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تعبر  فقط وال تخص المؤلف  ههذ ورقة الحقائق الواردة في المعلومات إن اآلراء و

 . ةالنرويجي ةيالشعب ات مساعد لالرأي الرسمي لعن بالضرورة  
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 حقائق  ورقة

 األزمات  مواجهة في قدراتها وبناء األهلية للمنظمات الداخلية ىالبن تطوير سبل

 مقدمة: 

مع   للتعاطي  قطاعاتها  اختالف  على  األهلية  المنظمات  ااستجابت  فرضتهتال  ،ارئولط حاالت  جائحة    اي 

منظ"كورونا " كل  واتجهت  إمكانأهلية  مة  ،  وفق  الجائحة  مع  بللتعامل  وقدراتها،  يستجيب  اتها  من   للحد ما 

 . السلبية هاآثار

  على   هاقدرات  في  تباينا    جائحة،ال  مع  غزة،  قطاع  في  العاملة  األهلية  المنظمات   بلق    من  ،التعاطي  وكشف

  لدى   توافري   مما  بكثير  أكبر  قدرات   تطلب   الذي  األمر،  الجائحة  فرضتها  التي  ،والتحديات   لألزمة  االستجابة

التي    ذلك القيود بما في    واالجتماعي   السياسي  ناخالم  عقيدات وت  ودة،المحد   اهمكاناتال  نظرا    األطراف،  مختلف

 .نو المانح يضعها  التي ،واالشتراطات  لالتموي  تراجع إلى إضافة السياسي مجراء االنقسا فرضت 

 ،(ظمةنملل  ةيلة الداخها الداخلية )التركيبنا ب    بمراجعةالمنظمات األهلية    ير منكثقيام اليضا الى  أأدت الجائحة  و

 بقدرتها على االستجابة للكوارث واالزمات.  ارتباطا واللوجستيةارية قدرتها اإلد  عزيزوت

الداخليةو التركيبة  العمومية، ومجلس ،  هلية بوجه عام ثالثة أجسام رئيسةاأل  للمنظمات   تشمل  )الجمعية  هي 

  توزيع على تحديد آليات    تعمل  ةي مظية العامة إلى هيكلية تن، والطاقم التنفيذي(، وتخضع هذه التركيباإلدارة  

في تحقيق  يحقق المرونة الالزمة لنجاح المنظمة  بما ، بين مختلف األجسام واألدوار وليات ؤ لمساوحيات صالال

ية وآل  ،توضح آليات االتصال بين المستويات المختلفة للموظفينخرى  أة  جه ، ومن  رؤيتها ورسالتها من جهة

خالل توفير  سة، من  سؤرشيد داخل المللحكم ابيئة من ايساهم في توفير    ماات ورسم السياسات،  اتخاذ القرار

 لة. ءلرقابة والمسااآليات 

فإنها من ضمن صالحيات مجلس اإلدارة الحاصل على الثقة    ،ما يتعلق برسم السياسات العامة للمنظمةفيأما  

ل  شمتو   ،للمنظمةطاقم التنفيذي  لاى  كل مهمة تنفيذها إلالذي بدوره يويض الكامل من الجمعية العمومية،  والتفو

مشاركتهم في وضع الخطط  ى  لإ  إضافة  العاملين في المنظمة،  لبين ك  ات ملألدوار والمه  اهيكلته وضوح  في

 والمعلوماتية   والبشرية  المادية  المنظمة  موارد عن إدارة  العامة والطارئة ومتابعة تنفيذها، بخالف مسئولياته  

 خ...الكافة
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 ق ومعطيات: ئ احق المنظمات األهلية 

المنلب • عدد  اظمغ  العامألهلات  غزة    ةلية  قطاع  من   1033في  أهلية،  محلية،    913ها  بين  منظمة  منظمة 

من المنظمات العاملة في قطاع غزة هي منظمات    في المئة  11.5ظمة أجنبية، أي أن ما نسبته  من   119و

 .(1)  محلية  ت امنظم في المئة 88.5 مقابل )دولية(، أجنبية

 

دة التعقيد، خصوصا  في ضوء إجراءات يد ش  ة قانونية يئب   ظلفي  ي قطاع غزة  ت األهلية فمانظتعمل الم •

تتعرض لها بفعل االنقسام السياسي وتبعاته، من ممارسات مزدوجة من السلطتين في رام هللا    وممارسات 

 فتحأو    ،رة، مثل اإلجراءات المعقدة في تجديد مجالس اإلداكذلك المنظومة البنكية  وغزة على حد سواء

البنكي غير   ،ةالحسابات  ق أو  من  إضا(2)حقها في  مارس  ت    يود ها    ، االحتالل  من  المفروضة  القيود   يإل  ةف، 

 عمل  أصبح  بحيث   ،العمل  فضاءات   وهشاشة  وضعف  الدولي  التمويل  وتراجع  ،التحريض   وحمالت 

بعض    بلق  من  جديدة  مشروطة   تمويلية  قيود   فرض   تم  كذلك  ،طارئة  إنسانية  خدمات   تقديم  المنظمات 

 .(3) المانحين

 

الخباس • السابقهمت  المترارات  لدى  ة  العاملة في قطاع غزألاالمنظمات  كمة  األزمات    ةهلية  في مواجهة 

التعاملوالكوارث،   جراء  اكتسبتها  االحتاللمع    التي  تجاوز اإلسرائيلي  اعتداءات  على  قدرتها  في   ،  

 القائم.  للتحدي  بما يستجيب  ،وأنشطتها هاجامأبدتها في مواءمة بر المفاجأة سريعا ، من خالل مرونة

 

ا • وأط  نظمات ملاتسمت  والحمقاألهلية  بالكفاءة  العاملة  األزمةها  مع  التعاطي  في  الكافية  والمرونة  ،  يوية 

