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91 كوفيد – المستجد كورونا جائحة تفشي ظل في خاصة موقف أوراق سلسلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيئة  وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في صناديق التكافلنحو مأسسة (: 2ورقة موقف)
صندوق وقفة عز نموذجًا  – عملها  

 
 

املتحدة لألمم والاجتماعي الاقتصادي املجلس لدى الاستشاري  العضو  

 العربية الدول  معةلجا التابعة إلانسان لحقوق  الدائمة العربية اللجنة لدى املراقب العضو

 2222نيسان.  7رام اهلل. فلسطين. 
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 مقدمة

 الييرسي  مصييية   ملحيي   إبييرامي  الفلسيي ي ي  الحكوميي  بيسيي  الرسييم  ال ييي   أعليي  0202  يسييي  ميي  الثييي   فيي 
 في  الفلسي ي يي  األعميل رجيل م  ال قةي  التبرعيت جمع بغي " عز و ف " ص ةو  تشكيل على عبي  محموة
 فييرو  مواجهي  في  الحكومي  جهيوة إلسي ية موحية ب كي  حسيي  عبر المجتمعي  الشراسح وبقي  والخيرج الةاخل
 تييوز  العي ييي  التبرعيييت تبقييى فيمييي  المتشييعب   أزميتيي  أميية ي ييول أ  ُيتو ييع اليي   91 كوفييية – المسييتجة كورو ييي
 ميستيي  وتتشييكل  ةوالر ماليييي  خمسيي   يمتيي  أوليي  ميييل بييرأ  عمليي  بييةأ الصيي ةو  المحيفظيييت  عبيير مبيشيير 
 اعتبيرييييييي  وشخصييييييييت أعميييييييل رجييييييل 20 ميييييي  العيميييييي 
 ي حصييير. التجيريييي  والغييير  الخيييي  للق يييي  وممثليييي 
 أعل يييي  لمييييي ووفقييييي   الفلسيييي ي ي   األراضيييي  ةاخييييل عمليييي 

 ثالثييي  عبييير عملييي  يركيييز فهيييو الصييي ةو  عليييى القييييسمي 
 :  محيور

 الحتواء جهوةمي ف  الصح  وزار ل مبيشر ةع  .9
 .  الفيرو 

 تسيييهيل فييي  العيمييي  األشيييغيل وزار  جهيييوة ةعييي  .0
 .  الفيرو  ومواجه  الموا  ي  حيي 

 العميييل عييي  للمتع ليييي  مبيشييير   قةيييي  إعي ييييت .2
 .ال وارئ إجراءات بسب 

 

 إ  وم  اإلشية  بعي  الخ و  له ه" شم " مركز ي ظر
 الصييي ةو  فييي  المسييييم  الخيييي  الق يييي  تحلييي  تعكييي 

 مهمي  شراك  لروح وا عكي  وو  ي  مجتمعي  بمسؤولي 
 مسيييييمم  تشييييكل وا   المرحليييي   ميييي ه فيييي  الحكوميييي  مييييع

 االزمي  مي ه مواجهي  في  الفلس ي   الميل لرأ  إيجيبي 
  جيحهيييي أ  إال. األزمييييت زمييي  فييي  والتكيفليييي  التضييييم ي  المبييييةرات  يييو  عييي  تعبييير وا  . االسيييتث يس  والظييير 
 .البةاييت م   تجيوزمي على والعمل األمور م  العةية على الضوء  تسلي يستةع 

 

 

 يعادل ما جمع يستهدفون الصندوق على القائمين"

 هيئووة. رمضووان شووه  نهايووة قبوول دوالر مليووون 82

 موووع بالتواصووول القووواد  األسوووبو  سوووتبدأ الصوووندوق

 أوروبوووووووا فوووووووي الفلسووووووو ينيين األعموووووووال رجوووووووال

 وقالصووند وقووع وقوود ،"الخلووي  ودول واألموو يتيتين

 .االجتماعية التنمية وزارة مع اتفاقياته أول

 

 الصندوق رئيس – الدين ناص  طالل األعمال رجل
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 خلفية عن صناديق التضامن والتكافل والتأمين في السياق الفلسطيني 
 بيي  مي  سييبق   زم يي  فتيرات في  مختلفي  وأميةا  لغييييت متعيةة  صي يةي  الفلسي ي ي  السيل   أ شيتت تيريخيي  

 :الص يةي  م ه
  9119 لس  ( 19) ر    رار بموج  ال ر  حواةث ضحييي عويضلت الفلس ي   الص ةو. 

