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إهـــداء
من طبعي الوفاء وطموحي كالسماء إلى كل مريض أرهقه المرض ،اللهم أزل عنه الداء والعلل
وأعد إليه الصحة والشفاء  .........راجين المولي عز وجل أن نرسم البسمة على ثغور جميع
مرضانا.......

إلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الذين عطروا بدمائهم الزكية ثرى األرض المباركة ........
إلى األسرى والجرحى الذين جسدوا بصمودهم معاني الصبر والرباط ............
إلى روح والدي طيب اهلل ثراه....
إلى والدتي ....بركة دعائها أمد اهلل في عمرها بالصالحات....
إلى من هم أقرب إلى نفسي  ...............أبنائي األعزاء
إلى كل من علمني ،وأنار شمعة علم في حياتي..........
إلى الشموع التي تحترق لتنير درب اآلخرين.............
إلى المنظمات الدولية المانحة التي ساهمت في تقديم العون والعطاء للشعب الفلسطيني
إلى كل األخوة العاملين بو ازرة الصحة الفلسطينية عامة والى األخوة العاملين باإلدارة العامة
للتعاون الدولي خاصة...................

إلى طالب الدراسات العليا ...نسأل اهلل أن تكون هذه الدراسة عوناً لكل من استعان بها في
مسيرته العلمية

إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي هذا

ب

شكر وتقدير
أشكر اهلل موالي وخالقي الذي من علي بإتمام هذا العمل المتواضع م ــع رج ــائي أن يتقبله
مني ويجعله خالص ـاً لوجهه الكريم .انطالقا من قوله تعالى]… َو َمن َش َك َر َفإِ َّن َما َي ْش ُكرُ لِ َن ْف ِس ِه...

[{النمل {40 :وايمانا بفضل االعتراف بالجميل وتقديم الشكر واالمتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ألصحاب الفضل فإني
أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في إنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الرسالة وأخ

بالذكر:

أستاذي ومشرفي الفاضل د .محمد عبد العزيز الجريسي -حفظه اهلل -على قبوله اإلش ارف عل ــى
هذا البحث ومتابعته له منذ الخطوات األولى وعلى ما منحنى من ص ـ ــدر واس ـ ــع ونص ـ ــش وارش ـ ــاد
ساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة .أسأل اهلل أن يجزيه عني خير الجزاء.
كما وأتقدم بالش ـ ـ ــكر الجزيل للس ـ ـ ــادة أعض ـ ـ ــاء لجنة المناقش ـ ـ ــة والحكم :د .محمد إبراهيم

المدهون و د .يحيى عوض عابد -حفظهما اهلل-على تفضــلهما بقبول مناقشــة هذا البحث واثرائه
بالنصائش والتوجيهـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــساعد فـ ـ ـ ـ ــي إخراجه بأفضل صورة .كما وأتقدم بالشكر والعرفان
ألكاديمية اإلدارة والســياســة للد ارســات العليا التي شــقت طريقا صــعبا حتى وصــلت إلى هذه المكانة
بين أضرحة العلم رئاسة وعمادة وأساتذة واداريين.

كما أتوجه بالش ــكر والتقدير لألخوة المحكمين لما بذلوه من جهد في تحكيم وتص ــميم أداة

الد ارس ــة .وال يفوتني أن أتقدم بالش ــكر الجزيل إلخواني الزمالء العاملين في و ازرة الص ــحة بغزة،
وأخ

بالذكر :األخوة األفاضـل د .محمد الكاشف ،و د .مثقال حسونة ،ود .أشرف إسماعيل،

ود .وليد صـ حـبا  ،ود .محمود رضـوان ،و أ .ندى صــنا اه على دورهم المســاند لي أثناء إعداد
هذه الدراسة.

كما أتوجه بأس ـ ـ ـ ــمى آيات الش ـ ـ ـ ــكر واالمتنان والتقدير إلى جميع مس ـ ـ ـ ــيولي التنس ـ ـ ـ ــيق في

المنظمات الدولية ممن كان لهم الدور الفعال في إثراء معلومات بحثي وأخ

منهم بالذكر :د.

أكرم نصــــار؛ مدير مكتب الهالل األحمر القطري بغزة لمدى تعاونه واهتمامه الكبير معنا بتزويدنا

بالبيانات الدقيقة في أداة الدراسة ،و د .عبد الناصر صبح؛ مدير تنسيق إدارة المعلومات بمكتب

منظمة الصـــــــحة العالمية بغزة ،وما أواله لي من االهتمام وأمدني بتوجيهاته وارش ـ ـ ـ ـ ــاداته وزودني

بالمعلومات التي ساهمت في إنجاز هذه الدراسة ،وأخي اًر أتقدم بالشكر أ .د .جهاد العرجة لما بذله

من جهد في تدقيق الرسالة لُغوياً.

ج

ملخص الدراسة
هدفت الد ارس ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على التنس ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع
الصـ ـ ــحي بقطاع تزة ،وتحديد المعوقات التي تقف حائالً أمام عملية التنسـ ـ ــيق ،باإلضـ ـ ــافة إلى

التعرف على أهم المقترحات التي تساهم في تفعيل وتطوير عملية التنسيق بين المنظمات الدولية
والقطاع الصحي الحكومي.
وقد اســ ـ ـ ــتخدمت الباحثة المنهج الوصــ ـ ـ ــفي التحليلي ،معتمدة في جمع البيانات على أداة
االســتبانة والمقابلة لمجتمعي الد ارســة ،حيث تم تصــميم اســتبانة لمســيولي التنســيق في المنظمات

الدولية وقد بلغ عدد االستبانات الموزعة ( ،)36وتم استرداد ( )63استبانة ،بنسبة استجابة قدرها
( ،)%88كما أجريت ( )3مقابالت مع مسـ ـ ـ ـ ـ ــيولي التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق في القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي،
باإلضـ ـ ــافة إلى مقابلة مع مسـ ـ ــيول التنسـ ـ ــيق في منظمة الصـ ـ ــحة العالمية ( ،)WHOوتم تحليل

البيانات باستخدام برنامج التحليل االحصائي .SPSS
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1أن التنسـ ــيق الجيد بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ــحي الحكومي يسـ ــاهم بدرجة عالية في
حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع وقد جاءت بوزن نسبي (.)%88.214

 .2وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ــتوى ( )0.05≤αبين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات

المبحوثين حول التنس ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي تعزي
لمتغير نوع المنظمة لصالش المنظمات العربية.
 .6أهم المعوقات التي تحد بدرجة كبيرة من التنس ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الص ـ ـ ــحي
الحكومي ،وكان من أبرزها األوض ــاع الس ــياس ــية الس ــائدة في قطاع تزة ،وقد جاءت بوزن نس ــبي

(.)%82.500

 .4أما مقترحات المبحوثين لتفعيل عملية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي فقــد بينــت النتــائج أنهم يقترحون بــالــدرجــة األولى بضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تحــديــث البيــانــات ألولويـات

احتياجات القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي وضـ ـ ـ ـ ــرورة اطالع المنظمات الدولية على تلك االحتياجات
وآخر المستجدات لهذا القطاع من خالل عقد االجتماعات الدورية واعداد التقارير.

د

وفي ضوء أهم النتائج فقد أوصت الباحثة بالتالي:
 .1المحافظة على التنسيق الجيد بين المنظمات الدولية والقطاع الصحي الحكومي للمساهمة في
حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع.

 .2تقوية الش ـراكة مع المنظمات الدولية بشــكل أفضــل مما هو عليه ،الســيما المنظمات األجنبية،
من خالل إشراكهم في إعداد الخطط الصحية في قطاع تزة؛ لمواجهة األزمات والطوارئ.

 .6ضرورة توحيد العمل الصحي في كافة أرجاء الوطن وتحيده عن أي خالفات سياسية.

 .4إعداد وتحديث دليل إرشــادي بشــكل دوري مدرج فيه أولويات االحتياجات واألنشــطة الصــحية
المختلفة للقطاع الصحي الحكومي.

ه

Abstract
The aim of the study is to identify the coordination with international
organizations and its role in supporting the health sector in the Gaza Strip,
and to recognize the obstacles that stand in the way of coordination process,
as well as to identify the most important proposals that contribute in the
development of coordination process between international organizations
and the public health sector.
The researcher used the descriptive analytical methodology depending on
data collection for questionnaire tool and interviews with community
study. A questionnaire is designed to the coordination officials in
international organizations; (63) questionnaires were distributed in which
(56) questionnaires were returned, with response rate (88%). The interview
tool was also used to the (6) of the coordination officials in the public health
sector and one interview with WHO coordination official; data collected
through the questionnaire tool were analyzed using SPSS program.
The study comes out with the following results:
1. The results show in terms of coordination type that good coordination
between international organizations and the public health sector
contributes significantly in the proper utilization of funding to support this
sector. The results come with a percentage of (%88.214)
2. There were differences in the response of the study sample at the level
of significance (0.05 ≤α( in the coordination with international
organizations and its role in supporting the health scoter due to the type of
the organization in favor of Arab organizations.
3. The most important obstacles that highly limit from the coordination
between the international organizations and the public health sector in
which the most notably is the political situation in the Gaza Strip and its
impact on the international organizations response to fund health projects;
4. In regards of the recommendations of the respondents to activate the
coordination process between international organizations and the public
health sector, the results show that they are proposing the need for updating
data related to the priorities of the public health sector needs and the
necessity to inform the international organizations about the required needs
as well as keep updated with the latest situation through conducting regular
meetings and preparing reports.

و

In light of the most important outcomes, the researcher recommended
the following:
1. Enhance the role of good coordination between international
organizations and the public health sector in order to contribute to the
good use of funding to support this sector.
2. Strengthen the partnership with donors in better way especially foreign
organizations through their participation in preparation of health plans
in the Gaza Strip to cope with crises and emergencies.
3. Integrate the health work between Gaza and the west bank and
neutralize it from any political conflicts.
4. Prepare and update a guideline regularly including the priorities of the
various needs and activities of the public health sector.
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1

مقدمة
إن عملية التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق من الوظائف اإلدارية ذات األهمية الكبيرة ،ولها عالقة وثيقة بعملية

التنظيم حيث يهدف التنسـ ـ ـ ـ ــيق إلى إجراء ترتيبات في التنظيم بهدف ربط األنظمة الفرعية للتنظيم

مع بعضـ ــها بعض ـ ـاً للوصـ ــول إلى أهداف محددة دون تكرار وبدون فجوات أو ص ـ ـراعات تنظيمية

مما يقلل كثي اًر من الجهد والوقت.

نظر الختالف وجهات النظر بش ـ ـ ـ ـ ــأن كيفية تحقيق األهداف
وتنبع الحاجة للتنس ـ ـ ـ ـ ــيق ًا
الجماعية ،أو كيفية عمل المجموعة بانس ـ ــجام ،فعادة ما يفس ـ ــر األش ـ ــخا األهداف المتش ـ ــابهة

وكثير ما ال تتفق جهودهم لتحقيق تلك األهداف مع جهود
ًا
بطرق مختلفة كل من وجهة نظره،
اآلخرين ومن ثم تبرز أهمية التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق والتوفيق بين هذه االختالفات في كيفية أداء العمل
ومتابعته واالهتمام بالهدف األساس (الفهيد.)2 :2006 ،

ويعمل التنس ــيق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وايجاد روح التعاون في تقديم

الخدمات والواجبات التي يلزم أن يقوم بها أكثر من هيئة بما يكفل عدم االزدواج والتضــارب بين
الهيئات المختلفة ،والتنســيق من أهم العمليات التي تمارس فيها طريقة تنظيم المنظمات ،لذلك من

الضـروري ألي منظمة سـواء أكانت حكومية أم تير حكومية (دولية أم محلية) من وجود عنصر
التنس ـ ــيق بينها وبين تيرها من المنظمات ،حيث تعتمد كفاءة وفعالية أي منظمة على عدد من

المقومات والمبادئ األساسية من أهمها :تنسيق الجهود بين منظمة ومنظمات أخرى ذات عالقة،
والتحديد الواضـ ـ ـ ــش لألهداف وترتيب أولويتها خصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـاً أوقات الطوارئ وفي خضـ ـ ـ ــم األزمات
والكوارث .وهنا يأتي دور المنظمات الدولية التي تعد عنصـ ـ ـ ـ ـ ــر االس ـ ـ ـ ـ ــتجابة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة للكوارث

دور رئيسـاً في المسـاعدات والتطويرات اإلنسـانية
اإلنسـانية حول العالم .فالمنظمات الدولية تلعب اً

الض ـ ـ ــرورية بش ـ ـ ــكل مطلق من أجل الس ـ ـ ــعي لتوحيد الجهود من خالل التعاون والتنس ـ ـ ــيق ،واتفاق
اآلراء.
ومن أهم األدوار التي تقوم بهـ ــا هـــذه المنظمـ ــات هو تعبئـــة موارد المجتمع ودفع أفراده

لتحديد احتياجاته وترتيب أولوياته والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة في تدبير التمويل لتنفيذ المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعات التنموية

المطلوبة لتلبية هذه االحتياجات (صالش.)2 :2012 ،
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والمنظمات الدولية تشـ ـ ــكل عامالً مسـ ـ ــاعداً في تحقيق بعض المهام التي يصـ ـ ــعب على منظمات

حكومية تحقيقها وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنف تلك المنظمات إلى منظمات حكومية وتير حكومية وأممية .وهي
عبارة عن هيئات خيرية عالمية تضـ ـ ـ ـ ــطلع بجمع التبرعات من مجموعة متنوعة من المصـ ـ ـ ـ ــادر،

شاملة عموم الجمهور ،بهدف مساندة المشروعات في بلدان العالم النامية .وتكون هذه المنظمات
أحياناً منظمات متخص ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة ،حيث تركز على مجاالت بعينها ،مثل :الرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية ،أو
الز ارع ــة ،أو جهود اإلت ــاث ــة في ح ــاالت الطوارئ ،أو البيئ ــة ،أو التعليم ،أو تنمي ــة المجتمع ــات

يج من هذه المجاالت :1111 ،world bank( .نت)
المحلية ،أو اإلقراض األصغر ،أو مز ٍ

1

وتُعد الرعاية الصـ ــحية من أهم المجاالت والتي يجب أن تحظى بدرجة كبيرة من الدعم واالهتمام،
لما يقع عليها من مسيولية في المحافظة على صحة ورعاية المواطنين في أي دولة في العالم.
إن و ازرة الص ـ ـ ــحة الفلس ـ ـ ــطينية – الممثلة بالقطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي  -بمس ـ ـ ــتش ـ ـ ــفياتها
ومراكزها للرعاية األولية من أهم الو ازرات الفلسطينية بصفتها راعية صحة المواطن الفلسطيني من

خالل الخدمات الص ـ ــحية المباشـ ـ ـرة التي تقدمها للمواطن الفلس ـ ــطيني والتي ال تنى عنها ،أو من
خالل إش ـرافها على مراكز وميس ـســات صــحية س ـواء أكانت خاصــة أم تير حكومية ،وقد أنشــئت

و ازرة الص ـ ـ ـ ــحة الفلس ـ ـ ـ ــطينية منذ عام  1994وقد حقق القطاع الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي نمواً كبي اًر في
األعوام األخيرة بزيادة عدد المستشفيات في القطاع وتأهيل وترميم األبنية في المستشفيات القديمة

وتجهيزها باألدوات والمعدات الحديثة الالزمة (التقرير السنوي لو ازرة الصحة .(1:2212 ،

ويتحمل القطاع الص ـ ــحي الحكومي النس ـ ــبة األكبر من اإلنفاق على الخدمات الص ـ ــحية

المقدمة للجمهور في األ ارضـي الفلسـطينية ،ويشـكل اإلنفاق على الصـحة في فلسـطين األعلى في
الدول العربية من حيث نســ ــبة هذا اإلنفاق من الناتج المحلي؛ حيث يبلغ حوالي  % 16تقريباً.

وعلى الرتم من الجهود التي تقوم بها و ازرة الصـ ــحة والحكومة إال أن االعتماد على وجود تمويل

خارجي لتغطية النفقات في هذا القطاع بس ـ ـ ــبب ش ـ ـ ــش الموارد المحلية وعدم مقدرة قطاع التأمين

الصحي على توفير الموارد السكانية نظ اًر لمظروف السياسية واالجتماعية التي يعاني منها سكان
قطاع تزة (التقرير السنوي للتأمين الصحي.)1 :2013 ،

1

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTTOPICSFRENCH/EXTCSOFRENCH/0,,c
ontentMDK:20776366~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153825,00.html
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ويتركز نشاط القطاع الصحي الحكومي في مجالي الخدمات الصحية الوقائية وفي مجال

الرعاية الصـ ـ ـ ــحية األولية ،وفي مجال المسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيات العامة ،ويشـ ـ ـ ــارك القطاع الحكومي في هذا

المجال قطاعي األونروا -كمنظمة دولية-والمنظمات تير الحكومية ،بينما يتركز نشـ ـ ـ ـ ـ ــاط القطاع
الخا

في الطب العالجي (شلبي ولدادوة.)4 :2227 ،

وتقدم و ازرة الص ــحة الفلس ــطينية الخدمات الص ــحية لحوالي  1.8مليون نس ــمة في قطاع

تزة من خالل  13مســتشــفى و 54مرك اًز للرعاية األولية ،وييثر حصــار واتالق قطاع تزة على

الخدمات الص ـ ــحية المقدمة للس ـ ــكان والذي ُيعد  %39منهم تحت خط الفقر ،و  28%يعانون
البطالة ،وتقدم و ازرة الصــحة الخدمات الصــحية الثانوية ألكثر من  90%من الســكان من خالل
المســتشــفيات الحكومية وتبلغ حاالت الدخول ما يقرب من  170,000حالة ســنوياً (تقرير الوضــع

الصحي ،)1 :2013،وسكان قطاع تزة بحاجة إلى الدعم الدائم لتلك الخدمات.

 1-1مشكلة الدراسة وتساؤالتها
في ظل الظروف الص ــعبة التي يعيش ــها قطاع تزة من حص ــار امتد لعدة س ــنوات وال زال
األمر الذي أثر على كافة األصـ ــعدة االقتصـ ــادية والسـ ــياسـ ــية واالجتماعية والثقافية والتي ازدادت

س ـ ـ ـ ـ ــوءاً في ظل الحروب التي تعرض لها قطاع تزة في عامي  2228و  2212وآخرها حرب
يوليو ،2214 -والتي أدت إلى تدهور الوضع الصحي الحكومي الذي بات يواجه أزمة تكمن في
نق

األدوية والمسـ ــتهلكات والمعدات الطبية الالزمة لعالج المرضـــى وجرحى الحرب ،باإلض ـ ـافة

إلى أزمة الوقود ،وهذا بدوره أدى إلى الحاجة لتعزيز دور التنسيق مع كافة المنظمات الدولية ذات

العالقة ،وليس فقط في حاالت الطوارئ ،وانما بصـ ـ ـ ــورة دائمة ومسـ ـ ـ ــتمرة وذلك بهدف دعم القطاع

الصـ ــحي الحكومي بكافة أنواع التمويل الالزم والتي تحتاج له مسـ ــتشـ ــفيات ومراكز الرعاية األولية
في قطاع تزة من أجل تقديم الخدمات الطبية لكافة سكان قطاع تزة .وبناء على ما سبق وجدت

الباحثة أنه من الضــروري إبراز دور التنســيق في دعم القطاع الصــحي من خالل عملها كموظفة
إدارية في اإلدارة العامة للتعاون الدولي بو ازرة الص ــحة الفلس ــطينية ،واطالعها على بعض التقارير

التي كانت ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلها اإلدارة العامة للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدلة عن أزمة األدوية والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكات الطبية والوقود،
والمكاتبات التي كانت ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلها اإلدارة العامة للتعاون الدولي والتي تتعلق بالمناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات العاجلة

للمنظمات الدولية في ظل األزمات التي كان يواجهها القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي وخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة في

الحرب األخيرة على تزة ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى مكاتبات الجهات المعنية باالحتياج في الو ازرة والتي

كــانــت تُخــاطــب بهــا اإلدارة العــامــة للتعــاون الــدولي للتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع الجهــات المــانحــة لتوفير ذلــك
4

االحتياج حيث إن اإلدارة العامة للتعاون الدولي كونها الجهة الممثلة للو ازرة بالتنسـ ـ ــيق وتس ـ ـ ـويق

المشــاريع الصــحية الحكومية ،من خالل التعاون والتواصــل مع الجهات المانحة الســيما المنظمات
الدولية لدعم القطاع الصـ ـ ــحي ،وعليه تبرز أهمية الد ارسـ ـ ــة الحالية ،نظ اًر للحاجة الملتحة للتنسـ ـ ــيق
الفعال مع المنظمات الدولية لخدمة القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة .لذلك جاءت هذه

الدراسة لمحاولة اإلجابة عن السيال الرئيس التالي:
ما دور التنسيق ما المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة؟
وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما طبيعة التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية بقطاع تزة؟

 .2ما مستوى التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية بقطاع تزة؟
 .6ما نوعية المشاريع الصحية األكثر تمويالً من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع الصحي
الحكومي بقطاع تزة؟

 .4ما المعوقات التي تواجه عملية التنسـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ــحي الحكومي
بقطاع تزة من وجهة نظر القائمين عليها؟

 .6ما أهم المقترحات لتفعيل عملية التنســيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــحي الحكومي
بقطاع تزة؟

 2-1متغيرات الدراسة
 المتغير المستقل( :نوع المنظمة ،العمر ،الميهل العلمي ،سنوات الخبرة ،عدد المشاريع).
 المتغير التابا :التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي.

5

المتغير المستقل
المتغير التابا
نوع المنظمة

التنسيق ما المنظمات الدولية ودوره
في دعم القطاع الصحي الحكومي

العمر
المؤهل العلمي
سنوات الخبرة
عدد المشاريا

الشكل رقم ( )1العالقة بين المتغير المستقل والتابا

(جرد بواسطة الباحثة بعد االطالع على أدبيات الموضوع)

 3-1فرضيات الدراسة:
يمكن حصر فرضيات الدراسة بالفرضية الرئيسية التالية:
 .1ال توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )0.05≤αبين متوس ـ ـ ـ ــطات اس ـ ـ ـ ــتجابات

المبحوثين حول التنس ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ــحي الحكومي بقطاع
تزة تعزى للمتغيرات( :نوع المنظمة ،العمر ،الميهل العلمي ،سنوات الخبرة ،عدد المشاريع).
ويتفرع من الفرضية الرئيسية السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 ال توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )0.05≤αبين متوس ـ ـ ـ ــطات اس ـ ـ ـ ــتجابات
المبحوثين حول التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي تعزى

لمتغير نوع المنظمة (ـأجنبية ،عربية).

 ال توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )0.05≤αبين متوس ـ ـ ـ ــطات اس ـ ـ ـ ــتجابات
المبحوثين حول التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي تعزى

لمتغير العمر (أقل من -30 ،30أقل من-40 ،40أقل من 50 ،01فما فوق).
6

 ال توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )0.05≤αبين متوس ـ ـ ـ ـ ــطات اس ـ ـ ـ ـ ــتجابات

المبحوثين حول التنس ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ــحي الحكومي تعزى

لمتغير الميهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا).

 ال توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )0.05≤αبين متوس ـ ـ ـ ـ ــطات اس ـ ـ ـ ـ ــتجابات

المبحوثين حول التنس ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ــحي الحكومي تعزى

لمتغير الخبرة (أقل من  5سنوات10-5،سنة 15-11،سنة ،أكثر من  15سنة).

 ال توجد فروق دالة إحص ـ ـ ـ ـ ــائيا عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )0.05≤αبين متوس ـ ـ ـ ـ ــطات اس ـ ـ ـ ـ ــتجابات
المبحوثين حول التنس ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـ ـحي الحكومي تعزى

لعدد المشاريع (أقل من  16،15-11 ،10-5 ،5فما فوق).

 4-1أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 التعرف إلى طبيعة التنسيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة.
 إبراز دور التنسيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة.
 معرفة مستوى التنسيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة.

 الكش ـ ــف عن الفروق الدالة احص ـ ــائياً بين متوس ـ ــطات اس ـ ــتجابات المبحوثين حول التنس ـ ــيق مع
المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغيرات (نوع
المنظمة ،العمر ،الميهل العلمي ،سنوات الخبرة ،عدد المشاريع).

 بيان نوعية المشــاريع الصــحية األكثر تمويالً من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع الص ـحي
الحكومي بقطاع تزة.

 رصـــد آراء المبحوثين في بعض المعوقات التي قد تواجه عملية التنس ــيق مع القطاع الصـــحي
الحكومي بقطاع تزة بهدف تالفيها مستقبالً.

 بيان أهم المقترحات لتفعيل عملية التنسـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي بقطاع تزة.
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 5-1أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:

 .1تنبع أهمية الد ارســة من أهمية التنســيق ذاته والتي تفرض االهتمام به كعنصــر إداري أســاســي
لدى القائمين عليه في اإلدارة التنفيذية.

 .1تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في إضافة مادة علمية جديدة للمكتبة الفلسطينية والعربية.
 .3تبرز أهمية هذه الد ارســة من كونها محاولة في ميدان البحث العلمي في ذلك المجال ،حيث

تُ ُّ
عد هذه الد ارس ـ ــة من أولى الد ارس ـ ــات (في حدود علم الباحثة) التي تحاول التعرف إلى دور
التنسـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ــحي الحكومي بقطاع تزة ،وفق أسـ ــس
ومنهجية علمية واضحة.

 األهمية التطبيقية:
 .1من المتوقع أن تقدم الد ارســة الحالية لمتخذي القرار في المنظمات الحكومية صــور حقيقة عن
دور التنســ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الحكومي بقطاع تزة ،وهذا بدوره يعزز
ويســاهم في رفع كفاءة العمل اإلداري في مجال التنســيق في مختلف المنظمات الحكومية مما
ينعكس بـدوره على توفير الـدعم المطلوب وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العجز في االحتيـاجـات والخـدمـات الالزمـة

للقطاع الحكومي في حاالت الطوارئ في المستقبل.

 .2من المتوقع أن تسـ ـ ــهم الدارسـ ـ ــة الحالية في تحسـ ـ ــين التنسـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع
الصحي الحكومي من خالل التعرف على أفضل السبل لزيادة فعالية التنسيق بينها.

 .6تأمل الباحثة بأن تسـ ـ ــهم النتائج التي سـ ـ ــتحققها هذه الد ارسـ ـ ــة وتوصـ ـ ــياتها في تحقيق النقلة
النوعية التي نرجوها لدى المســئولين على عمليات التنســيق في القطاع الصــحي الحكومي مع
المنظمات تير الحكومية بشكل عام والمنظمات الدولية بشكل خا

.

 6-1حدود الدراسة
– الحد المكاني :أجريت هذه الد ارســ ـ ــة على المنظمات الدولية العاملة في قطاع تزة ،واإلدارة
العامة للتعاون الدولي في المجمع اإلداري لو ازرة الصحة بغزة.

– الحد الزماني2015 – 2014 :م.

 الحد البشري :طبقت هذه الد ارســة على مسـيولي التنســيق في المنظمات الدولية والعاملين فياإلدارة العامة للتعاون الدولي في المجمع اإلداري لو ازرة الصحة بغزة.
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 7-1مصطلحات الدراسة
 التنسيق (:)Coordination
" .1توجيه جهود وعالقات الهيئات الخيرية بالشـ ـ ــكل الذي يحقق أهداف العمل الخيري ،وبصـ ـ ــفة

عامة فإن عملية التنســ ـ ـ ــيق تعنى محاولة خلق نوع من االرتباط واالنس ـ ـ ـ ــجام في نش ـ ـ ـ ــاط الهيئات
القائمة على تحقيق أهداف مشـ ـ ـ ــتركة حتى تسـ ـ ـ ــتطيع القيام بأعمالها دون تضـ ـ ـ ــارب أو تداخل أو

ازدواج مما يحقق وف اًر في الجهد والوقت والمال" (المشهراوي.)84 :2013 ،
 .2وتعرف الباحثة التنســــــــيق :بأنه عملية إدارية تعتمد على االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت وتبادل المعلومات
بطريقة منظمة وفعالة بين و ازرة الصـ ـ ـ ــحة الفلسـ ـ ـ ــطينية بغزة والمنظمات الدولية التي تدعم القطاع

الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من خالل األفراد القائمين عليها عبر تعاون مشـ ـ ـ ـ ـ ــترك بينهم وذلك من أجل
تحقيق األهداف المرجوة لتلك القطاع.
 المنظمات الدولية (:)International Organizations
 .1تعرف بأنها " هيئة تنش ـ ــئها مجموعة من الدول بهدف التعاون والتنس ـ ــيق فيما بينها في مجال
واحد أو مجاالت عدة ،وتحقق أهدافاً مشتركة للدول األعضاء" (بورنين.)15 :2010 ،
 .2وتعرف الباحثة المنظمات الدولية:
بأنها مجموعة من الهيئات أو الجمعيات المســتقلة التي تتلقى المســاعدات أو تعتمد على مصـادر
التمويــل من خــارج البلــد الــذي هي فيــه من خالل مكــاتــب أو أجهزة تــابعــة لهــا في عــدة دول،
وتمارس عملها ضــمن القوانين واألنظمة والض ـوابط الرســمية ،وتهدف إلى رعاية بعض المصــالش
المشتركة أو تحقيق أهداف خيرية على الصعيد الدولي.
 القطاع الصحي الحكومي (:)Public Health Sector
 .1هو القطاع المسيول عن الصحة العامة للمواطنين ،حيث تتبع له جميع المستشفيات والمراكز
الطبية العالجية المنتمية إلى القطاع العام ( :1112 ،Wikipediaنت)

2

 .2وتعرف الباحثة القطاع الصــــــحي الحكومي :بأنه ذلك القطاع تير الربحي الذي يهدف إلى
تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع تزة من خالل  16مستشفى و 64مرك اًز للرعاية األولية.
2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5
%D8%AD%D8%A9_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%29
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صعوبات الدراسة:
واجهت الباحثة عدة صعوبات أثناء إعداد هذه الدراسة تتلخ

فيما يأتي:

 .1عدم وجود مراجع تناولت موض ــوع التنس ــيق بش ــكل مباش ــر في المكتبات الفلس ــطينية ،كما أن
أتلب الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ركزت على دور المنظمات تير الحكومية والتمويل الدولي ولم

تتطرق لموضوع التنسيق بدرجة كبيرة.

 .2قلة المراجع األجنبية التي تناولت موضوع الدراسة.
 .6صعوبة الوصول إلى بعض المنظمات.
.4

إحجام بعض المنظمات عن التعاون واالهتمام بتزويدنا بالمعلومات المطلوبة للدراسة.
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 6-1-2متطلبات التنسيق
 7-1-2وسائل التنسيق
 8-1-2مجاالت التنسيق
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المبــحث األول :التنــــسيق
" " COORDINATION
مقدمة:
يعد موض ـ ـ ـ ــوع التنس ـ ـ ـ ــيق من الموض ـ ـ ـ ــوعات اإلدارية التي جذبت انتباه منظري اإلدارة في

المراحل األولى لنش ـ ــأة وتطور النظريات اإلدارية .هذا االهتمام بموض ـ ــوع التنس ـ ــيق من قبل هيالء
المنظرين يمكن إعادته إلى األهمية التي يحظى بها هذا الموض ـ ـ ـ ـ ــوع سـ ـ ـ ـ ـ ـواء أكان ذلك في مجال

التنظيم أو القيادة اإلدارية ،حيث يعد عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر مهماً فيما يتعلق بتحقيق أهداف المنظ مة بكفاءة
وفاعلية (عبد العزيز.)33 :2006 ،

وتنبع الحاجة إلى التنس ـ ـ ــيق من اختالف وجهات النظر بش ـ ـ ــأن كيفية تحقيق األهداف
الجماعية أو كيفية عمل المجموعة بانس ــجام وتوافق ،حيث تالبا ما يفس ــر األش ــخا

األهداف

المتشـ ـ ــابهة بطرق مختلفة ،وكثي اًر ما ال تتفق جهودهم لتحقيق تلك األهداف مع جهود اآلخرين

ومن ثم تص ــبش مهمة المدير التوفيق بين االختالفات في كيفية أداء العمل وتوقيته واالهتمامات
واألهداف الفردية والجماعية ،ويتض ــمن القيام بالتنس ــيق االطمئنان إلى أن كل المجموعات وجميع
األشخا

يعملون اتجاه الهدف الرئيسي (العالق.)329 :2008 ،

ولكي يتم تحقيق االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجام والتوافق فيما بين مختلف الهيئات المكونة للجهاز اإلداري

بدعاميته المادية والبشـ ـ ـرية  ،فضـ ـ ـالً عن توفير االرتباط الوثيق والتالف يجب عدم االكتفاء بوجود

البرنامج الجيد للعمل أو التنظيم المثالي القادر على أدائه ،وانما يتعين أن يوجد إلى جانب ذ لك

تنس ــيق بين كافة العناص ــر الس ــابقة (عفيفي ،)234 :1990 ،ومثل ذلك التوافق والتالف ال يمكن
الوصـ ــول إلدراكه دون وجود وسـ ــائل اتصـ ــالية مثالية ومالئمة فيما بين الوحدات اإلدارية المختلفة
بصدد أداء كافة ومختلف المهام المتعين أدايها والوفاء بمتطلباتها بصورة رشيدة وميكدة.

ويقتضي إنجاز كل من التنسيق واالتصال على وجهيها الصحيش مع األخذ باالعتبار أي

عملية فنية أم إدارية وذلك من أجل تحقيق األهداف .فالمنظمة الكفء تعمل على خلق تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق
فعال ،والتنسيق الفعال بين أنشطة المنظمة هو محصلة األداء الفعال لجميع وظائفها.
ُ
وفي ضوء تلك المقدمة سوف نتناول موضوع التنسيق بشيء من التفصيل.
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 1-1-2مفهوم التنسيق
أ .التنسيق لغة:
يعرف لسان العرب التنسيق بأنه :مشتق من نسق ويعرف كلمة نسق بمعنى االستواء فنقول نسق

الكالم إذا عطف بعضه على بعض (ابن منظور.)179: 1997،
ب .التنسيق اصطالحاً:

يفهم مرة بأنه أســاس العملية اإلدارية ،ومرة على أنه وظيفة من وظائفها ومرة أخرى على أنه يحل
محل التنظيم أو جزء منه أو أداة من أدواته ،ورتم ذلك فاإلجماع منعقد على أن التنسيق جزء من

العملية اإلدارية؛ ألن التنس ـ ــيق يعبر عن المهمة المركزية أو األس ـ ــاس ـ ــية في جعل األطراف تعمل
سوية لتحقيق أهداف مفهومة ومتفق عليها (السالم.)91 :1988 ،

فقد عرف بعض الكتحاب في ميدان اإلدارة التنسيق بتعريفات متعددة نذكر منها اآلتي:
 التنسيق هو توجيه جهود وعالقات الهيئات الخيرية بالشكل الذي يحقق أهداف العمل الخيري،وبصـ ـ ـ ــفة عامة فإن عملية التنسـ ـ ـ ــيق تعنى محاولة خلق نوع من االرتباط واالنسـ ـ ـ ــجام في نشـ ـ ـ ــاط
الهيئات القائمة على تحقيق أهداف مشتركة حتى تستطيع القيام بأعمالها دون تضارب أو تداخل

أو ازدواج مما يحقق وف اًر في الجهد والوقت والمال" (المشهراوي.)84 :2013 ،

 عرف التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق أنـ ـ ــه " ربط الموارد والعمليـ ـ ــات مع ـ ـ ـاً لتحقيق أهـ ـ ــداف مرتوبـ ـ ــة").)Jenning&krane,1994:54

 ويعرف بأنه " تحقيق التوافق واالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجام والترابط بين عمل الوحدات التي تمارس نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطامشـ ـ ــتركاً تسـ ـ ــعى إلى تحقيق هدف مشـ ـ ــترك وذلك بقصـ ـ ــد منع التناقض أو التضـ ـ ــارب فيما بينها
وتوحيد جهودها المشـ ــتركة لتسـ ــير معاً في الطريق الذي يكفل تحقيق ذلك الهدف بأفضـ ــل ص ـ ـورة

ممكنة (نجم.)184:1989 ،

وعلى الرتم من تعدد وجهات نظر الباحثين والمهتمين بتعريفهم للتنسيق إال أنها تتفق حول
المحاور األساسية التالية( :السعدان)61 :1998 ،

أ .إن التنسيق يعني تكامل الجهود الجماعية داخل المنظمة وبينها وبين المنظمات األخرى
ذات العالقة من أجل تحقيق األهداف المشتركة.
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ب .بث روح التعاون واالنسجام في العمل المشترك.
ت .منع التضارب واالزدواجية في العمل.
ث .تكامل األعمال المشتركة والمتداخلة.

ج .انسيابية كافة الجهود عبر جميع القنوات في بوتقة واحدة.
ح .رفع الروح المعنوية الجماعية لجميع األعضاء.
خ .تقليل التكلفة وزيادة الكفاءة والفاعلية.

د .حينما تتعد الجهات التي تشارك في انجاز األهداف فإن التنسيق ضروري لتحديد
أولويات العمل وترتيبه ،بما يكفل التوافق بين الجهود لتحقيق الهدف المشترك بدون
تعارض أو ازدواجية.

ويالحظ من التعريفات الســابقة أن التنســيق هو انســجام الجهود وتظافرها لتحقيق األهداف

المشتركة لوحدات التنظيم المختلفة ويمكن تعريف التنسيق بشكل مبسط وشامل بأنه عملية إدارية

مستمرة تعتمد على االتصاالت وتبادل المعلومات بطريقة منظمة وفعالة من خالل األفراد القائمين
عليها وذلك لتحقيق األهداف المرجوة لمنظمة (ما).

ومن المهم أنه ال بد من التفريق بين التعاون والتنسـ ــيق ،فالتعاون يعني تعامل األفراد مع بعضـ ــهم
البعض للوص ـ ـ ـ ــول إلى األهداف المش ـ ـ ـ ــتركة طواعية دون إكراه ،لكن التنس ـ ـ ـ ــيق يتم بموجبه توجيه

الموظفين بشـ ــكل مدروس من خالل سـ ــلطة المدير للوصـ ــول إلى األهداف المحددة (أبو سـ ــلطان،

.)72 :2006

وتعرف الباحثة مسؤول التنسيق بأنه الشخص المسؤول في منظمة ما عن االتصال والتواصل
ما منظمات أخرى باستخدام وسائل اتصال مختلفة يتم من خاللها تبادل المعلومات بين طرفين

أو أكثر من أجل الوصول إلى أهداف معينة تخدم تلك المنظمة.

 2-1-2طبيعة وغرض التنسيق:
إن التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق هو العملية التي تهدف إلى تحقيق وحدة العمل بين األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة المتداخلة.

ويكون التنس ـ ــيق ض ـ ــرورياً حيثما وجد اثنان وأكثر من األفراد المتداخلين ،أو الجماعات المتداخلة

أو األقس ـ ــام المتداخلة تس ـ ــعى لتحقيق هدف عام .ونجد أن مس ـ ــيولية التنس ـ ــيق تقع أس ـ ــاسـ ـ ـاً على
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مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي ،والحاجة إلى هدف رئيس ـ ـ ــي ُي ُّ
عد أم اًر الزامياً ،حيث بدون وجود
هدف واحد في أذهان الناس فإن تنسيق الجهود يستحيل تحقيقه.
وحيث إنه ال يمكن إجبار الناس على التعاون فإنه من المهم وجود بيئة مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لتبادل

المعلومات دون وجود أي نزاعات بين اإلدارة والعاملين ،وينبغي تهدئة تلك النزاعات والقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
عليها من خالل االهتمام بالنواحي اإلنسانية للعاملين ،وبذلك فإن التنسيق وظيفة إدارية وضرورة
مهمة لنجاح التنظيم في تحقيق أهدافه المرسومة ،كما أن درجة وثقل أبعاد التنسيق ال تتشابه في

جميع المنظمات والحالت والظروف فبعض األقس ــام تتس ــم بالتداخل الش ــديد ،ويتعين على المدير
بذل جهود كبيرة لض ــمان التنس ــيق .ومن ناحية أخرى فإن عمل بعض األقس ــام ال يتض ــمن تقريباً

أي تدخل ،وهنا تكون وظيفة تحقيق التنسيق بين األعمال المستقلة بسيطة نسبياً ،طالما أنه ليس
بالضرورة أن تعمل هذه األقسام بصورة تبعدها عن استقاللها (العالق.)315 :1999 ،

 3-1-2أهمية التنسيق:
إن المتأمل في عملية التنس ــيق يالحظ أن أهميتها أخذت تتعاظم في عصـ ـرنا الحاض ــر،

ـر من
وذلك على أثر التطور الهائل الذي تشــهده تقنيات اإلدارة الحديثة ،فالتنســيق لم يعد عنصـ اً

عناصر العملية اإلدارية ،بل أضحى بمثابة الروح لهذه العملية ،مما دعا بعضهم إلى القول بأن

التنسيق ُي ُّ
عد المبدأ األول لإلدارة ،وأن بقية المبادئ مساعدة له أو مشتقة منه (الدويش: 1998،
.)17
ومن ناحية أخرى ،فإن مهارة الرئيس اإلداري في ممارســة دوره كقائد إداري لمنظمة ما،
تتوقف إلى حد كبير على مدى قدرته على التنسيق بين فروع ووحدات لمنظمة في نشاطها تجاه
تحقيق األهداف المرسومة.