بفعل جملة سياسات   ماعلى رغم   سواء   ،رمن قدرات تلك المنظمات على التطوتحد    تعانيه من هشاشة 

التمويل بتراجع  المعقدةءاراجاإل  أو  ،المرتبطة  القانونية  ا  لنقسام مثبيئة اال في ضوء    ،ت  لحسابات  أزمة 

 .س االدارةاعتماد مجالية، وإجراءات كنالب

 

تعامل   • النوع من األزمات، وأن  التعامل مع مثل هذا  الحديث عن خطط طوارئ في  يمكن  المنظمات  ال 

أكثر  هة األزمات،  واجادها لمعد ستتم بناء على مرونة المنظمات وا  ئحةجاالفرضتها    األهلية مع تحديات 

 .(4)  األزمات من  هذا النوع لمجهزة مسبقة لمث خططمما هو 

 

األزمة   • الرسمية  ب كشفت  والجهات  األهلية  المنظمات  بين  القائمة  الفجوة  عن  واضح  يتعلق    فيماشكل 

 بالتنسيق والتشبيك بينهما، خصوصا في ضوء عدم إشراك المنظمات األهلية في إدارة األزمة.

 
 /https://ngo.moi.gov.psالداخلية:  رةموقع وزا -1
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  ، بين أجسامها المختلفة  اإللكترونيالتواصل    ماد وسيلةية إلي اعتل منظمات األهلعديد من الحة اعت الجائفد  •

األنشطة   على  المطلوبة  التعديالت  اعتماد  أجل  من  للمؤسسة  التنفيذي  والجهاز  اإلدارة  مجلس  خصوصا  

  ،ه المنظمات ل هذ نة داخومرالويات  مستعلى    ما  حد ى  لإ  مؤشر  والبرامج بما يتوافق والتحدي القائم، وهو

 ات المطلوبة.ءايالت واإلجرللتعد  ةعبة السريمن االستجا  التي تمكنها

 

على إعطاء    ،أقامتها السلطات القائمةره في مراكز حجر  صدم تفشي الفيروس داخل القطاع، وحساعد ع •

ء  وإجرا   ،اريعمشالالمنظمات األهلية الفرصة والوقت الكافي إلجراء التعديالت على الخطط والبرامج و

 .عن تقديم الخدمة فوقاحتياطات تجنبها الت ن تعديالت وما يلزم م

 

  بحجم   مرتبطة  العوامل  من  جملةى  لإ  يعود   األهلية  المنظمات   بين  للتحدي  االستجابة  في  القائم  التباين •

تعديالت   على  الممول  وموافقة  المؤسسة،  لدى  فراالمتو  التمويل   قبل   نم  والبرامج  األنشطة  على  إجراء 

 الجائحة.  عن مةالناج اجات حال مع وافقتت ظمةالمن

 

 الصحية،   المجاالت   مختلف  في  واألنشطة  التدخالت   من  العديد   غزة  قطاع  ي ف  األهلية  المنظمات   ت نفذ  •

  العديد  نفذت و   جائحة،ال  لمواجهة  المجتمعية  التوعيةعلى  كبير  شكل في    وتركزت   والثقافية،  واالجتماعية،

 ،ت عقمالما  ، وتقديمةجائح ال  من  الوقاية  حول  حيالص   يفالتثق   لمجا  في  يةعو ت لا  حمالت و  المبادرات   من

  المزمنة،   األمراض   أصحاب   أو  كبارالسن  من  للمرضى   المباشرة  الصحية  الرعاية  تقديم  ىلإ  إضافة

 الحجر  مراكز  تجهيز  في  رئيس  دور  ذلك   إلى  يضاف  المهمشة،  الفئات   من  والمحتاجين   الفقراء  ومساندة

  بكرامة   يقيل   صحي  حجر  أجل  من  هتحتاج  بما   ارات الوز  د وإمدا  ةالمطلوب  ت ياست باللوج  الصحي

 .(5) المواطن

 

إلي ما يقارب   حاجة  ك أن هنا  ىإل(  OCHA)  مم المتحدةلألتنسيق الشؤون االنسانية    مكتب أشار تقرير   •

لمواجهة    42من   دوالر  والمليون  الج  ةاجحأن  لى  إالتقرير    لفت جائحة،  لمواجهة  لغ  بت   ائحةقطاع غزة 

،  دوالر  نوملي   23لكن فعليا تم تمويل    ،ب ر من إجمالي التمويل المطلوالوون د ملي   12,477.962  حوالي

من إجمالي التمويل المطلوب لمواجهة الجائحة في مختلف القطاعات مثل األمن   في المئة 51أي ما نسبته  

   .(6)  والحماية والتغذية،  ،والصحة ،ومراكز اإليواء  ،والتعليم ،الغذائي

 

أ • إلى  اإلشارة  ص وتجدر  االنسانال  قندون  بالدعم  الخاص  المتحدةألل  يطوارئ  تمو(  HPF)  مم    ال  يقدم 

خال األهلية  العامللمنظمات  المئة  25بنسبة    2019و  2018  نيل  والمساعدات من    في  المنح  إجمالي 

 
 رس ما العدداألول،  ة(، شرةالشهري، )النفلسطين" في   وروناك أزمة مواجهة  في األهلي  المجتمع جابةاستاألهلية: "  المنظمات شبكة -5

2020 ،news/20296.htmhttp://pngoportal.org/ 

 
6 The Humanitarian Country Team: " OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY  COVID-19 Response Plan", OCHA, 24 April 
2020 . 

http://pngoportal.org/news/20296.htm
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، وتم 2016عام  ا  كيرتالتي عقدت في    ،راضي الفلسطينية المحتلة، وذلك منذ القمة العالميةى األلإالمقدمة  

 .(7)  األهليةمويل إلى المنظمات تلنح واالممن ضرورة صرف هذه النسبة  اق فيها علىاالتف

