
 

 

   أمان-واملساءلة االئتالف من أجل النزاهة 

 

 

 

 

   تقديميةورقة 

دارة مخاطر الكوارث واألزمات إ الحكومة فيجهوزية  حول:  

 )كورونا نموذجا(  
 
 
 
 
 

 2020تشرين ثاني،



 
اسي  ي "كورونا" تحديا إضافيا للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والنظام الس  19مثلت جائحة فيروس كوفيد  

زمة االقتصادية العميقة الناجمة  تحدي االحتالل وممارساته القمعية للشعب الفلسطيني واألب   مثلةالمتالفلسطيني  
ي  جراءاته المحبطة أل إعلى مقدرات الشعب الفلسطيني و   تهاالحتالل االسرائيلي وسيطر   عنفي جزء كبير منها  

االنقسام الداخلي استمرار  فق السياسي و تطور في هذا الجانب، اضافة إلى توقف العملية السياسية وغياب األ
إل شرسة  أمريكية  هجمة  ظل  العملية    ضعاففي  ومرتكزات  السياسي  العمل  قواعد  وقلب  الفلسطينية  القيادة 

الجانب   تأثيراتها على  الى  باإلضافة  ومدى قدرة    واالجتماعي واالقتصادي  الصحيالتعليمي و السياسية. هذا 
الفلسطينية لمواجهة   للفيروس، ومحدودية اإلمكانيات المادية للسلطة  فلسطين على مواجهة االنتشار الوبائي 

 الكوارث الطبيعة أو الصحية.      
في الخامس من شهر آذار/ مارس الماضي، أي في اليوم األول للتأكد من إصابة عدد من المواطنين في   

الفلسطينية  أعلن الرئيس محمود عباس  مدينة بيت لحم بفيروس كورونا،   حالة الطوارئ في جميع األراضي 
تفشيه،  ومنع  كورونا  فيروس  خطر  الحكومة  و   1لمواجهة  رئيس  الالزمة فوض  واالختصاصات  بالصالحيات 

 لتحقيق غايات هذا اإلعالن كافًة. 
أمان عن تفهمه لدوافع إعالن حالة الطوارئ وفقًا -وفي هذا الصدد أعرب االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

إصدار القرارات في اعتبره قرارا دستوريًا، كما رحب بسرعة مبادرة الحكومة و القانون األساسي من للباب السابع 
الهدف المحدد في إعالن حالة الطوارئ )حماية صحة  تحقيق  مع  التنفيذية الالحقة والمنسجمة إلى حد كبير  

   .المواطنين ومنع انتشار الفايروس(
 

االستثنائية منها فرض الحجر على األشخاص في  اتخذت الحكومة العديد من اإلجراءات    وفي هذا الصدد،
أماكن محددة، وعزل المناطق وبخاصة بين المحافظات ومنع انتقال المواطنين بينها وتقييد حركة المواطنين  
في المناطق خارج أماكن سكنهم وتقييد ساعات الحركة؛ وهي تقييدات على بعض الحريات والحقوق األساسية  

 . لضمان التباعد االجتماعي ومنع تفشي وباء فيروس كورونااألساسي، وذلك التي ينص عليها القانون 
من انتشار الوباء "الجائحة" و من عدد المصابين على الرغم من الثغرات المتعددة التي    قللت   اإلجراءات   تلك  

ال واستمرار  جهة،  من  الفلسطينية  المناطق  كامل  على  األمنية  السيطرة  كعدم  اإلجراءات  هذه  عمالة  واجهت 
الفلسطينية في إسرائيل باالنتقال بين المناطق المحتلة وإسرائيل التي شكلت "الخاصرة الرخوة" في جدار هذه  
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اإلجراءات من جهة ثانية. في المقابل فإن هذه اإلجراءات لها تأثيرات سياسية واقتصادية عميقة على النظام  
 السياسي وحياة المواطنين. 

 

  الحكومة  تقم  لمو  فلسطين،  في الكوارث  ومواجهة إلدارة  معتمدةال لمنظومةل رسمي عيل تف  يتم لكن في المقابل لم
  لحالة   باالستجابة  الصلة  ذات   والجهات   األجسام  تعددت و   الكارثة،  دارةإ  في  جهة  كل  ودور  اختصاصات   تحديد ب

 المساعدات   وتوزيع  جمع  عملية   تولت   التي  الجهات   ضمنها  ومن  كورونا،  فايروس  لمواجهة  أعلنت   التي  الطوارئ 
  مرجعية   حيث   من  كورونا  جائحة   فرضتها  التي  الطارئة  الحالة  في   خاصة  والمتضررين،  للمحتاجين  اإلنسانية 

 نسانية. اإل المساعدات  ملف إلدارة المؤسسي والتنظيم والتشريعات  المساعدات  دارةإ عملية تولت   التي طرافاأل

