


حوكمة إدارة المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة 
خالل جائحة كورونا



ــور عزمــي الشــعيبي  ــر، وللدكت ــل للباحــث األســتاذ عبــد اهلل شرشــرة إلعــداده هــذا التقري يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزي
ــه. ــق أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وحتريرهــم ل وفري

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 
يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. حوكمــة إدارة 

املســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة خــال جائحــة كورونــا. غــزة- فلســطني.

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر، وال يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــرها.
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امللخص التنفيذي

تشــخص بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمليــة تقــدمي املســاعدات النقديــة والغذائيــة، لتحديــد الفجــوات والتحديــات 
وأفــق حتســني هــذه األنشــطة، باإلضافــة إلــى اخلــروج باســتخاصات وتوصيــات تطبيقيــة عمليــة ملعاجلــة هــذه التحديــات. وقــد 
اعتمــد هــذا التقريــر علــى مراجعــة األنظمــة والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمليــة توزيــع املســاعدات، كمــا مت عقــد 
مقابــات بحثيــة مــع كل مــن: وزارة الداخليــة، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وجمعيــة ســواعد 
للتنميــة، وجمعيــة أجيــال لإلبــداع والتطويــر، وجلنــة زكاة حــّي التفــاح، واخلبيــر التنمــوي أســامة نوفــل، واخلبيــر التنمــوي طــال 
ــروس  ــرة انتشــار في ــة خــال فت ــة والنقدي ــق بنزاهــة تقــدمي املســاعدات الغذائي ــي تتعل ــك للوصــول للفجــوات الت ــة، وذل ــو ركب أب

كورونــا يف قطــاع غــزة، وذلــك منــذ ينايــر 2020 وحتــى يونيــو مــن ذات العــام. 
وقــد خلــص التقريــر إلــى تعــدد اجلهــات التــي تعمــل يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانية، ومــن أبرزهــا : القطــاع احلكومــي، 
واملنظمــات األمميــة، والقطــاع األهلــي، والقطــاع اخلــاص، واملبــادرات الفرديــة، وال يوجــد إطــار مؤسســي ينظــم عمــل هــذه 
املؤسســات بشــكل جامــع، حيــث ميكــن وصــف دور وزارة التنميــة االجتماعيــة بأنــه دور إشــرايف، وتنســيقي يف أحســن األحــوال. 
باإلضافــة إلــى وجــود ضعــف كبيــر علــى صعيــد وجــود سياســات ُملزمــة ملنــع الفســاد يف العمــل اإلنســاني يف قطــاع غــزة. كمــا ال 
يقــوم العاملــون يف اجملــال اإلنســاني بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة قبــل قيامهــم بــأداء مهامهــم، وذلــك لغيــاب وجــود السياســات 
امللزمــة، وعــدم وجــود جســم إداري حكومــي يســتقبل ويحتفــظ بإقــرارات الذمــة املاليــة، وغيــاب القانــون الــذي ينظــم إجــراءات 

قبولهــا، وحفظهــا، والتحقــق منهــا.
كمــا خلــص التقريــر إلــى وجــود فجــوة تشــريعية كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتشــريعات الناظمــة لتقــدمي املســاعدات النقديــة والغذائيــة، 
حيــث يخلــو النظــام القانونــي يف قطــاع غــزة مــن أي قوانــني تنظــم عمليــة جمــع التبرعــات مــن املبــادرات الفرديــة، وتضمــن نزاهــة 
ــون ينظــم املســؤولية  ــا ال يوجــد يف قطــاع غــزة أي قان ــاً، كم ــاً وإدارّي ــا مالّي ــات صــرف التبرعــات وتوثيقه ــادرات، وآلي هــذه املب

االجتماعيــة للشــركات يف القطــاع اخلــاص. 
ــة يف  ــة احلكومي ــة املتابع ــل جلن ــي أقــرت مــن قب ــم إدراج النزاهــة ومكافحــة الفســاد كجــزء أساســي يف اخلطــط الت ــم يت ــا ل كم
قطــاع غــزة، وإمنــا تشــير املؤسســات التــي مت إجــراء مقابــات معهــا إلــى أنهــا أخــذت بعــني االعتبــار شــفافية اإلجــراءات والرقابــة 
ومتابعــة نزاهــة اإلجــراءات احلكوميــة بشــكل ذاتــي وروتينــي، دون أن يكــون هنــاك جــزء مخصــص يف اخلطــة ملكافحــة الفســاد 

ونزاهــة اإلجــراءات.
وعلــى الرغــم مــن اجلهــود لضمــان تقــدمي املســاعدات اإلنســانية دون خضــوع عمليــة االختيــار للتأثيــر السياســي أو للمحابــاة بنــاء 
علــى االنتمــاء حلــزب سياســي معــني، إال أن عمليــة تقــدمي املســاعدات النقديــة والعينيــة خضعــت لهــذا النــوع مــن التأثيــر، مثــل 

وجــود حصــص للتنظيمــات السياســية، أو ترشــيح األســماء عبــر أحــزاب سياســية.
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وعلــى صعيــد شــفافية تقــدمي املســاعدات الغذائيــة والنقديــة، فــإن قواعــد البيانــات املوحــدة، واملشــتركة، التــي تتــم املوافقــة علــى 
إتاحتهــا لطــرف ثالــث، ال »تفلتــر« بشــكل قطعــي األســماء املكــررة، وال تضمــن عــدم تلقــي املســتفيد اخلدمــة مــن أكثــر مــن جهــة، 
لغيــاب اجلســم التنســيقي املوحــد، وذلــك بســبب عــدم إنشــاء، أو تفعيــل، البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة، التــي تتيــح 
جلميــع مقدمــي اخلدمــات اإلغاثيــة االطــاع علــى املســتفيدين ومعلوماتهــم وطبيعــة مــا يتلقونــه مــن مســاعدات، واجلهــات التــي 
تقدمهــا لهــم، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود نظــام موحــد ميكــن مــن خالــه التتبــع املالــي للمســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة، 
نظــراً لوجــود أكثــر مــن جهــة تعمــل علــى إدخالهــا، وبالتالــي، فــإن املواطنــني والباحثــني، ال يســتطيعون الوصــول بشــكل شــفاف إلــى 

بيانــات موحــدة وحقيقيــة تعبــر عــن املســاعدات الغذائيــة والنقديــة املقدمــة للمواطنــني يف قطــاع غــزة.
وعلــى صعيــد املســاءلة، فقــد خلــص التقريــر إلــى أنــه تتــم متابعــة الشــكاوى مــن خــال أنظمــة محوســبة يف املؤسســات الرســمية، 
حيــث يتــم حتويــل جميــع الشــكاوى لوكيــل الــوزارة، الــذي يقــوم بــدوره بتحويلهــا للجهــات اخملتلفــة، إال أن اجلهــات الرســمية ال 
يوجــد لديهــا  دليــل اســتقبال الشــكاوى يضمــن إجــراءات واضحــة ومحــددة، مــع تعــدد جهــات اســتقبال الشــكاوى، وعــدم توفــر 
موظفــني مختصــني الســتقبال الشــكاوى يف دوائــر متخصصــة. كمــا تتــم الرقابــة علــى اجلمعيــات األهليــة مالّيــاً وإدارّيــاً بواســطة 
وزارة الداخليــة، يف حــني تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بالرقابــة علــى اجلمعيــات فنّيــاً، عبــر دائــرة مختصــة مت تأسيســها يف 

فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا.
ــع  ــف املســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة، مبشــاركة جمي ــا إلدارة مل ــة علي ــر بضــرورة تأســيس جلن ــد أوصــى هــذا التقري لق
اجلهــات الفاعلــة، احلكوميــة واألهليــة والدوليــة والقطــاع اخلــاص، اســتجابة لنــداء شــبكة املنظمــات األهليــة الفلســطينية، وحصر 
جميــع املســاعدات اإلنســانية املقدمــة مــن قبــل القطــاع احلكومــي يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، مبــا فيهــا املســاعدات التــي تقــدم 

مــن قبــل اجلهــات غيــر اخملتصــة، مثــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة.
وعلــى صعيــد التشــريعات الفلســطينية، فقــد أوصــى التقريــر بضــرورة إصــدار قانــون فلســطيني لتنظيــم عمليــة جمــع التبرعــات 
ــم  ــة تنظي ــا، وآلي ــاً، وحتــدد أوجــه صرفه ــاً وإدارّي ــع التبرعــات مالّي ــة جم ــة تنظــم عملي ــواد قانوني ــة، يتضمــن م ــة والنقدي العيني
اجلهــات القائمــة علــى جمعهــا، واحلصــول علــى التراخيــص أو اإلشــعارات للجهــات اخملتصــة، وإصــدار قانــون فلســطيني لتنظيــم 
املســؤولية اجملتمعيــة لشــركات القطــاع اخلــاص، وذلــك لتنظيــم اجلهــود التــي تقدمهــا شــركات القطــاع اخلــاص كتبرعــات عينيــة 
ــط  ــي، ووضــع ضواب ــل اجلماعــي اإللكترون ــات التموي ــة عملي ــة متابع ــح وأنظمــة تنظــم عملي ــى إصــدار لوائ ــة، والعمــل عل ونقدي
لضمــان نزاهــة هــذه العمليــات، وذلــك عبــر إلــزام العاملــني يف اجملــال اخليــري بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة، ومنحهــم أذونــاً 

مبمارســة هــذه العمليــات وفــق ضوابــط إداريــة وماليــة.
كمــا طالــب التقريــر اجلهــات اخملتصــة، باعتمــاد مؤشــرات مخاطــر الفســاد، ومؤشــرات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة كعناصــر 
رئيســية يف اخلطــط احلكوميــة التقييميــة إلدارة الــوزارات والهيئــات احلكوميــة ملــف أزمــة فيــروس كورونــا، ومطالبــة وزارتــي 
الداخليــة والتنميــة االجتماعيــة واجلهــات األخــرى الفاعلــة يف مجــال تقــدمي املســاعدات اإلنســانية بتبنــي سياســات منــع الفســاد، 

وإقــرارات الذمــة املاليــة للموظفــني العاملــني يف مجــال توزيــع املســاعدات الغذائيــة والنقديــة.
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كمــا أوصــى التقريــر األحــزاب السياســية الفلســطينية، بتحييــد ملــف املســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة عــن التجاذبــات 
السياســية بــني كل مــن احلكومــة الفلســطينية وحكومــة األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، وقــف عمليــة 
اختيــار املســتفيدين وفقــاً لانتمــاء السياســي، ومطالبــة اجلهــات احلكوميــة الفاعلــة يف قطــاع غــزة، بتنظيــم البنــوك العاملــة يف 

قطــاع غــزة دون ترخيــص، وإخضاعهــا لرقابــة ســلطة النقــد فيمــا يخــص املســاعدات النقديــة املقدمــة مــن قبلهــا. 
وقــد أوصــى التقريــر بضــرورة حوســبة قواعــد البيانــات اخلاصــة باملســتفيدين، وإطــاق قاعــدة بيانــات موحــدة جلميــع اجلهــات 
ــى  ــات املســتفيدة إل ــار الفئ ــة اختي ــل التدخــات البشــرية يف عملي ــني باملســاعدات اإلنســانية، وتقلي ــد املواطن ــوم بتزوي ــي تق الت
حــدود دنيــا، ومطالبــة اجلهــات القائمــة علــى تقــدمي املســاعدات النقديــة بتعزيــز نزاهــة التحويــات النقديــة عبــر تقــدمي األمــوال 

بواســطة احلــواالت البنكيــة، والشــيكات حصــراً.
وعلــى صعيــد الشــفافية، فقــد أوصــى التقريــر بإطــاق البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة يف قطــاع غــزة، وإتاحــة الوصــول 
لهــا جلميــع املســتفيدين ومقدمــي اخلدمــات اإلغاثيــة، لضمــان الشــفافية واإلفصــاح عــن املســاعدات، والبرامــج اإلغاثيــة، وتبــادل 
قوائــم املســتفيدين واملرشــحني للحصــول علــى اخلدمــات اإلنســانية، ومطالبــة اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع املســاعدات اإلنســانية 
بإتاحــة خدمــات التتبــع املالــي للمنــح املاليــة املقدمــة للحكومــة أو ملنظمــات اجملتمــع املدنــي، مبــا يشــمل اإلفصــاح عــن نــوع 

املســاعدات وقيمتهــا املاليــة، وقوائــم املســتفيدين املباشــرين، وعمليــات الشــراء املتعلقــة بهــذه املنــح املاليــة.
كمــا أوصــى التقريــر اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع العمــل اإلغاثــي واإلنســاني بتبنــي دليــل شــكاوى موحــد، وتأســيس وحــدات 
شــكاوى يف الــوزارات والهيئــات احلكوميــة ذات الصلــة، ومطالبــة وزارة الداخليــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة باحتــرام بنــود قانــون 
املؤسســات األهليــة فيمــا يتعلــق بالرقابــة ومتابعــة عمــل املؤسســات األهليــة، والتدقيــق علــى أعمالهــا، مبــا يشــمل إتاحــة ذلــك 

حصــراً للــوزارة اخملتصــة.
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املقدمة

