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 الجزيل بالشكر أمان ائتالف يتقدم

 . وفريق أمان إلشرافه ومراجعته وتحريره لها الشعيبي عزمي ، وللدكتور تقرير اهذ  دهللا شرشرة إلعدادهبع للباحث األستاذ 

 

 محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(   جميع الحقوق 

)أمان(.   واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  كالتالي  املطبوعة  إلى  اإلشارة  يرجى  االقتباس،  حالة  إدارة  .  2020في  حوكمة 

 .ل جائحة كورونافي قطاع غزة خالاالنسانية  املساعدات 

 

  بذل واملساءلة "أمان" قد النزاهة أجل  من  االئتالف إن
 
يتحمل أي   وال  هذه الدراسة،  في  الواردة املعلومات من التحقق  في جهودا

 نشرها. بعد الدراسة أهداف سياق خارج  ألغراض املعلومات استخدام على تترتب مسؤولية
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 الملخص التنفيذي.

، لتحديد الفجواا والتحدييا وأفق تحءخخي  في عال ة تقديم الاءخخيعداا النقدية والائاة ةبيئة النزاهة والشخخفية ة والاءخخي لة   تشخخ  
اعتادا هئا التقجيج وقد  لتحدييا. ، بيإلضخخيفة ىلا ال جوب بتخخخت  وخخيا وتووخخ يا ت ل ة ة عال ة لاهيلجة هئه اهئه األنشخخ ة

 ، كاي تم عقد مقيب ا بحث ة مع كل م :  توزيع الاءخيعدااللنا الاؤخخءخيت ة النيةاة لهال ة مجاجهة األنظاة والءخ يخخيا واعلا  
 وزارة الداخل ة، وزارة التنا ة االجتايع ة، ديوان الجقيبة الايل ة واإلدارية، جاع ة خخخخخخخخخخواعد للتنا ة، جاع ة أج يو لتبدار والت ويج،

ل، ال ليج التناوي ط و أبو ركبة، ولئلك للووخخخخوو للفجواا التي تتهلق بنزاهة لجنة زكية حّي التفيح، ال ليج التناوي أخخخخخيمة نوف
وحتا يونيو م    2020تقديم الاءخخخخخخخخخيعداا الائاة ة والنقدية خ و فتجة انتشخخخخخخخخخير فييجوز كوروني في ق ير رزة، و لك منئ ينييج  

  اا الهيم. 

ا االنءخخخخخخخخخين ة، وم  أبجزهي : الق ير الحنومي، الانظايا تتهدد الجهيا التي تهال في تقديم الاءخخخخخخخخخيعداوقد خل  التقجيج ىلا  
األما ة، الق ير األهلي، الق ير ال يص، والابيدراا الفجدية، وال يوجد ىطير مؤخخخءخخي ينظم عال هئه الاؤخخخءخخيا بشخخنل جيمع، 

ضخخهد  ىلا وجودبيإلضخخيفة حيث يان  ووخخد دور وزارة التنا ة االجتايع ة، بهند دور ىاخخجافي، وتنءخخ قي في أحءخخ  األحواو.  
ال يقوم الهيملي  في الاجيو  كاي   كليج علا وخخخخخخخهيد وجود خخخخخخخخ يخخخخخخخخيا مالزمة لانع الفءخخخخخخخيد في الهال االنءخخخخخخخيني في ق ير رزة.

االنءخخخخيني بتقديم ىقجاراا الئمة الايل ة قلل ه يمهم بهدا  مهيهم، و لك ل  يو وجود الءخخخخ يخخخخخيا الالزمة، وعدم وجود جءخخخخم ىداري 
 ويحتفظ بتقجاراا الئمة الايل ة، وغ يو القينون الئي ينظم ىججا اا قلولهي، وحفظهي، والتحقق منهي.حنومي يءتقلل 

فجوة تشخجيع ة كليجة ة اي يتهلق بيلتشخجيهيا النيةاة لتقديم الاءخيعداا النقدية والائاة ة، حيث ي لو  كاي خل  التقجيج ىلا وجود
م علا ة جاع التلجعيا م  الابيدراا الفجدية، وتضخخخخخخخخخخخخخخا  نزاهة هئه الابيدراا، النظيم القينوني في ق ير رزة م  أي قواني  تنظ

وآل يا وخخخخخجب التلجعيا وتو  قهي ميل ي واداريي، كاي ال يوجد في ق ير رزة أي قينون ينظم الاءخخخخخؤول ة االجتايع ة للشخخخخخجكيا في 
 الق ير ال يص. 

 ط التي أقجا م  قلل لجنة الاتيبهة الحنوم ة في ق ير رزة، لم يتم ىدراب النزاهة ومنيفحة الفءخخخخخيد كجز  أخخخخخخيخخخخخخي في ال كاي  
واناي تشخخخخخخخخخخخيج الاؤخخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخخيا التي تم ىججا  مقيب ا مههي أنهي أخئا بهي  االعتبير اخخخخخخخخخخخفية ة االججا اا والجقيبة ومتيبهة نزاهة  

 نزاهة االججا اا.االججا اا الحنوم ة بشنل  اتي وروتيني، دون أن ينون هنيك جز  م ص  في ال  ة لانيفحة الفءيد و 

علا الجرم م  الجهود لضخاين تقديم الاءخيعداا االنءخين ة بدون خضخور عال ة االخت ير للته يج الءخ يخخي أو للاحيبية بني  علا  و 
اإلناي  لحزو خخ يخخي مهي ، ىال أن عال ة تقديم الاءخيعداا النقدية والهين ة خضخهذ لهئا النور م  الته يج، مثل وجود حصخ  

 ء يخ ة، أو تجا ح األخاي  علج أحزاو خ يخ ة.للتنظ ايا ال
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قواعد الل ينيا الاوحدة، والاشخختجكة، والتي يتم الاوافقة علا ىتيحتهي وعلا وخخهيد اخخفية ة تقديم الاءخخيعداا الائاة ة والنقدية، فتن  
جهة ل  يو الجءخخخخم   ل جب  يلث، ال تفلتج بشخخخخنل ق هي األخخخخخاي  الانجرة، وال تضخخخخا  عدم تلقي الاءخخخختفيد ال دمة م  أكثج م 

تت ح لجا ع مقدمي ال دميا ىنشخي ، أو تفهيل اللوابة الاوحدة للاءخيعداا االجتايع ة، والتي   عدم  و لك بءخل   التنءخ قي الاوحد.
 االري  ة االط ر علا الاءتفيدي  ومهلوميتهم وطل هة مي يتلقوند م  مءيعداا والجهيا التي تقدمهي لهم. 

م موحد يان  م  خ لد التتبع الايلي للاءخخخخيعداا االنءخخخخين ة في ق ير رزة، نظجا لوجود أكثج م  نظي بيإلضخخخخيفة ىلا عدم وجود
جهة تهال علا ىدخيلهي، وبيلتيلي فتن الاواطني ، والبيحثي ، ال يءخخخت  هون الووخخخوو بشخخخنل اخخخفيب، ىلا ب ينيا موحدة وحة ة ة 

 ق ير رزة.تهلج ع  الاءيعداا الائاة ة والنقدية الاقدمة للاواطني  في 

حيث  محءخوبة في الاؤخخءخيا الجخخا ة، أنظاةالشخنيو  م  خ و   متيبهة وعلا وخهيد الاءخي لة، فقد خل  التقجيج ىلا أند يتم
  دليل الجهيا الجخخخخخا ة ال يوجد لديهي   أن ىال  الا تلفة للجهيا  بتحويلهي  يقوم بدوره  الئي لوكيل الوزارة الشخخخخنيو   جا ع  تحويليتم 

 الخخخختةبيو م تصخخخي   موةفي  توفج  وعدم  الشخخخنيو   اخخخختةبيو جهيا وتهدد ومحددة،  واضخخخحة  ىججا اا يضخخخا   الشخخخنيو   اخخخختةبيو
في دواةج مت صخخخخخصخخخخخة. كاي يتم يتم الجقيبة علا الجاع يا األهل ة ميل ي واداريي بواخخخخخخ ة وزارة الداخل ة، في حي  تقوم   الشخخخخخنيو  

 فن ي، علج داةجة م تصة تم تهخ ءهي في الفتجة انتشير جيةحة كوروني. وزارة التنا ة االجتايع ة بيلجقيبة علا الجاع يا

تهخخخخخ ن لجنة عل ي إلدارة ملد الاءخخخخيعداا االنءخخخخين ة في ق ير رزة، باشخخخخيركة جا ع الجهيا  لقد أووخخخخا هئا التقجيج بضخخخخجورة
 ة الفلءخخخخخخخخخخ ين ة. و حصخخخخخخخخخخج جا ع الفيعلة الحنوم ة واألهل ة والدول ة والق ير ال يص، اخخخخخخخخخخختجيبة لندا  اخخخخخخخخخخبنة الانظايا األهل

الاءخخخخخخخخيعداا االنءخخخخخخخخين ة الاقدمة م  قلل الق ير الحنومي في وزارة التنا ة االجتايع ة باي فيهي الاءخخخخخخخخيعداا التي تقدم م  قلل 
 الجهيا ريج الا تصة مثل وزارة االوقيب والشؤون الدين ة.

قينون فلءخخخ يني لتنظ م عال ة جاع التلجعيا الهين ة وعلا وخخخهيد التشخخخجيهيا الفلءخخخ ين ة، فقد أووخخخا التقجيج بضخخخجورة ىوخخخدار 
والنقدية، يتضخخخخخخا  هئا القينون مواد قينون ة تنظم عال ة جاع التلجعيا ميل ي، واداريي، وتحدد أوجد وخخخخخخجفهي، وآل ة تنظ م الجهيا 

لتنظ م الاءخخخخؤول ة  القيةاة علا جاههي، والحصخخخخوو علا التجاخ   أو االاخخخخهيراا للجهيا الا تصخخخخة. واوخخخخدار قينون فلءخخخخ يني 
 الاجتاع ة لشجكيا الق ير ال يص، و لك لتنظ م الجهود التي تقدمهي اجكيا الق ير ال يص كتلجعيا عين ة ونقدية.

والهال علا ىوخخدار لواةح وأنظاة تنظم عال ة متيبهة عال يا التاويل الجايعي اإللرتجوني، ووضخخع ضخخوابط لضخخاين نزاهة هئه 
لهخيملي  في الاجخيو ال يجي م  تقخديم ىقجاراا الخئمخة الاخيل خة، ومنحهم أ ون بااخيرخخخخخخخخخخخخخخخة هخئه الهال خيا الهال خيا، و لخك علج ىلزام ا
 وفقط ضوابط ىدارية وميل ة.

كاي طيل  التقجيج الجهيا الا تصخخة، بيعتايد مؤاخخجاا م يطج الفءخخيد، ومؤاخخجاا النزاهة والشخخفية ة والاءخخي لة كهنيوخخج رة ءخخ ة  
وم خخيلبخخة وزارة الخخداخل خخة والتنا خخة    إلدارة الوزاراا والهيئخخيا الحنوم خخة ملد أزمخخة فخخييجوز كورونخخي.  ةفي ال  ط الحنوم خخة التقي ا خخ
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االجتايع ة والجهيا األخج  الفيعلة في مجيو تقديم الاءخخخخخخيعداا االنءخخخخخخين ة علا تلني خخخخخخخ يخخخخخخخيا منع الفءخخخخخخيد، واقجاراا الئمة  
 ة ة والنقدية.الايل ة للاوةفي  الهيملي  في مجيو توزيع الاءيعداا الائا

كاي أووخا التقجيج األحزاو الءخ يخخ ة الفلءخ ين ة، بتحييد ملد الاءخيعداا االنءخين ة في ق ير رزة ع  التجي بيا الءخ يخخ ة بي  
كل م  الحنومة الفلءخخخخخخخخخ ين ة و حنومة األمج الواقع في ق ير رزة م  جهة، وم  جهة أخج  وقد عال ة اخت ير الاءخخخخخخخخختفيدي  

م خيلبخة الجهخيا الحنوم خة الفخيعلخة في ق خير رزة، علا تنظ م اللنوك الهخيملخة في ق خير رزة بخدون و  ل نتاخي  الءخخخخخخخخخخخخخخ خيخخخخخخخخخخخخخخخي.وفقخي 
  تجخ  ، واخضيعهي لجقيبة خل ة النقد ة اي ي   الاءيعداا النقدية الاقدمة م  قللهي.

قيعدة ب ينيا موحدة لجا ع الجهيا التي تقوم  لقد أووخخا التقجيج بضخخجورة حوخخخبة قواعد الل ينيا ال يوخخة بيلاءخختفيدي ، واط  
م يلبة بتزويد الاواطني  بيلاءخخيعداا االنءخخين ة، وتقليل التدخ ا البشخخجية في عال ة اخت ير الفئيا الاءخختفيدة ىلا حدود دن ي. و 

و بواخخخخ ة الحواالا اللنر ة، الجهيا القيةاة علا تقديم الاءخخخيعداا النقدية علا تهزيز نزاهة التحوي ا النقدية علج تقديم األموا
 والش نيا حصجا.

وعلا وخخهيد الشخخفية ة، فقد أووخخا التقجيج بتط   اللوابة الاوحدة للاءخخيعداا االجتايع ة في ق ير رزة، واتيحة الووخخوو ىليهي 
 ة، وتبيدو لجا ع الاءخخخخختفيدي  ومقدمي ال دميا االري  ة، و لك لضخخخخخاين الشخخخخخفية ة واالفصخخخخخيح ع  الاءخخخخخيعداا، واللجام  االري 

م يلبة الجهيا الفيعلة في ق ير الاءخخخخخيعداا االنءخخخخخين ة، قواةم الاءخخخخختفيدي  والاشخخخخخجحي  للحصخخخخخوو علا ال دميا االنءخخخخخين ة. و 
اتخيحخة خخدمخيا التتبع الاخيلي للانح الاخيل خة الاقخدمخة للحنومخة أو لانظاخيا الاجتاع الاخدني، باخي يشخخخخخخخخخخخخخخاخل االفصخخخخخخخخخخخخخخخيح ع  نور 

 قواةم الاءتفيدي  الابياجي ، وعال يا الشجا  الاتهلقة بهئه الانح الايل ة.الاءيعداا وه اتهي الايل ة، و 

كاي أووخخا التقجيج الجهيا الفيعلة في ق ير الهال االري ي واالنءخخيني علا تلني دليل اخخنيو  موحد، وتهخخخ ن وحداا اخخنيو  
 ة االجتايع ة احتجام بنود قينون الاؤخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخيا في الوزراا والهيئيا الحنوم ة  اا الصخخخخخخخخخلة. وم يلبة وزارة الداخل ة ووزارة التنا

األهل ة ة اي يتهلق بيلجقيبة ومتيبهة عال الاؤخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخيا األهل ة، والتدقيق علا أعايلهي، باي يشخخخخخخخخخخال ىتيحة  لك حصخخخخخخخخخخجا للوزارة 
 الا تصة.
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Executive Summary 

Impartiality, transparency and accountability are characterized in the process of providing 
alimentary and financial assistances; to determine challenges, gaps and the prospect to 
improve these activities, and getting applicable and practical results and 
recommendations to confront these challenges. 