  ( 19) ر يي  وزراء مجليي   ييرار بموجيي  غييز  علييى اإلسييراسيل  العييةوا  ميي  المتضييرري  إلغيثيي  ال ييوارئ صيي ةو
 .0222 لس  

  0229 لس  ( 980) الوزراء مجل  و رار رسيس  مرسو  بموج  الفلس ي   االستثمير ص ةو. 

  0229 لس  ( 919) الوزراء مجل   رار بموج  البلةييت وا  راض ت وير ص ةو. 

  0229 لس  ( 6) ر    ي و  بموج  ال فق  ص ةو. 

  لسيي  ( 92) ر يي  وزراء مجليي   ييرار بموجيي  االجتميعييي  الت مييي  بييوزار  اإلعي يي   و  وتشييغيل إ ييراض صيي ةو 
0226  . 

  لسيي  ( 1) ر يي  رسيسيي  مرسييو  وجيي بم لب ييي  فيي  الفلسيي ي يي  ال لبيي  لمسيييعة  عبييي  محمييوة الييرسي  صيي ةو 
0292. 

  0292 لس  ( 9) ر   بقي و  القرار بموج  العيل  التعلي  مؤسسيت ل لب  اإل راض ص ةو. 

  0292 لس  ( 90) ر   بقي و   رار بموج  الزراعي  والتتمي يت المخي ر ةرء ص ةو  . 

  0292 لس  ( 02) ر   رسيس  مرسو  بموج  القة  ص ةو. 

  0296 لس  ( 9) ر   مرسو  بموج  والتميز بةا اإل ةع  ص ةو. 

  0296 لس  ( 1) ر   بقي و   رار بموج  التعلي  لةع  والتميز اإل جيز ص ةو. 

  0298 لس  ( 99) بقي و   رار بموج  المية  الثقيف  التراث حميي  ص ةو. 

 م هييي الغيييي  وأ  هيي  ج ميي  فلسيي ي  فيي  ال شييت  حةيثيي  ليسييت الصيي يةي  ميي ه أ   مالحظيي  الممكيي  ميي  وعلييي 
 لظروفهييي مع وييي  أو  بيعييي  شخصييييت سييواء المجتمعييي  الفسيييت لييبعض إسيي ية أو ميييل  ةعيي  أو خييةميت تقييةي 

 المييل  اليةع  توفير ف  الص يةي  غيييت ع  فضال   وغيرم   والمزارعي  وال ال  اإلعي    و  مثل الخيص  
 أو غيييز  أو القييية  صييي ةو  مثيييل معي ييي  جغرافيييي   يييي  لم أو والتعليييي  والتمييييز اإلبيييةا  مثيييل األ شييي   ليييبعض
 يقيييو  التييي  الفسييييت حييييث مييي  األشيييمل سييييكو  أ ييي " عيييز و فييي " صييي ةو  حيلييي  فييي  المختلييي  أ  إال. األغيييوار

 الم ييي   حيييث ميي  وكيي ل  المسييتجة كورو ييي فيييرو  بي تشييير تييتثرت التيي  الق يعيييت   ييي  التسييي  بيسييتهةافهي
 السيييي  فيي  والتضيييم  التكيفييل تجييير  أكبيير ميي  واحيية  يشييكل وأ يي . ح الصيي الق ييي   شييي  علييى تركيييزه مييع

 .اإل ال  على أكبرمي يك  ل  إ  المحل  
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 كورونا المستجد: جائحة على المستوى االقتصادي والمعيشي

 الفيييرو  المسييتجة  كورو ييي – 91 كوفييية مييرض اكتشيي  الصييي  وسيي  وومييي  مةي يي  وفيي  0291 ةيسييمبر فيي 
  0202 ميير  99 في  العيلميي  الصيح  م ظمي  صي فت  مي حس  (1) جيسح  إلى تحول مي سرعي  العةوى شةية
 مييير  م لييع فلسيي ي  أعل ييت فيمييي فيهييي  إصيييب  حيليي  أول ظهييور عيي  إسييراسيل أعل ييت 0202 فبراييير 09 فيي 

 العيييل  حييول المصيييبي  عييةة بليي . لحيي  بيييت مةي يي  فيي  أ جييل ف يية  فيي  لعيييملي  إصيييبيت 1 أول تسييجيل 0202
 8122 إسييراسيل فيي  اإلصيييبيت بلغييت فيمييي. وفييي  أليي  12 ميي  وأكثيير إصيييب  أليي  016و مليييو ( 2) تيريخيي  ىحتيي