تعتبــر جائحــة كورونــا أزمــة ذات منشــأ طبيعــي تضــرب فلســطني، ونظــراً للطبيعــة غيــر املســبوقة لهــذه األزمــة، فــإن إجــراءات 
احلجــر الصحــي التــي مت اتخاذهــا علــى وجــه الســرعة، قــد تتيــح اجملــال للفوضــى وحــدوث أخطــاء أو االســتخدام الســيئ 
ــذ البرامــج، وقــد يترافــق معهــا  ــاك، واحلاجــة امللحــة لتنفي ــة االرتب ــن حال ــي قــد يســتغلها البعــض منتهزي للســلطة املمنوحــة الت
ضعــف أو تهــاون يــؤدي إلــى اإلخــال باإلجــراءات الرقابيــة التقليديــة، األمــر الــذي يعــزز فــرص حــدوث املمارســات غيــر النزيهــة، 
أو الفســاد. ونظــراً لألوضــاع االقتصاديــة الســيئة يف قطــاع غــزة، فــإن جــزءاً كبيــراً مــن املســاعدات التــي قدمــت للقطــاع خــال 
الفتــرة التــي يركــز عليهــا هــذا التقريــر تنــدرج حتــت نطــاق التحويــات النقديــة إلــى األفــراد، وشــراء األغذيــة وتوزيعهــا، بســبب 

ازديــاد احتياجــات العائــات املنكشــفة للفقــر أو التــي تتعــرض خملاطــر الفقــر بســبب تعطــل أعمالهــا.
قبــل تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19(، كان مــا يقــرب مــن ثلــث الســكان -نســبة تبلــغ 32.7%، أو 1.6 مليــون شــخص- 
غيــر قادريــن علــى تكلفــة شــراء األطعمــة املغذيــة. وترتفــع معــدالت انعــدام األمــن الغذائــي بــني النســاء -تعانــي نســبة تبلــغ %32 
مــن األســر التــي تعيلهــا نســاء مــن انعــدام األمــن الغذائــي- وال ســيما يف قطــاع غــزة، حيــث تبلــغ 54%.  ونتيجــة لذلــك، فــإن كّاً 
مــن القطــاع احلكومــي واملؤسســات الدوليــة واألهليــة، قامــت بتقــدمي العديــد مــن املســاعدات الغذائيــة والنقديــة، وذلــك لتــايف 

النتائــج اخلطيــرة للوبــاء علــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتماعــي.
وتشــير خطــة متويــل االســتجابة ملواجهــة فيــروس كورونــا يف األرض الفلســطينية احملتلــة )مــن خــال خطــة االســتجابة املشــتركة 
بــني الــوكاالت ملواجهــة فيــروس كورونــا ومــن خــارج إطارهــا( إلــى أن الــوكاالت األمميــة حتــى تاريــخ 2020/6/16، رصــدت لقطــاع 
األمــن الغذائــي حوالــي 12 مليــون دوالر أميركــي، بلــغ مجمــوع التمويــل املســتلم مــن خالهــا 9.5 مليــون دوالر أميركــي . أمــا علــى 
ــة اخملصصــة للبرنامــج الوطنــي ملكافحــة  ــى الرغــم مــن تأخــر دفعــات التحويــات النقدي ــه عل ــة، فإن ــد التحويــات النقدي صعي
الفقــر الــذي تديــره وزارة التنميــة االجتماعيــة، إال أن العديــد مــن املســتفيدين قــد تلقــوا مســاعدات نقديــة مــن خــال املؤسســات 
ــة  ــة الفرديــة مــن احملســنني. كمــا قامــت دول ــة، ومبــادرات القطــاع اخلــاص مثــل مبــادرة »وقفــة عــّز« واملبــادرات اخليري اخليري
قطــر بتقــدمي ســبع دفعــات مــن املنحــة القطريــة التــي يســتفيد منهــا أكثــر مــن مئــة ألــف مواطــن يف قطــاع غــزة، وتزيــد قيمــة 
املنحــة الواحــدة علــى 10 مايــني دوالر أميركــي. إن تعــدد اجلهــات التــي تقــوم مبنــح هــذا النــوع مــن املســاعدات، إضافــة إلــى أن 
جــزءاً كبيــراً مــن أنشــطة توزيــع املســاعدات النقديــة والغذائيــة؛ ال يتابــع بشــكل فعــال مــن قبــل الســلطة الفلســطينية مــن الناحيــة 

الفعليــة.
إن هــذا التقريــر يشــخص بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمليــة تقــدمي املســاعدات النقديــة والغذائيــة، ويحــدد الفجــوات 
ــة عمليــة ملعاجلــة هــذه  ــات تطبيقي والتحديــات وأفــق حتســني هــذه األنشــطة، باإلضافــة إلــى اخلــروج باســتخاصات وتوصي

التحديــات.

برنامج الغذاء العاملي،

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

https://ar.wfp.org/countries/palestineبرنامج الغذاء العاملي،

https://www.ochaopt.org/ar
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اعتمــد إعــداد هــذا التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث متــت مراجعــة بعــض األدبيــات، ومنهــا األنظمــة والسياســات 
والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمليــة توزيــع املســاعدات، كمــا مت عقــد مقابــات بحثيــة مــع كل مــن وزارة الداخليــة، ووزارة التنميــة 
االجتماعيــة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، ومؤسســات قاعديــة وجلــان زكاة، وخبــراء يف التنميــة، وذلــك لتأمــني مــا يكفــي مــن 
معلومــات ذات عاقــة، تخضــع لتحليــل الباحــث وفريــق عمــل أمــان، للوصــول إلــى اســتخاصات محــددة بالتركيــز علــى مجموعــة 
قيــم حتكــم عمــل املســؤولني والعاملــني يف عمليــة حشــد هــذه املســاعدات، وكذلــك مجموعــة املبــادئ واملعاييــر التــي حتكــم العمليــة 
ــة ووضــوح  ــرارات وسياســاتها واخلطــط التنفيذي ــى اتخــاذ الق ــل عل ــي تعم ــات الت ــا، ووضــوح اجله ــث وضوحه ــا، مــن حي برمته

إجــراءات العمــل.
إن جنــاح القطــاع العــام يف تنفيــذ أي خدمــة عامــة، واحلــد مــن االنحــراف، يســتندان لوجــود نظــام مســاءلة فعــال، يلــزم املســؤولني 
بتقــدمي تقاريــر دوريــة للجهــات املســؤولة عنهــم، واجلهــات املســتفيدة مــن خدماتهــا، إضافــة إلــى التزامهــم بالقــرارات الصــادرة 

مــن قبــل مرؤوســيهم، وحتمــل نتائجهــا.



10

حوكمة إدارة المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة

اإلطار القانوني والسياسات احلكومية املعتمدة لتقدمي املساعدات النقدية الغذائية

القانون األساسي الفلسطيني. 	

ينــص القانــون األساســي الفلســطيني يف املــادة 22 منــه علــى: »ينظــم القانــون خدمــات التأمــني االجتماعــي والصحــي ومعاشــات 
العجــز والشــيخوخة. ورعايــة أســر الشــهداء واألســرى، ورعايــة اجلرحــى واملتضرريــن واملعاقــني، واجــب ينظــم القانــون أحكامــه 

وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأمــني الصحــي واالجتماعــي«. 

القانون رقم )	( للعام 000	 بشأن قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية. 	

ينــص قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة الفلســطيني علــى أن للفلســطينيني احلــق يف ممارســة النشــاط االجتماعــي 
ــون  ــاح القان ــد أت ــة. وق ــات األهلي ــات والهيئ ــك احلــق يف تشــكيل وتســيير اجلمعي ــة، مبــا يف ذل ــي والعلمــي بحري ــايف واملهن والثق
للجمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة، تلقــي املســاعدات وجمــع التبرعــات، حيــث نــص القانــون يف املــادة )32( علــى أنــه مبــا 
ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون، يحــق للجمعيــات والهيئــات تلقــي مســاعدات غيــر مشــروطة خلدمــة عملهــا. كمــا نصــت 
املــادة )33( علــى أن للجمعيــات والهيئــات حــق جمــع التبرعــات مــن اجلمهــور أو مــن خــال إقامــة احلفــات واألســواق اخليريــة 
واملباريــات الرياضيــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل جمــع األمــوال لألغــراض االجتماعيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وذلــك بعــد إشــعار 

الــوزارة اخملتصــة.
وعلــى صعيــد القطــاع اخلــاص، فــإن قانــون الشــركات املطبــق يف قطــاع غــزة، لم يتضمــن أي نصوص تتعلق باملســؤولية االجتماعية 
ــة  ــوزراء برئاســة هيئ ــس ال ــرار مــن مجل ــي مت تشــكيلها بق ــة للحوكمــة يف القطــاع اخلــاص، الت ــة الوطني للشــركات، ولكــن اللجن
ســوق رأس املــال، أشــارت يف وثيقــة حوكمــة القطــاع اخلــاص إلــى ضــرورة وأهميــة تبنــي مبــدأ املشــاركة اجملتمعيــة كمــا ورد يف 
قانــون ضريبــة الدخــل، مــن جــواز التنزيــل مــن مقــدار الدخــل اخلاضــع ألي شــخص مــن التبرعــات املدفوعــة لصناديــق الــزكاة 
واجلمعيــات اخليريــة واجلمعيــات غيــر الهادفــة للربــح واملســجلة رســمّياً يف فلســطني والتبرعــات ملؤسســات الســلطة الوطنيــة 

مبوجــب دعــوة عامــة رســمية، بحيــث ال تزيــد علــى 20% مــن صــايف الدخــل.
ومــن تقاليــد اجملتمــع الفلســطيني وتراثــه مبــادرة عــدد مــن األفــراد العاديــني لتقــدمي العــون وجمــع املســاعدات للعائــات احملتاجة، 

وتقــدمي املســاعدات العينيــة للعائــات الفقيــرة، إضافــة إلــى جمــع الــزكاة وتوزيعهــا وذبــح وتوزيــع األضاحــي علــى الفقراء.
يف األنظمــة املقارنــة، يتــم تنظيــم عمليــة جمــع وتقــدمي التبرعــات النقديــة والعّينيــة حســب قوانــني وأنظمــة مختلفــة، حيــث تنظــم 
قوانــني اجلمعيــات األهليــة شــروط احلصــول علــى املنــح والتبرعــات وإنفاقهــا، فيمــا تنظــم قوانــني املســؤولية االجتماعيــة قواعــد 
التبــرع وتقــدمي اخلدمــات للمجتمــع مــن قبــل القطــاع اخلــاص والشــركات. وتتــم ممارســة هــذه األنشــطة بشــكل اعتيــادي مــن قبــل 
املواطنــني، دون وجــود ضوابــط مرجعيــة تتعلــق بالتــزام املســؤولني عــن العمــل بقيــم محــددة تتعلــق بنزاهــة املســؤولني عــن العمــل أو 
حتديــد املبــادئ اخلاصــة بشــفافية اإلجــراءات يف ممارســة هــذا النــوع مــن النشــاطات، إضافــة إلــى عــدم وضــوح آليــات املســاءلة 

والرقابــة علــى ممارســة هــذا النشــاط والقائمــني عليــه. 
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ووفقــاً للممارســات العمليــة، فــإن احلكومــة الفلســطينية كانــت متــارس هــذا النشــاط باالســتناد إلــى القــرارات التــي مت اتخاذهــا 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه وفقــاً ملســؤوليتها يف إعــداد وتنفيــذ برامــج اجتماعيــة تتعلــق بتقــدمي مســاعدات 
نقديــة أو عينيــة علــى احملتاجــني. وتتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة مباشــرة تنفيــذ هــذه البرامــج بتمويــل مــن اخلزينــة العامــة 
واالحتــاد األوروبــي والبنــك الدولــي، وقــد درجــت العــادة أن يقــوم مكتــب الرئيــس بتقــدمي هــذا النــوع مــن األنشــطة ومــا زال كذلــك، 

كمــا تقــوم بــه بعــض األجهــزة األمنيــة، إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه بعــض املؤسســات الدوليــة العامــة يف فلســطني. 

اإلطار املؤسسي الناظم لتقدمي املساعدات النقدية والغذائية يف قطاع غزة

وزارة التنمية االجتماعية . 	

