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 دور وزارة التنمية االجتماعية في إدارة وتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة 

 توجهات(   -تحديات -)واقع

 مقدمة:

  االجتماعية واإلسهام في خلق مجتمعات أكثر شموالً   الروابطيتيح العمل الخيري، فرصة لتعزيز  
له القدرة على    األزمات اإلنسانية، كما أن  دورًا فعااًل في الخفيف من آثارالخيري    ، وللعملومرونة

والعمل الخيري ،  دعم الخدمات العامة في مجاالت الرعاية الطبية والتعليم واإلسكان وحماية األطفال
 . الفئات األكثر تهميشاً عن تعزيزه لحقوق  ، فضالً حسين الثقافة والعلوم والرياضةفاعل جدا في ت

قرار اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية  إتم  قد  و 
اء العالم لمساعدة اآلخرين من خالل التطوع واألنشطة  وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنح

سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة األم تيريزا، والتي حصلت على  أيلول/  5ختير تاريخ او ،  الخيرية
للعمل الخيري الذي اضطلعت به من أجل التغلب على  تكريماً  1979جائزة نوبل للسالم في عام  

 1.عالميللسالم ال الفقر، والذي يشكل تهديداً 
الدور الذي تقوم به وزارة التنمية االجتماعية في إدارة وتنظيم العمل قة  ذه الور في هيديكم  أبين    نضع 

  أهمية   الهإن هذه البقعة من العالم    ،جزء من فلسطين الحبيبة  وه  والذي  الخيري في قطاع غزة
  نشطة التطوعية واأل   الجمعيات الخيرية  وتؤدي  ،االحتاللظل  في    ةواجتماعي   ةواقتصادي   ةسياسي 
  على الرغم من األيام في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتثبيته على أرض فلسطين، و   كبيراً دورًا  

سكانالتي    صعبةال  والسنون  ويعيشها  غزةو   فلسطين   عاشها  قطاع  في  حروب ال  نتيجة  خاصة 
، والتي كان تعرض لها العالمبشكل مباشر، وكنتيجة طبيعية لألزمات والكوارث التي    حصارالو 

كورونا  آخرها   األحداث  19المستجد  كوفيد  وباء  لتلك  كانت  وقد  األوكرانية،  الروسية  واألزمة   ،
على  مباشرًا  تأثيرًا  القطاع  مجتمعة  في  التدريجي  االقتصادي  الزراعية،  االنهيار  المختلفة  ات 

 استدامة الفقر والبطالة في قطاع غزة.  الصناعية، الخدماتية، التجارية، وغيرها... مما أدى إلى
السلطة الوطنية   قياماألصعب على الفقراء في قطاع غزة نتيجة لعدم  وات األخيرة تعتبر السنولعل 

المست  بتوفير   الفلسطينية مستحقات  لصرف  الالزمة  النقدية  األموال  التحويالت  برنامج  من  فيدين 
، بعد توقف اإلتحاد األوروبي عن  المكون األساسي للبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية االجتماعية

المستفيدين    عدد   ويبلغ  ،رقةم وحتى كتابة هذه الو 2020منذ نهاية العام    دفع مساهمته في البرنامج
ألف مواطن أي حوالي خمس السكان في    450ألف أسرة مستفيدة بواقع    79حوالي    من البرنامج

 
1 -https://www.un.org/ar/observances/charity

wKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNF7BU6xSVrHYrfML0PNX4vqfGFLYgV8Y53sBIoT5WQAZ_2V_2day?gclid=Cj
bWxAhoCWEQQAvD_BwE 

 

https://www.un.org/ar/observances/charity-day?gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNF7BU6xSVrHYrfML0PNX4vqfGFLYgV8Y53sBIoT5WQAZ_2V_2bWxAhoCWEQQAvD_BwE
https://www.un.org/ar/observances/charity-day?gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNF7BU6xSVrHYrfML0PNX4vqfGFLYgV8Y53sBIoT5WQAZ_2V_2bWxAhoCWEQQAvD_BwE
https://www.un.org/ar/observances/charity-day?gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNF7BU6xSVrHYrfML0PNX4vqfGFLYgV8Y53sBIoT5WQAZ_2V_2bWxAhoCWEQQAvD_BwE
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أي أربع دفعات  والذين كانوا يتلقوا مستحقاتهم النقدية بشكل دوري كل ثالث شهور،  غزةقطاع  
شهر لم تتلق هذه األسر سوى دفعة   20شيكل، ومنذ    1800شيكل و   750سنوية بقيمة تتراوح بين  

