


حوكمة إدارة المساعدات اإلنسانية في الضفة الغربية
(حالة أزمة فيروس كورونا)



يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل للباحثة األستاذة عنان جبعيتي إلعدادها هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق 
أمان إلشرافهم ومراجعتهم وحتريرهم له.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 
يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. حوكمة إدارة 

املساعدات اإلنسانية يف الضفة الغربية: )حالة أزمة فيروس كورونا(. رام اهلل- فلسطني.

إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« قد بذل جهوداً يف التحقق من املعلومات الواردة يف هذه الدراسة، وال يتحمل أي 
مسؤولية تترتب على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.
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 مقدمة

جتيز حالة إعالن الطوارئ إمكانية االستثناء يف مجال إنفاذ بعض األحكام القانونية بغية حتقيق الهدف من إعالن حالة 
الطوارئ ومعاجلة نتائج املشكلة التي أعلنت ألجلها حالة الطوارئ، وبالتالي، عادة ما ميكن أن يترافق مع تنفيذ ذلك فرص 

للتجاوزات أو اخملالفات، ومعها استغالل للسلطة املمنوحة بالقانون، لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة.
وقد أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ يف جميع األراضي الفلسطينية يف اخلامس من آذار/ مارس 2020، ملواجهة 

خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه ومتابعة ومعاجلة نتائجه، وفوض مبوجبه رئيس احلكومة الصالحيات واالختصاصات 
الالزمة لتحقيق غايات هذا اإلعالن كافًة. وقد اتخذت احلكومة العديد من اإلجراءات االستثنائية، منها فرض احلجر على 
األشخاص يف أماكن محددة، وعزل املناطق وبخاصة بني احملافظات ومنع انتقال املواطنني بينها، وتقييد حركة املواطنني يف 

املناطق خارج أماكن سكنهم، وتقييد ساعات احلركة، وتقييد دوام املوظفني العموميني؛ وذلك لضمان التباعد االجتماعي ملنع 
تفشي وباء فيروس كورونا.

برزت وتعززت خالل هذه الفترة صور التضامن والتعاضد اجملتمعي، كتوفير املساعدات اإلنسانية العينية )غذائية، وطبية، 
ومواد تعقيم(، أو املالية، سواء من أفراد أو مؤسسات يف )القطاع اخلاص أو العام أو اجملتمع املدني(، أو من مجموعات 

تطوعية، أو جهات دولية مانحة. وأشرفت على إدارة جمع وتوزيع هذه املساعدات العديد من األطراف التي كانت منها أطراف 
حكومية رسمية وأطراف من اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، إضافة إلى الهيئات احمللية واحملافظات وجلان طوارئ وغيرها 

من اجلهات التي ستتعرض لها هذه الدراسة.

 إشكالية الدراسة 

على الرغم من أن تأمني وجمع املساعدات )التبرعات النقدية والعينية( بشتى أنواعها خالل فترة الطوارئ، يعتبر من 
التحديات الكبيرة، ولكن ميكن القول إنه ال يشكل التحدي األكبر، فعملية إدارة هذه املساعدات وحتديد من هم بحاجة 

إلى املساعدة والدعم من فئات اجملتمع بأقل هامش من اخلطأ، ووضع آلية إجرائية لضمان النزاهة واإلنصاف والشمول 
يف إيصال املساعدة ملستحقيها وتفادي الهدر يف عملية توزيع املساعدات، كل ذلك قد ميثل التحدي األكبر يف مجال إدارة 

املساعدات يف فترات الطوارئ، وخصوصاً يف ظل األزمة املالية اخلانقة التي تعاني منها دولة فلسطني )األطراف الرسمية 
واجملتمعية(، وشح املوارد االقتصادية املتوفرة.

وأشارت عدد من الشكاوى والتذمرات من قبل املواطنني، إضافة إلى بعض التقارير الصحفية واحلقوقية، إلى عدم رضا 
عدد من املواطنني عن إجراءات توزيع املساعدات اإلنسانية أثناء جائحة كورونا، متثل معظمها يف عدم وضوح املعايير التي 
مت مبوجبها حتديد املستحقني للمساعدة وإلى تعقيدات آلية التوزيع أو عدم جناعتها يف كل منطقة وفقاً ملعايير موحدة، أو 

إمكانية وجود حاالت تضارب مصالح أو االشتباه يف وجود معايير غير محايدة، كاحلزبية أو العائلية، ما أثار بعض الشكوك 
يف وجود بعض أوجه الضعف يف جمع وتوزيع املساعدات أو التبرعات ويف عدالة توزيع املساعدات.
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الهدف من الدراسة

الهدف األساسي من هذه الدراسة الوقوف على التحديات التي واجهت األطراف الرسمية واألهلية يف عملية إدارة املساعدات 
واالستفادة من دروس مواجهة هذه اجلائحة التي متثل جتربة جديدة غير مسبوقة للعديد من املسؤولني، وتقدمي توصيات 

لتطوير اإلطارين املؤسسي والقانوني الناظمني لهذه العملية وتعزيز قيم النزاهة للقائمني عليها ورفع الوعي بأهمية اعتماد 
مبادئ الشفافية يف توزيع املساعدات العينية واملادية يف فلسطني وتفعيل آليات املساءلة والرقابة املتبعة على عملية اجلمع 

والتوزيع. 

منهجية وأدوات إعداد الدراسة

وصوالً إلى الغاية من الدراسة، فقد مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، بحيث متت مراجعة األطر التشريعية واملؤسساتية 
الناظمة لعملية جمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية وفحص وحتليل مدى التزام القائمني على عملية جمع وتوزيع املساعدات 

بقيم النزاهة واعتماد مبادئ الشفافية يف مراحل العملية جميعها والتأكد من فاعلية نظم املساءلة، وخصوصاً على ضوء دليل 
منع الفساد يف املساعدات اإلنسانية ، حيث ركزت الدراسة على احملاور اآلتية: 

األطراف ذات العالقة بجمع وتوزيع املساعدات.	 
رصد طبيعة األطراف التي قامت )بادرت بجمع أو توزيع املساعدات( يف هذه الفترة.	 
معايير اختيار الفئات املستهدفة لعملية توزيع املساعدات.	 
حتديد األطر املؤسساتية املشرفة على هذه املساعدات.	 
اإلجراءات املتبعة لضمان عدالة توزيع املساعدات ونزاهتها.	 
شفافية عملية جمع وتوزيع املساعدات.	 
فاعلية املساءلة على جمع وتوزيع املساعدات.	 

ومن األدوات التي مت استخدامها إلعداد الدراسة:

فحص التشريعات والقرارات ذات العالقة.	 
رصد طبيعة األطراف التي قامت )بادرت بجمع وتوزيع املساعدات( خالل هذه الفترة.	 
مراجعة األدبيات السابقة ذات العالقة.	 
إجراء املقابالت مع اجلهات ذات العالقة. 	 
فحص املواقع اإللكترونية والتقارير املنشورة للجهات ذات العالقة.	 
فحص بعض الشكاوى املقدمة جلهات االختصاص.	 

مت إعداد هذا الدليل من قبل االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، ومت تبنيه من قبل وزارة الشؤون االجتماعية يف العام 2014، لالطالع على الدليل، انظر:
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/f13a61d60efaa974b73f309cb8eb7222.pdf
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 املبحث األول

اإلطار املؤسساتي والتشريعي الناظم جلمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية يف الضفة الغربية

يف ظــل عــدم تفعيــل رســمي ملنظومــة معتمــدة إلدارة ومواجهــة الكــوارث يف فلســطني، وعــدم حتديــد اختصاصــات ودور كل جهــة 
يف إدارة الكارثــة، تعــددت األجســام واجلهــات ذات الصلــة باالســتجابة حلالــة الطــوارئ التــي أعلنــت ملواجهــة فيــروس كورونــا، ومــن 
ضمنهــا اجلهــات التــي تولــت عمليــة جمــع وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية للمحتاجــني واملتضرريــن بســبب اجلائحــة يف فلســطني، 
خاصــة يف احلالــة الطارئــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، مــن حيــث مرجعيــة األطــراف التــي تولــت عمليــة إدارة املســاعدات 

والتشــريعات والتنظيــم املؤسســي إلدارة ملــف املســاعدات اإلنســانية.
ــكل إلدارة األزمــة مؤلــف مــن 3 مســتويات رئيســية  ــة الطــوارئ، مت تشــكيل هي بعــد صــدور املرســوم الرئاســي األول بشــأن حال
متصلــة التخــاذ القــرارات علــى املســتويني الوطنــي واحمللــي يف احملافظــات، مدعومــة بهيــاكل مؤسســية تنســيقية وإعالميــة 
وأمنيــة، جتعــل مــن قضيــة الوبــاء شــأناً وطنّيــاً يشــارك اجلميــع يف مواجهتــه، وهــي: املســتوى السياســي ممثــاًل بالرئيــس ورئيــس 
الــوزراء والقيــادة السياســية، وهــم مــن يقــع علــى عاتقهــم اتخــاذ القــرارات اجلوهريــة مثــل إعــالن حالــة الطــوارئ، وجلنــة الطــوارئ 
الوطنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء، وهــي مؤلفــة مــن عــدد مــن القيــادات السياســية وعــدد مــن الــوزراء ذوي االختصــاص، حيــث 
تعــزز عمــل هــذه اللجنــة بواســطة جلنــة احملافظــني واللجنــة األمنيــة. أمــا املســتوى التنفيــذي، فهــو مؤلــف مــن عــدة أطــراف، منهــا 
ــل وزارات  ــذ خطــة احلكومــة ملواجهــة األزمــة، مث ــى تنفي ــة وجهــات االختصــاص القــادرة عل ــة واألمني ــة املدني األجهــزة احلكومي
الصحــة واالقتصــاد والزراعــة والعمــل والتنميــة االجتماعيــة واملواصــالت واالتصــاالت، وشــمل هيــكل إدارة األزمــة جلــان طــوارئ 
ــى  ــة إل ــات وزارات االختصــاص يف احملافظــات، إضاف ــري مديري ــة مدي ــادة احملافــظ يف كل محافظــة، وعضوي احملافظــات بقي

رؤســاء الدوائــر األمنيــة يف احملافظــات. 
متــت متابعــة حالــة الطــوارئ اليوميــة ميدانّيــاً مــن خــالل جلنــة مؤلفــة مــن املســاعد األمنــي لوزيــر الداخليــة وممثلــي عــدد مــن 
وزارات االختصــاص، مثــل الصحــة والزراعــة واإلعــالم واملواصــالت واالقتصــاد واخلارجيــة والعمــل والشــرطة والدفــاع املدنــي. 
ــادة الناطــق الرســمي للحكومــة وعضويــة اإلعالميــني مــن وزارتــي الصحــة  ــة بقي وشــمل هيــكل إدارة األزمــة اخلليــة اإلعالمي
والداخليــة، وكذلــك منظومــة الشــركاء احملليــني التــي شــملت اجملتمــع املدنــي، والقطــاع اخلــاص )جمعيــة الفنــادق، واملستشــفيات 
اخلاصــة واألهليــة(، واملؤسســات اإلعالميــة، والنقابــات )نقابــة األطبــاء(، واالحتــادات )احتــاد عمــال فلســطني(، حيــث يقــع علــى 
ــة وصديقــة  ــادي، إضافــة للشــركاء الدوليــني مــن دول عربي ــوي وامل ــا املعن ــادة األزمــة ودعمه ــي وإســنادي لقي عاتقهــم دور تكامل
ــل  ــة مث ــة مــن خــالل املؤسســات العاملي ــة األزم ــي واملســاندة يف مواجه ــرات والدعــم املال ــة داعمــة لتقــدمي اخلب ومنظمــات دولي

. )WHO( منظمــة الصحــة العامليــة

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401د. أمجد غامن - أمني عام مجلس الوزراء، إدارة حالة الطوارئ الفلسطينية أثناء أزمة الوباء العاملي »كورونا كوفيد- 19«.  
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وفيما يلي أبرز وأهم اجلهات التي قامت بجمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية )النقدية والعينية( يف ظل جائحة كورونا:

 أواًل: األطراف احلكومية

 وزارة التنمية االجتماعية. 	

قامــت وزارة التنميــة االجتماعيــة بــدور أساســي يف تقــدمي املســاعدات االجتماعيــة باعتبارهــا قائــدة ومنســقة قطــاع احلمايــة 
االجتماعيــة، وذلــك اســتناداً للتشــريعات الســارية التــي مــن أهمهــا قانــون وزارة الشــؤون االجتماعيــة 14 لســنة 1956 وتعديالتــه 
وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2017م باعتمــاد البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة، ونظام املســاعدات االجتماعية 
رقــم )14( لعــام 1959 وتعديالتــه، ونظــام املســاعدات لألحــداث رقــم )48( لعــام 1959، ونظــام املســاعدات والتأهيــل رقــم 42 
لعــام 1963، وكذلــك التشــريعات ذات العالقــة بالفئــات الضعيفــة واملهمشــة كقانــون حقــوق املعوقــني رقــم 4 لعــام 1994 وقانــون 
الطفــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2004، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 366 لعــام 2005 بتعزيــز حمايــة املــرأة املعنفــة، ومجموعــة 

أخــرى مــن القــرارات واملراســيم.
أوضحــت وزارة التنميــة االجتماعيــة  أنهــا منــذ اليــوم األول إلعــالن حالــة الطــوارئ قامــت بوضــع خطة لالســتجابة الطارئة لقطاع 
احلمايــة االجتماعيــة ملواجهــة آثــار جائحــة كورونــا علــى الفئــات الفقيــرة واملهمشــة بــني الــوزارة والشــركاء احملليــني والدوليــني، 
فقامــت بتقــدمي مســاعدات نقديــة ومســاعدات عينيــة )طــرود غذائيــة وصحيــة( لألســر احملتاجــة بلغــت )48,610,770( شــيقاًل 
لغايــة 5 حزيــران 2020. واعتمــدت الــوزارة علــى قوائــم املســتفيدين املســجلني لديهــا )قاعــدة بيانــات الــوزارة املعتمــدة لديهــا 

باألســر احملتاجــة التــي تتلقــى املعونــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة يف األوضــاع العاديــة(. 
املؤشرات التي مت اعتمادها لتحديد العائالت احملتاجة )املنكشفني اجلدد( 

قامــت الــوزارة بإعــداد قائمــة املنكشــفني اجلــدد ألســر رشــحتها مكاتــب احملافظــني وجلــان الــزكاة واجلمعيــات اخليريــة والبلديات 
ــة منــوذج التســجيل  ــام للمــرأة الفلســطينية، وجلــان خدمــات اخمليمــات أو ألســر قامــت بتعبئ ــة، واالحتــاد الع ــس احمللي واجملال
املنشــور علــى املوقــع اإللكترونــي للــوزارة ومت تدقيقهــا وفحصهــا بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ووزارة احلكــم احمللــي ووزارة املاليــة 

للتأكــد مــن:
 عدم وجود دخل أو راتب ملقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.	 
 عدم استفادة أكثر من شخص واحد من نفس األسرة. 	 
 عدم وجود مستفيدين من أقارب املوظفني من الدرجة األولى.	 
 عدم وجود استمارات ألشخاص موجودين خارج الوطن.	 
 عدم تلقي األسرة مساعدة من خالل وزارة العمل أو طرف رسمي آخر. 	 