وبدون التنسيق الفعال الذي يحقق التجانس واالنسجام بين أعضاء المنظمة اإلدارية ،ويمنع وقوع

التضــ ـ ــارب وحدوث التنازع في العمل ،ســ ـ ــيفشـ ـ ـ ــل الرئيس اإلداري في توجيه دفة منظمته تجاه
األهداف المنشودة (عبد اهلل.)309 :1983 ،

والتنسيق الفعال يعتمد على التخطيط السليم لكي تسير األنشطة في اتجاه واحد لتحقيق األهداف

المخططة .كما أن هناك أهمية كبرى للتنس ـ ــيق بين الخطط والس ـ ــياس ـ ــات الفرعية ،والس ـ ــياس ـ ــات
16

العامة للمنظمة .فالغرض األسـاس من التنسـيق عامة هو العمل على أن تكون أنشـطة المنظمة
متزامنة ).(Dimock, 1983: 210

وتسـ ــتبين أهمية التنسـ ــيق من خالل االرتباط الوثيق بين هذه العملية والوظائف اإلدارية
األخرى ،ولذلك فإن العديد من رجال اإلدارة ييكدون على أن نش ــاط التنس ــيق ليس وظيفة إدارية

مســتقلة ،وانما يدخل في نطاق مختلف العمليات اإلدارية األخرى ،وعلى اعتبار أن التنســيق هو

جوهر ولـ ــب اإلدارة ،وفي كـ ــل وظيفـ ــة إداريـ ــة يلعـ ــب التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق دوره وتبرز مكـ ــانتـ ــه وأهميتـ ــه

(هاشم.)76 :1987،

وهناك ارتباط وثيق بين وظيفتي التنس ـ ـ ـ ـ ــيق والتنظيم وذلك أن التنس ـ ـ ـ ـ ــيق يكمل وظيفة

التنظيم .فالتنظيم الس ــليم وفاعلية بنائه من ش ــأنه أن يس ــهل عملية التنس ــيق بتحديده لمس ــيوليات
واختصـ ــاصـ ــات كل وحدة في المنظمة ،ومع تحديده لإلطار العام للعالقات المتعددة والمتشـ ــعبة

فيها .وهنا يصبش التنسيق عملية مكملة لعملية التنظيم( .الفهيد.)17:2006 ،

وعملية التنس ــيق تأخذ الجانب األكثر أهمية في مراحل التخطيط ،فالتخطيط يس ــاعد في

التنســيق بين جميع أعمال المنظمة على أســس من التعاون واالنســجام بين األفراد وبين إداراتهم

المختلفة؛ للحد من التعارض والتضـــارب عند تنفيذ األنشـــطة المختلفة (النمر وآخرون: 2001،
.)98

وتبرز أهمية التنسـ ــيق في توضـ ــيش الريية الصـ ــحيحة للعمل في اتجاه واحد نحو تحقيق

أهداف المنظمة ،عندما يطغى نشاط على أحد األنشطة األخرى في المنظمات ،حيث ترتفع معه

حدة الص ـراع والتضــارب في العمل ،عالوة على أن هناك بعض الوحدات التي قد تجهل أعمال
الوحدات األخرى المكملة لعمل المنظمة لتحقيق أهدافها .يضــاف إلى ذلك أن هناك الص ـراعات
الش ـ ــخص ـ ــية بين األفراد لالس ـ ــتئثار بأكبر قدر ممكن من االهتمام بنواحي العمل عن اآلخرين؛
نتيجة للطمع والجشع ،وبحثًا عن مزيد من النفوذ واألهمية ).(Sharma & Litt,1980: 130
إن أهمية التنس ــيق بناء على ما تقدم تنبع من تداخله في جميع العمليات اإلدارية ،لكي

يحقق التوافق والتكامل بين مختلف األنشـ ــطة اإلدارية في المنظمة .هذا باإلضـ ــافة إلى العوامل
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جليا بسبب اتساع حجم
األخرى التي ترفع من درجة أهمية التنسيق في المنظمات ،ويتضش ذلك ً
العمل في منظمات اإلدارة العامة ،وتنوع نش ـ ـ ـ ــاطها ،واتس ـ ـ ـ ــام العمل فيها بالض ـ ـ ـ ــخامة ،وتعدد
الوحدات ،إلى جانب تطبيق قواعد التخصي

 ،وتقسيم العمل فيها(شيحا.) 365-366 :2001،

وتزداد أهمية التنسـ ـ ـ ـ ــيق كلما اتسـ ـ ـ ـ ــع حجم التنظيم ،وتعددت مسـ ـ ـ ـ ــتوياته ومسـ ـ ـ ـ ــيولياته

ونشـ ـ ــاطاته .وال تقتصـ ـ ــر مهمة التنسـ ـ ــيق على مجرد ترتيب الجهود داخل المنظمة الواحدة ،بل

تتعداه إلى عالقة اإلدارة بغيرها من اإلدارات األخرى ض ـ ـ ـ ـ ــمن المنظمة الواحدة ،وفي عالقتها
بالمنظمات والجهات األخرى ،ولذلك فإن عملية التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق ليسـ ـ ـ ـ ـ ــت قاص ـ ـ ـ ـ ـ ـرة على الموظفين

ض ـ ـا القادة واإلداريون على مختلف مسـ ــيولياته (حبيش:1991 ،
المختصـ ــين ،بل يشـ ــترك فيها أي ً
.)81

 4-1-2أنواع التنسيق:
التنس ـ ـ ــيق عملية مس ـ ـ ــتمرة ال تنقطع من بداية العملية اإلدارية وحتى نهايتها ،وفي كل

مرحلة من مراحل العملية اإلدارية تدعو الحاجة إلى نوع معين من التنسـ ــيق بحسـ ــب ما يتطلبه
الوضــع أو كلما دعت الحاجة والضــرورة إلزالة التضــارب والتنافس واالزدواج أو إحداث التكامل
بين جهتين أو أكثر .وتختلف أنواع التنسيق ونذكر منها اآلتي:

أ .التنسيق الداخلي والتنسيق الخارجي( :أبو سلطان.)76-75 :2013 ،

والتنسيق الداخلي هو الذي يتم بين الفروع واألقسام المختلفة التابعة لمنظمة واحدة لغرض إيجاد

نوع من التوافق واالنســجام بين نشــاط األف ارد داخل كل فرع أو قســم وبين نشــاط األفراد في الفروع

واألقسام المختلفة داخل المنظمة.

أما التنسيق الخارجي فيقصد به إيجاد نوع من التوافق واالنسجام بين أوجه نشاط المنظمة الواحدة

ككل ،وبيت أوجه النشاط الذي تقوم به تيرها من المنظمات على اختالف مستوياتها ،ومثال ذلك
التنسيق الذي يتم بين المحافظات أو بين المحافظة والقرى الداخلة في واليتها.
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ب .التنسيق الرأسي واألفقي:
والرأسي هو الذي يربط بين أعلى سلطة في المنظمة الواحدة )المدير العام( مثال ،وأسفل سلطة
في التنظيم كرئيس الفرع .أما األفقي فهو التنسيق الذي يتم بين المستويات المتماثلة في المنظمة
الواحدة والمنظمات األخرى.
ت .التنسيق الجماعي:
وهو الذي يستهدف تضافر جهود الجماعة ،ويتم من خالل معرفة كل فرد لدور اآلخر لتتكامل

الجهود فيما بينهما إلنجاز المهام المطلوبة.
ث .التنسيق اإلجرائي:

هذا النوع من التنسيق هو الذي يستهدف تحقيق االنسجام بين كافة النظم اإلجرائية المعمول بها،
بحيث تكون هذه اإلجراءات أدعى إلى تحقيق الهدف منها بال مشاكل أو تعقيدات ال مبرر لها.

ج .التنسيق المادي:
هو نوع من أنواع التنسيق يتضمن االستفادة من المواد المتاحة ،بالقدر الذي يفي بحاجة كل جهة
من الجهات المشاركة.
ح .التنسيق الزمني:
هو التنسيق الذي يكون عند الحاجة لترتيب األولويات في عمليات التنفيذ للوحدات المشاركة
والتي ترتبط بمواعيد زمنية محددة.

 5-1-2مبادئ التنسيق:
تتعدد وتختلف مبادئ التنســيق المطبقة بشــأنه ،وذلك تبعاً لتعدد وتنوع معايير تقســيمه من

جانب واختالف وتغيير الظروف واألوض ـ ـ ـ ــاع المحيطة بتطبيقه من جانب آخر ،ويش ـ ـ ـ ــير فقهاء
اإلدارة العامة إلى أن هناك بعض التوجيهات والمبادئ التي يمكن االس ـ ـ ــترش ـ ـ ــاد بها عند مباشـ ـ ـ ـرة

عملية التنسيق سواء كان هذا التنسيق داخلياً أو خارجياً أو رأسياً أو أفقيا.

ويمكن إجمال هذه التوجيهات أو تلك المبادئ فيما يلي( :األحمدي.)57 :2004 ،
أ.

يجب أن يبدأ التنسيق مبك اًر؛ أي عند القيام بإعداد الخطة.

ب .يجب أن يكون التنسيق مرناً.

ت .أن التنسيق عمل مستمر ودائم بمعنى أنه ال يقف عند حد معين.

ث .يوجد تناسب طردي بين ضرورة التنسيق وبين ضخامة حجم التنظيم واتساع نطاق اإلدارة.
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ج .كلما اتســع مجال األخذ بمبدأ العمل في التنظيم كلما زادت الحاجة إلى ضــرورة التنســيق.
هناك ارتباط جذري بين التنسيق كوظيفة وبين بناء التنظيم.

ح .التنس ـ ــيق يعتمد على الس ـ ــلطة التي يمنحها التنظيم لإلداريين كما يعتمد –أيضـ ـ ـاً-على كفاءة
المريوسين ودرجة الفهم والتعاون المتبادل بينهم.

خ .كلما زاد فهم األفراد في جميع مسـ ــتويات التنظيم ألهدافه وسـ ــياسـ ــاته سـ ــهل تحقيق التنسـ ــيق
الجيد والفعال.

د .كلما كانت طرق ومنافذ االتصال مباشرة وجيدة تحقق التنسيق بسهولة وفعالية.
ذ .كلما انتش ـ ـ ــرت روح التعاون االختياري بين العاملين في المنظمة كلما أدى ذلك إلى س ـ ـ ــهولة
التنسيق وتحقيق ما يسمى بالتنسيق التلقائي.

ر .أن التنسـ ــيق يمتد ليشـ ــمل وسـ ــائل تحقيق أهداف الخطة وأسـ ــاليب تنفيذ البرامج التي تتطلبها
الخطة.

ز .س ـ ـ ــالمة التنس ـ ـ ــيق تتوقف على كفاءة القيادة اإلدارية ومتانة البناء التنظيمي للجهاز اإلدارية
ويرى علمــاء اإلدارة العــامــة أن معيــار الحكم على القــائــد اإلداري هو مــدى نجــاحــه بــالقيــام

بمهام التنس ـ ـ ــيق وتيدي هذه المبادئ إلى ض ـ ـ ــمان فعالية التنس ـ ـ ــيق من أجل تحقيق األهداف

المطلوبة كما أنها تيدي دو اًر مهماً في زيادة فعالية وظيفة التنسـ ـ ـ ـ ــيق بين كافة المس ـ ـ ـ ـ ـتويات
الفردية والجماعية وسواء كان التنسيق داخلياً أم خارجياً.

 5.1مبادئ التنسيق الفعال( :العالق.)321 :1999 ،
هناك مبادئ وأساسيات تحكم التنسيق الفعال ،وهذه المبادئ هي:
 .1إن أول األس ـ ـ ـ ــاليب التي ينبغي على المدير تنفيذها هي :القواعد واألهداف والهرمية وهي تعد
أبس ــطها ،كما أنها تيس ــر عملية التنس ــيق بص ــفة رئيس ــية ،ويتحول المديرون بش ــكل نمطي إلى
طرق أخرى عندما ال تصبش هذه األساليب فعالة في المدى الطويل لتحقيق التنسيق.

 .2كلما ازداد التنوع في األهداف وقيم وميول األقسـ ـ ــام المطلوب تنسـ ـ ــيقها زادت صـ ـ ــعوبة وظيفة
التنس ـ ـ ــيق بين األقس ـ ـ ــام ،لذا األمر يتطلب تش ـ ـ ــكيل لجان خاص ـ ـ ــة ،وتعزيز االتص ـ ـ ــال وتحقيق

التكامل.

 .6طالما أن المش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت تير المتوقعة تميل إلى التزايد ،فإنه يتعين على المدير االعتماد على

القواعد واألهداف في التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق ،وأن يزيد اعتماده على اجتماعات اللجان المجدولة وتير

المجدولة ،لتحقيق االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والتكامل ،ولهذا فإن المنظمات الميكانيكية تعتمد أكثر على
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القواعد واألهداف والتدرج الهرمي من أجل تحقيق التنس ـ ـ ـ ـ ــيق ،أما المنظمات العض ـ ـ ـ ـ ــوية فهي
تعتمد بشكل أكبر على اللجان ،واالتصال ،والتكامل.

 6-1-2متطلبات التنسيق:
يشتمل التنسيق على المتطلبات التالية( :عبد العزيز.)25 :2006 ،
 توحيد الجهود وتوجيهها.
 تحديد كمية ونوعية العمل المطلوب أدايه من كل فرد أو مجموعة.
 تحديد الزمن الالزم إلتمام العملية.

 تحديد األسلوب أو الشكل الذي ينبغي أن يتم به العمل المطلوب.
 كذلك فإن التنسيق يدخل ضمن وظيفة من وظائف اإلدارة.

 7-1-2وسائل التنسيق:
إن نجاح العمل اإلداري يعتمد أسـ ـ ــا ًس ـ ـ ـا على القدرة على القيام بمهام التنسـ ـ ــيق داخل المنظمة
اإلدارية الواحدة ،أو بينها وتيرها من المنظمات األخرى ،وتتعدد الوسـ ــائل التي يمكن أن تحقق
التنســ ـ ــيق بطريقة فعالة بين المنظمات اإلدارية ذات العالقة أو داخل المنظمة المعينة وتتركز
وسائل التنسيق فيما يلي( :السعدان.)39 :1998 ،
أ .اللقاءات المباشرة بين القيادات اإلدارية.
ب .المجالس.
ت .اللجان.
ث .االجتماعات الدورية.
ج .التنسيق عن طريق وسائل االتصال المختلفة.
وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل كما يلي:
أ .اللقاءات المباشرة بين القيادات اإلدارية:
حيث يعمل كل قائد في تنظيمه ونطاق إدارته على تحقيق التجانس بين من يعملون معه،
والتوفيق بين نش ــاطاتهم لكي تتحقق األهداف المرس ــومة .حتى القيادة العليا والتي تتمثل بالوزير

بالنس ـ ــبة إلى و ازرته أو رئيس مجلس اإلدارة بالنس ـ ــبة للميسـ ـ ـس ـ ــات العامة أو األهلية ،فإنهم تقع
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عليهم مهمة التنسيق بين األقسام الرئيسية في الو ازرة أو الميسسة ،ويكون كل واحد منهم مسئوال،

مســيولية قيادية ،على تحقيق االنســجام والترابط بين ريســاء األقســام ،وتنمية" روح الفريق "الواحد
بينهم وال يضــير القائد االســتعانة بأهل الخبرة والتجربة والرأي الســديد فيما يعترضــه من مشــكالت

خالل عمله التنسيق ).)Delnek, 2006:45

وعلى القيادة العليا أن تشــرك أعضــاء التنظيم في رســم ســياســته ،وأهدافه واقناعهم بروح التســاند
والترابط لتحقيق أهداف التنظيم.

وهنا يأتي دور القيادات الوسـ ــطي" ريسـ ــاء األقسـ ــام ومديري اإلدارات والمص ــالش والفروع "كقناة
تنس ـ ــيق بين القيادات العليا ،والقيادة في المس ـ ــتويات الدنيا .هذه القيادات لها الدور الفعال في

انسياب العمل ووضع األهداف موضع التطبيق الفعلي والعملي (أبو سلطان.)79 :2013 ،
ب .المجالس:

وهي المجالس التي يتم تشـ ـ ــكيلها بين القادة اإلداريين في منظمة معينة ،أو بين القادة في

منظمات متعددة على ســ ــبيل الدوام ،وذلك بهدف تبادل وجهات النظر والعمل على تحقيق
األهداف المشتركة وازالة ما قد يعترضها من احتماالت التداخل أو التشابك) شيحا: 1994،
.)373-372

ت .اللجان:
يقص ـ ــد باللجان في هذا الخص ـ ــو

اللجان التي يتم تش ـ ــكيلها لتحقيق التنس ـ ــيق بين إحدى

المنظمات اإلدارية وتيرها من المنظمات التي ترتبط بها .ويتم تشــكيل هذه اللجان من كبار
اإلداريين والمســئولين ،وقد يتم تشــكيلها بصــفة دائمة أو بصــفة عرضــية لحل مشــكلة معينة،
وتوجد هذه اللجان داخل الو ازرات والش ـ ــركات والميسـ ـ ـس ـ ــات تير حكومية ،وهذه اللجان لها

أهمية في عمل اآلتي( :بن حبتور.)203 :2009 ،
 في تطبيق أساليب اإلشراف لتوحيد التوجيه. -التنسيق بين البرامج طويلة األمد والقصيرة.

 -تحقيق المرونة في معالجة الظروف المستجدة.

 -توحيد الخبرات الواسعة للمديرية باتجاه هدف تحقيق حسن مسار التنظيم.
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ث .االجتماعات الدورية:
وهذه االجتماعات تتيش الفرصـ ــة للمشـ ــتركين فيها لتبادل اآلراء واألفكار ،وهذه المناقشـ ــات تتيش

الفرصــة لتحقيق االنســجام والترابط بين الوحدات اإلدارية في المنظمة وتكامل أنشــطتها أو بينها
وبين المنظمات األخرى المتشابهة معها )كشك.(26 :1997،

ويعتمد نجاح هذه اللقاءات على درجة إحسـاس كل عضــو في التنظيم بقدرته في التعبير بحرية

عن أفكاره وآرائه بحيث يس ــتفيد المدراء من هذه األفكار وتلك اآلراء  .ويش ــير ُكتاب اإلدارة إلى
أهمية هذه االجتماعات الدورية ألعضاء التنظيم فيما يتعلق بوظيفة التنسيق لما تحققه من فوائد
جمة منها( :شيحا)374-373 :1994 ،
 -أنها تعطي لكل عضو في التنظيم الشعور بوحدة العمل وترابطه.

 أنها تُع ُّد وسيلة إلحاطة أعضاء التنظيم بالمشاكل الجديدة وسبل حلها من الناحية العملية. أنها تعمل على إعطاء فرصــة حســنة للمريوســين لطرح مقترحاتهم التي قد يكون لها شــأن فيتسيير العمل وتنسيقه بين أقسام التنظيم.

 -تفيد في التعرف على نقاط الخالف والتعارض بين األقس ـ ــام المختلفة في التنظيم ،تير أنه

رتم المزايا التي تحققها تلك اللقاءات أو االجتماعات إال أنه قد تحول بعض الص ـ ــعوبات دون
عقدها كعدم رتبة المديرين في عقدها خشـ ــية الكشـ ــف عن أوجه القصـ ــور أو النق

الذي قد

يعتري المنظمة ،األمر الذي قد ييدي إلى تحريك مس ــيوليتهم ،أو أن يعمل المدراء على حجب

المسائل الحيوية والمهمة واالكتفاء بعرض األمور قليلة األهمية وتير الميثرة في حياة المنظمة.
ج .التنسيق عن طريق وسائل االتصال المختلفة( :العالق)330-331 : 2008،
 التنس ــيق عن طريق وس ــائل االتص ــال المكتوبة ومنها المنش ــورات الدورية ،والتقارير المكتوبةالتي تقدمها كل إدارة من اإلدارات المختلفة داخل المنظمة أو بين المنظمات األخرى.

 التنســيق عن طريق أجهزة االتصــال الحديثة بحيث تســهل مهمة نقل األفكار والمعلومات التيتشكل القاعدة األساسية للتنسيق.

 التنســيق عن طريق االتصــاالت تير الرســمية ،وهذا النوع من االتصــاالت مكمل لالتصــاالتالرس ـ ـ ـ ــمية حيث تعمل هذه االتص ـ ـ ـ ــاالت على تنمية العالقات الودية بين األفراد المهتمين
بالتنسيق ،خاصة عندما يكون التنسيق بين شخصين أو منظمتين ليس ألحدهما سلطة على

األخرى ،أو ليس على نفس المستوي اإلداري.
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وهناك أساليب أخرى لتحقيق التنسيق ،ومن أبرزها ما يلي( :السالم.)26 :1999 ،
أ .التنسيق بالقواعد أو اإلجراءات واألهداف:
إذا كان العمل المطلوب أدايه يمكن التنبي به ،ويمكن تخطيطه مســبقا ،فإن المدير ســوف يكون

قاد اًر على التحديد المسـ ــبق لألفعال التي يجب على تابعيه أو مريوسـ ــيه القيام بها ،وهكذا فإن

القواعد واإلجراءات تكون مفيدة لتنسيق األنشطة الروتينية المتكررة ،يقوم معظم المديرين بتحديد

األهداف والغايات لمريوسيهم لتسهيل التنسيق.
ب .التنسيق الهرمي:

إن جميع المديرين يستعملون سلسلة األوامر لتحقيق التنسيق؛ فا ستخدام التنسيق الهرمي )اثنان

أو أكثر) من المريوسـ ــين يذهبان إلى رئيسـ ــهما طلبا للقرار ،فإنه سـ ــيقوم بتنفيذ القرار طالما أن
عدد االستثناءات أو المشكالت التي تدفع المدير التخاذ قرار بصددها ليس كبي اًر ،أما في حالة

تعدد وتعقد المشــكالت ،فإن المدير ســوف يكون مثقال بشــكل يفوق طاقته على التحمل ،عندها
يصبش المدير تير قادر على أداء وظيفته بفعالية.

ت .استخدام التكامل المستقل للتنسيق:
إن وظيفة التكامل المســتقل هي تنســيق األنشــطة للعديد من األقســام المتداخلة .ويختلف ممارســو
التكامل عن رجال االتصاالت في أن األولين يكونون مستقلين عن )أي تير متصلين( األقسام

التي يش ـ ـ ـرفون على التنسـ ـ ــيق معها .وبدال من ذلك ،يكونوا مسـ ـ ــئولين أمام المدير الذي يكون
مسئوال عن األقسام التي يتم التنسيق بينها ،وقد يحصل التكامل على مستوي األفراد واألقسام.
ث .التنسيق من خالل التكيف المتبادل:

إن التكيف المتبادل يحقق التنسـ ـ ــيق من خالل االتصـ ـ ــاالت تير الرسـ ـ ــمية ،ويعد ذلك مدخال

بسيطا للتنسيق وهكذا فإنه يستخدم في األشكال البسيطة للمنظمات مثال ،بواسطة شخصين يبدأ

فيها كال الش ـ ــخص ـ ــين بالتنس ـ ــيق التام فيما بينهما ،أحياناً يس ـ ــتخدم التكيف المتبادل في الحاالت
المعقدة تير المستقرة والتي يصعب التنبي بها.

في ضــوء ما ســبق يصــبش من الميكد أنه ليس ثمة وســيلة أضــمن أو أفضــل من أســلوب االجتماع
الدوري لتحقيق وحدة اإلدارة والتض ـ ـ ـ ــافر فيما بين الجهود المبذولة والتعاون المثمر بينها وبص ـ ـ ـ ــورة

تلقائية الناتج عن االتفاق فيما بين ريس ــاء األجهزة واألقس ــام والفروع المختلفة بالجهاز أو المنظمة
المعنية حول هدف عام فيما بينهم وذلك في حضـ ـ ـ ــور الرئيس األعلى أو القائد اإلداري المسـ ـ ـ ــئول

أوالً وأخي اًر عن إنجاز العمل وتحقيق أهدافه.
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 8-1-2مجاالت التنسيق( :أبو سلطان.)84 :2013 ،
في دراسة تناولت مجاالت التنسيق أثناء األزمات والكوارث تم ذكر أهم مجاالت التنسيق وهي
كالتالي:
أ .التنسيق داخل المؤسسة:
ويقصــد به التعليمات واألوامر التي تنظم كيفية العمل لمواطن الكوارث واألزمات وأولوياته وحدوده
ومس ــئولية كل عنص ــر والمس ــئول عن تنس ــيق كل مرحلة من مراحل األزمة وضـ ـوابط هذا التنس ــيق

وبما يضمن األداء المتقن وبأقل خسائر ممكنة وفي أقصر وقت ممكن.
ب .التنســــيق بين المؤســــســــة والمســــتوى األعلى:

و ُّ
يعد هذا التنسيق أساسياً حيثُ يعد هو اللبنة األولى في عمل إدارة األزمات حيث يحدد المستوى
ُ
األعلى مدى وحدود مسئولية المستوى األدنى في مجابهة الكوارث أو التعامل مع األزمات ويعتبر
األس ــاس هذا في تحديد هذه المهام أن تكون من الكوارث واألزمات البس ــيطة والدورية والتي تدخل

في إمكانية المس ــتوى األقل والتي تدخل في مهمته المباشـ ـرة واألس ــاس ــية أما األزمات العنيفة وتير
المتكررة فهي تدخل في نطاق المس ـ ـ ــتوى األعلى ويحدد المس ـ ـ ــتوى األعلى ما هي حدود التنس ـ ـ ــيق
الواجب اتباعها في كل نوع من هذه األزمات.

ت .التنسيق أثناء مرحلة التخطيط:
ويهدف إلى ض ــمان اس ــتنباط الس ــيناريوهات والق اررات الس ــليمة للعمل بين المنظمات ومن خالل

تنســيق وجمع وتصــنيف وتحليل المعلومات وتحديد األســلوب األمثل لها ،وتنســيق كيفية أســلوب

طلبها وتداولها وأيضا مسئوليات األفراد ،وتنسيق أسلوب التعاون بين عناصر التخطيط والتحليل
من جهة ،وبين عناصر جمع وتحليل المعلومات من جهة أخرى.
ث .التنسيق أثناء مرحلة التنفيذ:
ويهدف إلى ضــمان توحيد جهود كل اإلدارات المعنية والمختصــة أثناء عملية التنفيذ ،وأن يكون
هناك ضــمان في ســيولة المعلومات واألنشــطة الخاصــة بالمتابعة الدقيقة والموقوتة لكل خطوات

ســيناريو العمل ،مع االســتعداد لتنســيق تدفق الجهود اإلضــافية لعدم تضــارب اختصــاصــاتها أثناء

مرحلة التنفيذ.
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ج .التنسيق بعد انتهاء العمل( :مسعود(13-15 :1997 ،
ويهدف إلى ضـ ـ ـ ــمان التأكد من تحقيق األهداف طبقا للمخطط المرسـ ـ ـ ــوم ،مع تنسـ ـ ـ ــيق تداول
المعلومات الجديدة بما يض ـ ــمن إعادة الس ـ ــيناريوهات األخرى وتعديلها بما يتناس ـ ــب مع الموقف

الجديد ،مع تنســيق إعادة األوضــاع إلى ما كانت عليه س ـواء باإلمكانيات المتوفرة أو باالســتعانة
بمصادر جديدة.
.التنسيق بين الطواقم اإلدارية الميدانية:
ويهدف التنســيق أســاس ـاً إلى عمل المجموعات المختلفة مع القطاعات األخرى ،بما يضــمن أداء

العمل طبقا للخطط المرسومة ومنعا لعرقلة العمل.
خ .التنسيق بين المستويات اإلدارية:

ويتم هذا التنس ــيق من خالل أوامر وتعليمات يحددها المس ــتوي األعلى عن مهام ومس ــئولية كل

جهة ،وبعدها يقوم كل مسئول إداري بإجراء التنسيق بناء على هذه المهام والمسئوليات ،ويتم هنا
تنسيق توقيت وامكانيات كل عنصر في المنظومة القيادية ،ومن المفضل أن يتم ذلك من خالل

محاضــر عمل مكتوبة ومصــادق عليها من المســتوي األعلى لكي يتم التأكيد على ضــمان العمل

بالق اررات المتخذة ،ويجب األخذ باالعتبار أهمية وجود نظام ولوائش تحدد أس ـ ـ ـ ــاليب التنس ـ ـ ـ ــيق

الواجب إتباعها.

 9-1-2معوقات التنسيق:
التنســــــيق كغيره من الوظائف األخرى يواجه بعض العقبات بعضــــــها يتعلق بالهياكل التنظيمية
وبعضــــها في األوامر والتعليمات في حين تكمن بعض العقبات في العاملين أنفســــهم ومن أبرز

المعوقات أمام التنسيق الفعال ما يلي( :مسعود(16 :1997 ،
أ .عدم وضوح قنوات االتصال األفقي والرأسي.

ب.الطمع واألنانية وحب الظهور من قبل بعض العاملين مما ييثر س ـ ـ ـ ــلباً على انس ـ ـ ـ ــيابية األداء
نحو األهداف.
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ت .تضارب األوامر والتعليمات والق اررات المرتجلة.

ث .التعارض في المصالش والتباين في تحديد األهداف.
ج .عدم الجدية في العمل على تحقيق األهداف من قبل البعض مما يولد ضـ ــعف االنسـ ــجام بين
الوحدات.

ح .إن االهتمام ببناء نظم معلومات حديثة وانشــاء الروابط عن طريق اإلنترانت خاصــة بالمنظمة
المعنية بالتنس ــيق مع المنظمات األخرى من العناص ــر التي تمكن من التنس ــيق الفعال ،وان

سلبا على ممارسة وظائف التنسيق (النويصر.)100 :2002 ،
عدم الحر على ذلك ييثر ً
خ .عدم االهتمام بالمراجعة والتقويم المسـ ــتمر لألداء التنسـ ــيقي وأدواته وفعاليته ،وذلك لتدعيمه
وتطوير أساليبه.

وترى الباحثة أن من معوقات التنسيق في أي منظمة ما يأتي:
 .1عدم توفر الوس ــائل واإلمكانيات المادية التي من ش ــأنها تس ــاعد على انس ــياب عملية التنس ــيق
بكل سهولة.

 .2قلــة الخبرة والمهــارة والقــدرة على التفــاوض وبنــاء العالقــات مع اآلخرين لــدى القــائمين على
عمليات التنسيق له دور كبير في إعاقة عملية التنسيق.

 .6ضعف المسيولية والمساءلة لدى الجهات المعنية بالتنسيق.

 .4إهمال الحوافز المادية والمعنوية التي تدعم عمليات التنسيق لدى القائمين عليها.

 .6ضـــعف اإلدارة العليا والتنفيذية ألهمية التنسـ ــيق والتخطيط المسـ ــبق له من شـ ــانه يشـ ــكل عائقاً
أمام عملية التنسيق.

 .3عدم قيام التنسيق على أسس علمية ومنهجية ومخططة.
ويرى كل من  Lawrence & Lorshأن هناك أربعة أنواع من الخالفات في المواقف وأنماط
العمل بين الوحدات التنظيمية المختلفة والتي تحول دون التنسيق بفاعلية بين أنشطة التنظيم

وهذه الخالفات ،هي( :دره وآخرون.(328 :1994 ،

 الخالفات في التوجه نحو الوصول إلى أهداف معينة.
 الخالفات حول الوقت.
 الخالفات بين األشخا

.

 الخالفات حول الهيكل التنظيمي.
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وعلى أية حال فإن بيئة التنظيم بش ــكل عام تيدي دو اًر مهماً في نجاح أو فش ــل وظيفة التنس ــيق.
فالهيكل التنظيمي ونمط اختيار العاملين وتدريبهم وتوجيههم وتأقلم العاملين والتعاقد الس ــيكولوجي

ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة العاملين في عملية اتخاذ الق اررات .كل ذلك يولد لديهم االلتزام والوالء التنظيمي مما

يسهل وظيفة التنسيق لخدمة مصلحة التنظيم.

 11-1-2عوامل نجا التنسيق:
ولكي يصبح التنسيق فعاالً يسهم في تحقيق األهداف ترى الباحثة أنه البد من توافر العديد من

العوامل لعل من أهمها( :عالقي.)553 :1998 ،

 .1أن يتفهم المديرون طبيعة وظيفة التنســ ــيق وأهداف المنظمة المطلوب تحقيقها خالل أية فترة
زمنية .ذلك أنه إذا لم يكن المدير على معرفة تامة باألهداف المطلوبة فإن من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة عليه

ش ـ ــرح وتوص ـ ــيل المعلومات إلى مريوس ـ ــيه وتحديد ما يطلب منهم من أعمال.

إن عملية التنس ــيق بال ش ــك هي عملية اتص ــاالت وتبادل معلومات واذا لم يكن الش ــخ

المكلف

بها على علم تام بمض ــمون هذه المعلومات فإنه ال يس ــتطيع بالتالي أن يوص ــلها إلى مراجعها كما

ينبغي .وقد ييدي ذلك إلى أن يس ــتقبل منه األش ــخا

هذه المعلومة بطرق مختلفة وتكون النتائج

عندئذ اختالف بين ما هو مطلوب وما ينفذ أو ما قد نفذ.

 .2أن يتم التنســيق في المراحل األولى من تحديد األهداف والخطط واتخاذ الق اررات حتى ال تقوم

اإلدارات ،أو األقسام ،أو األفراد باتخاذ سلسلة الحقة من الق ار ارت والسياسات متناقضة مع بعضها

ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعــ ـ ــض.

 .6من المفيد أن يشـ ــترك العاملون على تنفيذ الخطط في التنسـ ــيق لكي يشـ ــعروا بأهمية مواقعهم
وكذلك أهمية التوافق بين األفكار والنتائج بين اإلدارات المختلفة نحو تحقيق األهداف المرسومة.

 .4ولكي يحقق التنســيق أهدافه فالبد من أن تحس اإلدارة بمطالب اإلدارات واألفراد وتعمل على
تحقيقها .ذلك أنه من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعب أن تطلب اإلدارة من الفرد أن ييدي عمالً على نحو ( ما) وفي
حدود وقت معين إذا كانت احتياجات هذا الفرد بعيدة من التحقيق ،كذلك فإن على اإلدارة يجب

أن توفر االحتياجات المطلوبة لألقسام المختلفة.

 .6البد وأن يكون هناك توافقاً بين اإلدارات المختلفة لكي يتم تحقيق فعالية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق األفقي.
فالتنافر بين مديري هذه اإلدارات والتصــارع على تحقيق المكاســب الشــخصــية أو الذاتية لكل إدارة

على حدة قد يخل بمبدأ توحيد الجهود المشتركة نحو تحقيق األهداف وهو ما يهدف إليه التنسيق.
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 11-1-2التنسيق وظيفة شمولية( :العالق.)322-323 :1999 ،
لقد اعتبرنا التنسيق وظيفة شمولية حيوية من وظائف اإلدارة .ويوافقنا في هذا الرأي عدد كبير من

علماء اإلدارة وممارسيها ،ولتوضيش دور التنسيق كوظيفة شمولية نذكر الحاالت التالية:

 .1في مرحلــة التخطيط ،ينــاقش المــدير العــام مع مــديري اإلدارات الخطط الفرعيــة المقترحــة ويتم
التنسيق بين الخطط والسياسات العامة للمشروع ،ويتم شرح الخطط والسياسات لكافة العاملين
القائمين على تنفيذها ،كما أن التنسيق الفعال يعتمد على التخطيط ال سليم الجيد لضمان سير

الخطط والبرامج معاً في نفس االتجاه لتحقيق الهدف المشترك.

 .2الغرض من التنظيم هو التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين الجهود وتحقيق التكــامــل والتوازن بينهــا فعنــدمــا يقوم
المدير بتحديد أوجه النشـ ـ ــاط ويحدد االختصـ ـ ــاصـ ـ ــات ،والسـ ـ ــلطات والمسـ ـ ــيوليات ،والوظائف

والعالقات بينهما ،يراعي تحقيق التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين الجهود الجماعية في المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع وتفادي أي

تعارض أو ازدواج بينها.

 .6في التوجيه أيض ـ ـ ـ ـاً يمارس المدير نشـ ـ ـ ــاط التنسـ ـ ـ ــيق .فجوهر إعطاء األوامر والتعليمات يعني
التنسيق بين أوجه النشاط المختلفة مما يكفل تحقيق األهداف المرسومة.

 .4في الرقابة يمارس المدير نشـ ــاط التنسـ ــيق .فعند ممارسـ ــته للرقابة وكشـ ــفه ألي انحرافات عن
الخطط والبرامج الموضوعة ،يبحث المدير عما إذا كان يوجد نق

في التنسيق وعندما يتبين

للمــدير وجود انح ارفــات يتخــذ اإلجراءات لمعــالجتهــا واعــادة توحيــد الجهود؛ أي أنــه يمــارس
التنسيق من داخل الرقابة.

وترى الباحثة أن التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق ليس فقط وظيفة من وظائف اإلدارة وانما هو جوهر العملية اإلدارية
باعتبار أن اإلدارة تتمثل في التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين الجهود الجماعية وتحقيق التكامل والتعاون بينها بما

يضمن بلوغ األهداف المرسومة.

 1-11-1-2التنسيق والتنظيم وظيفتان مترابطتان:
يعد التنسيق عنص اًر مكمالً للتنظيم وهو الذي يضع هذا التنظيم في حالة حركة فإذا كان التنظيم

هو العناية بالبناء األساسي أو الهيكل العضوي للوحدة فإن التنسيق يعني بضبط واحكام األعمال

واإلجراءات والجهود واإلمكانات خالل ممارس ـ ــة النش ـ ــاط وس ـ ــائر الوظائف اإلدارية مرتك اًز بشـ ـ ـكل
عام على التنظيم نفسـ ـ ـ ــه ،فيس ـ ـ ـ ـير على آثاره ويكملها من خالل الممارسـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ــتمرة الدورية أو
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اليومية وبشكل يضمن الترابط والتوافق بين أجزاء وفروع تلك الوحدة ونشاطاتها المتعددة( .دباس،
.)100 :1983

 12-1-2التنسيق في المنظمات غير الحكومية:
 1-12-1-2مفهوم التنسيق في المنظمات غير الحكومية:
أيض ـ ـ ـاً تعد المنظمات تير الحكومية جزء من النسـ ـ ــيج المجتمعي تقوم وتنشـ ـ ــط وتتفاعل في إطار
ظروف اجتماعية واقتص ـ ـ ــادية وس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية وتمويلية ،ويتحرك ويتبدل وفق تحوالت المجتمع ويتقدم

ويتراجع ويظهر ويختفي وينشط ويضعف متأث اًر بهذه الظروف حيث تعد منظمات تير جامدة من
حيث تأثرها بالبيئة الخارجية وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعها الداخلية أو وظائفها أو عالقتها مع جمهورها أو مع

تيرها من منظمات تير الحكومية أو مع مصـ ــادر تمويلها أو مع السـ ــلطة المركزية (المشـ ــهراوي،
.)7 :2013

ومن وجهة نظر الباحثة فإن التنسـ ـ ـ ــيق بالنسـ ـ ـ ــبة لتلك المنظمات هي نوع من التعاون الذي يهدف
إلى الخير من خالل تلبية حاجات األفراد والفئات المهمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والجهات التي بحاجة إلى تقديم يد

العون والمســاعدة لها وقد تكون هذه المســاعدة عينية من خالل األموال أو األشــياء المادية ،أو قد
تكون هذه المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة هي اس ـ ـ ـ ـ ــتقطاب خبراء في مجال معين لتعليم وتدريب األفراد ذوي العالقة.

وهذه المنظمات بأنشــطتها تتيش لألفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل مباشــر من

الدولة.

 2-12-1-2أهداف التنسيق في المنظمات غير الحكومية( :المشهراوي)84 :2216 ،
 .1تطوير قدرات المنظمات المشاركة في مجاالت التنسيق داخل الدولة الواحدة.
 .2توفير الجهد والوقت والمال في سبيل تحقيق الهدف المشترك للمنظمات.

 .6تطوير المشـ ــاريع واألنشـ ــطة التي تشـ ــرف عليها الهيئات من خالل التنسـ ــيق المشـ ــترك وتبادل
الخبرات بينها.

 .4بث روح التعاون اإليجابي لدى المنظمات.

 .6توزيع االختصـ ــاصـ ــات حسـ ــب طبيعة ونشـ ــاط وموقع كل هيئة منعاً للتعارض واالزدواجية في
االختصاصات
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 1-12-1-2إيجابيات التنسيق بين المنظمات( :المشهراوي.)86 :2216 ،
 .1المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة الفعالة في حل مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل التنمية االجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيها
المنظمات الخيرية.

 .2منع االزدواجية والتضارب في مجال تنفيذ العمل الخيري.
 .6العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف المجاالت.

 .4توفير المعلومات والبيانات من حيث نوعية المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التي تحتاجها الدولة التي تعمل فيها
تلك المنظمات.

 .6تبادل الخبرات بين المنظمات مما يساهم في تطوير قدراتها على تنفيذ برامجها.
 .3االستفادة من التوسع اإلقليمي لبعض الميسسات.
 4-12-1-2معوقات التنسيق بين المنظمات( :المشهراوي.)87-86 :2013 ،
إن الناظر إلى عمل لجان ومجالس التنســيق للمنظمات الخيرية واألنشــطة المتشــعبة التي تقوم بها

من خالل أجهزتها ،يرى إنجازات كثيرة قد تحققت بفض ـ ــل إخال

العاملين في تلك الميسـ ـ ـس ـ ــات

وتفانيهم في العمل .ورتم تحقيق تلك اإلنجازات إال أن عملية التنسـ ـ ـ ــيق لم تكن بمسـ ـ ـ ــتوى الطموح

المطلوب ويرجع ذلك إلى بعض األسباب والمعوقات نذكر بعضها وهي باختصار كاآلتي:
 .1تعد مشـ ـ ــكلة التمويل ودفع اشـ ـ ــتراكات ومسـ ـ ــاهمات األعضـ ـ ــاء من أبرز المشـ ـ ــاكل التي تواجه
مجالس ولجان التنسيق وهي العائق الرئيسي الستمرار تلك اللجان.

 .2عدم التفريق بين األهداف الخاصة بالهيئة واألهداف العليا لمجمل العمل الخيري.

 .6سـ ــيطرة الشـ ــخصـ ــيات االعتبارية على لجان ومجالس تنسـ ــيق العمل الخيري مما ييدي مراعاة
جوانب عدة.

 .4اختالف األفكار واأليديولوجيات بين القائمين على إدارة وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الهيئات ييثر بالطبع على
الريية واألولويات واالهتمامات وينعكس ذلك في التطبيق على الواقع.

 .6ضـ ـ ـ ــعف الجانب اإلداري لدى القائمين على إدارة لجان ومجالس التنسـ ـ ـ ــيق وعدم قدرتهم على
تحقيق األتراض األساسية من تلك اللجان.

 .3سيطرة فكر معين على الهيئة اإلدارية أو التنفيذية لمجلس التنسيق قد يكون له انعكاس سلبي
على أداء العمل التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيقي وعدم تفاعل باقي األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء مع األطروحات واألفكار والتي ال

تتماشى مع أهداف المجلس.