في ابريل  شيكل 350، وكذلك دفعة أخرى بقيمة 2021شيكل في مايو  750نقدية موحدة بقيمة 
20222. 

المسؤولوتعتبر   االجتماعية هي  التنمية  صمود   ةوزارة  وتعزيز  والتمكين  الدعم  تقديم   الفقراء   عن 
خالل ما ورد في القانون األساسي، كما ويرتبط عمل الوزارة   المجتمع، منوالفئات المهمشة في  

المستدامة    ارتباطاً  التنمية  بأهداف  قانون 2030وثيقًا  في  نصوص  من  ورد  ما  خالل  ومن  م، 
هي المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات الخيرية في المجال االجتماعي    الوزارةالجمعيات فإن  

التي    خيريةجمعيات الال  ئات المهمشةه الفقراء والفتجا  يساعد الوزارة على القيام بواجباتها و   والخيري،
 . حياة كريمة للمواطن الفلسطيني توفيرالعمل ألجل لم تتوقف يومًا عن 

المبادرات الفردية دورًا هامًا في العمل الخيري في قطاع غزة في ظل التضييق  يلعب أصحاب  كما  
الحسابات البنكية    الذي يتم ممارسته على عمل الجمعيات الخيرية وتجفيف منابع تمويلها وإغالق

كما يحوز بعض أصحاب المبادرات الفردية على ثقة الكثير    لهذه الجمعيات في البنوك الفلسطينية،
من إرسال تبرعاتهم للجمعيات في قطاع غزة    يخشون   نالميسورين محليًا وإقليميًا والذي  األفراد من  

تتعلق   بتهم  مالحقتهم  من  يرسلون  باإلرهاب خوفًا  حيث  للمبادرين،  المساعدات   تبرعاتهم  لتوزيع 
 . النقدية والتموينية على األسر المتعففة في مواسم األعياد والمدراس

يكتسب العمل الخيري في قطاع غزة أهمية كبيرة في ظل الحصار وتزايد احتياجات المواطنين  ذلك  ل
الورقة إلى التعرف على الدور الذي    هذه  تهدفو ،  قلة الموارد  عويض وتالفقراء  حاجات    من أجل سد 

 . تقوم به وزارة التنمية االجتماعية في إدارة وتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة

 للعمل   االجتماعيةتنظيم وزارة التنمية    تتطرق إلى واقع  األولىنقاط،    ثالث وستتكون الورقة من  
والثالثة  ،  العمل الخيري في قطاع غزة  التحديات التي تواجهناقش  ت  والثانية،  الخيري في قطاع غزة

 .توجهات وزارة التنمية االجتماعية في إدارة العمل الخيري  تعرض 

 

 

 

 
2 

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.mosa.gov.ps/msdupload/reports/1660115624118
9712362.pdf 

 

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.mosa.gov.ps/msdupload/reports/16601156241189712362.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.mosa.gov.ps/msdupload/reports/16601156241189712362.pdf
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اقع : و
ً
 لعمل الخيري في قطاع غزة لتنظيم وزارة التنمية االجتماعية  أوال

 

على اإلشراف   االجتماعيةمية في وزارة التن تعمل وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي •
والتوجيه عن    للعمل  والمتابعة  والمسؤولة  المختصة  الوزارة  كونها  غزة  الخيري في قطاع 

 الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي وفق القانون. 
ة االجتماعية على نصف الجمعيات العاملة في قطاع غزة والتي تقع  تشرف وزارة التنمي •