This report relies on the organizations, policies and establishments active in the process 
of providing assistance, and many research interviews are conducted with the Ministries 
of Interior and Social Affairs, the Office of Administrative Control and Governmental 
Oversight, and a focus group with civil society associations, Development Osama Nofal 
and Talal Abu Rukba to access financial assistance And food in filling the gaps during the 
Corona virus crisis in the Gaza Strip since 2020, January to 2020, June. 

The report points out many authorities who work in humanitarian help providing like 
governmental, private and civil sectors, international organizations and personal 
initiatives, however, There hasn't been found an association framework which coordinate 
the act of these associations totally, and the role of ministry of social affairs are described 
as oversight & coordinated one, as well as the significant weakness in preventing  the 
corruption of humanitarian action in Gaza strip, and the workers in humanitarian field 
don't submit financial disclosure statements before they achieve their tasks due to the 
absence of binding policies and executive governmental body that preserves them, and 
the act which organize their approval, preservation and verification   . The report relates 
that the gap in current legislations to provide financial and alimentary help is very large, 
where the legal system in Gaza strip is free from any laws that coordinate the fundraising 
from personal initiatives and preserve its impartiality and mechanism of contributions 
disbursement with documenting it financially and administratively, also, the law that 
regulate social responsibility of companies in private sector is absent. 

Impartiality and anti-corruption have not been considered by governmental follow-up 
committee in Gaza strip, however, associations, that the interviews were held with, 
consider actions transparency and the follow-up impartiality of governmental actions 
happen routinely and subjectively without the existence of any particular department in 
their plans to prevent corruption and control actions. 

Although, many efforts are exerted to guarantee the process of providing the 
humanitarian help in regardless any political destination, but financial and in-kind 
contributions have been affected by this like: quota for political parties or choosing names 
according to their political destinations. 

In regard to the transparency of financial and alimentary assistances, unified and shared 
databases that have been passed to a third person don't filter duplicate names essentially 
and fails to guarantee that the person receive assistances from many associations or not; 
due to the absence of unified system; because the portal of social assistances aren't yet 
established or activated as it gives the service providers all the information about 
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beneficiaries and associations that help them .  As the unified system is absent and can't 
get financial follow-up for humanitarian assistances in Gaza strip; duo to various data 
entry by many associations, then, residents and researchers can't get unified and actual 
data about financial and alimentary assistances in Gaza stripe. 

About the accountability, the report ensures that complaints are followed-up by systems 
in official associations, and they are transferred for undersecretary who transfer them for 
many destinations, but official associations don't have complaints reception department 
that guarantee obvious and specific actions, so many parts receive the complaints without 
dedicated employee in particular department, also financial and administrative follow-up 
on civil associations occurred by ministry of interior, whereas the ministry of social affairs 
follows-up these associations professionally among special department was established 
recently during coronavirus crisis.  This report recommends to form a supreme committee 
to ran humanitarian assistances file in Gaza strip and count all humanitarian assistances 
by governmental department in ministry of social affairs and non-dedicated entities like 
ministry of Awqaf and religious affairs in share with all governmental, civil, international 
and private entities. This recommendation happened in response to Palestinian non-
governmental organizations' network call.   In regard to Palestinian legislations, the report 
ensures the importance of issuing a Palestinian law to organize the process of collecting 
financial and in-kind contributions, determine where to spend them and the mechanism 
to collect, and get licenses and notifications from competent authorities, also issuing a 
Palestinian law to adapt the community responsibility toward private sector associations, 
hence financial and in-kind contributions will be organized. 

Adding, issuing lists of controls that organize the process of E-finance to guarantee the 
integrity of these actions by providing financial disclosure statements according to 
administrative and financials limits. 

However, this report reclaims the competent authorities to consider corruption risks, 
integrity and transparency as main elements in assessment governmental plans to ran  
coronavirus crisis file by ministries and governmental authorities, and make ministry of 
interior, social affairs and other entities that work in humanitarian assistances field to 
adopt corruption preventing policies and financial disclosure statements for workers in 
charity work.    Also, this report advise the Palestinian political parties to transfer the file 
of humanitarian assistances in Gaza strip away from political bickering between the 
Palestinian government and current government in Gaza strip, on the other side, stop 
choosing beneficiaries according to their political tendencies, and organize banks in Gaza 
that work without licenses by following them up among monetary authority in regards 
the financial assistances. 

The report recommend to compute databases of beneficiaries and establish a unified 
database for all authorities that provide people with humanitarian assistances and 
minimize human intervention at the role of choosing beneficiaries, and give the priority 
for financial assistances then, improvement of financial transfers by remittances and 
checks exclusively. 
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About the transparency, this report points out the importance of establishment the unified 
portal for social assistances in Gaza strip, and make the access very easy for anyone to 
guarantee the transparency, announcing for assistances and charity  program, and 
exchange of beneficiaries and candidates lists for humanitarian services. Also, make 
active authorities in humanitarian assistances department to provide financial track for 
governmental financial grants or civil society organizations, this financial track include 
assistances type, its value, direct beneficiaries lists and purchase  process of these 
financial grants. 

Then, active associations in humanitarian and charity sector were  recommended to adopt 
unified complaint manual, establish complaints departments in ministries and related 
governmental authorities and claim ministries of interior and social affairs to respect the 
items of civil association law which are related with following-up and scrutiny of its actions 
so, that will provide needed information to the competent ministry.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11/2020/ 5االقتباس مسودة غير قابلة للنشر أو   

 

11 

 المقدمة 
الحجج  ىججا اا لوقة لهئه األزمة، فتن  لل ل هة ريج الاءخخخ  ، ونظجا اا منشخخخه طل هي تضخخخجو فلءخخخ ي   أزمةتهتلج جيةحة كوروني 

تت ح الاجيو للفوضخخا وحدوأ أخ ي  أو االخخخت دام الءخخيط للءخخل ة الاانوحة قد    ، قدعلا وجد الءخخجعةالصخخحي التي تم ات ي هي 
ىلا االخ و  يؤدي ن يءخخخخخخخخخخخخختالهي البهة منتهزي  حيلة االرتبيك، والحيجة الالحة لتنفيئ اللجام  قد يتجافق مههي ضخخخخخخخخخخخخخهد أو تهيو 

ونظجا لألوضخخخير االقتصخخخيدية  الاايرخخخخيا ريج النزيهة، أو الفءخخخيد. حدوأ  بيإلججا اا الجقيب ة التقليدية، األمج الئي يهزز فجص
التي يجكز عليهي هئا التقجيج تندرب تحذ الءخخخخخيئة في ق ير رزة، فتن جز  كليج م  الاءخخخخخيعداا التي قدمذ للق ير خ و الفتجة 

، بءخل  ازدييد احت يجيا الهية ا الانرشخفة للفقج أو التي تتهج   التحوي ا النقدية ىلا األفجاد، واخجا  األرئية وتوزيههين ي  
 لا يطج الفقج بءل  ته ل أعايلهم.

-مليون اخ      1.6، أو  %32.7نءخبة تلل  -(، كين مي يقجو م   لث الءخنين  19-قلل تفشخي جيةحة فيجوز كوروني ككوفيد
م    %32نءخخبة تلل   وتهيني-قيدري  علا ترلفة اخخجا  األطهاة الاائية. وتجتفع مهدالا انهدام األم  الائاةي بي  النءخخي   يجر

  1.% 45وال خخخخخخ اي في ق ير رزة  حيث تلل  نءخخخخخبة انهدام األم  الائاةي    -األخخخخخخج التي تهيلهي نءخخخخخي  م  انهدام األم  الائاةي  
ونت جة لئلك، فتن كل م  الق ير الحنومي والاؤخخخخخخءخخخخخيا الدول ة واألهل ة، قيمذ بتقديم الهديد م  الاءخخخخخيعداا الائاة ة والنقدية  

 ولئلك لت في النتية  ال  يجة للوبي  علا الصهيد االقتصيدي واالجتايعي.
تاويل االخخختجيبة لاواجهة فيجوز كوروني في األر  الفلءخخ ين ة الاحتلة كم  خ و خ ة االخخختجيبة الاشخختجكة بي  تشخخيج خ ة 

، رودا لق ير األم  16/6/2020ىلا أن الوكيالا األما ة حتا تيريخ الوكيالا لاواجهة فيجوز كوروني وم  خيرب ىطيرهي(  
أمي علا وخخخخخخخهيد   2،دوالر أمجيني مليون   5.9التاويل الاءخخخخخخختلم م  خ لهي  دوالر أمجيني، بل  مجاورمليون   12  حواليالائاةي  

التحوي ا النقدية، فتند علا الجرم م  تهخج دفهيا التحوي ا النقدية الا صخخخخخخصخخخخخخة لللجنيم  الوطني لانيفحة الفقج الئي تديجه 
مءخيعداا نقدية م  خ و الاؤخخءخيا ال يجية، ومبيدراا الق ير   اوزارة التنا ة االجتايع ة، ىال أن الهديد م  الاءختفيدي  قد تلقو 

قديم    ة دفهيا م  الانحة ال يص مثل مبيدرة " وقفة عّز " والابيدراا ال يجية الفجدية م  الاحءخخخخخني ، كاي قيمذ دولة ق ج بت
  ىن  أمجيني.  ردوالمليون  10احدة ع   الق جية التي يءخختفيد منهي أكثج م  ميةة ألد مواط  في ق ير رزة، وتزيد ه اة الانحة الو 

جزً  كليجا م  أنش ة توزيع الاءيعداا النقدية والائاة ة،    ىضيفة ىلا أنهدد الجهيا التي تقوم بانح هئا النور م  الاءيعداا،  ت
 م  النيح ة الفهل ة. م  قلل الءل ة الفلء ين ة يتيبع بشنل فهيوال 

الفجواا   ويحددىن هئا التقجيج، يشخخخخخخخخخ   بيئة النزاهة والشخخخخخخخخخفية ة والاءخخخخخخخخخي لة في عال ة تقديم الاءخخخخخخخخخيعداا النقدية والائاة ة،     
 والتحدييا وأفق تحءي  هئه األنش ة، بيإلضيفة ىلا ال جوب بتخت  ويا وتوو يا ت ل ة ة عال ة لاهيلجة هئه التحدييا.

، حيث تاذ مجاجهة بهة األدب يا ومنهي األنظاة والءخخخخخخخخ يخخخخخخخخخيا واللنا ووخخخخخخخخفي التحليليالاعتاد ىعداد هئا التقجيج علا منه  
وزارة الداخل ة، وزارة التنا ة االجتايع ة،  كاي تم عقد مقيب ا بحث ة مع كل م  الاءخخخخيعداا،الاؤخخخخخءخخخخيت ة النيةاة لهال ة توزيع 

و لك لتهمي  مي ينفي م  مهلوميا  اا  ا  في التنا ة.خلج ، ومؤخخخخخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخخخخخيا قيعدية ولجين زكيةديوان الجقيبة الايل ة واإلدارية،  
محددة بيلتجكيز علا مجاوعة ه م التي تحنم  اع قة والتي ت ضع لتحليل البيحث وفجيق عال أمين، للوووو ىلا بتخت  وي

 ة بجمتهي م  عال الاءخخخخخخخؤولي  والهيملي  في عال ة حشخخخخخخخد هئه الاءخخخخخخخيعداا وكئلك مجاوعة الابيد  والاهيييج التي تحنم الهال
 حيث وضوحهي، ووضوح الجهيا التي تهال علا ات ي  القجاراا وخ يخيتهي وال  ط التنفيئية ووضوح ىججا اا الهال.

 
  https://ar.wfp.org/countries/palestineبرنامج الغذاء العالمي،   1
 https://www.ochaopt.org/ar، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   2

https://ar.wfp.org/countries/palestine
https://www.ochaopt.org/ar
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الاءخؤولي  في تقديم   فهيو، يلزمىن نجيح الق ير الهيم في تنفيئ أي خدمة عيمة، والحد م  االنحجاب يءختند لوجود نظيم مءخي لة 
ولة عنهم، والجهيا الاءتفيدة م  خدميتهي، ىضيفة ىلا التزامهم بيلقجاراا الصيدرة م  قلل مجؤوخيهم  تقيريج دورية للجهيا الاءؤ 

 وتحال نتيةجهي.
 

 الغذائية النقدية  المساعدات لتقديمالمعتمدة  القانوني والسياسات الحكومية اإلطار
 
 الفلسطيني األساسي القانون  .1

  ومهياخخخيا   والصخخخحي االجتايعي التهمي  خدميا القينون  ينظم أن "مند علا    22ين  القينون األخخخخيخخخخي الفلءخخخ يني في الايدة 
 وترفل أحنيمد القينون  ينظم واج   والاهيقي   والاتضخخخخجري  الججحا  ورعيية واألخخخخخج   الشخخخخهدا  أخخخخخج ورعيية  والشخخخخ  وخة،  الهجز

  .واالجتايعي" الصحي والتهمي  التهل م خدميا لهم الوطن ة الءل ة
 
 الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية قانون بشأن  م2000  للعام( 1) رقم القانون  .2

للفلءخخخخخخخخ ينيي  الحق في مايرخخخخخخخخخة النشخخخخخخخخي  االجتايعي والثقيفي  الفلءخخخخخخخخ يني أن   الجاع يا ال يجية والهيئيا األهل ةين  قينون 
، وقد أتيح القينون للجاع يا ال يجية الحق في تشخخخخخخنيل وتءخخخخخخييج الجاع يا والهيئيا األهل ةوالاهني والهلاي بحجية باي في  لك  

باي ال يتهير  مع أحنيم هئا   علا أند  (32الايدة كوالهيئيا األهل ة، تلقي الاءخخيعداا وجاع التلجعيا، حيث ن  القينون في  
للجاع يا  علا أن(  33الايدة ك  كاي نصخخخخخخخخخذ الهي.القينون يحق للجاع يا والهيئيا تلقي مءخخخخخخخخخيعداا ريج مشخخخخخخخخخجوطة ل دمة ع

جاع التلجعيا م  الجاهور أو م  خ و ىقيمة الحف ا واألخخخخخوا  ال يجية والابيرييا الجييضخخخخ ة أو ريج  لك م  حق والهيئيا 
 ا م  أجلهي و لك بهد ىاهير الوزارة الا تصة.هوخيةل جاع األمواو لألرجا  االجتايع ة التي أنش

فتن قينون الشجكيا الا لق في ق ير رزة، لم يتضا  أي نصوص تتهلق بيلاءؤول ة االجتايع ة    ،ال يص  يرالق  وهيد  وعلا
ولر  اللجنة الوطن ة للحوكاة في الق ير ال يص التي تم تشخخخنيلهي بقجار م  مجلن الوزرا  بجةيخخخخة هيئة خخخخو  رأز  للشخخخجكيا،

مي ورد في قينون ضخخجيبة   أها ة تلني ملدأ الاشخخيركة الاجتاع ة كايالايو أاخخيرا في و  قة حوكاة الق ير ال يص ىلا ضخخجورة و 
التلجعيا الادفوعة لصخخخخخخخنيديق الزكية والجاع يا ال يجية الدخل، م  جواز التنزيل م  مقدار الدخل ال يضخخخخخخخع ألي اخخخخخخخ   م   

اوج  دعوة عيمة رخخخخا ة والجاع يا ريج الهيدفة للجبح والاءخخخجلة رخخخخا ًي في فلءخخخ ي  والتلجعيا لاؤخخخخءخخخيا الءخخخل ة الوطن ة ب
 .% م  ويفي الدخل20بحيث ال تزيد ع  

الاءخخخخيعداا للهية ا الاحتيجة، وتقديم الهون وجاع  تقديمالهيديي  لمبيدرة عدد م  االفجاد  وتجا د م  تقيليد الاجتاع الفلءخخخخ يني  
 وتوزيع االضيحي علا الفقجا . و بحالاءيعداا الهين ة للهية ا الفقيجة، نيه ك ع  جاع الزكية وتوزيههي  

في األنظاة الاقيرنة، يتم تنظ م عال ة جاع وتقديم التلجعيا النقدية والهّين ة بحءخخخخخخخ  القواني  وأنظاة م تلفة، حيث تنظم قواني   
جاع يا األهل ة اخخخخخجو  الحصخخخخخوو علا الانح والتلجعيا وانفيقهي، ة اي تنظم قواني  الاءخخخخخؤول ة االجتايع ة قواعد التلجر وتقديم  ال

 وجودال دميا للاجتاع م  قلل الق ير ال يص والشخخجكيا. يتم مايرخخخة هئه األنشخخ ة بشخخنل اعت يدي م  قلل الاواطني ، دون  
الاءخخخؤولي  ع  الهال أو تحديد الابيد  ال يوخخخة  محددة تتهلق بنزاهة  ولي  ع  الهال بة م  يلتزام الاءخخخؤ مججع ة تتهلق بضخخخوابط  



11/2020/ 5االقتباس مسودة غير قابلة للنشر أو   

 

13 

آل يا الاءخخخخي لة والجقيبة علا مايرخخخخخة هئا   وضخخخخوحفي مايرخخخخخة هئا النور م  النشخخخخيطيا، ىضخخخخيفة الا عدم  االججا اا   شخخخخفية ةب
 النشي  والقيةاي  عل د. 