 

 : واقع بيئة العمل في ضوء جائحة كورونا المحور األول:

عائقا  أماام مواصالة المنظماات األهلياة فاي خر  آبشكل أو  بشكلت  التي  ضت الجائحة جملة من التدابير  فر

ابة جتى اإلساعلا  تهامادى جهوزيتهاا وقادروضعها أمام اختباار  ة، وعتاد ا المدوارهيام بألقا  قطاع غزة من

المنظماات  من اإلستجابة والجهوزية لادى  ال يمكن الحديث عن مستوى موحد   حيث الفورية لهذه التدابير،  

ت بقادرا طاةتبفي مواجهة األزمات، وهذا عائد كما أشرنا سابقا  إلى جملاة مان األساباب المركافة  األهلية  

لعالقاة ماع المماول، ومادى تفهماه اولتمويال،  اجم  ، وحةستهدفممها العاملة، وطبيعة الفئة الوأطقالمنظمة  

 لحاجة إلى إجراء تعديالت أو تغييرات في برامج وأنشطة المنظمة ومشاريعها استجابة للتحدي القائم.ا

  :االستجابة وة  الجهوزي

 

لى اختالف أنواعهاا ومجاالتهاا فاي لية عاأله  نظمات الم  ليهاإدت  نتسيمكن اإلشارة إلى جملة من مالحظات ا

 ية لمواجهة الجائحة وهي:زووالجه ابةستجاإل

صدور عدة قرارات من قبل وزارة الداخلياة حاول الحاد مان التجمعاات فاي االمااكن العاماة واألساواق   •

م ين األجسااكتروناي بالإلحياث اساتوجب اعتمااد تقنياة التواصال ا  ،والمنظمات األهليةواغالق المساجد  

إلجراء التعاديالت المطلوباة علاى األنشاطة   (تنفيذيقم  وطاداخل المنظمة األهلية )مجلس إدارة    ختلفةالم

 وكذلك التعديالت المطلوبة على خطط الطوارئ لدى المنظمات األهلية حسب مجالها. ،والبرامج

 

تناساب ماا يطة بامج واألنشامن البرد  يد الع  المنظمات األهلية في تطوير أدوات التواصل وتكييف  شرعت  •

صاالحيات لاادارة التنفيذياة  توزيعبالمنظمات األهلية   بعض ت  قام  اكم  ،التي فرضتها الجائحة  ،والحاجة

 .(8)الطارئة ات ة على االستجابة للتحديالمرونة الكافية في القدروذلك في إطار إعطاء 

 

ت بهاا التادابير تسابب  التاي  ،الطارئاة  ورات طالتام  ارث، تالئالمواجهة الكاوة  عد مرئ الطط الطواكن خلم ت •

 ."ناكورو"االحترازية لجائحة 

 

 
7-Occupied Palestinian territory 2020 (part of 2018-2020 HRP) (Humanitarian response plan) 

https://fts.unocha.org/appeals/832/summary 

 
 71/6/2020، مقابلة بتاريخ الفلسطينية المرأة  جانلتغريد جمعة: اتحاد  -8

https://fts.unocha.org/appeals/832/summary
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(، (9)المنااطق الجغرافياة المهمشاة  قدرات المنظمات األهلياة الصاغيرة )المؤسساات القاعدياة فاي  ضعف •

راتها، انعكس ات أو رفع مستوى قد خدمل في تقديم الاشراكها من قبل المنظمات األهلية ذات الثق  وضعف

خصوصا  مع بروز الحاجاة إلاى تلاك   ،مةاألزمع  المنظمات في التعامل  كبير على جهوزية هذه  ل  شك  يف

 ت من الحركة.حد   رازيةتدابير احت الت لمؤسسات القاعدية لمواجهة إشكاا

 

، يهالااد  لااةاعفالوفر الباادائل ألهليااة وعاادم تاالكترونيااة االفتراضااية لاادى المنظمااات االخباارات اإل ضااعف •

والحصاول  ،رباءالكهل ثم ،ةمتصلة بمشاكل عد  ة رقميةمن فجو  انيه قطاع غزةيعا  خصوصا  في ضوء م

 .(10)التصاالت واالنترنت ا وتكنولوجيا ت المعلوما تكنولوجيا في جودة الخدمة على

لمواجهة األزمة، إذ حافظات علاى اساتمرارية تقاديم خادماتها،   استجابةأظهرت بعض المنظمات األهلية   •

للعمال باين كال اضاح م ووظمل أو جزئي مع تقسيم ماناقمها العاملة بدوام كاطوو واحتفظت بفريق عملها

يتها على خبراتها المتراكمة من خالل دت في استمرارلجائحة، واعتمل االجسم التنفيذي واإلداري خالمن 

ت العدياد مان المباادرات التوعوياة ذ الءم وآلياات التصادي للجائحاة، فنفاجها بما يتيف أنشطتها وبرامتكي

زراعاي وغيرهاا، أو مان خاالل وال لصاحياع اكماا فاي القطا  ،جائحاةمان الهور حول ثقافة الوقاية  جملل

قطااع كماا فاي  ،مبناي علاى الناوع االجتمااعي خاالل الجائحاةنف الوالع  ،األسرى  لعنفمبادرات حول ا

القائماة  ات لطإضافة إلى دورها في مساعدة السا  ،عليم عن بعد كما في قطاع التعليممبادرات الترأة، أو  الم

 ة، فارا،، ماواد )أسار    ،(11)ف أنواعهااالصحي بمختل  لحجركز اتيات المطلوبة في مراوجسعلى توفير الل

 غزة، عقطا في الجائحة عواق قطاع الزراعي، ... إلخ( ساعدها في ذلك خصوصيةن الئية كالخضار مغذا

 مراكزالحجر الصحي. خارج تفشيها وعدم

 

