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ا19-فيدو يف ظل جائحة كقصور سياسات التشغيل واحلماية االجتماعية    ، والتعامل مع تداعيا
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ة أوضاع العاملنيوقعت جائحة كورو يف ظل اقتصاد منهك  يف الضفة الغربية وقطاع    ات /، ضاعفت فيه اجلائحة من معا
ت الفقر والتهميش، وأكثر األسر تضرراً  من اجلائحة هي أكثر األسر هشاشة واليت    غزة، ودولة االحتالل، مما زاد من مستو

ن احلاجة للحماية  أ ، ومما الشك فيه  سر الفقرية واأليف دولة االحتالل،    من بينها أسر عمال املياومة، والعمال الفلسطينيني 
، وخاصة يف البلدان اليت تفتقد لوجود نظام فعال ومتكامل  19-االجتماعية قد ازدادت بشكل كبري، يف ظل جائحة كوفيد

جود ثغرات قانونية ميكن  للحماية االجتماعية، كما هو احلال فلسطينياً، يف ظل عدم وجود تطبيق حازم لقانون العمل، بل و 
ر  ، ال  ات/ىل تقويض حقوق العاملنيأن تؤدي إ  احملافظة عليها، فضًال عن عدم مقدرة احلكومة الفلسطينية على معاجلة اآل

املايل والسياسي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية ،  االقتصادية السلبية اهلائلة اليت خلقتها اجلائحة وترافقت مع احلصار 
ا على    توفري كامل رواتب موظفي القطاع العام.  والذي حال دون قدر

وتداعيتها على    نظومة احلماية االجتماعية يف فلسطني تسبب يف اتساع رقعة الفقر والبطالة السيما مع جائحة كوروفغياب م 
العمل  بد من دور حكوميعالقات  تزايد    حقيقي   ، وال  ظل  العاملة يف  والطبقة  املتضررة،  الفئات  جتاه  ا  لتحمل مسؤوليا

دة انتهاكات الفصل التعسفي، انطالقاً من إعادة النظر مبنظومة سياسات التشغيل  وز   االنتهاكات املتعلقة بتطبيق قانون العمل، 
  واحلماية.  

يت هذه احلوارية انطالقاً من اهتمام مرصد السياسات االجتماعية االقتصادية يف تدارس القضا االقتصادية واالجتماعية  
  ظل احلاجة إلعادة النظر يف تدخالت سوق العمل واحلمايةاهلامة ذات األولوية للمجتمع الفلسطيين، ولصانع القرار، يف  

مع  لتطويرها، سيما  ا جائحة كوفيد  االجتماعية  تسببت  اليت  املهمشة،    19-االنكشاف  والفئات  والعمال،  الفقراء  على 
يف  و أن يكون،  ملناقشة مدى كفاية التدخالت احلكومية، واحلماية املطلوب توفريها يف ضوء الفجوة بني ما هو كائن وما جيب 

لسياسات االجتماعية.  يت هذه احلوارية تتمة حلوارات مسبقة عقدها مرصد لتسليط  مسعى لربط السياسات االقتصادية،  و
ا  جائحة كورو كان  حول  مرصد الضوء  عقده  ما  فلسطينيات     خرها  مؤسسة  مع  سياق  لتعاون  عنوان  يف  حتمل  حوارية 

وجا"العمال/ات   االجتماعية"،  احلماية  سياسات  وغياب  ء  الو مواجهة  يف  سياق   الفلسطينيني/ات  يف  الورشة  هذه  ءت 
كومة  بصور قطعية  ألمهية توجيه جهود وعمل احل  ت إليه من خسائر اقتصادية، معيدة االعتبارجائحة كورو وما أدتداعيات  

تمع املدين الفلسطيين   سياسات    استحداثأو    ، التعديل عليهاأو  راجعتها،  مبجتماعية، سواًء  ىل السياسات االقتصادية واالإ وا
ميشاً لتساهم يف تعزي ء حاضر وال زالت  ز صمود الفلسطينيني/ات على أرضهم جديدة ختدم الفئات األكثر  ، فال زال الو



تمعي لتسليط الضوء على مساحات العمل املمكنة تداعيته قائمة وال وعليه ستتطرق اجللسة إىل  .  بد من تكثيف التدارس ا
مهيته يف احلفاظ على احلقوق  أاستمراريتها ومشوهلا وأثرها، العمل النقايب و   التدخالت احلكومية،  سياسات التشغيل واحلماية

  .  احلماية االجتماعية لتطوير قطاع جائحة كورو واحلاجة  العمالية خالل اجلائحة وممكنات تطويره، 

  

لقائم وخلق املمكن  عام، حضوركم تعزيز ألمهية االخنراط حبوار جمتمعي    للتفاكر 
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