  الوطني   المستوى   على   القرارات   التخاذ   متصلة   ئيسة ر   مستويات   3  من   مؤلف  األزمة  إلدارة  هيكل  تشكيل   تم  فعليًا،
  وطنياً   شأناً   الوباء  قضية  من  تجعل  وأمنية،  وإعالمية  تنسيقية  مؤسسية  بهياكل  مدعومة  المحافظات،  في  والمحلي

  ن م   وهم  السياسية،  والقيادة  الوزراء  ورئيس  بالرئيس  ممثالً   السياسي  المستوى   وهي:  مواجهته،  في  الجميع   يشارك
  رئيس   برئاسة  الوطنية  الطوارئ   ولجنة  الطوارئ،  حالة  إعالن  مثل  الجوهرية  القرارات   اتخاذ   عاتقهم  على  يقع

 هذه  عمل  تعزز  حيث   االختصاص،  ذوي   الوزراء  من  وعدد   السياسية  القيادات   من  عدد   من   ومؤلفة  الوزراء،
  األجهزة   منها  أطراف  عدة  من  مؤلف  فهو  التنفيذي  المستوى   أما  األمنية.  واللجنة  المحافظين  لجنة  بواسطة  اللجنة

  وزارة   مثل  األزمة  لمواجهة  الحكومة  خطة  تنفيذ   على  القادرة  االختصاص   وجهات   واألمنية  المدنية  الحكومية
  األزمة   إدارة  هيكل   وشمل  واالتصاالت،  والمواصالت   االجتماعية  والتنمية  والعمل  والزراعة  واالقتصاد   الصحة

  في   االختصاص   وزارات   مديريات   مديري   وعضوية   محافظة،  كل  في  المحافظ  ةبقياد   المحافظات   طوارئ   لجان
  المحافظات. في األمنية الدوائر رؤساء الى إضافة المحافظات 

تشكلت لجان محلية أطلق عليها لجان الطوارئ المحلية في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة  وقد  
اجتماعية، أو بقرارات تنظيمية منسوبة بشكل رئيسي إلى حركة    الغربية، وهي لجان محلية تشكلت بمبادرات 

فتح في كل منطقة. وكان للهيئات المحلية في بعض المناطق دور رئيسي في إنشاء لجان الطوارئ وتنظيم  
اإلجراءات  تطبيق  في  الرسمية  األجهزة  مساعدة  في  اللجان  هذه  تشكيل  من  الرئيسي  الهدف  وتمثل  عملها. 

ئية التي قررتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار الفايروس، والتعامل مع اآلثار االقتصادية  والتدابير الوقا
 واالجتماعية لهذه التدابير.



األصل   في  بها  تختص  وصالحيات  سلطات  الراهنة  األزمة  ظل  في  المحلية  الطوارئ  لجان  بعض  مارست 
الحواجز على مداخل التجمعات السكنية، ومنع    األجهزة الرسمية، مثل: إجراءات تقييد الحركة من خالل نصب 

التجمعات والتظاهرات، ومنح تصاريح حركة للحاالت الطارئة وللتجار. وقامت بعض لجان الطوارئ المحلية 
مساعدة األجهزة األمنية في مراقبة االلتزام بالحجر الصحي المنزلي للمصابين أو للمشتبه بإصابتهم  بكذلك  

الع ومراقبة  وفي  بالفايروس،  إسرائيل.  في  يعملون  الذين  بتاريخ    تصريحمال  اشتية،  محمد  الوزراء،  لرئيس 
لة في سياق  إن تطبيق الحجر المنزلي اإلجباري يتم من خالل لجان الطوارئ المحلية المشك    :، قال2020/ 3/4

األجهزة الرسمية على تغطية  مواجهة جائحة كورونا، ال سيما في ظل قلة الموارد البشرية األمنية وعدم قدرة  
المحافظات  و   . جميع  في كما  والمقاهي  التجارية  المحال  إغالق  على  المحلية  الطوارئ  لجان  بعض  أقدمت 

بعض لجان الطوارئ بجمع    قامت المناطق التي تعمل بها، وبتنظيم دخول البضائع وخروجها، إضافة إلى ذلك،  
كمساعدات اجتماعية للفئات المتأثرة من األزمة في المنطقة    ايمه وتقد التبرعات النقدية والعينية من السكان،  

التي تعمل بها. وبشكل عام أدت لجان الطوارئ المحلية دورا هاما في مساعدة األجهزة الرسمية في تطبيق  
اإلجراءات والتدابير الوقائية، خصوصا في المناطق التي ال تخضع للسيطرة الكاملة لألجهزة الرسمية الفلسطينية  

 فعل القيود التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.  ب

ورغم األدوار اإليجابية التي لعبتها لجان الطوارئ في بداية الجائحة في مساعدة الجهات الرسمية في فرض 
اإلجراءات والتدابير االحترازية، إال أن غياب إطار قانوني لتشكيل تلك اللجان عكس نفسه بشكل واضح على  