 .7البطء في اتخاذ الق اررات الحيوية والحاسمة والتي تتطلب العمل السريع ويرجع السبب في ذلك
إلى صعوبة دعوة األعضاء لتبادل اآلراء وتكوين رأي واحد.
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المبحث الثاني :المنظمات الدولية
()International Organizations

مقدمة:
يطلق على العصــر الراهن بعصــر المنظمات الدولية ،لما تضــطلع له من أهداف ســياسـية

واقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية ،فقد تطور مفهوم المنظمة الدولية بشكل كبير وسريع كما

اتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نطاقها ،وتدخلت في تنظيم جوانب عديدة من نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطات كانت متروكة إلى عهد قريب

للدول ،ونتيجة إلى التطور الهائل في مختلف العلوم وخاصـ ـ ـ ــة في مجال وسـ ـ ـ ــائل المواصـ ـ ـ ــالت
واالتصـ ــاالت الدولية ،فرض على المجتمع الدولي أن يضـ ــع الوسـ ــائل الكفيلة في تنظيم العالقات

بين الدول وتنسيق مصالحها عن طريق إنشاء منظمات دولية تتولى تنظيم المصالش الدولية بين

الدول بشكل يحقق المنافع المتبادلة للجميع (الفتالوي.)15 :2010،

وقد تعددت األنشطة لتلك المنظمات وتغيرت بحسب الظروف والمتغيرات التي تط أر على

المجتمعات التي بحاجة إلى مســ ــاعدة تلك المنظمات ،بحيث شـ ـ ــملت كافة المجاالت االقتصــ ــادية
واالجتماعية والثقافية والتعليمية باإلضافة إلى الدور اإلتاثي الذي تلعبه تلك المنظمات في أوقات

األزمات والطوارئ من خالل تقديم المس ــاعدات الدولية لتلك المجتمعات في أنحاء العالم وال س ــيما

في أوقات الحروب.
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تزاول أنش ـ ـ ـ ــطتها في قطاع تزة والض ـ ـ ـ ــفة العربية
بتقديم خدماتها ومسـ ــاعدتها في إطار أنشـ ــطتها المعتادة كمنظمات دولية منبثقة عن األمم المتحدة

أو مســتقلة عنها .وهي تســعى لتكثيف أنشــطتها وخاصــة في أعقاب الحرب اإلس ـرائيلية على تزة،
 ،2008وتض ـ ـ ـ ـ ـ ــطر هذه المنظمات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنهاض همم المتبرعين والداعمين ،وتوجيه مناش ـ ـ ـ ـ ـ ــدات

للمجتمع الدولي من حين آلخر لتوفير األموال الضــرورية( .التقرير االســتراتيجي)375 :2010 ،

وقد شـ ــهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنظمات التي قدمت للعمل فيه بشـ ــكل مباشـ ــر (دليل
الجمعيات األجنبية.)10 :2014 ،
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وقد حظي القطاع الص ـ ــحي الحكومي في الس ـ ــنوات األخيرة بدعم تلك المنظمات والس ـ ــيما

في فترة العدوان األخير على قطاع تزة في عام  2214مما س ـ ــاهم في توفير الخدمات الصــ ــحية
األساسية للمواطن الفلسطيني.

 1-2-2تعريف المنظمة الدولية:
عرفها الفتالوي بأنها" :هيئة دولية دائمة تضـ ــم عدداً من الدول ،تتمتع بإرادة مسـ ــتقلة ،تهدف إلى

حماية المصالش المشتركة للدول األعضاء"(الفتالوي.)21 :2010،

والمنظمة الدولية هي "هيئة أنشــأتها مجموعة من الدول بإرادتها لإلشـراف على شــأن من شــيونها

المشـ ــتركة ،وتمنحها اختصـ ــاصـ ــات ذاتية تباشـ ــرها هذه الهيئة في المجتمع الدولي وفي مواجهة
الدول األعضاء أنفسهم" (الحديثي.)170 :2010 ،

تعرف بأنها" :ش ــخ

معنوي من أش ــخا

القانون الدولي العام ينش ــأ من اتحاد إرادات مجموعة

من الدول لرعاية مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة دائمة بينها ،ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي
مواجهة الدول األعضاء" (الغيثي.)9 :2006 ،

كما تعرف بأنها جمعية أو تجمع أو حركة مكونة بصــفة دائمة ،تنشــأ ليس باتفاق بين الدول ولكن

بمبادرة خاصـ ـ ـ ــة أو مشـ ـ ـ ــتركة تجمع أشـ ـ ـ ــخا

طبيعيين أو معنويين خوا

أو عموميين من

جنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات مختلفة للقيام بنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط دولي أي أنها تمتد لدول متعددة وليس لها طابع ربحي"

(.)Fentanel,2005: 9

وتعرف أيضـاً :بأنها تلك المنظمات التي ليس لها هدف ربحي ،وهو شــرط أو إحدى الخصــائ

التي تميزها عن تيرها من المنظمات والشـ ــركات الربحية التي تسـ ــتهدف الربش في نشـ ــاطها ،كما
تتميز المنظمات الدولية باالســتقاللية عن عضــويتها بمعنى اســتقاللية في نشــاطاتها عن ســلطة أو

تأثير الحكومة (.)lindblon,2005: 4
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وعرفــت أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بــأنهــا" :كــل تجمع لعــدد من الــدول في كيــان متميز ودائم يتمتع بــاإلرادة الــذاتيــة
والش ــخص ــية القانونية الدولية ،تتفق هذه الدول على إنش ــائه كوس ــيلة من وس ــائل التعاون االختياري

فيما بينهم في مجال أو مجاالت يحددها االتفاق المنشئ للمنظمة" (عبد الحميد.)6 :2000 ،
وفي ضـ ــوء ما تقدم ،يمكن تقديم تعريف مختصـ ــر لهذه المنظمات من خالل سـ ــماتها هي إنها "
منظمات تطوعيه إرادية معلنة ،تنش ـ ــأ باتفاق تير حكومي ،وهي مس ـ ــتقلة عن الحكومات وتقوم
بقصد تحقيق أهداف إنسانية لها سمة عالمية دون استهداف تحقيق الربش ،وتمارس نشاطها عبر

حدود الدول؛ أي في أكثر من دولة".

 2-2-2تاريخ المنظمات الدولية:
 1-2-2-2نشأة المنظمات الدولية:
ترجع نشـ ــأة المنظمات الدولية إلى فكرة الميتمر الدولي؛ ألنها في حقيقة األمر ليسـ ــت إال امتداداً

لهذه الميتمرات  ،بعد إ عطاء عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدوام لها من خالل تطورات حدثت في نطاق أمانات
الميتمرات  ،خاصة أن الميتمرات تعالج المسائل المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية
وتتخذ ق ارراتها باإلجماع  ،لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة

فعلية؛ ألنها تحاول الحص ــول على مواقف متس ــقة بين الدول المش ــاركة في الميتمر؛ ولكنها ال
تفرض عليها ارادة خارجية  ،لكن المنظمات الدولية حصـ ــلت على ارادة ذاتية مسـ ــتقلة عن الدول
األعض ـ ــاء وبس ـ ــكرتارية مس ـ ــتقلة  ،وق اررات تتخذ باألتلبية البس ـ ــيطة أو الموص ـ ــوفة  ،ومن خالل

أجهزة مكونة من أش ـ ـ ـ ــخا

أخرى تير ممثلي الدول وتتمثل في (االدارة المدنية الدولية للمنظمة

الدولية) أو الموظفون الدوليون ،وامتلكت المنظمات س ــلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من
الــدول .وتير ذلــك من المكنــات التي رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــت للمنظمــة الــدوليــة هيئــة قويــة فوق الــدول (جعفر،

.)18 :1990
 1-1-2-2-2نبذة عن مراحل تطور المنظمات الدولية:
مرت ظاهرة المنظمات الدولية بمراحل أساسية:
المرحلة األولى :المنظمــات الــدوليــة في الفترة من  1816حتى  :1914وهي تلــك التي تبــدأ من
ميتمر فينــا عــام  1814و 1816وحتى بــدايــة الحرب العــالميــة األولى ،علمــا بــأن التطور الفعلي
للمنظمات الدائمة لم يقع حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
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المرحلة الثانية :وهي مرحلة ما بين الحربين العالميتين .التي شهدت إنشاء عصبة األمم ومنظمة
العمل الدولية في اتفاقية قرســاي ،والمرحلة امتدت إلى انشــاء محكمة العدل الدولية الدائمة وتنتهي
بقيام الحرب العالمية الثانية.

المرحلة الثالثة :وهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .وتبدأ من نهاية الحرب العالمية الثانية
وتمتـد حتى الوقـت الراهن وهي التي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـدت قيـام منظمـة األمم المتحـدة والعـديـد من المنظمـات

األخرى.

وقد أعطت كل من هذه المراحل التاريخية مسـ ـ ــاهمتها في تطور ظاهرة المنظمات الدولية (جعفر،

.)205 :1990

 2-1-2-2-2أسباب النشأة والتطور للمنظمات الدولية:
أما المنظمات الدولية فإن أسـ ـ ـ ــباب نشـ ـ ـ ــأتها وتطورها دفعت الباحثين والمفكرين لتفسـ ـ ـ ــير نمو تلك
المنظمات وتعاظم دورها على المستوى الداخلي والدولي.

 .1فقد برر البعض الص ـ ـ ــعود المفاجئ ولالفت للنظر للمنظمات الدولية تير الحكومية بأنه ال
يعدو إال أن يكون اس ـ ــتجابة لتزايد الوعي واإلدراك بض ـ ــرورة وأهمية بناء مجتمع مدني عالمي

وفي إطار عالم متزايد التعقيد بما يتض ـ ــمن تحقيق مفهوم المواطنة الدولية وذلك من خالل ما
يتطلبه بناء المجتمع المدني العالمي من بناء ش ــبكه معقدة من التجمعات والتنظيمات التطوعية

التي تســمش بتعددية الجامعات االجتماعية من خالل إتاحة وتأكيد المشــاركة والتعبير عن الرأي

بما يتضمن في التحليل األخير تمثيل الجماعات المهمشة ودعم األفراد ومنحهم القوه وازالة عدم

المساواة والقمع والعنف بصوره تفوق ما تفعله الحكومات في هذا الشأن.

 .2ويرتبط بما س ـ ــبق ما ذهب إليه البعض من أن تنوع وتعقد المش ـ ــكالت والتحديات العالمية
على نحو يفوق الدول فرادى وكذلك المنظمات الدولية الحكومية المقيدة بالعديد من القيود

القانونية والس ــياس ــية والعملية بما يحد من دورها ،كل ذلك اقتض ــى الحاجة إلى دور المنظمات
تير الحكومية التي تتميز بالمرونة والكفاءة والبعد عن التوترات السـ ــياسـ ــية والتعقيدات اإلدارية

الروتينية بما يمكنها من ســرعة التحرك الفعال في مواجهة الظروف الطارئة والكوارث اإلنســانية
كالمجاعات والكوارث الطبيعية واإلتاثة والهجرة.

 .6ويذهب الرأي في تفس ـ ــير األس ـ ــباب والعوامل الكامنة وراء انتش ـ ــار المنظمات تير الحكومية
وتنامي دورها إلى القول بأن ذلك يرجع ضـ ـ ـ ـ ــمن ما يرجع إلى ما تقدمه كثير من المنظمات

الحكومية الدولية والدول الغربية المانحة من دعم وتمويل للمنظمات الحكومية المحلية والدولية.
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 .4وقد ذهب فريق من الباحثين إلى القول بوجود مجموعه من األزمات والتغيرات الثورية
كانت بمثابة الدافع الرئيسـ ـ ــي النتشـ ـ ــار المنظمات تير الحكومية وتنامي دورها وتتحصـ ـ ــل هذه

التغيرات وتلك األزمات فيما أطلق عليه " أزمة دولة الرفاهية " التي جس ـ ــدت لش ـ ــعبها قص ـ ــور
إمكانات الدولة وتقل

نفوذها في توفير الرعاية والرفاهية لشعبها (معمر.)15-16 :2011 ،

 3-2-2عناصر المنظمة الدولية:
يتضح من تعريف المنظمة الدولية أن المنظمات الدولية تتطلب توافر العناصر اآلتية:
 .1مجموعة من الدول:
تمثل المنظمة الدولية مجموعة من الدول وهذا يعني أن ال يمكن لدولة واحدة إقامة منظمة دولية؛
ألن قيام دول بإنشــاء منظمة يعني أنها تمثل الدولة .وبالتالي تتحمل الدول مســيولية تلك المنظمة

فتكون جزءاً منها وتصبش شخصية المنظمة الدولية هي الشخصية القانونية للدولة التي أنشأتها.
 .2صفة الدوام:

يجب أن يكون إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء المنظمة الدولية بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل دائم وليس لتحقيق ترض معين تنتهي بانتهائه
ويقصــد بالدوام توافر صــفة االســتمرار فال يتصــور وجود منظمة ميقتة ذلك؛ ألن المنظمة الدولية

تير الدائمة تفقد اس ـ ـ ـ ـ ــتقاللها وتبقى معلقة بإرادة الدول في حين تعمل المنظمة الدولية في حماية

مص ـ ــالش الدول األعض ـ ــاء بص ـ ــورة دائمة ،وال يقص ـ ــد بص ـ ــفة الدوام أن تعمل أجهزة المنظمة كلها

بصـ ــفة دائمة دون توقف وانما يكفي أن تكون المنظمة قادرة على ممارسـ ــة نشـ ــاطها في أي وقت

تراه مناسباً لتحقيق أهدافها (الفتالوي.)22 :2010 ،
 .1اإلرادة الخاصة بالمنظمة:

إن أهم ما تتميز به المنظمة أن لها إرادة مس ـ ـ ـ ـ ــتقلة عن إرادة الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء وبهذا تتميز عن

الميتمرات الدولية .فالمنظمة الدولية تملك إرادة قانونية مس ـ ـ ـ ــتقلة خاص ـ ـ ـ ــة بها .وتتمتع بمجموعة

من االختصـ ــاصـ ــات وادارة خاصـ ــة طبقاً لمعاهدة إنشـ ــائها .واإلرادة الخاصـ ــة المسـ ــتقلة للمنظمة
تعنى أنهــا تمــارس أعمــالهــا من دون أن تخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لتوجيهــات دولــة معينــة في المنظمــة (جعفر،

.)7 :1992
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 .4الصفة الدولية:
تالباً ما تقوم المنظمات الدولية بين الدول عن طريق أشـ ـ ـ ـ ــخا

طبيعيين يمثلونها في المنظمة،

وتخضــع ألحكام القانون الدولي فالمنظمة الدولية تضــم عدداً من الدول األعضــاء كل منها تتمتع
بالشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية القانونية الدولية ،هذه الدول جميعها اجتمعت في هذه المنظمة لتكون شـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية
قانونية دولية جديدة تعمل على حماية مصالحها (يونس.)79 :1991 ،

 .5معاهدة دولية:
ال يمكن أن تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ منظمة دولية بدون معاهدة دولية تعقدها الدول الراتبة في إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء منظمة.
وعرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة عام  1969المعاهدة بأنها "اتفاق دولي بين دول
بص ـ ـ ـ ــورة خطية وخاض ـ ـ ـ ــع للقانون الدولي ،سـ ـ ـ ـ ـواء أثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنين أو أكثر من

الوثائق المترابطة ،وأياً كانت تسميته الخاصة" .ويشترط أن تكون معاهدة إنشاء المنظمة مكتوبة.
فال يعتد باالتفاقات الش ـ ـ ـ ــفوية بين الدول وبغض النظر عما إذا كان االتفاق الخطي بوثيقة واحدة،

أو أكثر من الوثائق المترابطة .والسـ ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك كون المعاهدات الدولية المكتوبة يجعلها أكثر

وضـوحاً وأيسـر مثاالً من مصـادر القانون الدولي األخرى؛ ألنها تتضـمن أحكاماً واضـحة وضـعتها
الدول لتنظيم العالقات بينها ،وسهولة الرجوع إليها (عبد الكافي.)212 :2012 ،

 4-2-2الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية:
تقوم المنظمة الدولية بناء على اتفاق دولي ينشـ ـ ـ ـ ـ ــئ المنظمة ويحدد نظامها القانوني وبين أهدافها
واختصـ ــاصـ ــاتها واألجهزة التي سـ ــتعمل بها لتحقيق هذه األهداف والقواعد التي تحكم سـ ــير العمل

بها .وقد جرى العمل على أن يأخذ مثل هذا االتفاق الدولي ص ـ ــورة المعاهدة الدولية .وال يهم بعد

ذلك تسمية هذه المعاهدة بالميثاق أو الدستور أو النظام السياسي (خضير.)16 :2002 ،

 5-2-2مصادر المنظمات الدولية:
يقصد بمصادر المنظمات الدولية القواعد القانونية التي تطبقها المنظمة ،والمصادر األساسية

للمنظمات الدولية التي تعتمدها في أعمالها ،هي( :الفتالوي.)25 :2010 ،
أ.

معاهدة إنشاء المنظمة والتي تعد دستور المنظمة.

ب .المعاهدات الدولية التي تعقدها الدول األعضاء في إطار المنظمة.
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ت .أحكام القانون الدولي ومص ـ ـ ـ ـ ـ ــادره الواردة في المعاهدات الدولية أو في العرف أو الواردة في
مصادر القانون الدولي األخرى.

ث .اللوائش الداخلية التي تضعها المنظمة الدولية لتسهيل تنفيذ أهدافها.
ج .الق اررات التي تتخذها المنظمة.

ح .القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تستمد من نشاط أجهزة المنظمة الدولية وفروعها.

 6-2-2أنواع المنظمات الدولية:
إن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليط هذه العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر على المنظمات الدولية يدفعنا إلى التمييز بين المنظمات الدولية
الحكومية والمنظمات الدولية تير الحكومية ،حيث تفتقد هذه األخيرة إلى الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية القانونية

كونها تنشـ ـ ــأ وفق نظام قانوني لدولة (ما) وليس وفقا لمعاهدة دولية ،وأن أعضـ ـ ــائها تالبا ليس ـ ـ ـوا

دوالً بل أفرٌاد عاديون ،رتم وجود وظيفة تعاون لكن مداها يكون محدوداً بإرادة الدول وال تلزمها
في ذلك أي وثيقة دولية على عكس المنظمات الدولية الحكومية التي تثار مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوليتها الدولية
بس ـ ــبب اإلخالل بالتزام دولي .أن تص ـ ــنيف المنظمات الدولية يطرح أيض ـ ــا جملة من االختالفات
بين الد ارس ـ ـ ــين ،فيرى بعض الدارس ـ ـ ــين أنه يمكن تقس ـ ـ ــيم المنظمات من حيث االختص ـ ـ ــا

إلى

منظمات عامة تمارس أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة متعددة ،مثل :منظمة األمم المتحدة ،ومنظمة الوحدة اإلفريقية،
ومنظمات متخص ـ ـصـ ــة تقوم بنشـ ــاط واحد كصـ ــندوق النقد الدولي ،كما يمكن تصـ ــنيفها من حيث

البعد المكاني إلى منظمات عالمية يش ـ ـ ــمل نش ـ ـ ــاطها في نطاق محدد من الدول (بورنين:2212،

.)10

يقترح البعض اآلخر معايير وعوامل مختلفة لتصـ ــنيف المنظمات الدولية ،فبالنظر إلى العضـ ــوية

في المنظمات الدولية يمكن تص ــنيفها إلى منظمات إقليمية مغلقة تقتص ــر عض ــويتها على بعض
الدول ومنظمات دولية عالمية مفتوحة لكل الدول ،وباالعتماد على معيار االنضـ ـ ـ ـ ــمام فتصـ ـ ـ ـ ــنف

المنظمات الدولية إلى منظمات مش ـ ــروطة ال يقبل عض ـ ــويتها إال بتوفر ش ـ ــروط معينة ومنظمات
تير مش ـ ـ ــروطة يكفي الطلب العادي للتعبير عن رتبة الدول في االنض ـ ـ ــمام إليها ،أما باالعتماد

على معيار طبيعة النشــاط فتصــنف إلى منظمات دولية عامة ومنظمات دولية متخص ـصــة ،كما

يذهب بعض الكتاب إلى تص ـ ـ ـ ـ ــنيف المنظمات على أس ـ ـ ـ ـ ــس التعاون ( )cooperationواإلدماج
( )integrationأو يعتمد على معيار االختص ـ ـ ـ ـ ــا

فتص ـ ـ ـ ـ ــنف إلى منظمات عالمية ومنظمات

متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة أو إقليمية والى منظمات ذات اختص ـ ـ ــا

عام ( منظمة األمم المتحدة وعص ـ ـ ــبة

األمم) ومنظمات متخصـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة في الميدان االجتماعي ( منظمة العمل الدولية) أو في الميدان
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االقتص ـ ـ ــادي ( البنك الدولي لإلنش ـ ـ ــاء والتعمير ،ص ـ ـ ــندوق النقد الدولي...الخ) (حجاج:2014 ،

.)121

وقد صنفها البعض إلى أنواع أخرى:
للمنظمات الدولية أنواع مختلفة ويمكن التمييز بين المنظمات الدولية من حيث نطاق عضــويتها،
ومجال نشاطها وطبيعة هذا النشاط.
 .1من حيث نطاق العضوية:
تنقس ــم المنظمات الدولية إلى منظمات عالمية وأخرى إقليمية :فالمنظمة العالمية هي تلك المنظمة

التي تض ـ ـ ــم كل الدول أو تس ـ ـ ــمش بإمكانية انض ـ ـ ــمام كل الدول إليها كمنظمة األمم المتحدة والبنك

العالمي ومنظمة العمل الدولية.

أما المنظمة اإلقليمية فهي تلك المنظمة الجزئية التي ال تضــم في عضــويتها إال عدداً محدوداً من

الدول بالنظر لوجود رابطة تضـ ـ ـ ــامن محدودة تجمع فيما بينها .وتتنوع روابط التضـ ـ ـ ــامن فقد تكون
جغرافيــة كمنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة .ومنظمــة الــدول األمريكيــة أو أمنيــة كمنظمــة حلف ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــال

األطلنطي أو اقتصــادية كمنظمة الدول المصــدر للبترول .بل قد تتواجد أكثر من رابطة للتضــامن

تسمش بإنشاء المنظمة اإلقليمية كجامعة الدول العربية :فروابط التضامن العربي حضارياً وجغرافياً
ساعدت على إنشاء هذه المنظمة اإلقليمية (حجاج.)122 :2014 ،

 .2من حيث مجال النشاط:
يمكن تقسـ ـ ــيم المنظمات الدولية إلى منظمات شـ ـ ــاملة ،وأخرى نوعية .فالمنظمات الدولية الشـ ـ ــاملة
تخت

بكل النش ـ ـ ـ ــاطات الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية واألمنية واالقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والثقافية كمنظمة األمم

المتحدة ،وجامعة الدول العربية .أما المنظمات الدولية النوعية فيقتصر نشاطها على مجال معين:
فقــد يكون اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـاً كــالبنــك العــالمي ،أو ثقــافيــا كمنظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والعلوم والثقــافـة

(اليونسكو) ،أو اجتماعياً كمنظمة العمل الدولية (الدقاق وسالمة.)23 :1990 ،
 .6من حيث طبيعة النشاط:

تتنوع النشــاطات التي تباشــرها المنظمات الدولية فهي نشــمل نوعين :نشــاط ســلوكي ،وآخر مادي،

أو عملي.
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فالنشــ ــاط السـ ـ ــلوكي عبارة عن تكوين قواعد دولية عامة أو خاص ـ ــة أو العمل على تنفيذ ما ســ ــبق
تقريره من قواعد في إطار المنظمات الدولية .فتأخذ شـ ـ ـ ـ ـ ــكل إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء االتفاقيات والق اررات الدولية،
ومراقبة احترام وسريان هذه األعمال القانونية ومثال ذلك منظمة العمل الدولية .أما النشاط المادي

أو العملي فيتحقق لدى قيام المنظمة ذاتها بالتص ـ ــرف واإلدارة ،وذلك بمقتض ـ ــى الوس ـ ــائل والموارد
التي تملكها أو عن طريق تلك التي تضـ ـ ــعها الدول األعضـ ـ ــاء تحت تص ـ ـ ـرفها فعناصـ ـ ــر النشـ ـ ــاط

المادي أو العملي تكمن في وجود سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة تقوم باتخاذ القرار من خالل إدارة أو جهاز معين يتم

تكوينه لغرض معين ،مع وض ـ ــع الوس ـ ــائل المالية والمادية والبشـ ـ ـرية تحت تصـ ـ ـرفه كعمليات حفظ
السالم عن طريق القوات الدولية وبرامج المساعدات الدولية كبرنامج األمم المتحدة للتنمية (الدقاق

وسالمة.)24 :1990 ،

 7-2-2الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية غير الحكومية ونظام تمويلها:
واقع األمر أن الهيكل التنظيمي للمنظمات تير الحكومية بص ــفة عامة والمنظمات الدولية تير

الحكومية على وجه الخصو

بما يقوم عليه من أجهزة ولجان رئيسية وفرعية وما يرتبط به من

فروع ومكاتب خارج نطاق المنظمة إنما يتوقف ضيقا أو اتساعا وتنوعا على العديد من الظروف
والعوامل ذات الصـ ـ ـ ــلة بتاريخ المنظمة ونطاق عملها أو مجاالت اهتمامها ذلك بالنسـ ـ ـ ــبة إلى

الصــالش العالم المشــترك للمجتمع الذي تباشــر فيه مهام أعمالها فضــال عن نطاق العضــوية في
المنظمة ومدى تش ــعب عالقتها واتص ــاالتها بالغير من الدول والمنظمات الدولية الحكومية على
اختالف نمط العضوية فيها وتنوع اختصاصها(معمر.)19 :2011 ،

وتوجد منظمات دولية تير حكومية يختزل هيكلها التنظيمي في وجود مدير تنفيذي يتولى إدارة

المنظمة مع عدد من المديرين الذين يشـ ــكلون معا فريق اللجنة أو األمانة التنفيذية لمنظمه كما
هو الشأن مثال بالنسبة إلى الجمعية الملكية لتشجيع الصناعة والتجارة في مجال الفنون ومنظمة

العدالة في مجال الملكية الفكرية ومركز األبحاث في قانون البيئة الدولي والمكتب األوروبي
لجمعيات المس ـ ـ ـ ــتهلكين .وقد يتجس ـ ـ ـ ــد الهيكل التنظيمي للمنظمات تير الحكومية في مجلس
األمناء الذي تكون له سـ ـ ــلطات تنفيذية يتولى بمقتضـ ـ ــاها إدارة أعمال المنظمة بدعم من أمانة
رئيسـ ــيه وبعض األمانات اإلقليمية أو الفرعية تتولى إدارة أعمال المنظمة في بلد المقر كما هو

الحال بالنس ــبة إلى ش ــبكة العالم الثالث وثمة حاالت أخرى لمنظمات دولية تير حكومية يتس ــع
هيكلها التنظيمي ليض ـ ـ ـ ـ ــم إلى جانب مجلس المديرين لجنة تنفيذية ومكتبا يتألف من الرئيس
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واألمين للخزانة مثلما هو الش ــأن في منظمة مس ــتش ــاري الملكية الفكرية للمص ــلحة العامة (أفندي،

.)122 :2006

 1-7-2-2تمويل المنظمات الدولية (غير الحكومية):
ُيعد التمويل عص ـ ـ ــب الحياة للمنظمات الدولية (تير الحكومية) ،فكلما أمكن التغلب على مش ـ ـ ــكلة
شــ ـ ــش الموارد المالية وتوفيرها من مصــ ـ ــادرها المختلفة ،كلما اس ـ ـ ــتطاعت هذه المنظمات أن تحقق

الــدور المنوط بهــا ولقــد أثبتــت كثير من الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الميــدانيــة التي طبقــت على المنظمــات تير

الحكومية أن مش ـ ـ ـ ــكلة التمويل هي من أهم المش ـ ـ ـ ــاكل التي تعاني منها هذه المنظمات ،وبص ـ ـ ـ ــورة
عامة يتم تمويل المنظمات من ثالث مصـادر أسـاسـية تتمثل في التمويل العام (حكومي) والتمويل

الذاتي من خالل مســاهمات واشــتراكات األعضــاء والهبات والوصــايا إضــافة إلى ممارســة األنشـطة
المولدة للدخل .أما المصـ ـ ـ ـ ــدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي ممثال في معونات نقدية أو
عينية تقدمها دول أو منظمات (سمك وصدقي.)64 :2222 ،

إن تحليل البيانات المالية للمنظمات تير الحكومية والتطوعية يكشف أن هناك تنوعا في

مصادر تمويلها ومكونات دخلها ،ومن مصادر تمويل هذه المنظمات نذكر اآلتي( :المطيري،
.)112 :2226

 الرسوم والمنش والتي تقدمها الحكومة واداراتها المحلية. المجموعة األوروبية. االستثمارات. المتبرعون. الشركات. 2-7-2-2العوامل المؤثرة في ق اررات تمويل المنظمات الدولية:
إن أســــاليب تمويل مختلف المنظمات الدولية تحددها خمســــة عوامل مؤثرة في عمليات التمويل

المختلفة للدول النامية( :صوفان.)257-258 :2004 ،

 .1أن تتفق الدولة طالبة التمويل مع الش ـ ـ ـ ــروط المطلوب توفرها بص ـ ـ ـ ــورة عامة لحدوث التمويل،
وهي في الغالب متشــ ـ ـ ـ ـ ــابهة إلى حد (ما) بين منظمات التمويل الدولية ،والتي يحددها الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي للدولة طالبة التمويل ،وجهودها وجديتها في عملية التنمية ،والتوزيع الجغرافي بين

الدول.

 .2مــا يحــدث عملي ـاً أن تظهر بعض الــدول دون تيرهــا بــالتمويــل نظ اًر لحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولهــا على ثقــة
المنظمات الدولية ولجدية المسـ ـ ـ ـ ــيولين فيها دون التركيز على حاجة البلد قدر ما يحقق من فائدة

ملموسـ ـ ـ ـ ــة بنشـ ـ ـ ـ ــاطه ،وهذا أدى إلى عدم حصـ ـ ـ ـ ــول العديد من الدول النامية األشـ ـ ـ ـ ــد فق اًر إلى ثقة

المنظمات الدولية والحصــول على تمويل منها ،نظ اًر لتدني مســتويات األداء فيها ووجود الفوضــى
في مشروعاتها اإلنسانية ،والعامل األكثر تأثي اًر لفقدان الثقة ،الفوضى اإلدارية والفساد التي تسود
منظمات تلك الدول.

 .1طبيعة المشـ ـ ــروعات المطلوب تمويلها ،فكلما كانت المشـ ـ ــروعات مدروس ـ ــة د ارس ـ ــة متأنية من
حيث البيئة واألسـ ـ ـ ــاليب والجدوى والعائد االقتصـ ـ ـ ــادي قصـ ـ ـ ــير أو طويل المدى ،الذي يعود على

الدولة طالبة التمويل كلما زادت فرصـ ـ ـ ــة الموافقة ،والعكس صـ ـ ـ ــحيش ،وتكون دائماً مبررات رفض
تمويل مشــاريع معينة يرجع إلى هذا االعتبار وهو النظام الرســمي الذي تتبناه المنظمات في عدم

موافقتها على تمويل المشاريع.

 .4يرجع ذلك إلى مدى اختيار المنظمة المناس ـ ـ ـ ـ ــبة لتمويل معين ،أو اختيار التوقيت المناس ـ ـ ـ ـ ــب

لتقديم الطلب ،واجراء اتصاالت ميدانية لمعرفة الميثرات الخاصة بقبول الطلب والنتائج المتوقعة،
إض ـ ـ ــافة إلى تأثير األش ـ ـ ــخا

الذي يقفون وراء طلب التمويل وتأثيراتهم الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية وعالقاتهم

الواسـ ـ ــعة ومكانتهم الدولية ،مما يخلق لدى المنظمة طابعاً إيجابياً بكفاءات وجدية وخصـ ـ ــوصـ ـ ــية
الذين تتعامل معهم المنظمة في الدول طالبة التمويل ،على الرتم من أن المنظمات تحر

سلوكها وتحاول في سياساتها التمويلية أن تبتعد عن أي اعتبار خا

.

على

 .5هناك ميثرات تتصـ ـ ـ ــل بمدى تمتع الدول طالبة التمويل ،برضـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ــيولي الدول صـ ـ ـ ــاحبة
الص ــوت األقوى في المنظمة ،مما يجعل المنظمة تواجه مش ــكلة تتص ــل باالس ــتقاللية والحياد في
ســياســتها التمويلية وتطبيق شــروط التمويل على دولة دون أخرى العتبارات خارجية ال عالقة لها

بميثاقها ولوائحها المنظمة.
مما س ـ ـ ـ ــبق نس ـ ـ ـ ــتنتج أن مش ـ ـ ـ ــكالت الدول النامية الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة والتنظيمية تيثر على عالقاتها مع

المنظمات الدولية ووكاالتها المتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة ،إضـ ـ ــافة إلى طبيعة واختالف السـ ـ ــياسـ ـ ــات التمويلية

لمختلف المنظمات الدولية لدى التعامل مع الدول النامية ،وهذا يتطلب التعامل مع البالد النامية

بالتركيز على الجوانب اإلنسانية وحقوق اإلنسان دون اعتبار لسياسات مسيولي تلك الدول وذلك
لتغليب النظام والعدل والمساواة وحقوق اإلنسان األساسية دون أية اعتبارات أخرى.
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وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الباحثة إلى أن العوامل التي أثرت على ق اررات التمويل من قبل الجهات المانحة في

األ ارضـ ــي الفلسـ ــطينية وخاصـ ــة في قطاع تزة ،والتي باعتبارها شـ ــكلت عائقاً أمام عملية التمويل
من قبل تلك الجهات ،كاس ــتمرار الحص ــار اإلسـ ـرائيلي لمدة س ــنوات على قطاع تزة ،وتراجع دور

التمويل نتيجة االنقسـ ـ ــام والوضـ ـ ــع السـ ـ ــياسـ ـ ــي ،فلم تعد تلك المنظمات قادرة على سـ ـ ــد احتياجات
المجتمع ،باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إلى المتغيرات اإلقليمية على السـ ـ ـ ـ ــاحة العربية (الربيع العربي) التي أثرت
على التمويل المتجه لقطاع تزة ،حيث س ــحب منه لص ــالش المناطق التي تض ــررت بفعل الثورات
مما أدى إلى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ونق

التمويل في المنظمات الدولية ،إلى جانب ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف التمويل لدى

المنظمــات الــدوليــة الممول ـة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش قطــاع تزة .وهــذا كلــه أثر على ق اررات التمويــل لبعض
المنظمات ،ما جعلها تنسـ ـ ــاق وراء ريية وأجندة الممول ،فأصـ ـ ــبحت تنفذ المشـ ـ ــاريع وفق أجندات

يرسـ ــمها لها ،حيث لم تعد الفئات المسـ ــتهدفة تسـ ــتفيد منها بشـ ــكل حقيقي ،وهذا عكس سـ ــلباً على

عمل المنظمات.

وترى الباحثة بأنه ينبغي أن يكون هناك تالحماً على الصـ ـ ــعيد الرسـ ـ ــمي والعمل الدولي ،لوضـ ـ ــع

حل لمش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة العجز في التمويل ،وذلك من خالل تنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق و تعاون وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة حقيقية ،واعداد
الد ارســات ووضــع الخطط لمعاجلة هذه المشــاكل ،وأن نبذل الجهود المبنية على منهجية واضــحة
ومدروسـ ـ ــة للتقليل من األزمات التي تعاني منها المنظمات الحكومية وال سـ ـ ــيما القطاع الصـ ـ ــحي

الحكومي والذي بحاجة ماس ــة إلى اس ــتم اررية وتعزيز مص ــادر التمويل من قبل المنظمات الدولية
الداعمة له  ،لذلك فالقطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي بحاجة إلى زيادة حجم التمويل المخصـ ـ ـ ـ ـ ـ

له ،وبتغطية

العجز الحاصل في الموارد (الوقود) الالزمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في ظل وجود

األزمات (انقطاع التيار الكهربي) التي يعاني منها سكان قطاع تزة.

 8-2-2تطور أهداف ومهام المنظمات الدولية:
تطور جوهريا واسـ ــعا بتطور
إن األنشـ ــطة والمهام التي تضـ ــطلع بها المنظمات الدولية قد شـ ــهد
اً

مراحل النشـأة التي مرت بها هذه المنظمات حتى باتت ظاهره شـائعة تفرض نفسـها على مختلف
األص ــعدة وفي كافة المجاالت .وبص ــفة عامة يمكن تص ــنيف األهداف التي تنش ــدها المنظمات

الدولية من وراء مختلف األنشـ ــطة والمهام التي تضـ ــطلع بها إلى نوعين رئيسـ ــيين من األهداف
يكمن أولهما في العمل على تحقيق أتراض اقتصـ ـ ــادية بالمفهوم الواسـ ـ ــع في حين يكمن النوع

األخر من هذه األهداف في الدفاع عن قض ـ ــايا معينه تيرق المجتمعات الداخلية أو الدولية أو
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كالهما معا وتقديم الخدمات واالسـ ــتشـ ــارات والقيام بالبحوث والد ارسـ ــات المطلوبة لجهات معينة.
وتتس ـ ــع أهداف العمل من الفئة األولى لتش ـ ــمل العمل من جانب المنظمات الدولية على تحقيق

الرفاهية من خالل تقديم الخدمات المختلفة إلى المحتاجين بما في ذلك الخدمات الصـ ــحية إلى

جانب تقديم المس ــاعدة وتلبية الحاجات الخاص ــة للفقراء ،مثل :توزيع األتذية والمالبس واألدوية
وتيرها من أشــكال المســاعدة وخاصــة في أوقات الكوارث واألزمات الطبيعية وتير الطبيعية إلى

جانب القيام بأعمال إنمائية تركز بصــفه أســاســيه على الجماعات الفقيرة بما يضــمن في النهاية
بلوغ التنمية االقتصــادية في الدول والمجتمعات الفقيرة عموما إلى جانب تقديم خدمات اســتشــارية
وبحوث ود ارس ـ ــات لحس ـ ــاب جهات معينة بما في ذلك القيام بمش ـ ــروعات خاص ـ ــة بها من اجل

ابتكار وتطوير مقترحات جديدة أو تحس ـ ـ ـ ــين المقترحات القائمة لحل المش ـ ـ ـ ــكالت الناش ـ ـ ـ ــئة أو
الموجودة في مجال معين (عبد العظيم.)50 :2002 ،

 9-2-2عالقة المنظمات الدولية ما حكومات الدول:
إن عالقة المنظمات الدولية تير الحكومية بحكومات الدول ليسـ ـ ـ ــت ذات طبيعة واحده ،وانما
تتباين هذه العالقات في طبيعتها من حالة ألخرى ،كما وتتعدد الصـ ــور واألشـ ــكال التي تتخذها

العالقات المتبادلة فيما بين الجهتين .تتباين طبيعة العالقات المتبادلة بين المنظمات الدولية

تير الحكومية وبين حكومات الدول نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات ذات الصـ ـ ــلة بطبيعة

وتوجهات النظام الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي في الدولة المعنية ،فضـ ـ ـ ـالً عن طبيعة النش ـ ـ ــاط الذي تض ـ ـ ــلع به

المنظمات تير الحكومية وعالقاتها بالقوى الخارجية عموماً والقوى الكبرى الفاعلة في النظام

الدولي على وجه الخصو

(معمر.)23 :2011 ،

وبعبارة أخرى أكثر بيانا وتفصــيالً  ،فإننا نجد العالقة المتبادلة ما بين المنظمات تير الحكومية-

األهلية منها والدولية -وبين الحكومات في دول العالم الثالث أو الدول الض ـ ـ ــعيفة والص ـ ـ ــغرى
بصفه عامة تختلف في طبيعتها أو بدرجه واسعة عن تلك العالقات المتبادلة بين هذه المنظمات

ذاتها وبين حكومات الدول في العالم المتقدم ،بما فيها حكومات الدول القوية والدول الكبرى
عموماً ،كما وتختلف العالقات سالفة الذكر باختالف طبيعة النظام السياسي الحاكم في أية دولة
وموقفه من الديمقراطية ،وبعبارة أخرى أكثر تحديداً ،فالسمة الغالبة على العالقات بين المنظمات
تير الحكومية عموماً وبين حكومات دول العالم الثالث والدول تير الديمقراطية عامة أن هذه

العالقات تقوم على أســاس من الشــك والريبة وعدم الثقة المتبادل .فالمنظمات من جانبها ال ترى
45

في حكومات هذه الدول إال حجر عثرة يحول بينها وبين تحقيق األهداف المتوخاة من وراء

إنشـ ـ ــائها  ،في حين ال تنظر حكومات الدول المعنية إلى تلك المنظمات إال من منظور واحد
مفاداة أن المنظمات الدولية ال تعدو إال أن تكون معاول هدم تســتخدمها القوى الخارجية وتدعمها

لزعزعة االستقرار الداخلي وتهديد األمن والسالمة الوطنية للدول( .الهاللي.)84-83 :2007 ،

وتتبدى عالقات الش ــك والريبة المتبادلة ما بين بعض الحكومات وبين المنظمات تير الحكومية

في مظاهر وأشكال عده ،منها ما يتمثل فيما تتضمنه تقارير المنظمات تير الحكومية من رصد

وتس ـ ــجيل الوقائع واألحداث الدالة على معاداة الحكومات لها واعاقة أدائها لمهام عمله ،ويقابل

ذلك ما دأبت عليه الحكومات من تش ـ ـ ـ ــديد إجراءات الرقابة الس ـ ـ ـ ــابقة والالحقة على مباشـ ـ ـ ـ ـرة
المنظمات تير الحكومية لنشاطها (مجلة الدفاع الوطني :2214 ،نت)

3

وفيما يتصــل بالمنظمات الدولية تير الحكومية ،فإن أهم مظاهر الرقابة الحكومية الالحقة تتمثل

في إتالق مقر المنظمة وانهاء وجودها القانوني في الدولة إن كان للمنظمة مقر فيها ،إلى

جانب إنهاء مهمة وفد المنظمة وطرد مبعوثيها إلى الدول وابعادهم من أ ارضــيها .وبصــفه عامة،

فالمالحظ أن الديمقراطيات الغربية -بدرجه أو بأخرى -تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمش للمنظمات تير الحكومية

بالوص ـ ـ ــول إلى أجهزة ص ـ ـ ــنع القرار من خالل قنوات رس ـ ـ ــمية أو تير رس ـ ـ ــمية بما يتيش لهذه

المنظمات أن تنتقد السـ ـ ــياسـ ـ ــات الحكومية أحياناً وأن تطالب بإدخال تغييرات أو تقديم خدمات

جديدة معينة ،الحال على خالف ذلك تماماً في الدول ذات الحكم الشـ ـ ـ ـ ــمولي أو الدول تير

الديمقراطية والتي تض ــيق بعمل المنظمات تير الحكومية وتعدها منافسـ ـاً لها وتهديدا لدورها بل
وتنظر إليها على أنها عدو حقيقي أو محتمل وتني عن البيان أن تباين طبيعة العالقات

المتبادلة ما بين المنظمات الدولية تير الحكومية وبين حكومات الدول من حاله ألخرى من

شـ ـ ـ ــأنه أن ييثر– إيجاباً أو سـ ـ ـ ــلباً -على دور هذه المنظمات فيما تقوم به من العمل (أفندي،
.)47-46 :2006

 1-9-2-2أشكال العالقات المتبادلة ما حكومات الدول( :أفندي.)44 :2006 ،
يعد التأييد الحكومي أحد العوامل التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في نجاح المنظمات الدولية بوجه عام ،وتعد
العالقة بين المنظمات الدولية والحكومة عالقة متناقضــة ومعقدة إلى حد كبير ،فأحياناً ما تكون
تعاونية وأحياناُ أخرى تكون صـ ـ ـراعية وفي أحيان ثالثة قد تنطوي على بعض التض ـ ــارب ،ومن
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http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?40919#.VVCNZ9LvFG02114/7/1
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الصعب تصور وجود نمط واحد للعالقة بين الطرفين ،فهذه العالقة تختلف من دولة ألخرى ومن

نظام س ــياس ــي ألخر ،ومن منظمة ألخرى ،وحتى بالنس ــبة لنفس المنظمة من فترة زمنية ألخرى،

ومن قضــية إلى تيره ،فاألمر يتوقف على طبيعة كل من المجتمع والحكومة والمنظمات الدولية

واللحظة التاريخية والقضـ ــية موضـ ــع االهتمام وتتعدد الصـ ــور واألشـ ــكال التي تتخذها العالقات
المتبادلة فيما بين المنظمات الدولية تير الحكومية وبين حكومات الدول:

-1فهناك أوال فرص ـ ــة الحص ـ ــول على مقر في الدولة سـ ـ ـواء للمركز الرئيس ـ ــي أو ألحد مكاتب

المنظمة الدولية تير الحكومية ،حيث يتس ــنى لها من خالل المقر-رئيس ــياً كان أو فرعياً-تفعيل

دورها وتعزيز عالقاتها بالمس ـ ـ ـ ـ ـ ــئولين في الدولة المعنية وبمختلف قطاعات الرأي العام فيها،
بالنظر لما ينطوي عليه ذلك من مزايا مادية ومعنوية كثيرة من شـ ـ ـ ـ ــأنها تدعيم دور المنظمة
وتمكينها من االضطالع بمهام عملها على نحو منتج وفعال.
-2اتصـ ــال المنظمة الدولية تير الحكومية بالمسـ ــئولين في مختلف الدول ومخاطباتهم بواسـ ــطة
مذكرات أو برقيات لحل مش ـ ـ ــكالت األفراد بناء على قيام المنظمة المعنية برص ـ ـ ــد وتتبع حالة
حقوق اإلنسان في البلد المعنى.

