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إحاطة بشأن دولة فلسطني

إحاطة بشأن دولة فلسطني

 .1مقدمة ونبذة عامة
تعيش  2.51مليون امرأة وفتاة فلسطينية يف جميع أنحاء األرايض الفلسطينية املحتلة ،وذلك وفقًا لبيانات  2020الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،ب ْيد أ ّن جميعهن ال يعشن يف ظل ظروف وسياسات سياسية متشابهة.
وبحسب تحليل أجرته هيئة األمم املتحدة للمرأة ،تتصدر املرأة مسرية النضال السيايس الفلسطيني وتضطلع بأدوار متقدمة يف مجتمعاتها ،ومع ذلك فإن
متثيلها ال يزال ضعيفًا يف هيئات وعمليات صنع القرار الرئيسية .وإدراكًا منها برضورة مواجهة هذه املخاطر ،أطلقت الحكومة الفلسطينية يف العام  2016خطة
العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  .)2019-2017( 1325تهدف الخطة إىل “حامية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات االحتالل اإلرسائييل
وانتهاكاته ومساءلته دوليًا ،وضامن مشاركة املرأة دون متييز يف كافة املجاالت واملستويات املتعلقة بصنع القرار عىل املستويني املحيل والدويل عرب تطوير آليات
الحامية للنساء والفتيات من اعتداءات االحتالل اإلرسائييل ،وكذلك العمل عىل زيادة إرشاك املرأة يف حفظ السالم واألمن عىل جميع املستويات ،ودمج وجهات
نظرها يف اتفاقيات السالم واملصالحة ،باإلضافة إىل معالجة تأثري الرصاع عىل املرأة”.
تضم األرايض الفلسطينية املحتلة عام  1967كل من الضفة الغربية مبا فيها القدس الرشقية وقطاع غزة .وبحسب اتفاقية أوسلو ،تخضع األجزاء الثالثة لسيطرة
السلطة الفلسطينية ،لكن هذا ال ينعكس يف الواقع بسبب استمرار االحتالل اإلرسائييل .ونتيجة لذلك ،حدثت فرتات تعرض واستجابات مختلفة لوباء كوفيد19-
عرب املناطق الثالث حتى تاريخه.
استشارات
يف الحارض واملستقبل :يف إطار مرشوع كوفيد 19-واملساواة بني الجنسني والسالم واألمن الذي أطلقته منظمة العمل الجنساين من أجل السالم واألمن ،عملت
مرييس كور مع مؤسسة وكاالت التنمية الدولية ( )AIDAومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي إلنتاج هذا التقرير عن فلسطني .ويحدد التقرير تأثري وباء
كوفيد 19-عىل املساواة بني الجنسني والسالم واألمن ،كام يقدم توصيات لالستجابة لهذا الوباء ،باإلضافة إىل األزمات املستقبلية.
أجرت مؤسسة وكاالت التنمية الدولية ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي مقابالت مع  22منظمة تعمل يف جميع أنحاء األرايض الفلسطينية املحتلة
لتقييم اآلثار املبارشة والطويلة األمد لكوفيد 19-عىل حقوق النساء والفتيات والسالم واألمن .وقد أظهرت املقابالت ،إىل جانب املراجعة املكتبية املتعمقة
للتقييامت والتقارير املنشورة ،أن النساء والفتيات تأثرن بشدة بهذا الوباء ،ال سيام أثناء حاالت اإلغالق والقيود املفروضة عىل الحركة .كام أظهر التحليل أن
احتياجات النساء والفتيات مل تكن أولوية يف خطة استجابة الحكومة الفلسطينية ،مام أدى إىل تفاقم حالة عدم املساواة القامئة .وقد أفضت املقابالت التي
أجريت إىل ست توصيات رئيسة لضامن أن تكون االستجابة لحاالت الطوارئ يف املستقبل محددة السياق ومراعية للمساواة بني الجنسني.
الضفة الغربية
الضفة الغربية مقسمة إىل ثالث مناطق؛ املنطقة (أ) وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة ،واملنطقة (ب) وتخضع للسيطرة اإلدارية الفلسطينية والسيطرة
األمنية اإلرسائيلية ،يف حني أن املنطقة (ج) ،التي متثل  %60من جغرافية الضفة الغربية ،تخضع للسيطرة اإلرسائيلية الكاملة .تقدم الحكومة الفلسطينية الدعم
املبارش للفلسطينيني يف املنطقتني (أ) و (ب) ،لكنها يف معظم الحاالت تكون غري قادرة عىل تقديم الدعم املبارش للفلسطينيني يف املنطقة (ج) ،مام يفسح املجال
للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين بتويل زمام األمور يف املنطقة ،بل إ ّن الدعم الذي تقدمه الحكومة الفلسطينية للمنطقة (ج) أصبح خاض ًعا لقيو ٍد أشد ال سيام
بعد القرار الذي اتخذته يف  19مايو  2020بإنهاء كافة االتفاقيات والتفاهامت املربمة مع إرسائيل والواليات املتحدة ،مبا فيها التعاون األمني .عىل أ ّن الحكومة
الفلسطينية قد أعلنت يف  17نوفمرب  2020عودة التنسيق مع الجانب اإلرسائييل ،بعد ستة أشهر من تعليقه.
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القدس الرشقية
تخضع القدس الرشقية ،مبا فيها البلدة القدمية ،للسيطرة اإلرسائيلية منذ حرب يونيو  .1967وتنطبق اتفاقية جنيف الرابعة بحكم القانون ،وال تطالب إرسائيل
بالقدس الرشقية بحكم سيطرتها العسكرية عىل املدينة .ورغم هذا ،فضالً عن الجهود التي تبذلها الدول األخرى واملنظامت الدولية للتوسط ،واصلت إرسائيل
تعميق وتوسيع جهودها لضم القدس الرشقية ،وتنفيذ السياسات واملامرسات التي تزيد من عزلة السكان عن بقية الضفة الغربية وقطاع غزة.
ميثل سكان القدس الفلسطينيون البالغ عددهم  350.000نسمة  38يف املائة من إجاميل سكان املدينة .وبحسب تقرير العام  2019الصادر عن جمعية
تبي يف ذات البحث أ ّن  72يف املائة من العائالت
حقوق املواطن يف ارسائيل ،كان وضع الفلسطينيني يف القدس الرشقية يتدهور بالفعل قبل تفيش كوفيدّ .19-
الفلسطينية و 81يف املائة من األطفال الفلسطينيني يف القدس يعيشون تحت خط الفقر .عالوة عىل ذلك ،بلغ االزدحام السكني يف األحياء الفلسطينية يف القدس
الرشقية ضعف املعدل يف األحياء اليهودية يف القدس الغربية  -ستة أشخاص لكل شقة و 3.2أشخاص لكل شقة ،عىل التوايل .إضافة إىل ذلك ،أفاد التقرير بأن
 44باملائة فقط من الفلسطينيني يف القدس الرشقية ميكنهم االستفادة من شبكة املياه البلدية بطريقة منظمة وقانونية.