 . جمعية 500ضمن المجال االجتماعي واإلغاثي والخيري، أي حوالي 
 : الوزارة التي تقع ضمن اختصاص لجمعياتالتالية الخدمات تقدم الوزارة  •

o  .إصدار وتجديد شهادات التسجيل المهني للجمعيات 
o   تسهيل دخول مساعدات للجمعيات.منح الموافقات على 
o .إصدار اإلعفاءات الضريبية للجمعيات الخيرية 
o القيام بزيارات متابعة دورية للجمعيات الخيرية . 
o  على أنشطة الجمعيات الخيرية.الرقابة 
o  حضور وفتح وتقييم عطاءات للجمعيات 

االجتماعية • التنمية  معلومات  برنامج  :برنامج  الجمعيات  وحدة    اً متاح  اً محوسب   اً تدير 
مبادرات   -مؤسسات دولية  -الستخدام كافة مزودي الخدمات االجتماعية )جمعيات محلية

تقديم   المتاحة في  بمعلوماته  واالستئناس  منه  ومساعداتهم مجتمعية( لالستفادة    خدماتهم 
الخدمات أو  بهدف وصولها لمستحقيها وفق توزيع عادل يضمن الحد من تكرار بعض  

محددة فترة  في  األشخاص   ازدواجيتها  المؤسسات/لنفس  عدد  بلغ  وقد  التي  ،  الجمعيات 
مؤسسة/جمعية، والبيانات التي    350حصلت على اسم مستخدم للدخول للبرنامج حوالي  
بيانات حكومية   والتدقيق عليها هي  الفحص  بيانات يتم توفيرها من قيمكن  تكامل   اعدة 

 . زارةالو  ن من خدامات يد ي للمستف البيانات عبر الحاسوب الحكومي، بيانات مدخلة 
الالزمة • التسهيالت  الوزارة  والباحثون   تقدم  الخيرية  الدراسات   للجمعيات  إجراء  أجل  من 

عملية تبادل البيانات بين الوزارة  تسهل  ، وكذلك  االجتماعيبالعمل  وأوراق العمل المتعلقة  
 والجهات الفاعلة في العمل الخيري. 

لعدم وجود قوانين أو    لمبادرينعمل اتنظيم  كما تقوم وحدة الجمعيات بمحاوالت من أجل   •
 . وقد أصدرت تعميم بهذا الشأن في وقت سابق من هذا العام لهملوائح تنظيم عم

مع   • الوزارة  في    ائتالفتشارك  الفساد  مكافحة  دليل  تطوير  في  والمسائلة  للنزاهة  أمان 
 المساعدات اإلنسانية والذي يشكل خطوة على طريق مجتمع فلسطيني خالي من الفساد.
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ً
 التي تواجه العمل الخيري في قطاع غزة: التحديات: ثانيا

 

في مساندة عمل الوزارة لسد العجز   دورًا بارزاً الخيري    لون في العملوالفاع  الخيرية الجمعيات  تلعب  
في دعم صمود المجتمع الفلسطيني من خالل    للمساهمةاالمكانيات  قل  الناجم عن شح الموارد و 

غزة العديد من التحديات  ، ويواجه العمل الخيري في  مشتركةيتم تقديمه من مساعدات وبرامج    ما
 أهمها ما يلي: 

 

   حتياجات تفوق القدرات:اال •
o   احتياجات الفقراء والفئات المهمشة تفوق  ، و غزةفي    صعب الواقع االقتصادي واالجتماعي

، حيث تصل نسبة  والجمعيات الخيرية والمبادرون   قدرات وإمكانيات وزارة التنمية االجتماعية
معظمهم من حملة   في غزة  ألف عاطل عن العمل  220أي حوالي    %144.  إلى  3البطالة 

الفقر  تتجاوز نسبة  الجامعية، وكذلك  السكان أي حوالي أكثر من 59  4الشهادات  % من 
مليون ومئتي ألف مواطن، كما يستفيد من برامج الوزارة المختلفة حوالي مليون مواطن، وال  

  حوالي  % من فجوة الفقر، وما زال50تغطي المساعدات والخدمات التي يحصلون عليها  
 5لى قوائم االنتظار. ألف مواطن ع 300