مقابلة مع السيد أنور حمام وكيل مساعد يف وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 15-7-2020 ومقابلة مع السيد أمين صواحلة، مدير عام التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2020-7-20.
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ووفقــاً خلطــة االســتجابة الســريعة التــي وضعتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة، فقــد مت اســتهداف األســر األكثــر انكشــافاً وفقــراً 
واألكثــر تضــرراً جــراء اجلائحــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى:

الفئات الضعيفة ذات األولوية القصوى، كالفقراء فقراً مدقعاً املسجلني لدى وزارة التنمية االجتماعية.	 
النساء العامالت يف احلضانات ورياض األطفال.	 
عمال املياومة يف االقتصاد احمللي الذين انقطع عنهم الدخل بسبب األزمة.	 
النساء املستفيدات من صندوق النفقة.	 
 املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون خدمات من وزارة التنمية االجتماعية.	 
 املراكز اإليوائية التي بقيت عاملة ترعى مسنني وأشخاصاً ذوي إعاقة وغيرها من الفئات. 	 

أمــا عــن اجلهــة التــي كانــت تقــوم بهــذه املهمــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، فكانــت خليــة لألزمــة مشــكلة يف الــوزارة يف فتــرة 
إعــالن حالــة الطــوارئ. 

 ومن أهم التحديات التي واجهتها وزارة التنمية االجتماعية يف موضوع توزيع املساعدات اإلنسانية يف فترة الطوارئ :
 حتديد قائمة املنكشفني اجلدد.	 
 وقف الزيارات امليدانية لألسر الفقيرة والفئات املهمشة.	 
 تفاوت التعاون األفقي بني املؤسسات احلكومية العاملة يف مجال املساعدات واخلدمات )الوزارات واحملافظني(.	 
 عــدم تســجيل الكثيــر مــن التدخــالت مــن قبــل مقدمــي املســاعدات علــى البوابــة املوحــدة للمســاعدات، األمــر الــذي قــد 	 

ــة يف تقــدمي املســاعدات. يحــدث ازدواجي
 عدم القدرة على إحداث أكبر تغطية ممكنة.	 
 حتــدي وجــود قاعــدة بيانــات معتمــدة وشــاملة، حيــث تعمــل وزارة التنميــة االجتماعّيــة حالّيــاً علــى متطلّبــات تطويــر نظــام 	 

الســجل الوطنــي االجتماعــي وإدارة احلالــة، وذلــك ملــا لــه مــن دور كبيــر ينعكــس يف تقــدمي اخلدمــات للمســتفيدين، حيــث إّن 
الســجل االجتماعــي هــو نظــام محوســب جديــد، يحتــوي علــى بيانــات شــاملة حــول طالــب اخلدمــات واملســتفيدين وجهــات 
ــو نظــام إدارة  ــي، فه ــا النظــام الثان ــة. أّم ــل للبرامــج اخملتلف ــة، وخطــط التدّخ ــر احلكومّي ــة وغي ــات احلكومّي ــد اخلدم تزوي
احلالــة، وهــي املنهجّيــة التــي ســيّتبعها األخصائيــون االجتماعيــون يف املديريــات، واملشــرفون يف عمليــة فحــص االســتحقاق 
للخدمــات، وتقديــر االحتياجــات، ووضــع اخلطــط الالزمــة لتلبيتهــا، مــن خــالل نظــام حتويــل ملــزّودي اخلدمــات، ويعتمــد علــى 

املعلومــات مــن الســجل الوطنــي االجتماعــي، مــع أهمّيــة الوصــول إلــى جميــع املــدن والقــرى.

مقابلة مع السيد أنور حمام وكيل مساعد يف وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2020/7/15.

مقابلة مع السيد أنور حمام وكيل مساعد يف وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2020/7/15.
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وزارة العمل   .2
 

ــه،  ــل، وعلي ــة الفلســطينية ويف الداخــل احملت ــني يف الســوق احمللي ــال الفلســطينيني العامل ــرة للعم ــا بأضــرار كبي  تســببت كورون
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بإنشــاء برنامــج مســاعدة العمــال املتضرريــن، بالتعــاون مــع االحتــاد العــام لنقابــات عمــال 

فلســطني، حيــث إن احلكومــة واحتــاد العمــال وصنــدوق وقفــة عــز ســاهمت يف متويــل البرنامــج. 

 سياسة احلكومة يف توزيع مساعدات للعمال املتضررين

تســتند السياســة التــي أعلنتهــا احلكومــة يف التعامــل مــع فئــة العمــال املتضرريــن مــن جائحــة كورونــا إلــى فكــرة التعويــض عــن 
األضــرار الناشــئة عــن اجلائحــة، أي أن هنــاك حقوقــاً والتزامــات ماليــة جتــاه العمــال املتضرريــن، وليــس سياســة تعتمــد علــى 

تقــدمي املســاعدة واملعونــة ملــن يحتاجهــا مــن العمــال. إن هــذه السياســة تعتمــد وتنجــح يف الــدول بتوافــر الشــروط اآلتيــة :
 وجود موارد مالية كافية للتعويض.	 
 وجــود قاعــدة بيانــات للعمــال وخاصــة العمــال الذيــن يعملــون باملياومــة أو يعملــون مبؤسســات صغيــرة أو غيــر املســجلني 	 

ألي جهــة.
وجود آليات سهلة للوصول لهؤالء العمال. 	 

ولألســف، أعلنــت احلكومــة الفلســطينية تبنــي هــذه السياســة، أي سياســة التعويــض عــن األضــرار، وهــي تعلــم أنهــا ال تتوافــر 
لديهــا مــوارد كافيــة تســتطيع أن تغطــي التعويــض لكافــة العمــال املتضرريــن مــن اجلائحــة. 

ــة  ــه احلكوم ــا أعلنت ــوزراء وم ــس ال ــرار مجل ــوزراء أوضــح أن املقصــود مــن ق ــس ال ــى أن أمــني عــام مجل ــه إل مــع ضــرورة التنوي
بخصــوص تعويــض العمــال املتضرريــن مــن جائحــة كورونــا هــو إعطــاء مــن يحتــاج ووفــق اإلمكانيــات املتاحــة، وليــس جميــع العمــال 

املتضرريــن . ولكــن إعــالن وزارة العمــل بدعــوة العمــال لتعبئــة منــوذج طلــب املســاعدة ال يشــير إلــى قيــود محــددة.

لــم تكــن وزارة العمــل متتلــك قاعــدة بيانــات شــاملة للعمــال الفلســطينيني يف القطــاع اخلــاص وغيــر الرســمي الفلســطيني، مــا 
أدى إلــى إجــراءات اضطراريــة تتمثــل يف تطويــر نظــام تســجيل يف مــدة قصيــرة، فأعلنــت وزارة العمــل أن التقــدم للمنحــة املقدمــة 
مــن صنــدوق وقفــة عــز يتــم عبــر تعبئــة االســتمارة إلكترونّيــاً، ملنــع االكتظــاظ أمــام مكاتــب مديريــات العمــل أو االحتــاد العــام، مــع 
العلــم أن هنــاك قوائــم أعــدت مــن قبــل الهيئــات احملليــة ولــم يتــم األخــذ بهــا، مــا أحــدث إربــاكاً يف عمليــة حتديــد القوائــم وحرمــان 

عــدد مــن العمــال مــن تلقــي أي معونــات.  

مما يجدر التنويه إليه أن الباحث لم يتمكن من إجراء مقابلة مع وزارة العمل، نظراً العتذار الوزارة عن إجراء اللقاء مع الباحث، بدعوى انشغالهم، وفقاً ملا أفاد به مدير مكتب وزير العمل.

مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد بتاريخ 2020/7/2.
مقابلة أجراها الدكتور أمجد غامن ، أمني عام مجلس الوزراء، بتاريخ 2020/7/22.
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قامت الوزارة باإلعالن عن املعايير التي اعتمدتها واملتمثلة باآلتي :

احلالة العملية: يعمل يف السوق احمللية أو باحث عن عمل.. 1
عمر املتقدم أال يتجاوز 65 عاماً.. 2
ال يحمل تصريح عمل داخل اخلط األخضر أو املستوطنات أو املناطق الصناعية االستيطانية.. 3
األولوية كانت يف بعض قطاعات العمل للمسجل املتزوج.. 4
 يف حال كان الزوج والزوجة مسجلني على النظام، مت أخذ مسجل واحد فقط، وهو الزوجة.. 5
ال يتقاضى املسجل أي راتب ومساعدة من وزارة املالية.. 6
 ليس له ملف جتاري لدى وزارة االقتصاد.. 7
ال ميلك »بيرمت« مسجاًل لدى وزارة النقل واملواصالت.. 8
ال يتلقى أي مساعدة من وزارة التنمية االجتماعية.. 9

أال يكون موظف هيئة محلية.. 10

إن املشــكالت التــي واجههــا نظــام التســجيل اإللكترونــي حلصــر العمــال املســتحقني ملســاعدات الصنــدوق وآليــة توزيــع املســاعدات 
للعمــال، عــززت نظــرة ســلبية مــن قبــل عــدد واســع مــن العمــال املتضرريــن، وذلــك لعــدم قــدرة املــوارد املتوفــرة علــى تلبيــة جميــع 
العمــال املتضرريــن، ناهيــك عــن التأخــر يف صــرف املســاعدة بســبب بيروقراطيــة العمــل وعــدم وجــود مرونــة يف إيصــال املســاعدة 

ملســتحقيها مــن املواطنــني .

باإلضافــة إلــى أن اتبــاع هــذا األســلوب لتحديــد القوائــم دفــع كثيــراً مــن النــاس إلــى تقــدمي بيانــات كاذبــة، وســبب صعوبــة يف 
تدقيــق القوائــم يف ظــل األعــداد الكبيــرة التــي تقدمــت، مــا أدى إلــى صــرف مســاعدات ألشــخاص ال تنطبــق عليهــم املعاييــر. وقــد 
أكــد ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أن وزارة العمــل قامــت بصــرف املســاعدات للمســتفيدين اســتناداً إلــى البيانــات التــي تقــدم 
بهــا املســتفيدون أنفســهم يف ظــل عــدم وجــود قاعــدة بيانــات محدثــة وموثوقــة مــن اجلهــات ذات االختصــاص، األمــر الــذي أدى 

لصــرف مســاعدات لغيــر مســتحقيها.

كمــا أن املــوارد املاليــة التــي كانــت مخصصــة لــم تكــِف لــكل األعــداد التــي قدمــت، مــا نتجــت عنــه حــاالت واســعة مــن اإلشــاعات 
عــن وقــوع حــاالت فســاد بــأن هنــاك نوعــاً مــن الواســطة أو احملســوبية.

ورّداً علــى مــا أثيــر بخصــوص قوائــم العمــال املســتفيدين مــن صنــدوق وقفــة عــز، أوضحــت وزارة العمــل أن اللجنــة الفنيــة التابعــة 
لالحتــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطني قامــت بالتحقــق مــن القوائــم قبــل اعتمادهــا ونشــرها، وإن كان هنــاك مــن قــام بتســجيل 
اســمه ومت قبــول طلبــه بنــاء علــى تالعبــه باملعلومــات املطلــوب منــه أن يدونهــا، فإنــه بذلــك أحــدث خلــاًل يف املــال العــام وكــذب 

معلوماتّيــاً وجتــب محاســبته، ومســاءلة كل مــن تعــدى علــى املــال العــام، وهــذه تعتبــر ســرقة.

انظر موقع وزارة العمل 
انظر استطالع مؤسسة أوراد، استطالع رأي فلسطيني حول تأثير فيروس كورونا وتقييم أداء احلكومة واألطراف ذات العالقة.. نقاط القوة والضعف على الرابط 

مقابلة مع مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية السيد جفال جفال بتاريخ 2020/11/22.
مقابلة منشورة للسيد رامي مهداوي، مدير عام التشغيل يف وزارة العمل

https://www.facebook.com/MOLPalestine/

http://www.awrad.org/article
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3.  وزارة األوقاف والشؤون الدينية )جلان الزكاة(

ــاف  ــا ســّجلت وزارة األوق ــام 1977، عندم ــداً ع ــرن املاضــي، وحتدي ــة يف ســبعينيات الق ــة الغربّي ــزكاة يف الّضف نشــأت جلــان ال
األردنّيــة جلانــاً طوعّيــة بوصفهــا جلــان زكاة. وكانــت أول جلنــٍة ُســجلت يف حينــه هــي جلنــة زكاة نابلــس، وتوالــى بعــد ذلــك  
تأســيس اللجــان يف مــدن الضّفــة وقراهــا، وقــد أعيــد تشــكيل هــذه اللجــان بإشــراف وزارة األوقــاف ومبصادقــة رئيــس الــوزراء 

ــد االنقســام الفلســطيني.   ــام 2007 بع يف الع

ــهداء يف  ــي الّش ــة إحــدى اجلهــات الداعمــة حملــدودي الدخــل والفقــراء واليتامــى وأهال ــّزكاة يف الّضفــة الغربّي شــّكلت جلــان ال
أوقــات األزمــات كاالنتفاضتــني األولــى والثانيــة، كمــا قّدمــت مراكزهــا الصحّيــة ومشــاريعها التعليميــة والتشــغيلّية خدمــات 
أساســّية للنــاس. ولعبــت جلــان الــزكاة املركزيــة والفرعيــة يف الضفــة الغربيــة يف ظــل جائحــة كورونــا دوراً مهّمــاً يف توزيــع 
ــوزارة  ــع ل ــزكاة التاب ــدوق ال ــى صن ــراً لألوقــاف إل ــه وزي ــوزراء بصفت ــس ال ــة الطــوارئ، أوعــز رئي ــذ إعــالن حال املســاعدات. فمن
األوقــاف والشــؤون الدينيــة بضــرورة أخــذ جلــان الــزكاة دورهــا الطبيعــي يف هــذه الفتــرة دعمــاً وإســناداً لألســر الفقيــرة، وضــرورة 
إعــداد خطــة طــوارئ وتشــكيل جلــان طــوارئ باحملافظــات ويف مختلــف املواقــع اجلغرافيــة شــاملة املــدن والقــرى واخمليمــات لدعــم 

األســر الفقيــرة.

وعليــه، أصــدرت وزارة األوقــاف )اإلدارة العامــة لصنــدوق الــزكاة( بتاريــخ 2020/3/6، تعميمــاً إلــى جلــان الــزكاة تعلــن خاللــه 
اآلتــي :

ــة الــزكاة مبــا يتوافــق مــع القانــون، حــال تعثــر اجتمــاع جلنــة 	  تشــكل جلنــة طــوارئ يف كل جلنــة زكاة، تختــص بأعمــال جلن
الــزكاة.