-6وكذلك أيض ـ ــا ما تش ـ ــهده العالقات المتبادلة بين الطرفين من قيام المنظمة المعنية بإرس ـ ــال
خبراء ولجان تقصـي الحقائق إلى دول معينة يتردد الحديث عن انتهاكها لحقوق اإلنسـان ،بهدف

إعداد تقارير والحص ــول على معلومات وبيانات دقيقة من أرض الواقع ،يمكن للمنظمة أن تبني
على أساسها خطتها في الدفاع عن قضية )ما) أو بذل المساعي بشأن تسويتها وحلها.

 11-2-2أهم المنظمات الدولية التي تدعم القطاع الصـــــحي الحكومي في قطاع
غزة:
عملت العديد من المنظمات األجنبية في القطاع الص ــحي باختالف أنش ــطته (كالدعم النفس ــي ،أو
العالج الطبي ،أو تقديم معدات وتجهيزات ....الخ) ،حيث كانت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الفروع العاملة في هذا

القطـاع من إجمـالي الفروع العـاملـة في محـافظـات قطـاع تزة ( ،)%63وهو يمثـل القطـاع الثـاني
بعد القطاع اإلتاثي في دعم تلك المنظمات له (دليل الجمعيات األجنبية.)12 :2014 ،
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ومن المنظمات الدولية التي تعمل على رعاية أحوال الالجئين الفلسطينيين في المجال الصحي:
الصحة العالمية):)WHO: World Health Organization
 .1منظمة ح

هي واحدة من عدة وكاالت تابعة لألمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة ،وقد أن شأت في 7

أبريل 1948م ومقرها الحالي في جنيف ،سـ ـ ــويس ـ ـ ـ ار ،وهي السـ ـ ــلطة التوجيهية والتنسـ ـ ــيقية ضـ ـ ــمن
المجال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي .وهي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولة عن تأدية دور قيادي في

منظومة األمم المتحدة فيما يخ

معالجة المس ـ ــائل الص ـ ــحية العالمية وتص ـ ــميم برنامج البحوث الص ـ ــحية ووض ـ ــع القواعد والمعايير
وتوضــيش الخيارات الســياســية المســندة بالبينات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصــد االتجاهات

الصـ ــحية وتقييمها .في القرن العش ـ ـرين ،بدأت الحكومات تتخذ تدابير ألول مرة في التاريخ ،ليس

فقطا للحفاظ على سـ ـ ــكانها من األمراض المسـ ـ ــتوردة ،ولكن أيض ـ ـ ـاً من أجل العمل لحماية وتعزيز

الصحة (يوسف.)17-18 :2012 ،

وقد باتت الص ــحة ،في القرن الحادي والعشـ ـرين ،مس ــيولية مش ــتركة تنطوي على ض ــمان المس ــاواة
في الحصول على خدمات الرعاية األساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة األخطار عبر

الوطنية.

أهدافها:
 توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب حتى اآلن.

 إنها تسـ ـ ــعى إلى معالجة المسـ ـ ــائل الصـ ـ ــحية على الصـ ـ ــعيد العالمي وضـ ـ ــبط برنامج البحوث
الصحية وتوفير الدعم التقني للبلدان األعضاء.

 إص ـ ـ ــدار معلومات ص ـ ـ ــحية موثوق بها وارس ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـراكة فاعلة مع عدة أطراف لتنفيذ البرامج
الصحية (:2216 ،who

نت)4

من أهم المشـــاريا الصـــحية :توفير الوقود للمس ـ ــتش ـ ــفيات ،وتوفير األدوية والمس ـ ــتهلكات الطبية
وتعزيز وص ــول المرض ــى النفس ــيين إلى الخدمات النفس ــية من خالل تعزيز مش ــاركة المجتمع
المدني في تقديم الخدمات ومحاربة الوصمة والتمييز.

إن منظمة الص ـ ــحة العالمية قد خصـ ـ ـص ـ ــت ميزانية لدعم القطاع الص ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة

بلغت أكثر من  3مليون دوالر أمريكي؛ وذلك لتمويل المشـ ــاريع الصـ ــحية ،وقد خص ـ ـصـ ــت منها
 4.6مليون دوالر لشراء وتوريد األدوية والمستهلكات الطبية .كما ساهمت في تزويد المستشفيات
4

http://www.who.int/about/role/ar
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بالوقود ،والتنســيق إلدخال معدات طبية ،واســتئجار مخازن لو ازرة الصــحة الفلســطينية بقطاع تزة

(صبش)2216 ،

5

 .2صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف):
أنشــأت الجمعية العامة في ديســمبر1943م ،صــندوق الطوارئ الدوري للطفولة وفي عام ،1966
أطلقت عليه اســم اليونيســف وفي عام  ،1936تم منش الصــندوق جائزة للســالم لدوره في االهتمام

بطفولة وص ـ ـ ــلة عمله بالس ـ ـ ــالم الدولي ،يمارس اليونيس ـ ـ ــف نش ـ ـ ــاطه من خالل( )67مكتباً إقليمياً

لخدمة ( )119دولة نامية.

تتكون إدارة اليونيسف من مجلس تنفيذي يتألف من ( )41عضواً ،ويجتمع سنوياً لوضع السياسة

العامة للص ــندوق ،ود ارس ــة برامجه واقرار الميزانية ،ويرأس المجلس مدير تنفيذي ومقر الص ــندوق
مدينة نيويورك ،أما موارد الصندوق فتأتي من مساهمات الحكومات والتبرعات التي تقدم من قبل

المنظمات والهيئات واألفراد ،ويس ـ ـ ـ ـ ــاهم األفراد مس ـ ـ ـ ـ ــاهمة كبيرة في ميزانيته (ص ـ ـ ـ ـ ــوفان:2004 ،

.)286

من أهم المشاريا الصحية :تحسين الخدمات لألطفال حديثي الوالدة في مجمع الشفاء الطبي.

 .1صندوق األمم المتحدة للسكان:)UNFPA(:
بدأ صــندوق األمم المتحدة للســكان نشــاطاته بوصــفه صــندوق األمم المتحدة لألنشــطة الســكانية،
وكان يديره في األصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

وقد عينت الجمعية العامة لألمم المتحدة الصــ ــندوق للقيام بدور قيادي في منظومة األمم المتحدة

في مجال تعزيز البرامج السكانية ،وتتمثل البرامج واألنشطة الرئيسية للصندوق في مجال الصحة
اإلنجابية والنوع االجتماعي والسـ ـ ــكان والتنمية .وخالل قمة األلفية سـ ـ ــنة  2222م أجمعت الدول

األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من ( )189دولــة على مســ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة الــدول األكثر فق ار في العــالم بنهــايــة 2015م.
من أهم المشاريا الصحية للصندوق:

 تخفيض معدل وفيات األطفال.
 تحسين الصحة اإلنجابية.
 مكـ ــافحـ ــة فيروس نق

المنـ ــاعـ ــة البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــدا والمالريـ ــا وتيرهمـ ــا من األمراض

):2216،UNFPAنت).6

 5مكالمة هاتفية أجريت بتاريخ  2115/12/9مع د .عبد الناصر صبح ،مدير تنسيق إدارة المعلومات بمكتب منظمة الصحة العالمية
( ،)WHOغزة.
http://www.unfpa-tunisie.org/index.php/ar/cipd-a-omd/-.html 6
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 .4الصليب األحمرICRC:
يقوم عمل اللجنة الدولية على اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكوالتها اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية ،ونظامها
األســاســي ،والنظام األســاســي للحركة الدولية للصــليب األحمر والهالل األحمر ،وق اررات الميتمرات

الدولية للصــليب األحمر والهالل األحمر .واللجنة الدولية منظمة مســتقلة ومحايدة تضــمن الحماية
والمسـ ــاعدة في المجال اإلنسـ ــاني لضـ ــحايا النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاعات المسـ ــلحة وحاالت العنف األخرى .وتتخذ

إجراءات لمواجهة حاالت الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي اإلنسـ ـ ــاني وادراجه

في القوانين الوطنية .ويتمثل النشـاط الرئيسـي للمنظمة أنها منظمة تير متحيزة ومحايدة ومسـتقلة
لها مهمة إنس ـ ـ ـ ـ ــانية بحتة تتمثل في حماية حياة وكرامة ض ـ ـ ـ ـ ــحايا النزاع المس ـ ـ ـ ـ ــلش وحاالت العنف

األخرى وتقديم المساعدة لهم :2212 ،icrc) .نت)

7

من أهم المشــاريا الصــحية :أدوية ومس ــتهلكات طبية ألقس ــام الطوارئ في المس ــتش ــفيات ،دورات
تدريبية للتعامل مع الحاالت الطارئة ،قطع تيار للمولدات والفالتر وأجهزة تسـ ــيل الكلى وصـ ــيانة
محطة التحلية في مجمع الش ـ ــفاء الطبي ،باإلض ـ ــافة إلى ترميم أقس ـ ــام الطوارئ في المس ـ ــتش ـ ــفيات
وصيانة محطة الصرف الصحي من تسرب المياه في مستشفى األوروبي (التقرير السنوي لإلدارة

العامة للتعاون الدولي.)2014 ،
 .5وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا):
األونروا هيئ ــة ت ــابع ــة لمنظم ــة األمم المتح ــدة وتعم ــل األونروا على إت ــاث ــة وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغي ــل الالجئين
الفلســطينيين في الشــرق األدنى ،وقد تأس ـســت األونروا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
عام  1949لغرض تقديم اإلتاثة المباش ـ ـ ـ ـ ـرة وبرامج التشـ ـ ـ ـ ــغيل لالجئين الفلسـ ـ ـ ـ ــطينيين .وقد بدأت
الوكالة عملياتها الميدانية في عام .1962وتتعاون األونروا مع القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي في
تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع تزة.

ويعمل في األونروا حوالي  22ألف موظف كلهم (ما عدا مائة ونيف) فلســطينيون ويتمثل النشــاط
الرئيس ـ ـ ــي للمنظمة بتوفير خدمات التعليم والص ـ ـ ــحة واإلتاثة والخدمات االجتماعية لالجئين الذين
يستحقون تلك الخدمات من بين الالجئين الفلسطينيين.

7

https://www.icrc.org/ara/who -we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm
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من أهم المشاريا الصحية للمنظمة :تأهيل وتجهيز مغســلة مجمع ناصــر الطبي ،تأهيل وتجهيز
قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان وتزويد مستشفيات و ازرة الصحة بالوقود( .األونروا،

 :2216نت)

8

 .6برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (:)UNDP
ييدي المكتب اإلقليمي للدول العربية ومقره نيويورك دور المقر الرئيسي للبرامج اإلقليمية والمكاتب
القُطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموزعة على ( )17بلداً عربياً بينما يوجد المكتب الثامن
عشر في األراضي الفلسطينية المحتلة ويبلغ عدد الموظفين فيه ) (76موظفاً.

ويعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ش ـ ـ ـ ــبكة األمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية ،وهو منظمة
تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد بهدف مس ـ ـ ـ ــاعدة الش ـ ـ ـ ــعوب على بناء

حياة أفضل.

ترتكز أنش ـ ـ ـ ـ ــطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في منطقة الدول العربية على المجاالت الخمسـ ـ ـ ـ ــة

التـاليـة :الحـد من الفقر ،وفيروس نق

المنـاعـة البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة والتنميـة ،والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب ،ومنع األزمـات

واالنعاش ،والطاقة البيئة :2216،undp(.نت)

9

 .7أطباء العالم -فرنسا:
تأسست منظمة أطباء بال حدود عام 1980م ،وهي منظمة دولية مستقلة تعني بالشئون اإلنسانية
والطبية ،توفر الرعاية للسكان األكثر ضعفاً والمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية والمرض

والمجاعة والفقر أو االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعباد ،ولديها اآلن ( )64مكتباً حول العالم .وتتكون من ( )14جمعية

أعضاء.

ويتمثل النشاط األساسي للجمعية بالنشاط الصحي والنشاط اإلتاثي .ومن أهم المشاريع الصحية
للمنظمة هي :االس ــتعداد للطوارئ على المس ــتوي المجتمعي ،تأهيل العيادات الص ــحية في القطاع
الصحي الحكومي ،تطوير نظام الوقاية من العدوى ومكافحتها (دليل الجمعيات األجنبية:2014 ،

.)42

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54 8
http://www.undp.org/content/rbas/ar/home 9
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 .8اتحاد األطباء العرب:
أنشـ ـ ـ ـ ـ ــئ اتحاد األطباء العرب عام 1964م في القاهرة لخدمة الطب على مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى العالم العربي
ويتكون االتحـاد من مجموعـة من األطبـاء األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في النقـابـات والجمعيـات والهيئـات الطبية

العربية ،وانبثق عنه لجنة اإلتاثة والطوارئ عام 1980؛ لتقديم اإلتاثة العاجلة في حاالت األزمة

والكوارث.

ويتمثل النشــاط األســاســي للجمعية بالنشــاط الصــحي ،ومن أهم المشــاريع الصــحية للمنظمة ،هي:

مشروع توفير األجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية للمستشفيات في تزة (مرجع سابق:2214 ،

.)23

 .9البنك اإلسالمي للتنمية -جدة:
البنك اإلسالمي للتنمية منظمة مالية دوليـ ــة ،أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصـ ــادر عن ميتمر وزراء
مالية الدول اإلسـ ـ ــالمية ،وقد افتتش البنك رسـ ـ ــمياً عام  .1975وتشـ ـ ــتمل وظائف البنك على تقديم
أشكال مختلفـ ــة من المساعدة اإلنمائية لتمويل التجارة ومكافحـ ــة الفقـ ــر مـ ــن خالل التنمية البشرية،
والتعاون االقتصـ ـ ــادي ،وتعزيـ ـ ــز دور التمويـ ـ ــل اإلسالمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية .كما

أنيطت بالبنك مهمة إنش ـ ــاء وادارة ص ـ ــناديق خاص ـ ــة ألتراض معينة ،ومن بينها ص ـ ــندوق إلعانة
المجتمعات اإلسالمية في الدول تير األعضاء ،وتولي النظارة على صناديق األموال الخاصة.

وللبنك تعبئة الموارد المالية بالوســائل التي توافق أحكام الشـريعة اإلســالمية .ومن مســيوليات البنك

أن يســاعد في تنمية التجارة الخارجية للدول األعضــاء ،وأن يعزز التبادل التجاري بينها ،وبخاصـة
في السـ ـ ـ ـ ـ ــلع اإلنتاجية ،وأن يقدم لها المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الفنية ،وأن يوفر التدريب للموظفين الذين يتولون

أنواع النش ـ ـ ـ ــاط االقتص ـ ـ ـ ــادي والمالي والمصـ ـ ـ ـ ـرفي في الدول اإلس ـ ـ ـ ــالمية ،طبقا ألحكام الشـ ـ ـ ـ ـريعة

اإلسالمية :2216 ،Islamic( 10.نت)

أهم المشاريا الصحية :المشاريع اإلنشائية كتمويل مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء
الطبي ،وبرنامج المنش الدراسية للتنمية لدرجة الماجستير في مجال اإلدارة الصحية.

10

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://24de0d5f10da906da85e96ac3
56b7af0
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 .11هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات)IHH( :
تأسست هيئة اإلتاثة والمساعدات اإلنسانية على إثر مأساة البوسنة في العام 1992م ،ويتمثل

النشاط األساسي للمنظمة ،واالجتماعي ،تعليمي ،حيث تم توزيع الطرود الغذائية على أسر
األيتام والمتضررة من الحرب األخيرة على قطاع تزة.

أهم المشـــاريا الصـــحية للمنظمة :برامج تدريب ودروات تدريبية ،وطرود تذائية (دليل الجمعيات
األجنبية.)26 :2014 ،
 .11قطر الخيرية:
جمعية خيرية تير حكومية تأسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت في  1984م ويش ـ ـ ــرف عليها مجلس إدارة منتخب من قبل
الجمعية العمومية بقطر الخيرية ،ومن أجل اإلســ ـ ـ ـ ــهام في جهود التنمية والعمل اإلنس ـ ـ ـ ـ ــاني محليا
ودوليا ،تركز قطر الخيرية على مجال التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ومحاربة الفقر وا تاثة المنكوبين في

ح ــاالت الطوارئ ،وتعم ــل قطر الخيري ــة في أكثر من  60دول ــة في مختلف أنح ــاء الع ــالم ،ولهــا

مكاتب ميدانية في  17دولة ويتمثل النش ـ ــاط األس ـ ــاس ـ ــي للمنظمة بالنش ـ ــاط اإلتاثي ،االجتماعي،
والتنموي والطبي.

أهم المشـــــــــــــاريا الصـــــــــحيـــــة للمنظمـــــة :تجهيز أقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام طبي ـ ـ ــة وترميم المب ـ ـ ــاني في
المستشفيات :2212 ،qcharity) .نت)

11

 .12الهالل األحمر القطري:
منظمة تأسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــت عام  ،1978لتخفيف حدة الكوارث دون أي تمييز أو تفرقة والمس ـ ـ ـ ـ ــاهمة في

الخدمات االجتماعية واإلنسانية بما يتفق مع رسالة الهيئة الدولية للهالل األحمر الدولي .ويتمثل

النشاط األساسي للمنظمة بالنشاط اإلتاثي ،والطبي ،واالجتماعي.
أهم المشــاريا الصــحية للمنظمة :إعداد خطة اســتراتيجية للقطاع الصــحي الحكومي بقطاع تزة،
وتأهيل وتطوير مضــ ــخات الصـ ـ ــرف الصــ ــحي ،اســ ــتقدام الخبرات الطبية والتدريب ،توفير األدوية
للمس ـ ــتش ـ ــفيات باإلض ـ ــافة إلى تجهيز المس ـ ــتش ـ ــفيات بالمعدات واألجهزة الطبية:2014 ،qrcs( .
نت)

12

http://www.qcharitytn.org/?page_id=2 11
http://www.qrcs.org.qa/Arabic/WhoWeAre/Pages/default.aspx 12
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 .11إغاثة أطفال فلسطين:
تأسست المنظمة في فلسطين رسمياً سنة  ،1991خالل االنتفاضة األولى لتوفير العون المجاني

لألطفال والمصــابين ،وارســالهم إلى الخارج للعالج عندما يتعذر عالجهم داخل فلســطين .ويتمثل
النشاط األساسي للمنظمة بالنشاط الطبي واإلتاثي.
أهم المشاريا الصحية للمنظمة :إرســال المرضــى للعالج في الخارج ،اســتقدام وفود طبية إلجراء
عمليات للمرضى داخل فلسطين (دليل الجمعيات األجنبية.)16 :2014 ،
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المبحث الثالث :القطاع الصحي الحكومي
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 4-3-2الجهة المسئولة عن التنسيق بوزارة الصحة (اإلدارة العامة للتعاون
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المبحث الثالث :القطاع الصحي الحكومي
Public Health Sector
مقدمة:
يعتبر القطاع الصحي الحكومي من أهم القطاعات االجتماعية في األراضي الفلسطينية،
والمتمثل بو ازرة الصـحة  ،التي باشـرت عملها في العام  ،1994وهي من أهم الو ازرات الفلسـطينية

التي تميزت بأداء دور ريادي في تولي العديد من المهام ،ومن أبرز مهام و ازرة الص ــحة :تنظيم
و تخطيط الرعاية الصحية واإلشراف عليها ،وذلك بالتنسيق مع جميع مقدمي الخدمات الصحية
والميس ـســات التعليمية وتيرها من الميس ـســات ذات العالقة ،إذ تقوم الو ازرة بتفعيل وتنشــيط برامج

التثقيف الصـ ـ ــحي المجتمعي من خالل إدارة ونشـ ـ ــر المعلومات الصـ ـ ــحية ،إضـ ـ ــافة إلى تطوير
الكوادر البشـ ـ ـرية وض ـ ــمان تخص ـ ــي

اإلنفاق على خدمات الرعاية الص ـ ــحية بحيث يتالءم مع

احتياجات السكان في قطاع تزة ) و ازرة الصحة.)2008 ،

ويتوزع نظام تقديم الخدمات الصحية بين و ازرة الصحة الفلسطينية ووكالة توث وتشغيل

الالجئين الفلسـ ــطينيين (األونروا) ،والميس ـ ـسـ ــات األهلية المهتمة بالقطاع الصـ ــحي ،إضـ ــافة إلى
القطاع الخا

 .وتحاول هذه الجهات توفير الخدمات الص ــحية األس ــاس ــية للمواطن الفلس ــطيني،

إال أنه ونظ اًر لقلة الموارد االقتصـ ـ ـ ــادية والزيادة في عدد السـ ـ ـ ــكان ،باإلضـ ـ ـ ــافة إلى العديد من
المش ــكالت المرتبطة بالواقع الفلس ــطيني ،ال يزال القطاع الص ــحي تير قادر على تجاوز العديد
من المشكالت وتلبية حاجات المواطنين (أبو زينة.)18 :2010 ،

وللتغلب على الكثير من المش ـ ـ ـ ـ ــاكل والص ـ ـ ـ ـ ــعوبات والتي كان يواجهها القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي

الحكومي كانت هناك الحاجة للمزيد من بذل الجهود للتواصــل والتنســيق مع الجهات المانحة لدعم
القطاع الص ــحي الحكومي ال س ــيما في الحاالت الطارئة من أجل تقديم الخدمات الص ــحية بش ــكل

الئق وميسور لسكان قطاع تزة.
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 1-3-2واقا القطاع الصحي الحكومي:
لم يكن الواقع الص ـ ــحي العام أحس ـ ــن حاالً بل هو امتداد لواقع الحص ـ ــار والحرب وتواص ـ ــل لواقع

المواطنين المزري والمتراكم في االنحدار والتراجع ،حيث تعرضت األوضاع الصحية في القطاع

إلى المزيد من التردي والمعاناة للمرضــى بســبب الحصــار اإلس ـرائيلي على قطاع تزة الذي أدى
إلى وفاة المئات من المرضى بسبب النق

في الخارج (أبو دية.)23 :2012 ،

في األدوية أو المعدات أو منعهم من السفر للعالج

وتمثل و ازرة الصـ ــحة الفلسـ ــطينية العمود الفقري لقطاع الصـ ــحة ،إذ تتصـ ــدر المكانة األبرز في
مجال تقديم الخدمات الص ــحية األولية ،فهي تش ــرف على ( )13مس ــتش ــفى و( )54مرك اًز للرعاية
األولية في قطاع تزة ،ويتركز نش ـ ـ ــاط القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي في مجالي الخدمات الص ـ ـ ــحية
الوقائية وفي مجال الرعاية الصــحية األولية ،وفي مجال المســتشــفيات العامة (تقرير و ازرة الصــحة

الفلسطينية.)2013 ،
 2-1-2الحقائق الديمغرافية والمؤشرات الصحية:
جدول رقم ( :)1المؤشرات الديمغرافية في محافظات قطاع غزة 2014-2010م
2111

المؤشر

2111

2112

2111

2114

103.3 103.2 103.2 103.1 103.1

نسبة الجنس ذكر  /أنثى
نسبة اإلعالة

87.4

87.0

85.0

84.1

83.8

العمر الوسيط (سنة)

17.2

17.0

17.6

17.9

18.1

توقا البقاء على قيد الحياة ذكور (العمر المأمول)

70.2

70.5

70.7

71

71.2

توقا البقاء على قيد الحياة إناث (العمر المأمول)

72.9

73.2

76.6

73.8

74.1

متوسط حجم األسرة

5.8

6.3
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6.1

5.8

معدل المواليد الخام (لكل 1111نسمة) قطاع غزة

38.3

36.4

34.4

32.9

31.2

معدل الزيادة الطبيعية

3.3

3.3

3.5

3.4

3.4

معدل الخصوبة الكلي قطاع غزة

5.7

4.6

4.5

4.3

4.0

المواليد األقل من 2511جم قطاع غزة

6.0

6.3

6.2

6.8

6.3

المصدر( :التقرير السنوي للصحة والسكان)4102 ،
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بلغ س ـ ــكان قطاع تزة في نهاية العام  2014حوالي ) (1,790,010مليون نس ـ ــمة في قطاع تزة

بنسبببببة ( )%38.8من إجمالي عدد الس ـ ـ ــكان الفلس ـ ـ ــطينيين المقدر داخل األ ارض ـ ـ ــي الفلس ـ ـ ــطينية

(المركز االحصائي الفلسطيني.)2014 ،
وتسـ ـ ـ ــتنتج الباحثة من خالل هذه الميش ـ ـ ـ ـرات أن سـ ـ ـ ــكان قطاع تزة يشـ ـ ـ ــهد زياد سـ ـ ـ ــكانية

مضـ ـ ــطردة وكثافة سـ ـ ــكانية مرتفعة مما يزيد الضـ ـ ــغط على المرافق الحياتية وفي مقدمتها المرافق

الصحية للحافظ على مستوى خدمات صحية الئق وميسور لسكان قطاع تزة .وكما يالحظ من
خالل هذه الميشرات فإن المجتمع الفلسطيني في قطاع تزة يتميز بأنه مجتمع فتي إذ قدر نسبة

األفراد في الفئة العمرية ( )14-0ما نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبته  %43.1وبلغ عدد المواليد الجدد في العام 2014

) (54,886مولودا األمر الذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدعى رفع قدرة القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي على توفير االحتياجات
الصـ ــحية لهذه الفئة المهمة والكبيرة من السـ ــكان خاصـ ــة أن ما نسـ ــبته  6.3%تقع في الوزن عند

الوالدة أقل من 2500جم .وهذا يمثل تحدياً فريداً لمقدمي الخدمات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية يتمثل بضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة

االرتقاء بمس ـ ــتوى هذه الخدمة وتوزيع األعباء بش ـ ــكل يض ـ ــمن الوص ـ ــول لمنافذ تقديم الخدمة وأن
نسبة اإلعالة انخفضت في عام 2114؛ أي بنسبة  %83.8وهذا ال يعبر عن الواقع الموضوعي

بص ـ ـ ــورة حقيقية ،حيث إن الواقع الفعلي يقول لنا إن هناك آالفاً من األس ـ ـ ــر بال معيل – بس ـ ـ ــبب

االس ــتش ــهاد أو االعتقال والس ــجن أو اإلعاقة جراء العدوان اإلسـ ـرائيلي على قطاع تزة في عام -

 2012نتيجة اس ـ ــتمرار أوض ـ ــاع الحص ـ ــار والمعاناة والبطالة والفقر في الظروف الراهنة ،ونتيجة

لهذه الميش ـرات واألوضــاع التي يعاني منها ســكان قطاع تزة فالقطاع الصــحي الحكومي بحاجة
ماسة إلى زيادة من الدعم وذلك؛ ألن المسئولية الكبرى في تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع
تزة تقع على كاهل هذا القطاع.
من جهة بلغ معدل الوفيات لألطفال الرض ـ ـ ــع حديثي الوالدة لكل ألف مولود حي حس ـ ـ ــب
إحصائيات  17.8 ،2014مولوداً ،من جهة أخرى فقد انخفض عدد حاالت الوفاة في نهاية عام
 2214من  5,697إلى  5,375قياساً بعام  2009و( 2012التقرير السنوي للصحة والسكان،
.)25 :2014

وتُعزى البــاحثــة زيــادة عــدد الوفيــات في عــامي  2009و 2012إلى العــدوان اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي الــذي
تعرض إليه قطاع تزة في تلك الفترة والذي خلف ورائه العديد من الشهداء والجرحى.
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جدول رقم ( :)2مؤشرات صحة المرأة في قطاع غزة لعام 2114
%

المؤشر
نسبة السيدات في عمر االنجاب من مجموع السكان

24.2

نسبة الوالدات القيصرية في القطاع الصحي الحكومي

19.9

نسبة السيدات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة

76.9

عدد عيادات تنظيم األسرة في القطاع الصحي الحكومي

17

إن نسـبة الوالدات الجديدة تمثل تحديا فريدا لمقدمي الخدمات الصـحية يتمثل في ضـرورة االرتقاء
بمستوى هذه الخدمات وتوزيع األعباء بشكل يضمن الوصول لمنافذ تقديم الخدمة حيث تقع و ازرة

الصـ ـ ــحة في موقع المس ـ ـ ـئولية الكبرى في هذا السـ ـ ــياق حيث شـ ـ ــكلت الوالدات في المسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات

الحكومية مسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات و ازرة الصـ ـ ــحة ما نسـ ـ ــبته ( ،)76.5%كما أنه أصـ ـ ــبش يوجد ثقافة إنجاب
المبكر عند األمهات للفئة العمرية األقل من 14عاما شـ ـ ـ ـ ـ ــكلت ما نسـ ـ ـ ـ ـ ــبته ( )0.04%وذلك لما
يترتب عليه من مشـاكل صـحية سـواء األم أو للمولود .كما أن فترة اإلنجاب المتأخر والتي تعدت

 22عاما له أيضـ ـ ـ ـاً أثره على ص ـ ـ ــحة األم والطفل األمر الذي يس ـ ـ ــتدعي تقديم خدمات الص ـ ـ ــحة

إنجابية لتشمل فترات ما قبل الحمل (التقرير السنوي للسكان والصحة.)2214 ،

وبناء على هذه الميشرات الصحية نستنتج أن هناك تقدماً ملحوظاً في مستوى الصحي الحكومي
ً
في كافة القطاعات وخاصة في أقسام الطوارئ ورعاية األطفال.
لذلك تسـ ــعى و ازرة الصـــحة الفلسـ ــطينية لتطوير األداء في القطاع الصـــحي الحكومي واالرتقاء به
وذلك من أجل إدارة القطاع الصــحي بشــكل مهني ســليم لضــمان الحصــول على خدمات صــحية

ذات نوعية جيدة لجميع المستفيدين من تلك الخدمات المقدمة.

 3-3-2النظام الصحي
 .1مفهوم النظام الصــحي :هو مجموعة من المنظمات والميسـ ـس ــات والموارد الرامية أس ــاسـ ـاً إلى
تحس ـ ـ ـ ـ ــين الص ـ ـ ـ ـ ــحة .ويحتاج ذلك النظام إلى موظفين وأموال ومعلومات وامدادات ووس ـ ـ ـ ـ ــائل نقل

واتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وتوجيهات واتجاهات عامة .وال بد لذلك النظام من توفير خدمات تلبي االحتياجات

القائمة بأس ـ ـ ــعار منص ـ ـ ــفة والس ـ ـ ــعي ،في الوقت ذاته ،إلى معاملة الناس على نحو الئق،who( .

 :2226نت)

13

13
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 .2النظام الصحي الفلسطيني:
يعتبر النظام الصحي الفلسطيني أحد أقوى النظم الصحية في المنطقة والذي يحتل أهمية متقدمة

في أولويات المس ــتوى الحكومي والش ــعبي و بقى نقطة اهتمام مجتمع المانحين العرب والدوليين
من حيث االســتثمار في البنى التحتية الصــحية وبناء القدرات على المســتوى الوطني ودليل ذلك

أن بعض الميشرات الصحية الوطنية تضاهي مثيالتها في دول متوسطة أو حتى عالية الدخل
(التقرير الخا

لو ازرة الصحة الفلسطينية.)3 :2214 ،

إن األنظمة الصـ ــحية تختلف من دولة إلى أخرى باختالف األهداف التي تطمش تلك الدولة في
الوصول إليها ،ويعد القطاع الصحي الركيزة األساسية في الرقي والتقدم ألي دولة في العالم.
 2.1اإلطار القانوني للنظام الصحي الحكومي:
ينظم قانون الصحة العامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني ،وكذلك من خالل نظام

التأمين الصحي والتحويل للخارج المقر من قبل مجلس الوزراء رقم  113للعام  .2004باإلضافة
إلى التعليمات المشتقة منهما والخاصة بمختلف الخدمات ال صحية المقدمة .وين

قانون الصحة

العامة الفلس ــطيني للعام  2224على توفير التأمين الص ــحي للس ــكان ض ــمن اإلمكانيات المتوفرة.

وكذلك يدعو الو ازرة إلى إعطاء األولوية في نشاطها إلى صحة المرأة والطفل ،وتقوم الو ازرة بوضع

برامج التطعيم الوقائي وتنفذها مجانا (شلبي ولدادوة.)5 :2007 ،
 2.2سلة الخدمات التي يقدمها النظام الصحي الحكومي:
وتتضــمن ســلة الخدمات الصــحية التي يشــملها النظام مجموعة من الخدمات الصــحية التي يجري
تقديمها في ميسـسـات و ازرة الصـحة ،وأخرى يتم شـرايها من ميسـسـات صـحية أخرى في األراضي

الفلســطينية أو خارجها .ويحدد النظام كذلك نســب مســاهمة الميمن المالية في تكاليف العالجات
المختلفة ،وقيمة أقساط االشتراك في التأمين الصحي (المالكي وآخرون.)53 :2012 ،

 2.2.1الخدمات الصحية الحكومية:
الخدمات الصـــــحية التي تقدمها مراكز الوزارة لجميا المواطنين ســـــواء كانوا م حؤمنين أو غير

مؤمنين عليهم وتشمل على:
ح
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 .1التطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيم الموحد.

 .2معالجة األمراض المعدية بما فيها السل الرئوي واألوبئة أو أي مرض يعرض صحة الجمهور
للخطر وفقا لقائمة األمراض التي تنشرها و ازرة الصحة.

 .6خدمات الرعاية األولية في مراكز األمومة والطفولة.

 .4خدمات الصحة المدرسية التي تقدم بمبادرة من و ازرة الصحة والمتعلقة بالصحة العامة.
 .6خدمات الكوارث الطبيعية والحروب.

 .3معالجة األطفال حتى سن ثالث سنوات.
 .7معالجة المصابين باألمراض العقلية المزمنة.

 .8أي خدمات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة.
 .9يحق للوزير في الحاالت والظروف الطارئة اتخاذ الق اررات المناسبة.

 .12الخدمات الصـ ــحية الحكومية األخرى التي تقدمها مراكز الو ازرة لجميع المواطنين وهي معفاة
من الدفع جزئيا للميمن عليهم فقط (تحص ـ ــل من المراجعين فقط المس ـ ــاهمة التي يقرها النظام
عند تلقي الخدمات الصحية) (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.)2006 ،
 2.2.2ا لخدمات الصحية التي يتم ش راؤها من خارج الو زارة:
هي مجموعة الخدمات ال صـ ـ ـ ــحية المعفاة من الدفع جزئيا التي توفرها الوزا رة للميمن

عليهم فقط من خالل تعاقدها مع الم راكز ال ص ـ ــحية تير التابعة لها س ـ ــواء في داخل

فلسطين أو خارج فلسطين ( مركز المعلومات الوطني الفلسطيني . ) 2006 ،

اس ـ ــتمرت و ازرة الص ـ ــحة بتقديم خدماتها الص ـ ــحية للمرض ـ ــي بالرتم من الحص ـ ــار المفروض على
الش ــعب الفلس ــطيني وخاص ــة في مجال العالج التخصـ ـص ــي (العالج بالخارج) حيث بلغ إجمالي

الحاالت المحولة للخارج ( )9,605حالة في جميع التخص ـصــات لعام  2013تم تحويلها للعالج
خارج المستشفيات التابعة لو ازرة الصحة (التقرير السنوي للمستشفيات.)30 :2013 ،
 2.2.2.1خدمات الرعاية الصحية:
مفهوم الرعاية الصحية :معالجة وتشخي

المرض ،والمحافظة على الصحة من خالل الخدمات

التي تقدمها العالجات الطبية ،طب األسنان ،الخدمات التكميلية والبديلة ،والمستحضرات الدوائية،
والعلوم السـريرية (التشـخي

في المختبر) ،والتمريض ،والمهن الصـحية .وتشـمل الرعاية الصـحية
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جميع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع والخدمات المقدمة لتعزيز الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،بما في ذلك "التدخالت الوقائية والعالجية

والمسكنة ،سواء الموجهة لألفراد أو للسكان.
 2.2.2.1.1تصنيفات الرعاية الصحية:
 الرعاية الصــحية األولية :هي الفح
التشخي

األولي والرعاية الص ــحية الش ــاملة المتواص ــلة بما فيها

والعالج األولي واإلشراف الصحي وادارة الخدمات الصحية الوقائية والحاالت المزمنة،

وال يتطلب توفير الرعاية الصحية األولية معدات وأجهزة متطورة أو مصادر متخصصة.

 الرعاية الصـــحية الثانوية :هي العالج من قبل اختصـ ــاصـ ــي في المسـ ــتشـ ــفى المقدم للمريض
المحول من الرعاية الصحية األولية أو في حالة طوارئ.
 الرعاية الصــــحية الثالثية :هي الرعاية االسـ ـ ــتشـ ـ ــارية المتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة التي عادة ما تحول من
الرعاية الصحية األولية أو من الرعاية الطبية الثانوية وتقدم في مركز لديه مرافق للفحوصات
والعالج المتخص

.

 مراكز التأهيل :هي المرافق التي تقدم العالج والتدريب بهدف التأهيل .وهي المراكز التي تقدم
العالج الوظيفي ،العالج الحركي ،العالج المهني ،وتدريبات خاصة كعالج النطق لالستشفاء

من اإلصـ ــابة أو المرض إلى الحد الطبيعي الممكن (الجهاز المركزي لإلحصـ ــاء الفلسـ ــطيني،
.)27 :2012

 2.2.2.2الخدمات الوقائية والصحة العامة :وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع الصحي
للســكان وتختلف عن الخدمات العالجية والصــحية التي تعنى بإصــالح الخلل الوظيفي .وقد تكون
بالعادة خدمات وبرامج توعية وحمالة التلقيش .وهي بالتالي قد تش ــمل جميع ميادين الص ــحة العامة
بأوسع معانيها ،وتنقسم إلى:

 صحة األم والطفل وتنظيم األسرة وتقديم المشورة.
 الوقاية من األمراض المعدية.

 الوقاية من األمراض تير المعدية.
 الرعاية الصحية المهنية.
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 جميع خــدمــات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــامــة األخرى ،بعض هــذه الخــدمــات يخرج عن إطــار الخــدمــات
الصحية التي يتم شمولها كجزء من اإلنفاق على الصحة مثل خطط الطوارئ وحماية البيئة.

 2.2.2.1الخدمات العالجية المقدمة للمرضــــــى المدخلين :الرعاية الطبية بما فيها من خدمات
مسـ ـ ــاندة المقدمة للمرضـ ـ ــى ممن هم بحاجة لمبيت ،وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المريض
من الناحية الطبية خالل إقامته.
 2.2.2.4الخدمات العالجية المقدمة لمرضـــــــــى العيادات الخارجية :الرعاية الطبية والخدمات
الطبية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندة المقدمة من خالل مراكز الرعاية األولية والعيادات الخارجية والتي تقدم خارج
المســتشــفيات للمرضــى ممن ليس ـوا بحاجة للخدمات الطبية الخاصــة بالمبيت .وقد تكون جزءاً من

خدمات المســتشــفيات ،على ســبيل المثال قد يحتوي المســتشــفى على عيادات خارجية متخص ـصــة

(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)28-29 :2013،
 2.2.2.5التأمين الصحي:
ُيعد التأمين الصحي إحدى وسائل إيصال خدمة الرعاية الصحية إلى كافة المواطنين انطالقاً من
حقوق المواطنة.

ُيعد التأمين الص ــحي فرعاً من فروع التأمين االجتماعي ،ووس ــيلة لتغطية تكاليف الرعاية الص ــحية
وترجمة لمبدأ إعمال الحق في الصحة.
ويهدف التأمين الص ــحي الحكومي إلى إيص ــال خدمة الرعاية الص ــحية إلى أكبر شــريحة من أف ارد

المجتمع مقابل أداء مالي من المشترك ال يتناسب مع القيمة المالية للخدمة الصحية المقدمة.