قطاع غزة
نصت اتفاقيات أوسلو عىل أن مم ًرا آم ًنا سريبط ما بني الضفة الغربية وغزة ،ولكن بعد مرور  25عا ًما منذ إبرامها ،مل يُحرز أي تقدم يُذكر يف ربط شطري األرايض
الفلسطينية .أصبحت غزة أكرث عزلة منذ العام  ،2007بسبب الحصار اإلرسائييل و انقسام السياسية الفلسطينية الداخلية .لقد أثر الحصار اإلرسائييل املستمر
بشدة عىل حياة الفلسطينيني الذين يعيشون هناك ،كام أ ّن الوباء املتفيش اآلن يزيد من سوء األوضاع املتدهور بالفعل يف قطاع غزة.
كوفيد 19-يف األرايض الفلسطينية املحتلة
بعد  53عا ًما من احتالل األرايض الفلسطينية وضم القدس الرشقية و  14عا ًما من الحصار املفروض عىل قطاع غزة ،أصبحت القدرات الالزمة ملجابهة وباء
كوفيد 19-محدودة .أدى تفيش هذا الوباء إىل أثار اجتامعية اقتصادية حادة؛ إذ نتج عنه تفاقم حاالت عدم املساواة القامئة بالفعل ،وازدياد حاالت العنف
القائم عىل النوع االجتامعي والتمييز يف األرايض الفلسطينية املحتلة .ومام زاد الوضع سو ًءا أ ّن حركة العاملني يف املجال اإلنساين قد تعرضت لتقييد أكرب منذ
تفيش الوباء بني جميع املحافظات عىل حد سواء ،ال سيام بني الضفة الغربية والقدس الرشقية وغزة.
أُعلنت حالة الطوارئ األوىل للحد من انتشار كوفيد 19-يف األرايض الفلسطينية املحتلة وإرسائيل يف  5مارس و 19مارس عىل التوايل .ومنذ شهر مارس فُرض
إغالق داخل جميع املناطق وخارجها يف أوقات مختلفة اعتام ًدا عىل الزيادة يف الحاالت .أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن إجاميل  82.780حالة يف األرايض
الفلسطينية املحتلة يف الفرتة من مارس حتى  21نوفمرب  %51 ،2020منهم من اإلناث ،وإجاميل  748حالة وفاة .أفادت وزارة الصحة اإلرسائيلية عن إجاميل
 327.327حالة حتى  23نوفمرب يف إرسائيل ،مبا فيها القدس ،و  2744حالة وفاة.
واعتبا ًرا من أواخر نوفمرب  ،2020ارتفعت الحاالت يف األرايض الفلسطينية املحتلة وإرسائيل ،ومن املتوقع أن يُفرض اإلغالق التام يف ديسمرب .عىل أ ّن الوضع مقلق
ال سيام يف قطاع غزة حيث تتزايد الحاالت بينام البنية التحتية الصحية ضعيفة .كام تواجه الضفة الغربية انخفاضً ا يف توافر أدوات الفحص ووحدات العناية
املركزة الكاملة يف بعض املحافظات ،وتحدي ًدا نابلس .ويبدو أن حالة الطوارئ املفروضة يف األرايض الفلسطينية املحتلة بسبب انتشار كوفيد 19-ستطول ،األمر
الذي سيفاقم اآلثار االقتصادية واالجتامعية ،ال سيام تلك الواقعة عىل الفئات األكرث ضعفًا ،مبا فيها النساء والفتيات.
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 .2التوصيات
التوصية األوىل :يجب عىل الحكومة الفلسطينية إرشاك النساء واملنظامت والشبكات واملجموعات الشبابية التي متثلهن يف التخطيط لالستجابة لحاالت الطوارئ
وتنفيذها لضامن تلبية حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن.
التوصية الثانية :يجب عىل الحكومة الفلسطينية اعتامد منظومة حامية شاملة وضامن توفري خدمات للوقاية ومنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي
واستمرار أليات االحالة يف أوقات الطوارىء ،مبا فيها القيود عىل الحركة.
التوصية الثالثة :يجب عىل الحكومة الفلسطينية ومجتمع املانحني تقديم الدعم االقتصادي للمرأة يف حاالت الطوارئ والتأكد من أن االستجابات تراعي الفوارق
بني الجنسني من خالل الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم الخاصة بالنساء والفتيات ،مبا فيها التعويض عن العمل غري مدفوع األجر واالستثامر يف مبادرات
التمكني االقتصادي للمرأة.
التوصية الرابعة :يجب عىل الحكومة الفلسطينية والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين ضامن تلبية احتياجات الفئات األكرث تهميشً ا يف حاالت الطوارئ (ال سيام
الالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة واملستجيبون يف الخطوط األمامية) من خالل متويل املنظامت التي تدعم هذه الفئات ،ودعم الفئات األكرث تهميشً ا ،وضامن
استمرارية خدمات إعادة التأهيل.
التوصية الخامسة :يجب عىل إرسائيل أن تتحمل املسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيني يف األرايض املحتلة وأن تتعاون بصدق مع السلطات الفلسطينية يف
الضفة الغربية وقطاع غزة لضامن تلبية احتياجاتهم الصحية بأعىل مستوى ممكن .يجب أن يؤكد املجتمع الدويل عل ًنا أن االستجابات لوباء كوفيد 19-يجب أن
تستند إىل الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ممكن من خدمات الصحة البدنية والنفسية ،دون متييز.
التوصية السادسة :يجب عىل مجتمع املانحني زيادة التمويل املقدم ملعالجة األزمة املالية يف فلسطني ،وإعطاء األولوية للصحة ،مبا فيها الصحة النفسية والحامية
واالقتصاد ،وضامن تحقيق هذه االستجابة عىل أساس املساواة بني الجنسني .ويجب أن يضمن الدعم املقدم تحقيق استجابة شاملة متعددة القطاعات يف الضفة
الغربية وقطاع غزة بأولويات محددة ذات ًيا.
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 .3التوصيات واألدلة
 1.3التوصية األوىل :يجب عىل الحكومة الفلسطينية إرشاك النساء واملنظامت والشبكات واملجموعات الشبابية التي متثلهن يف التخطيط لالستجابة لحاالت
الطوارئ وتنفيذها لضامن تلبية حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن.