 وضع اخلطط والبرامج اإلغاثية التي يحتاجها شعبنا يف هذه الظروف.	 
 وضــع طواقــم وإمكانيــات املستشــفيات واملســتوصفات واملراكــز الطبيــة التابعــة للجــان الــزكاة، وطواقمهــا، حتــت تصــرف 	 

ــة يف احملافظــات. وزارة الصحــة، وجلــان الطــوارئ املركزي
 املساهمة يف تقدمي املساعدات الالزمة ألبناء شعبنا، وباألخص للفقراء واحملتاجني واأليتام.	 
 املساعدة يف تقدمي املستلزمات الطبية واألدوية الالزمة للمرضى احملتاجني.	 
 التواصل الفعال مع غرفة الطوارئ املركزية يف كل محافظة.	 
 نشــر اإلرشــادات التوعويــة الصــادرة عــن اجلهــات الصحيــة اخملتصــة، يف مرافــق اللجنــة، وتوعيــة املوظفــني والعاملــني يف 	 

اللجنــة بهــا.
 النظافــة املطلقــة جلميــع مرافــق اللجنــة اخملتلفــة، وتوفيــر املعقمــات الالزمــة، للموظفــني والعاملــني، ومتكــني املراجعــني مــن 	 

استخدامها.
 استخدام الوسائل التقنية احلديثة، لتقدمي اخلدمات للمستفيدين، وتخفيف التجمعات داخل مقر اللجنة.	 
 التواصل مع طاقم الصندوق، لترتيب البرامج الطارئة واإلغاثية، وتزويد الصندوق بخطط اللجنة.	 
 الصندوق سيعمل على إسناد اللجنة يف تنفيذ خطة وبرنامج الطوارئ.	 

 https://www.facebook.com/palestine.wakf/posts/1815092278621730/



12

ونفــذ صنــدوق الــزكاة الفلســطيني، ومــن خــالل جلــان الــزكاة املركزيــة واحملليــة واملســتقلة يف احملافظــات الشــمالية، عــدة مشــاريع 
خــالل فتــرة الطــوارئ جــراء وبــاء كورونــا، فكانــت أغلــب مصروفــات ونشــاطات صنــدوق الــزكاة الفلســطيني وجلــان الــزكاة خــالل 
فتــرة الطــوارئ علــى مشــاريع كفــاالت األيتــام، وصــرف كفــاالت األســر الفقيــرة، وتوزيــع طــرود غذائيــة، باإلضافــة إلــى مشــروع 

املســاعدات النقديــة والعينيــة ومشــروع املســاعدات الطبيــة.

4.  احملافظات

يف ظــل عــدم صــدور قانــون فلســطيني ينظــم عمــل احملافظــني، فــإن اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل احملافظــني هــو املرســوم 
الرئاســي رقم )22( لســنة 2003 بشــأن اختصاصات احملافظني، حيث حددت املادة اخلامســة منه االختصاصات والصالحيات 

التــي يتوالهــا احملافــظ، والتــي مــن ضمنهــا:

 احلفاظ على النظام واألمن العام والصحة العامة وحماية احلريات العامة وحقوق املواطنني.	 
 حمايــة األمــالك العامــة واخلاصــة وحتقيــق األمــن يف محافظتــه، يعاونــه يف ذلــك قــادة الشــرطة واألمــن العــام يف احملافظــة، 	 

وأن تكــون هنــاك اجتماعــات دوريــة ودائمــة بينهــم.
 حتقيق املساواة والعدالة وضمان سيادة القانون.	 
 اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة ملواجهة الكوارث الطبيعية واحلوادث ذات األهمية.	 

 ولعبــت دوائــر احملافظــات واحملافظــون دوراً مهّمــاً يف مواجهــة أزمــة كورونــا، وخاصــة يف عمليــة جمــع وتوزيــع املســاعدات النقديــة 
والعينيــة، فبنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18/48/1/م.و/ م.أ( لعــام 2020 بشــأن ضبــط التبرعــات خــالل فتــرة إعــالن 
ــال، أصــدر محافــظ  ــى ســبيل املث ــع املســاعدات يف معظــم احملافظــات، فعل الطــوارئ، مت تشــكيل جلــان جلمــع التبرعــات وتوزي
ــة الطــوارئ  ــع التبرعــات لدعــم إجــراءات حال ــخ 2020/3/21 بخصــوص جم ــم )4( لســنة 2020 بتاري ــاً رق ــراراً إدارّي ــني ق جن
يف احملافظــة، أكــد فيــه علــى ضــرورة أن يتــم تنظيــم عمليــة جمــع التبرعــات لدعــم إجــراءات حالــة الطــوارئ ومكافحــة فيــروس 
كورونــا يف محافظــة جنــني عبــر جلنــة الطــوارئ املشــكلة يف احملافظــة برئاســة احملافــظ. ونــص القــرار علــى تشــكيل جلنــة فرعيــة 
للمســاعدات برئاســة احملافــظ وعضويــة كل مــن محافظــة جنــني ومديريــة الصحــة ومديريــة االقتصــاد الوطنــي ومديريــة التنميــة 
االجتماعيــة والضابطــة اجلمركيــة وحركــة فتــح )إقليــم جنــني( وجلنــة أمــوال زكاة جنــني واجلمعيــات اخليريــة )جمعيــة التكافــل 
اخليريــة وغرفــة جتــارة وصناعــة جنــني/ منتــدى رجــال األعمــال. وتتولــى هــذه اللجنــة الفرعيــة عمليــة اســتالم التبرعــات 
وضبطهــا وصرفهــا وحصــر االحتياجــات وتوفيــر املســتودعات لتخزيــن املــواد الالزمــة والقيــام بالتدخــالت املطلوبــة بالتنســيق مــع 
جلنــة الطــوارئ يف احملافظــة. كمــا نــص القــرار علــى وقــف كافــة حمــالت جمــع التبرعــات اخليريــة األخــرى يف احملافظــة طــوال 

فتــرة إعــالن حالــة الطــوارئ.

http://pnn.ps/news/502154   .مقابلة مع حسام أبو الرب، وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية
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ويف بقيــة احملافظــات، مت تشــكيل جلــان طــوارئ احملافظــات بقيــادة احملافــظ يف كل محافظــة، وعضويــة مديــري مديريــات وزارات 
االختصــاص يف احملافظــة، إضافــة إلــى رؤســاء الدوائــر األمنيــة يف احملافظات. 

كمــا مت تشــكيل عــدة جلــان تخصصيــة مــن أجــل إدارة األزمــة، منهــا اللجنــة الطبيــة واللجنــة األمنيــة وجلنــة مختصــة باســتقبال 
املســاعدات وتوزيعهــا، وكانــت تتألــف مــن احملافظــة ومديريــات الــوزارات ذات االختصــاص ومجموعــة مــن املؤسســات اإلغاثيــة 
ــاًل، يف محافظــة  التــي تعمــل يف احملافظــة، ومــن ممثلــي فصائــل العمــل الوطنــي. وتنبثــق عــن هــذه اللجنــة جلــان فرعيــة. فمث
بيــت حلــم، مت تشــكيل جلــان طــوارئ يف الريــف الشــرقي والريــف الغربــي والوســط واخمليمــات، ويكــون رئيــس هــذه اللجــان 
رؤســاء مجالــس اخلدمــات املشــتركة، وكانــت جلنــة املســاعدات يف احملافظــة تقــدم املســاعدات بنــاء علــى االحتياجــات املقدمــة 
مــن قبــل اللجــان الفرعيــة وضمــن إمكانيــات جلنــة املســاعدات . وعلــى نفــس النهــج يف محافظــة نابلــس، فقــد مت تشــكيل جلنــة 
ــوزارات ذات االختصــاص ومــن املؤسســات اإلغاثيــة والقطــاع اخلــاص  ــة اإلنســانية برئاســة احملافظــة ومــن مديريــات ال اإلغاث
يف احملافظــة، وكانــت هــذه اللجنــة هــي اجلهــة الرســمية الوحيــدة التــي تشــرف علــى توزيــع املســاعدات اإلنســانية واملؤسســات 
الشــريكة فيهــا. وانبثقــت عــن هــذه اللجنــة جلــان فرعيــة تغطــي نطــاق احملافظــة )املدينــة والقــرى واخمليمــات(. وكانــت جلنــة 
اإلغاثــة العليــا يف احملافظــة تســتقبل املســاعدات وتتولــى توزيعهــا علــى اللجــان الفرعيــة )جلــان الطــوارئ احملليــة( مراعيــة عــدد 

الســكان وحــاالت الفقــر املوجــودة واملناطــق املصابــة .

وقد أورد ديوان الرقابة املالية واإلدارية عدة مالحظات فيما يتعلق بتشكيل اللجان املركزية يف احملافظات، من أهمها :

 التــزام 80 % مــن احملافظــات بإصــدار قــرار يوثــق تشــكيل جلنــة الطــوارئ املركزيــة يف احملافظــة، إال أنــه لوحــظ أن 50 % 	 
مــن احملافظــات التــي مت إجــراء رقابــة علــى أعمــال جلــان الطــوارئ املركزيــة فيهــا لــم تقــم بتوثيــق نتائــج اجتماعاتهــا.

 36 % من احملافظات لم تقم بتحديد املهام واملسؤوليات امللقاة على عاتق اللجان املركزية املشكلة فيها.	 
 نصــف احملافظــات التــي كانــت محــاّلً للتدقيــق لــم تقــم بإصــدار قــرار موثــق لتشــكيل جلــان طــوارئ فرعيــة، وقــد مت االكتفــاء 	 

بقيــام الهيئــات احملليــة أو التنظيمــات بتشــكيل اللجــان إلدارة حالــة الطــوارئ.
 ضعف التنسيق بني جلان الطوارئ املركزية وجلان اإلسناد التطوعية يف الهيئات احمللية.	 

مقابلة مع السيد محمد اجلعفري، مدير عام العالقات العامة يف محافظة بيت حلم بتاريخ 2020/8/6.
مقابلة مع السيد مازن الدنبق، مدير قسم الشؤون االجتماعية يف محافظة نابلس بتاريخ 2020/8/6.

مقابلة مع األستاذ جفال جفال مدير عام الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2020/12/2.
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 5. األجهزة األمنية

ــاع  ــاز الدف ــي وجه ــن الوقائ ــاز األم ــة وجه ــرات العام ــاز اخملاب ــل جه ــا )مث ــة يف ظــل جائحــة كورون ــزة األمني قامــت بعــض األجه
املدنــي(  بتوزيــع مســاعدات عينيــة ونقديــة لبعــض األســر احملتاجــة. ومبراجعــة التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه األجهــزة، نالحــظ 
أن قانــون اخملابــرات العامــة رقــم )17( لســنة 2005 لــم تتضمــن أحكامــه منــح الصالحيــة لهــذا اجلهــاز بجمــع وتوزيــع املســاعدات 

اإلنســانية، حيــث حــددت املــادة )9( مــن القانــون اختصاصــات جهــاز اخملابــرات باآلتــي:

 اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للوقايــة مــن أيــة أعمــال تعــرض أمــن وســالمة فلســطني للخطــر واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضــد 	 
مرتكبيهــا وفقــاً ألحــكام القانــون.

ــي مــن شــأنها املســاس باألمــن القومــي الفلســطيني يف مجــاالت التجســس والتآمــر 	  ــة الت  الكشــف عــن األخطــار اخلارجي
ــه. ــه واســتقالله ومقدرات ــة أعمــال أخــرى تهــدد وحــدة الوطــن وأمن ــب أو أي والتخري

ــن 	  ــن املشــترك أو أي م ــدد الســلم واألم ــال ته ــة أعم ــة املشــابهة ملكافحــة أي ــدول الصديق ــزة ال ــع أجه ــاون املشــترك م  التع
مجــاالت األمــن اخلارجــي، شــريطة املعاملــة باملثــل.

وكذلــك بخصــوص القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2007 بشــأن األمــن الوقائــي، فــإن أحكامــه لــم تتضمــن منــح الصالحيــة لهــذا 
اجلهــاز بجمــع وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية، حيــث نصــت املــادة )6( منــه علــى أنــه: »مبــا ال يتعــارض مــع القوانــني الســارية، تعتبــر 

اإلدارة العامــة لألمــن الوقائــي اجلهــة املكلفــة مبــا يلــي:

 العمل على حماية األمن الداخلي الفلسطيني.	 
 متابعة اجلرائم التي تهدد األمن الداخلي للسلطة الوطنية و/ أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.	 
 الكشف عن اجلرائم التي تستهدف اإلدارات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامـــة والعاملني فيها.	 

أمــا بخصــوص جهــاز الدفــاع املدنــي، فباإلضافــة إلــى اعتبــاره املرجعيــة القانونيــة للجــان الطــوارئ احملليــة وفقــاً ملــا هــو موضــح يف 
هــذا البحــث، فقــد منحــت املــادة الرابعــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة للعــام 2011 الصــادر مبقتضــى القانــون رقــم )3( بشــأن الدفــاع 
املدنــي لســنة 1998 للمتطوعــني للعمــل يف الدفــاع املدنــي صالحيــة املســاعدة يف عمليــات اإلخــالء واإليــواء وتقــدمي اخلدمــات 

االجتماعيــة التــي شــملت يف بعــض األحيــان تقــدمي مســاعدات عينيــة كمــواد التنظيــف وبعــض املــواد الصحيــة. 

https://www.facebook.com/pr.pso/posts/2893638787393795/  
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ثانيًا: القطاع اخلاص 

بــادرت احلكومــة بتكليــف ممثلــني عــن القطــاع اخلــاص ليتولــوا مهمــة عامــة جلمــع التبرعــات وحشــد إمكانــات اجملتمــع احمللــي 
واخلارجــي، علــى أمــل أن تكــون ثقــة املواطنــني بهــم أفضــل مــن الثقــة باألوســاط الرســمية، فصــدر قــرار مــن رئيــس الــوزراء بتاريخ 
ــي مــن القطــاع اخلــاص واجملتمــع الفلســطيني،  ــدوق وقفــة عــز، بهــدف جمــع التبرعــات والدعــم املال 2020/4/2 بإنشــاء صن
خــالل حالــة الطــوارئ التــي أُعلــن عنهــا عقــب اكتشــاف إصابــات بـ«كورونــا« داخــل الضفــة الغربيــة، مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى أن 

هــذا القــرار لــم ينشــر لغايــة إعــداد هــذا التقريــر.

ــدوق مجلــس إدارة مكــون مــن 31 شــخصية فلســطينية، جميعهــا مــن القطــاع اخلــاص الفلســطيني، تعمــل  ــى الصن ويشــرف عل
بشــكل طوعــي، ومت اختيارهــا بنــاء علــى توصيــات مــن اجمللــس التنســيقي للقطــاع اخلــاص )الغــرف الصناعيــة والتجاريــة ومــن 
االحتــادات النوعيــة للقطــاع اخلــاص(، بحيــث تغطــي كافــة القطاعــات واملناطــق. ويركــز الصنــدوق يف تبرعاتــه علــى دعــم 
العائــالت احملتاجــة واملتضــررة مــن كورونــا عــن طريــق كشــوفات تقدمهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة ودعــم العمــال املتضرريــن مــن 
جائحــة كورونــا عــن طريــق الكشــوفات التــي قدمتهــا وزارة العمــل، إضافــة إلــى تقــدمي الدعــم لتلبيــة احتيــاج القطــاع الصحــي 
عــن طريــق شــراء األدويــة واملعــدات الطبيــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ، علمــاً أن القطــاع اخلــاص بــادر لتقــدمي املســاندة لــوزارة 

الصحــة قبــل إنشــاء صنــدوق وقفــة عــز. 