توقفت   • المنظمات  عشكل  ببعض  طب تقن  كامل  بسبب  خدماتها،  الخدمات ديم  تقدمه  ،يعة  والتي  طلب تت ا 

المستفيدين مع  المباشر  التواصل  قطكما    ،بالضرورة  التعفي  والتاعي  ما    ،أهيلليم  مع وهو  يتعارض 

اجات جمهوره من ذوي  وجه التحديد غير قادر على تلبية ح ع على  ما جعل هذا القطا  التدابير االحترازية،

 .(12)ي لهذه الفئةالطبهيل التي تقدم خدمات التأ ،ت خصوصا المؤسساتمرارية، س االقده وأف ،اإلعاقة

فت التعليم  قطاع  في  ترحيلها    العملية  ت ساقاالم  عطلت أما  أن  األزمة،  بعد   لماوتم   التقني   المسار  بمعنى 

التدابير  األكاديمي  المسار  من   رأكث  عانى  والمهني أمر طبيعي في ضوء  وهذا  د يعو   الو   ،جراءاألزمة، 

  ، التدابير بضرورة التزام    هطا رتباجهوزية، بقدر  ال بة والستجاما يتعلق با فيلية  قصور في المنظمات األهل

 الجائحة. واجهةفي م ،حتى اللحظة ،باعتبارها الوسيلة األنجع ،لوقائيةالثقافة ازيز وتع
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 ستويات اتخاذ القرارات خالل الجائحة:م

احاة المتائل تعناي اختياار أحاد الباد ، وفي عمال أي منظماةس سااألن ات الركلية اتخاذ القرارعتبر عمت    :أوال

 .(13) عليها لمتفقة ومعاييرها امنظموضمن مبادئ ال ،عملية، وموضوعيةعلى أسس 

المساتوى اإلداري هاي غازة بعادة مساتويات،  طااعظمات األهلية في قاتخاذ القرار في المن  تمر عملية  ثانيا:

فها، هاداة وأؤسسلوبة لتحقيق رسالة الم، ويوضح التدخالت المطات ساالسي  يرسم  المرتبط بمجلس إدارة

هاا، وعاادة ماا ياتم ات والتزامهاذه السياسا ارات لتنفياذ قارن  ما  اتخاذ ما يلازم  فيما يناط بالطاقم التنفيذي

وحيوية  مةهمالمدير التنفيذي للمنظمة في اتخاذ ما يلزم من قرارات  لس اإلدارة من قبلالرجوع إلى مج

 .ةارئالعادية والط ات قي االوف

ري سام اإلداالج باين  مروناة عالياة فاي العالقاة  "كوروناا"ل جائحاة  ر خااللقاراشهدت عملياة اتخااذ ا  اً:لثثا

عقاد   ىت األهلياة إلالجاأت المنظماا  هياة،علاى عقاد االجتماعاات الوجا  عادم القادرةنتيجة  و  .ذيلتنفيوا

باين المادير   فهااتو الأ  ،ام االنترنات د ختبعاد باسااالجتماعات والتشاور إما عبر تقنيات التواصال عان  

ذ البادائل اخالمنظماة مان اتكن احتى تاتم  ئيس مجلس اإلدارة على األقل،أو ر  ،ارةاإلد جلس  التنفيذي وم

 .(14) العملالالزمة الستمرارية 

 لالزمة خالل الجائحة:ت اواجراء التدخالرسم السياسات 

 ت خاالل سياساات وتادخال  المنظمات األهلية من  ض عب  بلن ق  بها إدارة األزمة م  ت التي تم  ،عكست الطريقة

مجلاس خصوصاا     ،اتهاا الطبيعاةتماعتغلب على عقبات عدم قدرة تلاك المنظماات علاى عقاد اجال  في  ،مرنة

الل الجائحاة، وإعطااء الصاالحيات الاى الجسام المالئمة لعملها خمن أجل اعتماد الخطط والبرامج    ،اإلدارة

 .التحدي القائم إجراءات تناسب حجموت رارام من قالتنفيذي إلتخاذ ما يلز

ظماة للمنفياذي التن ماديروال  دارةصر على رئيس مجلاس اإلحتى وإن اقت  بين الطرفين  ا  حاضرسيق  وكان التن

بكامال  مجلاس اإلدارةى لاإدون الرجاوع   ن، مادخالت المطلوبةمن أجل رسم الت  األهلية في بعض الحاالت،

 .لطبيعيكما يحدث في الوضع ا ،هيئتة

ساات ورسام بل الجسام التنفياذي فاي اقارار السيامن قدور  حتكارا  للليس باعتباره ا  يجب النظر إليه،  ماو  وه

دون مان  ة الطاارئ،  لمواجها  الفعالاة  واساتجابتها  ،التاي تتمتاع بهاا المنظماة  ،العاليةبقدر المرونة  الت  التدخ

جهة ت في مواالمنظما لوفر لدى كيت ال ماو وه ية، قد تستدعي وقتا  طويال ،إجراءات بيروقراط  ىإل  شروعلا

 .الجائحة
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ال  مان أشاكال لتنفيذي شكيد الجسم افي جهة رسم التدخالت المطلوبة للموات السرعة في اإلستجابة لكان  لذلك

تطوعية لم يكان والقيام بمبادرات وحمالت    ،األنشطةلبرامج وات تكييف  خصوصا وأن عمليا  ،تسهيل العمل

واقاع فرضاها األمار ال  ملحاةنية  علاى توقعاات وحاجاة فلساطي  ا  بنير ما كان م، بقد ا  طيبااو اعت  عمال  عشوائيا  

 .فة من المنظمات األهليةقطاعات المختلح لدى أغلب الاتض للجائحة وتداعياتها، وهو ما

تاادخالتها فااي شااكل مبااادرات لتقااديم الاادعم النفسااي  ،ل المثااالعلااى ساابي ،النسااوية ركاازت المنظمااات و