الهال ة، فتن الحنومة الفلءخخخ ين ة كينذ تايرز هئا النشخخخي  بيالخخخختنيد ىلا القجاراا التي تم ات ي هي م  قلل  اللاايرخخخخيووفقي 
مجلن الوزرا ، اضخخخخخخخخخيفة ىلا مي تقوم بد وفقي لاءخخخخخخخخخؤوليتهي في اعداد وتنفيئ بجام  اجتايع ة تتهلق بتقديم مءخخخخخخخخخيعداا نقدية أو 

بتاويخل م  ال زينخة الهخيمخة  االجتاخيع خة تتولا مبخياخخخخخخخخخخخخخخجة تنفيخئه هخئه اللجام  عين خة علا الاحتخيجي ، وخخخخخخخخخخخخخخح ح أن وزارة التنا خة  
واالتحيد األوروبي واللنك الدولي، وقد درجذ الهيدة أن يقوم منت  الجة ن بتقديم هئا النور م  األنشخخخخخخخخخ ة ومي زاو كئلك، كاي 

 مة في فلء ي . تقوم بد بهة األجهزة األمن ة نيه ك ع  مي تقوم بد بهة الاؤخءيا الدول ة الهي
 
  

 اإلطار المؤسسي الناظم لتقديم المساعدات النقدية والغذائية في قطاع غزة 
 
 التنمية االجتماعية   وزارة .1
 تهال بشخخخنل موحد في كل م  ق ير رزة والضخخخفة الاجب ة علج اللجنيم  الوطني لانيفحة الفقج وزارة التنا ة االجتايع ة،تزاو  مي

 إلرخخخخخخخي  ،الا تلفة الحنوم ة والهيئيا الوزاراا بة ة مع تريملي ىطير في ت صخخخخخخصخخخخخخ يً   دورا  الوزارة الا تصخخخخخخة التي تؤدي، وهي  
 تحقيقلو  الرجياة الح ية لضخخخخاينو  ،ةالفلءخخخخ ين   األخخخخخج مهقوو لاع شخخخخة مءخخخختو   للحنومة لتحءخخخخي  األخخخخخيخخخخخ ة  االجتايع ة  القواعد
 الاع شخخخي  الاءخخختو   تحءخخخي   3االجتايعي ، حيث تهدب هئه الوزارة ىلا    للجفيه  ووخخخوال لهي االجتايعي  واألم  الشخخخيملة ، التنا ة
 واألطفيو  والاءخخخخخخخخني   االعيقة وي    بفئيا  ال يوخخخخخخخخة االجتايع ة اللجام   والا  ايا، وت ويج والجيف  الادن في الاهاشخخخخخخخخة للفئيا

وخ و جيةحة كوروني، كينذ   .الاجتاع  بني   في األخخخخخيخخخخخ ة  الللنة  بيعتبيرهي  وتايخخخخخنهي  األخخخخخجة اخخخخختقجار  واألحداأ، ودعم واألخخخخخجة
االجتايع ة بتوزيع ال جود الائاة ة للفئيا  التنا ةوزارة قيمذ   الوزارة م  أهم مزودي الاءخيعداا االنءخين ة في ق ير رزة، حيث

، والتي   خةدارة الهخيمخة للحاخييخة االجتاخيعلت الوزارة،الفقيجة في ق خير رزة كجز  م  مهخيمهخي تجخيه الاجتاع وينخي  بهخئه الاهاخة داخخل  
  ال يوخخخخخة األنظاة  وتصخخخخخا م االقتجاحيا  وتقديم ،علا تنظ م وتوزيع الاءخخخخخيعداا االنءخخخخخين ة   واإلداري  الفني  يهز  ىليهي اإلاخخخخخجاب

األكثج تضخخخخجرا  خ و    الاهاشخخخخة  الفئيا  لد   الفقج ومحيربة  واالقتصخخخخيدية  االجتايع ة  الحايية توفيج  علا  والهال بيلاءخخخخيعداا،
بتعداد خ ة اخخخختجيبة خيوخخخة بق ير رزة، في ةل جيةحة كوروني وخ و الهيم الجيري، أعلنذ الوزارة أنهي قد قيمذ    ،الجيةحة،  

 4أاهج كأيلوو/ خلتالج، تشجي  األوو/ أكتوبج، وتشجي  الثيني/ نوفالج(. 3مليون دوالر، تا ي فتجة  39بة اة  
تهتلج األكثج تضخخخخخخخخجرا م  جيةحة  التيالهشخخخخخخخخة  وي ا النقدية التي تزود وزارة الشخخخخخخخخؤون االجتايع ة الفئيا بجنيم  التحكاي يهتلج  

حيث  واخخخختاجاريتد،عنصخخخجًا رة ءخخخًي م  عنيوخخخج دعم وخخخاود الاواط  وضخخخاين بقي ه   دورية ميل ة،م  خ لد باءخخخيعداا  كوروني
  ة قينون ًي بجعيية الفئيا الهشة. التزام الءل ة الوطن ال دميا يدفع الوزارة لتقديم هئه 

 
 

  لجان الزكاة –األوقاف والشؤون الدينية   وزارة .2
 

 االجتماعية.  التنميةالموقع اإللكتروني لوزارة    3
 https://nn.ps/news/Palestine/2020/09/10/329862 للمانحين،  التنسيقي االجتماع في االجتماعية  التنمية وزير مداخلة 4
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اإلدارة الهخيمخة للزكخية، هيئخة حنوم خة تخيبهخة لوزارة األوقخيب والشخخخخخخخخخخخخخخؤون الخدين خة، تهنا بجاع أمواو الزكخية والصخخخخخخخخخخخخخخدقخيا ووخخخخخخخخخخخخخخجفهخي 
االدارة الهيمة للزكية في ق ير رزة، الجهة    وتهتلجعلا كفيلة األيتيم واألخج الاحتيجة الفقيجة.  الشجع ة،لاءتحقيهي وفًقي للضوابط  

 لجين منيطة ة،  عبيرة ع لجنة زكية موزعة في محيفظيا ق ير رزة ال ان، وهي    45إلاخخخخخخخخخخخخخجاب علا  الجخخخخخخخخخخخخخخا ة التي تقوم بي
ومنحهي للفقجا   نشخخخخخخخخخخخ ذ خ و فتجة انتشخخخخخخخخخخخير فييجوز كوروني علا جاع الاءخخخخخخخخخخخيعداا وزكية األمواو والتلجعيا  مت صخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخة

  5.أو م  يفوضد الوزيج بئلكهئه اللجين بقجار ويدر ع  وزيج األوقيب  يتم ىنشي والاتضجري  م  الجيةحة، و 
 

 غزة قطاع في األهلية المؤسسات بعض .3
أجنل ة، تتوزر علا    96محل ة، ىضخخيفة ىلا    854منظاة أهل ة، منهي    985 ق ير رزةفي الاجخصخخة  بل  عدد الجاع يا األهل ة 

تقديم الاءخخيعداا النقدية  تنفيئ بجام  ونشخخيطيا بهدب نشخخ ذ الهديد م  الاؤخخخءخخيا األهل ة في  < يعيام تلد الاجيالا والق
تشخخيج وزارة الداخل ة ىلا أن تدخ ا الاؤخخخءخخيا األهل ة في ق ير  في فتجة انتشخخير جيةحة كوروني، بشخخنل خيص والائاة ة للفقجا 

 6.مؤخءة أجنل ة 15مؤخءة أهل ة محل ة، و 70دوالر أمجيني فقط، نفئتهي  مليون  2رزة خ و الفتجة الءيبقة قد تصل ىلا 
 النسبة المئوية.  عدد الجمعيات  نوع الجمعية األهلية 

 %87 854 جاع ة محل ة
 %2 24 جاع ة محل ة فجر لاؤخءة أم في الضفة الاجب ة

 %10 96 فجر لاؤخءة أجنل ة
 %1 11 فجر محلي لاؤخءة محل ة

 %100 985 اإلجايلي
 
 وبرنامج الغذاء العالمي( )األونرواالمتحدة  األمم مؤسسات .4

علج بجنيم    و لك، في ق ير رزة   تهتلج األونجوا أهم الاؤخخخخخخخخخءخخخخخخخخيا االما ة التي تقوم بتقديم الاءخخخخخخخخيعداا الائاة ة للفلءخخخخخخخخ ينيي
 للفقج، ومهززة ومتءخخخخقة موحدة واخخخخختهداب تداخل عال يا  حيث يهدب هئا اللجنيم  ىلا ضخخخخاين االجتايع ة،  وال دميااإلنهيش  

حيث عالذ وكيلة   .متيحي  للاوارد  الفهيو  االخخخخخختهايو  الاع شخخخخخ ة وجهل األخخخخخخج  مهينية م   بيلت ف ف تءخخخخخاح  أن اخخخخخهنهي م   والتي
 م   الهديد حدوأ  ىلا  أد  ماي  2013  عيم  م  ن ءين  في االجتايع ة  وال دميا  اإلري ة مع  ال وار   بجنيم  ىدميب  الاوأ علا

 .اله نل ة  التايجاا
، والات صخخخخخخخ  في تقديم الاهونة الائاة ة الدول ة للدوو  بجنيم  األرئية الهيلاي التيبع لألمم الاتحدة  ، ينشخخخخخخخطااألونجو ىلا جين  

الفقيجة، فانئ بداية جيةحة كوروني، قدم اللجنيم  الهديد م  الاءخخخخيعداا الائاة ة والقءخخخخيةم الشخخخخجاة ة علج وزارة التنا ة االجتايع ة، 
 د قيعديد.، ومؤخءيا أهل اواألونجو 

 
 االعمار إلعادة القطرية اللجنة  .5

 
 . 12، ص 2019، انظج: االةت ب م  أجل النزاهة والاءي لة "أمين"، بيئة النزاهة في عال الجهيا القيةاة علا ىدارة ملد الزكية في ق ير عزة، رام هللا  5
 2020- 7 –  9، مقيبلة بتيريخ أيا  عييش، مديج الشؤون الهيمة والجاع يا األهل ة بوزارة الداخل ة  6



11/2020/ 5االقتباس مسودة غير قابلة للنشر أو   

 

15 

، تقوم بتدارة وتنفيئ 2012لجنة ىعيدة ىعاير رزة هي لجنة منلثقة ع  وزارة ال يرج ة الق جية، تهخءذ في اهج أكتوبج م  عيم  
علا دفع عالذ اللجنة الق جية   2020جيةحة كوروني في ق ير رزة م لع عيم  انتشخخخيرمنئ     رزة،دولة ق ج إلعيدة ىعاير  منح

كجز  م  التفيهايا الءخخخخ يخخخخخ ة بي  كل م  االحت و ألد أخخخخخجة،   100 –  70مي بي    يتجاوحلهدد   $100تحوي ا نقدية بة اة  
حيث تلل  ه اة التاويل الا صخخخخخخخخخ     بهدب التقليل م  اال ير االقتصخخخخخخخخخيدية لهال ة االر   والحجج الصخخخخخخخخخحي، وحجكة حايز،

 .الواحدةلنقدية عشجة م يي  دوالر أمجيني في الدفهة للتحوي ا ا
 عز   وقفة صندوق  .6

وبني  علا توجيهيا  وخخخخخندو  وقفة عز، هو وخخخخخندو  وطني تم تهخخخخخخ ءخخخخخد بقجار م  رة ن الوزرا  الفلءخخخخخ يني د. محاد ااخخخخخت ة
ه ىلا تجكيز الجهود الوطن ة للاءخخخيهاة في مواجهة تداع يا أزمة انتشخخخير فيجوز كوروني في ؤ الجة ن محاود عبيز. يهدب ىنشخخخي

االقتصخخخخخيدية واالجتايع ة والصخخخخخح ة. يهدب الصخخخخخندو  كئلك ىلا تهزيز التضخخخخخيم  والتريفل بي  م تلد أبني  فلءخخخخخ ي  وأبهيدهي  
الشخخه  الفلءخخ يني، م  خ و مشخخيركة كيفة الاؤخخخءخخيا والشخخجكيا ورجيو األعايو واألفجاد داخل فلءخخ ي  والشخختيا، بيلاءخخيهاة 

 7وني في فلء ي .م  خ لد للت ف ف م  آ ير هئه األزمة، ومواجهة جيةحة كور 
 الفردية المبادرات .7

تهتلج الابخيدراا الاجتاع خة م  أهم روافخد الهاخل ال يجي في ق خير رزة، في الهخيدة يتم تنظ م هخئه الابخيدراا بواخخخخخخخخخخخخخخخ خة الهخية ا 
هئا النور م  االنشخخخخخخخخ ة، ال   الحيو  كدواوي  الهية ا( والتجاهيا الشخخخخخخخخبيب ة الت وع ة، وأفجاد نياخخخخخخخخ ي  في هئا الاجيو، ب ل هة

 تحذ أي ىطير مؤخءي.   بيندر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والغذائية المساعدات النقدية واقع 
 

 /https://www.waqfetizz.psصندوق وقفة عز،   7

https://www.waqfetizz.ps/


11/2020/ 5االقتباس مسودة غير قابلة للنشر أو   

 

16 

 
جيةحة كوروني، باهزو ع  الحيلة التي ياج بهي ق ير رزة في   انتشخخخخخيرال يان  فهم واقع الاءخخخخخيعداا النقدية والهين ة خ و فتجة 

الجيةحة، حيث فيقاذ الجيةحة م  ته يجاا الحصخخخخخخخخخخخخير علا ق ير رزة، وزادا م  نءخخخخخخخخخخخخ  الب يلة والفقج   انتشخخخخخخخخخخخخيرفتجة مي قلل  
احل ة  الاؤخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخيا لوا جهياالتم تقديم الاءخخخخخخخخخخيعداا النقدية والائاة ة خ و فتجة انتشخخخخخخخخخخير جيةحة كوروني علج    حيث الاجتفهة.