وواجهــت تشــكيلة وطريقــة عمــل الصنــدوق بعــض االنتقــادات، منهــا أن التشــكيلة التــي نتجــت عــن الصنــدوق، كانــت ذات اجتــاه 
واحــد، وهــو القطــاع اخلــاص، ولــم تعبــر عــن الشــعب الفلســطيني يف غــزة والضفــة الغربيــة. ولــم تكــن هنــاك شــراكة بــني اجلهــة 
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املدنــي، األمــر الــذي يخالــف توصيــات منظمــة الشــفافية الدوليــة حلوكمــة اإلجــراءات 

املتخــذة ملكافحــة وبــاء كوفيــد- 19 يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا . 

ــادرة مــن القطــاع اخلــاص جلمــع التبرعــات ملســاعدة وزارة الصحــة، ولكــن  ــة عــز« جــاء مبب ــرى أن »وقف ــق آخــر ي ــاك فري وهن
احلكومــة طلبــت أن يشــمل تقــدمي املســاعدات ليــس الصحــة، وإمنــا أن يســاهم يف املســاعدات التــي تقــدم عبــر وزارتــي العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة، وأن إنشــاء الصنــدوق ال يتعــارض مــع وجــود مبــادرات أخــرى. ولــم يكــن الصنــدوق هــو اجلهــة الوحيــدة 

للتبــرع، وإمنــا كان هنــاك حســاب للتبــرع عبــر وزارة املاليــة .

انظر: املوقع االلكتروني لصندوق وقفة عز 
حيث ترى أن من املمارسات الفضلى التي يجب على احلكومات تبنيها تطبيقاً ملبادئ احلوكمة الرشيدة يف إدارة صناديق وحسابات التبرعات اخلاصة، والتي منها حتديد جلان مشتركة مكونة من اجلهة احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع 

املدني اخملتص يف مجال احلوكمة الرشيدة إلدارة هذه الصناديق وإصدار تقارير دورية مفصلة.
مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد بتاريخ 2020/7/2.

https://www.waqfetizz.ps
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ثالثًا: الهيئات احمللية 

ــاً. وتبــرز أهميــة  ــاً يف قيــادة جمــع وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية محلّي ــاً وضرورّي لعبــت الهيئــات احملليــة )البلديــات( دوراً حيوّي
الــدور الــذي تلعبــه الهيئــات احملليــة يف حمايــة املواطنــني خاصــة يف أوقــات انتشــار األوبئــة واألمــراض املُعديــة وفقــاً ملــا أشــارت 
ــات  ــى أن مــن وظائــف الهيئ ــي تنــص عل ــة رقــم )1( لســنة 1997، الت ــات احمللي ــون الهيئ ــه الفقــرة 12 مــن املــادة )15( مــن قان إلي
ــواد املشــتعلة واتخــاذ  ــود وامل ــة الوق ــق ومراقب ــع احلرائ ــات، وملن ــة أخطــار الســيول والفيضان ــة اتخــاذ االحتياطــات ملواجه احمللي

ــة املنكوبــني. ــة وإغاث االحتياطــات ملواجهــة الكــوارث الطبيعي

وكان للهيئــات احملليــة يف بعــض املناطــق، وخاصــة يف القــرى، دور رئيســي يف جلــان الطــوارئ وتنظيــم عملهــا، فقامــت بتــرؤس 
جلــان عمــل الطــوارئ احملليــة، وكانــت املســؤولة عــن تلقــي التبرعــات وتوزيعهــا، وســاهمت بتجنيــد املصــادر احملليــة ومــن املغتربــني 
ومــن خــالل جمــع التبرعــات وتنظيــم عمليــة توزيعهــا علــى الفقــراء واحملتاجــني. ومثــال ذلــك مــا قامــت بــه بلديــة بيتونيــا، حيــث 
أطلقــت حملــة إســناد إغاثيــة حتــت عنــوان »بيتونيــا اخليــر«، وهــي حملــة إغاثــة وإســناد مــن أهالــي بيتونيــا إلــى املعوزيــن يف ظــل 
حالــة الطــوارئ والعمــل ضمنهــا يف إطــار عــدم متكــن اجلميــع مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــم أو تعطــل مــن يعمــل داخــل اخلــط 
األخضــر. وأشــرف علــى إدارة هــذه احلملــة عــدد مــن الشــركاء يف املدينــة مــن مؤسســات وجمعيــات وأطــر شــبابية يف املدينــة. 
وقــد قدمــت هــذه احلملــة مســاعدات عينيــة متمثلــة يف ســالل غذائيــة وأدويــة وشــحن كهربــاء، باإلضافــة إلــى تقــدمي مســاعدات 

نقديــة . 
كمــا قامــت الهيئــات احملليــة بعمليــات تســجيل واســعة لقوائــم املســتفيدين يف بلدياتهــم بنــاء علــى طلــب مــن وزارة العمــل، دون 

وضــوح يف كيفيــة وماهيــة املســاعدات حتــى لــدى الهيئــات احملليــة التــي اســتقبلت تســجيل القوائــم.

ويف املقابــل، ففــي معظــم املــدن، غابــت اجملالــس احملليــة عــن الصــورة، فلــم تقــم الهيئــات احملليــة بجمــع التبرعــات وتوزيعهــا، ولــم 
تكــن ضمــن جلــان الطــوارئ املركزيــة يف احملافظــات ، إمنــا قامــت بتقــدمي خدمــات أخــرى للمجتمــع احمللــي، كتعقيــم األماكــن 
العامــة وجتهيــز أماكــن للحجــر الصحــي مثــل بلديــة طولكــرم ، أو توفيــر اخلدمــات اللوجســتية واملتطوعــني للجنــة املســاعدات 
التــي شــكلت يف احملافظــة كمــا هــو احلــال يف بلديــة اخلليــل . ونظــراً لوجــود احملافظــة بشــكل مباشــر يف املدينــة، فقــد ضعــف 
دور الهيئــات احملليــة يف مجــال جمــع وتوزيــع املســاعدات العينيــة والنقديــة، وممــا أضعــف دور عــدد مــن مجالــس البلديــات، عــدم 

اعتمــاد جلــان األحيــاء احملليــة كآليــة عمــل دائــم وتواصــل مــع املواطنــني.

مقابلة مع السيد ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا بتاريخ 2020/7/23.
وفقاً ملا أفاد به ديوان الرقابة املالية واإلدارية، فإن 36% من اللجان املركزية لم تضم يف عضويتها هيئات احلكم احمللي.

مقابلة هاتفية مع األستاذ عبد اخلالق أبو جبارة، بلدية طولكرم بتاريخ 2020/7/22.
مقابلة هاتفية مع السيد عبد الرحيم أبو حديد، مدير مكتب رئيس بلدية اخلليل بتاريخ 2020/8/5.
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رابعًا: جلان الطوارئ احمللية

تشــكلت جلــان الطــوارئ احملليــة يف املــدن والبلــدات والقــرى واخمليمــات مببــادرات اجتماعيــة أو بقــرارات تنظيميــة حزبيــة يف 
كل منطقــة، وكان للجــان الطــوارئ احملليــة دور فعــال يف مواجهــة أزمــة كورونــا بشــكل عــام، ويف توزيــع املســاعدات بشــكل خــاص، 
ــراد  ــا تتكــون وتتشــكل مــن أف ــك لكونه ــا، وذل ــد األســر احملتاجــة يف إطــار منطقته ــى حتدي ــدر عل ــت األق ــا كان ــت أنه ــث أثبت حي
اجملتمــع احمللــي، وأنــه كان يراعــى يف تشــكيل غالبيتهــا وجــود العنصــر النســائي الــذي أثبــت يف ظــل الظــروف والثقافــة اجملتمعيــة 
ــة لهــا بشــكل  ــى األســر احملتاجــة، وحتســس االحتياجــات املطلوب ــوت وإل ــى البي ــه فعــال يف الوصــول إل الســائدة يف فلســطني أن

صحيــح.

وكمثــال للجــان الطــوارئ احملليــة الناجحــة يف اخمليمــات، مت تشــكيل جلــان الطــوارئ بقيــادة اللجــان الشــعبية للمخيمــات ومــن 
الفصائــل الفلســطينية ومــن املؤسســات احملليــة الفاعلــة يف اخمليمــات. ومــن األمثلــة العمليــة علــى هــذه اللجــان جلنــة الطــوارئ 
احملليــة التــي شــكلت مــن املؤسســات الفاعلــة يف مخيــم الدهيشــة يف محافظــة بيــت حلــم، الــذي تشــكلت فيــه جلنــة الطــوارئ مــن 
اللجنــة الشــعبية ومــن جمعيــات خيريــة ومــن ممثلــي الفصائــل، وكانــت قوائــم املســتفيدين مــن املســاعدات تعتمــد مــن قبــل اللجنــة، 
واعتمــدت جلنــة الطــوارئ علــى أولويــات معينــة يف منحهــا للمســاعدات، فكانــت األولويــة للعائــالت احملجــورة واملصابــة ولعمــال 
املياومــة وعمــال املنشــآت التــي أغلقــت بســبب اجلائحــة والعاملــني يف القطــاع الســياحي. وحتديــد األســر احملتاجــة اعتمــد علــى 
قاعــدة البيانــات املوجــودة يف اللجنــة الشــعبية وقاعــدة بيانــات وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــني وقاعــدة بيانــات وزارة التنميــة 
ــت تقــدم مســاعدات يف  ــي كان ــة التنســيق مــع كافــة اجلهــات الت ــت اللجن ــد األســر املتوقــع اســتهدافها. وتول ــة لتحدي االجتماعي
ــت  ــة، وكان ــة االجتماعي ــة املوحــدة للمســاعدات يف وزارة التنمي ــى البواب ــي قدمــت عل ــع املســاعدات الت ــت جمي ــم، ومت تثبي اخملي

اللجنــة ترفــع التقاريــر للجنــة الشــعبية للمخيمــات. 

أمــا بخصــوص اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل اللجــان علــى صعيــد احملافظــة، فــإن قانــون الدفــاع املدنــي رقــم )3( لســنة 
1998 وقــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( لســنة 2011 بشــأن تنظيــم عمــل املتطوعــني يف أعمــال الدفــاع املدنــي الفلســطيني الصــادر 
مبقتضــاه، ميثــل املرجعيــة القانونيــة األساســية التــي يجــب أن تطبــق يف تنظيــم عمــل هــذه اللجــان، حيــث عرفــت املــادة األولــى مــن 
هــذا القانــون حالــة الطــوارئ بأنهــا: حالــة اخلطــر الداهــم الــذي يهــدد أو يعيــق الســير العــادي للســلطات العامــة. وقــد حــددت 
املــادة )13( كيفيــة تشــكيل اللجــان احملليــة بنصهــا علــى أن تشــكل يف كل محافظــة جلنــة محليــة للدفــاع املدنــي علــى الوجــه التالــي:

احملافظ أو من ينيبه رئيساً.. 1
رؤساء اجملالس البلدية والقروية وجلان اخمليمات يف احملافظة أعضاء.. 2
مدير الدفاع املدني يف احملافظة عضواً.. 3
طبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً.. 4
عدد مبا ال يزيد على خمسة أفراد من األهالي يختارهم احملافظ عضواً.. 5
ممثل عن مديرية الشرطة يف احملافظة عضواً.. 6

مقابلة مع السيد محمد طه، اللجنة الشعبية يف مخيم الدهيشة بتاريخ 2020/8/12.
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وعلــى الصعيــد احمللــي )قريــة أو مخيــم أو حــي(، فقــد نصــت املــادة )11( مــن قــرار وزيــر الداخليــة للعــام 2011 الصــادر مبقتضــى 
القانــون، علــى أن تشــكل داخــل األحيــاء يف املــدن والقــرى واخمليمــات مجموعــات عمــل تطوعــي للقيــام بأعمــال الدفــاع املدنــي 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )4( مــن هــذا القــرار. وقــد حــددت املــادة الرابعــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة املذكــور دور املتطوعــني يف 

تلــك اللجــان، التــي مــن أبرزهــا يف هــذا اجلانــب:

املساعدة يف عمليات اإلخالء واإليواء وتقدمي اخلدمات االجتماعية. . 1
املساهمة يف محاصرة ومكافحة األمراض واألوبئة.. 2
املساهمة يف مختلف عمليات التوعية والتدريب للسكان ورفع الروح املعنوية لهم.. 3
أي واجبات يتطلبها املوقف. . 4

وفيمــا يتعلــق باجلوانــب املاليــة واإلداريــة املتعلقــة بهــذه اللجــان، أوضحــت املــادة )14( مــن القــرار املذكــور كيفيــة ومصــادر اإلنفــاق 
علــى املتطوعــني بنصهــا علــى اآلتــي: »ينفــق علــى املتطوعــني مــن املصــادر التاليــة:

موازنة الدفاع املدني.. 1
ما تقرره وزارة املالية من موازنة خاصة بذلك بناء على طلب الوزير وبتنسيب املدير العام.. 2
التبرعات والهبات الوطنية من األفراد والشركات.. 3
املعونات اخلارجية مبوافقة مجلس الوزراء بطلب من الوزارة.. 4
تقبل املعونات والتبرعات النقدية والعينية بشكل دائم أو لفترات استخدام محدودة.. 5

ووفقــاً ملــا أفــاد بــه ديــوان الرقابــة املاليــة، فــإن متويــل األنشــطة التــي قامــت بهــا جلــان الطــوارئ الفرعيــة مت مــن خــالل موازنــات 
الهيئــات احملليــة أو مــن خــالل تبرعــات مــن املواطنــني.

أمــا بخصــوص ســلوك العاملــني يف جلــان الطــوارئ، فقــد نصــت املــادة )18( مــن القــرار علــى أن تســري علــى املتطوعــني يف حــاالت 
الطــوارئ مــن حيــث االنضبــاط واخملالفــات والتحقيــق األحــكام التــي تســري علــى منتســبي الدفــاع املدني.