ر هشاشة فاي المجتماع، كثة األالفئباعتبارهن    ،رأسها النساء  فئات المهمشة، وعلىللا  وصخص  ،اعيواالجتم

ت العنااف األسااري والعنااف المبنااي علااى النااوع اع معاادالتوقعااات بارتفاا  مااعبالجائحااة، خصوصااا   وتااأثرا  

 .(15)المنزلي وما يعكسه من أزمات على األسر في قطاع غزةتماعي بسبب الحجر االج

لعدياد مان اوتأجيال  وقاف  ماع تالتحادي الجدياد،    بماا يخادم  ،ت على تكيياف برامجهاامانظتلك الماعتمدت  و

 .(16) القائمللتحدي ابة البرامج المعتادة األخرى في استج

ساه علاى واقاع العمال، ساواء فيماا فرض نف  ا  مختلف  ا  تحدي  لمنظمات العاملة في القطاع الصحيا  واجهت فيما  

ا و موه ،جراءات الوقايةة الجمهور بإوضرورة توعي  احية،ن  منور  للجمه  يتعلق بضرورة استمرار خدماتها

لتصبح ثقافاة الوقاياة وتعزيزهاا ، هاأولويات عملعها اإلجراءات السريعة تبدلت م تطلب منها اتخاذ جملة من

 الخدمات الصحية المعتادة.تقديم ة صلاطاع، ومن ثم موالهدف األول لهذا الق

 ،أنشطته لكمة ءوابمم اصل مع جمهوره، وقافي التو على البيئة الرقمية  مد اعتافي، فما القطاع الشبابي والثقأ

بدال اللقاءات الوجاهية مان خاالل التوظياف الست كافيةمرونة اله اللدي  ت بما ينسجم مع تحقيق األهداف، وكان

ع حاول ماتجمللدرات التوعوياة  العدياد مان المباا  تنفياذ بجهود ذاتياة    تمي هذا اإلطار  يئة الرقمية، وفلبالجيد ل

 .(17) الوقاية الجائحة وطرق

 :والتشبيك تنسيقى الة علمستويات القدر

منظمات األهلية، سواء على مستوى التنسيق ال لدىوالتشبيك  نسيقت التشكل جلي إشكاالفي  أظهرت الجائحة  

 نها.على مستوى التعاون والتشبيك فيما بيو أارات(، ات الحكومية )الوزمع المؤسس

 :سات الحكوميةبيك مع المؤسالتشو يقلتنسعلى مستوى ا -1

الطاوارئ خطاة  بال الجهاات الحكومياة فاي وضاع ورسام  منظماات األهلياة مان ق  لايب  تغيمن    رغمالب

 جاوء إليهاا واالساتفادة ماناتخااذ القارارات، إال أناه تام اللالتخطايط و  عان،  "كورناا"ة  واجهة جائحلم

 الصاحيجار حال راكازمفاة وتجهياز كلت كة فاي، والمشار(18) الحكوميةجهات لابعض بل من ق    خدماتها

 
 المرجع السابق.  -15
 2020/ 6/ 3خ مصطفي إبراهيم، مقابلة بتاري -16
 البؤرية، مرجع سبق ذكره  المجموعة اتمخرج17
 تغريد جمعة: مرجع سابق  -18



 ــة الفـلسطينـيــة ة المنظمـــات األهليـبكــــش

 الفلسطينية  وبناء قدرات المنظمات االهلية  ةالديمقراطي مشروع تعزيز 

 عبية النرويجية بالشراكة مع المساعدات الش

 

 

الحكومية نفسها، وقدمت في هذا اإلطار ما يمكن تقديمه مان خادمات   هات الج  ب منبناء على طل،  (19)

 غزة.في ة التنمية االجتماعية لوزارية تسلوج

 حد:لية في القطاع الوااأله نظمات على مستوى التنسيق بين الم -2

اع ذات القطا  منظماات األهلياةالعالقاة باين ال  ىتوعلاى مساعادة تحاديات    على هاذا المساتوى  ظهرت 

 .(20) األهليةبين المنظمات  قسيتنالبيعة س على طينعكنافس على التمويل الت إنحيث  ،احد الو

 

سايق التنشاكال ألالعاام المظهار  ولك هاذ وإن كان  ،من جهة أخرى ال يمكن وضع الكل في سلة واحدة -3

 كثارإجاراء أ إلىظمات األهلية عض المنئحة لجأت بالجا لخالأنه  ين المنظمات األهلية، إالالتشبيك بو

لتباادل الخبارات  (21)وأنشأت مجموعاة طاوارئهدف التعاون في تقديم الخدمات،  من اجتماع تنسيقي ب

ة مان صاغير  لاى أعاداد محادودة ومقتصارة ع  ز األزماة، إال أن هاذه النجاحاات فيما بينها، بهدف تجاو

عالية، مع مؤسسات قاعدية ات  مكانإوة  تمويلي  سة لديها قدرات سؤمبين    ونغالبا  ما تك  ، وهيالمنظمات 

 حساب يق والتشابيك أن نطلق عليه التنس  نتشرة في المحافظات المختلفة، وهو ما يمكنلية صغيرة ممح

 .حقيقيال الشراكة مفهوم اقض مع وهو ما يتنالحاجة، 

وقت   فيز التحديات روأب ية ظمات األهللتمويل الذاتي داخل المنالمحور الثاني: واقع فرص ا

 األزمات. 