فقد أعدا الوكيالا الات صخخخخخصخخخخخة التيبهة    اي يتهلق بق ير األم  الائاةيي. ةبقيخخخخخخ كج دول ة كاي و  كالحنوم ة وريج الحنوم ة(
م  الهيم  6فتند حتا اخهج   2020لألمم الاتحدة الهيمة في األراضخي الفلءخ ين ة خ ة االخختجيبة االنءخين ة لألمم الاتحدة للهيم  

 الصخخخخخخخخخخخخخخنخخدو  الاجكزي لاواجهخخة ال وار  دوالر أمجيني، مهظاخخد م  خ و    43,538,224بة اخخة  ال  خخة تاوي   ، تلقخخذ  2020
، االخخخخخخبين ة، الرندية، الفجنءخخخخخ ة، الحنوميا الجوخخخخخخ ةتلجر بد م  قلل مند قد تّم  الاتبقيال يص بيألمم الاتحدة، ة اي كين الجز  

 الءويءجية واأللاين ة.
 

  8التاويل ل  ة االختجيبة اإلنءين ة لألمم الاتحدة حء  جهة التاويل( حجم 1جدوو رقم ك
 الجهة المستلمة  إجمالي التمويل  الجهة المانحة 

 وكيلة األمم الاتحدة إلري ة وتشايل ال جئي     دوالر أمجيني  22.293.277 الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  
 وكيلة األمم الاتحدة إلري ة وتشايل ال جئي     أمجيني دوالر  5.563.282  الحكومة اليابانية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  2.890 خاصة )أفراد ومنظمات( 
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  1.629.977 الحكومة الكندية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني 1567.398 الحكومة السويسرية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  1.000.000 الحكومية الروسية االتحادية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني 282.805 الحكومة الفرنسية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  5.871.154 الحكومة األلمانية  
 اإلري ة اإلخ م ة   دوالر أمجيني  1.011.327 ة الحكومة السويدي 
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  1.000.000 الحكومة الروسية االتحادية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني 10.917 الحكومة اإلسبانية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني 643.144 الحكومة األلمانية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  1.188.128 الحكومة الكندية  
 بجنيم  الائا  الهيلاي   دوالر أمجيني  1.476.813 الحكومة الكندية  

 

 
االخخخخخخخخخخخخختجيبة الاشخخخخخخخخخخخختجكة بي  ونظجا للاءخخخخخخخخخخخختجداا الاتهلقة بفييجوز كوروني، قيمذ وكيالا األمم الاتحدة الا تلفة بتعداد خ ة  

في كل م  الضخخخخخخخخفة   $ أمجيني  46,034,640هي، حيث بل  ىجايلي تاويل ال  ة  الوكيالا لاواجهة فيجوز كوروني وم  خيرج
$ أمجيني م  خ و   7,312,328م صخخخخخخصخخخخخخة لق ير األم  الائاةي. تم تا  ة   م يي  دوالر  9، م  بينهي  الاجب ة وق ير رزة

 ال  ة، ة اي تم تهمي  التاويل الاتبقي م  خيرب ال  ة.
 خالل خطة االستجابة المشتركة بين الوكاالت لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها تغطية القطاعات 

 
 financial-plan-response-19-https://www.ochaopt.org/content/covid-مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  8

requirements-update 
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 2020الاتحدة للهيم  الاصدر: خ ة االختجيبة االنءين ة لألمم 

 
 دفهيا م  التحوي ا النقدية لصيلح األخج الفقيجة في ق ير رزة،  7قيمذ دولة ق ج بدفع    2020م  الهيم    أيلوواهج    وحتا
  التي   الء يخ ة   التفيهايا  علا  بني   رزة،  لق ير  ق ج  تقدمهي  التي   الاءيعداا  رزمة   ضا    9مليون دوالر أمجيني.  76  بة اة

  70م  بينهي مءيعدة ميل ة و    الجيةحة،  انتشيرخ و فتجة    ختئنيفهياوالتي تم    . ق جية  بجعيية  واخجاةيل  حايز  حجكة  بي   عقدا
 ألد أخجة متضجرة م  جيةحة كوروني.

 
 قيمة المنحة  عدد المستفيدين  تاريخ المنحة

 مليون دوالر أمجيني فقط 7 أخجة فقيجة 70.000 2020 – 1- 22
 مليون دوالر أمجيني فقط 12 أخجة فقيجة 120.000 2020 -2 -22
 مليون دوالر أمجيني فقط  10 أخجة فقيجة 100.000 2020 – 3 – 30
 مليون دوالر أمجيني فقط  10 أخجة فقيجة 100.000 2020- 4- 30
 مليون دوالر أمجيني فقط  10 أخجة فقيجة 100.000 2020 – 6 – 27
 مليون دوالر أمجيني فقط  10 يجةأخجة فق 100.000 2020 – 7 – 25

 مليون دوالر أمجيني فقط  10 أخجة فقيجة 100.000 2020 – 9 – 8
 مليون دوالر أمجيني فقط 7 أخجة فقيجة 70.000 2020 – 9 – 8

 

 
 اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة.  9

2,571,000

9,050,483

21,755,654

1,236,907

4,189,726

7,230,871

التعليم األمن الغذائي الصحة الحماية المأوى والمواد غير 
الغذائية

المياه والصرف 
الصحي والنظافة 
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يا  ال يان  االعتايد علا الل ينوعلا الجرم م  ىفصيح الاؤخءيا األما ة، والحنومة الق جية ع  حجم التاويل الاقدم، ىال أند 
، و لك بءل  وجود عدد كليج 2020الجخا ة كاصدر وحيد للوووو ىلا حجم التاويل الاقدم خ و النصد األوو م  الهيم  

م  الدولي التي ال يان  حصجهي وال تفصح ع  حجم أنش تهي، ونظجا لرون هئه الجهيا  م  الااولي ، مثل حا ا الدعم والتضي
تهال علا تقديم الدعم علج مهلج كجم أبو خيلم، فتن الل ينيا الحنوم ة الاتهلقة بحجم الاءيعداا الاقدمة لق ير رزة في النصد  

 ايحنة موزعة كيلتيلي 3,473، والتي دخلذ علج مهلج كجم أبو خيلم قد بلاذ 2020األوو م  الهيم  

وزارة التنا خة االجتاخيع خة قخيمخذ بتقخديم الهخديخد م  الاءخخخخخخخخخخخخخخيعخداا النقخديخة والاخئاة خة في النصخخخخخخخخخخخخخخد األوو م  الهخيم  أمخي محل خي، فختن 
دوالر أمجيني لألخخخج الفقيجة، كاي    7,200,000، حيث تم وخخجب قءخخيةم اخخجاة ة بتاويل م  بجنيم  الائا  الهيلاي بة اة  2020

دوالر أمجيني بتاويل م  االتحيد األوروبي والحنومة    27,142,857 اة  تم دفع اخخخخخخخخخخخ نيا التحوي ا النقدية لألخخخخخخخخخخخخج الفقيجة بة
أدارا وزارة التنا ة االجتايع ة    م،2020حزيجان م  الهيم  حتا   كينون الثيني 1خ و الفتجة م   الاجب ة.الفلءخخ ين ة في الضخخفة  

 3ز  م  مءخخخخخخخخخخخخخختحقيا رواتلهم بة اة بق ير رزة مبيدرة كعيلة واحدة( وهي مبيدرة تضخخخخخخخخخخخخخخانذ تلجر موةفي حنومة ق ير رزة بج
أخخخجة م    157 اخخ نل للهية ا األاخخد فقجا. يضخخيب ىلا  لك  400 –  200م يي  اخخ نل علا اخخنل تحوي ا نقدية تتجاوح بي  

أخخخجة أخج  م  الاوةفي  الافصخخولي  م  الوةيةد الحنوم ة بترلفة   257واخخ نل.   840276 وي الشخخهدا  بترلفة ووخخلذ ىلا  
  10.ألد اخخ نل  21أخخخجة بترلفة   61ىلا أكثج لنحو  3اخخ نل، ىلا جين  رعيية الاواليد التواةم م  عدد    1412854ووخخلذ ىلا  

نومة الفلءخخخخخخخخ ين ة في الضخخخخخخخخفة  ي حظ أن مهظم ال دميا الاقدمة م  قلل وزارة التنا ة االجتايع ة قد تاذ علج تاويلهي م  الح
الاجب ة بشخخخخخخنل أخخخخخخخيخخخخخخخي، أو علج الق ير ال يص والق ير األهلي، دون مءخخخخخخيهاة فهل ة م  ىيجاداا الحنومة التي تديج الق ير 

 بحء  التقجيج النصد األوو لوزارة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة الهيم في رزة
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 11 2020ائية عبر وزارة التنمية االجتماعية في النصف األول من عام التمويل غير الحكومي للمساعدات النقدية والغذ 
 اسم المشروع  العملة بالشيكل  العملة بالدوالر  مصدر التمويل  عدد المستفيدين

 مشروع فكاك الغارمين   45000 جمعية الفالح  160
 التغذية الصحية لمرضى السرطان   24000 األطباء العرب 350

بدل إيجار أسر تضررت في العدوان    3750 الرحمة جمعية  25
 األخير على غزة 

 بدل إيجار لألسر الفقيرة   45000 مؤسسة االغاثة االسالمية  150
 طرود غذائية لمخزن الطوارئ  25000 7150 مؤسسة االغاثة االسالمية  

154 Nrc 110880   بدل إيجار لألسر الفقيرة 
 إفطار الصائم  168800 الهالل األحمر القطري  3383

 شيكل  54قسائم شرائية بقيمة  2700000 771428 كندا 50000
622 CRS 124400   قسائم شرائية لألسر الفقيرة 

 IHH 32696   مساعدة المتضررين بحريق النصيرات 
 مساعدة المتضررين بحريق النصيرات   9300 ارتيةم هيئة االعمال اال أسرة   28

 مشروع فكاك الغارمين  100000 28571 إنتربال 174
 طرد غذائي  300 36000 10000 الهالل األحمر القطري  
 مساعدات نقدية   5000 جمعية الرحمة الكويتية  
 مساعدات نقدية  57350 21528 تكافل  
 وجبات طعام لمراكز الحجر الصحي   2948412 اللجنة القطرية  
 لمراكز الحجر الصحي وجبات طعام    651693 مجموعة مؤسسات  

 مياه معدنية  1536130 43889 مجموعة مؤسسات  عبوه 153613
 قسائم شرائية  22500 الثقافة والفكر الحر  أسرة  150

 مساهمة من شركة جوال  140000 40000  
 

 12 كوروناالخدمات المقدمة من قبل وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غزة ضمن خطة إدارة أزمة فايروس  
 المبلغ  البند

 2403872 2020/ 6/ 30مجموع مبالغ المساعدات العينية حتى  
 18000 $ 5000بقيمة جمعية الرحمة الكويتية توفير احتياجات متنوعة 

 18000 $ 5000نقدا من جمعية قوافل الخير مبلغ 
 75350 شيكل نقدا   75350من تكافل 

 2948412 وجبات طعام تمويل اللجنة القطرية 
 6150607 2020- 6- 30  اجمالي مبلغ المساعدات المستلمة بالشيكل لمواجهة فايروس كورونا حتى

 1757316 بالدوالر المبلغ   
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ق ير رزة خ و   الانتشخجة في ، حيث قدمذ لجين الزكيةعلا لجين الزكية في ق ير رزةتهتاد وزارة األوقيب والشخؤون االخخ م ة  
تقديم لجين الزكية مي   دوالر أمجيني، ىضخخخخخيفة ىلا  5450اخخخخخ نل، و  273,050مءخخخخخيعداا نقدية بة اة   الهيمالنصخخخخخد األوو م  

 ةالفك 37و ،ةيئيرش ةم خخخءق 650و ميعط ةبجو 7,540 و ،موحل نم ةخخخوح 1650 ،ةيئي ئ ةلخخخءو در  14,685  يزيد علا
  13.ةديدب ميتي

ألد اخخخخخخ نل   568وزعذ اإلدارة الهيمة للزكية التيبهة لوزارة األوقيب والشخخخخخخئون الدين ة مءخخخخخخيعداا نقدية وعين ة باي ه اتد   والحقي،
و لك   ،علج لجين الزكية الانتشخخخخجة علا مءخخخختو  محيفظيا الق ير ،أخخخخخجة فقيجة ومتضخخخخجرة م  جيةحة كوروني  10500علا نحو 

 6/9/2020.14حتا 4/9/2020خ و الفتجة مي بي  
أمي الق ير ال يص، فلم يشخخخخخخخخخخخخهد ق ير رزة أي مبيدراا منظاة للق ير ال يص، خخخخخخخخخخخخخو  الاءخخخخخخخخخخخخيهايا التي تم تقدياهي م  قلل 

 دوالرمليون   18يزيد علا   مي  2020/  5/  11التي جاههي الصخخخخخخخخخخخخخندو  حتا التلجعيا ىجايلي بل  وخخخخخخخخخخخخخندو  وقفة عز، حيث 
عيمل متضخخجر م  جيةحة كوروني في آالب    اخخ نل ل اءخخة  700نشخخط الصخخندو  في تقديم تحوي ا نقدية بة اة   حيث أمجيني.

 15.رزة ق ير
 
 

  

 
 2020يونيو من العام   30  -يناير  1تحليل الموقع اإللكتروني لوزارة االوقاف في الفترة من  13
 https://alray.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=219068   2020 –  9 – 8وكالة الرأي الحكومية،   14
 /https://www.waqfetizz.psصندوق وقفة عز،   15

https://www.waqfetizz.ps/
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انتشار جائحة   خاللفي توزيع المساعدات النقدية والغذائية النزاهة والشفافية والمساءلة 
 كورونا 

 والغذائية في فترة انتشار جائحة كوروناالنزاهة في توزيع المساعدات النقدية  .1
 

 أزمة انتشار فايروس كورونا في قطاع غزة ةالنزاهة ومكافحة الفساد في الخطط الحكومية إلدار  
قيمذ لجنة متيبهة الهال الحنومي، وهي اللجنة اإلدارية الاءخخخخخخخخخخخؤولة ع  ىدارة الشخخخخخخخخخخخهن الهيم في ق ير رزة في الوقذ الحيلي  

ة الايل ة واإلدارية في ديوان الجقيب يتولا 16،إلدارة أزمة انتشخخخخخخخخخخخخخير فييجوز كوروني في ق ير رزة  ريج منشخخخخخخخخخخخخخورة بتط   خ ة
ة اخخي يتهلق بجخخيةحخخة كورونخخي، ىال أنخخد عال خخة التخخدقيق والتقي م والاتخخيبهخخة إلججا اا الوزاراا الا تلفخخة في ق خخير رزة    ق خخير رزة

  الفني للوزاراا، كل وزارة حءخخخخخ  اختصخخخخخيوخخخخخهي، ة اي لم تتضخخخخخا  لم تتضخخخخخا  خخخخخخو  تة اي لألدا  ةي حظ ان الدراخخخخخخة التقي ا 
بندا يتهلق بنزاهة االججا اا وخخخخخخ متهي م  الفءخخخخخيد، ة اي يشخخخخخيج الديوان أن نزاهة االججا اا قد تم فحصخخخخخهي   ةالدراخخخخخخة التقي ا 

 17خ و تقي م االدا  الفني بشنل ضاني، ول ن بشنل مءتقل.
 