مقابلة مع األستاذ جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2020/12/2.
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حتديات واجهت تشكيل وعمل اللجان

بالرغــم مــن أهميــة دور هــذه اللجــان ومتطوعيهــا يف الوقايــة مــن انتشــار الفيــروس واالســتجابة الســريعة لتقــدمي اخلدمــات التــي 
مــن ضمنهــا املســاعدات اإلنســانية، حيــث تولــت هــذه اللجــان غالبيــة عمليــة جتميــع وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية خــالل األزمــة؛ 
إال أنــه مت توجيــه االنتقــاد بــأن تشــكيل العديــد منهــا اتســم بالطابــع احلزبــي الفئــوي، حيــث أشــارت تقاريــر حقوقيــة وصحفيــة  
إلــى أن غالبيــة أعضــاء بعــض اللجــان كانــوا مــن تنظيــم واحــد، وهــو تنظيــم فتــح يف الضفــة الغربيــة، علــى حســاب املشــاركة مــن 
بقيــة مكونــات اجملتمــع احمللــي، مــا أضعــف الثقــة يف مهنيــة وحياديــة عمــل بعــض تلــك اللجــان وجعــل بعــض املواطنــني يشــتكي 
مــن عــدم العدالــة يف توزيــع املســاعدات واســتخدام الواســطة واحملابــاة ، وهــو مــا اســتدعى أن يرســل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة 
واملســاءلة )أمــان( رســالة إلــى رئيــس الــوزراء حــول احلاجــة إلــى تعزيــز احلوكمــة يف تشــكيل وعمــل هــذه اللجــان ، خصوصــاً يف 
ظــل غيــاب مدونــة ســلوك خاصــة بهــا، إشــارة إلــى مراعــاة جملــة مــن املعاييــر واالعتبــارات عنــد تشــكيلها ويف عملهــا  تتمثــل يف 

اآلتــي:
احلياديــة يف تشــكيل اللجــان، بحيــث يتــم التأكيــد علــى أن هــذه اللجــان هــي جلــان طوعيــة خلدمــة مجمــوع الســكان، وهــي . 1

ذات بُعــد اجتماعــي يجــب جتنــب تشــكيلها مــن قبــل التنظيمــات أو األحــزاب السياســية أو علــى خلفيــة االنتمــاء السياســي 
ألعضائهــا.

املهنيــة يف تشــكيلها، بحيــث تراعــى باإلضافــة إلــى مــا ذكــر يف القانــون يف عمليــة التشــكيل ومتثيــل التخصصــات املطلوبــة . 2
لهــذه احلالــة، وخصوصــاً املهــن الطبيــة.

مراعاة وجود املرأة والشباب يف تشكيلة تلك اللجان.. 3
احلياديــة واملســاواة يف تقــدمي اخلدمــات العامــة للمواطنــني بعيــداً عــن االعتبــارات السياســية أو العائليــة أو الدينيــة أو . 4

ــة. ــر موضوعي ــارات أخــرى غي ــة اعتب ــة أو أي اجلهوي
وضع آليات محددة ومعايير مكتوبة فيما يتعلق بتوزيع أية مساعدات مادية تقدمها تلك اللجان للمواطنني.. 5
االلتــزام التــام بتحقيــق املصلحــة العامــة وعــدم اســتغالل عضويــة اللجــان يف حتقيــق أيــة مصالــح خاصــة، واإلفصــاح عــن . 6

وجــود تلــك املصالــح اخلاصــة مــن قبــل أعضــاء اللجــان عنــد حصولهــا.
أداء العمــل بجديــة وإخــالص وحــرص علــى حقــوق األفــراد وحرياتهــم األساســية وعــدم املســاس بهــا إال باحلــدود والقــدر . 7

الــذي تســتدعيه حالــة الطــوارئ.
االلتزام التام بالقوانني والتعليمات والتنسيق التام مع اجلهات الرسمية اخملتصة.  . 8
االلتــزام بتقــدمي تقاريــر دوريــة )يوميــة أو أســبوعية( مــن تلــك اللجــان حــول مجريــات عملهــا، بحيــث ترفــع اللجنــة احملليــة . 9

علــى مســتوى الهيئــة احملليــة أو األحيــاء تقاريرهــا إلــى جلنــة الطــوارئ علــى مســتوى احملافظــة، وترفــع األخيــرة تقاريرهــا إلــى 
جلنــة الطــوارئ العليــا، وأن يتــم نشــر تلــك التقاريــر -مــا أمكــن- علــى املواقــع اإللكترونيــة للهيئــات احملليــة ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي ووســائل اإلعــالم املتاحــة.

جلان مواجهة كورونا يف الّضفة الغربية. بني التحدي والتسييس، مركز رؤية للتنمية السياسية 2020، ص11.

ورقة منشورة بعنوان )مأسسة وحوكمة جلان الطوارئ( أعدها االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« وقدمها برسالة إلى مجلس الوزراء يف شهر مايو 2020 ملأسسة وحوكمة جلان الطوارئ.
يف العــام 2012، أطلــق االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة ومنظمــة الشــفافية الدوليــة دليــل منــع الفســاد يف العمليــات اإلنســانية. وقــد تضمــن هــذا الدليــل مجموعــة مــن الســلوكيات التــي يجــب 

أن تتوافــر فيمــن يقدمهــا، ومــن أبرزهــا يف هــذا اجملــال:
احلرص على عدم اإلسراف أو الظهور مبظهر استفزازي من خالل استخدام سيارات فارهة أو ما شابه ذلك.. 1
االنتباه إلى ما يتحدث به سكان املنطقة املستهدفة عن السلوك الشخصي ملقدمي املساعدات.. 2
االنتباه إلى التقارير اإلعالمية أو التحقيقات الصحفية حول إسراف مقدمي اخلدمات أو عدم فعالية توصيل املساعدات.. 3
احلرص على مناقشة سلوك مقدمي املساعدات مع اجملموعات املستفيدة الستطالع تصوراتهم ومالحظاتهم حول هذا السلوك.. 4
االنتباه حلاالت تلقي مقدمي املساعدات هدايا أو هبات أو عدم إفصاحهم عن ذلك رغم عدم قبولهم لها. . 5
احلرص على احليادية باالنسحاب من اتخاذ القرارات املرتبطة بوجود مصالح شخصية أو ملقربني.. 6

//https://ichr.ps/ar/12855/17 الهيئة-املستقلة-تصدر-ورقة-موقف-حول-جلان-الطوارئ-احمللية

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/f13a61d60efaa974b73f309cb8eb7222.pdf
ملزيد من االطالع على تفاصيل ما ورد يف الدليل، وخصوصاً فيما يتعلق بضمانات النزاهة يف إجراءات تقدمي املساعدات اإلنسانية، انظر الرابط اإللكتروني:
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 وقــد ســجل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مجموعــة مــن املالحظــات علــى تشــكيل اللجــان الفرعيــة والتنســيق فيمــا بينهــا وبــني 
اللجــان املركزيــة، مــن أهمهــا: 

تعدد اللجان الفرعية يف املنطقة الواحدة وازدواجية العمل لبعض اللجان يف ممارسة مهامها.	 
اختــالف يف مرجعيــات جلــان الطــوارئ الفرعيــة بــني مديريــة احلكــم احمللــي والبلديــات واحملافظــة أو جلنــة الطــوارئ 	 

الرئيســية.
لم يتم حتديد املهام واملسؤوليات اخلاصة بلجان الطوارئ الفرعية املشكلة يف املدن والبلدات واخمليمات.	 
قيــام بعــض جلــان الطــوارئ الفرعيــة بجمــع التبرعــات وتوزيعهــا مبعــزل عــن إجــراءات وتعليمــات جلــان الطــوارئ املركزيــة، 	 

وذلــك خالفــاً لقــرار مجلــس الــوزراء بشــأن ضبــط جمــع التبرعــات.
قيــام بعــض جلــان التبرعــات بتوزيــع مســاعدات موحــدة بنفــس القيمــة علــى كافــة احملتاجــني بغــض النظــر عــن حجــم األســرة 	 

أو مســتوى احلاجــة أو الضــرر، األمــر الــذي ال يحقــق عدالــة التوزيــع.

خامسًا: املنظمات األهلية واجلمعيات اخليرية

لعبــت العديــد مــن اجلمعيــات اخليريــة وأســهمت تاريخّيــاً يف مســاعدة العائــالت احملتاجــة قبــل نشــوء الســلطة الوطنيــة 
ــي  ــاً مــا كان لديهــا تصــور عــن طبيعــة اجملتمــع احملل ــرة يف هــذا اجملــال، وغالب الفلســطينية، وطــورت مــن أمنــاط العمــل واخلب
الــذي تعمــل يف أوســاطه، ويف مرحلــة كورونــا، ســاندت الــدور احلكومــي بــأداء مهامــه يف تلبيــة بعــض احتياجــات األســر الفقيــرة 
واملهمشــة، وخاصــة يف ظــل أزمــة كورونــا، حيــث تعمــل عــدد مــن اجلمعيــات مباشــرة مــع املؤسســات احلكوميــة، وخصوصــاً وزارات 
التنميــة االجتماعيــة والتربيــة والتعليــم والزراعــة، لتقــدمي خدمــات حيويــة متعلقــة بقطــاع احلمايــة االجتماعــي، ومــن ضمنهــا 
ــز  ــم لألســر املنكشــفة جــراء اجلائحــة، بشــكل يســهم يف تعزي ــف والتعقي ــواد التنظي ــة وم ــة والغذائي ــر املســاعدات الصحي توفي

صمــود املواطــن يف وجــه تفشــي الفيــروس مــن خــالل اســتمرار سلســلة النشــاطات اخليريــة.

ميثــل قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 املرجعيــة القانونيــة للعمــل األهلــي الــذي أتــاح للمنظمات 
اخليريــة جمــع وتقــدمي املســاعدات اإلنســانية، حيــث عرفــت املــادة )2( النشــاط األهلــي بأنــه: أيــة خدمــة أو نشــاط اجتماعــي أو 
ــاً، ومــن شــأنه حتســني مســتوى املواطنــني يف اجملتمــع  اقتصــادي أو ثقــايف أو أهلــي أو تنمــوي أو غيــره يقــدم تطوعــاً أو اختيارّي
ــاً. وقــد نصــت املــادة )32( مــن قانــون  ــاً أو تربوّي ــاً أو ثقافّي ــاً أو رياضّي ــاً أو فنّي ــاً أو روحّي ــاً أو مادّي ــاً أو مهنّي ــاً أو صحّي اجتماعّي
رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة علــى أنــه: »مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون، يحــق 

للجمعيــات والهيئــات تلقــي مســاعدات غيــر مشــروطة خلدمــة عملهــا«.
كمــا منحــت املــادة )33( للجمعيــات والهيئــات جمــع التبرعــات مــن اجلمهــور أو مــن خــالل إقامــة احلفــالت واألســواق اخليريــة 
واملباريــات الرياضيــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل جمــع األمــوال لألغــراض االجتماعيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وذلــك بعــد إشــعار 

الــوزارة اخملتصــة.
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سادسًا: املساعدات الدولية

ســاهمت أزمــة كورونــا يف خلــق واقــع اســتثنائي وغيــر مســبوق، مــن حيــث تضــرر معظــم دول العالــم يف آن واحــد، بشــكل تســبب 
بعجــز القطاعــات الصحيــة يف أغنــى دول العالــم، وحــّد مــن قــدرة احلكومــات علــى التحــرك الداخلــي واخلارجــي. وبالرغــم مــن 
ذلــك، قدمــت بعــض املؤسســات الدوليــة والعربيــة مســاعدات ماليــة وعينيــة لألســر احملتاجــة مت توزيعهــا مــن خــالل مؤسســات 
أهليــة أو مــن خــالل مؤسســات احلكــم احمللــي أو اللجــان احملليــة أو مــن خــالل وزارة التنميــة االجتماعيــة، ومــن بــني هــذه اجلهــات 
الداعمــة مؤسســات األمم املتحــدة )صنــدوق الغــذاء العاملــي، واليونيســيف، وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان(، واالحتــاد األوروبــي، 
واحلكومــة الصينيــة، وبعــض الهيئــات اخليريــة العربيــة )قطــر اخليريــة وهيئــة األعمــال اخليريــة اإلماراتيــة(. وممــا يجــدر ذكــره 
أن غالبيــة املوازنــات اخملصصــة مــن املؤسســات الدوليــة كانــت ال متثــل متويــاًل جديــداً، بــل حتويــل خملصصــات متوفــرة لبنــد 

مواجهــة جائحــة كورونــا .

ويف نهايــة هــذا الفصــل، يتضــح أن هنــاك تعــدداً يف اجلهــات التــي تتولــى عمليــة جمــع وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية وعــدم وجــود 
إطــار مؤسســي موحــد لإلشــراف علــى إدارة عمليــة توزيــع املســاعدات يتولــى عمليــة التنســيق بــني مختلــف املؤسســات التــي تقــدم 

املســاعدات ولضمــان فاعليــة أكثــر لعملهــا ولضمــان وصــول املســاعدات ألكبــر قــدر ممكــن مــن املتضرريــن مــن جائحــة كورونــا.

دراسة اآلثار االجتماعية جلائحة كورونا يف فلسطني.. دالالتها على السياسات والتدخالت احلكومية وغير احلكومية، دراسة غير منشورة لوزارة التنمية االجتماعية ، ص 39.  
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 املبحث الثاني

تعزيز بيئة النزاهة واملساءلة والشفافية يف عملية جمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية خالل جائحة كورونا

يتطلــب تعزيــز بيئــة النزاهــة واملســاءلة والشــفافية يف عمليــة جمــع وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية عمومــاً، ويف حــاالت الطــوارئ 
خصوصــاً، مراعــاة جملــة مــن املبــادئ واملعاييــر والقيــم، تشــمل اجلهــات التــي تتولــى عمليــة اجلمــع والتوزيــع مــن حيــث تشــكيلها 
وضوابــط عملهــا، وكذلــك تشــمل اجلهــات اإلشــرافية والرقابيــة علــى تلــك اجلهــات ومــدى فاعليتهــا، كمــا تشــمل أيضــاً اجلهــات 
املســتفيدة مــن حيــث مــا ميكــن تســميته اليــوم مبفهــوم »نزاهــة املواطــن«  املتعلــق بقيــم النزاهــة التــي يجــب أن يراعيهــا املواطــن 
خــالل فتــرات الطــوارئ ومــدى إمكانيــة مســاءلته عــن عــدم التزامــه بهــا، بجانــب التــزام املســؤولني عــن إدارة العمليــة بقيــم 

النزاهــة، ناهيــك عــن أهميــة االلتــزام مببــادئ الشــفافية أثنــاء تنفيــذ األعمــال.

 أواًل: تعزيز بيئة النزاهة يف عملية جمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية

تعــرف النزاهــة يف مجــال توزيــع املســاعدات اإلنســانية بأنهــا مجموعــة مــن القيــم املتعلقــة بضوابــط ســلوك األشــخاص الذيــن 
يديــرون هــذا العمــل، مــن حيــث ضــرورة متتعهــم بالصــدق واألمانــة واإلخــالص يف توزيــع املســاعدات وعــدم التمييــز بــني 
املتضرريــن، ويتطلــب وجودهــا توفيــر عــدد مــن الضمانــات، التــي تقلــل مــن فــرص الفســاد اخملتلفــة، مثــل محابــاة أشــخاص بوجــه 
غيــر حــق، أو تقــدمي املســاعدات عــن طريــق الواســطة واحملســوبية، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب يف املصالــح 
لألشــخاص املكلفــني، ميكــن أن يحســم لصالــح الفــرد املعنــي علــى حســاب املصلحــة العامــة ، وإميانــه بأهميــة احملافظــة علــى 

املســاعدات باعتبارهــا أمــواالً عامــة.
وقــد أكــد »دليــل منــع الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية«  علــى مجموعــة مــن املعاييــر واملبــادئ التــي متثــل مؤشــرات مهمــة للنزاهــة 

يف عمليــة توزيــع املســاعدات اإلنســانية. ومــن أبــرز هــذه املعاييــر القابلــة للتطبيــق خــالل فتــرات الطــوارئ مــا يلــي:
احلــرص علــى وضــع معاييــر مكتوبــة ومعلنــة لكيفيــة اختيــار املســتفيدين مــن املســاعدات، بحيــث تقــوم علــى أســس قطاعيــة 	 

وجغرافيــة متوازنــة تأخــذ باالعتبــار احتياجــات الفئــات الفلســطينية األكثــر تضــرراً واملناطــق املنكوبــة والعاطلــني عــن العمــل، 
واملناطــق املتضــررة، ونشــر هــذه املعاييــر وااللتــزام بهــا.