واجهاة ماؤثرا  فاي عمال المنظماات األهلياة فاي قطااع غازة، وقادراتها علاى م  ب التمويل الخارجي دورا  يلع

شكل كبير على عمل المنظمات وبرامجها ومشاريعها، وعلى قادرتها علاى في  وارث، وينعكس  األزمات والك

 من عدمه. (22) االستمرارية

، "كوروناا"جائحاة  بقت واجه أزماة فاي التمويال سات ية في فلسطين بأنهاات األهلظمالمن  لواقعلمتابع  اويدرك  

وتحويال الطاقاات لوضاع   شااريع،م  فياذ نتارجااء  حياث تام    ،ضغوط مالية جمةى  لإ  وتعرضت خالل الجائحة

 خطط بديلة.

نشاطة ل مان األواألماتوجياه ا  وإلاى إعاادة  ،مالياة كبيارةماا أدى إلاى خساارة    ،ةرئيس  نشطةوتم أيضا إلغاء أ

 .(23) المنحالتي تتطلب مرونة في استخدام  ،ت آنية للجائحةاط لها إلى استجابمخطال

ماا   ،نظرا  لتوقف العمل ومناع اللقااءات العاماة  ،أزمات عمل المنظمات األهلية  جاءت الجائحة كي تضاعفو

د األدناى بالحا ا العمليهرض علفوجائحة، ور خالل الللجمه ةقدمملاجع في فعالية بعض الخدمات اترأدى إلى  

 .من قدراتها
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عدة مواقف، منها من تفهم الواقع، ووافق علاى إجاراء التعاديالت علاى األنشاطة   ىإل  موقف الممولينانقسم  و

حاين  ىلاإالمشااريع بإرجاء أو تأجيال تنفياذ خر آفريق طالب    فيما  بما يستجيب للجائحة،  والمشاريع  والبرامج

، (24) غازةحجر المنزلي في قطااع لوالبرامج خالل فترة امشاريع ف القوب ثالث فريق  الب  طو  وضوح الرؤية،

علاى  وكاذلكائحاة، تارة الجشكل واضح على قدرة المنظمات األهلية على االستمرارية خاالل ففي ما انعكس  

 .(25) المشاريعد االستحقاقات المالية للعاملين في المنظمات األهلية على بن

كلفاة ررا  بفعل الثر القطاعات تضأك  هيل األشخاص ذوي اإلعاقةأة في قطاع تلعاملت األهلية اعتبر المنظماوت  

علاى تاوفير تمويال ذاتاي  ذوي اإلعاقة، خصوصا  في ضوء عدم قادرتهاالتي تحتاجها عمليات تأهيل    ،العالية

 .(26) للجمهورتها ة تقديم خدماطارئ لمواجهة الجائحة، بحيث تكون قادرة على مواصل

أكدت المنظمات األهلية أن هنااك ة، فاألهليظمات للمن ني في توفير تمويلطياص الفلسالخقطاع ما عن دور الأ

ى القطاع ة االجتماعية كانت تحتم علوليؤع الخاص في هذا الجانب، وأن المسقصورا  واضحا يعاني منه القطا

 .(27) ماتهاخد تقديم رارية في ت على االستمتقديم دعم يساعد هذه المنظما الخاص 

التمويال مان  مصاادر  للمنظمات األهلية علاى  ملة في قطاع غزةالدولية العافسة المنظمات  لى هذا مناضاف إي  

فاإن   ،علاى التمويال المناساب ت األهلية مان الحصاول  أجل تقديم الخدمات للجمهور، فبدال  من تمكين المنظما

 .(28) وحدها تمويلالستفراد بواال خارج الدائرة المنظمات األهليةد استبعاتعمل على  المنظمات الدولية تلك

بدائل حقيقة للتمويال في البحث عن مليا  المنظمات األهلية  تفكير ائحة في هذا اإلطار عن ضرورةلجكشفت او

إعادة ذاتية، ود ال، من خالل االعتماد على الموار(29)  للجذورالعودة    ىخرأأو    صورةفي  الخارجي، ما يتطلب  

 .تهمن التبعية للممول واشتراطا لص اقية بمعناها الحقيقي، والتخة االنعتلتنميطوعي، وتبني االاالعتبار للعمل 

للسالطة لادعم  (30) العاماةأن تعتمد ضمن منظومة الحكم الرشيد حصة من الموازنة من  ال بد  هذا اإلطار    وفي

مل يه تحالذي يتوجب عل ،ص ة للقطاع الخاير حقيقاستدعاء أدواات األهلية وقت األزمات والكوارث، والمنظم

 مع على مواجهة أزماته.لمجتلياته االجتماعية في مساعدة اوؤمس
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في إدارة األزمات في حال  ر الثالث: مدى تطبيق خطط الطوارئ داخل المنظمات األهلية المحو

 ها تواجد

  منظماات اعتمادتها وأعادتها ال  التاي  ،لطوارئلتي شكلتها جائحة كورونا، فإن خطط افي ضوء المفاجأة ا •

 .قعات كبر من التوزمات، إذ أن الجائحة كانت أمن األ تكن مناسبة لمواجهة هذا النوعا ، لم سابق األهلية

علاى هلية اجراء تعديالت ما فرض على المنظمات األ الة في مواجهة التحدي،خطط الطوارئ لم تكن فع   •

 .(31)للجائحة بما يستجيب (، 2020) يراجالعام الخطط حتى نهاية لالمدى القصير ل

جاراءات االحترازياة التاي فرضاتها سابب اإلبسريع  جراءكإ جاءت في خطط الطوارئ جاحتياإلايد  تحد  •

 وأيضا الحاجة الملحة لسرعة االستجابة.الجائحة 

بمااا يسااتجيب  ة،ارئااالط اتهااتعااديالت علااى خط ث الثاا اضااطرت بعااض المنظمااات األهليااة إلااى إجااراء  •

علياه، أو  رسايط  و تهدياد عاام غيار م  أيه،  ر عليط  سد م  سواء كتهدي  ،ائحةلتطور الج  ات المختلفةووالسيناري