ال تــزال وزارة التنميــة االجتماعيــة تعمــل بشــكل موحــد يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عبــر البرنامــج الوطنــي ملكافحــة 
الفقــر، وهــي مــن الــوزارات التــي مــا زالــت تعمــل  ببرامــج واحــدة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبشــكل خــاص البرنامــج 
ــات  ــوزارات والهيئ ــة ال ــع بقي ــي م ــاً يف إطــار تكامل ــؤدي دوراً تخصصّي ــي ت ــوزارة اخملتصــة الت ــر، وهــي ال ــي ملكافحــة الفق الوطن
احلكوميــة اخملتلفــة، إلرســاء القواعــد االجتماعيــة األساســية للحكومــة لتحســني مســتوى معقــول ملعيشــة األســر الفلســطينية، 
ــاة الكرميــة ولتحقيــق التنميــة الشــاملة واألمــن االجتماعــي لهــا، وصــوالً للرفــاه االجتماعــي، حيــث تهــدف هــذه  ولضمــان احلي
الــوزارة إلــى  حتســني املســتوى املعيشــي للفئــات املهمشــة يف املــدن والريــف واخمليمــات، وتطويــر البرامــج االجتماعيــة اخلاصــة 
بفئــات ذوي اإلعاقــة واملســنني واألطفــال واألســرة واألحــداث، ودعــم اســتقرار األســرة ومتاســكها، باعتبارهــا اللبنــة األساســية يف 
بنــاء اجملتمــع. وخــال جائحــة كورونــا، كانــت الــوزارة مــن أهــم مــزودي املســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة، حيــث قامــت وزارة 
التنميــة االجتماعيــة بتوزيــع الطــرود الغذائيــة للفئــات الفقيــرة يف قطــاع غــزة كجــزء مــن مهامهــا جتــاه اجملتمــع، وينــاط بهــذه 
ــوزارة، لــإلدارة العامــة للحمايــة االجتماعيــة، التــي يعــزى إليهــا اإلشــراف الفنــي واإلداري علــى تنظيــم وتوزيــع  املهمــة داخــل ال
املســاعدات اإلنســانية، وتقــدمي االقتراحــات وتصميــم األنظمــة اخلاصــة باملســاعدات، والعمــل علــى توفيــر احلمايــة االجتماعيــة 
ــوزارة  ــر تضــرراً خــال اجلائحــة، وخــال العــام اجلــاري، أعلنــت ال ــات املهمشــة  األكث ــدى الفئ ــة الفقــر ل ــة ومحارب واالقتصادي
أنهــا قامــت بإعــداد خطــة اســتجابة خاصــة بقطــاع غــزة، يف ظــل جائحــة كورونــا، بقيمــة 39 مليــون دوالر، تغطــي فتــرة 3 أشــهر 

)أيلــول/ ســبتمبر، وتشــرين األول/ أكتوبــر، وتشــرين الثانــي/ نوفمبــر( .
كمــا يعتبــر برنامــج التحويــات النقديــة الــذي تــزود وزارة الشــؤون االجتماعيــة الفئــات الهشــة التــي تعتبــر األكثــر تضــرراً 
مــن جائحــة كورونــا مــن خالــه، مبســاعدات ماليــة دوريــة، عنصــراً رئيســّياً مــن عناصــر دعــم صمــود املواطــن وضمــان بقائــه 

واســتمراريته، حيــث يدفــع الــوزارة لتقــدمي هــذه اخلدمــات، التــزام الســلطة الوطنيــة قانونّيــاً برعايــة الفئــات الهشــة. 

مداخلة وزير التنمية االجتماعية يف االجتماع التنسيقي للمانحني، 

http://www.mosa.gov.ps/املوقع اإللكتروني لوزارة التنمية االجتماعية، 

https://nn.ps/news/Palestine/2020329862/10/09/
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وزارة األوقاف والشؤون الدينية - جلان الزكاة   .	

اإلدارة العامــة للــزكاة هيئــة حكوميــة تابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، تعنــى بجمــع أمــوال الــزكاة والصدقــات وصرفهــا 
ملســتحقيها وفقــاً للضوابــط الشــرعية، علــى كفالــة األيتــام واألســر احملتاجــة الفقيــرة. وتعتبــر اإلدارة العامــة للــزكاة يف قطــاع غــزة، 
اجلهــة الرســمية التــي تقــوم باإلشــراف علــى 45 جلنــة زكاة موزعــة يف محافظــات قطــاع غــزة اخلمــس، وهــي عبــارة عــن جلــان 
مناطقيــة متخصصــة، نشــطت خــال فتــرة انتشــار فيــروس كورونــا علــى جمــع املســاعدات وزكاة األمــوال والتبرعــات ومنحهــا 
للفقــراء واملتضرريــن مــن اجلائحــة، ويتــم إنشــاء هــذه اللجــان بقــرار صــادر عــن وزيــر األوقــاف أو مــن يفوضــه الوزيــر بذلــك . 

بعض املؤسسات األهلية يف قطاع غزة  .3
بلــغ عــدد اجلمعيــات األهليــة املرخصــة يف قطــاع غــزة 985 منظمــة أهليــة، منهــا 854 محليــة، إضافــة إلــى 96 أجنبيــة، تتــوزع علــى 
مختلــف اجملــاالت والقطاعــات. نشــطت العديــد مــن املؤسســات األهليــة يف تنفيــذ برامــج ونشــاطات بهــدف تقــدمي املســاعدات 
النقديــة والغذائيــة للفقــراء بشــكل خــاص يف فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا. وتشــير وزارة الداخليــة إلــى أن تدخــات املؤسســات 
األهليــة يف قطــاع غــزة خــال الفتــرة الســابقة قــد تصــل إلــى مليونــي دوالر أميركــي فقــط، نفذتهــا 70 مؤسســة أهليــة محليــة، 

و15 مؤسســة أجنبيــة .

مؤسسات األمم املتحدة )األونروا وبرنامج الغذاء العاملي(  .4

ــر  ــك عب ــزة، وذل ــة للفلســطينيني يف قطــاع غ ــدمي املســاعدات الغذائي ــوم بتق ــي تق ــة الت ــروا أهــم املؤسســات األممي ــر األون تعتب
برنامــج اإلنعــاش واخلدمــات االجتماعيــة، حيــث يهــدف هــذا البرنامــج إلــى ضمــان عمليــات تداخــل واســتهداف موحــدة ومتســقة 
ومعــززة للفقــر، التــي مــن شــأنها أن تســمح بالتخفيــف مــن معانــاة األســر املعيشــية وجعــل االســتعمال الفعــال للمــوارد متاحــاً، 
حيــث عملــت وكالــة الغــوث علــى إدمــاج برنامــج الطــوارئ مــع اإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة يف نيســان مــن عــام 2013، مــا أدى 

إلــى حــدوث العديــد مــن التغيــرات الهيكليــة.

إلــى جانــب األونــروا، ينشــط برنامــج األغذيــة العاملــي التابــع لــألمم املتحــدة، واملتخصــص يف تقــدمي املعونــة الغذائيــة الدوليــة 
للــدول الفقيــرة، فمنــذ بدايــة جائحــة كورونــا، قــدم البرنامــج العديــد مــن املســاعدات الغذائيــة والقســائم الشــرائية عبــر وزارة 

التنميــة االجتماعيــة، واألونــروا، ومؤسســات أهليــة قاعديــة.

النسبة املئوية عدد اجلمعيات نوع اجلمعية األهلية

%87 854 جمعية محلية
%2 24 جمعية محلية فرع ملؤسسة أّم يف الضفة الغربية
%10 96 فرع ملؤسسة أجنبية
%1 11 فرع محلي ملؤسسة محلية
%100 985 اإلجمالي

انظر: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، بيئة النزاهة يف عمل اجلهات القائمة على إدارة ملف الزكاة يف قطاع عزة، رام اهلل، 2019، ص 12. 
أمين عايش، مدير الشؤون العامة واجلمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.
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اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار  .5

ــوم  ــر مــن عــام 2012، تق ــة، تأسســت يف شــهر أكتوب ــة القطري ــة منبثقــة عــن وزارة اخلارجي ــة إعــادة إعمــار غــزة هــي جلن جلن
بــإدارة وتنفيــذ منــح دولــة قطــر إلعــادة إعمــار غــزة، منــذ انتشــار جائحــة كورونــا يف قطــاع غــزة مطلــع عــام 2020، عملــت اللجنــة 
القطريــة علــى دفــع حتويــات نقديــة بقيمــة $100 لعــدد يتــراوح مــا بــني 70 - 100 ألــف أســرة، كجــزء مــن التفاهمــات السياســية 
بــني كل مــن االحتــال وحركــة حمــاس، بهــدف التقليــل مــن اآلثــار االقتصاديــة لعمليــة اإلغــاق واحلجــر الصحــي، حيــث تبلــغ 

قيمــة التمويــل اخملصــص للتحويــات النقديــة عشــرة مايــني دوالر أميركــي يف الدفعــة الواحــدة.

صندوق وقفة عّز  .6

صنــدوق وقفــة عــز، هــو صنــدوق وطنــي مت تأسيســه بقــرار مــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني د. محمــد اشــتية، وبنــاء علــى توجيهــات 
الرئيــس محمــود عبــاس. يهــدف إنشــاؤه إلــى تركيــز اجلهــود الوطنيــة للمســاهمة يف مواجهــة تداعيــات أزمــة انتشــار فيــروس 
كورونــا يف فلســطني وأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة. ويهــدف الصنــدوق كذلــك إلــى تعزيــز التضامــن والتكافــل بــني 
مختلــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني، مــن خــال مشــاركة كافــة املؤسســات والشــركات ورجــال األعمــال واألفــراد داخــل فلســطني 

والشــتات، باملســاهمة مــن خالــه للتخفيــف مــن آثــار هــذه األزمــة، ومواجهــة جائحــة كورونــا يف فلســطني .

املبادرات الفردية  .7

ــادرات بواســطة  ــم هــذه املب ــم تنظي ــادة، يت ــري يف قطــاع غــزة، يف الع ــل اخلي ــد العم ــن أهــم رواف ــة م ــادرات اجملتمعي ــر املب تعتب
العائــات )دواويــن العائــات( والتجمعــات الشــبابية التطوعيــة، وأفــراد ناشــطني يف هــذا اجملــال، بطبيعــة احلــال هــذا النــوع مــن 

األنشــطة، ال ينــدرج حتــت أي إطــار مؤسســي. 

https://www.waqfetizz.ps/املوقع اإللكتروني لصندوق وقفة عز 
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واقع املساعدات النقدية والغذائية

ال ميكــن فهــم واقــع املســاعدات النقديــة والعينيــة خــال فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا، مبعــزل عــن احلالــة التــي ميــر بهــا قطــاع 
ــى قطــاع غــزة، وزادت مــن نســب  ــرات احلصــار عل ــث فاقمــت اجلائحــة مــن تأثي ــل انتشــار اجلائحــة، حي ــرة مــا قب غــزة يف فت
ــر اجلهــات  ــا عب ــرة انتشــار جائحــة كورون ــة خــال فت ــة والغذائي ــث مت تقــدمي املســاعدات النقدي ــة. حي ــة والفقــر املرتفع البطال
واملؤسســات احملليــة )احلكوميــة وغيــر احلكوميــة( والدوليــة كمــا ذكــر ســابقاً، فيمــا يتعلــق بقطــاع األمــن الغذائــي، فقــد أعــدت 
الــوكاالت املتخصصــة التابعــة لــألمم املتحــدة العامــة يف األراضــي الفلســطينية خطــة االســتجابة اإلنســانية لــألمم املتحــدة 
ــن  ــه م ــاً، معظم ــة 43,538,224 دوالراً أميركّي ــًا بقيم ــام 2020، تلقــت اخلطــة متوي ــن الع ــى شــهر 6 م ــه حت ــام 2020، فإن للع
خــال الصنــدوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ اخلــاص بــاألمم املتحــدة، فيمــا كان اجلــزء املتبقــي منــه قــد مّت التبــرع بــه مــن قبــل 

ــة. ــة، والفرنســية، والسويســرية، واألملاني ــات الروســية، واإلســبانية، والكندي احلكوم

جدول رقم )1( حجم التمويل خلطة االستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة حسب جهة التمويل  

اجلهة املستلمة إجمالي التمويل اجلهة املانحة
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني  22.293.277 دوالراً أميركّياً الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني  احلكومة اليابانية  5.563.282 دوالراً أميركّياً

برنامج الغذاء العاملي  2.890 دوالراً أميركّياً  خاصة )أفراد ومنظمات(
برنامج الغذاء العاملي  1.629.977 دوالراً أميركّياً احلكومة الكندية 
برنامج الغذاء العاملي  1567.398 دوالراً أميركّياً احلكومة السويسرية 
برنامج الغذاء العاملي  1.000.000 دوالر أميركّي احلكومية الروسية االحتادية 
برنامج الغذاء العاملي  282.805 دوالرات أميركّية احلكومة الفرنسية 
برنامج الغذاء العاملي  5.871.154 دوالراً أميركّياً احلكومة األملانية 
برنامج الغذاء العاملي  1.011.327 دوالراً أميركّياً احلكومة السويدية 
برنامج الغذاء العاملي  1.000.000 دوالر أميركي احلكومة الروسية االحتادية 
برنامج الغذاء العاملي  10.917 دوالراً أميركّياً احلكومة اإلسبانية 
برنامج الغذاء العاملي  643.144 دوالراً أميركّياً احلكومة األملانية 
برنامج الغذاء العاملي  1.188.128 دوالراً أميركّياً احلكومة الكندية 
برنامج الغذاء العاملي  1.476.813 دوالراً أميركّياً احلكومة الكندية 

ونظــراً للمســتجدات املتعلقــة بفيــروس كورونــا، قامــت وكاالت األمم املتحــدة اخملتلفــة بإعــداد خطــة االســتجابة املشــتركة بــني 
ــاً يف كل مــن  الــوكاالت ملواجهــة فيــروس كورونــا، ومــن خارجهــا، حيــث بلــغ إجمالــي متويــل اخلطــة 46,034,640 دوالراً أميركّي
ــة 7,312,328 دوالراً  ــي. متــت تغطي ــن الغذائ ــني دوالر مخصصــة لقطــاع األم ــا 9 ماي ــن بينه ــة وقطــاع غــزة، م ــة الغربي الضف

ــاً مــن خــال اخلطــة، فيمــا مت تأمــني التمويــل املتبقــي مــن خــارج اخلطــة. أميركّي

https://www.ochaopt.org/content/covid-19-response-plan-financial-requirements-updateاملوقع اإللكتروني ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  
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تغطية القطاعات خال خطة االستجابة املشتركة بني الوكاالت ملواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها

املصدر: خطة االستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة للعام 2020

ــرة يف  ــح األســر الفقي ــة لصال ــة قطــر بدفــع 7 دفعــات مــن التحويــات النقدي ــام 2020، قامــت دول ــول مــن الع ــى شــهر أيل وحت
قطــاع غــزة، بقيمــة 76 مليــون دوالر أميركــي ،  ضمــن رزمــة املســاعدات التــي تقدمهــا قطــر لقطــاع غــزة، بنــاء علــى التفاهمــات 
السياســية التــي عقــدت بــني حركــة حمــاس وإســرائيل برعايــة قطريــة، والتــي مت اســتئنافها خــال فتــرة انتشــار اجلائحــة، مــن 

بينهــا مســاعدة ماليــة لـــ70 ألــف أســرة متضــررة مــن جائحــة كورونــا.