 جتنــب التحيــز يف اختيــار املســتفيدين بنــاء علــى أســس متييزيــة مردهــا العشــائرية أو الطافيــة أو احلزبيــة أو املناطقيــة أو 	 
اجلنــس.

 احلذر من املعلومات الكيدية التي تكون ناجتة عن عداوة بني سكان املنطقة أو املواطنني.	 
 احلرص على التشاور مع املقيمني يف املنطقة من خالل إشراك النساء واألقليات.	 
 جتنــب االبتــزاز أو الرشــوة أو العمــوالت أو إســاءة اســتخدام الســلطة أو املنصــب أو النفــوذ الوظيفــي أو اإلكــراه للضغــط 	 

باجتــاه املســتفيدين، أو تخصيــص املســاعدات ملســتفيدين معنيــني.
 جتنب الواسطة واحملسوبية واحملاباة يف حتديد املستفيدين.	 
 جتنب إخفاء معلومات أو حقائق من شأن إخفائها أن يحرم مستفيداً مستحّقاً، أو يعطي فرصة ملستفيد غير مستحق.	 
 جتنب الضغوط التي قد متارسها جهات خارجية أو داخلية بهدف التحيز يف اختيار املستفيدين.	 

مصطلح )نزاهة املواطن( هو مصطلح حتدث عنه الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، الذي يعني أن يلتزم املواطن املستفيد بقيم النزاهة أثناء تلقيه املساعدات، من حيث املصداقية يف 
مدى احتياجه وحقه باحلصول على تلك املساعدات واحترام حقوق اآلخرين باملساواة معه يف احلصول على تلك املساعدات، وااللتزام أيضاً باملسؤولية واملصلحة العامة من حيث احترام القوانني واألنظمة والتعليمات واحلرص على عدم 

تغليب مصلحته اخلاصة على املصلحة العامة.  
دليل منع الفساد يف املساعدات اإلنسانية، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، 2014، ص6-5. 

املصدر السابق 6. 
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ويف تقييمنا ملدى االلتزام بقيم النزاهة يف توزيع املساعدات اإلنسانية خالل فترة الطوارئ، ميكننا مالحظة اآلتي:
 بخصــوص احلــرص علــى وضــع معاييــر مكتوبــة ومعلنــة لكيفيــة اختيــار املســتفيدين مــن املســاعدات، بحيــث تقــوم علــى أســس 	 

قطاعيــة وجغرافيــة متوازنــة، تأخــذ باالعتبــار احتياجــات الفئــات الفلســطينية األكثــر تضــرراً، واملناطــق املنكوبــة، والعاطلــني 
عــن العمــل، واملناطــق املتضــررة، ونشــر هــذه املعاييــر وااللتــزام بهــا، فقــد أكــدت جميــع اجلهــات التــي متــت مقابلتهــا أنهــا 
قامــت بوضــع معاييــر مكتوبــة، إال أنهــا غيــر منشــورة. وبهــذا اخلصــوص، أوضــح ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أن مالحظتــه 
علــى معاييــر صــرف املســاعدات العينيــة والنقديــة يف معظــم اللجــان املركزيــة والفرعيــة هــي عــدم ربــط املعاييــر املســتند 
إليهــا يف صــرف املســاعدات بحالــة الطــوارئ، واألخــذ مبعاييــر ال تنطبــق بطبيعتهــا وحالــة الطــوارئ، وأن أســباب الصــرف 
لــم ترتبــط بالوبــاء أو تنشــأ عنــه، وغيــاب توفــر معاييــر موثوقــة لتوزيــع املســاعدات النقديــة مــن قبــل بعــض اللجــان، كمــا أن 
بعــض املعاييــر التــي اعتمدتهــا بعــض اللجــان لــم حتقــق العدالــة يف التوزيــع، يف حــني أن بعــض اللجــان الفرعيــة كانــت املعاييــر 

فيهــا غيــر موثقــة .
أمــا بخصــوص تســليم املتبرعــني مبســاعدات نقديــة نســخاً مــن ســندات القبــض التــي توضــح املبالــغ التــي مت التبــرع بهــا، 	 

فلــم تقــم بعــض اللجــان املركزيــة والفرعيــة بتســليم املتبرعــني ســندات للقبــض، واكتفــت بتســجيل التبرعــات املســتلمة علــى 
كشــوف .

ــة اللجــان 	  ــة، فــإن غالبي ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــه دي ــاد ب ــا أف ــاً مل ــة اســتالم الطــرود، فوفق ــق عملي أمــا بخصــوص توثي
ــة. ــن محاضــر رســمية موثق ــة اســتالم الطــرود ضم ــق عملي ــزم بتوثي ــم تلت ــة ل ــة والفرعي املركزي

أمــا بخصــوص فتــح حســاب بنكــي خــاص باملســاعدات النقديــة يف احملافظــات، فقــد أكــد ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أن 	 
غالبيــة احملافظــات التــي جــرى عليهــا التدقيــق لــم تقــم بفتــح حســاب بنكــي خــاص باملســاعدات النقديــة.

أمــا بخصــوص جتنــب التحيــز يف اختيــار املســتفيدين بنــاء علــى أســس متييزيــة مردهــا العشــائرية أو الطائفيــة أو احلزبيــة 	 
أو املناطقيــة أو اجلنــس، وجتنــب الواســطة واحملســوبية واحملابــاة يف حتديــد املســتفيدين. فقــد أكــدت اجلهــات التــي قدمــت 
مســاعدات أنــه ممــا ال شــك فيــه أن زيــادة الطلــب يف ظــل أزمــة كورونــا، بالنظــر إلــى ارتفــاع عــدد املتعطلــني وارتفــاع نســبة 
الفقــر والعــوز مبقابــل شــح املــوارد املاليــة املتوفــرة، وبالتالــي املســاعدات النقديــة والعينيــة املقدمــة جعــل الكثيــر مــن الذيــن 
لــم يحصلــوا علــى تلــك املســاعدات العتبــارات األولويــة ووجــود األحــوج منهــم يشــككون يف عدالــة التوزيــع ويشــتبهون بوجــود 
واســطة ومحســوبية يف عمليــة التوزيــع، مــع التأكيــد علــى أن اجلهــات التــي متــت مقابلتهــا أكــدت علــى احلياديــة يف عملهــا، 
وعلــى الرغــم مــن أن بعــض اجلهــات طغــى الطابــع احلزبــي علــى تشــكيلها، إال أنهــا لــم تــوزع علــى أســاس حزبــي أو مناطقــي 

أو عائلــي، وإمنــا وفــق املعاييــر التــي وضعتهــا. 

 جتنــب وضــع معاييــر اختيــار معقــدة أو غامضــة أو ضيقــة أو عامــة جــّداً، أو تلــك املعاييــر التــي تفضــل أو تســتبعد شــخصاً 	 
أو آخــر، أو جماعــة أو أخــرى، أو منطقــة أو أخــرى.

 جتنــب اعتمــاد قوائــم جاهــزة مقدمــة مــن جهــات عليــا )الرئاســة أو احلكومــة أو اجلهــات األمنيــة(، واحلــرص علــى إخضاعها 	 
ملعاييــر االختيار واالســتحقاق قبــل اعتمادها.

 جتنب تلقي مقدمي املساعدات هدايا أو هبات أو عدم إفصاحهم عنها.	 
االنسحاب من اتخاذ القرارات املرتبطة بوجود مصالح شخصية.	 

مقابلة مع األستاذ جفال جفال مدير عام ديوان الرقالة املالية واإلدارية بتاريخ 2020/12/2.

املرجع السابق.
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أمــا بخصــوص مراعــاة احلياديــة يف تشــكيل جلــان الطــوارئ احملليــة، فقــد لوحــظ أن الطابــع احلزبــي طغــى علــى غالبيــة 	 
تشــكيل هــذه اللجــان.

 أمــا بخصــوص املســاواة يف التمثيــل ومراعــاة وجــود املــرأة والشــباب يف تشــكيلة جلــان الطــوارئ احملليــة، فقــد لوحــظ أنــه 	 
ــاً يف جمــع البيانــات عنــد حتديــد قوائــم  هنــاك كان متثيــل للنســاء وللشــباب يف هــذه اللجــان، وأن النســاء لعبــت دوراً مهّم

املســتفيدين.
وفقــاً ملــا أفــادت بــه معظــم اجلهــات التــي متــت مقابلتهــا، فــإن هنــاك عــدداً مــن املواطنــني تقدمــوا لطلــب تلقــي مســاعدة، 	 

وبعــد التحقــق، ثبــت أنهــم بغيــر حاجــة، أو أنهــم تلقــوا مســاعدة مــن جهــات أخــرى، أو أن مــا يتــم طلبــه ال ميثــل احتياجــاً 
رئيســّياً يف مثــل هــذه الظــروف ، وهــو مــا ميــس مبفهــوم نزاهــة املواطــن.

أمــا بخصــوص تعــرض اجلهــات القائمــة علــى توزيــع املســاعدات لضغــوط أو تدخــالت أو تعرضهــم لالبتــزاز أو اإلكــراه باجتــاه 	 
تخصيــص املســاعدات ملســتفيدين معينــني، فقــد أفــادت بعــض اجلهــات أنهــا كانــت تتلقــى قوائــم مقترحــة ملســتفيدين مــن قبــل 
بعــض اجلهــات، إال أنهــا لــم تأخذهــا مــن املســلمات، وأخضعتهــا للتحقــق والتدقيــق مــن مــدى اســتحقاق األســماء الــواردة يف 

تلــك القوائم للمســاعدات اإلنســانية.
أمــا بخصــوص تلقــي مقدمــي املســاعدات هدايــا أو هبــات، فبالنظــر إلــى طبيعــة املســاعدات املقدمــة التــي كانــت معظمهــا 	 

طــروداً غذائيــة ومــواد تعقيــم ليســت ذات قيمــة عاليــة، فإنــه مــن املســتبعد تقــدمي رشــاوى مــن أجــل احلصــول عليهــا، وهــذه 
مســألة أكــد عليهــا جميــع الذيــن متــت مقابلتهــم.

إحدى احلاالت التي مت ذكرها أن أحد املواطنني طلب من إحدى جلان الطوارئ تزويده بسجائر.



25

ثانيًا: تعزيز بيئة املساءلة يف عملية جمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية

تعــرف نظــم املســاءلة يف مجــال توزيــع املســاعدات علــى أنهــا واجــب املســؤولني يف تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف 
املؤسســة، وبشــكل يتــم فيــه توضيــح وتفســير قراراتهــم وسياســاتهم لتحمــل املســؤوليات املترتبــة علــى هــذه القــرارات وااللتــزام 
ــاق يف تنفيــذ  ــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســتهم بشــكل يوضــح اإليجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو اإلخف بتق
سياســاتهم يف العمــل. كمــا يهــدف أيضــاً إلــى التأكــد مــن أن عملهــم يتفــق مــع القيــم القائمــة علــى العــدل والوضــوح واملســاواة.
وتعرف احملاســبة بأنها خضوع مقدمي اخلدمات للمســاءلة القانونية واإلدارية واألخالقية إزاء قراراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم، 

ويتمثــل ذلــك بوضــع مــن يشــغلون الوظائــف العامــة أمــام مســؤولياتهم نتيجــة للفحص واملســاءلة من قبل املســؤولني عنهم.

وقــد وضــع دليــل منــع الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية  جملــة مــن املبــادئ والقواعــد التــي ميكــن اعتبارهــا مؤشــرات للمســاءلة 
واحملاســبة يف هــذا املوضــوع مــن أبرزهــا:

 احلــرص علــى متابعــة مســتمرة ودوريــة للحــاالت املســتفيدة والتغييــرات التــي تطــرأ عليهــا إيجابــاً أو ســلباً مــن نواحــي الوضع 	 
املعيشــي واالقتصــادي، مواليــد أو وفيــات، وافديــن أو مغادريــن، بهــدف إعــادة تقييــم هــذه احلــاالت وحتديثهــا ســنوّياً أو كل 

ســتة أشــهر.
ــة احلجــب( وفقــاً لنتائــج 	  ــة للنظــر يف إمكانيــة حجــب املســاعدة عــن مســتفيدين معينــني )جلن ــى تشــكيل جلن  احلــرص عل

تقييــم احلــاالت املســتفيدة ســنوّياً أو كل ســتة أشــهر أو عنــد ورود معلومــات تســتدعي التقييــم الفــوري للحالــة واتخــاذ قــرار 
بشــأنها.

 احلرص على إجراء زيارات مفاجئة ملواقع التوزيع أو زيارات بيتية ملستفيدين تلقوا املساعدات.	 
 احلرص على وجود سجالت ورقية )وإلكترونية كلما أمكن ذلك( كاملة وصحيحة.	 
 احلرص من اجلهات اإلشرافية على وجود نظام محاسبي متطور ومحمي.	 
 احلرص على وجود تقارير مالية دورية يجري التحقق منها من عدة جهات.	 
 احلرص على تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للتحقق من سالمة العملية احملاسبية ووجود وثائق داعمة.	 
احلرص على أن تكون تقارير التدقيق سهلة الفهم وواضحة وغير معقدة.	 
 احلرص على مراجعة تقارير التدقيق ودراستها بعناية والكشف عن أي عيوب أو إخفاقات.	 
 احلــرص علــى احلصــول علــى إذن مســبق مــن جهــات أعلــى للتخلــص مــن املســاعدات اخملزنــة بســبب تعرضهــا للتلــف أو عــدم 	 

الصالحيــة للتوزيــع، مــع توضيــح أســباب عــدم الصالحية يف املســتودعات. 
 احلرص على وضع وسائل مراقبة للمستودعات ككاميرات املراقبة.	 
التأكد من القيام بعمليات اجلرد ووجود وثائق اجلرد وعدم العبث بها أو حتريفها.	 
 االنتباه إلى ما يتحدث به سكان املنطقة املستهدفة عن السلوك الشخصي ملقدمي املساعدات.	 
 االنتبــاه إلــى التقاريــر العامليــة أو التحقيقــات الصحفيــة حــول إســراف مقدمــي اخلدمــات أو عــدم فعاليــة توصيل املســاعدات 	 

ملستحقيها.

مرجع سابق، ص28-27.
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ــاءات مفتوحــة 	  ــم يف لق ــة تصوراته ــى مناقشــة ســلوك مقدمــي املســاعدات مــع اجملموعــات املســتفيدة ومطالع احلــرص عل
ــة. ــد إجــراء مســوحات دوري معهــم أو عن

 احلرص على التبليغ الفوري عن املساعدات املفقودة أو التالفة.	 
 احلرص على فصل املهام وتوزيع مهام طلب املساعدات واستالمها وتخزينها ومراقبة تخزينها وإرسالها. 	 