 

 مشاركة أصحاب المصلحة في التخطيط واإلعداد للمساعدات االنسانية.  
مثل منظايا الاجتاع  .بدون مشخيركة األطجاب  اا اله قة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة  تم ىعداد ال  ة ال يوخة بوزارة

لم  بوزارة التنا ة االجتايع ة في الضخخخخخفة الاجب ة   ال يوخخخخخة باواجهة آ ير فييجوز كورونيكاي أن ال  ة    الادني أو الاءخخخخختفيدي 
تشخخخخيج وزارة التنا ة االجتايع ة ىلا أن أخخخخخبيو  لك تهود في بهة األح ين ىلا    .2020خخخخخلتالج  اخخخخهج يتم اقجارهي خخخخخو  في 

الحنومة في ق ير ( التي تانع الاؤخخخخخءخخخخيا األهل ة م  التهيون مع no-contact policiesىعتايد الدوو الاينحة لءخخخخ يخخخخخة ك
 18رزة.

 
 تعدد الجهات القائمة على توزيع المساعدات النقدية والغذائية. 

تتهدد الجهيا القيةاة علا توزيع الاءخخخخخخخخخخخخخيعداا النقدية والائاة ة، وال يجاع هئه الجهيا الدول ة، أو الحنوم ة، أو األهل ة، أو 
اؤخخءخيا، ماي يؤدي في الهديد يهال علا تنءخيق جهود هئه ال، موحدّ  الق ير ال يص، أو الابيدراا الفجدية أي جءخم تنءخ قي

م  الحيالا ىلا ترجار أخخخخاي  الاءخخختفيدي ، وعدم ضخخخاين الاءخخخيواة والهدالة في عال ة التوزيع، واتجيه بهة مزودي ال دميا 
 19.ىلا حصج هئه الاءيعداا في فئيا حزب ة، أو عيةل ة

بي  الانظاخيا وهو ق خير يجاع    ،The Food Security Sector (FSS)، تم ىط   مجاوعخة  2012في ديءخخخخخخخخخخخخخخالج،  
م  خ و الاشخخخيركة النشخخخ ة علا   الق ير،اإلنءخخخين ة التيبهة لألمم الاتحدة وريج التيبهة لهي علا قدم الاءخخخيواة. يلتزم أعضخخخي   

، علا أخخخخخخيز التزام أخ قي ومءخخخخخي لة أميم الءخخخخخنين االلتزام بلني  ونيخ و جيةحة كور   الءخخخخخهي لتهزيز فهيل ة الهال اإلنءخخخخخيني

 
 2020/  7/  9 ، بتاريخأشرف أبو موسى، ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مقابلة   16
  2020/  7/  9بتاريخ، أشرف أبو موسى، ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مقابلة   17
 2020/ 10/  21أسامة شرف، وزارة التنمية االجتماعية، اجتماع لمناقشة مسودة الدراسة بتاريخ   18
   2020/  7/  9  بتاريخ، طالل أبو ركبة، خبير تنموي، مقابلة    19
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ال  FSSىال أن مجاوعة   مجاوعة ق ير األم  الائاةي بتنفيئ عدد كليج م  األنشخخخخخخخخخخ ة، ذحيث قيم  اخخخخخخخخخخجاكة فهيلة ورعييتهي.
 20تشال جا ع الاؤخءيا التي تهال في الق ير االنءيني.

 

 آلية اختيار الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية والغذائية. 
التي تقدم بواخخخخخخخخخخ ة وزارة التنا ة  النقدية أو الهين ة  يتم اخت ير الفئيا الاءخخخخخخخخختفيدة م  الاءخخخخخخخخخيعدااعلا الصخخخخخخخخخهيد الحنومي،  

 اخت خيروهي اآلل خة التقليخديخة التي يتم    علج اللجنخيم  الوطني لانخيفحخة الفقج،جخيةحخة كورونخي    انتشخخخخخخخخخخخخخخخيرخ و فتجة    االجتاخيع خة  
وهو بجنيم  يهتاد علا بحث ميداني مترجر لألخخخخخج   الاءخخخختفيدي  م  خ لهي باة النظج ع  مءخخخخلبيا الاءخخخخيعدة اإلنءخخخخين ة،

تاءخخخخخخخختهدب األخخخخخخخخخج م  خ و ناو ب خيص بيللجنيم  والئي يحتوي علا مجاوعة م  الاتايجاا التي تهخئ بهي   فيدة،  الاءخخخخخخخخت
 مهيدلة  خ و م  رقا ة ه م  الا  الاتايجاا هئه تحويل يتم  ، حيثاالعتبير خصخخخخية  االخخخخخج الفقيجة في االراضخخخخي الفلءخخخخ ين ة

 يتم  م وم  ب ينيتهي، جاع تم التي األخخخخخخج علا  الاهيدلة تشخخخخخايل  يتم ، وم   م (PMTFك  الاع شخخخخخة  مءخخخخختوييا بة يز  خيوخخخخخة
 اللجنيم  ، كاي تقوم الوزارة م   ل خخختفيدة مجاخخحة  االخخخجة ترون (  الشخخديد الفقج خطك  محددة فصخخل نق ة  وعند اله ميا  تجا ع

ة مقدم ال ل  في حيو كين االخخخخخخخختايراا الادققة ، وتصخخخخخخخند الاهيدل علا جا ع اخخخخخخخهور دوريًي ،    ة كل الاهيدلة بتشخخخخخخخايل
  21.مءتفيدا م  اللجنيم  أم ال

بيخخخخختثني  ب ينيا وزارة التنا ة االجتايع ة الاتهلقة بلجنيم  الاءخخخخيعداا النقدية، يوجد تحدي واضخخخخح بشخخخخهن وجود ب ينيا مدققة 
 وايملة ع  الاته لي  أو الاحتيجي . 

 
توزيع الاءخخخيعداا  الاؤخخخخءخخخيا التي تهال في  كاي أوضخخخحذ  

أن آل ة اخت ير الاءخخخختفيدي    الجيةحة  انتشخخخخيراالنءخخخخين ة خ و 
  تت حهخخخي رخخخيلبخخخي مخخخي ترون علج االخخخخخخخخخخخخخخختفخخخيدة م  القواةم التي  

والتي جهزا قواةم خيوخخة بيلاتضخخجري  م   ،FSSمجاوعة  
بجنخخخخخيم    جخخخخخيةحخخخخخة كورونخخخخخي، علج  منهخخخخخي  التحقق  ىعخخخخخيدة  ويتم 

م صخخخخخخخخخخخخ  للاءخخخخخخخخخخخختفيدي  علج وزارة التنا ة االجتايع ة في  
ق خير رزة، يان  م  خ لد للاؤخخخخخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخخخخخيا أن تتحقق م   
الل ينيا ال يوخخخة بيلاءخخختفيد، ومهجفة في حيلة حصخخخولد علا  

 الاؤخخخءخخيا أن بهةمءخخيعداا م  جهيا أخج ، في حي  
م االخخخخخخخخخخخخخخخاخخخي  علج  أنهخخخي تقوم بخخخيلحصخخخخخخخخخخخخخخوو علا قواة   كجا

االخخخخخخخخختهينة بلجين الزكية في األح ي ، أو علج قواةم خيوخخخخخخخخة  
في حي  أاخخخخخخخخخخخخخخخيرا    بخيلجاع خخة يتم جاههخخي بشخخخخخخخخخخخخخخنخخل ميخخداني.

 22.جاع يا ىري  ة أخج  أن قواةم الاءتفيدي  يتم الحصوو عليهي حصجا م  الااوو

 
 groups-palestine/working-of-https://fscluster.org/stateأنظر:   20

  الاوقع اإللرتجوني لوزارة التنا ة االجتايع ة كالضفة الاجب ة(.   21
 . 2020-7-13مجموعة مركزة لمجموعة من المؤسسات القاعدية ولجان الزكاة، مقابلة بتاريخ   22
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  ،باي فيهي الاءخيعداا الائاة ة  ،الق ير ال يص في ق ير رزة م   ةالاقدم  الاءختفيدي  م  الاءخيعداا اخت يرح حوو آل ة  أمي
قد خخخخخخخخخخلاذ م  قلل الق ير ال يص لوزارة التنا ة االجتايع ة لدعم مجاكز الحجج الصخخخخخخخخخحي، دون وجود ع قة مبياخخخخخخخخخجة بي  ف

 23.والاواطني الق ير ال يص 
 

 تسييس المساعدات االنسانية في قطاع غزة 
 االجتاخيع خة في ق خير رزة، أن الوزارة ال تخهخخئ بهي  االعتبخير االنتاخي  الءخخخخخخخخخخخخخخ خيخخخخخخخخخخخخخخخي في تقخديم خخدمخيتهخيتشخخخخخخخخخخخخخخيج وزارة التنا خة  

ألد مواط  يءخخختفيدون   80، وتدلل الوزارة علا  لك أن مهظم الاءخخختفيدي  م  الوزارة وعددهم  للاتضخخخجري  م  جيةحة كوروني  
الائاة ة اخخخخهجيي، يتم اخت يرهم بشخخخخنل ىلرتجوني باوج   ألد مواط  يحصخخخخلون علا الاءخخخخيعداا  20م  التحوي ا النقدية، و

، حيث أن األخخخخخخخاي  الاجاخخخخخخحة يتم تاويل الاءخخخخخخيعدة الا صخخخخخخصخخخخخخة لهي علج تتحنم بد الءخخخخخخل ة الفلءخخخخخخ ين ة  بجنيم  محوخخخخخخخ 
مؤخخخخخءخخخخيا دول ة وعلج الءخخخخل ة الفلءخخخخ ين ة، وبيلتيلي، هئه الاؤخخخخخءخخخخيا ال يان  أن تءخخخخاح بتقديم الاءخخخخيعداا وفق االنتاي  

علا الجرم م   لك، ونظجا لل  فيا الءخخخخخخخخ يخخخخخخخخخ ة بي  وزارة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة وبي  الوزارة في   24.الءخخخخخخخخ يخخخخخخخخخي
عال ة  اخختاجا، وقد    2019  م  الهيم أييرع  الهال، منئ اخهج  توقدالضخفة الاجب ة، فتن اللجنيم  الوطني لانيفحة الفقج، 

وزارة التنا ة  اخخخخخخخخخخخخختهيضخخخخخخخخخخخخذ حينهي، حيث 27/07/2020ىعيدة تشخخخخخخخخخخخخايلد بتيريخ   ذوتاالجيةحة،  انتشخخخخخخخخخخخخيراالر   في أوب 
االجتايع ة في ق ير رزة ع  الهال الاحوخخخ  علج الهال الورقي لحي  حل اإلاخخنيل ة، وتشخخيج الوزارة ىلا أن هئه االاخخنيل ة 

 25.أو حج  أو تقديم اختئنيفيا ألي حيلةتهيق منئ خند كيملة الوزارة م  ىضيفة 
جيةحة كوروني في ق ير رزة،  انتشخخيرم  التحوي ا النقدية في ق ير رزة، والئي قدم في فتجة    جزً  مهايىن  م  جين  آخج، 

قد اختيج جز  الانحة الق جية،  خضخخخع للته يج الءخخخ يخخخخي، فهلا خخخخليل الاثيو، فتن  علج الق ير ال يص، والاؤخخخخءخخخيا الدول ة،  
والتي تولي الجز  األكلج م  اهتايمهي عيدة   كليج م  الاءخخخختفيدي  علج حصخخخخ  تجاخخخخحهي األحزاو الءخخخخ يخخخخخ ة في ق ير رزة،

و  وقفة عّز، قدم بشخخخخخخخخنل في حي  أن الانح الايل ة التي قدمذ ل اءخخخخخخخخة آالب عيمل في ق ير رزة م  وخخخخخخخخند  بانيوخخخخخخخخجيهي،
 أخيخي بتجا حيا علج أقيل م حجكة فتح في الاحيفظيا الجنوب ة.

 
 إشكالية التكرار في أسماء المستفيدين في التحويالت النقدية. 

تت ح وزارة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة آل ة لفح  حيالا الترجار في الحصخخخخخخخخخوو علا الاءخخخخخخخخخيعداا الائاة ة و لك علج 
ىال أن هئه اآلل ة ال تت ح للاؤخخخخخءخخخخيا األهل ة وباي فيهي  26لا صخخخخصخخخخة لهي م  خ و نظيم الدخوو الاوحد اإللرتجونياللوابة ا

فهلا خخخخليل الاثيو ال يان  التهكد   في جا ع أنوار الاءخخخيعداا،  الوزارة  اتهي التهكد بشخخخنل ق هي م  ترجار أخخخخاي  الاءخخختفيدي 
ا األيتيم  بءخل  عدم  كفيال بجام   م  ترجار األخخاي  في حيلة وجود متضخجر م  جيةحة كوروني، وفي  اا الوقذ يءختفيد م 

الاءخخخخخخخخختفيدون م  االفصخخخخخخخخخيح ع    في الهيدة  وجود قيعدة ب ينيا مشخخخخخخخخختجكة تحدد الجهيا الريفلة لأليتيم، ىضخخخخخخخخخيفة لئلك يتهجو
 27لجهيا التي تقدم لهم أي نور م  الرفيالا، و لك خوفي م  انق ير هئه الاءيعداا.ا

 
 . 2020- 6  – 9  ماهر الطباع، مقابلة اذاعية مع اذاعة صوت الشعب بتاريخ:  23
 . 2020 –  7 –  13، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ أسامة شرف  24
 . 2020- 6 –  9 ذاعية مع اذاعة صوت الشعب بتاريخمقابلة اعزيزة الكحلوت،    25
 /http://imosd.eapp.gov.ps/socialInfoانظر:   26
 2020 - 7 –  3 1أحمد األعرج، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ :    27
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 غزةآلية توزيع المساعدات الغذائية والنقدية في قطاع  

بحءخخخخخخخ  الجهة التي تقوم بتزويدهي، فهلا خخخخخخخخليل   خ و جيةحة كوروني يتم توزيع الاءخخخخخخخيعداا الائاة ة والنقدية في ق ير رزة،
بتوزيع الاءخخخخخخخخخخخخخخخخيعخخداا النقخخديخخة علج التحويخخل النقخخدي في اللنوك، في حي  تقوم توزيع   وزارة التنا خخة االجتاخخيع خخةالاثخخيو تقوم  

الاءخخخخيعداا وال جود الائاة ة علج التءخخخخل م بيليد، والقءخخخخيةم الشخخخخجاة ة، وهو مي ين لق أيضخخخخي علا الاؤخخخخخءخخخخيا األهل ة والق ير 
لفوري علج ال دميا الايل ة الءخخخخخجيهة ومنيت  ال يص، في حي  تنته  الابيدراا الفجدية أخخخخخخيلي  أخج  مثل التحويل النقدي ا

 : الصجافة. وبشنل عيم، فتن آل ة التوزيع تتاثل في التيلي
 

 المساعدات النقدية المساعدات الغذائية
 التءل م النقدي بيليد  .1 تءل م ال جود بيليد.   .1
 التحويل النقدي لللنوك  .2 القءيةم الشجاة ة  .2

 Western Union التحويل الايلي الفوري مثل التحويل بيخت دام خدميا  .3 
 التحويل النقدي علج منيت  الصجافة   .4 
 الش نيا الايل ة    .5 

 
 وجود سياسات لمنع الفساد في توزيع المساعدات النقدية والغذائية. 