قيمة املنحة عدد املستفيدين تاريخ املنحة
7 مايني دوالر أميركي فقط 70.000 أسرة فقيرة 2020 / 1 / 22
12 مليون دوالر أميركي فقط 120.000 أسرة فقيرة 2020 /2 /22
10 مايني دوالر أميركي فقط 100.000 أسرة فقيرة 2020 / 3 / 30
10 مايني دوالر أميركي فقط 100.000 أسرة فقيرة 2020 / 4 / 30
10 مايني دوالر أميركي فقط 100.000 أسرة فقيرة 2020 / 6 / 27
10 مايني دوالر أميركي فقط 100.000 أسرة فقيرة 2020 / 7 / 25
10 مايني دوالر أميركي فقط 100.000 أسرة فقيرة 2020 / 9 / 8
7 مايني دوالر أميركي فقط 70.000 أسرة فقيرة 2020 / 9 / 8

https://q-grc.psاملوقع اإللكتروني للجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، 
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أمــا محلّيــاً، فــإن وزارة التنميــة االجتماعيــة قدمــت العديــد مــن املســاعدات النقديــة والغذائيــة يف النصــف األول مــن العــام 2020، 
حيــث مت صــرف قســائم شــرائية بتمويــل مــن برنامــج الغــذاء العاملــي بقيمــة 7,200,000 دوالر أميركــي لألســر الفقيــرة، كمــا مت 
دفــع شــيكات التحويــات النقديــة لألســر الفقيــرة بقيمــة 27,142,857 دوالراً أميركّيــاً بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي واحلكومــة 
الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة. خــال الفتــرة مــن 1 كانــون الثانــي حتــى حزيــران مــن العــام 2020، أدارت وزارة التنميــة 
االجتماعيــة بقطــاع غــزة مبــادرة )عيلــة واحــدة(، وهــي مبــادرة تضمنــت تبــرع موظفــي حكومــة قطــاع غــزة بجــزء مــن مســتحقات 
رواتبهــم بقيمــة 3 مايــني شــيقل علــى شــكل حتويــات نقديــة تتــراوح بــني 200 - 400 شــيقل للعائــات األشــد فقــراً، تضــاف 
إلــى ذلــك 157 أســرة مــن ذوي الشــهداء بتكلفــة وصلــت إلــى 840276 شــيقًا، و257 أســرة أخــرى مــن املوظفــني املفصولــني مــن 
الوظائــف احلكوميــة بتكلفــة وصلــت إلــى 1412854 شــيقًا، إلــى جانــب رعايــة املواليــد التوائــم مــن عــدد 3 إلــى أكثــر لنحــو 61 
أســرة بتكلفــة 21 ألــف شــيقل .  ياحــظ أن معظــم اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة متــت عبــر متويلهــا مــن 
احلكومــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة بشــكل أساســي، أو عبــر القطــاع اخلــاص والقطــاع األهلــي، دون مســاهمة فعليــة مــن 

إيــرادات احلكومــة التــي تديــر القطــاع العــام يف غــزة، حســب تقريــر النصــف األول لــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة.

وعلــى الرغــم مــن إفصــاح املؤسســات األمميــة، واحلكومــة القطريــة عــن حجــم التمويــل املقــدم، إال أنــه ال ميكــن االعتمــاد علــى 
البيانــات الرســمية كمصــدر وحيــد للوصــول إلــى حجــم التمويــل املقــدم خــال النصــف األول مــن العــام 2020، وذلــك بســبب 
وجــود عــدد كبيــر مــن املمولــني، مثــل حمــات الدعــم والتضامــن الدولــي التــي ال ميكــن حصرهــا وال تفصــح عــن حجــم أنشــطتها، 
ــة بحجــم  ــة املتعلق ــات احلكومي ــإن البيان ــو ســالم، ف ــرم أب ــر ك ــر معب ــدمي الدعــم عب ــى تق ــل عل ــات تعم ــون هــذه اجله ونظــراً لك
املســاعدات املقدمــة لقطــاع غــزة يف النصــف األول مــن العــام 2020، التــي دخلــت عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم، قــد بلغــت 3,473 

شــاحنة موزعــة كالتالــي:

محمد حمادة مدير دائرة التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية بقطاع غزة، خال برنامج لقاء مع مسؤول يف مقر وزارة اإلعام بغزة، 2020/2/9.
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التمويل غير احلكومي للمساعدات النقدية والغذائية عبر وزارة التنمية االجتماعية يف النصف األول من عام 2020  

عدد املستفيدين مصدر التمويل العملة بالدوالر العملة بالشيقل اسم املشروع
160 جمعية الفاح 45000 مشروع فكاك الغارمني
350 األطباء العرب 24000  التغذية الصحية ملرضى

السرطان
25 جمعية الرحمة 3750  بدل إيجار أسر تضررت

 يف العدوان األخير على
غزة

150 مؤسسة اإلغاثة اإلسامية 45000 بدل إيجار لألسر الفقيرة
مؤسسة اإلغاثة اإلسامية 7150 25000  طرود غذائية خملزن

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

50000 كندا 771428 2700000  قسائم شرائية بقيمة 54
شيقًا

622 CRS 124400  قسائم شرائية لألسر
الفقيرة

IHH 32696  مساعدة املتضررين بحريق
النصيرات

28  أسرة هيئة األعمال اإلماراتية 9300  مساعدة املتضررين بحريق
النصيرات

174 إنتربال 28571 100000 مشروع فكاك الغارمني
الهال األحمر القطري 10000 36000 300 طرد غذائي
جمعية الرحمة الكويتية 5000 مساعدات نقدية

تكافل 21528 57350 مساعدات نقدية
اللجنة القطرية 2948412  وجبات طعام ملراكز احلجر

الصحي
مجموعة مؤسسات 651693  وجبات طعام ملراكز احلجر

الصحي
153613 عبوة مجموعة مؤسسات 43889 1536130 مياه معدنية
150 أسرة الثقافة والفكر احلر 22500 قسائم شرائية

40000 140000 مساهمة من شركة جوال

التقرير نصف السنوي )2020(  لوزارة التنمية االجتماعية.
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اخلدمات املقدمة من قبل وزارة التنمية االجتماعية يف قطاع غزة ضمن خطة إدارة أزمة فيروس كورونا  

املبلغ البند
2403872 مجموع مبالغ املساعدات العينية حتى 2020/6/30
18000 جمعية الرحمة الكويتية توّفر احتياجات متنوعة بقيمة $5000
18000 نقداً من جمعية قوافل اخلير مبلغ $5000
75350 من تكافل 75350 شيقًا نقداً

2948412 وجبات طعام متويل اللجنة القطرية
6150607 وجبات طعام متويل اللجنة القطرية
1757316 املبلغ بالدوالر 

تعتمــد وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية علــى جلــان الــزكاة يف قطــاع غــزة، حيــث قدمــت جلــان الــزكاة املنتشــرة يف قطــاع غــزة 
خــال النصــف األول مــن العــام مســاعدات نقديــة بقيمــة 273,050 شــيقًا، و5450 دوالراً أميركّيــاً، إضافــة إلــى تقــدمي جلــان 
الــزكاة مــا يزيــد علــى  14,685  طــرداً وســلة غذائيــة، و1650 حصــة مــن اللحــوم، و 7,540  وجبــة طعــام و650 قســيمة شــرائية، 

و37 كفالــة يتيــم جديــدة .                                                                                                       
والحقــاً، وزعــت اإلدارة العامــة للــزكاة التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة مســاعدات نقديــة وعينيــة مبــا قيمتــه 568 ألــف 
ــى مســتوى محافظــات  ــزكاة املنتشــرة عل ــر جلــان ال ــا، عب ــرة ومتضــررة مــن جائحــة كورون ــى نحــو 10500 أســرة فقي شــيقل عل

القطــاع، وذلــك خــال الفتــرة مــا بــني 2020/9/4 حتــى 2020/9/6 .
أمــا القطــاع اخلــاص، فلــم يشــهد قطــاع غــزة أي مبــادرات منظمــة للقطــاع اخلــاص، ســوى املســاهمات التــي مت تقدميهــا مــن 
قبــل صنــدوق وقفــة عــز، حيــث بلــغ إجمالــي التبرعــات التــي جمعهــا الصنــدوق حتــى 2020/5/11 مــا يزيــد علــى 18 مليــون دوالر 
أميركــي، حيــث نشــط الصنــدوق يف تقــدمي حتويــات نقديــة بقيمــة 700 شــيقل خلمســة آالف عامــل متضــرر مــن جائحــة كورونــا 

يف قطــاع غــزة .

التقرير نصف السنوي )2020(  لوزارة التنمية االجتماعية.
حتليل املوقع اإللكتروني لوزارة األوقاف )https://palwakf.ps/ar/(  يف الفترة من 1 يناير- 30 يونيو من العام 2020.

https://alray.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=219068   2020/9/8 ،وكالة الرأي احلكومية
https://www.waqfetizz.ps/املوقع اإللكتروني لصندوق وقفة عز 
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النزاهة والشفافية واملساءلة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية خالل انتشار جائحة كورونا

النزاهة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية يف فترة انتشار جائحة كورونا. 	

النزاهة ومكافحة الفساد يف اخلطط احلكومية إلدارة أزمة انتشار فيروس كورونا يف قطاع غزة	 

قامــت جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي، وهــي اللجنــة اإلداريــة املســؤولة عــن إدارة الشــأن العــام يف قطــاع غــزة يف الوقــت احلالــي، 
بإطــاق خطــة غيــر منشــورة إلدارة أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا يف قطــاع غــزة ، يتولــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف قطــاع 
غــزة عمليــة التدقيــق والتقييــم واملتابعــة إلجــراءات الــوزارات اخملتلفــة يف قطــاع غــزة فيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، إال أنــه ياحــظ 
أن الدراســة التقييميــة لــم تتضمــن ســوى تقييــم لــألداء الفنــي للــوزارات، كل وزارة حســب اختصاصهــا، فيمــا لــم تتضمــن الدراســة 
التقييميــة بنــداً يتعلــق بنزاهــة اإلجــراءات وســامتها مــن الفســاد، فيمــا يشــير الديــوان إلــى أن نزاهــة اإلجــراءات مت فحصهــا 

خــال تقييــم األداء الفنــي بشــكل ضمنــي، وليــس بشــكل مســتقل .

مشاركة أصحاب املصلحة يف التخطيط واإلعداد للمساعدات اإلنسانية 	 

مت إعــداد اخلطــة اخلاصــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة دون مشــاركة األطــراف ذات العاقــة، مثــل منظمــات 
اجملتمــع املدنــي أو املســتفيدين. كمــا أن اخلطــة اخلاصــة مبواجهــة آثــار فيــروس كورونــا بــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف الضفــة 
الغربيــة لــم يتــم إقرارهــا ســوى يف شــهر ســبتمبر 2020. وتشــير وزارة التنميــة االجتماعيــة إلــى أن أســباب ذلــك تعــود يف بعــض 
األحيــان إلــى اعتمــاد الــدول املانحــة لسياســة )no-contact policies( التــي متنــع املؤسســات األهليــة مــن التعــاون مــع احلكومــة 

يف قطــاع غــزة .

تعدد اجلهات القائمة على توزيع املساعدات النقدية والغذائية	 

تتعــدد اجلهــات القائمــة علــى توزيــع املســاعدات النقديــة والغذائيــة، وال يجمــع هــذه اجلهــات الدوليــة، أو احلكوميــة، أو األهليــة، 
أو القطــاع اخلــاص، أو املبــادرات الفرديــة، أي جســم تنســيقي موحــد، يعمــل علــى تنســيق جهــود هــذه املؤسســات، مــا يــؤدي يف 
العديــد مــن احلــاالت إلــى تكــرار أســماء املســتفيدين، وعــدم ضمــان املســاواة والعدالــة يف عمليــة التوزيــع، واجتــاه بعــض مــزودي 

اخلدمــات إلــى حصــر هــذه املســاعدات يف فئــات حزبيــة، أو عائليــة .