باتجا  النزاهة والشفافية والمساءلة. فقد أشار ديوان الرقابة المبنية  ه افتقارها إلى المأسسة  عملها  على معايير 
استثناء   االختالف  شمل  وقد  والفرعية،  المركزية  اللجان  تشكيل  اختالف  إلى  واإلدارية  من  50المالية   %

% من المحافظات لم تقم  36ا أن  % لوزارة العمل. كم36المحافظات لوزارة التنمية االجتماعية من التشكيل، و 
بتحديد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق اللجان المركزية المشكلة فيها. في حين أن نصف المحافظات  
حسب تقرير الديوان الصادر في شهر نيسان الماضي، لم تصدر قرارا موثقا بتشكيل لجان فرعية، واكتفت بقيام  

  2كيل تلك اللجان إلدارة حالة الطوارئ.الهيئات المحلية أو التنظيمات بتش
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، على ضوء الواقع المستجد، من مؤسسات المجتمع المدني  ومثله العديد   قام ائتالف أمانوفي ذات السياق،  
نشاطات بالتركيز على مكافحة انتشار الفيروس ورفع الوعي بأهمية مسؤولية  العمل و البإعادة النظر في آليات  

الرسمية واألهلية والفردية بااللتزام بالتعليمات الصادرة عن األطراف المسؤولة، إضافة الى تعزيز  كل األطراف  
 قيم النزاهة في سلوك المواطنين وتشجيع مبادراتهم المحلية التطوعية.

احة مبادرة الحكومة في تبنيها لسياسة المكاشفة ونشر المعلومات العامة وإت  أمان  وفي مجال تعزيز الشفافية دعم
وفي مجال دوره في   .ورأى فيها مدخال أساسيا الستعادة الثقة بين المواطن وحكومته  المجال لحرية التعبير

مراجعة جميع اإلجراءات والتدابير المتخذة إلدارة الشأن العام ودور وأداء على  أمان    عمليالرقابة المجتمعية  
ون، مستندًا في متابعاته على األسس التي حددتها  ومدى التزام جميع األطراف بالسياسة العامة وسيادة القان

والذي ينص على أن اإلجراءات والتدابير سترتبط    ىءطوار   4قرارات رئيس الوزراء وبشكل خاص القرار رقم  
بحدود تحقيق الهدف فقط )حماية صحة المواطنين ومنع انتشار الفيروس(، وااللتزام بأحكام الباب الثاني من  

متعلق بعدم المس بالحقوق والحريات العامة، وتحذير جميع المسؤولين من أي استغالل أو القانون األساسي ال
حالة الطوارئ لمصالح غير مشروعة وتشديد العقوبة في حال تم ذلك من قبل موظف عام بما يشمل  لاستخدام  

 العمل. الحبس والغرامة والفصل من 

ساسي لدعم الجهود الوطنية للتخفيف من آثار االزمة الناجمة  أهذا المؤتمر يأتي بشكل  بقى أن اشير الى أن  
ك الظروف االستثنائية. وكذلك  لتظل  عن جائحة كورونا، ولتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة حتى في  

يأتي الستخالص العبر من التجربة التي خاضها الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، والمساهمة في  
توصيات قادرة على تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتطوير اآلليات واالجراءات الوصول الى  

التي اعترضت عمل الحكومة واللجان الوطنية  التحديات  العقبات وتجاوز  جل تخطي  أوالتدابير الحكومية من  
يعتها  باالستثنائية بط   في الفترة الماضية لمواجهة تحديات جائحة كورونا. مما الشك فيه أن الحالة الفلسطينية

المعم النقاشات  الى مثل هذه  تفاعلية تساعد على وضع خطة وطنية  قتحتاج  ة عبر مؤتمرات وورش عمل 
    نيين تحت االحتالل.   يبل النواع اخرى من االزمات المتعلقة بحياة الفلسط  فقط  هذه االزمة    إلدارة  مستقبلية ليس  

  استجابته   يضمن  فلسطين  في  الكوارث   ومواجهة  إلدارة  وشامل  دائم  نظام  اقرارواذ يرى ائتالف أمان ضرورة  
 الطارئة  الحاالت   لمواجهة  اتخاذها  الواجب   واإلجراءات   الخطط  ويوضح  ومعالجتها،  الكوارث   إدارة  مراحل  لكل



  المساعدات   وتوزيع  بجمع  يتعلق  فيما  خصوصا  تنفيذها،  ومتابعة  ومسؤولياتها  جهة  كل  واجبات   وتحديد   والكوارث 
  الهيئات   )المحافظات،  االختصاص   ذات   الجهات   مع  بالشراكة  الملف  ادارة  االجتماعية   التنمية  وزارة  تتولى  يث بح

 والجهات   الخاص   والقطاع  األهلي  القطاع  مع  الشراكة  تطوير  الى  باالضافة  الطوارئ،....(  لجان  المحلية،
  استثنائية. ظروف ظل في د البال لشؤون  آمن  وتسيير المواطنين لحماية السبل أفضل لضمان المحلية

 

 