ويف تقييمنــا ملــدى االلتــزام بنظــم املســاءلة يف توزيــع املســاعدات اإلنســانية يف فلســطني خــالل فتــرة الطــوارئ، ميكننــا مالحظــة 
اآلتــي:

تقدمي التقارير	 

أكــدت معظــم اجلهــات التــي قامــت بجمــع وتقــدمي مســاعدات بأنهــا قامــت بإعــداد تقاريــر مفصلــة وقدمتهــا جمللــس الــوزراء، 
مثــل صنــدوق وقفــة عــز ووزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة العمــل، وهــذا مــا أكــده أمــني عــام مجلــس الــوزراء ، كذلــك قامــت 
احملافظــات برفــع تقاريرهــا املتعلقــة باملســاعدات يف ظــل جائحــة كورونــا إلــى وحــدة شــؤون احملافظــات يف الرئاســة، التــي كانــت 
بدورهــا ترفــع هــذه التقاريــر إلــى جلنــة الطــوارئ العليــا . ولكــن، وفيمــا يتعلــق بتقاريــر جلــان الطــوارئ احملليــة، لــم تكــن هنالــك 
ــت  ــة، رفع ــون. ويف بعــض جلــان الطــوارئ احمللي ــه القان ــص علي ــا ن ــاً مل ــي وفق ــاع املدن ــات الدف ــى مديري ــع إل ــة ترف ــر دوري تقاري
تقاريرهــا إلــى احملافــظ وإلــى تنظيــم فتــح ، وكانــت جلــان الطــوارئ التــي شــكلت يف اخمليمــات ترفــع تقاريرهــا للجنــة الشــعبية 
للمخيمــات الفلســطينية ، وبعــض اللجــان احملليــة قامــت بإعــداد تقاريــر، ولكــن لــم يتــم رفعهــا ألي جهــة. وقــد أكــد ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة أن كثيــراً مــن اللجــان الفرعيــة لــم تقــم برفــع تقاريــر دوريــة إلــى جلنــة الطــوارئ املركزيــة يف احملافظــة لتوضــح 

أعمالهــا واإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا خــالل فتــرة الطــوارئ ملنــع انتشــار الفيــروس .
كمــا أكــدت اجلهــات التــي قدمــت مســاعدات أنهــا أعــدت ســجالت ورقيــة وإلكترونيــة كاملــة وصحيحــة، وقامــت بعمليــات اجلــرد، 

وأكــدت علــى وجــود وثائــق اجلــرد، وأنــه لــم يتــم حتريفهــا، وهــي علــى اســتعداد لتقدميهــا ألي جهــة رقابيــة تطلبهــا.

مقابلة مع الدكتور أمجد غامن، أمني عام مجلس الوزراء بتاريخ 2020/7/22.
مقابلة مع اللواء موفق ضراغمة، وحدة شوون احملافظات يف الرئاسة الفلسطينية، بتاريخ 2020/9/6.

مقابلة مع األستاذ مراد املدني، عضو جلنة طوارئ شعبية ضاحية العزي يف محافظة طولكرم بتاريخ 2020/9/4.
مقابلة مع السيد محمد طه، اللجنة الشعبية يف مخيم الدهيشة، مرجع سابق.

مقابلة مع األستاذ جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية.



27

الرقابة	 

قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بإعــداد تقريــر بعنــوان »فعاليــة جلــان الطــوارئ املشــكلة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا«، 
وســيتم نشــره يف التقريــر الســنوي للديــوان. كمــا قــام الديــوان بإعــداد تقريــر حــول برنامــج دعــم ومســاندة العمــال املتضرريــن 
مــن إعــالن حالــة الطــوارئ . وقــد شــكل مجلــس الـــوزراء بتاريـــخ 2020/6/1 جلنــة لتقييــم أداء فلســطني خــالل جائحــة كورونــا، 
بحيــث تتولــى اللجنــة تقييــم إســتراتيجية احلكومــة وإجراءاتهــا مــن جميــع اجلوانــب القانونيــة واإلداريــة والصحيــة خــالل فتــرة 

الطــوارئ. وســتقوم اللجنــة بتقييــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا احلكومــة بخصــوص جمــع وتوزيــع املســاعدات .   
ــم وحــدات  ــم تق ــة الطــوارئ وظــروف اجلائحــة، ل ــه وبســبب حال ــات أن ــدت بعــض اجله ــة، فأك ــة الداخلي ــا بخصــوص الرقاب أم
الرقابــة الداخليــة بإعــداد تقاريــر عــن توزيــع املســاعدات اإلنســانية كمــا هــو احلــال يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، وإمنــا كانــت 

وحــدة الرقابــة مــن ضمــن خليــة األزمــة التــي شــكلها الوزيــر . 

أمــا يف صنــدوق وقفــة عــز، فقــد مت تشــكيل جلــان متخصصــة يف الصنــدوق، مــن أهمهــا اللجنــة التنفيذيــة واللجنــة املاليــة، التــي 
تقــوم مبراقبــة احلــركات املاليــة للصنــدوق والــواردة والصــادرة عنــه، كمــا مت التعاقــد مــع مدقــق حســابات خارجــي )شــركة آرنســت 

ويونــغ( للتدقيــق علــى حســابات الصنــدوق .

مداخلة قدمها األستاذ جفال يوسف جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف مؤمتر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« بتاريخ 2010/11/17.
مقابلة مع الدكتور أمجد غامن، أمني عام مجلس الوزراء بتاريخ 2020/7/22، مع ضرورة التنويه إلى أن اللجنة لم تكن قد أنهت أعمالها عند إجراء املقابلة.

مقابلة مع السيد أمين صواحلة، مدير عام التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية، بتاريخ 2020/7/20.
مقابلة مع السيد سعيد زيدان، أمني سر صندوق وقفة عز، بتاريخ 2020/7/22.
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الشكاوى	 

تعتبــر الشــكاوى واحــدة مــن أهــم أدوات املســاءلة التــي تخــول كل مــن يعلــم بتجــاوز أو مخالفــة مــا إن يشــتكي علــى هــذه اخملالفــة. 
لــذا، حرصــت معظــم اجلهــات التــي قامــت بتوزيــع املســاعدات علــى فتــح خطــوط تواصــل مــع املواطنــني لتلقــي شــكاواهم 

ــة عــن طلباتهــم. واستفســاراتهم واإلجاب
فعلــى ســبيل املثــال، أوضحــت وزارة التنميــة االجتماعيــة أن هنــاك عــدداً قليــاًل مــن الشــكاوى التــي وردت إلــى الــوزارة، كان 
موضوعهــا أنهــا تقدمــت للحصــول علــى مســاعدات، ولــم يصــرف لهــا، ولــم يكــن موضوعهــا أن هنــاك أناســاً صــرف لهــم ولــم 

ــة .  ــت نتيجــة أخطــاء فني يســتحقوا أو كان
كمــا أطلقــت وزارة العمــل دعــوة إلــى املتضرريــن الذيــن ســجلوا علــى املوقــع اإللكترونــي ولــم يتمكنــوا مــن االســتفادة مــن املســاعدة، 
بتســجيل شــكاواهم مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي للــوزارة، وتنطبــق عليهــم الشــروط التــي أعلنــت للمســتفيدين، وكان ميكــن التقــدم 

بالشــكوى مــن خــالل الرابــط اإللكترونــي املنشــور علــى الصفحــة  وفقــاً للتعليمــات اآلتيــة:

التقــدم للشــكوى فقــط للمســجل ســابقاً مــن خــالل االســتمارة اإللكترونيــة اخلاصــة بــوزارة العمــل، ولــم يكــن مــن ضمــن قائمــة 	 
املستفيدين.

اقرأ تعليمات التقدم بالشكوى قبل تقدميها واملوجودة على منوذج الشكوى.	 
للعامل حق التقدم بشكوى واحدة فقط.	 
عنــد التقــدم بشــكوى مــن خــالل الهاتــف احملمــول، يفضــل عمــل »اســتدارة تلقائيــة« للهاتــف، بحيــث تكــون شاشــة احملمــول 	 

بشــكل عرضــي.

ــو مــن  وبخصــوص تلقــي الشــكاوى يف صنــدوق وقفــة عــز، فبعــد االطــالع علــى املوقــع اإللكترونــي للصنــدوق، يالحــظ أنــه يخل
تخصيــص موقــع فيــه لتلقــي الشــكاوى أو وجــود جلنــة تظلمــات شــكلت فيــه، حيــث إنــه وبنــاء علــى مــا أفــاد بــه الصنــدوق، فإنهــم 
كانــوا جهــة جمــع وصــرف فقــط، وكانــوا يصرفــون بنــاء علــى قوائــم يتــم تزويدهــا للصنــدوق مــن اجلهــات ذات العالقــة، وبالتالــي، 

فــإن أيــة شــكاوى كان مــن املفتــرض أن تقــدم لتلــك اجلهــات التــي تقــدم قوائــم املســتفيدين وليــس للصنــدوق. 

أمــا بخصــوص الشــكاوى الــواردة إلــى احملافظــات، فقــد أفــادت محافظــة بيــت حلــم ومحافظــة نابلــس أنــه خــالل فتــرة اجلائحــة 
األولــى، مت تخصيــص أرقــام للشــكاوى، ومت تلقــي شــكاوى ومتابعتهــا، وكان موضــوع الشــكاوى مــن أشــخاص لــم يتلقــوا مســاعدات 

وطلبــوا أن يشــملهم التوزيــع.
أمــا يف جلــان الطــوارئ احملليــة، فبعــض اللجــان، وخاصــة التــي ترأســها الهيئــات احملليــة قامــت بتخصيــص أرقــام هواتــف 
الســتقبال شــكاوى وطلبــات املواطنــني، أمــا اللجــان التــي لــم تكــن برئاســة الهيئــات احملليــة، فوفقــاً ملــا أفــاد بــه بعــض أعضــاء هــذه 
اللجــان، فــإن خطــوط التواصــل والشــكاوى واملطالبــات كانــت علــى هواتــف أعضــاء اللجــان الشــخصية، وأن هــذه الشــكاوى كانــت 
تتــم متابعتهــا والتحقــق منهــا ومعاجلتهــا، فبعــض هــذه الشــكاوى كانــت تطلــب مســاعدة، وبعــد التحقــق، يتضــح أنهــا مســتحقة، 

ويتــم التعامــل معهــا وفــق املــوارد املتاحــة.

مقابلة مع السيد أمين صواحلة، مدير عام التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية، بتاريخ 2020/7/20.

مقابلة مع السيد أمين صواحلة، مدير عام التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية، بتاريخ 2020/7/20.
http://www.pal-workers.pna.ps/Complaints/Complaints.aspx



29

ثالثًا: تعزيز بيئة الشفافية يف عملية جمع وتوزيع املساعدات اإلنسانية

ــع املســاعدات وضــوح إجــراءات تقــدمي األشــخاص املكلفــني للخدمــات، وآليــة اتخــاذ القــرار،  تعنــي الشــفافية يف موضــوع توزي
وجهــة اتخــاذ القــرار، واإلفصــاح للجمهــور عــن السياســات املتبعــة، خاصــة السياســات ذات العالقــة بــإدارة املســاعدات، وتأمــني 
وصــول املعلومــات ذات العالقــة باملوضــوع، كشــروط مــن يســتحقها مثــاًل، جلميــع املواطنــني دون متييــز يف الوقــت املناســب 

والشــكل املناســب، حتــى يتمكــن اجلمهــور مــن االســتفادة منهــا بشــكل متســاٍو.  

وضــع دليــل منــع الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية  جملــة مــن املبــادئ والقواعــد التــي ميكــن اعتبارهــا مؤشــرات للشــفافية يف 
هــذا املوضــوع، ومــن أبــرز هــذه املؤشــرات:

ــر املعتمــدة لتوزيعهــا 	  ــف اجلوانــب، ســواء مــن حيــث حجمهــا أو املعايي ــف املســاعدات إلطــالع اجلمهــور مــن مختل ــح مل  فت
ــات املشــرفة. ــا للجه ــدة حوله ــة املع ــر الدوري ــا والتقاري وأســماء املســتفيدين منه

 احلــرص علــى مراجعــة حتليــل البيانــات التــي يصدرهــا جهــاز اإلحصــاء املركــزي بخصــوص الفقــر والنســب التــي تقدمهــا 	 
هــذه البيانــات عــن مواقــع انتشــاره.

 جتنب احلصول على البيانات واملعلومات عن املستفيدين من مصدر واحد.	 
 احلرص على إشراك وإعالم اجملتمع احمللي بعملية التوزيع عبر ملصقات أو اجتماعات.	 

أمــا بخصــوص القيــام باملتابعــة املســتمرة والدوريــة للحــاالت املســتفيدة والتغييــرات التــي تطــرأ عليهــا وإجــراء الزيــارات امليدانيــة 
والتفتيشــية لألســر املســتفيدة مــن املســاعدات، فأوضحــت بعــض اجلهــات التــي تقــدم مســاعدات بأنهــا تقــوم باملتابعــة املســتمرة 
والدوريــة لألســر املســتفيدة يف الظــروف العاديــة، إال أنــه وبســبب حالــة الطــوارئ والظــروف الصحيــة، لــم تقــم بالزيــارات، ولكــن 
ــا هــو احلــال يف وزارة  ــل واملواصــالت، كم ــة ووزارة النق ــة ووزارة املالي ــات احمللي ــة، كالهيئ ــات ذات العالق ــع اجله ــع م ــت تتاب كان

التنميــة االجتماعيــة .
أمــا بخصــوص تخزيــن املســاعدات، فتعــددت أماكــن التخزيــن، فبعــض اللجــان اســتخدمت مخــازن للهيئــات احملليــة، والبعــض 

مخــازن جلمعيــات خيريــة، والبعــض اســتخدم مخــازن تعــود ملكيتهــا ملواطنــني.

ومبراجعتنــا لدوائــر الشــكاوى يف اجلهــات الرســمية، فقــد مت التوضيــح بــأن هنــاك مــا يزيــد علــى )200( شــكوى وردت إلــى اإلدارة 
العامــة لدائــرة الشــكاوى يف األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء، وهــذه الشــكاوى كانــت علــى وزارة العمــل بخصــوص املســاعدات التــي 

قدمــت للعمــال مــن صنــدوق وقفــة عــز، ومت حتويلهــا مــن األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء إلــى وزارة العمــل ملتابعتهــا .
أمــا بخصــوص ورود شــكاوى إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول موضــوع توزيــع املســاعدات يف ظــل أزمــة كورونــا، فلــم تكــن 

هنــاك شــكوى قدمــت ســوى شــكوى واحــدة اتضــح بعــد التحقــق منهــا أنهــا شــكوى كيديــة .

مقابلة مع السيد كامل الرمياوي، مدير عام اإلدارة العامة للشكاوى يف األمانة العامة جمللس الوزراء بتاريخ 2020/9/3.  
مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2020/7/16.