كما يهدف التأمين الصحي الحكومي إلى تمكين األفراد من الحصول على خدمة الرعاية الصحية

بشكل ميسور وتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي (نصر.)69-70 :2007 ،

وقد بلغ إجمالي العائالت الميمنة حتى نهاية عام  )197,499( 2013عائلة بنس ـ ــبة زيادة %3

عن العام ( 2012التقرير السنوي للتأمين الصحي.)3 :2013 ،
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 2.2.2.5.1يشمل التأمين الصحي الحكومي على نظامين أو نوعين من التأمينات:
 .1النظام الرســـمي )حســـب النظام(  :يتمثل في كل من التأمين االلزامي ،االختياري ،الش ــيون
االجتماعية ،االشتراك الجماعي ،أسر الشهداء والجرحى ....وتيرها.
 .2النظام المجاني :يشــمل تأمين العمال ،تأمين مجاني حســب قرار الوزير ،تأمين كبار الســن،
تأمين حاالت اجتماعية ....وتيرها.
 التأمين اإللزامي:
ينطبق على موظفي القطاع الحكومي الميمن عليهم تلقائياً مقابل أقسـ ــاط التأمين الش ـ ـهرية التي

تخصـ ــم من رواتبهم بغض النظر عن التزامهم بتأمينات أخرى ،حيث يسـ ــتقطع  5%من الراتب

األس ـ ــاس ـ ــي لموظفي القطاع الحكومي ومن في حكمهم بحد أدنى ال يقل عن  50ش ـ ــيكل وبحد

أعلى ال يزيد عن  75شــيكل ،وباإلضــافة إلى اســتثناء المتقاعدين الذين يتقاضــون راتباً من هيئة
التأمين والمعاشات من الحد األدنى.
 تأمين اختياري:
هو تأمين اختياري(طوعي) يدفعه المشــ ـ ـ ــتركون على أســ ـ ـ ــاس فردي  5%من قيمة الراتب
اإلجمالي ( 75شيكل الحد األعلى ،و  50شيكل الحد األدنى( .
 تأمين وزارة الشؤون االجتماعية:
الحالة االجتماعية الميمن عليها :الحالة المدرجة على قائمة الحاالت االجتماعية في و ازرة

الشـ ــيون االجتماعية والمنضـ ــمة إلى نظام التأمين الصـ ــحي على نفقة و ازرة الشـ ــيون االجتماعية
ويقوم هذا النظام على تولي و ازرة الشــيون االجتماعية بدفع  50شــيكال عن كل ميمن من قبلها

لو ازرة الصحة ".

 التأمين بعقد جماعي:
تتقاض ــى و ازرة الص ــحة من البلديات والش ــركات والجمعيات والميسـ ـس ــات األهلية وذلك عبر عقد

جماعي يتم خالله خصـــم ( )%5من الراتب اإلجمالي لكل موظف مقابل االشـ ــتراك في التأمين

الص ــحي على أن يكون الحد األدنى  50ش ــيكل والحد األعلى  75ش ــيكل علماً أنه تم اس ــتثناء
البلديات بقرار من مجلس الوزراء ليتم التعامل معهم كموظفي الحكومة وتخص ــم قيمة اش ــتراكات
موظفهم من خالل مستحقاتهم في و ازرة المالية (التقرير السنوي للتأمين الصحي.)6 :2013،

64

 2.2.2.5.2توجهات مستقبلية:
تسـ ــعى و ازرة الصـ ــحة الفلسـ ــطينية إلى بلورة تأمين صـ ــحي عام في األ ارضـ ــي الفلسـ ــطينية مع بقاء

أشكال التأمينات الصحية بوصفها تأمينات استكماليه لمن يريد التمتع بتأمينات إضافية .ويتضمن

قانون التأمين الص ــحي المقترح الفص ــل بين مقدمي الخدمة ومش ــتريها ،وض ــمان تعزيز االس ــتدامة

المالية لنظام التأمين الصحي ،وضمان الحصول على رعاية صحية عالية الجودة .وتشكيل هيئة
مس ـ ـ ــتقلة للتأمينات الص ـ ـ ــحية ،وتطوير س ـ ـ ــلة الخدمات المش ـ ـ ــمولة في التأمين الص ـ ـ ــحي (المالكي

وآخرون.)56 :2012 ،

 2.2.1مزودي الخدمة الصحية في النظام الصحي الحكومي:
 2.2.1.1المســتشــفيات :ويضــم هذا البند المســتشــفيات العاملة بشــكل أســاســي في توفير العالج
الطبي والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخي

وتقديم الخدمات التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل :األطباء ،والتمريض ،وتيرها من الخدمات

الصـ ــحية للمرضـ ــى المقيمين باإلضـ ــافة إلى خدمات السـ ــكن والخدمات المتخص ـ ـصـ ــة التي يطلبها
المرضــى .ويمكن أيضــا أن تقدم المســتشــفيات خدمة العيادات الخارجية كنشــاط ثانوي .وكثير من

هذه الخدمات ال يمكن توفيرها إال باستخدام المرافق والمعدات المتخصصة التي تشكل عامل هام

ال يتج أز من عمليــة اإلنتــاج .في بعض البلــدان ،المرافق الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة تحتــاج إلى الحــد األدنى من

المعدات مثل (عدد األسـ ـ ـرة) لتس ـ ــجل باعتبارها المس ـ ــتش ـ ــفى وقد بلغت عدد المس ـ ــتش ـ ــفيات التابعة

للقطاع الصحي الحكومي  13مستشفى.

 مستشفيات عامة أو متعددة التخصص:
ويضــم هذا البند المســتشــفيات العاملة بشــكل أســاســي في توفير العالج الطبي س ـواء (جراحي أو

تير جراحي) للمرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـذين بحـاجـة إلى مبيـت بحيـث يتم تقـديم الخـدمـات الطبيـة المتنوعة.

إض ـ ــافة إلى ذلك فإن هذه المس ـ ــتش ـ ــفيات يمكن أن توفر خدمات أخرى تير خدمات العالج بها،
مثل الخدمات التشـ ـ ــخيصـ ـ ــية واألشـ ـ ــعة السـ ـ ــينية والخدمات الس ـ ـ ـريرية وخدمات المختبرات ،وترفة
العمليات والخدمات لمجموعة متنوعة من اإلجراءات والخدمات الصــيدالنية وينطبق هذا المســمى
على المجمعات الطبية ومس ـ ـ ــتش ـ ـ ــفى تزة األوروبي ومس ـ ـ ــتش ـ ـ ــفى الش ـ ـ ــهيد محمد يوس ـ ـ ــف النجار

ومستشفى شهداء األقصى ومستشفى كمال عدون ومستشفى بيت حانون.

65

 المستشفيات المتخصصة أو أحادية التخصص:
ويضــم هذا البند المســتشــفيات المتخص ـصــة في مجال معين وهذا ينطبق على مســتشــفيات النصــر

لألطفال ،ومســتشــفى عبد العزيز الرنتيســي التخص ـصــي لألطفال ،ومســتشــفى الشــهيد محمد الدرة،
ومس ــتش ــفى العيون (طب وجراحة العيون) ،ومس ــتش ــفى الهالل اإلماراتي الذي يقدم خدمات النس ــاء

والوالدة باإلضـــافة إلى مســـتشـــفى الطبي النفسـ ــي .ووظيفة هذه المس ــتشـ ــفيات توفير العالج الطبي
للمرضى الذين لديهم نوع محدد من المرض (التقرير السنوي للمستشفيات.)8 :2013 ،
 2.2.1.2م اركز الرعاية األولية:
ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هذا البند العيادات التابعة للقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي والتي بلغ عددها ( )54عيادة

موزعة في محافظات تزة ووظيفتها تقديم الخدمات األولية للمرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى من قبل األطباء والعاملين
في مجال الطب بتخصـ ـص ــات عدة لتقديم وظائف محددة في خدمة الرعاية األولية وهذه العيادات
تقدم العالج للمرضى الذين ال يحتاجوا لمبيت( .و ازرة الصحة :2211 ،نت)

14

 5.5.2العاملون في القطاع الصحي الحكومي:
يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي  168899موظفاً موزعين على مختلف القطاعات.
جدول رقم ) :(3نسبة العاملين في القطاعات الصحية التالية:
القطاع

%

و ازرة الصحة

62.2

الميسسات األهلية

22.7

وكالة الغوث (األونروا)

7.2

الخدمات الطبية والعسكرية

21.4

المجموع

100

المصدر :التقرير السنوي للسكان والصحة2013 ،

ونالحظ من خالل الجدول الســابق أن القطاع الصــحي الحكومي يحظى بالنسـبة األكبر في تقديم
الخدمات الصحية من خالل الكادر البشري الذي يعمل فيه.

14

http://www.moh.ps/attach/441.pdf
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جدول رقم ( :)4عدد العاملين في المستشفيات
الفئة األطباء التمريض الصيادلة الفنيون الطبيون اإلدارة والخدمات المجموع
العدد 1592
%

1920

144

384

1260

5300

36

3

7

24

100%

30

المصدر :التقرير السنوي للمستشفيات2013 ،

ويتبين من الجدول رقم ( )4أن كادر التمريض يمثل أعلى نسـ ـ ـ ـ ــبة من حيث عدد العاملين ،وهذا

يشـ ـ ـ ــير إلى أن القطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي يعتمد بشـ ـ ـ ــكل أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي على خدمات التمريض في

المستشفيات وبحاجة إلى المزيد من هذا الكادر لتدريبه للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية،
وذلك لتقديم الخدمات الصـ ــحية بصـ ــورة أفضـ ــل ومسـ ــتمرة وخاصـ ــة أن قطاع الصـ ــحي الحكومي
واجهه الكثير من حاالت األزمات والطوارئ في ظل الحروب التي تعرض لها قطاع تزة والتي

خلفت ورائها العديد من الجرحى والمصابين.

جدول رقم ( :)5عدد مرافق وموارد وخدمات القطاع الصحي الحكومي لعام ()2111
العدد

المرافق/الموارد /الخدمات

العدد

المرافق/الموارد /الخدمات
المستشفيات

13

خدمات الوالدة

40,600

المراكز الصحية

54

خدمات األسنان

142,761

9,061

خدمات العالج الطبيعي

33,369

خدمات العيادات (الخارجية والداخلية)

84,6479

خدمات المختبرات

3,955,010

العمليات الجراحية

65,395

خدمات األشعة

554,521

خدمات الصحة النفسية المجتمعية

4,414

الخدمات الصيدالنية

522,579

خدمات القسطرة القلبية

1,675

خدمات قسم البصريات

259,641

4,153

خدمات الباثولوجي الجراحية

6,825

ع ـ ــدد الع ـ ــاملين في القط ـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي

خدمات ال تنظير الداخلي
خدمات التمريض

131,970

الخدمات اإلدارية في
المستشفيات

جرد بواسطة الباحثة باالستناد إلى:
(التقارير السنوية للمستشفيات والصحة والسكان لعام (2111م)
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ويبين الجدول الس ـ ـ ـ ــابق مدى أهمية هذا القطاع لما يحتويه من مرافق وموارد يتم من خاللها تقديم

العديد من الخدمات لألهالي الفلس ــطينيين في قطاع تزة (الجراحية ،والقس ــطرة القلبية ،والتمريض،
والبص ـ ـريات ،والصـ ــيدلة ،األشـ ــعة ،والمختبرات ،الصـ ــحة النفسـ ــية المجتمعية ،والتنظير الداخلي و

الباثولوجي الجراحية) باإلض ــافة إلى خدمات العيادات (الخارجية والداخلية) والخدمات اإلدارية في

المسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات والوحدات اإلدارية بو ازرة الصـ ـ ــحة ،وهذا يشـ ـ ــير كله أن القطاع الصـ ـ ــحي الحكومي
يتحمل درجة كبيرة من الضـ ــغط لتقديم تلك الخدمات ،لذلك فهو يسـ ــتحق المزيد من الجهود لدعمه

وتطويره من خالل التنسيق مع المنظمات الدولية المانحة لتقديم الدعم المادي والمعنوي له.
 2.2.5حجم اإل نفاق على القطاع الصحي الحكومي:

يشـ ــكل اإلنفاق على الصـ ــحة في فلسـ ــطين األعلى في الدول العربية من حيث نسـ ــبة هذا اإلنفاق
من النــاتج المحلي حيــث يبلغ حوالي  %16تقريب ـاً ،وعلى الرتم من الجهود التي تقوم بهــا و ازرة

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حة والحكومة إال أن االعتماد على وجود تمويل خارجي لتغطية النفقات في هذا القطاع

بس ــبب ش ــش الموارد المحلية وعدم مقدرة قطاع التأمين الص ــحي على توفير الموارد الس ــكانية نظ اًر
للظروف السـ ــياسـ ــية واالجتماعية التي نعيشـ ــها في فلسـ ــطين( .التقرير السـ ــنوي للتأمين الصـ ــحي،

.)1:2013

ويتحمل القطاع الحكومي النسـ ـ ـ ـ ــبة األكبر من الصـ ـ ـ ـ ــرف على الخدمات الصـ ـ ـ ـ ــحية في قطاع تزة

(حوالي  )%42مقارنة بقطاعي األونروا والمنظمات تير الحكومية ،وحســب المعطيات الواردة من
الدائرة المالية في و ازرة الص ـ ـ ــحة الفلس ـ ـ ــطينية فإن إجمالي و ازرة الص ـ ـ ــحة لعام  2010بلغت حوالي

)1.233مليار ش ــيقل) (مليار ومئتين وثالثة وثالثون مليون ش ــيقل) ،وقد ش ــكلت الرواتب ما نس ــبته
)(43 %من إجمالي اإلنفاق وبلغ االنفاق الفعلي على البنود التش ــغيلية المحددة ما نس ــبته )(22 %

من إجمالي االنفاق الفعلي ،أما النفقات التشـ ـ ـ ــغيلية االخرى في و ازرة الصـ ـ ـ ــحة وقد بلغت نسـ ـ ـ ــبتها

( )35%من اجمالي االنفاق الفعلي في و ازرة الصحة (حمد.)35 :2012 ،

ونســتنتج أن الصــحة تســتأثر بجزء كبير من اإلنفاق الحكومي ،فزيادة اإلنفاق الصــحي زيادة كبيرة
تتطلب زيادة الدعم لهذا القطاع لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
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إن قلة الموارد االقتص ـ ــادية والزيادة في عدد الس ـ ــكان -والتي نتج عنها زيادة الض ـ ــغط على مرافق

القطاع الص ــحي الحكومي في تقديم الخدمات الص ــحية لس ــكان قطاع تزة -باإلض ــافة إلى العديد

من المش ــكالت المرتبطة بالواقع الفلس ــطيني -فإن القطاع الص ــحي الحكومي ال يزال تير قادر

على تجاوز العديد من المشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت وتلبية حاجات المواطنين ،وهذا كله أدي إلى الحاجة الملحة
للتنسـ ـ ــيق بين القطاع الصـ ـ ــحي الحكومي والمنظمات الداعمة له والسـ ـ ــيما بعد الحرب األخيرة عام

 2014والتي تعرض لها قطاع تزة وعلى أثرها أدت إلى تدهور الوض ــع الص ــحي ،فكان البد من
بذل الجهود وتعزيز دور التنسيق مع تلك المنظمات من أجل دعم ذلك القطاع وتحسين خدماته.

 2.2.6تحديات تواجه النظام الصحي الفلسطيني في قطاع غزة:
وتمثل التحديات التي يعيش ــها قطاع تزة عبئاً اض ــافياً على كاهل المس ــيولين في القطاع الص ــحي

الحكومي ،وعقبة في طريق نجاحهم وقدرتهم على وضـ ـ ـ ـ ــع حلول للمشـ ـ ـ ـ ــاكل الصـ ـ ـ ـ ــحية (البلعاوي
وآخرون.)7 :2013 ،

ويركز النظام الص ــحي الفلس ــطيني على تقديم خدمات عالجية مكلفة وبناء مس ــتش ــفيات ،وخاص ــة

في قطاع تزه ،وذلك على حساب تطوير النظام الصحي المجتمعي والتي تستهدف زيادة وتحسين

الخدمات الصـ ــحية األسـ ــاسـ ــية .من جانب آخر فإن زيادة نسـ ــبة األمراض المزمنة واإلعاقات يزيد

من األعباء على القطاع الصـحي الفلسـطيني ويزيد الضـغط على الموارد المحدودة ،وبالتالي تزداد

المنافسة على خدماته بين المرشحين لالستفادة منها.

وبالرغم من الجهود التي يقدمها النظام الصـــــــــحي لالرتقاء بواقا صـــــــــحي مميز إال أن هناك

تحديات تواجه هذا النظام ،من أهمها:

أ .الزيادة المضــطردة في الطلب على الخدمات الصــحية التابعة لو ازرة الصــحية ،س ـواء الخدمات
المقدمة من الميسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحية الحكومية ،أو من خالل نظام التحويل للعالج خارج هذه

الميسسات.

ب .ارتهان تطور ،بل واسـ ـ ــتمرار الخدمات الطبية ،بما فيها الرئيسـ ـ ــية بتوفر الدعم الخارجي .وهذا
يضــع عالمة اســتفهام على اســتدامة هذه الخدمات ،ويضــع على عاتق الجهات المعنية مهمة
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التفكير بص ـ ـ ـ ــورة اس ـ ـ ـ ــتراتيجية في هذه المس ـ ـ ـ ــألة ،بما في ذلك إحداث تغيير جذري في النظام

الصحي ،وتعزيز درجة االعتماد على الذات في تمويل البرامج المهمة.

ج .اس ــتمرار التركيز على خدمات الطوارئ يض ــعف إمكانية تطوير الخدمات الص ــحية األس ــاس ــية
وبالتالي ضعف إمكانية متابعتها وتحسين نجاعتها (شلبي ولدادوة.)6 :2007 ،

 2.2.6.1من أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصـــــــــحي الحكومي في ظل األوضـــــــــاع

الصحية لعام 2014م:

 .1تعاني الخدمات الصـ ــحية من عجز كبير يتمثل في  140ص ـ ـنفا من األدوية رصـ ــيدها صـ ــفر

و 80ص ــنفا تكفي لمدة أقل من  3ش ــهور؛ أي أن الرص ــيد يكون  220ص ــنفا حوالي .%45
وهناك أكثر من  400صـــنف من المسـ ــتهلكات الطبية رص ــيدها ص ــفر ،وهذا النق
ييثر على تقديم خدمات صحية أساسية للمرضى الفلسطينيين.

الشـــديد

 .2فقد تراجعت األرص ــدة الدوائية في مس ــتش ــفيات قطاع تزة بنس ــبة  30 %والتي كانت تص ــل
إلى قطاع تزة عبر معبر رفش البري بشـ ـ ــكل رسـ ـ ــمي ،إضـ ـ ــافة إلى حرمان المرضـ ـ ــى من

عالجاتهم ،بسبب نفاذ تلك األصناف من األدوية ،إضافة إلى نحو مائة صنف مهددة بالنفاذ

خالل الفترة المتبقية من هذا العام (تقرير اإلدارة العامة للصيدلة.)2014 ،

 .6توقف جزئي لعمليات البناء في سـ ــبعة مراكز رعاية أولية ،إضـ ــافة إلى خمس مسـ ــتشـ ــفيات
رئيسية وأدت إلى حرمان المرضى من الخدمات الجراحية والتشخيصية المقدمة ،وذلك بسبب

الحصار المفروض والمستمر على قطاع تزة منذ عدة سنوات.

 .4وتأجل قدوم الوفود الطبية التخصـ ـ ـص ـ ــية من مختلف دول العالم بس ـ ــبب إتالق معبر رفش
البري مما زاد من معاناة المرضى وخاصة عمليات زراعة الكلى وجراحة قلب األطفال.

 .6حرمان حوالي) (1,000مريض من الحاالت المرضـ ـ ــية التخص ـ ـ ـصـ ـ ــية من الوصـ ـ ــول إلى
المستشفيات المصرية المتخصصة ،منهم ما يزيد عن  300حالة شهريا يتم تحويلها رسميا

من قبل قطاع الصحة.

 .3نق

مســتمر في واردات المحروقات الالزمة لعمل المولدات الكهربائية وســيارات اإلســعاف

والنقل الصــحي ،تزامناً مع زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى  16ســاعة يوميا ،يذكر

أن المسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيات والمراكز الطبية والمختبرات وبنوك الدم تحتاج إلى  10آالف لتر من
الس ـوالر لتشــغيلها شــهريا ،إلى جانب  22ألف لتر من الس ـوالر و 150ألف لتر من البنزين
يحتاجهم القطاع شهرياً لتشغيل سيارات النقل الصحي واإلسعاف والطوارئ.
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 .7انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة تصــل إلى  16ســاعة متتالية ييثر بشــكل مباشــر على
صــحة المرضــى في المســتشــفيات والمراكز الصــحية ،الســيما أقســام الطوارئ والعناية المركزة

وترف العمليات وحض ـ ـ ــانات األطفال وتس ـ ـ ــيل الكلى والوالدة والمختبرات الطبية واألش ـ ـ ــعة
وبنوك الدم وثالجات التطعيمات وثالجات األدوية الحسـ ـ ــاسـ ـ ــة ،وخدمات الرعاية الصـ ـ ــحية

لألطفال (تقرير منظمة الميتمر اإلسالمي.)7 :2013 ،

 .8يعاني القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من عجز في قطاع االدوية والمهمات الطبية بلغت منذ
مطلع العام  2014وحتى هذه اللحظة قرابة  12مليون دوالر.

 .9نق

قطع الغيار الالزمة إلصــالح األجهزة الطبية بســبب عدم توفر بنود مالية وكذلك ســل ٍ
ف

مالية لألمور العاجلة جداً ،إلى جانب عدم توفر أجهزة طبية وخاص ـ ـ ـ ـ ــة في األقس ـ ـ ـ ـ ــام المهمة
والحساسة كقسم العمليات ،وقسم عناية تسيل كلى.

 .12عــدم توفير موازنــة كــافيــة للخــدمــات التي تقــدمهــا الو ازرة في المحــافظــات الجنوبيــة ييثر على
أداء الخدمة الصحية المقدمة ورضا المواطن عن تقديم هذه الخدمة.

وقــد أوصـــــــــى د .ريــاض الزعنون بتفعيــل الــدور المجتمعي المحلي والــدولي واطالعهم على

مستجدات القطاع الصحي وأولويات االحتياجات الصحية له :2214 ،paltimes( .نت)

15

وتعرض قطاع تزة إلى إتالق ص ــارم وحص ــار ظالم على مدى تس ــع س ــنوات ،زادت حدته قبل

العدوان الصهيوني األخير ،أدى إلى تدهور هائل في الظروف المعيشية ،وزيادة معدالت البطالة
والفقر وتراجع ميش ـرات التنمية االقتصــادية واالجتماعية .بدوره تراجع مســتوى الرعاية الصــحية

في القطاع الصــحي حيث دخلت جميع الميس ـســات الصــحية في قطاع تزة االزمة مثقلة بنق

ش ــديد في االمدادات الطبية واللوجس ــتية حيث أش ــارت تقارير و ازرة الص ــحة الفلس ــطينية ومنظمة

الصـ ـ ـ ــحة العالمية الى نق

كبير في قدرة النظام الصـ ـ ـ ــحي على التعامل مع خدمات الرعاية

لص ــحية الروتينية وتلبية احتياجات المرض ــى اليومية بس ــبب النق
(التقرير الخا

لو ازرة الصحة الفلسطينية.)6 :2214 ،

الحاد في الموارد واإلمكانات

وتري البــاحثــة أن القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي يواجــه الكثير من التحــديــات في ظــل الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
المفروض على قطاع تزة منذ سـ ـ ـ ـ ــنوات إال أن عملية التنسـ ـ ـ ـ ــيق بين القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي

المنظمات المانحة له قد زادت في فترة العدوان األخير على تزة والتي على إثره زاد كسب تعاطف
http://paltimes.net/details/news/73808 - 15
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تلك الجهات المانحة واسـ ــتجابتها الس ـ ـريعة للمناشـ ــدات العاجلة من أجل تقديم المسـ ــاعدات الالزمة

لدعم هذا القطاع.

 4-3-2الجهة المســـــئولة عن التنســـــيق بوزارة الصـــــحة (اإلدارة العامة للتعاون
الدولي)

مقدمة:
ض ـ ــمن إطار واس ـ ــتراتيجية و ازرة الص ـ ــحة الفلس ـ ــطينية لتحس ـ ــين جودة الخدمات المقدمة وللنهوض
بمســتوى الواقع الصــحي للمواطنين ،فقد ســعت االدارة العامة للتعاون الدولي خالل عامي 2013

و 2014لبذل كافة الجهود للتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع كافة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاء والجهات المانحة (األهلية ،العربية،
الدولية ،واألممية) لجلب التمويل الالزم في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد احتياجات القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي من خالل دعم

مشاريع اإلنشاءات ،والترميم والتأهيل ،واألجهزة الطبية ،والتجهيز والتأثيث ،واألدوية والمستهلكات
الطبية ،والتدريب والتعليم.

وعلى الرتم من األزمات المتالحقة والتي كانت تعصـ ــف بالقطاع الصـ ــحي منذ تشـ ــديد الحصـ ــار
عام  2223وحتى يومنا هذا خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةً االعتداءات والحروب المتكررة األمر الذي دفع القطاع

الصــحي الحكومي لتغير أولوياته ألكثر من مرة اســتجابةً لالحتياجات الصــحية الطارئة ومع ذلك

بقيت الجهود مســتمرة لتتعدي مرحلة االســتجابة لألزمات إلى مرحلة تحســين الخدمات بل واضــافة

خدمات نوعية جديدة كان أبرزها ما شــهده قطاع تزة من نجاح أولى عمليات زراعة الكلى وألول
مرة في قطاع تزة (التقرير السنوي لإلدارة العامة للتعاون الدولي.)2014 ،
 2.2.4.0المهام التي تقوم بها اإلدارة العامة للتعاون الدولي:
 .1عمل التواصل والتنسيق الالزم للعالقات بين الو ازرة والميسسات الدولية األجنبية والعربية.
 .2عمل الترتيبات واللقاءات وجداول الزيارات للوفود الزائرة من الميسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الدولية والدول
األجنبية والعربية والمغادرة إليها.

 .6توثيق وحفظ ما يتم من تواصل ولقاءات ونشاطات مع الميسسات الدولية والدول األجنبية
والعربية.

 .4إعداد التقارير الدورية والطارئة للمسئول المباشر.

 .6التواصل بشأن تسويق المشاريع في الو ازرة والبحث عن مصادر التمويل لها.
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 .3تطوير اتفاقيات المشاريع مع الميسسات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الو ازرة.
16

 .7تنسيق المساعدات الطارئة للو ازرة ( :2211 ،mohنت)

شكل رقم ( :)2هيكلية اإلدارة العامة للتعاون الدولي2119 ،
المصدرwww.moh.gov.ps :

إن الجهة المنســقة بو ازرة الصــحة – اإلدارة العامة للتعاون الدولي تســعى جاهدة للعمل على توفير
التمويل للمشـ ـ ـ ـ ــاريع الصـ ـ ـ ـ ــحية والبحث الدائم عن النوافذ والفر

التمويلية والتعرف على شـ ـ ـ ـ ــروط

االسـ ـ ــتفادة منها وتنسـ ـ ــيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشـ ـ ــاريع الصـ ـ ــحية المختلفة

وذلــك بــالتعــاون مع الجهــات المــانحــة ،كمــا تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى اإلدارة إلى تطوير عالقــات التعــاون مع هــذه

الجهات وبناء عالقات مع جهات جديدة بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشـ ــاريع الصـ ــحية في
القطاع الصحي.

وترى الباحثة من خالل عملها في اإلدارة العامة للتعاون الدولي كجهة منســقة لو ازرة الصــحة ،بأن
تطوير آليات تنس ـ ـ ـ ـيق المسـ ـ ـ ــاعدات وادارة عمليات التمويل المقدمة للبرامج والمشـ ـ ـ ــاريع الص ـ ـ ـ ـحية

المختلفة ومتابعة التزام المص ــادر التمويلية ببرامج المس ــاعدات المتفق عليها بروتوكولياً من ش ــأنها
أن تساهم بدرجة كبيرة في دعم القطاع الصحي الحكومي.

/http://www.moh.gov.ps/portal/category/s6-2011-06-05-06-58-23/c14-text-ads 16
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 .1توزيا المشاريا المنفذة حسب الجهة المستفيدة:
جدول رقم ( :)5إجمالي المشاريا الصحية المنفذة خالل عام 2014
العدد

النسبة

م.

الجهة المستفيدة

1

اإلدارة العامة للمستشفيات.

42

%48.19

2

اإلدارة العامة للصيدلة.

17

%22.48

1

اإلدارة العامة للشيون اإلدارية والمالية.

12

%12.26

4

اإلدارة العامة للرعاية االولية.

3

%7.26

5

اإلدارة العامة للهندسة والصيانة.

3

%7.26

6

اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية.

2

%2.41

7

وحدة تكنولوجيا المعلومات.

1

%1.22

8

الميسسات الصحية في تزة.

1

%1.22

83

% 111.11

المجموع

المصدر (التقرير السنوي لإلدارة العامة للتعاون الدولي)5102،

يتض ــش من الجدول ( )6أن المس ــتش ــفيات تحتل النس ــبة األكبر ( )%48.19في المش ــاريع المنفذة
نتيجة حجم مش ـ ـ ـ ـ ــاريع األجهزة الطبية والتجهيز والتأثيث ومش ـ ـ ـ ـ ــاريع الترميم والتأهيل المنفذة خالل

العام ،ويتضـ ــش ان الصـ ــيدلة احتلت المرتبة الثانية ( )%21.48من المشـ ــاريع المنفذة على اعتبار
ان كافة مشـ ـ ـ ــاريع االدوية والمسـ ـ ـ ــتهلكات الطبية تسـ ـ ـ ــتفيد منها االدارة العامة للصـ ـ ـ ــيدلة من خالل

االستالم والتوزيع على مرافق و ازرة الصحة.
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جدول رقم ( :)6تكلفة المشاريا المنفذة خالل العام 2114
المبلغ بالدوالر
األمريكي

الرقم

0

اللجنة القطرية

2,446,235

01

5
3

البنك اإلسالمي للتنمية بجدة
النورواك

2,179,000
1,383,700

01
01

2

الصليب األحمر

1,033,951

51

2

جمعية الهالل األحمر الكويتي

867,835

50

6

اإلتاثة اإلسالمية

861,100

55

1

فاعل خير

793,488

53

1

تيكا

470,000

52

1

ميسسة التعاون

432,770

52

01

هيئة االعمال الخيرية

330,815

56

00

جمعية اإلصالح البحرين

300,000

51

05

MAP-UK

284,115

51

03
02
02

جاياكا
UNDP
الهالل االحمر القطري

200,000
200,000
155,000

51
31
30

06

اللجنة األردنية

150,000

35

المؤسسة المانحة

الرقم

المؤسسة المانحة
نقابة المهندسين
األردنيين
انتربال
الرحمة العالمية الكويتية
صندوق االوبك للتنمية
الدولية
ميسسة إتاثة أطفال
فلسطين
ميرسي ماليزيا
السالم والتضامن
التركية
الهالل األحمر
اإلندونيسي
اتحاد العاملين باألونروا
ميسسة نداء االنسان
الدولية
جمعية تيث لإلتاثة
والتنمية
فريق العون الصحي
الدولي -بيما
ميسسة بيما بريطانيا
UNFPA
WHO
متبرعين ومتضامنين
بريطانيين

المجموع بالدوالر األمريكي
المصدر( :التقرير السنوي لإلدارة العامة للتعاون الدولي)2114 ،

المبلغ بالدوالر
األمريكي
142,857
136,000
105,000
100,000
100,000
100,000
89,000
85,000
60,000
34,000
33,944
29,748
27,000
9,400
6,799
4,605
13,151,363

يتضش من الجدول ( )7أن اللجنة القطرية تحتل النسبة األكبر في المشاريع المنفذة بسبب المنحة
الطارئة التي تم تنفيذها خالل العدوان األخير على تزة صيف  2014باإلضافة إلى الميسسات
األخرى التي تم االنتهاء من تنفيذ منحها الخاصة باألدوية والمستهلكات الطبية واألجهزة الطبية.
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 .5توزيا المشاريا المنفذة حسب الجهات المانحة:
تم االنتهاء من تنفيذ  83مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعاً خالل العام  2014بتكلفة إجمالية حوالي  13مليون دوالر

أمريكي كما هو موضش في الجدول ادناه:

جدول رقم ( :)7المشاريا المنفذة حسب الجهات المانحة
العدد
9
7

النسبة
10.84%
8,43%

الرقم
1
2
3

هيئة االعمال الخيرية

6

7,23%

4

البنك اإلسالمي للتنمية بجدة

5

6,2%

5

أهل الخير

5

6,2%

6

منظمة الصحة العالمية

4

4.82%

7

جمعية الهالل األحمر الكويتي

4

4,82%

8

المساعدات النرويجية
UNFPA

4

4,82%

10

السالم والتضامن واإلتاثة

3
3

3.61%
3,61%

11

اللجنة القطرية

3

3,61%

9

المؤسسة
MAP-UK
الصليب األحمر

المصدر( :التقرير السنوي لإلدارة العامة للتعاون الدولي)5102 ،

يش ــير الجدول ( )8أن العون الطبي الفلس ــطيني  MAP-UKكانت أكثر الجهات تنفيذا للمش ــاريع
بنســ ـ ــبة ( ،)%10,84والتي كان معظمها اســ ـ ــتجابة للوضـ ـ ـ ــع الطارئ الذي أفرزه العدوان األخير،
تلتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بنسبة (.)%8,43

وترى الباحثة أن مسـ ـ ــيولي التنسـ ـ ــيق في اإلدارة العامة للتعاون الدولي كان لهم الجهد المبذول في

التنسـيق والتواصـل مع تلك المنظمات الداعمة للقطاع الصـحي الحكومي وخاصـة في فترة العدوان

األخير على قطاع تزة عام  2014من أجل تســويق وجلب التمويل للمشــاريع الصــحية باإلضــافة
إلى المناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات العاجلة والموجهة للجهات المانحة والتي كانت تهدف إلى تقديم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدات

الالزمة في حاالت األزمات والطوارئ التي يتعرض لها القطاع الصحي الحكومي.
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الفصــل الثـــالث :الدراسات السابقة:
مقدمة
 1-1دراسات محلية
 2-1دراسات عربية
 1-1دراسات أجنبية
 4-1التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
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مقدمة:
تمثل الد ارس ــات الس ــابقة رافداً أس ــاس ــياً من روافد المعرفة النظرية والعملية ،وكذلك خبرات وتجارب
الســابقين واالطالع على أهم إنجازاتهم والنتائج والتوصــيات التي خلصــت إليها د ارســاتهم وبحوثهم،

والتي لها األثر الكبير في إثراء معرفة ومعلومات الباحثة ،مما يساعدها في تكون خلفيه جيدة عن
موضـ ـ ــوع د ارسـ ـ ــتها ،ومما يسـ ـ ــهل أمر إنجازها بشـ ـ ــكل أفضـ ـ ــل وأكثر عمقاً وشـ ـ ــموالً ،وكذلك تجنب

األخطاء والهفوات التي وقع بها الباحثون السابقون ،وقد استعرضت الباحثة أهم الدراسات السابقة
التي تناولت موضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة ،سواء أكانت بشكل مباشر أم تير مباشر،

حيث قامت الباحثة بتقســيمها إلى ثالثة أقســام :د ارســات محلية ،ود ارســات عربية ،ود ارســات أجنبية

وكذلك تم ترتيبها من األحدث إلى األقدم حسب تاريخها .وبعد االطالع على ما توفر من الدراسات
المتعلقة بموضــوع التنســيق تم مالحظة ندرة الد ارســات األجنبية المتوفرة في هذا المجال ،بينما كانت

هناك د ارســات محلية عديدة تناولت الموضــوع بشــكل تير مباشــر أما الد ارســات العربية فقد تناولت

الموضوع بشكل مباشر.

 1-3الدراسات الفلسطينية:
 .1دراسة :البسيوني ( ".)2114إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية
في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء العاملين فيه".

هدفت الد ارس ــة إل ــى تقي ــيم دور التموي ــل ال ــدولي ف ــي تط ــوير القط ــاع الص ــحي الفلس ــطيني ف ــي و ازرة
الص ـ ــحة ف ـ ــي قط ـ ــاع تـ ـ ـزة ،وت ـ ــم اعتم ـ ــاد االس ـ ــتبانة ك ـ ــأداة رئيس ـ ــة لجم ـ ــع المعلوم ـ ــات معززة ذلك

بمقابالت معمقة مع مختصي التمويل الـ ــدولي فـ ــي الـ ــو ازرة .وشـ ــمل مجتمـ ــع الد ارسـ ــة المـ ــدراء مـ ــن
المس ــتويات اإلداري ــة العلي ــا والوس ــطى ف ــي و ازرة الص ــحة والب ــالغ ع ــددهم ( ،)172بنس ــبة اس ــتجابة

قدرها ( ،)%83وتم استخدام حزمة برنامج  SPSSلتحليل البيانات.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 أظهرت النتائج أن كل من إدارة التمويل الدولي في الـ ــو ازرة ،وادارة التمويـ ــل الـ ــدولي مـ ــن قبـ ــل
الجهات المانحة ،واألوضاع السياسية السائدة تيثر على إسهامات التمويل الـدولي فـي تطـوير

قطـاع الرعاية الصـحية فـي و ازرة الصـحة عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية (.)2.26
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 كمـا وأوضـحت النتـائج أن التمويـل الـدولي ضـروري وحيـوي لقطـاع الصـحة ( ،)%86.8وقـد
قـدم إسـهامات بـارزة فـي األزمـات والظــروف الطارئــة ( ،)%74.3وأســهم فــي تطــوير الرعايــة

الصــحية األوليــة والثانويــة بدرجــة كبي ـرة ).(70%

 من ناحية أخرى أظهـ ـ ـ ــرت النتـ ـ ـ ــائج أن التمويـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدولي يعـ ـ ـ ــد مصد اًر مالياً آمناً)(%51.6
ومستداماً ( ،)%64.3كما أنه كافياً لتنفيـ ــذ األنشـ ــطة الصـ ــحية الالزمـ ــة ( ،)%49.8وكانـ ــت

الظـروف السياسية السائدة هــي الصــعوبة الرئيســية التــي تواجههــا و ازرة الصــحة فــي تــأمين
التمويــل ال ـدولي.

 ولعــل مــن أهــم التوصــيات ضــرورة التعــاون والتنســيق المتبــادل مــن أجــل االســتغالل األمثــل
له ـ ــذا التموي ــل ،وبن ــاء الق ــدرات المس ــتدامة للنظ ــام الص ــحي بأكمل ــه .إض ــافة إل ــى إدارة مص ــادر

التك ــاليف ف ــي و ازرة الص ــحة بش ــكل فع ــال وتفعي ــل الخط ــة االس ــتراتيجية الص ــحية الوطنيـ ـة ف ــي

جميـع م ارحـل العمليـة التمويلية.

 .2دراســــة :حماد(" .)2013المســــاعدات التركية في تحســــين مســــتوى الخدمات الصــــحية في
قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى تقييم دور المساعدات التركية في تحسين مستوى الخدمات الصحية في قطاع

تزة ،وأتبع في الد ارس ـة المنهج الوصــفي التحليلي حيث تم اســتخدام اســتبانة كأداة لجمع البيانات،
وتألف مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ــة من ( )190من الفئة الخاصـ ـ ـ ـ ــة والفئة العليا والفئة األولي القائمين على

و ازرة الصـ ــحة وقد اسـ ــتجاب منهم ( )137بنسـ ــبة ( .)72%وقد اسـ ــتخدم الباحث لتحليل البيانات

البرنامج اإلحصائي .SPSS

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 تشـ ـ ـ ــير نتائج الد ارسـ ـ ـ ــة أن نسـ ـ ـ ــبة المسـ ـ ـ ــاعدات التركية للقطاع الصـ ـ ـ ــحي األهلي من إجمالي
المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدات التركية المقدمة للقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي خالل الفترة من  2012 – 2008بلغت

( )94.5%بينما كانت نسـ ــبة القطاع الصـ ــحي الحكومي من إجمالي المسـ ــاعدات التركية في
تلك الفترة ما نسبته (.)5.5%

 بلغت نســبة المســاعدات المقدمة للقطاع الصــحي الحكومي خالل الفترة الواقعة ما بين 2007
–  )%98.26(2012من اإلجمالي الكلي للمســاعدات ،بينما كانت نســبة المســاعدات التركية

في نفس الفترة ( )%1.74من اإلجمالي الكلي للمساعدات المقدمة لو ازرة الصحة الفلسطينية.
 كما أشارت النتائج إلى أن القطاع الصحي الحكومي يعاني عج اًز دائماً في الموازنة سنوياً.
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 .1دراســـــة :أبو ســـــلطان( " .)2013واقا التنســـــيق بين منظمات المجتما المدني وأثره على
التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره على
التنمية الزراعية المس ــتدامة في قطاع تزة ،واس ــتخدمت الد ارس ــة المنهج الوص ــفي التحليلي كما

اعتمدت منهجية متكاملة في جمع البيانات اشـ ـ ـ ــتملت على أسـ ـ ـ ــلوب المجموعات البيرية حيث
اسـ ــتخدمت االسـ ــتبانة كأداة لجمع البيانات .اسـ ــتهدفت الد ارسـ ــة جميع منظمات المجتمع المدني

العاملة في القطاع الزراعي وعددها) (41منظمة ،ولصـغر مجتمع الد ارسـة تم اسـتخدام أسـلوب
المس ـ ـ ــش الش ـ ـ ــامل للعاملين في هذه المنظمات ممن يعملون كريس ـ ـ ــاء لمجالس اإلدارة والمدراء

التنفيذيين ومســئولي التنســيق أو مســئولي العالقات العامة ،حيث تم توزيع اســتبانة؛ على مجتمع

الدراسة ،وبلغ عددهم ( )123فرداً وقد تم استرداد ( )113استبانة؛ أي بنسبة .82%
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 إدراك المس ـ ـ ــيولين في الو ازرة وفي منظمات المجتمع المدني ألهمية التنس ـ ـ ــيق ،ومع ذلك فهناك
ضـ ـ ــعف في وجود آليات فعالة لتطبيق التنسـ ـ ــيق على األرض ،وذلك بسـ ـ ــبب ضـ ـ ــعف اإلطار

القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات والقطاع الحكومي .من وجهة نظر المس ــتفيدين ،فإن
عدم إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكهم في تحديد احتياجاتهم من قبل منظمات المجتمع المدني من أهم معوقات

التنسيق.