 ضير . واحية  وفيي  وحيلي  إصيب  062 إلى اإلصيبيت حصيل  وصلت فلس ي  ف  أمي. وفي  حيل  91و إصيب 
 ليخلي  اليةول   ال ظيي  عليى كبيير بشيكل ا عك  كمي مقتل  ف  اال تصيةي  الق يعيت م  العةية الفيرو  م ا

 أعلييي  الجيييير  ميييير  مييي  الرابيييع فييي . الصيييحي  لألزمييي  كتبعيييي  متشيييعب  و فسيييي  واجتميعيييي  ا تصييييةي  أزمييييت
 جيسحيي  لمواجهيي  مسيييع  فيي  شييهر  لميية  الفلسيي ي ي  األراضيي  جميييع فيي  ال ييوارئ حيليي  الفلسيي ي   الييرسي 
 0222 لسييي   المعيييةل األسيسييي  وللقيييي و  فلسييي ي ي ال التحريييير لم ظمييي  األسيييي  لل ظيييي  اسيييت يةا   و لييي  كورو يييي 

 جميييع اتخييي  االختصييي  جهيييت تتييولى: "المرسييو  فيي  جيييء م يي   السيييبع البييي  أحكييي  سيييمي وال وتعةيالتيي  
 األمييي  وتحقيييي  العيمييي  الصيييح  وحمييييي  كورو يييي فييييرو  عييي  ال يتجييي  المخيييي ر لمواجهييي  الالزمييي  اإلجيييراءات
ييي  22 لميية  ميي ه ئال ييوار  حيليي  تكييو  و واالسييتقرار   واالختصيصيييت بيلصييالحييت الييوزراء رسييي  ويخييول يوم 

 .  أخر شهر لمة  الحقي   تمةيةمي جرى والت  ."كيف    اإلعال  م ا غيييت لتحقي  الالزم 

                                                            

 جائحة على الوباء الذي ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة، عبر قارة أو قارات أو كل العالم، تاريخياً ظهرت العديد من الجوائح الفتاكة تطلق لفظة 1 

 م.0532مليون شخص حول العالم عام  02مثل الجدري والطاعون األسود الذي قتل أكثر من 
 2 6/4/0202. 
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 صعوب  عمومي   الفلس ي ي  لألسر بيألسي  الصع  واالجتميع  اال تصية  الوضع ازةاة السيي   م ا ف 
 تصي  تراكمي  ألزميت تضي  الت  األزميت م  العةية مع  وخل  المستجة  ورو يك جيسح  تفش  ظل ف 

 مهيت وغير مش وسييس  ا تصية   ظي  ف  يعيشو  ال ي  للسكي  الحييت  والوضع المعيش  المستوى
 الفلس ي ي  األراض  جميع ف  ال وارئ حيل  2/2/0202 ف  الفلس ي   الرسي  أعل  م   األزميت  لمواجه 

غال هي المة  بي  والت قل الحرك  م ع وشملت 0/2/0202 ف  أخر لشهر تمةيةمي جرى والت  شهر  ة لم  وا 
غال  للتجوال حظر وفرض  ضم  التجيري  والمحيل والصيةلييت المخيبز بيستث يء اال تصيةي  المراف  وا 
جراءات ضيق  معي   أو يت  أمي  األسر آال  اتعشر  وضع مي ومو األسوأ   حو تتج  واألوضي  مشةة   وا 

 يومي   عجلت  تعمل ال   الفلس ي   اال تصية متي   وعة  مواتي  لظرو  تهيسهي عة  ظل ف  وجوةي  تحةييت
 عةة بل . السييسي  واألزميت الموارة ضع   تيج  الكبرى  األزميت خالل بةيل  ةخل مصيةر لتخلي  بيو 

 الت  األسر عةة وازةاة أسر   أل  902 حوال  األزم   بل االجتميعي  الت مي  وزار  وف  فقرا   األشة األسر
 ف  الشهر  االستهال  ل م  وفقي   األفراة بي  الفقر  سب  بلغت فيمي. أسر  أل  92 إلى معو يت إلى بحيج 
 أزم  مع  ييسي  مستوييت إلى ترتفع أ  المرجح م  الت  ال س  وم   %09 الب يل  و سب   %22 فلس ي 
 إس يةي  تةخالت يستةع  بمي األسوأ  حو واتجيمهي األزم  أمة  ول إلى الةالسل تشير إ  المستجة  كورو ي
 فقة  واللوات  الحضي يت ف  أو المستو  يت ف  العيمالت بيل ات  سيء ترأسهي الت  األسر أ  كمي. تكيتفي 
 الجهيز ع  الصيةر  يبق الس اإلحصيسييت تشير إ  معي ي   األكثر م  م  الفيرو  تفش   تيج  عمله 
 األسر م ه  سب  وتبل  رجيل  يرأسهي الت  تل  م  فقرا   أكثر ال سيء ترأسهي الت  األسر أ  لإلحصيء المركز 
 مسح لبيي يت وفقي   غز    ي  ف  %1و الغربي  الضف  ف  %90 بوا ع الكل   األسر مجمو  م  %99 حوال 