مقابلة مع السيد أمين صواحلة، مدير عام التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية، بتاريخ 2020/7/20.
دليل منع الفساد يف املساعدات اإلنسانية، مرجع سابق، ص28-27.
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ويف تقييمنــا ملــدى االلتــزام بنظــم الشــفافية يف توزيــع املســاعدات اإلنســانية يف فلســطني خــالل فتــرة الطــوارئ، ميكننــا مالحظــة 
اآلتي:

 بخصــوص النشــر: يعتبــر نشــر املعلومــات مــن أهــم املؤشــرات علــى الشــفافية، وبالنســبة لتوزيــع املســاعدات اإلنســانية، فــإن 	 
املطلــوب هــو حتقيــق درجــة كافيــة مــن الشــفافية، مــع ضــرورة األخــذ باالعتبــار أن درجــة الشــفافية يف توزيــع املســاعدات 
تختلــف مــن جهــة إلــى أخــرى، فمثــاًل، درجــة الشــفافية املطلوبــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة تختلــف عــن درجــة الشــفافية 
املطلوبــة مــن وزارة العمــل أو مــن صنــدوق وقفــة عــز، فعلــى ســبيل املثــال، فيمــا يتعلــق بنشــر أســماء املســتفيدين مــن 
ــة، حيــث  ــة االجتماعي ــق الشــفافية أمــر ضــروري، بينمــا ال يكــون ذلــك يف وزارة التنمي املســاعدات يف وزارة العمــل، فتحقي

املســتفيدون مــن املســاعدات هــم أســر محتاجــة.
أمــا بخصــوص نشــر املعاييــر التــي مت بنــاء عليهــا حتديــد أســماء املســتفيدين مــن املســاعدات اإلنســانية، فذلــك أمــر 	 

ــي  ــات الت ــة للجه ــع اإللكتروني ــة املواق ــا، ومبراجع ــي قدمــت مســاعدات يف ظــل جائحــة كورون ــات الت ــة اجله ضــروري لكاف
قدمــت املســاعدات، جنــد أن معظــم اجلهــات لــم تنشــر املعاييــر التــي مت علــى أساســها حتديــد قوائــم املســتفيدين مــن تلــك 
ــى فيســبوك. ــا عل ــى موقعه ــع عل ــى أساســها مت التوزي ــي عل ــر الت ــل بنشــر املعايي ــل، قامــت وزارة العم املســاعدات. ويف املقاب

ــث  ــوزارات، ســواء مــن حي ــل احلكومــة وال ــي اتخــذت مــن قب ــاب الشــفافية يف بعــض القــرارات الت ــر غي ويف هــذا الســياق، يذك
محتواهــا، أو مــن حيــث مبــررات صدورهــا وتفســيرها، فعلــى ســبيل املثــال، قــرار إنشــاء صنــدوق وقفــة عــز لــم يتــم نشــره يف 

ــدوق.  ــع الصن ــوزراء أو موق ــس ال ــة العامــة جملل ــي لألمان ــع اإللكترون ــى املوق ــع الفلســطينية أو عل الوقائ
كمــا أن مــن أهــم مؤشــرات الشــفافية نشــر التقاريــر الصــادرة عــن اجلهــات ذات العالقــة بجمــع املســاعدات وتوزيعهــا. فقــد متــت 
مالحظــة أن تلــك اجلهــات، بالرغــم مــن قيامهــا بإعــداد تقاريــر عــن املســاعدات التــي تلقتهــا وقامــت بتوزيعهــا، إال أنهــا لــم تقــم 
ــي مت إيداعهــا  ــي قائمــة التبرعــات الت ــى موقعــه اإللكترون ــدوق وقفــة عــز نشــر عل ــه أن صن بنشــرها. وممــا جتــدر اإلشــارة إلي

لصالــح الصنــدوق.

ــت تتخــذ 	  ــي كان ــاب لتفســير معظــم القــرارات الت ــاك غي ــه كان هن أمــا بخصــوص تفســير القــرارات للجمهــور، فيالحــظ أن
بخصــوص جمــع وتوزيــع املســاعدات، فعلــى ســبيل املثــال، لــم يقــم صنــدوق وقفــة عــز بتفســير قراراتــه عندمــا قــرر النســبة 
التــي ســيتم صرفهــا مــن الصنــدوق لــكل قطــاع قــام الصنــدوق بدعمــه، مثــل حصــة وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة العمــل 
ووزارة الصحــة، مــع ضــرورة التنويــه إلــى أنــه عنــد مراجعــة الصنــدوق، بــني أن تلــك النســب حــددت بنــاء علــى مقتــرح مــن 
الصنــدوق مت إعــداده بالتنســيق مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة العمــل ووزارة الصحــة، إذ حــددت كل وزارة احتياجاتهــا 
وأولوياتهــا، باإلضافــة إلــى أنــه كانــت هنــاك بعــض التبرعــات مشــروطة مــن قبــل املتبرعــني يف أوجــه صرفهــا، ومت نقــاش 

املقتــرح عــدة مــرات مــع رئيــس الــوزراء، وأجريــت عليــه التعديــالت، ومتــت املوافقــة عليــه مــن رئيــس الــوزراء .  
أمــا بخصــوص مراجعــة حتليــل البيانــات التــي يصدرهــا اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بخصــوص الفقــر والنســب 	 

التــي تقدمهــا هــذه البيانــات عــن مواقــع انتشــاره، فقــد أفــادت بعــض اجلهــات أنهــا تســتفيد مــن بيانــات اجلهــاز املركــزي، كمــا 
هــو احلــال يف وزارة التنميــة االجتماعيــة وبعــض احملافظــات.

أمــا بخصــوص جتنــب احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات عــن املســتفيدين مــن مصــدر واحــد، فمعظــم اجلهــات أكــدت أنهــا 	 
ال تعتمــد يف احلصــول علــى البيانــات عــن املســتفيدين مــن مصــدر واحــد.

مقابلة أجراها الباحث مع السيد سعيد زيدان، مرجع سابق.
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 التوصيات

توصيات بخصوص اإلطار املؤسسي

إقــرار نظــام دائــم وشــامل إلدارة ومواجهــة الكــوارث يف فلســطني يضمــن اســتجابته لــكل مراحــل إدارة الكــوارث ومعاجلتهــا، . 1
ويوضــح اخلطــط واإلجــراءات الــالزم اتخاذهــا ملواجهــة احلــاالت الطارئــة والكــوارث، وحتديــد واجبــات كل جهة ومســؤولياتها 
ومتابعــة تنفيذهــا، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بجمــع وتوزيــع املســاعدات، بحيــث تتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة إدارة امللــف 

بالشــراكة مــع اجلهــات ذات االختصــاص )احملافظــات، والهيئــات احملليــة، وجلــان الطــوارئ،....(.
تفعيــل اجمللــس األعلــى للدفــاع املدنــي بصفتــه اجلهــة العليــا صاحبــة االختصــاص يف تنســيق اجلهــود الوطنيــة ملواجهــة . 2

حــاالت الطــوارئ.
ــة املوحــدة للمســاعدات يف تســجيل كل التدخــالت، والتنســيق . 3 ــزام بالبواب ــوزراء بضــرورة االلت ــس ال إصــدار قــرار مــن مجل

وتبــادل املعلومــات بــني كافــة اجلهــات ذات العالقــة لضمــان وصــول املســاعدات ملســتحقيها علــى أســاس التكامليــة ال 
االزدواجيــة.

وضــع اخلطــط لتوفيــر احلمايــة للفئــات الفقيــرة والضعيفــة واملهمشــة، وللفئــات التــي انكشــفت أو قــد تنكشــف نتيجــة هــذه . 4
األزمــة، خصوصــاً إذا اســتمرت لفتــرة طويلــة. 

إصــدار قــرار مــن الرئيــس للمحافظــني بضــرورة االلتــزام بآليــات عمــل القطــاع االجتماعــي علــى املســتوى احمللــي، واعتمــاد . 5
البيانــات املســجلة لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة، وآليــات التوزيــع والتخزيــن للمســاعدات اإلنســانية.

ضــرورة حوســبة كل العمليــات االجتماعيــة، وخصوصــاً إيجــاد قواعــد بيانــات حــول احلضانــات واجلمعيــات واألطفــال وعمــال . 6
املياومة.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة بالواقع العملي للعمال، سواء عمال الداخل أو العمال يف السوق احمللية مبختلف فئاتهم.. 7
إنشاء صندوق خاص بتأمينات العمال الفلسطينيني يف الداخل، وعدم انتظار قانون التأمينات االجتماعية.. 8
ــوارث، . 9 ــات والك ــى االســتجابة الســريعة لألزم ــدرة عل ــع بالق ــث تتمت ــة، بحي ــات احلكومي ــدى اجله ــات ل ــر نظــم املعلوم تطوي

وضــرورة أن يكــون هنــاك منــوذج علــى الســجل الوطنــي االجتماعــي خــاص باألزمــات وقــادر علــى تلبيــة احتياجــات املؤسســات 
اخملتلفــة.
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توصيات لتعزيز النزاهة واملساءلة والشفافية يف جمع وتقدمي املساعدات اإلنسانية

التأكيد على ضرورة االلتزام باملعايير واملبادئ الواردة يف دليل منع الفساد يف املساعدات اإلنسانية، ومن أهمها:

مراعــاة احلياديــة يف تشــكيل جلــان الطــوارئ احملليــة، بحيــث يتــم التأكيــد علــى أن هــذه اللجــان هــي جلــان طوعيــة خلدمــة . 1
مجمــوع الســكان، وهــي ذات بعــد اجتماعــي، ويجــب جتنــب تشــكيلها مــن قبــل التنظيمــات أو األحــزاب السياســية أو علــى 

خلفيــة االنتمــاء السياســي ألعضائهــا.
ضرورة اعتماد معايير مكتوبة وواضحة حتقق العدالة يف التوزيع.. 2
ضرورة توثيق استالم وتوزيع املساعدات النقدية والعينية من قبل اللجان املركزية واحمللية بسندات رسمية.. 3
ضــرورة إعــداد تقاريــر دوريــة تفصيليــة توضــح املســاعدات التــي مت تلقيهــا واملعاييــر املعتمــدة لتوزيعهــا وأســماء املســتفيدين . 4

منهــا ورفعهــا للجهــات اإلشــرافية.
ضــرورة قيــام اجلهــات الرقابيــة الرســمية بوضــع خطــط وآليــات تضمــن ممارســة دورهــا الرقابــي يف جمــع وتوزيع املســاعدات . 5

أثنــاء فتــرة الطوارئ.
وضــع آليــات للشــكاوى تراعــي حــاالت الطــوارئ، متكــن املواطنــني يف أماكــن ســكناهم مــن تقــدمي شــكاواهم بطريقــة ســهلة، . 6

وتوعيتهــم بهــذه اآلليــات. 
تكليــف الهيئــات احملليــة بتوفيــر أماكــن الســتخدامها كمســتودعات يف أيــام الطــوارئ لتخزيــن املســاعدات، بحيــث تكــون . 7

محميــة ومراقبــة.
نشر التقارير واملعايير التي يتم اعتمادها لتحديد املستفيدين من املساعدات اإلنسانية.. 8
نشــر وتفســير القــرارات التــي تتخــذ مــن قبــل احلكومــة والــوزارات، ســواء مــن حيــث محتواهــا، أو مــن حيــث مبــررات . 9

وتفســيرها. صدورهــا، 
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  قائمة املصادر واملراجع

املنشورات

 	https://www. .2014 ،»دليــل منــع الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان 
aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/f13a61d60efaa974

b73f309cb8eb7222.pdf
 د. أمجــد غــامن – أمــني عــام مجلــس الــوزراء، إدارة حالــة الطــوارئ الفلســطينية أثنــاء أزمــة الوبــاء العاملــي »كورونــا كوفيــد- 	 

  .»19
 	http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401 
 	/2855/17/https://ichr.ps/ar/1   الهيئة-املستقلة، ورقة موقف حول جلان الطوارئ احمللية 
 االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« )مأسســة وحوكمــة جلــان الطــوارئ( وقدمهــا برســالة إلــى مجلــس الــوزراء يف 	 

شــهر مايــو 2020 ملأسســة وحوكمــة جلــان الطــوارئ.
 لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، اآلثــار االجتماعيــة جلائحــة كورونــا يف فلســطني.. دالالتهــا علــى السياســات والتدخــالت 	 

احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، دراســة غيــر منشــورة. 

املقابالت 

 مقابلة مع السيد أنور حمام وكيل مساعد يف وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2020-7-15.	 
 مقابلة مع السيد أمين صواحلة، مدير عام التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2020-7-20.	 
 مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد بتاريخ 2020/7/2.	 
 مقابلة أجراها الدكتور أمجد غامن، أمني عام مجلس الوزراء، بتاريخ 2020/7/22.	 
 مقابلة مع مدير جفال جفال عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية السيد بتاريخ 2020/11/22.	 
 مقابلة مع السيد محمد اجلعفري، مدير عام العالقات العامة يف محافظة بيت حلم بتاريخ 2020/8/6.	 
 مقابلة مع السيد مازن الدنبق، مدير قسم الشؤون االجتماعية يف محافظة نابلس بتاريخ 2020/8/6.	 
 مقابلة مع السيد ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا بتاريخ 2020/7/23.	 
 مقابلة هاتفية مع األستاذ عبد اخلالق أبو جبارة، بلدية طولكرم بتاريخ 2020/7/22.	 
 مقابلة هاتفية مع السيد عبد الرحيم أبو حديد، مدير مكتب رئيس بلدية اخلليل بتاريخ 2020/8/5.	 
 مقابلة مع السيد محمد طه، اللجنة الشعبية يف مخيم الدهيشة بتاريخ 2020/8/12.	 
 مقابلة مع اللواء موفق ضراغمة، وحدة شؤون احملافظات يف الرئاسة الفلسطينية، بتاريخ 2020/9/6.	 
 مقابلة مع األستاذ مراد املدني، عضو جلنة طوارئ شعبية ضاحية العزي يف محافظة طولكرم بتاريخ 2020/9/4.	 
 مقابلة مع السيد سعيد زيدان، أمني سر صندوق وقفة عز، بتاريخ 2020/7/22.	 
 مقابلة مع السيد كامل الرمياوي، مدير عام اإلدارة العامة للشكاوى يف األمانة العامة جمللس الوزراء بتاريخ 2020/9/3.  	 
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مواقع الكترونية 

 	/https://www.facebook.com/MOLPalestine موقع وزارة العمل 
 اســتطالع مؤسســة أوراد، اســتطالع رأي فلســطيني حــول تأثيــر فيــروس كورونــا وتقييــم أداء احلكومــة واألطــراف ذات 	 

http://www.awrad.org/article  العالقــة.. نقــاط القــوة والضعــف علــى الرابــط
 مقابلة منشورة للسيد رامي مهداوي، مدير عام التشغيل يف وزارة العمل	 
 	http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4fa82bay83526330Y4fa82ba
 	  http://pnn.ps/news/502154 .مقابلة مع حسام أبو الرب، وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 	https://www.waqfetizz.ps انظر: املوقع االلكتروني لصندوق وقفة عز
 مداخلــة قدمهــا األســتاذ جفــال يوســف جفــال، مديــر عــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف مؤمتــر االئتــالف مــن أجــل 	 

ــخ 2010/11/17. النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بتاري





االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 

واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــالف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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