حتى قبل أزمة كوفيد ،19-كانت مشاركة املرأة يف صنع القرار يف األرايض الفلسطينية املحتلة محدودة .وبحسب بيانات  2019الصادرة عن الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،تشكل النساء  %5فقط من أعضاء املجلس املركزي الفلسطيني ،و  %11من املجلس الوطني الفلسطيني و %14من مجلس الوزراء ،ومثة
امرأة واحدة فقط من بني  16محافظًا .كام تظهر البيانات أن  %44من إجاميل موظفي القطاع العام من النساء ،ولكن بنسبة متثيل أقل يف املناصب العليا.
مل تتحسن مشاركة املرأة يف صنع القرار أثناء إعداد االستجابة لكوفيد وتنفيذها .وأفادت معظم املنظامت التي أُجريت مقابالت معها أنه يف األشهر الثالثة األوىل
من حالة الطوارئ بسبب كوفيد 19-مل تتصل بها أي جهة للمشاركة يف تخطيط االستجابة وتنفيذها .وبعد األشهر الثالثة األوىل ،أخذت بعض املنظامت زمام
املبادرة بنفسها ودعت إىل رضورة إرشاكها؛ إذ قالت إحدى املنظامت“ ،منذ األسبوع األول للوباء ،اتصلنا باملسؤولني وقلنا إننا نريد أن نشارك يف جهود االستجابة.
لقد بادرنا إذ ال ميكننا انتظار مبادرة اآلخرين أو أن يأيت أحد ليبلغنا مبا ينبغي لنا القيام به ،دوري كامرأة يف حالة الطوارئ هو القيادة والعمل”.
تقييم رسي ًعا يف أبريل  2020شارك فيه  51ذكر وأنثى من الضفة الغربية وغزة أظهر أن مشاركة املرأة يف جهود
كام أجرت مؤسسة كري الدولية فلسطني
ً
ٍ
االستجابة لكوفيد 19-كانت ضعيفة .وبحسب التقييم ،فإن  %47من املشاركات اإلناث انخرطن يف جمعيات أو مجموعات أو نواد أو أحزاب سياسية تدعم جهود
االستجابة لكوفيد ،19-مقارنة بـ  %60من املشاركني الذكور .باإلضافة إىل ذلك ،كانت مشاركة املرأة يف لجان االستجابة للطوارئ ضعيفة يف األرايض الفلسطينية
املحتلة .ومثة جملة تكررت عدة مرات خالل املقابالت وهي“ :هناك حاجة ملحة للمشاركة الفعالة للنساء واملنظامت النسائية يف القرارات االسرتاتيجية”.
وتكمن أهمية إرشاك النساء يف صنع القرار يف ضامن عدم إغفال أولويات النساء والفتيات ،ال سيام يف أوقات اإلغالق الكامل .ومن القضايا التي أثريت يف إحدى
املقابالت أ ّن شوارع بيت لحم قد أُغلقت بكتل أسمنتية يف مارس بهدف فرض اإلغالق الكامل للمدينة ،إذ مل تراع الكتل األسمنتية الحركة العاجلة لألشخاص
املصابني بأمراض خطرية أو النساء الحوامل.
والحظت منظامت حقوق املرأة أن خطة االستجابة لكوفيد 19-ال تشملهن فحسب ،بل إنها تهمش عملهن أيضً ا .كان الهدف الرئيس الحكومة الفلسطينية
يتمثل يف إدارة الوضع الصحي والسيطرة عىل انتشار الفريوس من خالل فرض قيود عىل الحركة .وقد أدى هذا الرتكيز املقترص عىل الجوانب الصحية إىل إغفال
الخدمات واالحتياجات الهامة األخرى .وأوضحت إحدى املنظامت أن مرك ًزا نسائيًا أُغلق يف قرية الزبيدات شامل األغوار بهدف توسيع املركز الصحي املجاور،
وهو قرار اتخذته وزارة الصحة ووزارة الحكم املحيل بالتعاون مع مجلس القرية .فكان عىل مديري املركز النسايئ االتصال بعدة وكاالت للحصول عىل املوافقة
إلعادة فتح املركز واالستمرار يف تقديم الخدمات للنساء؛ ويف النهاية كان عليهم االنتقال إىل موقع مختلف يف القرية.
عالوة عىل ذلك ،أفادت املنظامت أن غالبية العاملني يف مراكز الحجر الصحي هم من الذكور ،مام جعل من الصعب عىل النساء اللوايت يدخلن املراكز استيفاء
االحتياجات الشاملة .من األهمية مبكان أن تقوم مراكز الحجر الصحي بتوظيف عامل من الرجال والنساء عىل حد سواء.
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 2.3التوصية الثانية :يجب عىل الحكومة الفلسطينية اعتامد منظومة حامية شاملة وضامن توفري خدمات للوقاية ومنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي
واستمرار أليات االحالة يف أوقات الطوارىء ،مبا فيها القيود عىل الحركة.
كان العنف القائم عىل النوع االجتامعي قضية حاسمة يف األرايض الفلسطينية املحتلة حتى قبل تفيش وباء كوفيد 19-وفرض قيود عىل الحركة .معدالت قتل
اإلناث مرتفعة؛ يف العامني  2018و  2019تعرضت  47امرأة يف الضفة الغربية وقطاع غزة للقتل ( 16يف غزة و 31يف الضفة الغربية) .وبحسب مسح العنف
الوطني لسنة  2019الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فإن  %38من نساء غزة و  %24من نساء الضفة الغربية ،ممن ترتاوح أعامرهن بني 18
و  64عا ًما ،واملتزوجات حال ًيا أو سابقًا ،قد تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن .ويف العام  ،2020وصل العدد اإلجاميل لقتل اإلناث يف األرايض
الفلسطينية املحتلة بالفعل إىل  34حالة وفقًا لوثائق مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي  ،أي أكرث من اإلجاميل املسجل للعام  2019بأكمله .إضافة إىل ذلك،
شهد العام  2020حتى اآلن تسجيل  81حالة عنف قائم عىل النوع االجتامعي عرب األرايض الفلسطينية املحتلة .وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة جذور لإلمناء
الصحي واالجتامعي ،أفاد  %19.5من املشاركني يف الدراسة بزيادة العنف األرسي أثناء اإلغالق ،وأفاد  %70.8أنهم يتوقعون زيادة إضافية يف العنف القائم عىل
النوع االجتامعي مع استمرار اإلغالق والقيود عىل الحركة.
وعىل الرغم من ارتفاع حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي املبلغ عنها خالل فرتة كوفيد ،19-فإنه من املعروف أن العديد من النساء والفتيات مل يبلغن
رسم ًيا عن العنف الذي تعرضن له ،إما لحامية خصوصيتهن أو بسبب صعوبات الوصول إىل الخدمات أثناء اإلغالق .وبحسب مسح العنف الوطني لسنة 2019
الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فإن أكرث من نصف النساء والفتيات اللوايت تعرضن للعنف مل يبلغن عام تعرضن له ،يف حني أ ّن  %48منهن
أفصحن ألرسهن ،و  %1.4فقط منهن طلنب الدعم من مزودي الخدمات .ومن املتوقع أن يزيد عدد النساء والفتيات اللوايت مل يقمن باإلبالغ خالل حالة الطوارئ
املفروضة بسبب وباء كوفيد 19-ألن الضحايا والناجيات قد ال يتمك ّن من إبعاد أنفسهن عن املعتدين وألن خدمات اإلبالغ تعتمد عىل الهاتف أو اإلنرتنت ،مام
يجعل األمر صعبًا عىل بعض النساء والفتيات لإلبالغ عن الحوادث التي يتعرضن لها.