بالتنسايق ماع مجااالس اإلدارات وتركات الصااالحيات  ماات توأن هاذه التعاديالت  ،سايناريو حظار التجااول

فاي  الوقات والوضاع الطاارئ ا لضايق، نظارذ ماا يلازم مان تعاديالت تخااللمجلس التنفيذي في المنظمة ال

 ، من ناحية أخرى.قاالوقت للن يعط المنظمة ترف ية، ولمن ناحت معيق االجتماعاالذي كان ي، القطاع

 :المحور الرابع: الدروس والنتائج المستفادة

 البنى تطوير ضرورة يف اجدي  البحث   إلى  ىأخر  أو  صورةفي    ةالماس    الحاجة  عن  كورونا  جائحة  كشفت  •

 حالاة  ضاوء  في  صا  خصو  ،األزمات   مواجهة  يف  قدراتها  وبناء  غزة  اعقط  في  األهلية  للمنظمات   ليةالداخ

 المطلوباة السبل في للتفكير دفع ام الجائحة، فرضتها تحديات و  لألزمة  االستجابة  على  اهقدرات  في  التباين

 الحاجاة  ت أيضا عانكشفا  كم،  عام  شكلفي    زمات األ  مواجهة  في  قدراتها  زيوتعز  الداخلية  ناهاب    لتطوير

 ئ(.لطوارل صصة )االستجابةمتخ دائرة نشاءإ ضرورةل ةالماس  

رة أن تقوم المنظمات األهلية في مواجهاة تراجاع التمويال الخاارجي روضشكل واضح  بت الجائحة  كشف •

مكنهاا مان ل ذاتياة ت  موياواشتراطاته بالعودة للجذور من خاالل االعتمااد علاى الاذات فاي خلاق فارص ت

ة فاي ألهليان بعاض المنظماات ا، خصوصا  في ضاوء ارتهااجمهوررارية في مواصلة خدماتها للالستما

تاوفر أياة مصاادر خصوصا ماع عادم    ،غالبيتهافعالية  من    حد  ، ما  (32)يد وحمالها على ممول خارجي  أع

حاة، قف تمويلاه بحجاة الجائوو ،بسبب انسحاب الممولتماما  برامجها  ما أدى إلي توقف  ،محلية للتمويل

 دا  عن التبعية.م التنمية الحقيقة بعيفهوا يؤكد على ضرورة العودة لمم

أظهر خلال  في التنسيق والتشابيك ماع  نة العليا لمواجهة الجائحةلجن المنظمات األهلية ضمال  شراكإعدم   •

 نظمات األهلية.المتضعها الجهات الحكومية أمام عمل جود قيود وتعقيدات وطاع الحكومي، والق
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إل الحا  • ومحو  وجستي الل  العمل  في  متخصصة  وحدة  نشاءجة  هدفها  عملها،  يكون  توعالعمل  ر  فير لى 

في يث تكون مستويات الجهوزية فعالة  الالزمة للتعامل مع األزمة، بح  يةاجات اللوجستية الضرورالح

 .كافة  الظروففي ية دورها بفعاللعب كن المنظمات األهلية من بما يم   ،شكل دائم ومتجددة

ا  ة، خصوصااع غازن الغذائي فاي قطامى تقليص الفجوة في األعل  ى استراتيجية متكاملة قادرةجة إلالحا •

 فاي المئاة 80، فيما يعتمد أكثار مان في المئة 70تويات األمن الغذائي تزيد عن سمن نسبة النقص في  أو

مان  ،ذائيياساات لادعم األمان الغاالس، بحياث ياتم توجياه  (33)  اإلنسانيةمن سكان القطاع على المعونات  

 طار.لدولية في هذا اإلوالمنظمات ا ،الرسمية التعاون مع الجهات خالل 

 فمختلا غفاالإوعادم  ،التأثير في السياسات الحكومياةات األهلية في ظماجة الى تعزيز دور المنحاك  هن •

 .الجائحة التي فرضتهااالخرى الجوانب 

المنظماات في تشكيل الجمعيات، إذ تواجاه يضمن الحق    بما  لية،ألها  تطوير قانون الجمعيات   ىإلالحاجة   •

، أو الطبيعاة الغامضاة أو المقيادة ياةياب التشاريعات القانونبسبب غ نونيةمن التحديات القااألهلية العديد  

 .والتطفل على أعمالها هاهاء الحكومة تجاللتشريعات أو لوائحها التنفيذية، أو عد 

خصوصاا الل األزماات، المنظمة األهلية خا  ن تطور بنىم  التي تحد    ،سباب ألاز  أبرمن    ا  عد هذا واحد وي   

سالطة التنفيذياة علاى عمال المنظماات الالتاي تفرضاها    ،المشاددةجاراءات  واإل  وء بيئاة االنقساامفي ض

 دة.وغيرها من اإلجراءات المقي   ،البنكية و الحسابات أتجديد مجالس اإلدارات، ، ومن بينها األهلية

رورة وضا مان الضارائب،عفائهاا إوالجمعياات األهلياة،  تشاكيل فاي حاقال على المفروضة لغاء القيود إ •

 الجمعياات  كاينتم علاى والعمل الجمعيات، بعض  ات حساب تجميد  قرارات  عن والبنوك  لنقد ا  توقف سلطة

، نهوضها  في  والمساعدة  لمهمشةا  لفئات ى الإ  الخدمات   تقديم  يف  لدورالحكومة  المكمل  وطنيال  دورها  من

 .اوانتهاكاته االحتالل سلطات اجراءات  مواجهة فيو

  ةجه موا في دورها لتعزيز ةاألهلي  نظمات الم  داخل يرالعمللتطو  توصيات  :المحورالخامس

 واألزمات:  الكوارث

ياة الشابكية فقواعتمااد الهياكال األ  ،األهلية  ةداخل هيكل المنظمفة  كااألجسام    نضرورة تفعيل العالقة بي •