، يوفج دليل اخخخخخخختجاخخخخخخيديك 28دليل منع الفءخخخخخخيد في الاءخخخخخخيعداا اإلنءخخخخخخين ةاالجتايع ة  التنا ة، اعتادا وزارة  2012في الهيم 
مهلوميا حوو آل يا واخختجات ج يا وأدواا فهيلة لانع الفءخيد في الهال يا االنءخين ة، اضخيفة الا آل يا للجقيبة الجخخا ة وريج  

ونظجا ألن وزارة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة، ال يزاو يهال بهي عشخخخخخخخخخجاا الاوةفي  الئي    .الجخخخخخخخخخخا ة علا هئه الهال يا
وكيل الوزارة في لحنومة الفلءخخخخخخخخ ين ة، فتن مثل هئه الءخخخخخخخخ يخخخخخخخخخيا تهتلج ملزمة لهم، حتا لو يم يتم اعتايدهي م  قلل  يتبهون ل

 هتلج لجنة متيبهة الهال الحنومي مججهت د اإلدارية.ق ير رزة والئي ت
االجتايع ة،   التنا ةي وزارة يوجد خخخ يخخخيا خيوخخة لانع الفءخخيد في توزيع الاءخخيعداا النقدية والائاة ة تلتزم به وبشخخنل عيم، ال

علا حظج الاايرخخخخخخيا الفيخخخخخخدة،   مدونة الءخخخخخلوك الوة في لاوةفي الق ير الهيم في ق ير رزةن   يقتصخخخخخج  لك علا   واناي
والءخخلوك يا ريج النزيهة، وعلا وخخهيد الاؤخخخءخخيا األهل ة، خخخلق وأن أعدا مؤخخخءخخة التهيون ىطيرا مججع ي لءخخ يخخخيا منيفحة 

كاي لم تقوم وزارة  ،الجهيا الاينحة والااولي  يشخختجطون وجودهيا األهل ة، تشخخيج الاؤخخخءخخيا األهل ة أن  الفءخخيد في الاؤخخخءخخي
تصخن فيتهي بتها م أي تهل ايا جديدة للحد م  الاايرخخيا  اخت بالداخل ة أو الوزاراا التي تتبع لهي الاؤخخءخيا األهل ة علا 

، قيمذ اخخخخخخبنة الانظايا األهل ة الفلءخخخخخخ ين ة 2019وعلا وخخخخخخهيد آخج، وخ و الهيم   29ريج النزيهة في ةل جيةحة كوروني 
االججا اا  ذ بتها اد علا الاؤخخخخخءخخخخيا األهل ة، يتضخخخخا دليل االججاةي حوو الاءخخخخي لة في الهال يا االنءخخخخين ة، وقيم  بتعداد

  التي يان  للاؤخءيا ات ئاهي لانع الفءيد.
 

 مدونات السلوك الخاصة بالعاملين في مجال توزيع المساعدات النقدية والغذائية. 
 

  palestine.org//f13a61d60efaa974b73f309cb8eb7222.pdf-https://www.aman انظج:  28
 2020-7- 13، مقابلة بتاريخ:  مجموعة مركزة  29
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تحتوي الادونة علا  ، مدونة الءخخخلوك الوة في لاوةفي الق ير الهيم في ق ير رزة، 2016أوخخخدر ديوان الاوةفي  الهيم عيم  
األهل ة، التي تتلقا الاؤخخخءخخيا   فتن أرل  بنود تتهلق بانيفحة الفءخخيد، وحظج تلقي الهدايي، وعلا وخخهيد الاؤخخخءخخيا األهل ة،

خيوخخخخة، حيث يشخخخختج  الهديد م  الااولي  وجود مدونيا خخخخخلوك للاوةفي  و لك  علا ىعداد مدونيا خخخخخلوكتاوي  قد عالذ 
 30.لتاويل الاؤخءة بلجام  ىري  ة

 
 في مجال توزيع المساعدات النقدية والغذائية. إقرارات الذمة المالية للعاملين  تقديم 

  أمواو م   القصخخخخخج  وأبنيةهم  زوجد  لد   لديهم ومي مي  الهيملون في الحقل االنءخخخخخيني  خ لد م  ب ين يهل  هو  ىقجار الئمة الايل ة
  والاهيدن  والحلي والنقود اللنوك  في والحءخخخيبيا الشخخخجكيا  في  والحصخخخ   والءخخخنداا األخخخخهم  لك  في  باي منقولة  وريج منقولة،

حيث تؤدي هئه اإلقجاراا دورا مهاي في الرشخخد ع  مايرخخخيا الرءخخ   31الدخل  هئا وه اة دخلهم  ومصخخيدر  الثاينة  واألحجير
خيوخخخخخة في الفتجاا التي تزداد فيهي  الثورةريج الاشخخخخخجور، والفءخخخخخيد واالحت يو، م  خ و الرشخخخخخد ع  الناو ريج ال ل هي في  

وم ة الهيملة في مجيو ال تلزم الاؤخخخءخخيا األهل ة والحن. فجص حصخخوو الفءخخيد مثل حيالا ال وار  والروارأ كحيةجة كوروني
  2005لءخخخخخخنة  1حيث لم يتم تفهيل القينون رقم   32تقديم الاءخخخخخخيعداا الائاة ة والنقدية موةفيهي علا تقديم اقجار بئماهم الايل ة

  بشهن الرء  ريج الاشجور.
  (Crowd fundingليات التمويل الجماعي اإللكتروني )االشكاليات المرتبطة بعم 

فييجوز كوروني، ونظجا لتوقد اللنوك ع     انتشخخخخخخيرخ و فتجة   مبيدراا الاءخخخخخخيعداا االنءخخخخخخين ة الائاة ة والنقدية  يهتاد جز  م 
علا حا ا التاويل الجايعي علج االنتجنذ، خيوخة مع وجود منصخيا ىلرتجون ة تءخهل الة يم   الهال بءخل  الحجج الصخحي

لااهي PAY PALبهال يا التاويل، وم   م ىرخخخيو األمواو علج ب يقيا  بواخخخ ة منيت  الصخخجافة في ق ير رزة، وترا     وتءخخّ
االاخنيل ة في هئا النور م  التاويل في ىمنين ة اخختا و بهة الجهيا تهيطد الاواطني  حوو الهيلم مع القضخ ة الفلءخ ين ة 

  .للفئيا الاءتفيدة، خيوة مع عدم وجود أي آل ة للتحقق م  دفع هئه التلجعيا والحصوو علا التلجعيا بوجد ريج مشجور،
 

بهن الهال االنءخيني م  خ و الاجتاع الادني ريج  33،تصخد االدارة الهيمة للشخؤون الهيمة والجاع يا األهل ة في ق ير رزة
لد دور " ىاخخخخنيلي " علا الجرم م  أن هئه   الجيةحة،  انتشخخخخيرفي فتجة  الشخخخخبيب ة، النشخخخخ ي (  كالاجاوعياالانظم والئي يشخخخخال 

األنشخ ة كين لهي دور كليج في مءخيعدة الفقجا ، وتجهيز مجاكز الحجج الصخحي، ىال أن هئه الجهود تتءخم بهنهي تفتقج للتنظ م، 
لا هئه والاتيبهة، والضخخخخخخخخخخخبط الهيم، حيث ال ت ضخخخخخخخخخخخع هئه الابيدراا ألي ىطير قينوني، أو لواةح تنظ ا ة، ويهتلج القيةاون ع

أن أهم الاايرخخيا ريج النزيهة   الداخل ة ىلاتشخيج وزارة    الابيدراا أنهم أوخحيو الحق الا لق في التصخجب في هئه األمواو.
توة ف ( 2ك االخخخخخختي   علا األمواو بهدب تحقيق أرجا  اخخخخخ صخخخخخ ة.(  1كالتي تايرز م  قلل الابيدراا الفجدية تتاثل في  

 34.هة خيوة، أو لفئيا بهّينهياألمواو والاءيعداا الهّين ة لانف
 

 نزاهة العطاءات والمشتريات. 
 

 2020-7- 13، مقابلة بتاريخ:  زةمجموعة مرك  30
 https://www.pacc.ps/uploads/eqrarhelp.pdfهيئة منيفحة الفءيد، اقجار الئمة الايل ة،  31
 . 2020 –  7 –  13أحمد األعرج، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 32
 . 2020- 7 –  9أيمن عايش، مدير الشؤون العامة والجمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ   33
 المصدر السابق.    34
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فييجوز  انتشخخخخخيرنظجا لحيلة االر   الجزةي الئي اخخخخخهده ق ير رزة بءخخخخخل    "حيلة طوار  "اخخخخخهدا أاخخخخخهج ميرز وأبجيل ومييو، 
( الئي تضخخخا  الءخخخايح للاؤخخخخءخخخيا األهل ة بيلشخخخجا  بواخخخخ ة 5التها م رقم ك  35كوروني، وخ و هئه الفتجة أوخخخدرا وزارة الداخل ة

أي  األوامج الابياخجة، وتشخيج وزارة الداخل ة أن عال ة الشخجا  الابياخج، اخهدا تقيدا ولئلك للحفي  علا نزاهة هئه الهال يا ومنع
توفج الدورة .  3 وجود عجو  أخخهير..  2 أن ال ينون الءخهج أعلا م  خخهج الءخو ..  1  ي. وم  هئه القيوداخلهيا فءخيد خ له

 وزارة الداخل ة بنل عال ة اجا  مبياج.ىاهير . 4 كيملة. الاءتندية
في النصد    قيمذ بيخت دام أخلوو الشجا  الابياج إلدارة األزمة يعلا الصهيد الحنومي، تشيج وزارة التنا ة االجتايع ة ىلا أنه

  214,073عال ة اخخخخخخخجا  خيوخخخخخخخة بحيلة ال وار  بة اة   88، حيث اخخخخخخخخت دمذ وزارة التنا ة االجتايع ة األوو م  الهيم الجيري 
مقيبل خان   36اخخخخخخ نل.  112,61حيلة خيوخخخخخخة بيلوزارة بة اة   168اخخخخخخ نل، كاي قيمذ بيخخخخخخخت دام عال ة الشخخخخخخجا  الابياخخخخخخج في  

 طلل ة اجا . 29ع ي  علج اختدراب عجو  أخهير و 25منيقصيا و

 
 
 
 

 الشفافية في توزيع المساعدات النقدية والغذائية في فترة انتشار جائحة كورونا. مبادئ . 2
 

 نشر البيانات والمعطيات ذات العالقة )قاعدة البيانات( 
تشخخخنيل و  ة الاوحدة للاءخخخيعداا االجتايع ةاعتايد اللواب  2017عيم    (136كمجلن الوزرا  خ و جلءخخختد األخخخخلوع ة رقم    قجر

لجنة توجيه ة تضخخخم في عضخخخويتهي عدد م  الوزاراا والاؤخخخخءخخخيا الحنوم ة وريج الحنوم ة، و لك بهدب الووخخخوو ىلا أكلج 

 
 . 2020- 7 –  9بتاريخ أيمن عايش، مدير الشؤون العامة والجمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة   35
 . 2020 –  7 –  13محمد حمادة، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ   36
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شراء مباشر عروض أسعار طلبية شراء مناقصة

2020المشتريات العامة التي قامت وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف األول من العام 
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ة في التوزيع وتريفؤ الفجص،  تا  ة ماننة لألخخخخخخخخخخج الاحتيجة والفقيجة، ومنع االزدواج ة في تقديم الاءخخخخخخخخخيعداا، وتحقيق الهدال
وت   ط الاءخخخخخيعداا وتنءخخخخخ قهي علا الاءخخخخختو  الوطني م  خ و التنءخخخخخيق الشخخخخخيمل بي  كيفة الشخخخخخجكي  م  مزودي ال دميا 

تشخخخخخخخخخخيج وزارة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة، أن خخخخخخخخخخخل  عدم وجود بّوابة موحدة للاءخخخخخخخخخخيعداا   .والاءخخخخخخخخخخيعداا االجتايع ة
ىلا أن الوزارة ال تهتاد في بجامجهي خخخو  التحوي ا النقدية والاءخخيعداا الهين ة. وبيلتيلي فهي   يججعرزة في ق ير االنءخخين ة  

تءخختع ة ع   لك، بيللجنيم  الاحوخخخ  للوزارة، حيث أوضخخحذ الوزارة أن عدد الاءخختفيدي  الاءخخجلة ب ينيتهم في اللجنيم  زاد 
 37.مؤخخءخة فيعلة فقط  30م  بينهم   مؤخخءخة أهل ة  250يزيد ع    وقد خخّجل حتا اآلن في اللجنيم  ميألد مءختفيد،    65ع   

ىال أن هئه الل ينيا ال يتم نشخخخخخخخجهي للاواطني ، بل يتم االط ر عليهي م  خ و الصخخخخخخخفحة االلرتجون ة في اللجنيم  الاحءخخخخخخخوو 
وم  بي  األخخخخخخخبيو األخج   38ال يص بيلجاع ة األهل ة  اتهي، وتهلل الوزارة  لك بيلحفي  علا خصخخخخخخووخخخخخخ ة متلقي ال دميا.

هي خشخخ ة وزارة الداخل ة م  اخخختا و الاهلوميا الانشخخورة حوو األنشخخ ة اإلنءخخين ة، والاءخختفيدي  م  قلل بهة الجهيا مثل 
NGO Monitor  39في التحجية أو التضييق علا الاؤخءيا األهل ة في ق ير رزة 

الديوان خ و تقي م ومتيبهة أدا  الوزاراا الا تصخخخخخخخخخخخخخة، خ و جيةحة يشخخخخخخخخخخخخخيج ديوان الجقيبة الايل ة واإلدارية في ق ير رزة أن  
كوروني عينا م  ىاخخخنيل ة عدم وجود مجكز أراخخخفة، وب ينيا موحد حوو أدا  الوزراا خ و فتجة جيةحة كوروني، وهو مي أعي  

بة موحدة للاءخيعداا االنءخين ة، عال الديوان، وأب ط م  خخيج ال  ط التقي ا ة، التي كين ينفئهي، ويشخيج الديوان أن وجود بوا
 40.ختءهم في خلق قيعدة ب ينيا واحدة، يءتفيد منهي مزودي ال دميا م  جين ، وأجهزة الجقيبة م  جهة أخج  

 
 التتبع المالي للمساعدات الغذائية والنقدية 

مؤاخخخخخخخخخجاا الشخخخخخخخخخفية ة في عال االفصخخخخخخخخخيح ع  الانح الايل ة، والاءخخخخخخخخخيعداا الايل ة، علج خدميا التتبع الايلي م  أهم يهتلج  
الاؤخخخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخخخيا الاينحة، حيث يت ح  لك للاواط  ىمنين ة تتبع أي منحة ميل ة ابتدا  م  الااوو وانتهي  بيلاءخخخخخخخخخخخختفيدي  مجورا 

 حل ة، ومزودي ال دميا.بيلتهيقداا مع الاؤخءيا الا
الايلي للاءخخخيعداا النقدية   وخخخهوبة التتبع لك مع  د خخخخيبقي تجافقكاي تم ووخخخف  الجهيا الااولة، تهدداكجورني، خ و جيةحد  

والاخئاة خة، حيخث ال يان  تتبع الانح الاخيل خة الاتهلقخة بخيلاءخخخخخخخخخخخخخخخيعخداا الاخئاة خة والنقخديخة التي تقوم الحنومخة في ق خير رزة أو 
وعلج  ألمم الاتحدة األما ة التيبهة ليتهلق بيلاؤخخءخيا   فف ايالفجدية. مؤخخءخيا الاجتاع الادني، والق ير ال يص، والابيدراا 

لانح الايل ة الاقدمة ىال أن هئه ال دمة، ال تت ح مهلوميا   41خدمة التتبع الايلييتم ىتيحة منت  تنءيق الاءيعداا االنءين ة 
ال تتان   يلاؤخخخخءخخخيا األهل ة والهيئيا الحنوم ة التي حيزا علا هئه الانح الايل ة وقيمذ بتقدياهي للاواطني .ب  ه قةال اا 

تتبع جا ع الانح الايل ة بشخخخخخخخنل آني، حيث أنهي تقوم باتيبهة هئه الانح  م االدارة الهيمة للشخخخخخخخؤون الهيمة والجاع يا األهل ة 
الايل ة في حيو تقدم الاؤخخخءخخيا األهل ة لوزارة الداخل ة بتاخخهيرهي مبنجا بحصخخولهي علا الانح أو عند اللد  في تنفيئ الاشخخيريع 

 42.الايلي ال حق أو عند التدقيق

 
 . 2020- 7 – 13وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ:  ، شرفأسامة   37
 المصدر السابق.   38
 2020/ 10/   21أيمن عايش، وزارة الداخلية، اجتماع لمناقشة مسودة الدراسة بتاريخ   39
 . 2020  – 7  – 9 بتاريخأشرف أبو موسى، ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مقابلة   40
 /summaryhttps://fts.unocha.org/appeals/832انظر:   41
 2020- 7 –  9أيمن عايش، مدير الشؤون العامة والجمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ   42
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 مشاركة قواعد البيانات المرتبطة بالمستفيدين. 