 

 مشكالت إدارية:  •
o  150حيث تنسق مع وزارة التنمية االجتماعية حوالي    ،ةالخيري  الجمعيات   تداخل مرجعيات  

بتوقف نشاط بعض هذه   ألسباب تتعلق  مع الوزارة  فيما ال تنسق باقي الجمعيات   6جمعية 
، أو ألن هذه الجمعيات مرخصة من الوزارة في رام  للتنظيمات   عضها ب  أو تبعية  ،الجمعيات 

مشكالت تتعلق  لوجود  أو    ،من أجل استمرار أنشطتها  ع الوزارة في غزةتريد التعاون مهللا وال  
الرقابة ، وما سبق يزيد من صعوبة  الجمعيات   هذه  بوزارة االختصاص التي تتبع لها بعض 

 على أنشطة بعض الجمعيات.
 
 

 

 
3 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4293 
 

4 -economy-release/2021/11/09/palestinian-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press
uncertain-remain-prospects-but-growth-experiences 

 

 في غزة   االجتماعيةتقارير وزارة التنمية وفق  5
 في غزة االجتماعيةتنمية المجتمع المحلي بوزارة التنمية ستاذ أسامة شرف مدير وحدة الجمعيات ووفق ما صرح به األ 6

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4293
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/11/09/palestinian-economy-experiences-growth-but-prospects-remain-uncertain
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/11/09/palestinian-economy-experiences-growth-but-prospects-remain-uncertain
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 اإلفصاح والمساءلة:  •
o ب والمبادرون  الجمعيات  بعض  المساعدات تقوم  التنمية    ن دو   توزيع  وزارة  مع  التنسيق 

وحصول بعض األفراد على نفس نوع    االزدواجيةوهذا األمر يزيد من احتمالية  االجتماعية  
  .ضمان المساواة والعدالة في التوزيع، وبالتالي عدم المساعدة من أكثر من جهة 

o من    سواء الحكومية أو غير الحكوميةالعاملة في المجال الخيري  بعض المؤسسات    تعاني
عدم وضوح معايير المساعدات التي تقدمها، وآليات اختيار الفئات المستهدفة، وإن وجدت  

إفصاح للجمهور وبالتالي يعتقد المواطن بأن  يكون هناك عدم  المعايير وآليات االستهداف  
  يكون غير مقصود.، مع أن األمر غالباً هناك واسطة ومحسوبية وعدم شفافية....

o أصحــاب المصلحة، كالمواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني   جميع  ضعــف إشــراك
 .في التخطيط واإلعداد للخطط المتعلقة بادراه وتوزيع المساعدات 

 

 التضييق على عمل الجمعيات الخيرية: •
o   من قبل سلطة النقد    البنوك الفلسطينيةالجمعيات الخيرية العاملة في    بعض   حسابات إغالق

في السنوات   ، هي من أكبر المشاكل التي تواجه الجمعيات الوطنية الفلسطينية  التابعة للسلطة
، مما دفع بعض الجمعيات غير اإلغاثية لممارسة هذا الدور كحالة استثنائية من أجل األخيرة

الطوارئ و  أوقات  التدخل اإلغاثي خاصة في  األزمات وهو ما يصعب حالة المساهمة في 
 الرقابة على تلك المؤسسات. 

o   ساهم الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض القيود على الحسابات البنكية في انتشار
ظاهرة المبادرات الفردية، وعمليات التمويل الجماعي اإللكتروني، التي ال تندرج تحت أي بند 

 .متابعتها والرقابة عليهامؤسسي حتى اللحظة وهو ما يصّعب 
 

 :  القانون ووجود فجوات قانونية تطبيق قصور في •
o األهداف تنوع  الجمعيات  قانون  الجمعيات   كفل  لبعض  يسمح  ولجوء   أنشطتهار  يتغي  مما 

أدى إلى إحداث إرباك في عملية جمع    مما  بعضها لتوزيع المساعدات في بعض الحاالت 
ن التخصصية، وقد أصبح توفير التمويل هو  افقد تسبب بالعاملة، و التبرعات وتعدد الجهات  

