
على محمل  إتخاذهاعلى السكان  التي يتوّجب الحظر فكّ استراتيجية  إنّ بصوت واحد:  تتحّدث جهات اإلجتماعية والثقافيةال

 .إجراءين حاسمينتتطلب  الجد

أدى إلى الذي الفيروس ،  لحّد من إنتشارل ا  ضروري الحظر وقد كانمع مرض الكوفيد، بلجيكا تعايش ، ت 2020 آذار 13منذ 

وقد تم نسيان الكثير  ،على الحقوق األساسية الحيوية من السّكان الكثيرلم يحصل ف، بشكل مأساوي ظهر الفقر، فقد مساواةالال

مليون  1.8٪ من سكان بلجيكا أو أكثر من 16.4قبل األزمة الصحية إلى أن  األرقام خرير أ. تشمن األشخاص الضعفاء

هذه األزمة االجتماعية . وإّن 1المنهجية في بالدنا التدابيرشخص يعيشون بدخل أدنى من خط الفقر ، وهو أعلى رقم منذ بداية 

 ERMGوسيكون بقائهم أكثر صعوبة: تحدد  الفقر منالمزيد من الناس  وسيعاني. 2كوفيدستتفاقم خالل أزمة  مسبقا   الموجودة

القلق من هذا الواقع  يزيدفقدان الموارد المالية  إنّ . 3منذ بداية األزمة روا دخلهمخسقد بأنهم   السكانتقريبا  من  ٪ 30نسبة 

 تدهور الصحة النفسية الفردية والجماعية. إلى يؤديالناجم عن هذه األزمة الصحية  التوترإّن و

 

 ثانيا   واألسرةاإلقتصاد الوظيفي أوال ، مجال في  « اإلجتماعي»العامل 

دعم  تمّ  فقد. الحوادث الصحيّة التي تسبب الترّدي اإلقتصاديلتجنّب خطوات بإتخاذ الحكومة الفدرالية  قامتحتى اآلن ، 

لثقة. تم تعزيز البطالة المؤقتة على مبدأ امبنية منظمة  حازمةبطرق مختلفة ، من خالل تدابير  والمستقلّينالشركات والعمال 

ؤقت للعمال التي من شأنها ، وال سيما لتجنب سلسلة من حاالت التسريح الم 4لعاطلين عن العملالتي أعطت بعض التسهيالت ل

جارة اتفاقية الت -حماية البطالة المؤقتة  قِبل من ذو العقود القصيرة، تم نسيان العديد من أشكال العمل من جهةاألزمة.  تعجيل

أشكال واألطفال ، وظائف الطالب ، العمل المؤقت ، عقود محددة المدة وغير متجددة ،  مراكز رعاية،  عمل األحياءالحرة ، 

 ضئيلدعم  يستفيدون منوقبل األزمة  منالعمل  عاطلين عنأشخاص هناك أخرى ، جهة من و... ؛  فنالل اعمأمختلفة من 

عي ، بدون وثائق ، بدون والباحثين عن عمل ، والمستفيدين من الضمان االجتمااألشخاص المطرودين  - جد ا أو معدوم

من السكان قبل األزمة أنهم ليس لديهم القدرة على تحمل النفقات غير  ٪ )!(25.3تّم تقدير نسبة  ، والعمل الجنسي ... ؛مأوى

 .6رارحالة عدم االستقمن   صعوبة أكثر كل أسبوع األزمة تواجهولذا  ، 5المتوقعة 

 

ورعاية من المنزل صعوبة التوفيق بين العمل  للذين يواجهون األبوةإجازة األسر بقناع بإبئة المجتمع المدني تع ساهمتلقد 

الحاجة إلى اتفاقية صاحب العمل( تجعلها غير قابلة للوصول  وبخاصةوشروطها ) تكاليفهااألطفال مع التعليم اإللزامي. لكن 

التوازن  اختلّ  عندماالجهود المطلوبة من السكان وعدم الرضا الذي أبدته  قسوة. وبالنظر إلى القصيرةذو العقود إلى العمال 

فتتاح سمحت باإل باللقاءات األسرية وباألصدقاء وكذلكالحكومة ، في ظل ظروف معينة ،  سمحتقد و .في المجال االقتصادي

                                                           
٪ من متوسط الدخل البلجيكي. وهي مفيدة جدا  في  60لإلتحاد األوروبي  بحسابة معدل خطر الفقر، أي إذا كان دخلك أقل من  SILC تقوم إحصائيات 1