زاد عدد خدمات خط املساعدة خالل حالة الطوارئ املفروضة بسبب وباء كوفيد 19-لتلبية االحتياجات املتزايدة ،لكن ترافق ذلك مع مشاكل تقنية حالت دون
حصول بعض األشخاص عىل املساعدة الالزمة ،ال سيام يف غزة حيث ميثل انقطاع التيار الكهربايئ مشكلة يومية .عالوة عىل ذلك ،تساءل بعض األشخاص الذين
أُجريت معهم مقابالت عام إذا كان جميع موظفي خط املساعدة قد حصلوا عىل تدريب مناسب ،وبخاصة الجدد الذين جرى تعيينهم للتعامل مع الحاالت
املتزايدة .أفادت خطوط املساعدة يف حاالت الطوارئ القدمية التي تديرها “سوا” يف الربع األول من حالة الطوارئ (مارس  -مايو) بأ ّن  2269حالة قد أبلغ عنها
ودعم للصحة النفسية والدعم
من خالل الخط الساخن %53 ،منها من الذكور ،و %67من هذه الحاالت كانت من قطاع غزة .طلبت غالبية املكاملات معلومات ً
النفيس االجتامعي ( ،تليها الصحة البدنية واالعتداء والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
يجب عىل الحكومة الفلسطينية تضمني الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له يف خطط االستجابة للطوارئ لضامن سهولة الوصول
إىل مزودي الخدمات وتفعيل آليات اإلحالة .لتحقيق ذلك ،من الرضوري زيادة الوعي بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي وكيفية طلب الدعم والحامية ،مع
الرتكيز عىل خصوصية معلومات الناجني .باإلضافة إىل ذلك ،يجب تكليف نساء بقيادة لجان العنف القائم عىل النوع االجتامعي لضامن تلبية احتياجات املرأة.
يف الوقت نفسه ،يجب عىل الحكومة الفلسطينية ومجتمع املانحني تأمني التمويل لدعم الخدمات التي تركز عىل الحامية ،مبا فيها الخطوط الساخنة واإلحاالت
والخدمات الصحية واالستجابة النفسية االجتامعية عن بعد واملبارشة للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
ومن املهم أيضً ا أن مترر الحكومة الفلسطينية قانون حامية األرسة ،الذي يؤكد عىل رضورة حامية األرس الفلسطينية ،وال سيام النساء واألطفال ،من خالل تحديد
آليات اإلبالغ واإلجراءات القضائية ومستشاري حامية األرسة بوضوح .وكان املجتمع املدين الفلسطيني ،ال سيام منظامت حقوق املرأة ،يدعو إىل مترير هذا
القانون منذ العام  .2003كام ازداد الضغط العتامد مرشوع قانون حامية األرسة بعد أن صادقت الحكومة الفلسطينية عىل اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف العام  2014وبعد مراجعة االتفاقية نفسها يف العام  .2018وأظهرت املراجعة أيضً ا أهمية مراجعة جميع القوانني الفلسطينية
لضامن املساواة بني الجنسني يف جميع القوانني.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي ملجتمع املانحني دعم التحسينات يف البنية التحتية التقنية يف فلسطني ،وال البنية التحتية للتكنولوجيا وأنظمة االتصاالت لألنشطة
الحرجة .وتتمثل إحدى الفرص املبارشة إلقامة مرشوع مشرتك بني املنظامت الوطنية والدولية يف تطوير دليل حول كيفية تقديم خدمات مجابهة العنف ضد
النساء والفتيات يف حاالت الطوارئ.
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 3.3التوصية الثالثة :يجب عىل الحكومة الفلسطينية ومجتمع املانحني تقديم الدعم االقتصادي للمرأة يف حاالت الطوارئ والتأكد من أن االستجابات تراعي
الفوارق بني الجنسني من خالل الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم الخاصة بالنساء والفتيات ،مبا فيها التعويض عن العمل غري مدفوع األجر واالستثامر يف
مبادرات التمكني االقتصادي للمرأة.
استنا ًدا إىل مسح القوى العاملة لسنة  2019الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بلغت نسبة النساء يف القوى العاملة  %19يف قطاع غزة و%17
يف الضفة الغربية ،وهذا معناه أ ّن اثنتني فقط من كل  10فلسطينيات يعملن .وبحسب املسح ،فإن  %25من املوظفات يف القطاع الخاص يعملن من دون
عقود عمل و %48منهن فقط يحصلن عىل إجازة أمومة مدفوعة األجر .عالوة عىل ذلك ،فإن  %35من النساء يف القطاع الخاص يتقاضني أجو ًرا أقل من الحد
األدىن لألجور شهريًا ( 1450شيكل إرسائييل جديد) مقابل  %29من الرجال .كام متتد فجوة األجور إىل العاملني بأجر يومي مبتوسط  98شيكل للنساء مقابل
 102شيكل للرجال.
تدهور الوضع االقتصادي للنساء والفتيات يف األرايض الفلسطينية املحتلة مع حالة الطوارئ املرتبطة بكوفيد 19-وفرض قيود عىل الحركة .ووفقًا لوزارة التنمية
االجتامعية الفلسطينية ،وقعت ما ال يقل عن  53.000أرسة فلسطينية يف دائرة الفقر يف العام  .2020وذكرت منظامتٌ أُجريت معها مقابالت أ ّن العديد من
العامالت بشكل غري رسمي فُصلن من وظائفهن وفقدن مصادر دخلهن الرئيسة .وأظهر مسح أجراه مركز العامل العريب للبحوث والتنمية (أوراد) يف أبريل أ ّن
 %26من املشاركات اإلناث يف األرايض الفلسطينية املحتلة قد فقدن وظائفهن كل ًيا أو جزئ ًيا مقارنة بـ %29من املشاركني الذكور .وكان التأثري قاس ًيا ال سيام عىل
األرس التي تعيلها نساء والتي تشكل  %11من األرس الفلسطينية .علق أحد األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت قائالً“ :حدث اإلغالق بشكل مفاجئ ،وبعض
هؤالء اللوايت أغلقن أعاملهن يف املساء مل يتمكن من الوصول إليها يف الصباح ،وكانت هناك مواد أولية ترضرت؛ لقد كان األمر مبثابة كارثة”.