6 | P a g e  

 

 تكثيفهي يمك  تضررا   األكثر بيعتبيرمي م هي العةية برزت   يعيتالق مستوى على  0291 للعي  العيمل  القوى
 :يل  فيمي

 والفنادق السياحة قطاع .9

   التعليم قطاع .0

  التجارة قطاع .2

  الصناعة قطاع .2

   واملواصالت النقل قطاع .9

   إسرائيل في الفلسطينيين العمال .6

 بديلة موارد تجنيد على مةالحكو  قدرة عدم نتيجة الرواتب، صرف توقف خطر ظل في الحكوميين املوظفين .1

 ميي  االسييتث يسي  والظييرو  اإلجييراءات ميي ه أ  صييحيح عليهييي  التركيييز للصيي ةو  ي بغيي  التيي  الق يعيييت وميي 
 بيلغيي  والمعيشييي  اال تصيييةي  التحييةييت ميي  العةييية فرضييت وتع يييل  وب يليي  حركيي  وتقيييية وحجيير وعييزل غليي 

 .خيص  تضيم ي  تكيفلي  حيل  لىإ المجتمع أعيةت عي   الو ت ف  أ هي إال الصعوب  
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 توصيات مركز "شمس" العامة حول صندوق "وقفة عز" 

 ل  الةاخل  ال ظي  إصةار يت  بحيث للص ةو   ال يظ  القي و   اإل ير استكميل. 

   بحييث غيز   و  يي  الغربيي  الضيف  بيي  الميليي  المسييعةات وتوزييع الصيح  الق يي  على اإل في  بي  المواز 
 الجمعي  اإل سيي   والتحية  الجيسحي  مي ه ظيل في  وبيلي ات الصي ةو  م ا إلى اال قسي  حيل  تمتة أ  ي بغ  ال

 .ا قسيميت أ  على يسمو ال   والمشتر 

  للص ةو  العيم  الهيس  عليهي تشر  الصر  بح  تخويلهي يت  للص ةو  ميلي  لج   تشكيل ف  المسيرع. 

  وحقيييل القيييي و   والحقيييل والتجيييير  اال تصيييية  الحقيييل فييي  السييييري  والييي ظ  ميييةو يتال وفييي  الصييي ةو  حوكمييي 
 .الفسية مكيفح 

 الم كشييف  لألسيير الوصييول فيي  بيي يتهييي بقيعيية  واالسييتعي   االجتميعييي  الت مييي  وزار  مييع الت سييي  جهييوة تفعيييل .
 إلييى وصييوال   المييرأ  وشييؤو  عمييلال وزارتيي  ومييع العميييل  شييريح  إلييى للصييول والعميلييي  ال قيبييي  االتحيييةات ومييع

 .الم كور  األ را  مع وتعيو  تفيم  م كرات وتو يع فقرا   األشة وتعتبر  سيء ترأسهي الت  األسر

 
 توصيات على مستوى تعزيز قيم النزاهة المطلوبة في بيئة عمل صندوق "وقفة عز" 

 :و الص ة عمل بيس  ف  ال زام  لتحقي  اتخي مي ي بغ  الخ وات م  العةية
  حييو علييى فييي  كيفيي  األ ييرا  تمثيييل ضييمي  مييع المؤسسيي  ال يييبع الصيي ةو  يتخيي  أ  ي بغيي  بحيييث: المتسسيي  

 .متواز 

  القييي  مي  يمك ي  بميي المسيتقل  الميلي  وال م  المستقل  االعتبيري  بيلشخصي  يتمتع أ  يج  بحيث: االستقاللي 
 .بتعميل 

  في  والعيملي  الص ةو  لهيس  لعزلوا التعيي يت ف  القي و ي  اإلجراءات إتبي. 

 للص ةو  وميلي  ةاخلي  عمل أ ظم  توفير. 