، ولكنها تقلل من شأن الفقر: من ناحية ، ال تأخذ في االعتبار الحاالت الخاصة لكل أسرة ؛ من ناحية أخرى ، تستند تأمين المعيار األساسي للحد األدنى 

  .تقّدر الدخل بأقل مما يلزم ، ال سيما بما يخّص الممتلكات إلى استطالعات
https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique 

2   COVIVAT -  لتأمين ،لاألسرة والحد األدنى االجتماعي اتحاد أبحاث كورونا لتوزيع الدخل والتأثيرات االجتماعية ، وميزانيات 

https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c 
5cc3.pdf;   انظر أيضا: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100 
3 https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-causedu-
coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 

 :شهر آبالتمديد حتى نهاية  إمكانيةمع  شهر أيارحتى نهاية   4 

 https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-ch 
omage-temporaire?from_direct=true 
5 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale 

 انظر أيضا :  6

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-dylan/?fbclid=IwAR 
1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4 

https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique
https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c%205cc3.pdf
https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c%205cc3.pdf
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100
https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-causedu-coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9
https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-causedu-coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9
https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-ch%20omage-temporaire?from_direct=true
https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-ch%20omage-temporaire?from_direct=true
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-dylan/?fbclid=IwAR%201M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-dylan/?fbclid=IwAR%201M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4


مراكز رعاية و اتالحضانفي األندية المنظمة ، باإلضافة إلى  بشكل محدود ألنشطة الرياضيةممارسة اوالمحدود للمدارس 

 منذ األيام األولى لألزمة.األطفال  التي تستقبل

 ، ولكن قبل كل شيء تلبي احتياجاتممارسة العملية لل وفقا   بطريقة نسبية" العوامل اإلجتماعية" اإلجراءاتق هذه طبّ ت  

وفق ا للظروف المعيشية غير المتكافئة الموجودة مسبق ا لألفراد واألسر )السكن والموقع والمساحة  أولويالسكان بشكل 

، وفقدان النادي أو التدريب من مدرب رياضيوالعمر وصحة األجداد ، وعضوية  ،الخارجية ، والكثافة السكانية ، التنقل

  الدخل ، وما إلى ذلك(.

 

 اإلهمال الصريح والواضح للعديد من القطاعات …«العامل اإلجتماعي» 

متعددة ضغوطات جوانب لم يتوقف العديد من المهنيين األساسيين والمواطنين عن رعاية السكان الذين يعانون من العديد من 

أقصى  على والموظفين الذين يشرفون عليهم مراكز رعاية المسنينكان كبار السن في حصل . إذا تعلق بالسكنفيما يوخاصة 

 في. ولكن ماذا نقول للسكان والمهنيين بإيصال صوتها الجهات المعنية بالمعوقين فقد يشّجع ذلكقدر من االهتمام الالزم ، 

ي مجال العمل االجتماعي لجمعيات والمهنيين فل. ماذا تقول 7وللذين دون إقامة ودون أوراق  لسكنامؤسسات العديد من 

تعمل الكيانات الفدرالية قدر المستطاع ، لكن  لذا ، إلخ.8دماج االجتماعي ناألحياء ، واإل ، وعملالمستمروالتعليم  الثقافي

أولئك  .فك الحظرتنظيم  وال حتى من أجل الحجرخالل فترة  ولممثليهاالسكان  الفئة من االهتمام الفيدرالي لم يُعَطى لهؤالء

ال  ،، قبل أزمة الوباء الفوضى، وتدبير األمور، الفقر، والعزلة ، والنفور االجتماعي ،/ تحت حدّ  علىالذين كانوا بالفعل 

 يمكن تركهم على حافة الهاوية .

 في نفس الميدانالفقراء واألكثر ضعفا  والممثلين الذين معهم عند يبدأ من  فعالاجتماعي  فك حظرمن أجل 

 األشخاص عنداإليجابية هي تلك التي تبدأ من  اإلجتماعيةاالجتماعي ذات التأثيرات الفردية والجماعية فك الحظر إن عملية 

٪ من 10المخاطر بالنسبة لـ  الذي سيواجه، دون أوراقجرون الذين يعيشون في الشارع ، والمهاجرون العابرون ، والمها

األسر  عنالذي يخفف  ،يتغلب على صعوبات الفجوة الرقميةس الذي، وعلى القراءة أو الكتابة  غير قادرينالالسكان البلجيكيون 

ألشخاص ذوي اإلعاقة ، با المتعلقةلمهاجرين ، والذي يفهم الصعوبات لالحواجز اللغوية  يجنّبذات العائل الواحد ، والذي 

من الحياة والشعور  المتضررة، الهوامش  المحتاجينحصل على موافقة في أحياء الطبقة العاملة ، بين الشباب ي ذيوال

عندما تكون  يؤثر بشكل أكبر الذي باحظر الصحيألشخاص المتأثرين ا نزرع األمل عنديجب أن  بالرفض االجتماعي.