ال يتم مشخخخيركة قواعد الل ينيا الاجتبة بيلاءخخختفيدي  م  قلل مقدمي ال دميا الاتهلقة بيلاءخخخيعداا النقدية والائاة ة ىال في ن ي  
تقوم باشخخخخخيركة الل ينيا ة اي بينهي، كاي   Food Security Clusterضخخخخخيق، فيلاؤخخخخخخءخخخخخيا التي تحصخخخخخل علا تاويلهي م  قلل 

عد الل ينيا ال يوخخة بوزارة التنا ة االجتايع ة في ق ير رزة، أو الحصخخوو علا تجاخخ حيا يان  للاؤخخخءخخيا األهل ة مجاجهة قوا 
م  خ و الوزارة لألخخاي  الاءختفيدة، أو الحصخوو علا ب ينيا ىضخيفة أو تهكيدية خيوخة بيلاءختفيدي  م  قلل الوزاراا الا تصخة  

ىال أند وبشخخنل   وخخخجية هئه الل ينيا،  خصخخووخخ ة الاءخختفيديتءخخل  وزارة التنا ة االجتايع ة  لك بيلنظج الحتجام   في ق ير رزة.
عيم، ال يتم مشخخيركة قواعد الل ينيا هئه علا ن ي  واخخخع بي  مزودي هئه ال دميا، ويهتلج عدم مشخخيركة هئه القواعد واحد م  

 .43.أهم أخبيو ترجار أخاي  الاءتفيدي 
 
 والغذائية في فترة انتشار جائحة كوروناالمساءلة في توزيع المساعدات النقدية نظم  .3

 
  وحدات الشكاوى الحكومية 

ال يوجد نظيم اخخخيمل وخيص لتقديم االعتجاضخخخيا أو الشخخخنيو  الاتهلقة بتوزيع الاءخخخيعداا، حيث ال يوجد بني  مؤخخخخءخخخي خيص 
اخخت م ورد علا الشخنيو  بشخنل منتوو. وال بئلك وال توجد ىججا اا واجبة االتبير أو ناي ب ل خختهايو لتقديم الشخنيو  أو نظيم 

، وتحديد مضخاونهي. كاي يلدو أن التئمجاا وال لبيا ال يوخة بيلحصخوو  يلدو وجود خخجل محدد يتم ة د اراخفة الحيالا وتو  قهي
علا الاءخخخخخخيعدة تشخخخخخخنل ريلل ة مي خخخخخخخاي اخخخخخخنيو  كاي يظهج  لك م  طلبيا أو اخخخخخخنيو  الاجاجهي  ب صخخخخخخوص الانحة الق جية 

 (. 4000ك
 2020الشكاوى في وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف األول من عام 

 عدد الشنيو   نور الشنو  
 3807 ىلرتجوني

 89 ورقي 
 4000 مجاجهي  ب صوص الانحة الق جية

 400 مجاجهي  ب صوص اللجنيم  الوطني لانيفحة الفقج
 100 مجاجهي  ب صوص الاءيعداا ال يرةة

 
 المؤسسات المقدمة للمساعدات تقارير عن اعمالهاتقديم   
، حيث تقوم الاؤخخخءخخيا األهل ة بتقديم تقيريج  م  عدمد  في مءخخهلة تقديم تقيريج ع  أعايلهي ودو الاءخخيعداا االنءخخين ةمز   يتفيوا

، وفي فتجة  ال يوخخخخخخة بهي، ةاإللرتجون ع  أعايلهي علا اخخخخخخنل أخبير ىع م ة يتم نشخخخخخخجهي علا وخخخخخخخيةل االع م، أو علج الاواقع  
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حوو التدخ ا التي قيمذ بهي الاؤخخخخخخءخخخخخيا   44انتشخخخخخير جيةحة كوروني قيمذ اخخخخخبنة الانظايا األهل ة بنشخخخخخج مجلة مت صخخخخخصخخخخخة
ونيدرا مي تتضخخخخخا  هئه التقيريج مهلوميا     األهل ة خ و فتجة الجيةحة، بحءخخخخخ  الق يعيا التي تنضخخخخخوي تحتهي هئه الاؤخخخخخخءخخخخخيا

،  كية ة حوو األنشخ ة م  حيث الرم والتاويل، كاي ال تقوم هئه الاؤخخءخيا بنشخج مهلوميا ع  موازنيا أنشخ تهي خ و الجيةحة 
بنشخخخخخخج أي تقيريج حوو أنشخخخخخخ تهي خ و جيةحة كوروني، وتقتصخخخخخخج علا االفصخخخخخخيح ع     أمي الاؤخخخخخخخءخخخخخخيا الحنوم ة، فتنهي ال تقوم

الاهلوميا التي يتم نشخخخجهي بواخخخخ ة الاتحد ي  الجخخخخايي  بيخخخخم وزارة التنا ة االجتايع ة، أو التصخخخجيحيا الصخخخحف ة علج وخخخخيةل 
لاءخخخيعداا االنءخخخين ة بتقديم تقجيج نصخخخد أمي علا وخخخهيد الاؤخخخخءخخخيا الدول ة، فتند وبشخخخنل دورّي يقوم منت  تنءخخخيق ااالع م.  

 . جاة ع  فيجوز كورونيحيلة ال وار  النياهجي حوو 
 

 ومتابعة الوزارات المختصةالرقابة  
علج الجقيبة اآلن ة أ ني  تنفيئ أو ىمي بشخخخنل مءخخخلق  يلجقيبة علا الاؤخخخخءخخخيا التي تهال في الحقل اإلنءخخخيني،بوزارة الداخل ة   تقوم

أ ني  التدقيق الءخخخنوي. أوضخخخحذ وزارة الداخل ة أن الا يلفيا في ق ير الهال   ال حقةالجقيبة   أو علج الاءخخخيعداا،انشخخخ ة تقديم 
 45.االنءيني والتي يتم ىحيلتهي للن يبة الهيمة بء  ة جدا بيلاقيرنة مع الجهود الالئولة

تتولا الوزارة الا تصخخخخخخخخخخخخة مءخخخخخخخخخخخخؤول ة متيبهة عال الجاع يا ، م  قينون الجاع يا األهل ة في ق ير رزة، (6ايدة كال بحءخخخخخخخخخخخخ 
والهيئيا وللوزارة متيبهة نشخخي  أية جاع ة أو هيئة باوج  قجار خ ي مءخخل  وخخيدر ع  الوزيج الا ت  في كل حيلة، للتثلذ 

 ألحنيم هئا القينون ونظيم الجاع ة أو الهيئة وعلا  م  أن أموالهي وخخخخخخجفذ في خخخخخخخليل الاج  الئي خصخخخخخخصخخخخخخذ م  أجلد ووفقيً 
  الجاع ة أو الهيئة تاني  الوزارة م  تنفيئ هئا القجار للتثلذ م  أنهي تقوم بهعايلهي وفق أحنيم هئا القينون ونظيمهي األخخخخخخخخخيخخخخخخخخخي.

  2020-7-9وزارة التنا ة االجتايع ة، خ و اخخخخخخهج مييو داةجة خيوخخخخخخة بيلجقيبة علا الجاع يا األهل ة، وحتا تيريخ  فهلذلقد  
   46في الجقيبة علا -الوقذ الحيلي  -ايدان ة، وتشيج الوزارة أن الداةجة ت ت  في ال الاتيبهةزييراا  10قيمذ الداةجة بتنظ م  

 . أهداب الاؤخءةالاؤخءيا األهل ة، ومواةاتهي مع التهجب علا الاشيريع الانفئة م  قلل  .1
 فلتجة الاءتفيدي  والتهكد م  أحقيتهم في الحصوو علا الاءيعداا اإلنءين ة.  .2
 تقليل حيالا االزدواج ة في الحصوو علا الاءيعداا االنءين ة ىلا أضيق الحدود. .3
 ل يص بوزارة التنا ة االجتايع ة.حث الجاع يا التي تقدم الاءيعداا علا االنضايم لللجنيم  الاحءوو ا .4

 

ترتفي بخيلاتخيبهخة الايخدان خة  و حيخث أن داةجة الجقخيبخة علا الجاع خيا في وزارة التنا خة االجتاخيع خة حتا اآلن لم تاخيرز دورا رقخيب خي،  
 47واالاجاب والتوج د للجاع يا الهيمة في الحق االنءيني.

زييرة ميدان ة  54وزارة التنا ة االجتايع ة، قيمذ خ و النصد الهيم الجيري بتججا  وبشنل عيم، فتن وحدة الجقيبة والتفت ش في 
كاي يشخنل الجدوو أدنيه، لر  عدم نشخج هئه التقيريج أفقدهي دورهي في الاءخي لة وفي   48تقجيجا رقيب ي  43رقيب ة، وأوخدرا خ لهي 

 
http://pngoportal.org/news/section/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-يمكن االطالع على المجلة عبر الرابط :   44

%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d

9%86%d8%a7 
 2020- 7 –  9ة بتاريخ أيمن عايش، مدير الشؤون العامة والجمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابل  45
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اتهي أو تقديم تقيريج ع  عالهي، وجهل م  الصخخخخخخخهوبة مهجفة تحقيق الايييا مع الة يم بيلجقيبة علا الاؤخخخخخخخخءخخخخخخخيا التي تاذ زيير 
 طل هة ومضاون وفهيل ة هئه التقيريج التي تهديهي الجهيا الاءؤولة ع  تنفيئ عال يا الجقيبة.

 الاجاور الجقيبة الاهن ة الجقيبة الفن ة الجقيبة الايل ة  الجقيبة اإلدارية  انل الجقيبة 
 54 12 12 14 16 الزييراا الايدان ة

 43 7 8 13 15 التقيريج
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   االستخالصات
 

 استخالصات عامة  
 عدم وجود قيعدة ب ينيا ده قة ومهتادة تءيعد مت ئي القجار علا خجعة االختجيبة ودقتهي واخت دام أمثل للاوارد. .1
 التنا ة االجتايع ة خيبقي.لم يتم اخت دام دليل توزيع الاءيعداا اإلنءين ة في أحواو ال وار  الئي تلنتد وزارة  .2
الق ير الحنومي، الانظايا األما ة، الق ير  أبجزهيتتهدد الجهيا التي تهال في تقديم الاءخيعداا االنءخين ة، وم   .3

خخخخخخخخخخخخ يخخخخخخخخخخخخة عيمة ملزمة تحدد وخخخخخخخخخخخخيلة لتنءخخخخخخخخخخخيق الجهود بي  األهلي، الق ير ال يص، والابيدراا الفجدية، وال يوجد 
الاؤخخخءخخيا بشخخنل جيمع، حيث يان  ووخخد دور وزارة التنا ة االجتايع ة، بهند دور ىاخخجافي، وتنءخخ قي في أحءخخ   

 األحواو. 
لتقديم االري يا والاءخخخيعداا في الحيالا ال يرةة.   الادنيدراا الاجتاع ة أهم أاخخخنيو تدخ ا الاجتاع تهتلج الابي .4

ع   تقديم تقيريج   واالفصخخخخخخخخخخخخيح، أوال يوجد دليل أو تهل ايا تلزم الابيدري  بتلني ه م محددة أو مبيد  النشخخخخخخخخخخخخج  لر   
 .النشي  ال يص بيلاءيعداا النقدية والهين ة

 
 في توزيع المساعدات النقدية والغذائية الشائعة  النزاهة بقيمالمتعلقة االستخالصات   

لم يتم ىدراب النزاهة ومنيفحة الفءخخيد كجز  أخخخيخخخي في ال  ط التي أقجا م  قلل لجنة الاتيبهة الحنوم ة في ق ير  .5
رزة، واناي تشخخخخخخخيج الاؤخخخخخخخخءخخخخخخخيا التي تم ىججا  مقيب ا مههي أنهي أخئا بهي  االعتبير اخخخخخخخفية ة االججا اا والجقيبة  

لتهزيز ، دون أن ينون هنيك جز  م صخخخخخخخخخخخ  في ال  ة ومتيبهة نزاهة االججا اا الحنوم ة بشخخخخخخخخخخخنل  اتي وروتيني
الهال باوج  دليل توزيع الاءخيعداا االنءخين ة في حيالا ال وار  والئي يتضخا  مجاوعة مهيييج خخلوك للهيملي  

 والاءتفيدي .
واعداد  ااخجاك أوخحيو الاصخلحة، كيلاواطني ، وال لجا  ومؤخخءخيا الاجتاع الادني في علا ة الت   ط  ضخهد في   .6

 ال  ط الاتهلقة بتدارة وتوزيع الاءيعداا االنءين ة.
يوجد عدة أاخخخخخخنيو للتنءخخخخخخيق بي  الجهيا القيةاة علا توزيع الاءخخخخخخيعداا النقدية والائاة ة، فهلا خخخخخخخليل الاثيو يوجد  .7

ا  (، كاي تهال اخخبنة الانظايا األهل ة عل FSSالهديد م  الاؤخخخءخخيا الشخخجينة في مجاوعة ق ير األم  الائاةي ك
التنءخخخخخيق بي  الاؤخخخخخخءخخخخخيا الهضخخخخخوة في الشخخخخخبنة والجهيا األخج  باي فيهي وزارة التنا ة االجتايع ة، م  جين  آخج 

 .تهال الاؤخءيا األهل ة بيلتنءيق مع وزارة التنا ة االجتايع ة
البحث   تتنور آل يا اخت ير الفئيا الاءخخخخخخخخخخخخختفيدة، و لك علج اللجام  الاحوخخخخخخخخخخخخخخبة التي تة م حيلة الفقج، أو بواخخخخخخخخخخخخخخ ة .8

الايداني، أو بواخخخخخخخخخخ ة التجاخخخخخخخخخ ح م  الوزاراا الا تصخخخخخخخخخة، كوزارة الهال أو الصخخخخخخخخخحة، في حي  أن جز  م  الفئيا 
 الاءتفيدة يتم تجا حهم بشنل مبياج م  الااوو.