 في المقابل أظهرت الد ارســة أن التنســيق له نتائج اقتصــادية على صــعيد التنمية الزراعية على

المس ـ ــتوى الوطني وعلى مس ـ ــتوي المزرعة أهمها التوس ـ ــع في الرقعة الزراعية وزيادة مس ـ ــاهمة
الزراعة في إجمالي الناتج المحلي.

 .4دراسة :الخالدي (" .)2012إسهامات التمويل الدولي في تطوير النظام الصحي الفلسطيني
بالتركيز على المؤسسات الصحية غير الحكومية العاملة في محافظات غزة".

هدفت الد ارس ـ ــة إلى تقييم دور التمويل الدولي في دعم النظام الص ـ ــحي في الميسـ ـ ـس ـ ــات تير
الحكومية في محافظات تزة .واعتمدت الد ارس ـ ـ ــة المنهج الوص ـ ـ ــفي التحليلي ،اتبع الباحث في

د ارس ـ ـ ــته البحث الكمي والنوعي ،حيث تم جمع البيانات من خالل أداة االس ـ ـ ــتبانة والمقابالت مع

( )8مســيولين مهمين ،وتضــمنت الد ارســة ( (52منظمة تير حكومية ،حيث اســتجاب منهم()48
بنسبة  .%88واستخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSفي تحليل البيانات.
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أن اإلسهام الكلي للتمويل الدولي تمثل بمعدل  3من  2.05بنسبة مئوية 68.46%.وأوصت

الد ارس ـ ـ ـ ــة إلى أن الممول والميسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات تير الحكومية تحتاج إلى التنس ـ ـ ـ ــيق لتحقيق احتياجات

تركيز أكبر على تطوير الريى المش ـ ـ ــتركة والتنس ـ ـ ــيق المتواص ـ ـ ــل
المجتمع الفلس ـ ـ ــطيني .ويتطلب
اً
والنجاعة والفاعلية المستدامة في تنفيذ مشاريع تطويرية.

 أظهرت نت ــائج البح ــث أن  %86.4من م ــدراء المنظم ــات تير الحكومي ــة هم من ال ــذكور،
ومعظمهم حاصلين على شهادة البكالوريوس ،ولديهم  16سنة خبرة.

 وأشارت النتائج أن  %96من المنظمات تير الحكومية لها عالقة بتقديم الخدمات الصحية.
 .5دراســـــة :الرفاتي( " .)2011مدى قدرة المنظمات األهلية الصـــــحية بقطاع غزة على تطبيق
بطاقة األداء المتوازن ( )BSCكأداة لتقويم األداء التمويلي".

هدفت هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة إلى تبيان مفهوم بطاقة األداء المتوازن ومدى قدرة تطبيقها بالمنظمات
الص ـ ـ ـ ــحية األهلية بقطاع تزة في قياس وتقويم األداء التمويلي ،ومعرفة مدى توفر المقومات

الالزمة في هذه المنظمات لتطبيق بطاقة األداء المتوازن ،والعالقة بين تطبيق بطاقة األداء
المتوازن وكفاءة األداء التمويلي ،ودراسة األبعاد األربعة الخاصة التي تقوم عليها بطاقة األداء

المتوازن ومدى مالءمتها لبيئة المنظمات الصـ ـ ـ ــحية األهلية بقطاع تزة .واعتمدت الد ارسـ ـ ـ ــة

المنهج الوصـ ــفي التحليلي كما أنه اسـ ــتخدم أسـ ــلوب العينة العش ـ ـوائية الطبقية في اختياره لعينة

الد ارس ــة ،واس ــتخدم االس ــتبيان كأداة في جمع البيانات األولية ،حيث يتكون مجتمع الد ارس ــة من
كل فرد من العاملين في المنظمات الصحية األهلية في قطاع تزة يعمل كعضو لمجلس اإلدارة

شخصا من
أو مدير مالي أو مدير تنفيذي أو رئيس قسم ،وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة )(130
ً
ص ـا وتم توزيع أداة الد ارســة عليهم
العاملين وقد تم اختبار عينة عش ـوائية تتكون من ) (70شــخ ً
وقد تم استرداد  61استبيان من العاملين مجتمع الدراسة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 توصــلت الد ارســة إلى عدة نتائج أهمها يتمثل في أن المقومات الالزمة لتطبيق بطاقة األداء

المتوازن في المنظمات الصـ ـ ـ ــحية األهلية بقطاع تزة لتقويم األداء التمويلي تتوفر بنسـ ـ ـ ــبة
 ،%76.18وأن إدارة المنظمات الصحية األهلية تهتم بدرجة كبيرة بتقويم أدائها التمويلي من

جوانب تير مالية باإلض ـ ــافة إلى الجوانب المالية بنس ـ ــبة  ، 72.13 %وأن تطبيق بطاقة
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األداء المتوازن ييدي إلى زيادة كفاءة األداء التمويلي بدرجة كبيرة بنس ـ ــبة  ،%72.13وأن

أبعاد بطاقة األداء المتوازن مالئمة لبيئة المنظمات الصحية األهلية بقطاع تزة بدرجة كبيرة.
 .6دراسة :حماد ( " .)2010تقييم المشاريا في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة".

هدفت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على تقييم المشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع في المنظمات تير الحكومية بقطاع تزة من
وجهة نظر مديري المشاريع ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وصمم استبانة خصيصا
لجمع البيانات ،ثم اس ـ ــتخدام العينة العشـ ـ ـوائية المنتظمة ،حيث تم توزيع  160اس ـ ــتبانة واس ـ ــترد

 ،145أي ما نسبته.90.6 %

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي:
 أظهرت الدراسة أنه يتم تقييم المشاريع اعتماداً على معيار االرتباط بنسبة ، 73.9 %ومعيار
الكفاءة بنســبة  ،%69.16ومعيار الفاعلية بنســبة ، 68.23 %ومعيار األثر بنســبة 70.93
 ،%ومعيار االستدامة بنسبة 69.34%

 وكما أظهرت الد ارس ـ ـ ــة عدم وجود فروق تعزى إلى كل من المتغيرات الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية " العمر،
الجنس ،الميهل العلمي وس ــنوات الخبرة"  ،وخص ــائ

المنظمات تير الحكومية عمرها ،عدد

المشاريع وعنوان المنظمة"  ،ووجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة وعنوان المنظمة بالنسبة

لمعيار الفاعلية.

 .7دراســـة( :أبو حماد".)2111 ،التمويل الدولي للمؤســـســـات الفلســـطينية وأثره على التنمية
السياسية في قطاع غزة عام  2111- 2111م دراسة ميدانية".
هدفت هذه الد ارســة الى الوقوف على دور التمويل الدولي للميس ـســات االهلية الفلســطينية ،ومعرفة
تأثيره على التنمية الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــة في قطاع تزة ،ومدى الدور الذي لعبة التمويل الدولي في تحقيق

متطلبات التنمية الس ـ ــياس ـ ــية للمجتمع الفلس ـ ــطيني وفق احتياجاته .إن المقاربة التي اعتمدت عليها

الد ارس ــة تقوم على توص ــيف وتحليل مدى مس ــاهمة التمويل الدولي في احداث تنمية س ــياس ــية في

قطاع تزة ،وعن برامج التنمية الســياســية التي نفذتها الميسـســات االهلية الفلســطينية المتلقية للدعم

ومدى ومالءمتها لبرامجها التنموية ،مسـ ـ ــتخدمة أداة االسـ ـ ــتبيان على مجتمع الميس ـ ـ ـس ـ ـ ـات الدولية

وشركائهم من الميسسات االهلية المحلية التي تنبت برامج تنموية سياسية .يشكل مجتمع الدراسة
من العاملين في برامج التنمية السياسية المجتمعية في قطاع تزة والبالغ عددهم ( )172موظف.
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن التمويل الدولي ال يحقق اولويات التنمية في فلسـ ـ ـ ــطين بسـ ـ ـ ــبب سـ ـ ـ ــعيه الى تحقيق تايات
سياسية للدول المانحة في المجتمع الفلسطيني.

 أن المسـ ـ ـ ـ ــاعدات التي قدمتها المنظمات الدولية تمت وفق خطة تنموية تتناسـ ـ ـ ـ ــب مع اهدافها
السياسية ،وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني.

 أن الميسسات األهلية الفلسطينية ليس لديها أجندة وطنية واضحة تجاه اولويات التمويل وهي
تسـتجيب بشـكل مباشـر لبرامج وسـياسـات المانحين مما انعكس بشـكل سـلبي على واقع التنمية

السياسية.

 .8دراســـة :شـــبات والكفارنة ( " .)2010الصـــعوبات التي تواجه منظمات المجتما المدني في

الحد من نســـبة الفقر والبطالة في قطاع غزة – من وجهة نظر مديري شـــبكة المنظمات األهلية
الفلسطينية"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في الحد

من نسـ ــبة الفقر والبطالة في قطاع تزة الذي يواجه الحصـ ــار الظالم المفروض من قبل االحتالل
اإلســ ـ ـرائيلي ،باإلض ـ ـ ــافة إلى ما خلفته الحرب األخيرة على أبناء القطاع من قتل ودمار وتهجير،
تمثلـت عينـة الـد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في المنظمـات المـدرجـة في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة المنظمـات األهليـة في قطـاع تزة،

ومس ــتبعدين الض ــفة الغربية منها لص ــعوبة الوص ــول إلى البيانات ،وبلغ عددها  31منظمة .وقد
اســتخدم الباحثان أســلوب المنهج الوصــفي التحليلي على أســاس المســش الشــامل لعينة الد ارســة من
وجهة نظر مدراء تلك المنظمات.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 إن التنســيق بين المنظمات األهلية ضــعيف ويحتاج إلى آليات تعزيز وتطوير عملية من أجل
تقلي

نسبة البطالة والفقر في قطاع تزة.

 كذلك اعتبر إتالق المعابر معيقاً بص ـ ـ ــورة واض ـ ـ ــحة في وص ـ ـ ــول االحتياجات الالزمة للفئات
المحتاجة والمهمشة ،وقد أوصى الباحثان توزيع الموارد المتاحة بطريقة شفافة وعادلة.

 ووجد أن التنسـ ـ ـ ـ ــيق بين الجهات الحكومية والمنظمات األهلية أيض ـ ـ ـ ـ ـاً ضـ ـ ـ ـ ــعيف ويحتاج إلى

تطوير من أجل مسـ ـ ــاندة الفئات المحتاجة والمهمشـ ـ ــة ،وقد أوصـ ـ ــى الباحثان بضـ ـ ــرورة مبادرة
الجهات الحكومية بالتنسـ ــيق مع المنظمات األهلية من أجل مسـ ــاندة تلك الفئات وعدم التركيز

على اإلجراءات اإلدارية والقانونية فقط.
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 .9دراســـــــــة( :ديفويروترتير" .)2119 ،تتبا الدعم الخارجي للمنظ مات الفلســـــــــطينية غير
الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة ."2118- 1999
هدفت الدراسة الى تتبع وتوثيق التمويل من الجهات المانحة الخارجية للمنظمات الفلسطينية تير
الحكومية في الض ـ ـ ـ ـ ــفة الغربية وقطاع تزة على مدى العش ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ــنوات .مع التركيز على حجم

المس ـ ــاعدات ،إض ـ ــافة الى التوزيع الجغرافي والقطاعي والجهة المس ـ ــتفيدة من توزيع التمويل .وقد

اتبعت الد ارســة في منهجيتها مراجعة االدبيات الســابقة وعمل مقابالت ،باإلضــافة إلجراء مسـحين

لطرفي الد ارسـ ــة :االول يركز على المانحين الخارجيين واآلخر يركز على المنظمات الفلسـ ــطينية

تير الحكومية ( 41ميسـ ـ ـس ـ ــة) ،ومن ثم مقارنة المعلومات مع البيانات المتوفرة في نظام رص ـ ــد

المساعدات الفلسطيني لدى و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 ان مبلغ المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدات الخارجية التي دخلت الضـ ـ ـ ـ ـ ــفة الغربية وقطاع تزة نوعها اختلفت وفقا
لألوض ـ ــاع الس ـ ــياس ـ ــية إض ـ ــافة لكون المس ـ ــاعدات الخارجية حيوية لكل من الس ـ ــلطة الفلس ـ ــطينية
وللمنظمات تير الحكومية الفلسطينية.
 .11دراســـــة :أبو نحلة ( " .)2008دور المنظمات غير الحكومية الفلســـــطينية في اســـــتغالل
أموال الدعم الخارجي لخلق فرص عمل مســــتدامة ودعم الرياديين" .هدفت الد ارس ـ ــة إلى التعرف
على دور المنظمــات تير الحكوميــة في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل أموال الــدعم الخــارجي في خلق فر

عمــل

مســتدامة ودعم الرياديين ،اســتخدمت الباحثة المنهج الوصــفي التحليلي معتمدة في جمع البيانات
على أداة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــدفين العــاملين في قطــاع التنميــة في المنظمــات تير الحكومي ـة

الفلسـ ـ ـ ــطينية في قطاع تزة ،ومجموعتين مركزتين من الرياديين من مختلف المسـ ـ ـ ــتويات التعليمية
من كال الجنســين والتي تتراوح أعمارهم ما بين  22-18ســنة واشــتملت كل مجموعة على ()10
أشـ ـ ـ ــخا

 ،باإلضـ ـ ـ ــافة إلى أنه تم إجراء مقابالت مع المسـ ـ ـ ــيولين عن برنامج البطالة في المركز

الرئيسي لألونروا في قطاع تزة.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 إن تدهور القضــايا الســياســية وخاصــة النزاع الداخلي (االنقســام الســياســي) بين الحكومتين في

قطاع تزة والضــفة قد أدى إلى تياب حكومة قوية وفعالة وقد أثر هذا ســلباً على العالقة بين

المنظمات الفلسطينية تير الحكومية والسلطة الوطنية الفلسطينية والذي أدى بدوره إلى تياب
84

الدور اإليجابي للسـ ـ ــلطة الفلسـ ـ ــطينية في التنسـ ـ ــيق بين المنظمات تير الحكومية الفلسـ ـ ــطينية

والجهات المانحة والذي انعكس سلباً على إمكانية توفير فر

عمل ثابتة.

 إن المنظمــات تير الحكوميــة تير مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولــة في أتلــب األحيــان عن احتيــاجــات ومتطلبــات
الجهـات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيـدة ،وال تقوم المنظمـات تير الحكوميـة بـالتـدخالت تبعـاً لتقييم االحتيـاجات

للفئــات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــدفــة ،وقــد كــان ذلــك واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاً في نوعيــة الخــدمــات التي تقــدمهــا المنظمــات

الفلسـ ــطينية تير الحكومية للجهات المسـ ــتفيدة .إن  %62من مشـ ــاريع المنظمات الفلسـ ــطينية
تير الحكومية تركز على برامج التدريب بينما  %13تركز على دعم الرياديين وخلق فر

مستدامة.

أوصت الدراسة بما يلي:

 أن تقوم الســلطة الوطنية بزيادة جهودها لتلعب دو اًر أكثر فاعلية في التنســيق بين الميس ـســات
األهلية والداعمين.

 وأن توحد الســلطة الفلســطينية جهودها مع الميسـســات األهلية الفلســطينية للوصــول إلى تكامل
فيما بينها وليس التنافس.

 2-3الدراسات العربية:
 .1دراســــــــة :الفهيد(" .)2006التنســــــــيق بين األجهزة األمنية ودوره في مواجهة األزمات في
مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية".

هدفت الد ارس ـ ــة إلى التعرف على دور التنس ـ ــيق بين األجهزة األمنية في مواجهة األزمات والتعرف
على أســاليب التنســيق والمعوقات التي تحد من التنســيق ،واســتخدم الباحث أداة االســتبانة في جمع

البيانات ،وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين بغرف العمليات والمشرفين عليهم في األجهزة

األمنية واألمن الص ـ ـناعي بمدينة الجبيل الصـ ــناعية ،والبالغ عددهم ( )250فرداً ،وتمكن الباحث
من اس ــتعادة ( )223من أص ــل) (250اس ــتبانة موزعة مما يمثل نس ــبة ( % )80,92من إجمالي
االستبانات التي تم توزيعها .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل

البيانات.

واهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 وجود تنســ ــيق ٍ
عال بين األجهزة األمنية المســ ــئولة عن مواجهة األزمات ،وكان في مقدمته
"إدراك المسئولين أهمية التنسيق فيما بينهم لمواجهة األزمات األمنية".
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 وجود أســـاليب تنســـيقية بدرجة قوية بين األجهزة األمنية لمواجهة األزمات ،وكان من أهمها
"التنسيق عن طريق ترف العمليات".

 هناك معوقات تحد بدرجة كبيرة من التنسيق بين األجهزة األمنية في مواجهة األزمات ،وكان
من أبرزها" إتفال تنمية وتطوير األســاليب واألدوات المتبعة في التنســيق وممارســتها بصــورة
مستمرة مع عدم األخذ بما هو حديث من أساليب.

أوصت الدراسة بما يلي:


العمل على وضـ ــوح األهداف من التنسـ ــيق ،ووضـ ــوح الدور والمهام والمسـ ــئوليات وتنفيذها
بدقة ،مع البعد عن الغموض واالجتهادات تير الفعالة في األجهزة المعنية بمواجهة

األزمات األمنية.



ضــرورة الحر

على ترســيخ وتعميق مفاهيم وقيم التعاون والمشــاركة في روح الجماعة بين

الجهات المعنية بمواجهة األزمات األمنية.
 .2دراسة :عبد العزيز ( " .)2006دور مجالس المناطق والمجالس المحلية في التنسيق بين
األجهزة الحكومية الخدمية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية".

هدفت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى تحليل دور مجالس المناطق والمجالس المحلية في التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين األجهزة
الحكومية الخدمية في منطقة الرياض ،والتعرف على األنشـ ـ ـ ــطة التي يتم النسـ ـ ـ ــيق فيها وايضـ ـ ـ ــاح
األسـ ـ ـ ــاليب التنسـ ـ ـ ــيقية لمجالس المناطق في المملكة العربية السـ ـ ـ ــعودية ،واتبعت الد ارسـ ـ ـ ــة المنهج

الوصـ ـ ـ ــفي التحليلي ،وتمثل مجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة بأعضـ ـ ـ ــاء مجلس منطقة الرياض من أجهزة حكومية

وأهالي فض ـ ـ ـ ـ ـالً عن المجالس التابعة لها في منطقة الرياض والتي يبلغ عددها( )19مجلس ـ ـ ـ ـ ـاً وتم

توزيع ) )232اسـ ـ ــتبانة على أعضـ ـ ــاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية وكانت عدد االسـ ـ ــتبانات
الصـ ـ ــالحة ( ،(116كما تم توزيع االسـ ـ ــتبانة على أعضـ ـ ــاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية من
األهالي عددها ( ،)190وكان عدد االس ـ ــتبانات الص ـ ــالحة منها ( ،)95وتم اس ـ ــتخدام أداة المقابلة
ألصحاب السمو الملكي وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجالس المحلية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 تبين أن أفراد العينة المدروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئولين في األجهزة الحكومية يوافقون على جميع
اآلليات المقترحة للتنسـ ـ ـ ــيق ،أهمها :آلية االجتماعات واللقاءات ،والتخطيط للنسـ ـ ـ ــيق مع فروع
األجهزة الحكومية ذات العالقة المش ـ ـ ـ ــتركة ،ووجود ض ـ ـ ـ ــابط اتص ـ ـ ـ ــال مس ـ ـ ـ ــيول لتولي متابعة

التنسيق.
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 من أهم المعوقات من وجهة نظر المس ـ ـ ــئولين في األجهزة الحكومية نق

االعتمادات المالية

المخصصة لعمليات التنسيق وعدم تجديد الوسائل والتقنيات لتسهيل عمليات التنسيق.

 تبين أن أفراد العينة المدروســة من األهالي يوافقون بشــدة على مجموعة من االقتراحات لزيادة

التنســيق بين الجهات المختلفة أثناء التخطيط ،مثل :تحســين كفاءة األفراد المعنيين بالتنســيق،
وزيادة مســتوى التعاون بين الجهات المعنية بالتنســيق ،وتوضــيش األهداف الموضــوعة لعمليات

التنسيق.

وأوصت الدراسة بما يلي:
 تعزيز االهتمام بزيادة فاعلية التنسيق لإلدارة المحلية ،مع توضيش االختصاصات لكل جهة.
 التركيز على إيجاد آليات أكثر فاعلية للتنس ـ ــيق والتي تتطلب التدريب على وس ـ ــائل االتص ـ ــال
التقني مثل الشبكات والبريد اإللكتروني وتيرها.

 3-3الدراسات األجنبية:
 .1دراســـــة" .)Hedlund,2010( :القوة العددية :مراجعة التنســـــيق بين المؤســـــســـــات غير
الحكومية في الميدان – دراسة حالة في هايتي".

هدفت الد ارسـ ـ ــة إلى التعرف على بعض القضـ ـ ــايا الرئيسـ ـ ــية الخاصـ ـ ــة بالتنسـ ـ ــيق في الميدان بين

المنظمات تير الحكومية بتكليف من المجلس الدولي المس ـ ـ ــيول عن التنس ـ ـ ــيق للهيئات الخيرية،
وتمثــل مجتمع الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بــالمنظمــات تير الحكوميــة المحليــة في هــايتي والتي تتراوح عــددهــا

) )20000 -3000واشــتملت عينة الد ارســة على األعضــاء المســيولين في تلك المنظمات تير
الحكومية الدولية وعددهم ( ،)400وتم اســتخدام أداة المقابلة للحصــول على المعلومات ،ود ارســة
محاضر االجتماعات التي كانت تعقد بين المنظمات الدولية تير الحكومية والمحلية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 عـ ــدم وجود تعـ ــاون بين المنظمـ ــات المحليـ ــة والمنظمـ ــات الـ ــدوليـ ــة تير الحكوميـ ــة في تقـ ــديم
المساعدات والدعم المطلوب والالزم للشعب الهايتي.

 كانت هناك تقارير تدل على الفس ــاد وس ــوء اس ــتخدام المس ــاعدات اإلنس ــانية من قبل المس ــيولين
في الكوارث السابقة.

 عدم وجود تنسـ ـ ـ ــيق في بعض القضـ ـ ـ ــايا كان له سـ ـ ـ ــلبياته وأدي إلى اسـ ـ ـ ــتجابة تير فعالة وتير
مناسبة.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كما يلي:
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 يجب أن يكون الدعم لعملية التنس ــيق بين المنظمات تير الحكومية يلبي احتياجات أص ــحاب
المصالش بأقصى درجة ممكنة ،ويركز على بعض اإلنجازات السريعة على المدى القريب.

 التنس ـ ــيق يتطلب وس ـ ــطاء لديهم مهارات التواص ـ ــل والقدرة على التفاوض وبناء عالقات جديدة
وأن يكون لديهم الوعي بالتأثير على الجهات المختلفة المعنية بالتنسيق.

 .2دراسة " .)Sridhar , 2009( " :التمويل الرأســـي فـــي قطـــاع الصـــحة :دروس للتعلم من

الصندوق العالمي ."GAVI

ناقشت الدراسة وقامت بتحليل الكثير من حاالت تجارب تموي ـ ـ ــل البل ـ ـ ــدان لقطاعه ـ ـ ــا الص ـ ـ ــحي،

ووج ــد أن التـ ـ ــدخالت الخارجيـ ـ ــة يمكـ ـ ــن أن تعمـ ـ ــل علـ ـ ــى النحـ ـ ــو األمثـ ـ ــل فـ ـ ــي البيئـ ـ ــات المحـ ـ ــدودة
الم ـ ـ ـ ـ ـوارد للغايـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع محدودية في البنية التحتية ،وضعف في النظم الصحية األساسية ونق

شديد في خـدمات الرعايـة الصـحية .وخلصـت أيضـا إلـى أن إدخـال التمويـل الرأسـي فـي البلـدان
المنخفضـ ــة الـ ــدخل لـ ــه عيوبـ ــه ،باإلضافة إلى عدد من العوامل الخارجية السلبية للبلدان المتلقية.

مثل إثقال البلدان المتلقية بعملي ــات متع ــددة ،متطلب ــات التموي ــل ،وهياك ــل إع ــداد التق ــارير ،والت ــي
تجعـل مـن الصـعب بالنسـبة لهـم وضـع استراتيجية شمولية ألولويات القطاع الصحي في بلدانهم.

والت ــي ت ــيدي إل ــى وج ــود تكام ــل مح ــدود م ــن البـ ـرامج ال أرس ــية م ــع خ ــدمات الص ــحة العام ــة ف ــي

البلـ ــدان المتلقيـ ــة ،والتـ ــي تـ ــيدي إلـ ــى ازدواجيـ ــة الجهـ ــود التي تحدث فيها أوجه القصور في تقديم
الرعاية الصحية وتفتيت النظام الصحي .

أخي ار أوصت الدراسة بأن األثر اإليجابي وكذلك السلبي للتمويل الرأسي فـ ـ ـ ــي قطـ ـ ـ ــاع الصـ ـ ـ ــحة

يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن ييخذ بعين االعتبار قبل النظر فيما إذا كانت تلك اآلليات يمكن توس ـ ـ ـ ـ ــيعها إلى
قطاعات أخرى.
 .1دراسة" .)Pereira, 2009( :فعالية المعونة في قطاع الصحة في افريقيا".
الدراسة هي واحدة من سلسلة من الدراسات حول فعالية المعونة في قطـ ــاع الصـ ــحة فـ ــي أفريقيـ ــا،
وف ـ ــي منهجيته ـ ــا ت ـ ــم اس ـ ــتخدام الط ـ ــرق النوعي ـ ــة بجان ـ ــب مراجع ـ ــة األدبي ـ ــات .وج ـ ــدت الد ارس ـ ــة أن

المس ـ ـ ـ ـ ــاعدات ف ـ ـ ـ ـ ــي زامبيا اآلن أفضل تنسيقاً وانتظاماً ومملوكة من قب ـ ـ ـ ـ ــل الحكوم ـ ـ ـ ـ ــة ،وتظه ـ ـ ـ ـ ــر
اإلحص ــاءات الص ــحية تق ــدما جيداً ،بصحة األطفال واألمه ــات ،وانتش ــار في ــروس نقـ ـ
البشـرية فـي انخفـاض ،وعلـى الـرتم من التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
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المناع ــة

 أنـه لـيس مـن الواضـش أن قيمـة كـ ــل دوالر أمريكـــي مـــن المســـاعدات هـــي اآلن أعلـــى ممـــا
كان ــت علي ــه ف ــي الماض ــي ،وأن األرق ــام الصحية قد تعكس مجرد الزيـادة فـي تـدفقات المعونـة
وليسـت دلـيال علـى فعاليـة المعونـة.

 أن هناك ت ضــارب فــي اآلراء بــين المختصــين حــول فعاليــة التمويــل الــدولي وعدمــه ،وهنــاك
انتقــادات لــبعض الممارســات.

 كمــا وذكــرت اســتخدام مــا أســمتهم بشــركاء التنميــة لط ارئــق مختلفــة للمســاعدات لــدعم القطاع

الصحي ،مث ـ ـ ــل أن بع ـ ـ ــض الم ـ ـ ــانحين يجمعون أم ـ ـ ـوالهم ف ـ ـ ــي حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ــديره وزارة الصحة،
وبعضهم يوفر دعم لموازنة قطاع الصحة.

وأوصت الدراسة بما يلي:
 وأوصت الدراسة بمواءمة المس ـ ــاعدات م ـ ــع خط ـ ــة الحكوم ـ ــة وتحسين تنسيق المعونة ،وتفعيل
ميسسات المجتمع المدني الصحية.

 .4دراسة" .)Giacaman et al. ،2119( :الوضا الصحي والخدمات الصحية في االراضي
الفلسطينية المحتلة".
بحثت الدراسة العوامل التي تساهم في المشاكل الصحية والنظام الصحي الفلسطيني في السلطة
الوطنية الفلس ـ ـ ــطينية ،واالعتماد على المس ـ ـ ــاعدات الدولية لتوفير الموارد .وص ـ ـ ــف الخص ـ ـ ــائ
الديموترافية ،الحالة الصحية المقدمة للسكان الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أن الجهات المانحة تعمل مع اجندات مختلفة واعتماد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدات المالية من

الجهات المانحة تسببت في تجزئة البرامج.

أن معظم ميزانية الص ــحة الفلس ــطينية المحتلة يتم تمويلها من قبل الوكاالت المانحة تس ــببت في

تجزئة البرامج ،والتي لديها دو ار ميث ار في تحديد سياسة السلطة.
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 .5دراسة" .)Mataria et al ,2009(:نظام الرعاية الصحية :التقييم وأجندة اإلصال ".
قدمت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة لمحة عن نظام الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ــحية الفلس ـ ـ ـ ـ ــطيني وقامت بتحليل النظام باالهتمام
باللبنات إلطار منظمة الص ـ ـ ـ ــحة العالمية المتعلق بأنظمة الص ـ ـ ـ ــحة :وهي تقديم الخدمات ،القوى

العاملة ،نظم المعلومات ،االدوات والتكنولوجيا الطبية ،التمويل ،والقيادة والحوكمة .واكدت على
تعقيد بناء النظام الص ـ ـ ــحي في ظل ظروف االحتالل العس ـ ـ ــكري ،واس ـ ـ ــتعرض ـ ـ ــت الس ـ ـ ــيناريوهات

السياسية المستقبلية ،كما اقترحت سبل لتحسين االداء والعدالة.

قامت الد ارسـ ـ ــة باسـ ـ ــتعراض االعمال المنشـ ـ ــورة والمقابالت لتحديد سـ ـ ــبل لدمج النهج التنموي مع

االستجابات لحاالت الطوارئ لخلق نظام صحي أكثر فعالية وكفاءة وعدالة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 ان فشـ ــل المحاوالت لخلق مثل هذا النظام هي ناتجة عن ترتيبات للرعاية الصـ ــحية وضـ ــعتها
الحكومة العسكرية اإلسرائيلية.

 وطبيعة السـلطة الوطنية الفلسـطينية ،التي لديها ممارسـة قليلة في السـلطة ومثقلة بعدم الكفاءة
والمحسوبية والفساد.

 إض ــافة الى اولويات تير مالئمة لتلبية رتبات الجهات المانحة للمس ــاعدات الخارجية .واخي ار
اوصت الدراسة بالنهج التنموي الذي ينبغي ان يكون متقدما ،ومتكامال مع االستجابة لحاالت

الطوارئ.

 .6دراسة" .)Abed,2007( :مراجعة قطاع الصحة".
قامت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعمل مراجعة لقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة بهدف تزويد المانحين بمعلومات حديثة حول

االحتياجات واألولويات الص ـ ـ ـ ــحية للقطاع العام أي و ازرة الص ـ ـ ـ ــحة ،من خالل مبادرة تس ـ ـ ـ ــعى الى

ترشــيد ق اررات االســتثمار لدى المانحين .اســتخدمت الد ارســة التحقيقات الوصــفية والتحليلية من قبل

مجموعــة من الخبراء الــدوليين والمحليين ،في الفترة  2226- 2226في قطــاع تزة والض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة

الغربية ،وجدت الد ارسـ ـ ــة أن الوضـ ـ ــع المالي لو ازرة الصـ ـ ــحة يتأثر بشـ ـ ــكل كبير من ارتفاع تكاليف

الخدمات ،وزيادة الطلب وعدم كفاية الميزانية والتبعية للجهات المانحة ،كما ان إيرادات التامين
الصحي الحكومي تير كافية لتغطية االحتياجات االساسية.
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وتبين أنه على الرتم من ضـ ـ ـ ــخامة المعونة المقدمة من المانحين ،تظهر المسـ ـ ـ ــاعدات الخارجية
مجزأة في ظل عدم وجود إطار واضــ ــش لتنمية القطاع الصـ ـ ــحي .لذلك اوص ـ ــت الد ارس ـ ــة بالعمل

على احتواء التكاليف ،واعادة تنظيم الخدمات من خالل دمج أفضل لمستويات الرعاية ومختلف
مقدمي الخدمات ،كما ويجب لشراكة المانحين والمستفيدين أن تيدي الى شكل تنسيق أفضل في
إطار البرامج الشاملة للقطاع.

 .7دراســـــــة".(Jelinek,2006) :عالقة المنظمات غير الحكومية بالحكومة والمجتمعات
المحلية".
هدفت الد ارسـة إلى البحث في العالقة بين الجهات الحكومية والمحلية والمنظمات تير الحكومية
في أفغانســتان ،وذلك للتعرف على التوترات بينهم ،وايجاد الصــيغة األفضــل لمشــاركة المنظمات

تير الحكومية مع الجهات الحكومية اإلقليمية والمحلية وض ـ ــمان التنس ـ ــيق الفعال بينهم .وقد تم

تنفيــذ هــذا البحــث كبحــث كمي مبني على المقــابالت المنظمــة وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــه المنظمــة ،والمالحظ ـات،

والمناقش ـ ـ ـ ــات ض ـ ـ ـ ــمن مجموعات مركزة ،وكان الهدف من ذلك بناء ص ـ ـ ـ ــورة ش ـ ـ ـ ــاملة للتص ـ ـ ـ ــورات

والعالقات لدى العاملين في المنظمات تير الحكومية وأعض ـ ــاء المجتمع والمس ـ ــئولين الحكوميين.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــملت المقابالت المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى القروي ومختلف الوزرات الحكومية في  6مدن ،وهي :هيرات،

وكابول ،وبالخط.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
احتياجا.
 المشاريع المنفذة من قبل المنظمات تير الحكومية لم تراع احتياجات الفئات األكثر
ً
 ضــعف العالقات التنســيقية بين المنظمات تير الحكومية والجهات الحكومية ،مما أثر ســلبا
على عمل هذه المنظمات.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كما يلي:
 على الحكومة تطوير شـراكة اســتراتيجية مع المنظمات تير الحكومية وانشــاء أســس للتواصــل
والتنسيق.

 يجب على المنظمات تير الحكومية تخطيط برامجها بالتنس ـ ــيق مع خطة التنمية الرس ـ ــمية
للحكومة.

91

 4-3التعقيــب على الدراســات السابقــة والفجوة البحثية:
تم إعداد الجدول رقم ( )9والذي يوضــش الفجوة البحثية وذلك من خالل التحدث عن أوجه التشــابه واالختالف بين الد ارســة الحالية والد ارســات الســابقة التي تناولت
بعض الجوانب المتعلقة
بالدراسة الحالية ،ومن ثم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
جدول رقم ( :)9المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة والفجوة البحثية
#
.1

أوجـــــه
المقارنة

الدراســــة
الحاليــــــة

أوجـــــه التشابه واالختالف ما الدراسات السابقة (الفجوة
البحثية)

متغيرات الدراسة تناولت هذه الدراســـــــة اتفقت مع دراسة الخالدي في المتغير المستقل الميهل العلمي كما اتفقت
مع د ارسـ ــة أبو سـ ــلطان ود ارسـ ــة البسـ ــيوني في المتغير المسـ ــتقل سـ ــنوات
متغيرين:
 .1المتغير المستقل :الخبرة والميهل العلمي وأيضـ ـ ـ ـاً مع د ارس ـ ـ ــة البس ـ ـ ــيوني في المتغير التابع
الرعاية الصحية األولية والثانوية بو ازرة الصحة الفلسطينية ،و مع دراسة
 نوع المنظمة
 ،Sridhar, Pereiraو اتفقت مع د ارس ـ ـ ــة أبو حماد في اختيارها نوع
 العمر
المنظمة كمتغير مستقل كما اتفقت مع دراسة الخالدي في المتغير التابع
 الميهل العلمي
هو النظام الص ـ ـ ـ ــحي الفلس ـ ـ ـ ــطيني ،ود ارس ـ ـ ـ ــة حماد في تناولها مس ـ ـ ـ ــتوى
 سنوات الخبرة
الخدمات الص ــحية كمتغير تابع ود ارس ــة  Matariaو  Giacamanفي
 عدد المشاريع
الوض ـ ــع الص ـ ــحي كما متغير تابع وأيض ـ ــا د ارس ـ ــة ديفوير و ترتير في
الدعم الخارجي كمتغير تابع.
 .2المتغير التابا:
التنسيق مع المنظمات بينما اختلفت مع د ارســة أبو ســلطان في اختيارها عمر المنظمة كمتغير
الدولية ودوره في دعم مســتقل ود ارســة الفهيد في المتغير المســتقل هو التنســيق ،ومع د ارســة أبو
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ما تميزت به الدراسة الحالية
تُع ُّد هذه الد ارس ــة أولى الد ارس ــات التي ألقت الض ــوء على دور
التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي ،رتم أن هناك د ارســات ســابقة قد ذكرت جانب دعم
القطاع الصـ ـ ـ ــحي من خالل التمويل الدولي بشـ ـ ـ ــكل عام لكن
معظمها لم تركز على دعم القطاع الصـ ــحي الحكومي بش ــكل
خا .
أيضاً هذه الدراسة حاولت إبراز وتعزيز دور عنصر التنسيق
في دعم القطاع الصـ ـ ــحي الحكومي ،باإلضـ ـ ــافة ما يميز هذه
الد ارســة أنها ركزت على المنظمات الدولية بشــكل كامل والتي
س ــاهمت بدورها في دعم القطاع الص ــحي الحكومي وذلك من
خالل عملية التنس ــيق مع تلك المنظمات ،أيضـ ـاً ما يميز هذه
الدراسة أنها ستركز في اإلجابة على أسئلة الدراسة من وجهة

نحل ــة في المتغير الت ــابع وهو خلق فر العم ــل ودعم الري ــاديين ،كم ــا
القطاع الصحي
اختلفت مع د ارس ـ ـ ــة حماد في المتغير المس ـ ـ ــتقل كما اختلفت مع د ارس ـ ـ ــة
الحكومي
الرفاتي ود ارسـ ـ ــة شـ ـ ــبات ،ود ارسـ ـ ــة  Jelinekوالكفارنة أيض ـ ـ ـاً في تحديد
المتغيرات.
ال ـم ـن ـهــج الــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــي اتفقت مع جميع الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي.
.5
منهج الدراسة
التحليلي
التنسيق مع المنظمات اتفقت في هذا الجانب بدرجة كبيرة مع د ارســة البســيوني ود ارســة الخالدي
 .3حدود الدراسة:
أ .الــــــــــــحــــــــــــد الــدوليــة ودوره في دعم ود ارس ـ ــة حماد والتي تناولت اس ـ ــهامات التمويل الدولي في تطوير النظام
الموضـــــوعي ال ـق ـط ـ ـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــي الصـ ــحي الفلسـ ــطيني .كما اتفقت مع دارسـ ــة أبو سـ ــلطان ،الفهيد ،وعبد
الحكومي بقطاع تزة العزيز و Hedlundبالتركيز على موض ـ ـ ـ ـ ــوع التنس ـ ـ ـ ـ ــيق ،كما اتفقت مع
للدراسة
د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمـاد ( )2010في التعرف على المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع للمنظمـات تير
الحكومية ود ارسـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــبات والكفارنة في تناولها الد ارسـ ـ ـ ــة على منظمات
المجتمع المدني من وجهة نظر المنظمات تير الحكومية .أيضـ ـ ـاً اتفقت
مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أبو نحلة في اختيارها المنظمات تير الحكومية واتفقت مع
د ارس ـ ـ ــة  Difuerفي تناولها الدعم الخارجي للمنظمات الفلس ـ ـ ــطينية تير
الحكومية ودراسة  Giacamanو  Abedو Pereiraو Matariaو
Sridharفي تناولها قطاع الص ــحة .ولكنها اختلفت مع د ارس ــة أبو حماد
في تناولها التنمية السياسية.

ب .الحد المكاني المنظمـ ـ ــات الـ ـ ــدوليـ ـ ــة معظم الد ارســات أجريت بشــكل عام في قطاع تزة ،حيث اتفقت الد ارســة
العاملة في قطاع تزة بالحدود المكانية مع د ارسـ ـ ـ ــة البسـ ـ ـ ــيوني و الخالدي ،ود ارسـ ـ ـ ــة أبو نحلة،
ود ارس ــة وداي واألش ــقر وأبوحماد ،وش ــبات وكفارنة باإلض ــافة إلى د ارسـ ـة
درتام ود ارس ـ ـ ــة  Difuerو Giacamanو ،Abedو ،Matariaاختلفت
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نظر مس ـ ــئولي التنس ـ ــيق في المنظمات الدولية باس ـ ــتخدام أداة
االسـ ـ ـ ــتبانة ،ومن وجهة نظر مسـ ـ ـ ــيولي التنسـ ـ ـ ــيق في القطاع
الصـ ـ ـ ــحي الحكومي باسـ ـ ـ ــتخدام أداة المقابلة .أي أن الد ارس ـ ـ ــة
استخدمت أداتين مختلفين لمجتمعين دراسة مختلفين في جمع
البيــانــات ،وبــذلــك اتبعــت في منهجيتهــا األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب النوعي
بجانب األسلوب الكمي.

مع د ارســة Difuerألن الد ارســة أجريت أيض ـاً ا في الضــفة الغربية ،كما
اختلفت مع د ارسـ ــة الفهيد ،وعبد العزيز والتي أجريت في المملكة العربية
السـ ـ ـ ـ ـ ــعودية ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة  Jelinekالتي طبقت في أفغانسـ ـ ـ ـ ـ ــتان ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة
 Hedlundالتي طبقت في هايتي ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  Sridharفي التي أجريت
في أثيوبيا ودراسة Pereiraالتي أجريت في زامبيا.
اتفقت في الحد البشـ ـ ـ ــري مع د ارسـ ـ ـ ــة أبو سـ ـ ـ ــلطان في اختيار مسـ ـ ـ ــئولي
التنسيق واختلفت مع سائر الدراسات السابقة في ذلك وخاصة مع دراسة
البسـ ـ ـ ـ ـ ــيوني في أنها اختارت اسـ ـ ـ ـ ـ ــهامات التمويل الدولي من وجهة نظر
المدراء العاملين بو ازرة الصحة الفلسطينية.