باإلضافة إىل ذلك ،أفاد التقييم الرسيع ملؤسسة كري بأ ّن قيود الحركة واالفتقار إىل رعاية األطفال وانخفاض الطلب هي عوامل أثرت سلبًا عىل صاحبات األعامل
التجارية الصغرية يف األرايض الفلسطينية املحتلة .ويُظهر التقييم أن  %89من صاحبات األعامل الصغرية اضطررن إىل إعادة تخصيص األموال التي كانت مخصصة
سابقًا ألعاملهن لخدمة األرسة ،مقارنة بـ  %50من املشاركني يف التقييم من الرجال .وترافقت الصعوبات االقتصادية املبارشة مع زيادة يف الرعاية غري مدفوعة
األجر ،ال سيام لكبار السن واألطفال .وبحسب مسح مركز العامل العريب للبحوث والتنمية ،أفادت  %68من املشاركات اإلناث عن زيادة يف أعباء “األعامل
املنزلية” كام أفادت  %52من النساء عن زيادة يف أعباء رعاية األطفال .وترى املنظامت التي أُجريت معها مقابالت أن استجابة الحكومة الفلسطينية مل تكن
مراعية للنوع االجتامعي وأنها كثفت األدوار التقليدية التي تكون فيها املرأة هي املسؤولة األوىل عن مهام الرعاية يف األرسة.
كام زادت مستويات انعدام األمن الغذايئ يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،ال سيام يف حاالت اإلغالق .وبحسب التقييم الرسيع ملؤسسة كري ،أفاد  %91من
املشاركات اإلناث بأنهن غري قادرات عىل الوصول إىل السلع واملوارد املطلوبة ،مقارنة بـ  %57من املشاركني الذكور .باإلضافة إىل ذلك ،أفاد  %90من املشاركات
اإلناث بأنهن غري قادرات عىل الوصول إىل الخدمات املالية ،مقارنة بـ  %73من املشاركني الذكور .ويف بعض الحاالت ،أدى هذا الضغط املايل واالرتفاع يف األعامل
غري املأجورة إىل زيادة التبعية املالية للمرأة ودفعها للبقاء يف أوضاع مسيئة .وبحسب مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،ارتبطت املشكالت املالية يف
املنزل بغالبية حاالت العنف املنزيل يف األرايض الفلسطينية املحتلة أثناء اإلغالق.
إ ّن االستجابة التي تراعي الفوارق بني الجنسني يف حاالت الطوارئ تأخذ بعني االعتبار احتياجات النساء والفتيات والرجال والفتيان وتهميشهم .ونظ ًرا ألن األزمات
عادة ما تكون متعددة الطبقات ،فمن الرضوري االستجابة من خالل مجموعة واسعة من الربامج التي توفر املزيد من األمن االقتصادي واالجتامعي وتضمن
االستجابة لجميع االحتياجات .وينبغي ملجتمع املانحني العمل مع الحكومة الفلسطينية واملنظامت غري الحكومية لتقليل األثر االقتصادي لألزمة من خالل دعم
النساء العامالت واألعامل النسائية وتقديم التعويض عن العمل غري املأجور .ومن شأن ذلك أن يحمي النساء بشكل غري مبارش من خالل ضامن استقاللهن املايل.
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 4.3التوصية الرابعة :يجب عىل الحكومة الفلسطينية والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين ضامن تلبية احتياجات الفئات األكرث تهميشً ا يف حاالت الطوارئ (ال
سيام الالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة واملستجيبون يف الخطوط األمامية) من خالل متويل املنظامت التي تدعم هذه الفئات ،ودعم الفئات األكرث تهميشً ا،
وضامن استمرارية خدمات إعادة التأهيل.
كام هو مذكور يف سياسة اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لسنة  2017يف شأن املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات يف العمل اإلنساين“ ،فإن
األزمات ال تؤثر عىل الجميع بالتساوي” .وبناء عىل ذلك ،يجب وضع سياسات محددة لدعم الفئات األكرث تهميشً ا يف أوقات الطوارئ ،ومن بني هذه الفئات
الالجئون يف األرايض الفلسطينية املحتلة .وبحسب بيانات  2018الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فإن  %41من الفلسطينيني املقيمني يف
األرايض الفلسطينية املحتلة هم من الالجئني ،و  %26منهم من سكان الضفة الغربية و  %64من قطاع غزة .معدالت الفقر بني هذه الفئة مرتفعة ،ال سيام يف
غزة ،إذ بلغت  %39يف العام  ،2017و %15.7يف الضفة الغربية ،و  %54.1يف غزة؛ يف حني بلغت نسبة الفقر املدقع بني الالجئني  %23بواقع  %7.6يف الضفة
الغربية و %33.5يف غزة.
يتلقى الالجئون الفلسطينيون معظم خدماتهم ،مبا فيها التعليم والرعاية الصحية والخدمات االجتامعية والبنية التحتية للمخيامت وتحسينها واملساعدة يف
حاالت الطوارئ ،من وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) .وتعاين األونروا من أزمة مالية مستمرة تؤثر عىل الخدمات التي
تقدمها؛ منذ نوفمرب  2020واألنروا تواجه أزمة يف امليزانية ،مام يعزز احتاملية تخفيض رواتب موظفيها ،مبن فيهم املعلمون ،وكذا تخفيض امليزانيات املخصصة
لبعض الربامج .وإذا مل تُحل األزمة املالية لألونروا يف أرسع وقت ،فقد يكون لذلك عواقب وخيمة عىل معدالت الفقر والبطالة والتعليم ونتائج الصحة .لذا
ينبغي أن تكون األولوية لتمويل األونروا من أجل ضامن الحفاظ عىل الخدمات التي تقدمها للنساء والفتيات الالجئات خالل أوقات األزمات الحادة واألوبئة.
خاصا وهي األشخاص ذوو اإلعاقة .وبحسب صندوق األمم املتحدة للسكان ،فإن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أكرث
ومثة فئة مهمشة أخرى تتطلب اهتام ًما ً
عرضة للتمييز والعنف وعدم الحصول عىل الخدمات أثناء حاالت الطوارئ .ووفقًا بيانات  2019الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فإن %2.1
من السكان الفلسطينيني هم من ذوي اإلعاقة ( %48منهم يقيمون يف الضفة الغربية و %52يف قطاع غزة) .حتى قبل األزمة ،واجه ذوو اإلعاقة ظروفًا قاسية
إذ بلغ معدل البطالة نسبة  %37ومعدل األمية نسبة  .%32ينبغي متويل املنظامت التي تقدم خدمات لذوات اإلعاقة لضامن مواءمة أعاملها مع احتياجات
النساء الاليئ تعمل معهن.