مع الجهات التي تدعم  وبطريقة فك الحظرألزمة بااإلدارة الفيدرالية أن تفكر من الضروري  غير كافية. الظروف المادية

ثقافية العمل ال ات، ورش العمل الثقافي،  AMO،  العامل اإلجتماعي الثقافي، المستمرتعليم ال :ءضعفاالهؤالء السكان 

، اجرين ، جمعيات األحياء والمنازل، جمعيات المه القائمين بالتوجيه في الطرقاتغير رسمية في األحياء ، الرياضية الو

ممرضات والجمعيات التي تنظم عمليات الفي مجال الصحة بما في ذلك  المسؤولةطبية ، تنظيم األسرة ، الجهات ال المراكز

لمشردين ، والخدمات المجتمعية واالجتماعية في انشط التي ت، الجهات  أماكن اإلستضافةواليقظة االجتماعية ، الرقابة 

الحاجة الملحة  فترة الحج، أظهرت خالل الفعّالةالجهات  كانت تقوم بهاالتي  النشاطاتد و / أو انقطاع يحدت إنالسجون ، إلخ. 

فقط  ة بالنسبة للوباء وحدهاالصحي المعاييربقى تمن المدهش أن  بشأن احتياجاتهم وتجهيزها وفق ا لذلك. لتوصيل صوتها

ف االصحة العقلية الجماعية ستضوما يخص ، في حين أن عواقبها االجتماعية نهاية األزمةفي وقت ما أن تعلن وة مركزي

 بق ا.اسساواة والظلم االجتماعي الموجود لمإلى عدم ا

                                                           
في مركز رعاية واألسر في المالجئ واألطفال والكبار الذين يعانون من إعاقات جسدية و / أو عقلية و / أو سلوكية ، واألطفال والشباب الشباب    7

استقبال معاملة وطالبي اللجوء في مراكز ، واألشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب مشاكل الصحة العقلية واإلدمان والنساء ضحايا سوء الالشباب
ين الذين غالبا  قل خطورة للمشردين / المهاجراأل إلىكثر األ منبما في ذلك المراكز المغلقة واألشخاص المحتجزون وأماكن اإلقامة االنتقالية الالجئين 

 .دون أوراقواألشخاص  ومؤسسات دعم المواطنين ONGمنظمات  يتنقلون بينما 
، الرياضة في الحيالشوارع ،  النشاطات التي تقام في،  أنشطة الحيمراكز مفتوحة ، ال األماكنفي األنشطة مراكز الشباب ، منظمات الشباب ،   8

 ، إلخ. عات المحليةالمجتممراكز الرعاية االجتماعية ، مشاريع 



، ويطلب من مجلس األمن القومي  إقليميةاتحادية وسلطات ، حكومات مسؤولة ، بشكل عامالثقافي يتطلب القطاع االجتماعي و

االجتماعي. فك الحظر خطة ل الماسة، الحاجة األسر إعانةالدعم االقتصادي أن يدمج في استراتيجيته الخاصة  الفيدرالي ،

 على جانبين: ذلكيجب أن يقوم و

 تعويض شهري  : بدلالفقيرة لألسر على مبدأ الثقة من الحكومة الفيدراليةمباشرة  عاجلة  شهرية مساعدة مالية 

في غد ا زيادة  هناك كونيلها أهمية حاسمة اليوم ، كما سالمعنية  المساعدة المالية المباشرة لألسر. إن 19-كوفيد

 الضمان االجتماعي. ودعمخط الفقر ، لالحد األدنى  فوق الدخل إلىزيادة االجتماعية واإلعانات 

  وذلك في تزامن  وتجهيزاتهمالتي تنظمها الجهات المعنية والتي تمثل السكان الضعفاء ،  فك الحظرالتخطيط لعملية ،

 والرياضة. فالاألطالرعاية مراكز لتعليم والحضانات و ا فيما يخصمع الكيانات الفدرالية ، 

 