 وهــو قطــاع يجمــع بــني املنظمــات اإلنســانية ،The Food Security Sector (FSS) يف ديســمبر 2012، مت إطــاق مجموعــة
 التابعــة لــألمم املتحــدة وغيــر التابعــة لهــا علــى قــدم املســاواة. ويلتــزم أعضــاء القطــاع، مــن خــال املشــاركة النشــطة، بالســعي
ــاء ــزام ببن ــزام أخاقــي ومســاءلة أمــام الســكان وااللت ــى أســاس الت ــا، عل ــة العمــل اإلنســاني خــال جائحــة كورون ــز فعالي  لتعزي
 شــراكة فعالــة ورعايتهــا، حيــث قامــت مجموعــة قطــاع األمــن الغذائــي بتنفيــذ عــدد كبيــر مــن األنشــطة، إال أن مجموعــة تشــمل

 جميــع املؤسســات التــي تعمــل يف القطــاع اإلنســاني

أشرف أبو موسى، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة بتاريخ، 2020/7/9.

أشرف أبو موسى، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة بتاريخ، 2020/7/9.
أسامة شرف، وزارة التنمية االجتماعية، اجتماع ملناقشة مسودة الدراسة بتاريخ 2020/10/21.

طال أبو ركبة، خبير تنموي، مقابلة بتاريخ، 2020/7/9. 2020/10/21.
https://fscluster.org/state-of-palestine/working-groupsانظر:
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آلية اختيار الفئات املستفيدة من املساعدات النقدية والغذائية	 

علــى الصعيــد احلكومــي، يتــم اختيــار الفئــات املســتفيدة مــن املســاعدات النقديــة أو العينيــة التــي تقــدم بواســطة وزارة التنميــة 
االجتماعيــة خــال فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا عبــر البرنامــج الوطنــي ملكافحــة الفقــر، وهــي اآلليــة التقليديــة التــي يتــم اختيــار 
املســتفيدين مــن خالهــا بغــض النظــر عــن مســببات املســاعدة اإلنســانية، وهــو برنامــج يعتمــد علــى بحــث ميدانــي متكــرر لألســر 
املســتفيدة، وتُســتهدف األســر مــن خــال منــوذج خــاص بالبرنامــج الــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن املتغيــرات التــي تأخــذ بعــني 
ــة مــن خــال  ــم رقمي ــى قي ــرات إل ــل هــذه املتغي ــم حتوي ــث يت ــرة يف األراضــي الفلســطينية، حي ــار خصائــص األســر الفقي االعتب
معادلــة خاصــة بقيــاس مســتويات املعيشــة )PMTF(، ومــن ثــم يتــم تشــغيل املعادلــة علــى األســر التــي مت جمــع بياناتهــا، ومــن ثــم 
يتــم جتميــع العامــات، وعنــد نقطــة فصــل محــددة )خــط الفقــر الشــديد(، تكــون األســرة مرشــحة لاســتفادة مــن البرنامــج، كمــا 
تقــوم الــوزارة بتشــغيل املعادلــة كل ثاثــة أشــهر دورّيــاً، علــى جميــع االســتمارات املدققــة، وتصنــف املعادلــة مقــدم الطلــب يف حــال 

كان مســتفيداً مــن البرنامــج أم ال . 
ــات  ــة، يوجــد حتــدٍّ واضــح بشــأن وجــود بيان ــج املســاعدات النقدي ــة ببرنام ــة املتعلق ــة االجتماعي ــات وزارة التنمي باســتثناء بيان

مدققــة وشــاملة عــن املتعطلــني أو احملتاجــني. 

كمــا أوضحــت املؤسســات التــي تعمــل يف توزيــع املســاعدات 
اإلنســانية خــال انتشــار اجلائحــة أن آليــة اختيــار املســتفيدين 
غالبــاً مــا تكــون عبــر االســتفادة مــن القوائــم التــي تتيحهــا 
باملتضرريــن  خاصــة  قوائــم  جهــزت  التــي   ،FSS مجموعــة 
ــر برنامــج  ــا عب ــم إعــادة التحقــق منه ــا، وتت مــن جائحــة كورون
االجتماعيــة يف  التنميــة  وزارة  عبــر  للمســتفيدين  مخصــص 
قطــاع غــزة، ميكــن مــن خالــه للمؤسســات أن تتحقــق مــن 
البيانــات اخلاصــة باملســتفيد، ومعرفــة مــا إذا كان حصــل علــى 
مســاعدات مــن جهــات أخــرى. يف حــني أن بعــض املؤسســات 
ذكــرت أنهــا حتصــل علــى قوائــم األســماء عبــر االســتعانة بلجان 
الــزكاة يف األحيــاء، أو عبــر قوائــم خاصــة باجلمعيــة يتــم جمعها 
بشــكل ميدانــي. يف حــني أشــارت جمعيــات إغاثيــة أخــرى إلــى 
أن قوائــم املســتفيدين يتــم احلصــول عليهــا حصــراً مــن املمــول

أمــا حــول آليــة اختيــار املســتفيدين مــن املســاعدات املقدمــة مــن القطــاع اخلــاص يف قطــاع غــزة، مبــا فيهــا املســاعدات الغذائيــة، 
فقــد ســلمت مــن قبــل القطــاع اخلــاص لــوزارة التنميــة االجتماعيــة لدعــم مراكــز احلجــر الصحــي، دون وجــود عاقــة مباشــرة 

بــني القطــاع اخلــاص واملواطنــني .

 http://www.mosa.pna.ps ،)املوقع اإللكتروني لوزارة التنمية االجتماعية )الضفة الغربية
مجموعة مركزة جملموعة من املؤسسات القاعدية وجلان الزكاة، بتاريخ 2020/7/13.

ماهر الطباع، مقابلة إذاعية مع إذاعة صوت الشعب بتاريخ: 2020/6/9
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تسييس املساعدات اإلنسانية يف قطاع غزة	 

تشــير وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة، إلــى أن الــوزارة ال تأخــذ بعــني االعتبــار االنتمــاء السياســي يف تقــدمي خدماتهــا 
للمتضرريــن مــن جائحــة كورونــا، وتدلــل الــوزارة علــى ذلــك أن معظــم املســتفيدين مــن الــوزارة، وعددهــم 80 ألــف مواطــن، 
يســتفيدون مــن التحويــات النقديــة، و22 ألــف عائلــة حتصــل علــى املســاعدات الغذائيــة شــهرّياً، يتــم اختيارهــا بشــكل إلكترونــي 
مبوجــب برنامــج محوســب تتحكــم بــه الســلطة الفلســطينية، حيــث إن األســماء املرشــحة يتــم متويــل املســاعدة اخملصصــة لهــا 
عبــر مؤسســات دوليــة وعبــر الســلطة الفلســطينية، وبالتالــي، هــذه املؤسســات ال ميكــن أن تســمح بتقــدمي املســاعدات وفــق 
االنتمــاء السياســي . علــى الرغــم مــن ذلــك، ونظــراً للخافــات السياســية بــني وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة والــوزارة 
يف الضفــة الغربيــة، فــإن البرنامــج الوطنــي ملكافحــة الفقــر، توقــف عــن العمــل، منــذ شــهر أيــار مــن العــام 2019، وقــد اســتمرت 
عمليــة اإلغــاق يف أوج انتشــار اجلائحــة، ومتــت إعــادة تشــغيله بتاريــخ 27 /07 /2020، حيــث اســتعاضت حينهــا وزارة التنميــة 
االجتماعيــة يف قطــاع غــزة عــن العمــل احملوســب بالعمــل الورقــي حلــني حــل اإلشــكالية. وتشــير الــوزارة إلــى أن هــذه اإلشــكالية 

تعيــق منــذ ســنة كاملــة الــوزارة مــن إضافــة أو حجــب أو تقــدمي اســتئنافات ألي حالــة .
مــن جانــب آخــر، فــإن جــزءاً مهّمــاً مــن التحويــات النقديــة يف قطــاع غــزة، الــذي قــدم يف فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا يف قطــاع 
غــزة، عبــر القطــاع اخلــاص، واملؤسســات الدوليــة، خضــع للتأثيــر السياســي، فعلــى ســبيل املثــال، إن املنحــة القطريــة، قــد اختيــر 
ــر مــن  ــي اجلــزء األكب ــي تول ــر حصــص ترشــحها األحــزاب السياســية يف قطــاع غــزة، الت ــا عب ــر مــن املســتفيدين منه جــزء كبي
اهتمامهــا عــادة مبناصريهــا، يف حــني أن املنــح املاليــة التــي قدمــت خلمســة آالف عامــل يف قطــاع غــزة مــن صنــدوق وقفــة عــّز، 

قدمــت بشــكل أساســي بترشــيحات عبــر أقاليــم حركــة فتــح يف احملافظــات اجلنوبيــة.

إشكالية التكرار يف أسماء املستفيدين يف التحويالت النقدية	 

تتيــح وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة آليــة لفحــص حــاالت التكــرار يف احلصــول علــى املســاعدات الغذائيــة، وذلــك عبــر 
البوابــة اخملصصــة لهــا مــن خــال نظــام الدخــول املوحــد اإللكترونــي ، إال أن هــذه اآلليــة ال تتيــح للمؤسســات األهليــة، مبــا فيهــا 
الــوزارة ذاتهــا، التأكــد بشــكل قطعــي مــن تكــرار أســماء املســتفيدين يف جميــع أنــواع املســاعدات، فعلــى ســبيل املثــال، ال ميكــن 
التأكــد مــن تكــرار األســماء يف حالــة وجــود متضــرر مــن جائحــة كورونــا، ويف ذات الوقــت يســتفيد مــن برامــج كفــاالت األيتــام، 
بســبب عــدم وجــود قاعــدة بيانــات مشــتركة حتــدد اجلهــات الكافلــة لأليتــام، إضافــة لذلــك، يتهــرب املســتفيدون يف العــادة مــن 

اإلفصــاح عــن اجلهــات التــي تقــدم لهــم أي نــوع مــن الكفــاالت، خوفــاً مــن انقطــاع هــذه املســاعدات .

أسامة شرف، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 2020/7/13.
عزيزة الكحلوت، مقابلة إذاعية مع إذاعة صوت الشعب بتاريخ 2020/6/9.

أحمد األعرج، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ: 2020/7/13.
/http://imosd.eapp.gov.ps/socialInfo :انظر
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آلية توزيع املساعدات الغذائية والنقدية يف قطاع غزة	 

يتــم توزيــع املســاعدات الغذائيــة والنقديــة يف قطــاع غــزة، خــال جائحــة كورونــا، حســب اجلهــة التــي تقــوم بتزويدهــا، فعلــى ســبيل 
ــع  ــوك، يف حــني تقــوم بتوزي ــل النقــدي يف البن ــر التحوي ــة عب ــع املســاعدات النقدي ــة بتوزي ــة االجتماعي ــال، تقــوم وزارة التنمي املث
املســاعدات والطــرود الغذائيــة عبــر التســليم باليــد، والقســائم الشــرائية، وهــو مــا ينطبــق أيضــاً علــى املؤسســات األهليــة والقطــاع 
ــة الســريعة  ــر اخلدمــات املالي ــوري عب ــل النقــدي الف ــل التحوي ــة أســاليب أخــرى، مث ــادرات الفردي ــج املب اخلــاص، يف حــني تنته

ومكاتــب الصرافــة. وبشــكل عــام، فــإن آليــة التوزيــع تتمثــل يف التالــي:

وجود سياسات ملنع الفساد يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية	 

ــر  ــل استرشــادي، يوف ــع الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية  كدلي ــل من ــة دلي ــة االجتماعي ــام 2012، اعتمــدت وزارة التنمي يف الع
معلومــات حــول آليــات وإســتراتيجيات وأدوات فعالــة ملنــع الفســاد يف العمليــات اإلنســانية، إضافــة إلــى آليــات للرقابــة الرســمية 
وغيــر الرســمية علــى هــذه العمليــات. ونظــراً ألن وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة، ال يــزال يعمــل بهــا عشــرات املوظفــني 
الذيــن يتبعــون للحكومــة الفلســطينية، فــإن مثــل هــذه السياســات تعتبــر ملزمــة لهــم، حتــى لــو لــم يتــم اعتمادهــا مــن قبــل وكيــل 

الــوزارة يف قطــاع غــزة الــذي تُعتبــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي مرجعيتــه اإلداريــة.
وبشــكل عــام، ال توجــد سياســات خاصــة ملنــع الفســاد يف توزيــع املســاعدات النقديــة والغذائية تلتزم بهــا وزارة التنمية االجتماعية، 
وإمنــا يقتصــر ذلــك علــى نــص مدونــة الســلوك الوظيفــي ملوظفــي القطــاع العــام يف قطــاع غــزة علــى حظــر املمارســات الفاســدة، 
والســلوكيات غيــر النزيهــة، وعلــى صعيــد املؤسســات األهليــة، ســبق أن أعــدت مؤسســة التعــاون إطــاراً مرجعّيــاً لسياســات 
مكافحــة الفســاد يف املؤسســات األهليــة، تشــير املؤسســات األهليــة إلــى أن اجلهــات املانحــة واملمولــني يشــترطون وجودهــا، كمــا 
لــم تقــم وزارة الداخليــة أو الــوزارات التــي تتبــع لهــا املؤسســات األهليــة علــى اختــاف تصنيفاتهــا بتعميــم أي تعليمــات جديــدة 
للحــد مــن املمارســات غيــر النزيهــة يف ظــل جائحــة كورونــا . وعلــى صعيــد آخــر، وخــال العــام 2019، قامــت شــبكة املنظمــات 
األهليــة الفلســطينية بإعــداد الدليــل اإلجرائــي حــول املســاءلة يف العمليــات اإلنســانية، وقامــت بتعميمــه علــى املؤسســات األهليــة، 

يتضمــن اإلجــراءات التــي ميكــن للمؤسســات اتخاذهــا ملنــع الفســاد. 