 بغض النظر عن جودة الخدمة المقدمة.  أحيانًا عند بعض الجمعيات  الهدف
o   ليس لدى وزارة التنمية االجتماعية أي سلطة إلزامية تجبر الجمعيات على االلتزام بمعايير

)برنامج معلومات   الوزارة أو حتى إجبارها على االنضمام للبوابة الموحدة لتوزيع المساعدات 
متعدد   (االجتماعيةالتنمية   أعمالها  ألسباب  في  الوزارة  تدخل  من  الجمعيات  خوف  أهمها  ة 
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قراراتها على  وأسباب  والتأثير  لبعض ،  التنظيمية  والتبعية  السياسي  بالوضع  تتعلق  أخرى 
 الجمعيات. 

o  وجمع فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لتقديم المساعدات النقدية والغذائية،  جود فجوة تشريعية  و
، كما ال  وإدارياً   وتوثيقها مالياً ها  ات صرف، وآليالمبادرات الفردية  التبرعات من قبل أصحاب 

 .يوجد أي قانون ينظم المسؤولية االجتماعية للشركات في القطاع الخاص 
 

 
ً
 توجهات وزارة التنمية االجتماعية في إدارة العمل الخيري : ثالثا

 مشاركين في العمل الخيري الكافة  مشاركة  بتسعى وزارة التنمية االجتماعية من خالل هذا المؤتمر  
إدارة العمل الخيري في قطاع غزة على كافة  و م  ي تحديد الخطوط العريضة لرسم استراتيجية تنظ   إلى

 التوجهات التالية:  ومتلقيها من خاللمن مقدم الخدمة  بما يضمن الحقوق لكل  المستويات 

 
 ووصول المساعدات لمستحقيها  الحد من االزدواجية •

o   ،االجتماعية التنمية  برنامج معلومات  استخدام  على  والمبادرين  الخيرية  الجمعيات  حث 
 لكافة المؤسسات وربطها بالمنظومة الحكومية لتكاملالبيانات    قواعد والعمل على توحيد  

يساعد البيانات   من    مما  األطراف  الفقيرةمختلف  لألسر  ازدواجية  الوصول  من  ويحد   ،
 المساعدة في نفس الفترة الزمنية.الحصول على نفس نوع 

o  ضرورة إدخال المشاريع التي تأخذ الجمعيات الخيرية موافقة عليها إلى البرنامج المحوسب
من   المختلفة  الخدمات  على  الحصول  الجمعيات في  هذه  تسهيل مهمة  من أجل  وذلك 

 ها. تعظيم الفائدة المرجوة منلالوزارة، وحصر المشاريع التي يتم تنفيذها من غزة 
 

 منح التراخيص وإعادة فتح الحسابات البنكية  •
o  تجاذبات أي  الخيري  العمل  تجنيب  أجل  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  على  الضغط 

سياسية، وإعادة منح الجمعيات الخيرية التراخيص الالزمة الستمرار عملها، وفتح حساباتها  
 البنكية لدى البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية. 

 

 في العمل الخيري من خالل:تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية  •
o   تطوير مدونات سلوك تضمن القواعد العامة التي تحكم عالقات مؤسسات العمل الخيري

 أو األفراد العاملين في هذا المجال مع الحكومة من جهة ومع المواطنين من جهة األخرى. 
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o مجتمع فلسطيني خالي من الفساد،   لمسائلة من أجل دعم جهود ائتالف أمان للنزاهة وا
 وخاصة في المساعدات اإلنسانية.

 

 سد الفجوات القانونية  •
o  توسيع دائرة النقاش والتشاور لتشمل كافة مكونات العمل الخيري من أجل اقتراح تحديث

رقم   الجمعيات  الخاصة  2000لسنة    1قانون  الصالحيات  يتم تحديد  بحيث  بالوزارات ، 
بشكل واضح، وحل مشاكل تنازع الصالحيات، وإصدار لوائح تنظم عمل أصحاب المبادرات 

 الفردية.