خالل أزمة كوفيد ،19-أفاد األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت بأن دور الرعاية النهارية ومالجئ اإلقامة لذوي اإلعاقات الشديدة قد أغلقت متا ًما خالل
فرتات اإلغالق .وظل ذوو اإلعاقة يف منازلهم دون أن يتلقوا الخدمات املناسبة ،مبا فيها الرعاية الجسدية اليومية الحيوية أو العالج .وأدى إغالق املراكز دون
توفري خدمات شخصية بديلة إىل تدهور الحالة الصحية لبعضهم وخاصة األطفال .وأفاد األشخاص الذين أُجريت معهم املقابالت بأن احتياجات ذوي اإلعاقة مل
تُراع يف خطة االستجابة لكوفيد 19-ومل توضع آلية إحالة مناسبة لالستجابة الحتياجاتهم .وكام هو الحال بالنسبة للمراكز النسائية ،فقد جرى تحويل مركزين
لرعاية األطفال املعوقني يف محافظة الخليل إىل عيادات صحية دون إجراء استشارة كافية .وعلق أحد األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت قائالً“ ،فقط أغمض
عينيك وتخيل الظلم الذي يواجه هذه الفئة يف مجتمعنا”.
وبشكل عام ،األشخاص الذين يعانون من سوء الحالة الصحية معرضون للخطر بشكل خاص يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،وال سيام يف قطاع غزة .ويجب أن
تضمن االستجابات الحالية استمرار الرعاية الصحية من املستوى األول والثاين والثالث لغري أغراض الكوفيد ،19-ال سيام لألشخاص املصابني بأمراض مزمنة .وقد
أعاقت القيود املفروضة عىل الحركة وصول املرىض إىل خدمات الرعاية الصحية التي كانت صعبة ال سيام عىل املرىض املقيمني يف قطاع غزة الذين يحتاجون إىل
العالج يف الضفة الغربية .وتزداد أيضً ا املخاوف بشأن وصول الفلسطينيني إىل الرعاية الصحية الحرجة بسبب األزمة املالية يف مستشفيات القدس الرشقية التي
توفر الرعاية الصحية املتخصصة الرئيسة للفلسطينيني.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب إيالء اهتامم خاص للمستجيبني يف الخطوط األمامية من خالل توفري خدمات الصحة النفسية وضامن وقت للراحة .وتشكل النساء
غالبية العاملني يف مجال الرعاية ،بنسبة تُقدر بحوايل  %70من القطاع الصحي واالجتامعي .عىل سبيل املثال ،زادت أعباء العمل عىل املمرضات وأصبحن يعملن
لساعات أطول ،بينام يضطلعن بأعامل غري مأجورة إضافية يف املنزل .يجب وضع سياسات محددة لتلبية احتياجات املستجيبني من اإلناث والذكور يف الخطوط
األمامية؛ تشمل بعض التوصيات املدرجة يف املقابالت تعيني عدد ٍ
كاف من موظفي الطوارئ لضامن قدرة العاملني يف الخطوط األمامية عىل أخذ إجازة ورعاية
أرسهم وكذلك توفري دعم الصحة النفسية لهم .ويقتيض هذا أيضً ا زيادة التمويل ملنظامت حقوق املرأة التي غال ًبا ما تكون من املستجيبني يف الخطوط األمامية.
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 5.3التوصية الخامسة :يجب عىل إرسائيل أن تتحمل املسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيني يف األرايض املحتلة وأن تتعاون بصدق مع السلطات
الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة لضامن تلبية احتياجاتهم الصحية بأعىل مستوى ممكن .يجب أن يؤكد املجتمع الدويل عل ًنا أن االستجابات لوباء
كوفيد 19-يجب أن تستند إىل الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ممكن من خدمات الصحة البدنية والنفسية ،دون متييز.
كثفت أزمة كوفيد 19-التحديات القامئة التي تواجهها األرايض الفلسطينية املحتلة ،ال سيام بالنسبة للفئات املهمشة .وكام أرشنا ،يتمثل التحدي الرئيس ،خاصة
بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف غزة واملنطقة (ج) من الضفة الغربية ،يف الحصول عىل الرعاية الصحية .وأصبحت هذه املشكلة مهددة للحياة خالل أزمة
كوفيد 19-إذ مل يتمكن سكان قطاع غزة من الحصول عىل الرعاية الطبية الحرجة خارج القطاع.
وال تزال إجراءات فحص كوفيد 19-وعالج الفلسطينيني يف القدس الرشقية واملنطقة (ج) من الضفة الغربية غري كافية؛ ال تفصل وزارة الصحة اإلرسائيلية العدد
اليومي لألشخاص الذين خضعوا للفحص والحاالت اإليجابية املكتشفة يف األحياء الفلسطينية بالقدس الرشقية ،لذلك من املستحيل معرفة األعداد الكاملة ،غري
أ ّن قدرات الفحص لهؤالء السكان ال تزال ناقصة .ومل ت ُتح مراكز الفحص لألحياء الفلسطينية يف القدس الرشقية ،ال سيام تلك الواقعة خلف الجدار الفاصل ،إال
بعد الجهود الدعوية التي بذلتها منظامت املجتمع املدين .ومراكز الفحص هذه مرتبطة بنظام التأمني الوطني اإلرسائييل
( )Kupat Holimومنظامت اإلعالة الصحية ( )HMOsالتي تقدم خدمات حرصية للمقيمني املسجلني .ومبا أن ثلث السكان الفلسطينيني يف القدس الرشقية
هم فقط املسجلون يف النظام اإلرسائييل ،فإن معظم السكان ال يزالون غري قادرين فعليًا عىل الخضوع لفحص كوفيد محليًا .وهذا جزء من ٍ
تحد أكرب وطويل
األمد إذ ال يتمتع عرشات اآلالف من الفلسطينيني الذين يعيشون يف القدس الرشقية بوثائق إقامة دامئة ،وبالتايل فهم مستبعدون من املزايا االجتامعية مبوجب
نظام التأمني الوطني اإلرسائييل ،مبا فيها أي فحوصات وخدمات رعاية صحية .جرى تأسيس منشأة فحص مؤقتة تابعة ملنظمة نجمة داود الحمراء ()MDA
لدعم هؤالء السكان غري املسجلني ،لكنها أُغلقت يف  5مايو ومل يتمكن هؤالء السكان من الحصول عىل خدمات الفحص يف القدس الرشقية منذ ذلك الحني.
ويف خضم جهود االستجابة لكوفيد 19-ومحاوالت حث الناس عىل التزام منازلهم وااللتزام بالتباعد االجتامعي ،كان من الفلسطينيني من تعرض منزله للهدم.