املساعدات الغذائية
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التسليم النقدي باليدتسليم الطرود باليد
التحويل النقدي للبنوك

الشيكات املالية 
التحويل النقدي عبر مكاتب الصرافة

Western Union التحويل باستخدام خدمات التحويل املالي الفوري مثل
القسائم الشرائية

املساعدات النقدية

 https://www.aman-palestine.org//f13a61d60efaa974b73f309cb8eb7222.pdf :انظر دليل املساعدات اإلنسانية
مجموعة مركزة، مقابلة بتاريخ: 2020/7/13.
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مدونات السلوك اخلاصة بالعاملني يف مجال توزيع املساعدات النقدية والغذائية	 

ــة  ــوي املدون ــام يف قطــاع غــزة. حتت ــي القطــاع الع ــي ملوظف ــة الســلوك الوظيف ــام 2016، مدون ــام ع ــني الع ــوان املوظف أصــدر دي
علــى بنــود تتعلــق مبكافحــة الفســاد، وحظــر تلقــي الهدايــا، وعلــى صعيــد املؤسســات األهليــة، فــإن أغلــب املؤسســات األهليــة، 
التــي تتلقــى متويــًا قــد عملــت علــى إعــداد مدونــات ســلوك خاصــة، حيــث يشــترط العديــد مــن املمولــني وجــود مدونــات ســلوك 

للموظفــني، وذلــك لتمويــل املؤسســة ببرامــج إغاثيــة .

تقدمي إقرارات الذمة املالية للعاملني يف مجال توزيع املساعدات النقدية والغذائية	 

إقــرار الذمــة املاليــة هــو بيــان يعلــن مــن خالــه العاملــون يف احلقــل اإلنســاني مــا لديهــم ومــا لــدى أزواجهــم وأبنائهــم القصــر 
ــة، مبــا يف ذلــك األســهم والســندات واحلصــص يف الشــركات واحلســابات يف البنــوك والنقــود  ــة وغيــر منقول مــن أمــوال منقول
واحللــي واملعــادن واألحجــار الثمينــة ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل ، حيــث تــؤدي هــذه اإلقــرارات دوراً مهّمــاً يف الكشــف 
عــن ممارســات الكســب غيــر املشــروع، والفســاد واالحتيــال، مــن خــال الكشــف عــن النمــو غيــر الطبيعــي يف الثــروة، خاصــة يف 
الفتــرات التــي تــزداد فيهــا فــرص حصــول الفســاد مثــل حــاالت الطــوارئ والكــوارث كجائحــة كورونــا. وال تلــزم املؤسســات األهليــة 
ــم  ــم يت ــة يف مجــال تقــدمي املســاعدات الغذائيــة والنقديــة موظفيهــا بتقــدمي إقــرار بذممهــم املاليــة ، حيــث ل واحلكوميــة العامل

تفعيــل القانــون رقــم 1 لســنة 2005 بشــأن الكســب غيــر املشــروع. 

 	 )Crowd funding( اإلشكاليات املرتبطة بعمليات التمويل اجلماعي اإللكتروني

يعتمــد جــزء مــن مبــادرات املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والنقديــة خــال فتــرة انتشــار فيــروس كورونــا، ونظــراً لتوقــف البنــوك 
عــن العمــل بســبب احلجــر الصحــي، علــى حمــات التمويــل اجلماعــي عبــر اإلنترنــت، خاصــة مــع وجــود منصــات إلكترونيــة تســهل 
القيــام بعمليــات التمويــل، ومــن ثــم إرســال األمــوال عبــر بطاقــات PAY PAL وتّســلُمها بواســطة مكاتــب الصرافــة يف قطــاع غــزة. 
وتكمــن اإلشــكالية يف هــذا النــوع مــن التمويــل يف إمكانيــة اســتغال بعــض اجلهــات تعاطــف املواطنــني حــول العالــم مــع القضيــة 
الفلســطينية واحلصــول علــى التبرعــات بوجــه غيــر مشــروع، خاصــة مــع عــدم وجــود أي آليــة للتحقــق مــن دفــع هــذه التبرعــات 

للفئــات املســتفيدة. 
تصــف اإلدارة العامــة للشــؤون العامــة واجلمعيــات األهليــة يف قطــاع غــزة ، العمــل اإلنســاني مــن خــال اجملتمــع املدنــي غيــر 
املنظــم، الــذي يشــمل )اجملموعــات الشــبابية، والنشــطاء(، يف فتــرة انتشــار اجلائحــة، بــأن لــه دوراً »إشــكالّياً«، علــى الرغــم مــن أن 
هــذه األنشــطة كان لهــا دور كبيــر يف مســاعدة الفقــراء، وجتهيــز مراكــز احلجــر الصحــي، إال أن هــذه اجلهــود تتســم بأنهــا تفتقــر 
للتنظيــم، واملتابعــة، والضبــط العــام، حيــث ال تخضــع هــذه املبــادرات ألي إطــار قانونــي، أو لوائــح تنظيميــة، ويعتبــر القائمــون علــى 
هــذه املبــادرات أنهــم أصحــاب احلــق املطلــق يف التصــرف يف هــذه األمــوال. وتشــير وزارة الداخليــة إلــى أن أهــم املمارســات غيــر 
النزيهــة التــي متــارس مــن قبــل املبــادرات الفرديــة تتمثــل يف )1( االســتياء علــى األمــوال بهــدف حتقيــق أغــراض شــخصية. )2( 

توظيــف األمــوال واملســاعدات العينيــة ملنفعــة خاصــة، أو لفئــات بعينهــا .

مجموعة مركزة، مقابلة بتاريخ: 13/ 2020/7.

أحمد األعرج، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 2020/7/13.
أمين عايش، مدير الشؤون العامة واجلمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.

املصدر السابق. 

https://www.pacc.ps/uploads/eqrarhelp.pdf ،هيئة مكافحة الفساد، إقرار الذمة املالية
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نزاهة العطاءات واملشتريات	 

شــهدت أشــهر مــارس وأبريــل ومايــو، »حالــة طــوارئ«، نظــراً حلالــة اإلغــاق اجلزئــي الــذي شــهده قطــاع غــزة بســبب انتشــار 
فيــروس كورونــا، وخــال هــذه الفتــرة، أصــدرت وزارة الداخليــة  التعميــم رقــم )5( الــذي تضمــن الســماح للمؤسســات األهليــة 
بالشــراء بواســطة األوامــر املباشــرة، وتشــير وزارة الداخليــة إلــى أن عمليــة الشــراء املباشــر، شــهدت تقييــداً، للحفــاظ علــى نزاهــة 

هــذه العمليــات ومنــع أي شــبهات فســاد خالهــا. ومــن هــذه القيــود: 
أال يكون السعر أعلى من سعر السوق.. 1
وجود عروض أسعار.. 2
 توفر الدورة املستندية كاملة.. 3
إشعار وزارة الداخلية بكل عملية شراء مباشر.. 4

علــى الصعيــد احلكومــي، تشــير وزارة التنميــة االجتماعيــة إلــى أنهــا قامــت باســتخدام أســلوب الشــراء املباشــر إلدارة األزمــة يف 
النصــف األول مــن العــام اجلــاري، حيــث اســتخدمت وزارة التنميــة االجتماعيــة 88 عمليــة شــراء خاصــة بحالــة الطــوارئ بقيمــة 
214,073 شــيقًا، كمــا قامــت باســتخدام عمليــة الشــراء املباشــر يف 168 حالــة خاصــة بالــوزارة بقيمــة 61,112 شــيقًا ، مقابــل 

خمــس مناقصــات و25 عطــاء عبــر اســتدراج عــروض أســعار و29 طلبيــة شــراء.

املشتريات العامة التي قامت بها وزارة التنمية االجتماعية خال النصف األول من العام 2020

أمين عايش، مدير الشؤون العامة واجلمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.

محمد حمادة، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 2020/7/13.



25

حوكمة إدارة المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة

مبادئ الشفافية يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية يف فترة انتشار جائحة كورونا 

نشر البيانات واملعطيات ذات العالقة )قاعدة البيانات(	 

قــرر مجلــس الــوزراء خــال جلســته األســبوعية رقــم )136( عــام 2017 اعتمــاد البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة وتشــكيل 
جلنــة توجيهيــة تضــم يف عضويتهــا عــدداً مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى أكبــر 
تغطيــة ممكنــة لألســر احملتاجــة والفقيــرة، ومنــع االزدواجيــة يف تقــدمي املســاعدات، وحتقيــق العدالــة يف التوزيــع وتكافــؤ الفــرص، 
وتخطيــط املســاعدات وتنســيقها علــى املســتوى الوطنــي مــن خــال التنســيق الشــامل بــني كافــة الشــركاء مــن مــزودي اخلدمــات 
واملســاعدات االجتماعيــة. وتشــير وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة، إلــى أن ســبب عــدم وجــود بّوابــة موحــدة للمســاعدات 
اإلنســانية يف قطــاع غــزة يرجــع إلــى أن الــوزارة ال تعتمــد يف برامجهــا ســوى التحويــات النقديــة واملســاعدات العينيــة. وبالتالــي، 
فهــي تســتعيض عــن ذلــك بالبرنامــج احملوســب للــوزارة، حيــث أوضحــت الــوزارة أن عــدد املســتفيدين املســجلة بياناتهــم يف 
ــى 250 مؤسســة أهليــة، مــن بينهــا 30  ــى 65 ألــف مســتفيد، وقــد ســّجل حتــى اآلن يف البرنامــج مــا يزيــد عل البرنامــج زاد عل
مؤسســة فاعلــة فقــط . إال أن هــذه البيانــات ال يتــم نشــرها للمواطنــني، بــل يتــم االطــاع عليهــا مــن خــال الصفحــة اإللكترونيــة 
يف البرنامــج احملوســب اخلــاص باجلمعيــة األهليــة ذاتهــا، وتعلــل الــوزارة ذلــك باحلفــاظ علــى خصوصيــة متلقــي اخلدمــات . ومــن 
بــني األســباب األخــرى خشــية وزارة الداخليــة مــن اســتغال املعلومــات املنشــورة حــول األنشــطة اإلنســانية، واملســتفيدين، مــن قبــل 

بعــض اجلهــات، مثــل NGO Monitor، يف التحريــض أو التضييــق علــى املؤسســات األهليــة يف قطــاع غــزة .

ويشــير ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف قطــاع غــزة إلــى أن الديــوان خــال تقييــم ومتابعــة أداء الــوزارات اخملتصــة، خــال 
جائحــة كورونــا، عانــى مــن إشــكالية عــدم وجــود مركــز أرشــفة وبيانــات موحــد حــول أداء الــوزارات خــال فتــرة جائحــة كورونــا، 
ــة  ــى أن وجــود بواب ــوان إل ــي كان ينفذهــا. ويشــير الدي ــة، الت ــوان، وأبطــأ مــن ســير اخلطــط التقييمي وهــو مــا أعــاق عمــل الدي
موحــدة للمســاعدات اإلنســانية، سيســهم يف خلــق قاعــدة بيانــات واحــدة، يســتفيد منهــا مــزودو اخلدمــات مــن جانــب، وأجهــزة 

الرقابــة مــن جانــب آخــر .

أسامة شرف، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ: 2020/7/13.
املصدر السابق.

أمين عايش، وزارة الداخلية، اجتماع ملناقشة مسودة الدراسة بتاريخ 2020/10/21
أشرف أبو موسى، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.
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التتبع املالي للمساعدات الغذائية والنقدية	 

يعتبــر اإلفصــاح عــن املنــح املاليــة، واملســاعدات املاليــة، عبــر خدمــات التتبــع املالــي، مــن أهــم مؤشــرات الشــفافية يف عمــل 
ــداء مــن املمــول وانتهــاء باملســتفيدين مــروراً  ــة ابت ــع أي منحــة مالي ــة تتب ــح ذلــك للمواطــن إمكاني املؤسســات املانحــة، حيــث يتي

بالتعاقــدات مــع املؤسســات احملليــة ومــزودي اخلدمــات.
 خــال جائحــة كورونــا، تعــددت اجلهــات املمولــة، كمــا ذكــر ســابقاً، وترافــق ذلــك مــع صعوبــة التتبــع املالــي للمســاعدات النقديــة 
والغذائيــة، حيــث ال ميكــن تتبــع املنــح املاليــة املتعلقــة باملســاعدات الغذائيــة والنقديــة التــي تقدمهــا احلكومــة يف قطــاع غــزة أو 
مؤسســات اجملتمــع املدنــي، والقطــاع اخلــاص، واملبــادرات الفرديــة. وفيمــا يتعلــق باملؤسســات األمميــة التابعــة لــألمم املتحــدة 
ــة املقدمــة، إال أن هــذه اخلدمــة ال  ــح املالي ــي  للمن ــع املال ــم إتاحــة خدمــة التتب ــر مكتــب تنســيق املســاعدات اإلنســانية، فتت وعب
تتيــح معلومــات ذات عاقــة باملؤسســات األهليــة والهيئــات احلكوميــة التــي حــازت علــى هــذه املنــح املاليــة وقدمتهــا للمواطنــني. 
وال تتمكــن اإلدارة العامــة للشــؤون العامــة واجلمعيــات األهليــة مــن تتبــع جميــع املنــح املاليــة بشــكل آنــي، حيــث إنهــا تتابــع هــذه 
املنــح املاليــة يف حــال تقــدم املؤسســات األهليــة لــوزارة الداخليــة بإشــعارها مبكــراً بحصولهــا علــى املنــح أو عنــد البــدء يف تنفيــذ 

املشــاريع أو عنــد التدقيــق املالــي الاحــق .

