساواة  مراعاة .6

  تديرها  التي الصغيرة الناشئة/األعمال  للشركات  االقتصادي الدعم  خطط  واستخدام إلنشاء التجارية والغرف البلديات دعم .7
 كورونا.  بفايروس المتأثرات المستضعفات والفتيات النساء على  الشديد التركيز  مع النساء

 والمناطق   القرى   في  خاصةوب  ،النسوية  والمؤسسات  الجمعيات  ودعم  المحلية  الهيئات  في  النساء  تمثيل  زيادة  على  العمل .8
 النائية. 

 

  بناء في وإشراكهم للشباب،  الريادية  التوجهات وتطوير تعزيزو   العمل،  سوق  إلى  الشباب وصول فرص تحسين 1-12
 واالقتصادية  المجتمعية المرونة

 

 :المتوسطو  القصير يان المد

  ذات   الجهات  مع  بالتعاون   ، للشباب  الوطنية  االستراتيجيات  تحديث  خالل   من  للشباب   واالجتماعي  االقتصادي  التمكين .1
 العالقة.

 لديهم.  الذاتي التوظيف فرص وتحسين  ،للشباب الريادية البرامج ودعم  تطوير  .2

 Informal)   الرسمي  غير   والتدريب  التعليم  برامج  خالل  من  ،العمـل   سـوق   في  الشـباب  لدمـج  خاصة  خططـ  تطوير  .3

Education and Lifelong Learning Programs)   
  الشركات   قانون   إصدار   المثال،  سبيل  على  الناشئة،  الشركات  لمساندة  وسهلة  خصبة  أعمال  بيئة  تطوير   إلى  بحاجة .4

  وحاضنات   األعمال   ريادة  لتعزيز   مختصة  تقنية  تدريب  برامج  الناشئة،  للشركات   ضريبية  تفضيالت  إعطاء  الناشئة،
 األسواق.  مع والتشبيك ،األعمال

 وتطوير.   دعم إلى تحتاج التي االتجاهات لرسم لإلبداع وطنية استراتيجية تطوير إلى بحاجة .5
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 تجمع  ابتكار   مراكز   وإنشاء  ، الجامعات  لدى  األبحاث  برامج  دعم  خالل  من  ،العلمي  البحث   في  االستثمار   إلى   بحاجة .6
 الخاص. والقطاع الباحثين

 االستثمار.  من جزء بضمان المخاطر  تقليل خالل  من وذلك  ،الناشئة الشركات في  االستثمار  تشجيع يجب .7
 االستثماري   المال  رأس  لصندوق   يمكن  المثال،  سبيل  فعلى   الناشئة،  والشركات  للشباب  تمويل  فرص  توفير   يجب .8

(Venture Capital Fund  )لتلك  ا  حيوي  حياة شريان  تشكل  قد  التي  الصغير   التمويل  مصادر   توفير  خالل من  لمساعدةا  
 الشركات. 

 التكنولوجيا.  مجاالت  في  باألخصو   الخاص،  القطاع  متطلبات  مع  مءتوات ل  الدراسية  المناهج  لتطوير   الجامعات  مع  العمل .9

 وخلق  الريادة مواضيع )في تدريبية دورات تتضمن بحيث الشباب، بين األعمال وريادة الحر  العمل ودعم لتعزيز  برنامج .10
  التسويقو   المشاريع،  وتطوير   إدارةو   المهني،  التدريب  مسار و   الشخصية،  الريادية  الكفاءات  تطويرو   ،اإلبداعية  األفكار 

  والخاص   العام   القطاعين  بين  الشراكة  مبادرات  من  وتقديمها  تطويرها  يتم  ..( .   التسويق  استراتيجياتو   اإللكتروني،
 .التعليمية والمؤسسات

  وكذلك  ،الشباب  مهارات  تنمية  برنامج  استمرارية  يضمن  ما  بعد،  عن  التدريب  لتسهيل  اإلنترنت  على  منصة  تطوير  .11
  ال   متوقعة،  غير   فوائد  للمنصة  يكون   أن  يمكن    والنائية.   الريفية  المناطق  في  يعيشون   لمن  الدعم  إلى  الوصول  تحسين

  لرواد   الطارئة  الدعم  تدابير   إلى  الوصول  لتسهيل  المنصة  استخدام  على  والقدرة  الشباب  المشاركين  متابعة  تحسين  سيما
 . الناشئة للشركات األعمال

  قوية  دعم   آليات  وجود   المهم   من  لذلك   العالي،   التعليم  في  الشباب   األعمال   لرواد  متزايدة  أهمية  ذا   المعرفة  نقل  أصبح .12
 للخريجين. 

  لتعكس   القروية(  والمجالس   )كالبلديات  الحكومية  وشبه  الحكومية  والمؤسسات  العامة  االستشارات   في  العمري   التنوع  تعزيز  .13
 القرار.  صنع في المختلفة العمرية الفئات واهتمامات احتياجات

 ،المدى طويلة والبيئية واالجتماعية  االقتصادية األهداف في االستثمارات مع ،المدى قصيرة الطوارئ  استجابات مواءمة .14
 القادمة. األجيال رفاهية لضمان


	1-1 تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من امتلاك استراتيجيات أو خطط واضحة للنهوض والتعافي ما بعد جائحة كورونا
	1-1 تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من امتلاك استراتيجيات أو خطط واضحة للنهوض والتعافي ما بعد جائحة كورونا
	1-2 زيادة نسبة الوعي الصحي والسلامة المهنية والصحية بمكان العمل
	1-3 مساعدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تخزين المواد الخام والحاجة وصيانة المعدات بعد فترات الإغلاق الطويلة
	1-3 مساعدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تخزين المواد الخام والحاجة وصيانة المعدات بعد فترات الإغلاق الطويلة
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