ج .الحد البشري مس ـ ــئولي التنس ـ ــيق في
المنظمـ ـ ــات الـ ـ ــدوليـ ـ ــة
للدراسة
ومســئولي التنســيق في
ال ـق ـط ـ ـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــي
الحكومي
 .2مصــــــــــطلحـــــات التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق ،المنظمات اتفقت مع د ارس ـ ــة أبو سـ ـ ـلطان والفهيد ،وعبد العزيز ود ارس ـ ــة Hedlund
ال ــدولي ــة ،دعم لقط ــاع في تناول المصـ ـ ــطلش العلمي التنسـ ـ ــيق في الد ارسـ ـ ــة .واتفقت مع د ارس ـ ـ ـة
الدراسة
ديفوير و ترتير في تناولها مصطلش الدعم ،اتفقت مع دراسة الخالدي ،و
الصحي الحكومي.
البس ـ ــيوني  ،ود ارس ـ ــة أبو حماد في المص ـ ــطلش العلمي المنظمات الدولية
ود ارس ـ ـ ــة أبو حماد أبو نحلة باإلض ـ ـ ــافة إلى د ارس ـ ـ ــة  Jelinekفي تناول
المص ـ ــطلش العلمي بش ـ ــكل تير مباش ـ ــر للمنظمات تير الحكومية ،كما
اتفقت مع د ارس ــة  Giacamanو Matariaو AbedوPereira
في تناولها مص ـ ــطلش قطاع الص ـ ــحة كما اختلفت مع د ارس ـ ــة الرفاتي في
تناولها مصــطلش األداء التمويلي ،كما اختلفت أيضـاً مع د ارســة حماد في
تناول مصطلش تقييم المشاريع وشبات والكفارنة في تناول مصطلش الفقر
والبطالة.
اتفقت مع جميع الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة باسـ ـ ــتخدام أداة الد ارسـ ـ ــة االسـ ـ ــتبانة
االستبانة والمقابلة
 .2أداة الدراسة
وأض ــافت بعض ــها أداة المقابلة كد ارس ــة البس ــيوني ود ارس ــة ديفوير وترتير
ودراسة أبو سلطان.
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الفصل الرابا :الطريقة واجراءات الدراسة
مقدمة
 1-4منهج الدراسة
 2-4متغيرات الدراسة
 1-4مصادر الدراسة
 4-4مجتما الدراسة
 5-4أدوات الدراسة
 6-4صدق أداة الدراسة (االستبانة)
 7-4ثبات أداة الدراسة (االستبانة)
 8-4خطوات إجراء الدراسة
 9-4األساليب االحصائية
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الفصل الرابا
الطريقة واجراءات الدراسة
مقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التنسيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي
الحكومي بقطاع تزة ،ويتناول هذا الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل منهجية الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي تم اتباعها ،من حيث منهج

الد ارس ـ ــة ومجتمع الد ارس ـ ــة وعينة الد ارس ـ ــة وأدوات الد ارس ـ ــة وص ـ ــدق وثبات االس ـ ــتبانة واألس ـ ــاليب
اإلحصائية المستخدمة وخطوات إجراء الدراسة ومصادر البيانات.

 1-4منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصـ ـ ــفي التحليلي ،والذي يعتمد على د ارسـ ـ ــة الظاهرة كما توجد في
الواقع ،ويهتم بوصــفها وصــفا دقيقا ،ويعبر عنها تعبي ار كيفيا وكميا ،كما ال يكتفي هذا المنهج عند

جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل اسـ ـ ـ ـ ــتقصـ ـ ـ ـ ــاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعدى
ذلك إلى التحليل والربط والتفسير ،للوصول إلى استنتاجات ،يبني عليها التصور المقترح ،ويعرف

هذا المنهج بأنه ذلك النوع من أس ـ ـ ـاليب البحث الذي يمكن بواسـ ـ ــطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة
عالقة بين متغيرين ،ومن ثم معرفة العالقة.

 2-4مصادر البيانات

تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى نوعين ،وهما:

 .1البيانات الرئيســـة :وذلك بالبحث في الجانب الميداني وتتمثل في أدوات الد ارسـ ــة (االسـ ــتبانة
والمقابلة) ،وذلك للتعرف على دور التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي

الحكومي بقطاع تزة.

 .2البيانات الثانوية :وتتمثل في األدبيات والد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة وما تحويه المكتبات من د ارس ـ ــات
وأبحاث وكتب ومراجع في مجال موضوع الدراسة ،وذلك بهدف إثرائها بشكل علمي.
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 3-4مجتما الدراسة:
يتكون مجتمع الد ارس ـ ــة من مس ـ ــئولي التنس ـ ــيق في المنظمات الدولية ،والبالغ عددهم ( ،)76ويبلغ

ع ــدد المنظم ــات ال ــدولي ــة ( )63منظم ــة ،منه ــا ( )24منظم ــة أجنبي ــة ،و( )12منظم ــة عربي ــة،
باإلضـــافة إلى مســـيولي التنســـيق في اإلدارة العامة للتعاون الدولي في القطاع الصـــحي الحكومي

بقطاع تزة والبالغ عددهم (.)3
وتم استخدام أسلوب المسش الشامل وذلك لصغر حجم مجتمع الدراسة ،حيث تم توزيع االستبانات
على مجتمع الدراسة (( )73أنظر إلى الملحق رقم " ،)"1باستثناء العينة االستطالعية ()10؛ أي

على عدد ( )36من مسـ ـ ـ ــئولي التنسـ ـ ـ ــيق في المنظمات الدولية ،وقد تم اسـ ـ ـ ــترداد ( )63اسـ ـ ـ ــتبانة

ص ــالحة للتحليل اإلحص ــائي ،باإلض ــافة إلى إجراء ( )3مقابالت مع مس ــيولي التنس ــيق في اإلدارة
العامة للتعاون الدولي بالقطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي ،كما أجريت مقابلة مع مس ـ ـ ــيول التنس ـ ـ ــيق في
منظمة الصحة العالمية (.)WHO

والجداول التالية توضح خصائص عينة الدراسة:
جدول رقم ( :)11خصائص عينة الدراسة بالنسبة لنوع المنظمة
م نوع المنظمة

العدد

النسبة

 1أجنبية

40

71.429

 2عربية

16

28.571

المجموع

56

%111.1

ويتبين من الجدول الس ــابق أن نس ــبة المنظمات األجنبية ( )%71.4وأن نس ــبة المنظمات العربية

( )%28.6أي أن عدد المنظمات الدولية األجنبية يفوق عن عدد المنظمات الدولية العربية التي
تدعم القطاع الص ـ ــحي الحكومي ،وقد يرجع الس ـ ــبب في ذلك أن المنظمات الدولية األجنبية تعمل

في أكثر من قطاع أي متاح أمامها توفير التمويل في أكثر من مجال في قطاع تزة لذا نرى أن

معظم المنظمات الدولية األجنبية لها دور إتاثي كبير في عملها وخاصة في الحرب األخيرة التي
تعرض لها القطاع تزة في عام  2214وأيضـ ـاً نتيجة األوض ــاع االقتص ــادية الص ــعبة التي يمر

بها قطاع تزة بسبب الحصار واتالق المعابر.
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جدول رقم ( :)11خصائص عينة الدراسة بالنسبة للعمر
العمر

م

النسبة

العدد

1

أقل من 62

17

30.357

2

-62أقل من 19 42

33.929

6

-42أقل من 13 62

23.214

 62فما فوق

4

المجموع

7

12.500

56

%111.1

يتض ـ ــش من تقديم بيانات الجدول الس ـ ــابق الذي يبين توزيع أفراد عينة الد ارس ـ ــة وفقًا للعمر ،أنه
بالنسـ ـ ــبة الفئة العمرية من  – 62إلى أقل من  42قد حازت على التصـ ـ ــنيف األول بنسـ ـ ــبة قدرها

( )33.9وتليها الفئة العمرية األقل من  62والتي بلغت ( ،)30.3ويمكن أن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتج من هذا

الجدول أن معظم مســيولي التنســيق في المنظمات الدولية من الشــباب وتعزى الباحثة ذلك إلى أن

المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي فالنسبة األكبر فيه تمثل فئة الشباب.
جدول رقم ( :)12خصائص عينة الدراسة بالنسبة للمؤهل العلمي
م

المؤهل العلمي العدد

النسبة

1

دبلوم

6

10.714

2

بكالوريوس

35

62.500

6

دراسات عليا

15

26.786

56

%111.1

المجموع

ويوضش الجدول السابق أن ( )62.5%من عينة الدراسة ميهلهم العلمي بكالوريوس ،و ()%26.7
من عينة الد ارس ـ ـ ــة ميهلهم العلمي د ارس ـ ـ ــات عليا ،بينما ( )10.7%ميهلهم العلمي دبلوم متوس ـ ـ ــط
وكون أن أتلبية أفراد العينة من حملة البكالوريوس والد ارسـ ــات العليا ،فهذا يشـ ــير إلى أن القائمين

على عمليات التنس ــيق في المنظمات على مس ــتوى علمي عالي ،وتفس ــر الباحثة ذلك أن المجتمع

الفلسطيني أصبش لديه توجه بدرجة كبيرة نحو التعليم العالي.
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جدول رقم ( :)11خصائص عينة الدراسة بالنسبة لسنوات الخبرة
م

سنوات الخبرة

العدد

1

أقل من 6

17

30.357

2

12-6

21

37.500

6

16-11

10

17.857

4

أكثر من 16

8

14.286

56

%111.1

المجموع

أوض ـ ـ ــحت نتائج عملية المس ـ ـ ــش بخص ـ ـ ــو

النسبة

س ـ ـ ــنوات الخبرة وفقاُ لما تبين في الجدول الس ـ ـ ــابق

أن( )67.6%من مجتمع الدراسة قد بلغت خبرتهم الحالية في مجال العمل 12سنوات فأقل ،وقد
حازت بالتص ـ ــنيف األول وتليها ( )%62.6قد بلغت خبرتهم أقل من  5س ـ ــنوات  ،وترى الباحثة

أن الفترة  12س ـ ـ ـ ــنوات فترة كافية الكتس ـ ـ ـ ــاب الش ـ ـ ـ ــخ

الخبرة في أي مجال وهذا يش ـ ـ ـ ــير إلى أن

القائمين على عمليات التنس ـ ـ ــيق من أفراد عينة الد ارس ـ ـ ــة على مس ـ ـ ــتوى عال من الخبرة ،والخبرات

المتراكمة عبر التجارب تس ـ ــهم إلى حد كبيرة في تكوين اتجاهات إيجابية أو س ـ ــلبية نحو موض ـ ــوع

معين ،كما أنها تعزز الدور المطلوب نحو تحقيق الهدف بصـ ــورة أفضـ ــل .وقد اتفقت في ذلك مع
نتائج د ارســة (أبو ســلطان )2216 ،حيث حازت ســنوات الخبرة من  12ســنوات فأقل على النســبة

األكبر بالنسبة ألفراد مجتمع الدراسة.

جدول رقم ( :)14خصائص عينة الدراسة بالنسبة لعدد المشاريا
م

عدد المشاريا العدد النسبة

 1أقل من 6

24

42.857

12-6 2

26

46.429

16-11 6

3

5.357

 13 4فأكثر

3

5.357

المجموع

56

%111.1

يتبين من الجدول السابق أن ما نسبته ) )%43.4من عدد المشاريع المنفذة تتراوح ما بين  6إلى
10مش ـ ـ ــاريع وهي النس ـ ـ ــبة األكبر في عدد المش ـ ـ ــاريع المنفذة تليها المش ـ ـ ــاريع التي عددها من 6

مشــاريع فأقل وتبلغ نســبتها ( ،)%42.8بينما عدد المشــاريع المنفذة األكثر من  12و 13مشــروع
ما فوق ،فقد بلغت نسـ ـ ــبتها ( ،)%6.6ومن النسـ ـ ــب السـ ـ ــابقة يتضـ ـ ــش بأن ( )%63من إجمالي

المنظمات الدولية قامت بتنفيذ أكثر من خمس مشـ ـ ــاريع في العام  2214وهذا يدل على أهمية

دور المنظمات الدولية في تنمية وتطوير الفئات المستهدفة .وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع
99

نتائج دراسة (حماد ،)2212 ،حيث بلغت النسبة اإلجمالية حسب نتائج الدراسة السابقة للمشاريع

المنفذة األكثر من خمس ( )%84.2بينما المشـــاريع االقل من  6فكانت نس ــبتها ( ،)%16.6وقد
يعود انخفاض نســ ــبة المشــ ــاريع المنفذة من قبل المنظمات الدولية إلى األوض ـ ــاع الس ـ ــياســ ــة تير
مستقرة في قطاع تزة من تحوالت سياسية طرأت على النظام الفلسطيني قد أدت إلى تقلي

عدد

المشاريع المنفذة من قبل المنظمات الدولية لصالش القطاع الصحي الحكومي.

 4-4أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة في دراستها األدوات البحثية التالية:
 .1أداة االستبانة.
 .2أداة المقابلة.
وفيما يلي بيان ذلك:
األداة األولى :االستبانة
تعد االس ـ ـ ــتبانة هي أنس ـ ـ ــب األدوات التي تتس ـ ـ ــق مع المنهج الوص ـ ـ ــفي التحليلي في التعرف على
الموض ـ ـ ـ ــوع محل الد ارس ـ ـ ـ ــة وهو التنسـ ـ ـ ـ ـيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ـ ـ ــحي

الحكومي بقطاع تزة ،لما يمتاز به من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفات وجوانب إيجابية ،حيث ييمن بتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع حرية

التعبير عن الرأي بعيداً عن المراقبة والمحاسبة (إبراهيم.)6 :2212 ،
 طريقة تصميم االستبانة:

وبعد اطالع الباحثة على األدبيات والد ارسـ ـ ـ ـات الس ـ ـ ــابقة ذات العالقة بموض ـ ـ ــوع الد ارس ـ ـ ــة ،قامت

الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية:

 تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها االستبانة. -صياتة الفقرات التي تقع تحت كل محور.

 إعداد االس ـ ـ ــتبانة في ص ـ ـ ــورتها األولية ،والتي ش ـ ـ ــملت ( )68فقرة ،والملحق رقم ( )2يوض ـ ـ ــشاالستبانة في صورتها األولية.

 عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البيانات. -تعديل االستبانة بشكل أولي وفقاً لما يراه المشرف.
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 -عرض االس ــتبانة على ( )10من المحكمين المختص ــين ،بعض ــهم من أعض ــاء هيئة التدريس

في أكاديمية اإلدارة والس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة ،والجامعة اإلس ـ ـ ـ ــالمية ،جامعة القدس المفتوحة (أبو ديس)،

واداريين صحيين من و ازرة الصحة ،والملحق رقم ( )6يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 بعد إجراءات التعديالت التي أوصــى بها المحكمون ثم حذف وتعديل وصــياتة بعض الفقراتعلى ثالثة محاور :طبيعة التنســ ــيق ويتكون من  12فقرة ،مس ـ ــتوى التنس ـ ــيق ويتكون من 14

فقرة ،ومعوقات التنسـ ـ ـ ــيق وتتكون من  12فقرة ،حيث أُعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق مقياس
خماس ـ ــي التدريج (كبيرة جداً ،كبيرة ،متوس ـ ــطة ،قليلة ،قليلة جداً) واإلض ـ ــافة إلى إدراج سـ ـ ـيال
مفتوح في االستبانة والذي يبين مقترحات أفراد عينة الدراسة من المنظمات الدولية.

-

توزيع االســتبانة على جميع أفراد عينة الد ارســة لجمع البيانات الالزمة للد ارســة وقد تم تقس ـيم

االستبانة إلى قسمين:
القســـم األول :يحتوي على البيانات العامة لعينة الد ارس ــة( :نوع المنظمة ،العمر ،الميهل العلمي،
سنوات الخبرة ،عدد المشاريع ،المشاريع األكثر تمويالً).
القسم الثاني :يتكون من ( )68فقرة ،موزعة على ثالثة محاور كالتالي:
#

عدد الفقرات

المحور

1

طبيعة التنسيق

12

2

مستوى التنسيق

14

6

معوقات التنسيق

12

 5-4صدق أداة الدراسة:
 .1صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين:
قامت الباحثة بعرض أداة الد ارس ـ ــة (االس ـ ــتبانة) في ص ـ ــورتها األولية على مجموعة من المحكمين
من ذوي الخبرة واالختص ــا

في مجاالت البحث العلمي للحكم عليها وبلغ عدد المحكمين ()12

محكمين ،من أجل التأكد من سـ ــالمة الصـ ــياتة اللغوية لالسـ ــتبانة ،ووضـ ــوح تعليمات االسـ ــتبانة،
وانتماء الفقرات ألبعاد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ،ومدى صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه

الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وفي ضـ ـ ـ ـ ـ ــوء التوجيهات التي أبداها المحكمون ،قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي

اء بتعديل الص ـ ــياتة أو حذف بعض العبارات بعد تحديد مواضـ ــع
أش ـ ــار إليها أكثر المحكمين سـ ـ ـو ً
االلتباس والضــعف فيها أو إضــافة عبارات جديدة ،وبذلك تم التأكد من صــدق االســتبانة من وجهة

نظر المحكمين.
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 .2صدق االتساق الداخلي:
وتم أيض ـ ـ ــا حس ـ ـ ــاب ص ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ــاق الداخلي لمحاور وفقرات االس ـ ـ ــتبانة بعد تطبيقها على عينة
استطالعية قوامها ( )12من مجتمع الدراسة ،ومن خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور وفقرات
االستبانة ،كما هو مبين في الجداول التالية:

جدول رقم ( :)15معامالت االرتباط لمحاور االستبانة
م

المحور

معامل االرتباط قيمة ""Sig

مستوى الداللة

 1طبيعة التنسيق

0.816

0.000

دالة عند 2.21

 2مستوى التنسيق

0.821

0.000

دالة عند 2.21

 6معوقات التنسيق 0.917

0.000

دالة عند 2.21

* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.362( = )2.26
* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.736( = )2.21

يتضــش من الجدول الســابق أن محاور االســتبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصــائيا ،وهذا يدل

على أن جميع محاور االستبانة تتمتع بمعامالت صدق عالية.
جدول رقم ( :)16معامالت االرتباط لفقرات محور طبيعة التنسيق
م

معامل

الفقرة

االرتباط

قيمة

""Sig

يتم االجتماع الدوري بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
1

2
3
4
6
3

الحكومي من خالل اإلدارة العليـ ـ ــا والقـ ـ ــائمين على عمليـ ـ ــات 0.938

2.222

0.875

2.222

0.929

2.222

0.846

2.222

0.910

2.222

0.836

2.222

التنسيق.

تعتمد المنظمة المانحة على الزيارات الميدانية من أجل متابعة
وتقييم أنشطة المشروع للتأكد من تحقيق األهداف المطلوبة.
تعتمد المنظمة المانحة على االتص ـ ــاالت المكتوبة في التنس ـ ــيق
مع القطاع الصحي الحكومي.
تنظم المنظمـ ــة المـ ــانحـ ــة ورش عمـ ــل مع القطـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي.
يوجد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هيكلة المنظمة المانحة دائرة تُعنى بالتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق
الصحي.
يتم االتفاق بين المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي من
خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
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مستوى
الداللة

دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21

7
8
9
12
11
12

يوجد تحديد لألدوار والمهام الواجب القيام بها بين المنظمة
المانحة والقطاع الصحي الحكومي.
يتم وضـ ــع برامج ومشـ ــاريع المنظمة المانحة بناء على الخطة
االستراتيجية للقطاع الصحي الحكومي.
تبادر المنظمة المانحة بتقديم مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريعها إلى المس ـ ـ ـ ـ ـ ــئولين في
القطاع الصحي الحكومي من أجل الموافقة على تنفيذها.

التنس ــيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الص ــحي الحكومي
يساهم في حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع.
يس ـ ــهم التنس ـ ــيق الفعال بين المنظمة المانحة والقطاع الص ـ ــحي
الحكومي ايجابياً على كفاءة أداء المنظمة لعملها.

يوجد لدى المنظمة المانحة سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات تمويلية واضـ ـ ـ ــحة لدعم
القطاع الصحي الحكومي.

0.810

2.222

0.834

2.222

0.837

2.222

0.942

2.222

0.813

2.222

2.976

2.222

دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد

2.21

دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد
2.21
دالـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد

2.21

* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.362( = )2.26
* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.736( = )2.21
يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش من الجدول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن فقرات محور طبيعة التنســـــــــيق تتمتع بمعامالت ارتباط دالة
إحصائيا ،وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.
جدول رقم ( :)17معامالت االرتباط لفقرات محور مستوى التنسيق
م
1
2
3
4
6
3

معامل االرتباط قيمة ""Sig

الفقرة
االتصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي لها تأثير فعال في نجاح عملية التنسيق.
مس ـ ــتوى تبادل المعلومات بين المنظمة المانحة والقطاع
الصحي الحكومي يحقق الغاية المرجوة منه.
يوج ــد تع ــاون مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك وفع ــال بين المنظم ــة الم ــانحــة
والقطاع الصحي الحكومي.
التنس ــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الص ــحي

الحكومي يقلل من الوقت والجهد.

التنس ــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الص ــحي
الحكومي يحقق األهداف بالدرجة المطلوبة.
يوجد تحديد واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش للمهام المطلوب تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقها لدى
القائمين على التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
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0.847

2.222

0.911

2.222

0.852

2.222

0.968

2.222

0.933

2.222

0.843

2.222

مستوى
الداللة

دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21

دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21

7
8
9

يطبق مس ـ ــئولو التنس ـ ــيق في القطاع الص ـ ــحي الحكومي
بناء على أسس ومفاهيم علمية مدروسة.
عملية التنسيق ً
يوجد كفاءة وخبرة لدى القائمين على عملية التنسيق في
القطاع الصحي الحكومي.
يتم تحديد األولويات للمشـ ــاريع الصـ ــحية المراد تسـ ــويقها
من قبل القطاع الصحي الحكومي.

0.855

2.222

0.830

2.222

0.911

2.222

يتم متابعة تنفيذ المشـ ـ ــاريع من قبل القائمين على عملية
 12التنسيق في القطاع الصحي الحكومي بعد اعتمادها من 0.895

2.222

المنظمة المانحة.
تتلقى المنظمـة المـانحـة المعلومـات المحـدثـة التي تتعلق
 11بــاحتيــاجــات الجهــات المختلفــة في القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي 0.847

2.222

0.911

2.222

0.852

2.222

الحكومي عند الحاجة إليها.

12
16

احتياجات القطاع الصـ ــحي الحكومي مدرجة في الخطة
االستراتيجية له.
يتوفر لدى اإلدارة العليا في القطاع الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي
خطة طوارئ مدرج بها االحتياجات الطارئة له.
يوجد وعي لدى مســئولين في القطاع الصــحي الحكومي

 14بأهمية المســاعدات الخارجية وكيفية االســتفادة القصــوى 0.832

2.222

منها.

دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21

دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21

دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21
دال ـ ـ ــة عـ ـن ـ ـ ــد
2.21

* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.362( = )2.26
* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.736( = )2.21
يتضش من الجدول السابق أن فقرات محور مستوى التنسيق تتمتع بمعامالت ارتباط دالة
إحصائيا ،وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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جدول رقم ( :)18معامالت االرتباط لفقرات محور معوقات التنسيق
م
1
2
3
4
6

معامل

الفقرة

االرتباط

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف إدراك اإلدارة العليــا والتنفيــذيــة في القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي ألهمية عنصر التنسيق في دعم هذا القطاع.
قلة القدرة على تطبيق عملية التنس ــيق على أس ــس ومفاهيم علمية

مدروسة في القطاع الصحي الحكومي.

يوجد ازدواجية في المش ـ ـ ـ ـ ــاريع الص ـ ـ ـ ـ ــحية لدى القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي المراد التنسيق لها من قبل المنظمة المانحة.
ض ـ ـ ـ ـ ــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي
بضرورة التخطيط المسبق الحتياجات القطاع الصحي الحكومي
ضـ ـ ـ ـ ــعف كفاءة األفراد القائمين على عملية التنسـ ـ ـ ـ ــيق في القطاع

الصحي الحكومي.

مستوى الداللة

0.862

دالة عند 2.21

0.958

دالة عند 2.21

0.895

دالة عند 2.21

0.949

دالة عند 2.21

0.866

دالة عند 2.21

عدم االهتمام الكافي بالتدريب المســتمر لتدعيم عمليات التنســيق
3

لدى مسـ ــئولي التنسـ ــيق في القطاع الصـ ــحي الحكومي في الداخل 0.930

دالة عند 2.21

والخارج.
7
8
9

ضـ ـ ـ ـ ــعف تنمية وتطوير األسـ ـ ـ ـ ــاليب واألدوات المتبعة في عملية
التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
تداخل الص ـ ــالحيات من قبل الجهات تير معنية بالتنس ـ ــيق داخل
القطاع الصحي الحكومي بالتنسيق مع المنظمة المانحة.

السياسات واإلجراءات المتبعة في القطاع الصحي الحكومي تمثل
عائقاً امام تسهيل إدارة المنش التمويلية.
عدم تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

0.856

دالة عند 2.21

0.830

دالة عند 2.21

0.954

دالة عند 2.21

الحوافز المادية والمعنوية التي تدعم عمليات

 12تنفيذ المشـ ـ ـ ـ ــاريع لدى مسـ ـ ـ ـ ــئولي التنسـ ـ ـ ـ ــيق في القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي 0.857

دالة عند 2.21

الحكومي.
11
12

وجود نظام مركزي في القطاع الصـحي الحكومي يمثل عائقاً أمام
عملية التنسيق بين المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي.

األوضاع السياسية السائدة تيثر على عملية التنسيق بين المنظمة
المانحة والقطاع الصحي الحكومي.

0.862

دالة عند 2.21

09765

دالة عند 2.21

* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.362( = )2.26
* قيمة ر عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة (.)2.736( = )2.21
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يتضـ ـ ـ ـ ـ ــش من الجدول السـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن فقرات محور معوقات التنســــــــيق تتمتع بمعامالت ارتباط دالة
إحصائيا ،وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.

 6-4ثبات أداة الدراسة (االستبانة):
أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية

بطريقتين ،وهما معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.
.1الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:

تم التأكد من ثبات االســ ــتبانة من خالل حســ ــاب "معامالت ألفا كرونباخ" لمحاور االس ـ ــتبانة ،كما
هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)19معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
م

المحور

معامالت ألفا كرونباخ

 1طبيعة التنسيق

0.979

 2مستوى التنسيق

0.945

 6معوقات التنسيق 0.856
االستبانة ككل

0.867

يتضش من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة هي معامالت ثبات عالية،
وتفي بأتراض الدراسة.
 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
وتم التأكد أيضــا من ثبات االســتبانة من خالل حســاب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصــفية

لمحاور االستبانة ،كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)21معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة
م

المحور

معامالت االرتباط
قبل التعديل بعد التعديل

 1طبيعة التنسيق

0.760

0.864

 2مستوى التنسيق

0.777

0.875

 6معوقات التنسيق 0.741

0.851

0.867

0.929

االستبانة ككل
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يتضـ ـ ــش من الجدول السـ ـ ــابق أن معامالت االرتباط لمحاور االسـ ـ ــتبانة هي معامالت ثبات عالية،

وتفي بأتراض الدراسة.

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
 -إعداد األداة بصورتها النهائية.

 حص ــلت الباحثة على كتاب موجه من أكاديمية اإلدارة والس ــياس ــية؛ لتس ــهيل مهمة الباحثة فيتوزيع االستبانات على المنظمات الدولية في قطاع تزة وملحق رقم ( )7يوضش ذلك.

 بعد الحصول على التوجيهات والتسهيالت ،تم توزيع ()10؛ استبانات أولية؛ للتأكد من صدقاالستبانة وثباتها.

 بعد إجراء الص ـ ـ ـ ــدق والثبات قامت الباحثة بتوزيع االس ـ ـ ـ ــتبانات على مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ــة (،)76باستثناء العينة االستطالعية ()12؛ أي على عدد ( )36من مسئولي التنسيق في المنظمات

الدولية ،وقد تم استرداد ( )63استبانة صالحة للتحليل االحصائي.
األداة الثانية :المقابلة الشخصية
تم إجراء مقابالت ش ــخص ــية مع بعض مس ــيولي التنس ــيق في القطاع الص ــحي الحكومي (اإلدارة
العامة للتعاون الدولي) والذي كان لهم الدور البارز في التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية المانحة
لدعم القطاع الص ـ ــحي الحكومي (انظر لملحق رقم " ،)"6والهدف من المقابالت الش ـ ــخص ـ ــية هو
اسـ ـ ـ ــتثارة بعض المعلومات والتركيز على ما هو مهم واسـ ـ ـ ــتبعاد المعلومات تير الجوهرية ،حيث

تعد المقابلة من أهم طرق جمع المعلومات والبيانات وأكثرها صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقاً ،حيث يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع الباحث

التعرف على مشاعر وانفعاالت المقابل  ،وكذلك اتجاهاته وميوله ،كما تتيش للمقابل بالتعبير عن
رأيه بكل حرية من خالل اإلجابة على بعض تســايالت الد ارســة ،وهذا ماال يســتطيع الوصــول إليه

إال من خالل المقابلة ،كما أنها تعد أداة دعم وتأكيد لصـحة البيانات التي تم الحصـول عليها من
خالل االستبانة.

 7-4خطوات إجراء الدراسة:
تم إتباع الخطوات التالية:
 .1االطالع على الدراسات السابقة في مجال الدراسة ،وتلخيصها والتعليق عليها.

 .2االطالع على األدب النظري السابق في مجال الدراسة ،وبناء اإلطار النظري للدراسة.
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 .6بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،والتحقق من صدق وثبات االستبانة.
 .4اختيار مجتمع وعينة الدراسة.

 .6توزيع أداة الدراسة (االستبانة) على عينة الدراسة وجمعها.
 .3تحليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها.
 .7إجراء المقابالت الشخصية.

 .8تفسير النتائج ومناقشتها ،وصياتة التوصيات والمقترحات.

 8-4األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (( )SPSSمعامل
ارتباط بيرســون ،معامل ارتباط ســبيرمان ،معامل ألفا كرونباخ ،طريقة التجزئة النصــفية ،المتوســط

الحسابي ،االنحراف المعياري ،قيمة " "Tللعينة الواحدة ،وقيمة " ،"Sig.الوزن النسبي ،اختبار T-
 ،Testاختبار  ،One-Way ANOVAاختبار  )LSDفي إجراء التحليالت اإلحص ــائية الالزمة

للدراسة.

 .1معامل ارتباط بيرسون :لحساب صدق االتساق الداخلي.
 .2معامل ألفا كرونباخ :لحساب ثبات االستبانة.

 .6طريقة التجزئة النصفية :لحساب ثبات االستبانة.
 .4المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،قيمة " "Tللعينة الواحدة ،قيمة " ،"Sig.الوزن النسبي:
للتعرف على ترتيب محاور وفقرات االستبانة بالنسبة للوزن النسبي يستخدم هذا األمر بشكل

أساسي ألتراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 .6اختبار  T-Testللعينتين المستقلتين :للتعرف على الفروق بين المجموعات في حال وجود

مجموعتين.

 .3اختبار  ،One-Way ANOVAاختبار  :LSDللتعرف على الفروق بين المجموعات في
حال وجود ثالث مجموعات فأكثر.
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 9-4اختبار توزيا البيانات

تم استخدام اختبار كولمجوروف -سمرنوف ) Kolmogorov -Smirnov Test )K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول

التالي:

جدول رقم ()21

اختبار التوزيا الطبيعي لمحاور االستبانة
م

المحور

قيمة ""Sig.

1

طبيعة التنسيق

2.222

2

مستوى التنسيق

2.222

6

معوقات التنسيق

2.222

يتض ـ ـ ــش من الجدول الس ـ ـ ــابق أن قيمة " "Sig.لجميع محاور االس ـ ـ ــتبانة أكبر من مس ـ ـ ــتوى الداللة

( ،)0.05وهذا يدل على أن جميع محاور االستبانة تتبع التوزيع الطبيعي.
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الفصل الخامس :نتائج الدراسة وتفسيرها،
والتوصيات ،والمقترحات

مقدمة
 1-5تحليل الدراسة وتفسيرها
 2-5نتائج الدراسة
 1-5التوصيات
 4-5المقترحات

111

مقدمة:
يتناول هذا الفصــل تحليل بيانات االســتبانة ،واختبار فرضــيات الد ارســة ،ثم تفســير النتائج

ومناقشتها ،ومن ثم بيان أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة.

سـتقوم الباحثة بعرض نتائج الد ارسـة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسـئلة الد ارسـة واسـتعراض أبرز
نتائج االســ ـ ـ ـ ـ ــتبانة والمقابلة التي تم التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدف التعرف على

التنســـــــــيق ما المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـــــــــحي بقطاع غزة ،وقد تم إجراء

المعالجات اإلحصـ ــائية للبيانات التي تم جمعا من اسـ ــتبانة الد ارسـ ــة باسـ ــتخدام الرزمة اإلحصـ ــائية
للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها ومناقشتها في هذا

الفصل.

حيث إنه قد تم استخدام مقياس خماسي التدريج ،كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)22مقياس خماسي التدريج
الدرجة

المتوسط الحسابي الوزن النسبي
من

إلى

من

إلى

قليلة جدا

1.00

20.00 1.79

35.99

قليلة

1.80

36.00 2.59

51.99

متوسطة

2.60

52.00 3.39

67.99

كبيرة

3.40

68.00 4.19

83.99

كبيرة جدا

4.20

100.00 84.00 5.00

 1-5تحليل الدراسة وتفسيرها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ين

السيال األول على:

ما طبيعة التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية بقطاع غزة؟
ولقد تم اإلجابة على هذا الس ـ ـ ـيال باسـ ـ ــتخدام المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي واالنحراف المعياري وقيمة ""T
للعينة الواحدة وقيمة " "Sig.والوزن النسبي ،كما هو مبين في الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)21المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللعينة الواحدة والوزن
النسبي لفقرات محور طبيعة التنسيق
الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

قيمة
"" T

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

يتم االجتمــاع الــدوري بين المنظمــة
1

المانحة والقطاع الص ــحي الحكومي

من خالل اإلدارة العليـ ــا والقـ ــائمين

3.589

0.987

27.220

71.786

10

كبيرة

على عمليات التنسيق.
تعتمـ ـ ــد المنظمـ ـ ــة المـ ـ ــانحـ ـ ــة على
2

الزيــارات الميــدانيــة من أجـل متــابعــة
وتقييم أنشـ ـ ــطة المشـ ـ ــروع للتأكد من

4.393

0.802

41.000

87.857

2

كبيرة جدا

تحقيق األهداف المطلوبة.

تعتمـ ـ ــد المنظمـ ـ ــة المـ ـ ــانحـ ـ ــة على
6

االتصـ ـ ــاالت المكتوبة في التنسـ ـ ــيق 4.393

0.679

48.414

87.857

2

كبيرة جدا

مع القطاع الصحي الحكومي.
4
5

3

تنظم المنظمــة المــانحــة ورش عمــل
مع القطاع الصحي الحكومي.
يوجد ضمن هيكلة المنظمة المانحة
دائرة تُعنى بالتنسيق الصحي.
يتم االتف ــاق بين المنظم ــة الم ــانحــة
والقطـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من
خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها

3.036

1.144

19.865

60.714

12

متوسطة

3.304

1.306

18.926

66.071

11

متوسطة

4.179

0.993

31.495

83.571

5

كبيرة

من قبل الطرفين.
يوجـ ـ ــد تحـ ـ ــديـ ـ ــد لألدوار والمهـ ـ ــام
7

الواج ــب القي ــام به ــا بين المنظم ــة 4.089

0.793

38.608

81.786

6

كبيرة

المانحة والقطاع الصحي الحكومي.
يتم وضــع برامج ومشــاريع المنظمة
8

الـم ـ ـ ــانـح ـ ـ ــة بـن ـ ـ ــاء عـلــى الـخـط ـ ـ ــة

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية للقطاع الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي

3.804

1.052

27.063

76.071

9

كبيرة

الحكومي.
9

تب ـ ــادر المنظم ـ ــة الم ـ ــانح ـ ــة بتق ـ ــديم
مشاريعها إلى المسئولين في القطاع

3.875

0.992
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29.231

77.500

8

كبيرة

الصحي الحكومي من أجل الموافقة
على تنفيذها.
التنسـيق الجيد بين المنظمة المانحة
12

والقطاع الصـ ــحي الحكومي يسـ ــاهم
في حس ـ ـ ــن اس ـ ـ ــتغالل التمويل لدعم

4.411

0.781

42.259

88.214

1

كبيرة جدا

هذا القطاع.
يس ــهم التنس ــيق الفعال بين المنظمة
11

المانحة والقطاع الص ــحي الحكومي
ايجابياً على كفاءة أداء المنظمة

4.268

0.774

41.243

85.357

4

كبيرة جدا

لعملها.

يوجـ ـ ــد لـ ـ ــدى المنظمـ ـ ــة المـ ـ ــانحـ ـ ــة
 12س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات تمويلية واض ـ ـ ــحة لدعم 3.929

1.059

27.753

78.571

7

كبيرة

القطاع الصحي الحكومي.
3.939

المجموع

0.505

78.780 58.324

كبيرة

وقد تبين من الجدولين السابقين أن:
 أعلى ترتيب فقرة رقم ( )12وهي (التنســ ـ ـ ـ ـ ــيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الصــ ـ ـ ـ ـ ــحي

الحكومي يس ـ ـ ــاهم في حس ـ ـ ــن اس ـ ـ ــتغالل التمويل لدعم هذا القطاع) ،وقد جاءت بوزن نس ـ ـ ــبي

( )88.214وهي بدرجة (كبيرة جدا).

 أدنى ترتيــب فقرة رقم ( )4وهي (تنظم المنظمــة المــانحــة ورش عمــل مع القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي) ،وقد جاءت بوزن نسبي ( )60.714وهي بدرجة (متوسطة).

 وبشـ ــكل عام فإن الوزن النسـ ــبي لمجموع فقرات محور (طبيعة التنسـ ــيق) يسـ ــاوي ()78.780
وهو بدرجة (كبيرة).

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
التنسيق الجيد يساهم في حسن استغالل التمويل بين المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي

وبالتالي يسـ ــاعد على تحقيق األهداف بدرجة كبيرة جداً؛ أي بوزن نسـ ــبي ( ،)88.214وقد أشـ ــار

الكاشـ ــف ،وقديش) 17)2216أن الو ازرة قامت بتشـ ــكيل لجنة طوارئ عليا لوضـ ــع خطة للتعامل مع
القطاع الصحي في أوقات الطوارئ واألزمات ،وذلك الستغالل ما يتوفر من األدوية والمستهلكات

 17مقابلة مع محمد الكاشف ،مدير عام التعاون الدولي السابق واياد قديش مدير وحدة األزمات ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،و ازرة
الصحة الفلسطينية ،تزة12 ،و 3 16م.2216
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الطبية لعالج المرضى وجرحى الحرب وأكدت الكفارنة )2216( 18أن التنسيق الجيد يساعد على

توجيه المنظمة المانحة نحو اختيار المش ـ ــروع الذي في يص ـ ــب في مجال عملها من أجل تمويله،
وهذا ييدي بدوره إلى االستغالل األمثل للموارد المادية لتلبية احتياج القطاع الصحي الحكومي.
كما وينظر الكثير من الكتاب والباحثين في ميدان اإلدارة إلى التنس ــيق أنه أحد أهداف اإلدارة

وليس أحد وظائفها ،وعليه فإن التنســيق الفعال بين األنشــطة هو محصــلة األداء الفعال لجميع

وظائفها) العجمي .)4 :2008،وكما أش ـ ــارت د ارس ـ ــة (أبو س ـ ــلطان )72 :2216 ،أن التنس ـ ــيق
يمتاز بأهمية خاص ـ ــة في مجتمعنا الفلس ـ ــطيني وخاص ـ ــة في قطاع تزة ،مما له األهمية البالغة
والدور البارز في دعم وتقدم المجتمع وذلك لقلة الموارد المتاحة ،حيث يتم التنسـ ـ ـ ــيق مع الجهات

المانحة وجلب التمويل من أجل البناء والنهوض بالمجتمع الفلس ـ ــطيني ،وبالتالي ض ـ ــمان تحقيق

األهداف المرس ــومة بكفاءة وفاعلية ،مما ينعكس إيجابا على ديمومة واس ــتمرار التمويل في كافة
القطاعات.

وقد اتض ــش من نتائج الجدول الس ــابق أن أدنى ترتيب فقرة رقم ( )4وهي (تنظم المنظمة المانحة

ورش عمل ما القطاع الصـــحي الحكومي) ،وقد جاءت بوزن نس ــبي ( )%60.714وهي بدرجة
(متوسطة).
وتفس ــر الباحثة ذلك أن طبيعة التنس ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الص ــحي الحكومي تتم في
األتلب من خالل االجتماعات الدورية والزيارات الميدانية واالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت المكتوبة بين الطرفين
حيث يتم فيها تبادل اآلراء والخبرات وتقديم االقتراحات والخروج بتوصــيات يلتزم بها ويســتفيد منها

كال الطرفين للوصـ ــول إلى تحقيق االهداف المطلوبة ،وهذا ما أكده مسـ ــيولو التنسـ ــيق في القطاع
الص ـ ـ ــحي الحكومي (الكاش ـ ـ ــف وقديش و الكفارنة واص ـ ـ ــرف)2216 ،

19

أن هناك فعالية عالية في

االجتماعات الدورية وتبادل المعلومات ،حيث يتم تقييم األنشطة للمشاريع الصحية من خالل هذه

االجتماعات ،ويتم أيض ـاً من خاللها اطالع المنظمات الدولية على آخر المســتجدات لالحتياجات

القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي ،حيث ذكر الكاش ـ ـ ــف (" )2216أن االجتماعات المتعلقة في وض ـ ـ ــع
تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل مهام العمل فعالة مثل :مذكرة التفاهم وتحديد االدوار لألطراف" وهذا ما أكده صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبش
()2216
18

20

" أن االجتماعات تتم بص ـ ـ ــورة دورية وهي مفيدة جدا للوقوف على اخر المس ـ ـ ــتجدات

مقابلة مع اكسينا الكفارنة ،رئيس قسم في العالقات األجنبية ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،و ازرة الصحة الفلسطينية.2216 3 12،

 19مقابلة مع محمد الكاشف ،مدير عام التعاون الدولي السابق واياد قديش مدير وحدة األزمات وحازم اصرف منسق المشاريع ،اإلدارة
العامة للتعاون الدولي ،و ازرة الصحة الفلسطينية ،تزة12 ،و 3 16م.2216

19

مقابلة مع اكسينا الكفارنة رئيس قسم في العالقات األجنبية ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،وزارة الصحة الفلسطينية.2115/6/12،

 20مقابلة مع عبد الناصر صبح ،مدير تنسيق إدارة المعلومات ،مكتب منظمة العالمية ،غزة.2115/6/21 ،
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للقطاع الصــ ـ ـ ــحي" أيض ـ ـ ـ ـ ـاً تتم عملية التنســ ـ ـ ــيق من خالل الم ارسـ ـ ـ ـ ــالت المكتوبة باإلضــ ـ ـ ــافة إلى

االتصــ ـ ـ ــاالت الهاتفية بين المنظمات الدولية والقطاع الصــ ـ ـ ــحي الحكومي وهي من أكثر وســ ـ ـ ــائل

التنسيق فعالية.
كما أن عملية اإلعداد والتحضــير لورش العمل تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد ،باإلض ـافة

إلى أنها مكلفة اقتصــادياً ،وال تضــمن التزام المدعوين للورش بالحضــور ،كما أنها ال تعطي نتائج
إيجابية مجدية ألن المنظمات الدولية تعقدها من منطلق التباهي واالفتخار ،ويمكن االسـ ــتعاضـ ــة
عنها بوســائل أخرى مجدية كاالجتماعات الدورية .وقد اختلفت نتائج الد ارســة الحالية في ذلك مع

نتائج د ارســة (ابو ســلطان .)2216 ،حيث إنه يتم االعتماد في مجال التنســيق بدرجة كبيرة على
ورش العمل.
 وبش ـ ــكل عام فإن الوزن النس ـ ــبي لمجموع فقرات محور (طبيعة التنس ـ ــيق) يس ـ ــاوي ()78.780
وبناء على ذلك ترى الباحثة أن محور (طبيعة التنسيق) بشتى وسائله يسير
وهو بدرجة (كبيرة).
ً
بدرجة جيدة بين المنظمة المانحة والقطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي وبالتالي يس ـ ـ ــاعد على عملية دعم
هذا القطاع.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ين

السيال الثاني على:

ما مستوى التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية بقطاع غزة؟
ولقد تم اإلجابة على هذا الس ـ ـ ـيال باسـ ـ ــتخدام المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي واالنحراف المعياري وقيمة ""T

للعينة الواحدة وقيمة " "Sig.والوزن النسبي ،كما هو مبين في الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللعينة الواحدة والوزن
النسبي لفقرات محور مستوى التنسيق

الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

قيمة
""T

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت بين المنظمــة المــانحـة
1

والقطاع الصـ ــحي الحكومي لها تأثير 4.321

فعال في نجاح عملية التنسيق.