 بهي وااللتزا  السلو  ومةو يت واإلجراءات واأل ظم  األةل  إصةار. 

  مكيفح   ي و  ألحكي  وفقي   الفسية مكيفح  لهيس  الميلي  ال م  إل رارات في  والعيملي  الص ةو  ميس  تقةي 
 والهيس  الص ةو  بي  وتعيو  تفيم  م كر  تو يع ك ل  المه  م . وتعةيالت  0229  لس ( 9) ر   الفسية

 .الفسية بمكيفح  المع ي  الرسمي  المؤسس  بيعتبيرمي
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 قيم الشفافية المطلوبة في بيئة عمل صندوق "وقفة عز" 

   يبقي  بميي للصي ةو   رييي  ةو  بيلمعلومييت وتحةيثي  رفيةه ييت  إلكترو ي  مو يع إ شييء يجير  بحييث الص ةو  ر م 
 .الةوري  والرفة المواز   تحةيثيت وبيل ات حول  المعلوميت على الحصول ف   ةر  ات/ و  ات/الموا  ي 

 عليييى التركييييز ميييع الر مييي   أو التقليييية  اإلعيييال  عبييير سيييواء للجمهيييور  واإلرشييييةي  التوعويييي  ال شيييرات إصيييةار 
 أ  علييى. والموا ييع الم صيييت فيي  لل شييي  تكثييي  ميي  لم زليي ا والعييزل كورو ييي فيييرو  سييبب  لمييي  ظييرا   األخييير
 وفيييةيو األ يمشيي  أفييال  مثييل التوعييي  فيي  جي بيي  وسيييسل واسييتخةا  واضييح   مبسيي   بلغيي  ال شييرات ميي ه تكييو 

 .العمري  فسيته  اختال  على ات/الموا  ي  م   ةر ألكبر الوصول يضم  بمي اإل فوجرافي 

  أ  اتخييي  ع يية واإلعييال  ال شيير عبيير المييوا  ي  إ ييال  يجيير  بحيييث يح اإلفصيي سييسيي  الصيي ةو  ميسيي  إتبييي 
 ع هييي  الصيييةر  والقييرارات واجتميعيتهييي وت ظيميي  الصيي ةو  بهيسيي  العال يي   ات الخ ييوات بيليي ات جةييية   خ ييو 
 .السري  ف   الراغبي المتبرعي  خصوصي  على الحفيظ مع بهي التبر  جرى الت  والمبيل  المتبرعي  وأسميء

 عال  توضيح  بآليييت وتثقييفه  الميوا  ي  وعي  رفيع يت  أ  ي بغ  بحيث الص ةو   م  المستفيةي  سييسيت وا 
 عليييييى الحفييييييظ ميييييع. الصييييي ةو  مييييي  ميليييييي  مسييييييعةات سييييييتلقو  الييييي ي  األشيييييخي  اختييييييير ومعيييييييير وأسييييي 

 .خصوصيته 

  والتق   الر م  الحيز ف  ال قيشيت خالل م  اإلمكي    ةر الص ةو  عمل خ   وضع ف  الجمهور إشرا. 

 نظم المساءلة المطلوبة في بيئة عمل صندوق "وقفة عز"
  أ شي  التي  للغييييت وت فيي ه أعميلي  ومتيبعي  الصي ةو  عليى لإلشيرا  رسمي  وزاري  لج   تشكيل ف  المسيرع 

 .أجلهي م 

 أ  ي بغ . الص ةو   إةار  ميس  م  ومفعل  مقر  والشكيوى  والتة ي  بيلر يب  خيص  ةاخلي  أ ظم  إصةار 
 .لمتيبعتهي لج   أو مختصي  موظفي  وتوفير للجمهور وواضح  متيح  الشكيوى إجراءات تكو 

 يبقى ال ب ل  ملزم  ةاخلي   ظ  وفرض فسية شبهيت أ  ع  اإلبالغ على الص ةو  ف  العيملي  حث 
 .الص ةو  إةار   بل م  ال ات  االختيير  اإل ير ف  اإلبالغ

 الةاخلي  والر يب  التة ي  وتعزيز أ ش ت  على اإلشرافي  مهيمهي الص ةو  ميس  تعزيز. 

 المختص  الر يبي  المؤسسيت غلى بيإلضيف . الص ةو  على والشعبي  المة ي  الخيرجي  الر يب  تعزيز. 

  العيم  ميست   بل م  وا  رارمي م ي شتهي يجر  ةوري   تقيرير بإصةار الص ةو  التزا. 