علا الجرم م  الجهود لضاين تقديم الاءيعداا االنءين ة بدون خضور عال ة االخت ير للته يج الء يخي أو للاحيبية  .9
اي  لحزو خخخخخخخ يخخخخخخخي مهي ، ىال أن عال ة تقديم الاءخخخخخخيعداا النقدية والهين ة خضخخخخخخهذ لهئا النور م  تعلا اإلن  بني 

تجاخخخ ح األخخخخاي  علج أحزاو خخخخ يخخخخ ة بدون ىلزامهم بضخخخوابط  الته يج، مثل وجود حصخخخ  للتنظ ايا الءخخخ يخخخخ ة، أو
 تضا  عدم االنح يز والاءيواة.
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والتي يتم الاوافقة علا ىتيحتهي ل جب  يلث، ال تفلتج بشخخخخخخخنل ق هي األخخخخخخخخاي  قواعد الل ينيا الاوحدة، والاشخخخخخخختجكة،   .10
 الانجرة، وال تضا  عدم تلقي الاءتفيد ال دمة م  أكثج م  جهة ل  يو الجءم التنء قي الاوحد.

، أمي بيلنءبة بيليد، أو القءيةم الشجاة ة  أبجزهي التءل ميتم توزيع الاءيعداا الائاة ة والنقدية في ق ير رزة بهدة طج    .11
للاءيعداا النقدية، فتنهي أبجز ال ج  هي التءل م بيليد، الش نيا اللنر ة، الحواالا اللنر ة، التحويل الايلي الءجيع، 

 التحويل علج منيت  الصجافة.
الفءخخخخيد في الهال  اخخخخخت دام الءخخخخل ة لاصخخخخيلح فئوية أو يوجد ضخخخخهد كليج علا وخخخخهيد وجود خخخخخ يخخخخخيا مالزمة لانع .12

 في ق ير رزة.االنءيني  
ال يقوم الهخيملي  في الاجخيو االنءخخخخخخخخخخخخخخخيني بتقخديم ىقجاراا الخئمخة الاخيل خة قلخل ه خيمهم بخهدا  مهخيهم، و لخك ل  خيو وجود  .13

الءخخخخخ يخخخخخخيا الالزمة، وعدم وجود جءخخخخخم ىداري حنومي يءخخخخختقلل ويحتفظ بتقجاراا الئمة الايل ة، وغ يو القينون الئي 
 والتحقق منهي.ينظم ىججا اا قلولهي، وحفظهي، 

تتصخخخخخد عال يا التاويل الجايعي اإللرتجوني بهنهي تفتقج للتنظ م، والاتيبهة، والضخخخخخبط الهيم، حيث ال ت ضخخخخخع هئه  .14
الابيدراا ألي ىطير قينوني، أو لواةح تنظ ا ة، وتهتلج مدخ  للهديد م  الاايرخخخخيا ريج القينون ة، مثل االخخخختي    

 وة.علا األمواو، وتوة فهي للانفهة ال ي
 

  والغذائيةالشفافية في توزيع المساعدات النقدية   بمبادئالمتعلقة  االستخالصات 
بتججا اا الهال وتنفيئه ونتيةجد، وتءخخخخخخخخهيل بني   الهيمةآل د ملزمة لتع ن والنشخخخخخخخخج واع م   أو تفهيل لم يتم ىنشخخخخخخخخي  .15

 الءجيهةلتدخ ا جا ههي في الت   ط وااالطجاب  تءيعد الحقيقيعدة ب ينيا وح حد وموحدة، وأرافتهي 
ال يوجد نظيم موحد يان  م  خ لد التتبع الايلي للاءخخخخخيعداا االنءخخخخخين ة في ق ير رزة، نظجا لوجود أكثج م  جهة  .16

وبيلتيلي فتن الاواطني ، والبيحثي ، ال يءخخخخخت  هون الووخخخخخوو بشخخخخخنل اخخخخخفيب، ىلا ب ينيا موحدة  تهال علا ىدخيلهي،
 وحة ة ة تهلج ع  الاءيعداا الائاة ة والنقدية الاقدمة للاواطني  في ق ير رزة.

والائاة ة   ال يتم مشخخخيركة قواعد الل ينيا الاجتب ة بيلاءخخختفيدي  م  قلل مقدمي ال دميا الاتهلقة بيلاءخخخيعداا النقدية .17
ىال في ن ي  ضخخيق، ووفقي لقدرة الاؤخخخءخخة األهل ة، علا التشخخل ك، وعقد التحيلفيا واالنضخخايم ىلا الاجاوعيا  اا 

 اله قة.
 

 بيئة المساءلة في توزيع المساعدات النقدية والغذائية في فترة انتشار جائحة كورونا.المتعلقة ب االستخالصات 
لوكيل   الشخخخخخنيو    جا ع أنظاة محءخخخخخوبة في الاؤخخخخخخءخخخخخيا الجخخخخخخا ة، حيث يتم تحويلالشخخخخخنيو  م  خ و    متيبهة يتم .1

  الشخخخخخخخخخنيو   اخخخخخخخخخختةبيو  لديهي دليلأن الجهيا الجخخخخخخخخخخا ة ال يوجد   ىال الا تلفة للجهيا  بتحويلهي يقوم  بدوره  الئي الوزارة
الشخنيو     الخختةبيو م تصخي   موةفي  توفج  وعدم  الشخنيو   اخختةبيو جهيا وتهدد ومحددة،  واضخحة ىججا اا يضخا 

 في دواةج مت صصة.
جيةحة كوروني في تقديم التقيريج الدورية حوو أعايلهم، كاي أن   انتشخخخخخخخخيريتفيوا مزودو ال دميا اإلنءخخخخخخخخين ة في فتجة   .2

التقخيريج الانشخخخخخخخخخخخخخخورة ىن وجدا تفتقج للاهلوميا الجوهجية، مثخل حجم الاءخخخخخخخخخخخخخخيعداا م  حيخث الرّم والنور، ونشخخخخخخخخخخخخخخج 
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 ة مواجهة فييجوز كوروني، كاي أد  غ يو الجءخم التنءخ قي الاوحد، في نشخج تقيريج اخيملد الاوازنيا ال يوخة بهنشخ
 تصد عال ة تقديم ال دميا اإلنءين ة علا مءتو  ق ير رزة.

يتم الجقخيبخة علا الجاع خيا األهل خة مخيل خي واداريخي بواخخخخخخخخخخخخخخخ خة وزارة الخداخل خة، في حي  تقوم وزارة التنا خة االجتاخيع خخة   .3
. لر  لم يتم نشخخخخخخج لجاع يا فن ي، علج داةجة م تصخخخخخخة تم تهخخخخخخخ ءخخخخخخهي في الفتجة انتشخخخخخخير جيةحة كورونيبيلجقيبة علا ا

 .مضاون هئه التقيريج الجقيب ة
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 التوصيات 
 

 توصيات عامة 
والاءخخخخي لة  م يلبة الءخخخخل يا الحيكاة في ق ير رزة، بيعتايد مؤاخخخخجاا م يطج الفءخخخخيد، ومؤاخخخخجاا النزاهة والشخخخخفية ة   .1

 إلدارة الوزاراا والهيئيا الحنوم ة ملد أزمة فييجوز كوروني. ةكهنيوج رة ء ة في ال  ط الحنوم ة التقي ا 
م خيلبخة الجهخيا القخيةاخة علا تقخديم الاءخخخخخخخخخخخخخخخيعخداا الاخئاة خة والنقخديخة، باخي فيهخي الحنومخة والجاع خيا ال يجيخة والق خير   .2

حديد االحت يجيا الاتهلقة بيلاءخخخخيعداا االنءخخخخين ة، و لك للووخخخخوو  ال يص بتاخخخخجاك الاواطني  في عال ة الت   ط وت
 ىلا االحت يب الحة قي للاواطني  باي يضا  منع هدر الايو الهيم.

حوخخبة قواعد الل ينيا ال يوخة بيلاءختفيدي ، واط   قيعدة ب ينيا موحدة لجا ع الجهيا التي تقوم بتزويد الاواطني    .3
 التدخ ا البشجية في عال ة اخت ير الفئيا الاءتفيدة ىلا حدود دن ي.بيلاءيعداا االنءين ة، وتقليل 

تلني خخخ يخخخيا واضخخحة تضخخا  تحييد ملد الاءخخيعداا االنءخخين ة في ق ير رزة ع  التجي بيا الءخخ يخخخ ة بي  كل م    .4
ل نتاي  الحنومة الفلء ين ة والءل يا في ق ير رزة م  جهة، وم  جهة أخج  وقد عال ة اخت ير الاءتفيدي  وفقي 

 الء يخي.
م يلبة وزارة الداخل ة والتنا ة االجتايع ة والجهيا األخج  الفيعلة في مجيو تقديم الاءخخخخخيعداا االنءخخخخخين ة علا تلني   .5

 خ يخيا منع الفءيد، واقجاراا الئمة الايل ة للاوةفي  الهيملي  في مجيو توزيع الاءيعداا الائاة ة والنقدية.
 

 في فترة الطوارئ )جائحة كورونا(المساعدات النقدية والغذائية  بإدارةالتوصيات المتعلقة  
إلدارة ملد الاءخيعداا االنءخين ة في ق ير رزة، باشخيركة جا ع الجهيا الفيعلة  كتطير مججهي،   ،تهخخ ن لجنة عل ي .6

 الحنوم ة واألهل ة والدول ة والق ير ال يص. 
الحنومي في وزارة التنا خة االجتاخيع خة باخي فيهخي حصخخخخخخخخخخخخخخج جا ع الاءخخخخخخخخخخخخخخيعخداا االنءخخخخخخخخخخخخخخين خة الاقخدمخة م  قلخل الق خير   .7

 الاءيعداا التي تقدم م  قلل الجهيا ريج الا تصة مثل وزارة االوقيب والشؤون الدين ة.
لشخخجكيا الق ير ال يص، و لك لتنظ م الجهود التي تقدمهي اخخجكيا ضخخجورة وجود و يةق تنظم الاءخخؤول ة االجتايع ة  .8

 قدية.الق ير ال يص كتلجعيا عين ة ون
 

 والغذائيةالنزاهة في توزيع المساعدات النقدية  بقيمالتوصيات المتعلقة  
م يلبة الجهيا القيةاة علا تقديم الاءخخيعداا النقدية علا تهزيز نزاهة التحوي ا النقدية علج تقديم األمواو بواخخخ ة   .9

 الحواالا اللنر ة، والش نيا حصجا.
 اخت دام الءل ة لاصيلح فئوية أو الفءيد في الهال االنءيني في ق ير رزة.خ يخيا مالزمة لانع ضجورة تلني  .10
و لك انءخخخخخخخخخخخجيمي مع  هممالهيملي  في الاجيو االنءخخخخخخخخخخخيني بتقديم ىقجاراا الئمة الايل ة قلل ه يمهم بهدا  مهيال ل  م   .11

 أحنيم قينون الرء  ريج الاشجور الءيري الافهوو في ق ير رزة.
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 الشفافية في توزيع المساعدات النقدية والغذائية  بمبادئالتوصيات المتعلقة  
ىليهي اللوابة الاوحدة للاءخيعداا االجتايع ة في ق ير رزة، واتيحة الووخوو  م يلبة الءخل يا في ق ير رزة، بتفهيل   .1

لجا ع الاءخختفيدي  ومقدمي ال دميا االري  ة، و لك لضخخاين الشخخفية ة واالفصخخيح ع  الاءخخيعداا، واللجام  االري  ة،  
 وتبيدو قواةم الاءتفيدي  والاشجحي  للحصوو علا ال دميا االنءين ة.

الايل ة الاقدمة للحنومة    م يلبة الجهيا الفيعلة في ق ير الاءخخخخخخيعداا االنءخخخخخخين ة، اتيحة خدميا التتبع الايلي للانح .2
االفصخخخخخخخيح ع  نور الاءخخخخخخخيعداا وه اتهي الايل ة،   يضخخخخخخخا باي   للاواطني  والاءخخخخخخختفيدي  أو لانظايا الاجتاع الادني،

 وقواةم الاءتفيدي  الابياجي ، وعال يا الشجا  الاتهلقة بهئه الانح الايل ة.
 

 ة والغذائية في فترة انتشار جائحة كورونا.المساءلة في توزيع المساعدات النقدي بنظمالتوصيات المتعلقة  
م يلبة الجهيا الفيعلة في ق ير الهال االري ي واالنءخخخيني علا تلني دليل اخخخنيو  موحد، وتهخخخخ ن وحداا اخخخنيو    .3

 في الوزراا والهيئيا الحنوم ة  اا الصلة.
ينباي علا مقدمي الاءخخخخخخخخخخيعداا تقديم تقيريج ع  أعايلهم تتضخخخخخخخخخخا  الجهيا الااولة "الاتلجعة" وأاخخخخخخخخخخنيو التدخل أو   .4

الاءخخخيعداا خخخخوا  كينذ عين ة أو نقدية، وحجاهي واخخخخن االخت ير للهية ا أو األاخخخ يص أو الجهيا التي حصخخخلذ  
 علا هئه الاءيعداا.  

جتايع ة احتجام بنود قينون الاؤخخخخخخخخخخخخخءخخخخخخخخخخخخيا األهل ة ة اي يتهلق بيلجقيبة ومتيبهة  م يلبة وزارة الداخل ة ووزارة التنا ة اال .5
 عال الاؤخءيا األهل ة، والتدقيق علا أعايلهي، باي يشال ىتيحة  لك حصجا للوزارة الا تصة.
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،  2006الهيم   منئ الدول ة  الشفية ة منظاة قلل م  الاهتادة الفلء ين ة الاؤخءة) والاءي لة كأمين  النزاهة أجل م  االةت ب
 خع يً  اإلنءين، الصيلح وحقو   والحنم الدياقجاط ة مجيو في الفيعلة  األهل ة الاؤخءيا م  مجاوعة م  2000 الهيم في تهخن
 الفءيد".   م  خيو   فلء يني "مجتاع نحو رؤيتد لتحقيق

 الاهجفة وتوطي  ونقل ىنتيب في واإلخهيم للفءيد، منيهة ق يعي علج مجتاهي وه يدة حجاك خلق ىلا حيلّ يً  االةت ب يءها 
 علا  Watchdog الجقيبي بدوره الة يم علا أمين  اةت ب يحجص  .والدولي واإلقل اي يالصهيد الوطن علا  ومنيفحتد بيلفءيد
 الجقيبة في اإلع م ووخيةل الادني، الاجتاع مؤخءيا دور وتفهيل  الاشيركة الاجتاع ة علا بيلتجكيز للنزاهة الوطني النظيم

 .انتشيره م  والحد الفءيد ججاةم ع   في الرشد ومءيهاة محصنة بيئة وخلق والاءي لة
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 ولوكءالورئ والنجوي UNDP /هولندا حنوميا م  مشنور بتاويل الجة ءي أمين بجنيم 
 