مشاركة قواعد البيانات املرتبطة باملستفيدين	 

وال تتــم مشــاركة قواعــد البيانــات املرتبــة باملســتفيدين مــن قبــل مقدمــي اخلدمــات املتعلقــة باملســاعدات النقديــة والغذائيــة إال يف 
نطــاق ضيــق، فاملؤسســات التــي حتصــل علــى متويلهــا مــن قبــل Food Security Cluster تقــوم مبشــاركة البيانــات فيمــا بينهــا، 
كمــا ميكــن للمؤسســات األهليــة مراجعــة قواعــد البيانــات اخلاصــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة، أو احلصــول علــى 
ترشــيحات مــن خــال الــوزارة لألســماء املســتفيدة، أو احلصــول علــى بيانــات إضافيــة أو تأكيديــة خاصــة باملســتفيدين مــن قبــل 
الــوزارات اخملتصــة يف قطــاع غــزة. وتســبب وزارة التنميــة االجتماعيــة ذلــك بالنظــر الحتــرام خصوصيــة املســتفيدين وســرية هــذه 
البيانــات، إال أنــه وبشــكل عــام، ال تتــم مشــاركة قواعــد البيانــات هــذه علــى نطــاق واســع بــني مــزودي هــذه اخلدمــات، ويعتبــر 

عــدم مشــاركة هــذه القواعــد واحــداً مــن أهــم أســباب تكــرار أســماء املســتفيدين .

https://fts.unocha.org/appeals/832/summary :انظر
أمين عايش، مدير الشؤون العامة واجلمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.

أحمد األعرج، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.
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نظم املساءلة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية يف فترة انتشار جائحة كورونا  .3

وحدات الشكاوى احلكومية 	 

ــاء مؤسســي  ــث ال يوجــد بن ــع املســاعدات، حي ــة بتوزي ال يوجــد نظــام شــامل وخــاص لتقــدمي االعتراضــات أو الشــكاوى املتعلق
خــاص بذلــك، وال توجــد إجــراءات واجبــة االتبــاع أو منــاذج لاســتعمال لتقــدمي الشــكاوى أو نظــام اســتام ورّد علــى الشــكاوى 
بشــكل مكتــوب. وال أن هنــاك ســجًا محــدداً تتــم فيــه أرشــفة احلــاالت وتوثيقهــا، وحتديــد مضمونهــا. كمــا يبــدو أن التذمــرات 
والطلبــات اخلاصــة باحلصــول علــى املســاعدة تشــكل غالبيــة مــا ســميت شــكاوى، كمــا يظهــر ذلــك مــن طلبــات أو شــكاوى 

ــة )4000(.  ــني بخصــوص املنحــة القطري املراجع

تقدمي املؤسسات املقدمة للمساعدات تقارير عن أعمالها	 

يتفــاوت مــزودو املســاعدات اإلنســانية يف مســألة تقــدمي تقاريــر عــن أعمالهــم مــن عدمــه، حيــث تقــوم املؤسســات األهليــة بتقــدمي 
تقاريــر عــن أعمالهــا علــى شــكل أخبــار إعاميــة يتــم نشــرها علــى وســائل اإلعــام، أو عبــر املواقــع اإللكترونيــة اخلاصــة بهــا. 
ويف فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا، قامــت شــبكة املنظمــات األهليــة بنشــر مجلــة متخصصــة  حــول التدخــات التــي قامــت بهــا 
املؤسســات األهليــة خــال فتــرة اجلائحــة، حســب القطاعــات التــي تنضــوي حتتهــا هــذه املؤسســات. ونــادراً مــا تتضمــن هــذه 
التقاريــر معلومــات كافيــة حــول األنشــطة مــن حيــث الكــم والتمويــل، كمــا ال تقــوم هــذه املؤسســات بنشــر معلومــات عــن موازنــات 
أنشــطتها خــال اجلائحــة. أمــا املؤسســات احلكوميــة، فإنهــا ال تقــوم بنشــر أي تقاريــر حــول أنشــطتها خــال جائحــة كورونــا، 
وتقتصــر علــى اإلفصــاح عــن املعلومــات التــي يتــم نشــرها بواســطة املتحدثــني الرســميني باســم وزارة التنميــة االجتماعيــة، أو 
التصريحــات الصحفيــة عبــر وســائل اإلعــام. أمــا علــى صعيــد املؤسســات الدوليــة، فإنــه وبشــكل دورّي، يقــوم مكتــب تنســيق 

املســاعدات اإلنســانية بتقــدمي تقريــر نصــف شــهري حــول حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن فيــروس كورونــا. 

الشكاوى يف وزارة التنمية االجتماعية خال النصف األول من عام 2020

عدد الشكاوى نوع الشكوى
3807 إلكتروني
89 ورقي

4000 مراجعون بخصوص املنحة القطرية
400 مراجعون بخصوص البرنامج الوطني ملكافحة الفقر
100 مراجعون بخصوص املساعدات الطارئة

 http://pngoportal.org/news/section/%d985%%d8%b1%d983%%d8%b2-%d985%%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7
ميكن االطاع على اجمللة عبر الرابط: 
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الرقابة ومتابعة الوزارات اخملتصة	 

تقــوم وزارة الداخليــة بالرقابــة علــى املؤسســات التــي تعمــل يف احلقــل اإلنســاني، إمــا بشــكل مســبق، أو عبــر الرقابــة اآلنيــة أثنــاء 
تنفيــذ أنشــطة تقــدمي املســاعدات، أو عبــر الرقابــة الاحقــة أثنــاء التدقيــق الســنوي. وأوضحــت وزارة الداخليــة أن اخملالفــات يف 

قطــاع العمــل اإلنســاني التــي تتــم إحالتهــا للنيابــة العامــة بســيطة جــّداً باملقارنــة مــع اجلهــود املبذولــة .
ــوزارة اخملتصــة مســؤولية متابعــة عمــل اجلمعيــات  ــى ال ــون اجلمعيــات األهليــة يف قطــاع غــزة، تتول وحســب املــادة )6( مــن قان
والهيئــات وللــوزارة متابعــة نشــاط أيــة جمعيــة أو هيئــة مبوجــب قــرار خطــي مســبب صــادر عــن الوزيــر اخملتــص يف كل حالــة، 
للتثبــت مــن أن أموالهــا صرفــت يف ســبيل الغــرض الــذي خصصــت مــن أجلــه ووفقــاً ألحــكام هــذا القانــون ونظــام اجلمعيــة أو 
ــا وفــق أحــكام هــذا  ــا تقــوم بأعماله ــت مــن أنه ــذ هــذا القــرار للتثب ــوزارة مــن تنفي ــة متكــني ال ــة أو الهيئ ــى اجلمعي ــة، وعل الهيئ
القانــون ونظامهــا األساســي. وقــد فعلــت وزارة التنميــة االجتماعيــة، خــال شــهر مايــو، دائــرة خاصــة بالرقابــة علــى اجلمعيــات 
األهليــة، وحتــى تاريــخ 2020/7/9، قامــت الدائــرة بتنظيــم 10 زيــارات متابعــة ميدانيــة، وتشــير الــوزارة إلــى أن الدائــرة تختــص 

يف الوقــت احلالــي يف الرقابــة علــى :  
التعرف على املشاريع املنفذة من قبل املؤسسات األهلية، ومواءمتها مع أهداف املؤسسة. . 1
فلترة املستفيدين والتأكد من أحقيتهم يف احلصول على املساعدات اإلنسانية. . 2
تقليل حاالت االزدواجية يف احلصول على املساعدات اإلنسانية إلى أضيق احلدود.. 3
حث اجلمعيات التي تقدم املساعدات على االنضمام للبرنامج احملوسب اخلاص بوزارة التنمية االجتماعية.. 4

حيــث إن دائــرة الرقابــة علــى اجلمعيــات يف وزارة التنميــة االجتماعيــة لــم متــارس حتــى اآلن دوراً رقابّيــاً، وتكتفــي باملتابعــة 
امليدانيــة واإلشــراف والتوجيــه للجمعيــات العامــة يف احلــق اإلنســاني .

وبشــكل عــام، فــإن وحــدة الرقابــة والتفتيــش يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، قامــت خــال نصــف العــام اجلــاري بإجــراء 54 زيــارة 
ميدانيــة رقابيــة، وأصــدرت خالهــا 43 تقريــراً رقابّيــاً ، كمــا يذكــر اجلــدول أدنــاه، لكــن عــدم نشــر هــذه التقاريــر أفقدهــا دورهــا 
يف املســاءلة ويف حتقيــق الغايــات مــن القيــام بالرقابــة علــى املؤسســات التــي متــت زياراتهــا أو تقــدمي تقاريــر عــن عملهــا، وجعــل 

مــن الصعوبــة معرفــة طبيعــة ومضمــون وفعاليــة هــذه التقاريــر التــي تعدهــا اجلهــات املســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات الرقابــة.

اجملموع الرقابة املهنية الرقابة الفنية الرقابة املالية الرقابة اإلدارية شكل الرقابة
54 12 12 14 16 الزيارات امليدانية
43 7 8 13 15 التقارير

أمين عايش، مدير الشؤون العامة واجلمعيات األهلية بوزارة الداخلية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.
أحمد األعرج، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 2020/7/9.
أسامة شرف، وزارة التنمية االجتماعية، مقابلة بتاريخ 2020/7/13.

التقرير نصف السنوي )2020( لوزارة التنمية االجتماعية.
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االستخالصات 

استخالصات عامة 	 

عــدم وجــود قاعــدة بيانــات دقيقــة ومعتمــدة تســاعد متخــذي القــرار علــى ســرعة االســتجابة ودقتهــا واســتخدام أمثــل . 1
للمــوارد.

لم يتم استخدام دليل توزيع املساعدات اإلنسانية يف أحوال الطوارئ الذي تبنته وزارة التنمية االجتماعية سابقاً.. 2
تتعــدد اجلهــات التــي تعمــل يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانية، ومــن أبرزهــا القطــاع احلكومــي، واملنظمــات األمميــة، والقطــاع . 3

األهلــي، والقطــاع اخلــاص، واملبــادرات الفرديــة، وال توجــد سياســة عامــة ملزمــة حتدد وســيلة لتنســيق اجلهود بني املؤسســات 
بشــكل جامــع، حيــث ميكــن وصــف دور وزارة التنميــة االجتماعيــة بأنــه دور إشــرايف، وتنســيقي يف أحســن األحــوال. 

تعتبــر املبــادرات اجملتمعيــة أهــم أشــكال تدخــات اجملتمــع املدنــي لتقــدمي اإلغاثــات واملســاعدات يف احلــاالت الطارئــة. لكــن . 4
ال يوجــد دليــل أو تعليمــات تلــزم املبادريــن بتبنــي قيــم محــددة أو مبــادئ النشــر واإلفصــاح، أو تقــدمي تقاريــر عــن النشــاط 

اخلــاص باملســاعدات النقديــة والعينيــة.

االستخالصات املتعلقة بقيم النزاهة الشائعة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية 	 

ــة يف . 5 ــة احلكومي ــة املتابع ــل جلن ــن قب ــرت م ــي أق ــم إدراج النزاهــة ومكافحــة الفســاد كجــزء أساســي يف اخلطــط الت ــم يت ل
قطــاع غــزة، وإمنــا تشــير املؤسســات التــي مت إجــراء مقابــات معهــا إلــى أنهــا أخــذت بعــني االعتبــار شــفافية اإلجــراءات 
والرقابــة ومتابعــة نزاهــة اإلجــراءات احلكوميــة بشــكل ذاتــي وروتينــي، دون أن يكــون هنــاك جــزء مخصــص يف اخلطــة لتعزيــز 
العمــل مبوجــب دليــل توزيــع املســاعدات اإلنســانية يف حــاالت الطــوارئ، الــذي يتضمــن مجموعــة معاييــر ســلوك للعاملــني 

واملســتفيدين.
ضعــف يف إشــراك أصحــاب املصلحــة، كاملواطنــني واخلبــراء ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، يف عمليــة التخطيــط وإعــداد . 6

اخلطــط املتعلقــة بــإدارة وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية.
توجــد عــدة أشــكال للتنســيق بــني اجلهــات القائمــة علــى توزيــع املســاعدات النقديــة والغذائيــة، فعلــى ســبيل املثــال، يوجــد . 7

ــى  ــة عل ــات األهلي ــل شــبكة املنظم ــا تعم ــي )FSS(، كم ــن الغذائ ــن املؤسســات الشــريكة يف مجموعــة قطــاع األم ــد م العدي
التنســيق بــني املؤسســات األعضــاء يف الشــبكة واجلهــات األخــرى، مبــا فيهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة. مــن جانــب آخــر، 

ــة. ــة االجتماعي ــة بالتنســيق مــع وزارة التنمي تعمــل املؤسســات األهلي
تتنــوع آليــات اختيــار الفئــات املســتفيدة، وذلــك عبــر البرامــج احملوســبة التــي تقيــم حالــة الفقــر، أو بواســطة البحــث امليدانــي، . 8

أو بواســطة الترشــيح مــن الــوزارات اخملتصــة، كــوزارة العمــل أو الصحــة، يف حــني أن جــزءاً مــن الفئــات املســتفيدة يتــم 
ترشــيحها بشــكل مباشــر مــن املمــول.