وعىل الرغم من ترصيح اإلدارة املدنية اإلرسائيلية الصادر يف األسبوع األول من أبريل الذي أكدت فيه تجميد هدم املباين السكنية املأهولة يف الضفة الغربية
للتخفيف من انتشار كوفيد ،19-فإن الواقع أ ّن عمليات الهدم قد زادت يف األشهر التالية؛ إذ يف األشهر العرشة األوىل من العام  ،2020هدمت إرسائيل  138منزالً،
تقع غالبيتها يف القدس الرشقية واملنطقة (ج) ،مقارنة بـ 130مبنى مأهوالً جرى هدمه يف العام  .2019وبحسب بيانات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أدت عمليات الهدم اإلرسائيلية عىل مدى عرشة أشهر إىل تهجري  788فر ًدا ،من بينهم  404طفل و 376أنثى ،وأثرت أيضً ا عىل  3925فر ًدا ،مبن فيهم
 1937طفالً و 1900أنثى .وبحسب تقرير اللجنة اإلرسائيلية ملناهضة هدم املنازل ،فإن “عمليات الهدم تغري ،بل تدمر ،شخصية املرأة بالكامل ودورها يف األرسة”؛
ذلك أ ّن املرأة تصبح مشوشة إذا ُهدم مجالها املنزيل ،ويصبح عىل عاتقها عبء إضايف يتمثل إنشاء مجال منزيل جديد يف مكان جديد .ويف بعض الحاالت ،ينتهي
األمر بالعائالت إىل العيش مع األقارب ،مام يجعل من الصعب عىل املرأة السيطرة عىل مجالها املنزيل وزيادة التوتر يف العالقات األرسية.
كان القطاع الصحي يف قطاع غزة هشً ا حتى قبل انتشار كوفيد ،19-واآلن يعاين من نقص مقلق يف األدوية واملعدات الطبية .أفادت منظمة الصحة العاملية يف
أبريل  2020بأن مخزون  226( %44صنفًا) من قامئة األدوية األساسية كان متوف ًرا مبا يكفي ألقل من شهر واحد يف مخزن األدوية املركزي بوزارة الصحة يف غزة.
وبسبب محدودية الرعاية الصحية املتوفرة يف قطاع غزة ،فإن سكان القطاع الذين يحتاجون إىل عالج حرج ،مثل رعاية مرىض الرسطان ،ومضاعفات الوالدة،
رصا عىل حاالت
وغسيل الكىل ،وما إىل ذلك ،سعوا طويالً إىل نقلهم إىل املستشفيات خارج القطاع .وخالل أزمة كوفيد ،19-كان نظام اإلحالة الصحية هذا مقت ً
الطوارئ ومرىض الرسطان .ومنذ مايو عندما أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف التنسيق الكامل مع السلطات اإلرسائيلية حتى إنشاء نظام نقل مؤقت بديل يف
نهاية أغسطس ،مل يُسمح بأي عمليات نقل طبية من قطاع غزة .وقد أدى ذلك إىل وفاة عدد من املرىض وتدهور الحالة الصحية آلخرين .ونظ ًرا ألن النساء هن
مقدمات الرعاية األساسيات ،فقد زاد ذلك من عبء رعاية أفراد األرسة املرىض غري القادرين عىل تلقي العالج الطبي املطلوب .إضافة إىل ذلك ،واجهت النساء
املحتاجات إىل عالج رسطان الثدي تحديات متزايدة عند الخروج من غزة لتلقي العالج اإلشعاعي و/أو العالج الكيميايئ ،وانخفضت أعداد الوصول إىل شبكة
مستشفيات القدس الرشقية بشكل كبري يف العام .2020
يجب أن يؤكد املجتمع الدويل عل ًنا أن االستجابات لوباء كوفيد 19-يجب أن تستند إىل الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ممكن من خدمات الصحة البدنية
والنفسية ،دون متييز .ويجب عىل املجتمع الدويل أيضً ا ضامن التزام إرسائيل ،بصفتها قوة احتالل ،بقواعد القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان التي تشمل توفري الوصول دون عوائق للمساعدات والخدمات اإلنسانية وضامن حصول جميع األشخاص الواقعني تحت االحتالل عىل الرعاية الصحية
دون قيود.
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 6.3التوصية السادسة :يجب عىل مجتمع املانحني زيادة التمويل املقدم ملعالجة األزمة املالية يف فلسطني ،وإعطاء األولوية للصحة ،مبا فيها الصحة النفسية
والحامية واالقتصاد ،وضامن تحقيق هذه االستجابة عىل أساس املساواة بني الجنسني .ويجب أن يضمن الدعم املقدم تحقيق استجابة شاملة متعددة
القطاعات يف الضفة الغربية وقطاع غزة بأولويات محددة ذات ًيا.
كانت فلسطني تواجه أزمة مالية قبل أزمة كوفيد ،19-وقد أعلن البنك الدويل يف أكتوبر أنه من املتوقع أن ينكمش الناتج املحيل اإلجاميل بنحو  %8يف العام
 .2020وحتى قبل أزمة كوفيد ،19-والقيود املفروضة عىل الحركة ،كانت معدالت الفقر مرتفعة .وبحسب بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لسنة
 ،2017بلغت نسبة الفقر بني الفلسطينيني  %14 ،%29يف الضفة الغربية ،و %53يف قطاع غزة ،بينام بلغت نسبة الفقر املدقع  %6 ،%17يف الضفة الغربية و
 %34يف قطاع غزة.
ومع اإلغالق ،من املتوقع أن ترتفع معدالت البطالة والفقر إذ فقد العديد من الناس ،ال سيام النساء ،وظائفهم كل ًيا أو جزئ ًيا .وبحسب مسح عرب اإلنرتنت أجراه
مركز العامل العريب للبحوث والتنمية يف مايو شارك فيه  650مشاركًا فلسطين ًيا ،أفاد  %27من املشاركني بأنهم فقدوا وظائفهم جزئ ًيا أو كل ًيا بسبب كوفيد،19-
بينام توقع  %35.6منهم فقدان وظائفهم.
أوقفت الحكومة الفلسطينية ،منذ تعليق التنسيق يف شهر مايو ،تلقي حصتها من عائدات الرضائب التي جمعتها إرسائيل ،والتي بلغت حوايل  200مليون دوالر
أمرييك وتشكل أكرث من  60يف املائة من اإليرادات العامة الحكومة الفلسطينية .وبنا ًء عىل ذلك ،تلقى أكرث من  180ألف فلسطيني يعملون يف القطاع العام
 50يف املائة من رواتبهم الشهرية منذ مايو ،مام أثر بشكل كبري عىل قدرتهم عىل تأمني احتياجاتهم األساسية .وجددت الحكومة الفلسطينية اتفاقيات التعاون
الخاصة بها يف منتصف نوفمرب ،ومن املفرتض أن يتلقى موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة يف املستقبل ،لكن األمر سيستغرق وقتًا للتعايف من األعباء املالية
املرتاكمة خالل األشهر الستة املاضية .ووضعت وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية خطة استجابة ملرض كوفيد 19-لدعم الفئات التي تعاين من الفقر املزمن
أو التي دخلت يف دائرة الفقر حديثًا ،مع الرتكيز عىل تقديم املساعدات النقدية والغذائية إىل  116,000أرسة 80,00 ،منهم يف غزة .ب ْيد أ ّن خطة استجابة وزارة
التنمية االجتامعية تعاين من نقص التمويل ،إذ ال يتوافر لديها إال  29,559,249شيكل ،من أصل  73,200,852شيكل ،بنهاية أغسطس  .2020ومن شأن هذه
الفجوة التمويلية لألرس املحتاجة أن تضيف إىل العبء امللقى عىل عاتق النساء والفتيات للتغلب عىل ضغوط مالية إضافية ،وأن تزيد من حاالت العنف القائم
عىل النوع االجتامعي.