 وإشاراكها فاي رسام ،خصوصاا  للجمعياة العمومياة يقة وفاعلاة،بما يضمن أدوارا  حق العمودية،بدال من 

 مجاالس اإلدارات أو الموافقاةوقاات تجدياد  أ  فاي  يالشاكل  هاحضورفاء بم االكت، وعد هاوتوجهات  هاخطط

 العادة. جرت  كما ،واإلداري ليالما التقرير على

مختلف المستويات فاي   ممثلين عنتضم في عضويتها    (ة االستجابة للطوارئائرد )ضرورة إنشاء وحدة   •

مال ماع عان دورهاا الارئيس التي(، يكاوتنفياذ طاقم  لس إدارة، و)جمعية عمومية، ومج  المنظمات األهلية
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ي عااطالمنظمة األهلية فعالية أكبر ونجاعة أعلى في الت  حمنمات، بما يالكوارث واألزوتداعيات    تحديات 

 مع األزمات.

هاا تادريب اتمتكاون مان مه ،لطاوارئ"ا ةنا"لجاالهلياة  ة مانظللم ن الخطة االستراتيجيةيتضم  ضرورة •

شاكل مهناي فاي وإعدادهم  ،ث ارعلى العمل وقت األزمات والكوتطوعين والم األطقم التنفيذيةالعاملين و

 ا.للتعامل معه

ومياة او ت الحكتعزيز دور المنظماات االهلياة فاي المسااءلة المجتمعياة الصاحاب القارار ساواء الجهاا •

 سسات الدولية.المؤ

 يهااا،ف ب لمرغاوا الصاورة اليصاإل لاةاع  ف وتواصاال اتصاال منظوماةل األهلياة المنظماات  كتعزيازامتال •

 أدوار لعاب  مان الخااص  القطاع يشجع أن شأنه من ما المصلحة، صحاب أل  ات والبيان  المعلومات   وتوفير

 االجتماعية. ولياتهؤسم وتحمله األهلية المنظمات  دعم في فاعلية أكثر

 رامجوالبا  عااملينال  من  المنظمة  اجات ح  لبيت    بشرية  موارد   تنمية  وحدة  يةالتنظيم  لبنىوا  الهياكل  تضمين •

 مان  ،دائام  شاكلب  المنظماة  وأنشطة  لبرامج  التسويقية  القدرات   طويرت  خصوصا  األداء،  لتطوير  يةدريبالت

 ور.مهالج عند  للمنظمة اإليجابية العامة الصورة تعزيز أجل

لادى  بحياث تحقاق االساتدامة ،ناوح مان الجهاات المانحاةالتمويال المم  إعادة النظر في سياساة اساتثمار •

الادعم الاذاتي مثال   المنظمات في مشاريع توفر لهااالتي تمتلكها    ،الداخليةموارد  لمار اتفيدين، واستثلمسا

 إلخ( ..صندوق اإلقراض الدوار. –)مشاريع صغيرة

ا ، وتعزياز اتاحتهاا وفقاا المؤسساات رقمياة واالستثمار فيها، وضرورة تطاوير  جيتحديث البنية التكنولو •

تبادلهاا   ات إمكاناو  علومات لنظم المعلوماات ت والمالعمليوثيق وحوسبة ام تلمعايير واضحة وتطوير نظا

 هل العملية.س  وتدفقها بين الوحدات التنظيمية من خالل برامج تقنية ت  

لاى تطبيقهاا خاالل العمال عو ،جيةسات داعماة لتطبياق الخطاة االساتراتيياتبني إدارة المنظمة األهلية س •

 .اهلمالت عمجا في كللية شموكل يتسم بالمرونة والشفي األزمات 

باادل معلوماات باين المنظماات األهلياة، واماتالك قاعادة بياناات محدثاة فاي لعمل على إيجاد منظومة تا •

 التكاملية في األداء.و مختلف القطاعات، لتسهيل رسم السياسات والتدخالت 

، اهبين  نوعي للتنسيق  د حامن خالل إنشاء اتكافة،  المنظمات األهلية    شبيك بينالتنسيق والت  ستويات رفع م •

 .دارة األزمات والكوارث ال الحماية المجتمعية، وإالعاملة في مجتلك خصوصا يضم 

في مية اتها بالمهارات والمعارف العلدرت األهلية، وتعزيز قنظمايم البناء الداخلي للعديد من الموإعادة تق •

 رئ.ل فترة الطواخال المهارات الالزمةالعاملة  هاأطقم امتالكالحرص على التنفيذ، و

، يتضامن التادريب العملاي علاى إدارة الكاوارث المنظماات االهلياةقادرات  نامج مشترك لبنااء  داد برعإ •

 تهاقادرات، وتعزياز  مواجهة الكوارث واألزماي  واألزمات وكذلك التدريب على تنفيذ خطط الطوارئ ف

 نكااتم  اسااات يعماال علااى إيجاااد سوال ،تيجوانااب اإلداريااة المتعلقااة بالمشااتريات والاادعم اللوجساافااي ال

 بكفاءة أثناء األزمات. لعملمن المؤسسات ا
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جب الوألزمة والسياسات التنفيذية العمل خالل ااتقدم خارطة  لدراسات علمية    وضع الخطط الطارئة وفقا •

وضارورة إشاراك مجاالس   ،ا يفرضه من وقائع علاى األرض دي ومحسب التحاجات  اعها، وبناء الحبتا

 دادها.ة في إعفعاليب وميةمعيات العمجارات والإلد ا

بحيث تشترك المنظمات العاملة في كل قطااع فاي رسام   ،خطة مشتركة حسب القطاعات المختلفةوضع   •

 ية في األداء.جل التكاملأن م، وتطوير مهارات المؤسسات، اهالخطة، وتدريب الطواقم والعاملين علي
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