علــى الرغــم مــن اجلهــود لضمــان تقــدمي املســاعدات اإلنســانية بــدون خضــوع عمليــة االختيــار للتأثيــر السياســي أو للمحابــاة . 9
بنــاء علــى االنتمــاء حلــزب سياســي معــني، إال أن عمليــة تقــدمي املســاعدات النقديــة والعينيــة خضعــت لهــذا النــوع مــن 
التأثيــر، مثــل وجــود حصــص للتنظيمــات السياســية، أو ترشــيح األســماء عبــر أحــزاب سياســية دون إلزامهــم بضوابــط 

تضمــن عــدم االنحيــاز واملســاواة.
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قواعــد البيانــات املوحــدة واملشــتركة، التــي تتــم املوافقــة علــى إتاحتهــا لطــرف ثالــث، ال تفلتــر بشــكل قطعــي األســماء املكــررة،   .10
وال تضمــن عــدم تلقــي املســتفيد اخلدمــة مــن أكثــر مــن جهــة لغيــاب اجلســم التنســيقي املوحــد.

يتــم توزيــع املســاعدات الغذائيــة والنقديــة يف قطــاع غــزة بعــدة طــرق، أبرزهــا التســليم باليــد، أو القســائم الشــرائية. أمــا   .11
بالنســبة للمســاعدات النقديــة، فــإن أبــرز الطــرق هــي التســليم باليــد، والشــيكات البنكيــة، واحلــواالت البنكيــة، والتحويــل 

املالــي الســريع، والتحويــل عبــر مكاتــب الصرافــة.
يوجــد ضعــف كبيــر علــى صعيــد وجــود سياســات ُملزمــة ملنــع اســتخدام الســلطة ملصالــح فئويــة أو الفســاد يف العمــل اإلنســاني   .12

يف قطــاع غــزة.
ــاب وجــود  ــك لغي ــم، وذل ــأداء مهامه ــم ب ــل قيامه ــة قب ــة املالي ــرارات الذم ــون يف اجملــال اإلنســاني بتقــدمي إق ــوم العامل ال يق  .13
السياســات امللزمــة، وعــدم وجــود جســم إداري حكومــي يســتقبل ويحتفــظ بإقــرارات الذمــة املاليــة، وغيــاب القانــون الــذي 

ــا. ــا، والتحقــق منه ــا، وحفظه ينظــم إجــراءات قبوله
ــث ال تخضــع هــذه  ــام، حي ــط الع ــة، والضب ــم، واملتابع ــر للتنظي ــا تفتق ــي بأنه ــل اجلماعــي اإللكترون ــات التموي تتصــف عملي  .14
املبــادرات ألي إطــار قانونــي، أو لوائــح تنظيميــة، وتعتبــر مدخــًا للعديــد مــن املمارســات غيــر القانونيــة، مثــل االســتياء علــى 

األمــوال وتوظيفهــا للمنفعــة اخلاصــة.
 

االستخالصات املتعلقة مببادئ الشفافية يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية   	

ــاء  ــم إنشــاء أو تفعيــل آليــه ملزمــة لإلعــان والنشــر وإعــام العامــة بإجــراءات العمــل وتنفيــذه ونتائجــه، وتســهيل بن ــم يت ل  .15
قاعــدة بيانــات صحيحــة وموحــدة، وأرشــفتها، تســاعد األطــراف جميعهــا الحقــاً يف التخطيــط والتدخــات الســريعة.

ال يوجــد نظــام موحــد ميكــن مــن خالــه التتبــع املالــي للمســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة، نظــراً لوجــود أكثــر مــن جهــة   .16
تعمــل علــى إدخالهــا، وبالتالــي، فــإن املواطنــني والباحثــني، ال يســتطيعون الوصــول بشــكل شــفاف إلــى بيانــات موحــدة 

ــني يف قطــاع غــزة. ــة للمواطن ــة املقدم ــة والنقدي ــر عــن املســاعدات الغذائي ــة تعب وحقيقي
ال تتــم مشــاركة قواعــد البيانــات املرتبطــة باملســتفيدين مــن قبــل مقدمــي اخلدمــات املتعلقــة باملســاعدات النقديــة والغذائيــة   .17
ــى اجملموعــات ذات  ــام إل ــات واالنضم ــد التحالف ــى التشــبيك وعق ــة عل ــدرة املؤسســة األهلي ــاً لق ــق، ووفق إال يف نطــاق ضي

العاقــة.
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االستخالصات املتعلقة ببيئة املساءلة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية يف فترة انتشار جائحة كورونا	 

تتــم متابعــة الشــكاوى مــن خــال أنظمــة محوســبة يف املؤسســات الرســمية، حيــث يتــم حتويــل جميــع الشــكاوى لوكيــل الــوزارة، . 1
ــل اســتقبال شــكاوى يضمــن  ــا دلي ــات الرســمية ال يوجــد لديه ــة، إال أن اجله ــا للجهــات اخملتلف ــدوره بتحويله ــذي يقــوم ب ال
إجــراءات واضحــة ومحــددة، وثمــة تعــدد جلهــات اســتقبال الشــكاوى وعــدم توفــر موظفــني مختصــني الســتقبال الشــكاوى يف 

دوائــر متخصصــة.
يتفــاوت مــزودو اخلدمــات اإلنســانية يف فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا يف تقــدمي التقاريــر الدوريــة حــول أعمالهــم، كمــا . 2

ــوع، ونشــر  ــل حجــم املســاعدات مــن حيــث الكــّم والن ــة، مث ــر املنشــورة -إن وجــدت- تفتقــر للمعلومــات اجلوهري أن التقاري
املوازنــات اخلاصــة بأنشــطة مواجهــة فيــروس كورونــا. كمــا أدى غيــاب اجلســم التنســيقي املوحــد، إلــى عــدم نشــر تقاريــر 

ــى مســتوى قطــاع غــزة. ــة تقــدمي اخلدمــات اإلنســانية عل شــاملة تصــف عملي
تتــم الرقابــة علــى اجلمعيــات األهليــة مالّيــاً وإدارّيــاً بواســطة وزارة الداخليــة، يف حــني تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة . 3

بالرقابــة علــى اجلمعيــات فنّيــاً، عبــر دائــرة مختصــة مت تأسيســها يف فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا. لكــن لــم يتــم نشــر مضمــون 
هــذه التقاريــر الرقابيــة.
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التوصيات املتعلقة بإدارة املساعدات النقدية والغذائية يف فترة الطوارئ )جائحة كورونا(	 

تأســيس جلنــة عليــا، كإطــار مرجعــي، إلدارة ملــف املســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة، مبشــاركة جميــع اجلهــات الفاعلــة . 1
احلكوميــة واألهليــة والدوليــة والقطــاع اخلــاص. 

حصــر جميــع املســاعدات اإلنســانية املقدمــة مــن قبــل القطــاع احلكومــي يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، مبــا فيهــا املســاعدات . 2
التــي تقــدم مــن قبــل اجلهــات غيــر اخملتصــة، مثــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة.

ضــرورة وجــود وثائــق تنظــم املســؤولية االجتماعيــة لشــركات القطــاع اخلــاص، لتنظيــم اجلهــود التــي تقدمهــا شــركات القطــاع . 3
اخلــاص كتبرعــات عينيــة ونقديــة.

التوصيات

توصيات عامة	 

مطالبة الســلطات احلاكمة يف قطاع غزة، باعتماد مؤشــرات مخاطر الفســاد ومؤشــرات النزاهة والشــفافية . 1
ــف  ــة ملل ــات احلكومي ــوزارات والهيئ ــة إلدارة ال ــة التقييمي واملســاءلة، كعناصــر رئيســية يف اخلطــط احلكومي

أزمــة فيــروس كورونــا.
مطالبــة اجلهــات القائمــة علــى تقــدمي املســاعدات الغذائيــة والنقدية، مبــا فيها احلكومــة واجلمعيات اخليرية . 2

والقطــاع اخلــاص، بإشــراك املواطنــني يف عمليــة التخطيــط وحتديــد االحتياجــات املتعلقــة باملســاعدات 
اإلنســانية، للوصــول إلــى االحتيــاج احلقيقــي للمواطنــني، مبــا يضمــن منــع هــدر املــال العــام.

حوســبة قواعــد البيانــات اخلاصــة باملســتفيدين، وإطــاق قاعــدة بيانــات موحــدة جلميــع اجلهــات التــي تقــوم . 3
بتزويــد املواطنــني باملســاعدات اإلنســانية، وتقليــل التدخــات البشــرية يف عمليــة اختيــار الفئــات املســتفيدة 

إلــى حــدود دنيــا.
تبنــي سياســات واضحــة تضمــن حتييــد ملــف املســاعدات اإلنســانية يف قطــاع غــزة عــن التجاذبــات السياســية . 4

ــة  ــة أخــرى، وقــف عملي ــة، ومــن جه ــني كل مــن احلكومــة الفلســطينية والســلطات يف قطــاع غــزة مــن جه ب
اختيــار املســتفيدين وفقــاً لانتمــاء السياســي.

ــدمي املســاعدات . 5 ــة يف مجــال تق ــات األخــرى الفاعل ــة واجله ــة االجتماعي ــة والتنمي ــي الداخلي ــة وزارت مطالب
اإلنســانية بتبنــي سياســات منــع الفســاد، وإقــرارات الذمــة املاليــة للموظفــني العاملــني يف مجــال توزيــع 

املســاعدات الغذائيــة والنقديــة.
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التوصيات املتعلقة بقيم النزاهة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية	 

مطالبــة اجلهــات القائمــة علــى تقــدمي املســاعدات النقديــة بتعزيــز نزاهــة التحويــات النقديــة عبــر تقــدمي األمــوال بواســطة . 1
احلــواالت البنكيــة والشــيكات، حصــراً.

ضرورة تبني سياسات ُملزمة ملنع استخدام السلطة ملصالح فئوية أو الفساد يف العمل اإلنساني يف قطاع غزة.. 2
الطلــب مــن العاملــني يف اجملــال اإلنســاني تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة قبــل قيامهــم بــأداء مهامهــم، وذلــك انســجاماً مــع . 3

أحــكام قانــون الكســب غيــر املشــروع الســاري املفعــول يف قطــاع غــزة.

التوصيات املتعلقة مببادئ الشفافية يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية 	 

مطالبــة الســلطات يف قطــاع غــزة بتفعيــل البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة يف قطــاع غــزة، وإتاحــة الوصــول إليهــا . 1
جلميــع املســتفيدين ومقدمــي اخلدمــات اإلغاثيــة، لضمــان الشــفافية واإلفصــاح عــن املســاعدات، والبرامــج اإلغاثيــة، وتبــادل 

قوائــم املســتفيدين واملرشــحني للحصــول علــى اخلدمــات اإلنســانية.
مطالبــة اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع املســاعدات اإلنســانية، بإتاحــة خدمــات التتبــع املالــي للمنــح املاليــة املقدمــة للحكومــة . 2

أو ملنظمــات اجملتمــع املدنــي، للمواطنــني واملســتفيدين، مبــا يضمــن اإلفصــاح عــن نــوع املســاعدات وقيمتهــا املاليــة، وقوائــم 
املســتفيدين املباشــرين، وعمليــات الشــراء املتعلقــة بهــذه املنــح املاليــة.

التوصيات املتعلقة بنظم املساءلة يف توزيع املساعدات النقدية والغذائية يف فترة انتشار جائحة كورونا	 

مطالبــة اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع العمــل اإلغاثــي واإلنســاني بتبنــي دليــل شــكاوى موحــد، وتأســيس وحــدات شــكاوى يف . 1
الــوزارات والهيئــات احلكوميــة ذات الصلــة.

ينبغــي علــى مقدمــي املســاعدات تقــدمي تقاريــر عــن أعمالهــم تتضمــن اجلهــات املمولــة »املتبرعــة« وأشــكال التدخــل أو . 2
املســاعدات، ســواء كانــت عينيــة أو نقديــة، وحجمهــا وأســس االختيــار للعائــات أو األشــخاص أو اجلهــات التــي حصلــت علــى 

هــذه املســاعدات.  
مطالبــة وزارة الداخليــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة باحتــرام بنــود قانــون املؤسســات األهليــة فيمــا يتعلــق بالرقابــة ومتابعــة . 3

عمــل املؤسســات األهليــة، والتدقيــق علــى أعمالهــا، مبــا يشــمل إتاحــة ذلــك حصــراً للــوزارة اخملتصــة.
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االئتــاف 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 االئتــاف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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