ويف الوقت نفسه ،وفقًا لتقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،من املتوقع أن يقل الدعم الذي يقدمه املانحون لدولة فلسطني إىل أدىن حد منذ أكرث من
عقد يف العام  .2020وهذا توقع خطري بالنظر إىل االعتامد الكبري عىل دعم املانحني يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،ال سيام يف غزة حيث تعتمد غالبية السكان
عىل املساعدات الدولية .قال األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف التقرير“ :ينبغي للمجتمع الدويل أن يضاعف بشكل عاجل دعمه للشعب
الفلسطيني لتمكينه من مواجهة التداعيات االقتصادية للوباء ،فال يوجد بديل عن دعم املانحني لضامن بقاء االقتصاد الفلسطيني”.
وللتغلب عىل الفجوات التمويلية ،أنشأت الحكومة الفلسطينية صندوق وقفة عز الذي يجمع التربعات من األعامل والرشكات واألفراد الفلسطينيني املقيمني
يف فلسطني ويف الشتات .ويهدف الصندوق إىل املساهمة يف سد الفجوات املالية الناتجة عن أزمة كوفيد 19-يف القطاعات االقتصادية واالجتامعية والصحية.
واستطاع الصندوق أن يجلب  12,500,000دينار أردين بحلول أوائل شهر مايو .ومع ذلك ،أفاد العديد من األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت أن الصندوق
يفتقر إىل معايري واضحة الختيار املستفيدين ومل يساعد يف سد الفجوات بني الفئات األكرث تهميشً ا .باإلضافة إىل ذلك ،أفاد املشاركون يف املقابالت بأن مشاركة
املرأة يف الصندوق كانت ضئيلة مل يضم فريق إدارة الصندوق املكون من ثالثني إال امرأة واحدة .قال أحد املشاركني يف املقابالت إ ّن “إن هناك الكثري من جوانب
املعاناة الخفية التي ينبغي تحديدها ومعالجتها ،فكلام طالت مدة الجائحة ،زادت املشكالت وتعاظمت”.
وذكر املشاركون يف املقابالت أيضً ا أن تركيز الجهات املانحة كان منصبًا عىل االستجابة الصحية املبارشة لكوفيد ،19-مام أدى إىل إهامل قطاعات مهمة أخرى.
من الواضح أن كوفيد 19-ليس أزمة صحية فحسب ،بل هو أزمة متعددة األبعاد؛ لذا يجب أن يستهدف الدعم االستجابة لالحتياجات املختلفة للسكان ،مبا فيها
الرعاية الصحية من املستوى األول والثاين والثالث وخدمات الصحة النفسية وخدمات الحامية وتعويض الدخل واستعادة األعامل ودعم االحتياجات األساسية.
ويجب أن يدرك املانحون أن املنظامت غري الحكومية والجهات الفاعلة الوطنية والدولية والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى تواجه تحديات يف عدد متزايد من
املواقع بسبب قيود الحركة واضطرابات سلسلة التوريد وواجب رعاية املوظفني املعرضني لخطر كوفيد 19-ونقله إىل املجتمعات املحلية .ويجب اتخاذ تدابري
استثنائية لرسعة اتخاذ القرار والتمويل وإعداد الربامج وتعزيز مرونة اإلبالغ .كام يجب عىل املانحني دعم إيصال املساعدات إىل قطاع غزة ،التي تُقدم بالتعاون
مع السلطات املحلية ،عىل الرغم من مخاطر مكافحة اإلرهاب املتصورة ،ويجب أن يضمنوا أال تتداخل تدابري مكافحة اإلرهاب مع توفري السلع والخدمات
الحيوية يف القطاع ألغراض االستجابة لكوفيد.19-
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 .4الرشكاء
مرييس كور ( )Mercy Corpsهي مؤسسة دولية غري حكومية تعمل يف أكرث من أربعني دولة للتخفيف من املعاناة والفقر والقمع من خالل مساعدة الناس
عىل بناء مجتمعات آمنة ومنتجة وعادلة .تنفذ املمؤسسة برامج إنسانية وإمنائية يف فلسطني منذ أكرث من ثالثني عاما .لدي مرييس كور فلسطني مكاتب يف
القدس الرشقية ،الضفة الغربية ،وقطاع غزة.
مؤسسة وكاالت التنمية الدولية ( )AIDAهي هيئة ذات عضوية ومنتدى تنسيقي ألكرث من  80منظمة دولية غري حكومية وغري ربحية تعمل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة بنشاط منذ العام  ،1967وهي واحدة من أقدم آليات تنسيق املنظامت غري الحكومية الدولية يف العامل .ويكتسب هذا التنسيق ،املهم يف
أي سياق للمساعدة  /التنمية ،أهمية إضافية يف البيئة السياسية املعقدة لألرايض الفلسطينية املحتلة.
مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي هو منظمة فلسطينية غري حكومية نسوية تعمل عىل حامية حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيزها يف إطار اآلليات واملعايري
الدولية لحقوق اإلنسان .ويهدف املركز إىل معالجة أسباب العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املجتمع الفلسطيني وعواقبه ،باإلضافة إىل اآلثار املرتبطة
بالنوع االجتامعي لزيادة العسكرة املرتبطة باالحتالل اإلرسائييل.
منظمة العمل الجنساين من أجل السالم واألمن ( )Gapsهي شبكة املجتمع املدين للمرأة والسالم واألمن يف اململكة املتحدة .ونحن منظمة ذات عضوية يف
املنظامت غري الحكومية يف مجاالت التنمية وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم .لقد تأسسنا لتعزيز حقوق املرأة والسالم واألمن ،ال سيام قرار
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  .1325وتعمل املنظمة عىل حث حكومة اململكة املتحدة عىل االمتثال اللتزاماتها الدولية تجاه النساء والفتيات يف مناطق
الرصاع يف جميع أنحاء العامل.

Funded by:

11