0.690

46.842

86.429

1

كبيرة جدا

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تب ـ ـ ــادل المعلوم ـ ـ ــات بين
2

المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي 4.036

0.762

39.637

80.714

2

كبيرة

الحكومي يحقق الغاية المرجوة منه.
يوج ــد تع ــاون مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك وفع ــال بين
6

المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي 3.875

الحكومي.

0.833

34.829

77.500

5

كبيرة

التنســيق الحالي بين المنظمة المانحة
4

والقطاع الصـ ـ ــحي الحكومي يقلل من 3.893

0.928

31.394

77.857

4

كبيرة

الوقت والجهد.
5

التنســيق الحالي بين المنظمة المانحة

والقطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي يحقق 3.911

0.940

31.147

78.214

3

كبيرة

األهداف بالدرجة المطلوبة.
يوجد تحديد واضـ ـ ـ ــش للمهام المطلوب
3

تنس ـ ــيقها لدى القائمين على التنس ـ ــيق 3.768

0.934

30.188

75.357

7

كبيرة

في القطاع الصحي الحكومي.
يطبق مس ـ ـ ــئولو التنس ـ ـ ــيق في القطاع
7

الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي عملية التنس ـ ـ ـ ــيق

ـاء على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ومف ــاهيم علمي ــة
بن ـ ً
مدروسة.

3.500

0.915

28.639

70.000

11

كبيرة

يوجد كفاءة وخبرة لدى القائمين على
8

عملية التنس ـ ــيق في القطاع الص ـ ــحي 3.464

الحكومي.

0.934

27.771

69.286

12

كبيرة

يتم تحـ ــديـ ــد األولويـ ــات للمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
9

الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية المراد تسـ ـ ـ ـ ـ ــويقها من قبل 3.536

1.078

24.542

70.714

9

كبيرة

القطاع الصحي الحكومي.
12

يتم متابعة تنفيذ المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع من قبل
القــائمين على عمليــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق في

3.679

0.936
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29.401

73.571

8

كبيرة

القطـ ـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بعـ ـ ــد
اعتمادها من المنظمة المانحة.
تتلقى المنظم ــة الم ــانح ــة المعلوم ــات
11

المحـ ــدث ـ ـة التي تتعلق بـ ــاحتيـ ــاجـ ــات
الجهات المختلفة في القطاع الصحي

3.518

0.853

30.876

70.357

10

كبيرة

الحكومي عند الحاجة إليها.
12

احتياجات القطاع الصـ ــحي الحكومي
مدرجة في الخطة االستراتيجية له.

3.821

0.876

32.642

76.429

6

كبيرة

يتوفر لــدى اإلدارة العليــا في القطــاع
 16الصحي الحكومي خطة طوارئ مدرج 3.429
بها االحتياجات الطارئة له.

0.892

28.779

68.571

14

كبيرة

يوجد وعي لدى مس ــئولين في القطاع
14

الصحي الحكومي بأهمية المساعدات
الخارجية وكيفية االس ـ ــتفادة القصـ ـ ـوى

3.464

1.078

24.046

69.286

12

كبيرة

منها.
المجموع

3.730

0.627

74.592 44.516

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 أعلى ترتيب فقرة رقم ( )1وهي (االتص ـ ــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الص ـ ــحي الحكومي
لها تأثير فعال في نجاح عملية التنســيق) ،وقد جاءت بوزن نســبي ( )86.429وهي بدرجة (كبيرة

جدا).
وتفسـ ـ ـ ــر الباحثة ذلك بأن االتصـ ـ ـ ــال كما ذكر في السـ ـ ـ ــابق من قبل المنظرين اإلداريين هو عملية
مشــ ــاركة في األفكار والمعلومات ،عن طريق عمليات إرسـ ـ ــال وبث للمعنى ،ثم االس ـ ــتقبال بكفاءة

معينة ،لخلق اسـ ــتجابة معينة في وسـ ــط اجتماعي معين .كما أن االتصـ ــال بين المنظمات الدولية

والقطاع الص ــحي الحكومي يوفر الوقت والجهد في ش ــتى أنواع وس ــائل االتص ــال المس ــتخدمة بين

طرفي االتصـــال س ـ ـواء كان عبر البريد االلكتروني أو االتص ــال هاتفي أو اتصـ ــاالت مكتوبة عبر

الفاكس بش ـ ـ ــكل واض ـ ـ ــش ومفهوم مما ينعكس بدوره على عملية التنس ـ ـ ــيق الفعال بين تلك الجهات.
واتفقت نتائج الد ارســ ــة الحالية مع نتائج د ارســ ــة (أبو ســ ــلطان )2216 ،في أن وس ـ ــائل االتصــ ــال

الحديثة والمختلفة المس ــتخدمة في عملية التنس ــيق تس ــاهم في تحقيق األهداف المرجوة ،وتتفق هذه

النتيجة مع ما تم التوصـل له من نتائج من خالل المقابالت الشـخصـية التي أجريت مع مسـيولي
التنس ـ ــيق في القطاع الص ـ ــحي الحكومي ( )2216في أن االتص ـ ــاالت تعد أكثر الوس ـ ــائل الفعالة
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واألكثر اســتخداماً في عملية التنســيق مع المنظمات الدولية وخاصــة الم ارســالت المكتوبة والهاتف

فعال في نجاح عملية التنسـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع
وهي أكثر فعالية عملية ولها تأثير ً
الصـ ــحي الحكومي ،باإلضـــافة إلى التواصـ ــل من خالل االجتماعات المباش ـ ـرة التي يتم فيها تبادل

اآلراء بين األطراف المختلفة.

 أدنى ترتيب فقرة رقم ( )16وهي (يتوفر لدى اإلدارة العليا في القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي خطة

طوارئ مـدرج بهـا االحتيـاجـات الطـارئـة لـه) ،وقـد جـاءت بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ( )68.571وهي بـدرجة

(كبيرة).

وقد يعود ذلك –أيضا-إلى عدم توفر الموازنات التشغيلية لتمويل وتحديث خطة الطوارئ الخاصة

بالو ازرة في حاالت الطوارئ واألزمات باإلضـــافة إلى أنه يوجد نق

في الكفاءات البش ـ ـرية القائمة

على عملية إعداد وتحديث خطة الطوارئ ،وتتفق هذه النتيجة مع ما تم التوصــل له من نتائج من

خالل المقابالت التي أجريت مع مسـ ـ ـ ــيولي التنسـ ـ ـ ــيق في القطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي (الكاشـ ـ ـ ــف

واس ـ ـ ــماعيل وش ـ ـ ــعت ،الكفارنة ،)2216 ،حيث أنه توجد خطة طوارئ للقطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي
ولكن بحاجة إلى تطوير وتحديث .وهي تعمل ضـ ــمن الخطة الوطنية واسـ ــتجابتها تعتبر ذو فعالية
متوسطة بسبب النق

في الموارد المادية ونق

الكفاءة في الموارد البشرية التي تقوم على إعداد

الخطة وتحديثها باســتمرار ضــمن أولويات ومتطلبات القطاع الصــحي الحكومي في وقت األزمات

والطوارئ لكن في أوقات الطوارئ يجرى التطوير عليها ولكن بشكل نسبي ،حيث أنه البد من حل

المش ـ ــاكل التي تواجه المس ـ ــتش ـ ــفيات في أوقات الطوارئ .وقد ذكر ص ـ ــبش (" )2216حس ـ ــب و ازرة
الصحة ،يوجد خطط لالستجابة لحالة الطوارئ خاصة ما يتعلق بالحروب واالجتياحات التي ينجم
عنها قتلى وجرحى وقد اثبتت نجاحها إلى حد ما في مواجهة حاالت الطوارئ في األعوام السابقة؛

إال أنها في الكثير من األحيان تعتمد على المساعدات الخارجية عوضاً على أنه ينقصها التكامل

مع خطط الميسـســات الدولية واألهلية األخرى العامة في تزة" .وأشــار الكاشــف( )2216أنه يوجد
ض ـ ــعف بالتنس ـ ــيق بين القطاع الص ـ ــحي الحكومي والميسـ ـ ـس ـ ــات الوظيفية العاملة بالطوارئ مثل:

البلديات وو ازرة االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغال والزراعة والتعليم .وقد أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش قديش ( )2216أنه توجد عقبة لدى
المنظمات الدولية بعدم التزامهم باالحتياجات المدرجة في خطة الطوارئ.

وقد اختلفت نتائج الد ارس ــة الحالية في ذلك مع نتائج د ارس ــة (عبد العزيز (2223 ،أن أفراد العينة

المدروسة يقومون بدرجة جيدة جداً بمجموعة من األنشطة مثل تحديد احتياجات المنطقة وادراجها
في خطة التنمية للدولة.
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 وبشكل عام فإن الوزن النسبي لمجموع فقرات محور (مستوى التنسيق) يساوي ( )74.592وهو
بدرجة (كبيرة).

وهذا يش ـ ـ ـ ــير إلى أنه يوجد موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما تم التوصـ ــل له من نتائج من خالل آراء مسـ ــيولي التنسـ ــيق في القطاع الصـ ــحي الحكومي

مسـ ــتوى التنسـ ــيق الجيد بين القطاع الصـ ــحي والحكومي والمنظمات الدولية يحقق األهداف ،ولكن

ليس بالدرجة المطلوبة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
ين

السيال الثالث على:

ما نوعية المشــــاريا الصــــحية األكثر تمويالً من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع الصــــحي

الحكومي؟

ولقد تم اإلجابة على هذا الس ـ ـ ـ ـيال باسـ ـ ـ ــتخدام التكرار والنسـ ـ ـ ــبة المئوية ،كما هو مبين في الجدول

التالي:

جدول رقم ( :)25نوعية المشاريا الصحية
م

المشاريا األكثر تمويال التكرار النسبة المئوية

 1أدوية ومستهلكات طبية 42

76.222

 2أجهزة طبية

41

76.214

 6تأهيل وترميم

27

48.214

 4إنشائية

10

39.286

 6تعليم وتدريب

22

69.283

 3أثاث

18

62.146

 7قطع تيار

22

17.867

المجموع

56

%111.1

 يبين الجدول رقم ( )62المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع األكثر تمويالً من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع

الصحي الحكومي ،فقد حاز مشروع األدوية والمستهلكات الطبية على النسبة األكبر في التمويل،

حيث بلغت نس ــبة تمويل األدوية والمس ــتهلكات الطبية( )%76وتليها مش ــاريع األجهزة الطبية وقد
بلغت نس ــبتها ( ،)%76.2وتفس ــر الباحثة هذه النس ــبة أن األوض ــاع الس ــياس ــية التي يتعرض لها

قطاع تزة من حصار وحروب وخاصة القطاع الصحي الحكومي الذي يواجه أزمة حقيقة تتمثل

في نق

األدوية والمســتهلكات واألجهزة الطبية بشــكل مســتمر ال ســيما في أوقات الحرب  ،فهو
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بحاجة ماس ـ ـ ــة إلى توفير مثل هذه االحتياجات نتيجة إلى الض ـ ـ ــغط الكبير في اس ـ ـ ــتهالك األدوية
واألجهزة الطبية من أجل تقديم الخدمات الصحية للمرضى ومصابي الحرب مما يدفع المسيولين

في القطاع الصحي الحكومي للقيام بمناشدات عاجلة واجتماعات طارئة للمنظمات الدولية لحل
هذه األزمات الجهات المانحة ،واتفقت مع د ارسـ ـ ـ ــة (البسـ ـ ـ ــيوني )2214 ،أن التمويل الدولي قدم
اسهامات بارزة في الظروف الطارئة والكوارث بنسبة (.)%74

وكما أكد قديش ،والكاش ـ ــف ( )2216في المقابالت الش ـ ــخص ـ ــية التي أجريت أن الجهات المانحة
تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في أجندها التمويلية األولوية للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع اإلتاثية نتيجة للحالة الطوارئ واألزمات التي

يتعرض لها قطاع الصـ ـ ــحي .وأشـ ـ ــارت الكفارنة ( )2216أن هذه المنظمات االجنبية تركز على
دعم الحاجات االنس ـ ــانية وليس الحاجات االنش ـ ــائية والنظامية ،وكما أش ـ ــار ص ـ ــبش ( )2216في

مقابلة أجريت له أن معظم المشـ ـ ــاريع الممولة هي إتاثية وانسـ ـ ــانية وتفتقر إلى عامل االسـ ـ ــتدامة
ورتم ذلك فإن هناك البعض منها خاصـ ــة ما يتعلق ببناء البنية التحتية أو تأهيل مباني صـ ــحية،
واتفق هذا الجانب أيضاً مع نتائج دراسة (البسيوني ،)2214 ،ودارسة (ديفوير وتيرتر،)2229 ،

وهو أن تالبية هذه المش ـ ـ ـ ــاريع تتعلق بتجاوز حاالت الطوارئ المتكررة وليس ـ ـ ـ ــت في تالبيتها

مشـ ـ ـ ـ ــاريع تنموية تعزز من قدرة الوازرة على االكتفاء داخلياً .كما اتفقت مع د ارسـ ـ ـ ـ ــة الخالدي
(الخالدي .)2212 ،والتي اش ــارت الى التركيز في تطوير الريى المش ــتركة والتنس ــيق المتواص ــل

والنجاعة والفاعلية المس ـ ــتدامة في تنفيذ مش ـ ــاريع تطويرية ،وكما اش ـ ــارت د ارس ـ ــة ( Mataria et

 )al,2009ب ـالنهج التنموي الــذي ينبغي أن يكون متقــدم ـاً ،ومتكــامال مع االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــابــة لحــاالت

الطوارئ.

ونظ اًر إلى تدهور األوضــاع االقتصــادية والســياســية والزيادة المضــطردة في عدد ســكان قطاع تزة
مما يجعل الطلب على استهالك األدوية والمستهلكات واألجهزة الطبية مرتفعاً وهذا أدى بدوره إلى

التركيز على المش ــاريع اإلتاثية بدرجة أعلى من المش ــاريع التنموية .أما بالنس ــبة للمش ــاريع تأهيل
والترميم فكانت نسبتها من الدعم ( )%48وتأتي بمرتبة الثالثة في األولوية بعد المشاريع االتاثية،
ألن المنظمات تضـ ـ ــع في أجندها التمويلية المشـ ـ ــاريع الطارئة والعاجلة كاألدوية والمسـ ـ ــتهلكات ثم

بعد ذلك تبدأ بعد ذلك بتمويل المشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التنموية من تأهيل وترميم المباني القديمة والمباني التي
تضـ ـ ــررت أثناء الحروب التي تعرض إليها قطاع تزة ،وكما أشـ ـ ــارت د ارسـ ـ ــة (حماد )2216،أن

التمويل الدولي س ـ ــاهم بش ـ ــكل كبير في التخفيف من حدة اآلثار المدمرة وخص ـ ــوص ـ ــا في فترة
الحرب ذات الثمانية أيام األخيرة التي شنت على قطاع تزة.
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أما بالنســـبة ألدنى نســـبة في التمويل فكانت المشـــاريع التي تتعلق بتوفير قطع الغيار (الصـــيانة)،

وقـد يعود ذلـك إلى أن المـانحين في المنظمـات الـدوليـة يرتبون في إبراز دورهم في التمويـل الـذي

يقدموه للمشاريع الصحية التي يتم دعمها من خالل وضع شهادة أو إثبات على أنه تم دعمها من

قبل جهة مانحة معينة ،ومشــ ـ ـ ـ ـ ــاريع قطع الغيار ال تبرز هذا الدور باعتبارها نفقات تش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية أو
تكميلية لمشــاريع أســاســية .وقد أشــار الكاشــف (" )2216أن هناك منظمات مهتمة بنوع محدد من

المشـ ـ ــاريع كاألجهزة الطبية وهناك ميس ـ ـ ـسـ ـ ــات مهتمة بالتعليم والتدريب وباإلضـ ـ ــافة الى منظمات
االتاثة اإلنسانية".

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابا:
السيال الرابع على:

ين

ما معوقات التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية بقطاع غزة؟
ولقد تم اإلجابة على هذا الس ـ ـ ـيال باسـ ـ ــتخدام المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي واالنحراف المعياري وقيمة ""T

للعينة الواحدة والوزن النسبي ،كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)26المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللعينة الواحدة والوزن
النسبي لفقرات محور معوقات التنسيق

م

1

2

6

4

الفقرة
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف إدراك اإلدارة العلي ــا
والتنفيذية في القطاع الصـ ـ ــحي
الحكومي ألهمي ـ ـ ــة عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
التنسيق في دعم هذا القطاع.
قلــة القــدرة على تطبيق عمليــة
التنسـ ـ ــيق على أسـ ـ ــس ومفاهيم
علميـة مـدروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في القطـاع
الصحي الحكومي.
يوجد ازدواجية في المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
الصــحية لدى القطاع الصــحي
الحكومي المراد التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق لها
من قبل المنظمة المانحة.
ضــعف الثقة لدى اإلدارة العليا
في القطاع الص ـ ــحي الحكومي
بض ـ ـ ـ ـ ــرورة التخطيط المس ـ ـ ـ ـ ــبق

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري ""T

الوزن
النسبي

درجة
الترتيب
الموافقة

3.000

0.874

25.690

60.000

11

متوسطة

3.196

0.980

24.404

63.929

9

متوسطة

3.304

1.008

24.535

66.071

8

متوسطة

2.964

0.894

24.821

59.286

12

متوسطة
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الحتياجات القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي.
ضـ ـ ـ ــعف كفاءة األفراد القائمين
 5على عملي ـ ـ ــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق في
القطاع الصحي الحكومي.
عدم االهتمام الكافي بالتدريب
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر لت ــدعيم عملي ــات
 3التنســيق لدى مســئولي التنســيق
في القطاع الص ـ ــحي الحكومي
في الداخل والخارج.
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــف تـنـمـي ـ ـ ــة وتـطــويــر
األســاليب واألدوات المتبعة في
7
عمليــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق في القطــاع
الصحي الحكومي.
تداخل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات من قبل
الجهات تير معنية بالتنسـ ـ ـ ــيق
 8داخ ـ ـ ــل الـقـطـ ـ ـ ـاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــي
الـحـكــومــي ب ـ ـ ــالـتــنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــق مــع
المنظمة المانحة.
الســياســات واإلجراءات المتبعة
في القطاع الص ـ ــحي الحكومي
9
تمثل عائقاً امام تس ـ ـ ـ ـ ــهيل إدارة
المنش التمويلية.
عدم تخصي الحوافز المادية
والمعنويــة التي تــدعم عمليــات
 12تنفيذ المشـ ـ ــاريع لدى مسـ ـ ــئولي
التنسـ ـ ــيق في القطاع الصـ ـ ــحي
الحكومي.
وجود نظام مركزي في القطاع
الص ـ ــحي الحكومي يمثل عائقاً
 11أمـ ـ ــام عمليـ ـ ــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين
المنظم ـ ــة الم ـ ــانح ـ ــة والقط ـ ــاع
الصحي الحكومي.
األوض ـ ــاع الس ـ ــياس ـ ــية الس ـ ــائدة
تيثر على عملية التنسـ ــيق بين
12
المنظم ـ ــة الم ـ ــانح ـ ــة والقط ـ ــاع
الصحي الحكومي.
المجموع

3.018

1.087

20.777

60.357

10

متوسطة

3.500

1.044

25.077

70.000

3

كبيرة

3.375

0.906

27.883

67.500

6

متوسطة

3.393

1.056

24.039

67.857

5

متوسطة

3.339

1.014

24.643

66.786

7

متوسطة

3.625

0.945

28.703

72.500

2

كبيرة

3.500

1.027

25.505

70.000

3

كبيرة

4.125

0.896

34.463

82.500

1

كبيرة

3.362

0.596

67.232 42.184
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متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 أعلى ترتيب فقرة رقم ( )12وهي (األوضــاع الســياســية الســائدة تيثر على عملية التنســيق بين
المنظمة المانحة والقطاع الص ـ ــحي الحكومي) ،وقد جاءت بوزن نس ـ ــبي ( )82.500وهي بدرجة

(كبيرة).

وتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البـاحثـة ذلـك أن العوامـل التي أثرت على ق اررات التمويـل من قبـل الجهـات المـانحـة في

األ ارض ـ ــي الفلس ـ ــطينية وخاص ـ ــة في قطاع تزة ،والتي باعتبارها ش ـ ــكلت عائقاً أمام عملية التمويل
تعود إلى استمرار سياسية فرض الحصار على قطاع تزة لمدة سنوات ،وأيضاً تراجع التمويل من

قبل تلك المنظمات نتيجة االنقسـ ـ ـ ـ ــام السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــي ،فلم تعد المنظمات قادرة على سـ ـ ـ ـ ــد احتياجات

المجتمع ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى المتغيرات اإلقليمية على الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة العربية( ثورات الربيع العربي) التي
أثرت على التمويل الموجه إلى قطاع تزة  ،وهذا كله أثر على ق اررات التمويل لبعض المنظمات،
مما جعلها تنســاق وراء ريية وأجندة الممول ،فأصــبحت تنفذ المشــاريع وفق أجندات يرســمها لها،

وهذا بدوره أثر سـ ـ ـ ـ ــلباً على عمل تلك المنظمات ،وقد اتفقت اآلراء أفراد العينة مع آراء مسـ ـ ـ ـ ــيولي
التنس ــيق في القطاع الص ــحي الحكومي ،حيث كانت االس ــتجابات ض ــعيفة من قبل تلك المنظمات

لدعم القطاع الصـ ــحي الحكومي؛ مما أثرت بشـ ــكل كبير أمام عملية تمويل المشـ ــاريع الصـ ــحية،
حيث كان لها التأثير المباشـ ـ ــر بتقلي

عدد من المنظمات الدولية ألنشـ ـ ــطتها بسـ ـ ــبب صـ ـ ــعوبة

الوصـ ــول إلى المكان ،والتي ترجع إلى اتالق الحدود و المعابر على قطاع تزة  ،وكما أشـ ــارت

دراسة ( أبو سلطان )2216،ودراسة (شبات والكفارنة )2212،أن من هذه المعوقات على سبيل
المثال إتالق المعابر في وجه التصدير منذ أحداث االنقسام بين شطري الوطن في الرابع عشر

من يونيو ،2007وكذلك اعتبر إتالق المعابر معيقاً بص ـ ـ ــورة واض ـ ـ ــحة في وص ـ ـ ــول االحتياجات
الالزمة للفئات المحتاجة والمهمشة.

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية فإن األوضاع السياسية كان لها تأثير كبير على التمويل مع ذلك

مع دراسة (البسيوني )2214 ،ودراسة (أبو حماد )2211 ،أن األوضاع السياسية لها تأثير كبير
على مصــادر التمويل الدولي وعلى اســهاماته ،واتفقت مع د ارســة (أبو نحلة )2228 ،أن االنقســام
السياسي أثر سلباً على العالقة بين المنظمات تير الحكومية والحكومة ،كما اتفقت نتائج الدراسة
الحالية مع د ارس ـ ـ ــة (ديفويروترتير )2229 ،بأن مبالغ المس ـ ـ ــاعدات الخارجية التي دخلت الض ـ ـ ــفة
الغربية وقطاع تزة ونوعها اختلفت وفقاً لألوضـ ــاع السـ ــياسـ ــية ،وايض ـ ـاً اتفقت الد ارسـ ــة مع د ارسـ ــة
( )Giacaman et al.بأن المشـ ـ ــاكل الصـ ـ ــحية والنظام الصـ ـ ــحي تأثر بشـ ـ ــكل كبير باألوضـ ـ ــاع
الســياســية .وكما أكد الكاشــف ،واســماعيل ،والكفارنة ،وشــعت ،واصــرف ،وقديش ،وصــبش ()2216
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في المقابالت الشخصية أن الظروف السياسية لها تأثير كبير على عملية التنسيق بين المنظمات
الدولية والقطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي .وال يمكن التغلب على هذا العائق ألنه خارج عن السـ ـ ـ ــيطرة،
فالبد من تحقيق الوحدة الوطنية وال بد من تحييد القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي عن أي تجاذبات
ســياســية ،وقد أثر ذلك على درجة اســتجابة المنظمات الدولية والســيما بعد فترة االنقســام الداخلي.
واختلفت مع نتائج د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (عبد العزيز )2223 ،التي ذكرت أن من أهم المعوقات التي تواجه
االعتمادات المالية المخصـصــة للتنســيق ،وعدم

مســيولي التنســيق في األجهزة الحكومية هي نق
تجديد الوسائل والتقنيات لتسهيل عملية التنسيق.

 أدنى ترتيب فقرة رقم ( )4وهي (ض ـ ــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الص ـ ــحي الحكومي
بض ـ ـ ـ ــرورة التخطيط المس ـ ـ ـ ــبق الحتياجات القطاع الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي) ،وقد جاءت بوزن نس ـ ـ ـ ــبي

( )59.286وهي بدرجة (متوسطة).

وتفس ــر الباحثة ذلك أن اإلدارة العليا لديها االهتمام بالتخطيط المس ــبق ورس ــم الس ــياس ــات الص ــحية
آخذة بعين االعتبار الخطط االستراتيجية السابقة ،فقد أُعدت الخطة االستراتيجية للقطاع ال صحي

من عام  ،2218 -2214وذلك بالتنس ـ ــيق الكامل مع كافة األطراف ذات العالقة ومش ـ ــاركة كافة
القطــاعــات األهليــة و ذلــك بــالتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع و ازرة التخطيط والتنميــة اإلداريــة وتيرهــا من الو ازرات
والميس ـســات من أجل توفير احتياجات القطاع الصــحي الحكومي في المســتقبل ،فقد أكد مســيولو
التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق في القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من خالل المقــابلــة التي أجريــت لهم أنــه يوجــد خطـة

اس ـ ـ ـ ــتراتيجية تس ـ ـ ـ ــاهم إلى حد كبير في دعم القطاع الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي ،حيث يتم تحدد أولويات
المشـ ــاريع وتتميز الخطة االسـ ــتراتيجية بتحديد األولويات للمسـ ــتويات المسـ ــاهمة المختلفة مما يتيش

أكبر عدد من المنظمات الدولية للمشـ ــاركة المادية ،كما يتاح للمنظمات الدولية باختيار المشـ ــاريع

التي تتفق مع البند المالي المتاح لها ،وقد س ــاهمت هذه الخطة في توزيع المس ــاهمات فيما يغطى

الفجوات المطلوبة بدون ازدواجية أو تعارض  ،كما احتوت الخطة على عدة أنش ـ ـ ـ ـ ــطة التي تتعلق

بالمشاريع الصحية موزعة بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان عدم ازدواجية في تنفيذها.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة (البلعاوي وآخرون ،)2216 ،أنه يوجد تخطيط
مســ ــبق لدى اإلدارة العليا بو ازرة الصــ ــحة كما اتفقت مع د ارس ـ ــة (أبو س ـ ــلطان )2216 ،بأنه يوجد

إدراك لدى المسـ ـ ـ ــئولين بالو ازرة بأهمية التخطيط ،واختلفت مع د ارسـ ـ ـ ــة (البسـ ـ ـ ــيوني )2216 ،التي

أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلى االلتزام بمبادئ اإلدارة كافة وتطبيقها في كافة مراحل العملية التمويلية بدءا من

التخطيط والتسويق للمشاريع الصحية واختلفت مع دراسة ( )Sridhar,2009والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

124

البلدان المتلقية التمويل مـ ـ ــن الصـ ـ ــعب بالنسـ ـ ــبة لهـ ـ ــم وضـ ـ ــع استراتيجية شمولية ألولويات القطاع

الصحي في بلدانهم.

 وبشـ ــكل عام فإن الوزن النسـ ــبي لمجموع فقرات محور (معوقات التنسـ ــيق) يسـ ــاوي ()67.232
وهو بدرجة (متوسطة).

وهــذا يرجع إلى أن أفراد عينــة الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من المبحوثين متفقين على أن هنــاك معوقــات تحــد من

عملية التنســيق وكان أبرزها األوضــاع الســياســية ،لكن هناك بعض المعوقات التي واجهت عملية
التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي كوجود نظام مركزي في القطاع

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي يمثل عائقاً أمام عملية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي

الحكومي بنس ــبة ( )72%من اس ــتجابات المبحوثين وهذا ما أكده ش ــعت 21والكفارنة ( )2216من
خالل المقـابلـة التي أجريـت لـه أنـه يوجـد درجـة عـاليـة من الروتين لـدى المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولين في القطـاع

الصــحي من خالل االجراءات و الســياســات المتبعة في تنفيذ المشــاريع الممولة من المســيولين في

اإلدارة العليا في القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي .باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إلى عدم تخصـ ـ ـ ـ ــي

الحوافز المادية

والمعنوية التي تدعم عمليات تنفيذ المشــاريع لدى مســئولي التنســيق في القطاع الصــحي الحكومي
وكانت نسبتها (.)72%

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
ين

السيال الخامس على:

ما اقتراحاتك لتفعيل عملية التنســــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــحي الحكومي الهادفة

لدعم هذا القطاع؟

ولإلجابة على هذا على هذا السـ ـ ـيال؛ قامت الباحثة بتوجيه سـ ـ ـيال مفتوح إلى أفراد عينة الد ارس ـ ــة،
حيث قامت بتجميع إجابات المبحوثين ،وتوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيش تكرار كل إجابة ،كما هو مبين في الجدول

التالي:

21

وزرة الصحة الفلسطينية ،تزة.2216 3 8 ،
سامر شعت ،رئيس قسم العالقات العربية ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،ا
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جدول رقم ( :)27إجابات مقترحات المبحوثين لتفعيل عملية التنسيق
م
1
2

التكرار

اإلجابة
إطالع المنظمات الدولية على االحتياجات الالزمة وآخر المستجدات من خالل عقد
االجتمــاعــات الــدوريــة واعــداد التقــارير والتعــاون في تحــديــث بيــانــات أولويــات القطــاع 27
الصحي الحكومي.
اتباع س ــبل التواص ــل االجتماعي واألس ــاليب الحديثة في التواص ــل من خالل اإليميل
17
والفيديوكونفرنس.

6

تحديد الجهات المختصة للتواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية.

14

4

تدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الحكومي على كيفية التواصل مع
المنظمات المانحة.

12

6

التعاون في وضع خطة واضحة األركان.

7

3

عدم مركزية القرار وحل المشاكل البيروقراطية داخل القطاع الصحي الحكومي.

7

7

البعد عن االزدواجية في طلب الدعم للمشاريع الصحية.

4

8

الشفافية في نشر المعلومات التي تعتمد عليها الق اررات التمويلية.

4

9

التفاعل مع مجموعة المنظمات الدولية التي تعمل في المجال الصـ ـ ـ ـ ــحي نحو خدمة
أهداف التنسيق

6

 12تقديم المقترحات والمعلومات المسبقة للمشاريع قبل وقت كاف.

2

متابعة تدخالت الجهات الدولية والعالقة بينها ومتابعة المنش مع الميس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
11
المانحة.

2

 12زيارات دورية للمشاريع المختلفة.

2

 16تقييم المشاريع المنتهية بشكل علمي وتزويد المنظمات بالتقارير المتعلقة بالمشاريع.

2

 14اإليمان بالتكاملية والتعاون في العمل.

2

معرفــة المبــادئ واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس المتعلقــة ببنــاء العالقــات مع المنظمــات الــدوليــة وتوقيع
16
مذكرات التفاهم بين الطرفين.
حل مشــكلة تأخير المشــاريع الناتجة عن الســياســات واإلجراءات الروتينية المتبعة في
2
13
القطاع الصحي الحكومي.
توطيد العالقات االجتماعية مع المنظمات المانحة من خالل تنس ــيق زيارات رس ــمية
2
17
من قبل القطاع الصحي الحكومي إلى المنظمات المانحة.
2

 18االلتزام بالمواعيد المقترحة.

1

 19وضع مشاريع وبرامج مشتركة بين القطاع الصحي والمنظمات الدولية.

1
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%
42.85
26.98
22.22
15.87
11.11
11.11
6.34
6.34
4.76
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
1.58
1.58

 22توضيش األدوار المطلوبة من الجهات الدولية المانحة.

1

 21حصر األدوية في المخازن.

1

 22االهتمام بتوظيف كفاءات في المناصب الحساسة وخصوصاً التعاون الدولي.

1

 26تحييد القطاع الصحي من تجاذبات السياسة.

1

 24مراجعة ومحاسبة القطاع الصحي.

1

 26التنسيق بشكل دوري ومستمر.

1

1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58

ويتضــش من الجدول رقم ( )26والذي يتضــمن مقترحات مســيولي التنســيق في المنظمات الدولية
لتفعيل عملية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي والهادفة لدعم هذا

القطاع ،تقترح بالدرجة األولى ض ـ ـ ــرورة اطالع المنظمات الدولية على االحتياجات الالزمة وآخر
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدات للقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من خالل عقد االجتماعات الدورية وا عداد التقارير

المتعلقة بأولويات احتياجات هذا القطاع ،فقد اقترح ص ـ ـ ــبش ( )2216في المقابلة التي أجريت له

بضـ ـ ـ ـ ــرورة المحافظة على جدول االجتماعات الدولية ،واصـ ـ ـ ـ ــدار تقارير تعكس الواقع الصـ ـ ـ ـ ــحي

بصورة منتظمة ودورية.

وكما أنه يتضــش من خالل آراء ومقترحات مســيولي التنســيق في المنظمات الدولية أنهم بحاجة

إلى تزويدهم بقائمة من البيانات والمعلومات الم حدثة بما يخ

أولويات االحتياجات للقطاع

الصـ ــحي الحكومي واالطالع على آخر مسـ ــتجدات احتياجات هذ القطاع ،وتفسـ ــر الباحثة ذلك

أن حاجة المنظمات إلى تزويدهم ببيانات محدثة نظ اًر لألوضـ ـ ـ ــاع تير المسـ ـ ـ ــتقرة التي يواجهها
قطاع تزة من حاالت الطوارئ واألزمات التي يتعرض لها القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي وعلى
إثرها يقوم المس ـ ـ ــيولون في القطاع الص ـ ـ ــحي بمناش ـ ـ ــدة تلك المنظمات لتلبية االحتياج المطلوب

بش ـ ـ ـ ـ ــكل عاجل ،وقد اقترح الكاش ـ ـ ـ ـ ــف واس ـ ـ ـ ـ ــماعيل ( )2216بإعداد وتحديث دليل االحتياجات
للمشـ ـ ـ ـ ــاريع واالنشـ ـ ـ ـ ــطة والمختلفة .وتليها في المرتبة الثانية بضـ ـ ـ ـ ــرورة اتباع سـ ـ ـ ـ ــبل التواصـ ـ ـ ـ ــل

االجتماعي واألس ـ ـ ـ ــاليب الحديثة من خالل اإليميل والفيديوكونفرنس ،وترى الباحثة بأن وس ـ ـ ـ ــيلة

التواص ـ ـ ــل من خالل اإليميل تعد وس ـ ـ ــيلة فعالة؛ ألنها تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة،
خص ــوصـ ـاً ونحن نواكب عص ــر تكنولوجيا المعلومات وش ــبكات التواص ــل االجتماعي ،كما ترى

الباحثة أن وسـ ـ ـ ــيلة االتصـ ـ ـ ــال من خالل االجتماعات الدورية تعد وسـ ـ ـ ــيلة فعالة ومجدية؛ ألنها
تعمل على توض ـ ـ ـ ــيش الص ـ ـ ـ ــورة وتقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات بين المنظمات الدولية

والقطاع الصـ ــحي الحكومي واتفقت في ذلك مع د ارسـ ــة (الفهيد.)2223 ،كما اتفقت مع د ارسـ ــة
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( (Pereira, 2009بمواءمة المســاعدات مــع خطــة الحكومــة وتحسين تنسيق المعونة ،وتفعيل
ميسسات المجتمع المدني الصحية .واتفقت مع دراسة ( )Abed,2007أنه كما ويجب لشراكة

المانحين والمس ـ ــتفيدين أن تيدي إلى ش ـ ــكل تنس ـ ــيق أفض ـ ــل في إطار البرامج الش ـ ــاملة للقطاع،

واتفقت مع نتائج د ارس ـ ـ ــة ( )Hedlund,2010بعدم وجود تنس ـ ـ ــيق في بعض القض ـ ـ ــايا كان له
سـ ــلبياته وأدي إلى اسـ ــتجابة تير فعالة وتير مناسـ ــبة .وقد أكد صـ ــبش (")2216على ضـ ــرورة

مش ـ ـ ـ ـ ــاركة المنظمات الدولية في التخطيط واالس ـ ـ ـ ـ ــتفادة من خبرات المنظمات الدولية في تعزيز

القدرات الوطنية وليس االعتماد عليها في حل المشاكل التي تواجه القطاع الصحي".

كما يرى مســيولو التنســيق في المنظمات الدولية بضــرورة تحديد الجهات المختصــة بالتنســيق مع

المنظمــات الــدوليــة ويرجع ذلــك إلي قيــام بعض الجهــات المختلفــة بــالقطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي

بالتنسيق مع المنظمات الدولية دون الرجوع إلى الجهة المسئولة عن التنسيق في القطاع الصحي

الحكومي ،وهذا ييدي بدوره إلى خلق االزدواجية في العمل في دعم المشـاريع الصـحية ،كما أنه

ال بد من توحيد نظام االتصـ ـ ـ ــال مع المنظمات الدولية المانحة من خالل خطوط واضـ ـ ـ ــحة لمنع

االزدواجية وهذا ما أكده مسـ ـ ـ ــيولو التنسـ ـ ـ ــيق في القطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي (شـ ـ ـ ــعت ،والكفارنة،
والكاشـ ـ ـ ــف ،وقديش ،واصـ ـ ـ ــرف) حيث اقترحوا بتوحيد الجهة المنسـ ـ ـ ــقة التي تتعامل مع المنظمات

المانحة أو وجود مرجعية واض ـ ــحة للتنس ـ ــيق مع و ازرة الص ـ ــحة .كما تم االتفاق بدرجة كبيرة من

قبل مس ــيولي التنس ــيق في القطاع الص ــحي الحكومي ض ــرورة تطوير وتنمية الموارد البشـ ـرية في

القطاع الصــحي الحكومي وتدريبهم على المهارات اإلدارية وخاصــة كيفية التواصــل والتنســيق مع

المنظمات الدولية المانحة ،باإلض ـ ـ ــافة إلى وتفعيل عنص ـ ـ ــر التعاون في وض ـ ـ ــع خطط واض ـ ـ ــحة

األركان بين المنظمات الدولية والقطاع الصــحي الحكومي واتفقت في ذلك مع د ارســة (البســيوني،

 ،)2214وقد يرجع الس ـ ـ ـ ــبب في ذلك لتقليل االزدواجية في المش ـ ـ ـ ــاريع المنفذة ومعرفة احتياجات
وأولويات القطاع الصــحي الحكومي من قبل الجهات الداعمة له في المســتقبل والســيما في أوقات

الطوارئ واألزمات التي يتعرض لها هذا القطاع واستم اررية العمل في التنسيق إلقامة مجموعات
متكاملة من المنظمات الدولية ( )Health Clusterلدعم الخدمة حيث يتم تقس ــيم األنش ــطة فيما
بينهم بدون ازدواجية ض ـ ــمن خطة واض ـ ــحة ومتفق عليها وقد اقترح الكاش ـ ــف ( )2216بض ـ ــرورة

تعزيز مجموعات العمل الصـ ــحية المشـ ــابهة في مجاالت الخدمة كمشـ ــروع العالج الطبيعي ،كما

أكد صــبش ( )2216على ضــرورة مشــاركة المنظمات الدولية في التخطيط واالســتفادة من خبرات

المنظمات الدولية في تعزيز القدرات الوطنية وليس االعتماد عليها في حل المشـ ـ ــاكل التي تواجه

القطاع الصحي.
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 اختبار الفرضيات ومناقشتها:
اختبار فرضيات استبانة التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي

بقطاع تزة.

السـ ـ ـيال على :هل توجد فروق دالة احص ـ ــائياً بين متوس ـ ــطات اس ـ ــتجابات المبحوثين حول

ين

التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى
لمتغير( :نوع المنظمة ،العمر ،الميهل العلمي ،سنوات الخبرة ،عدد المشاريع)؟

ولإلجابة عن هذا السيال قامت الباحثة بصياتة الفرضيات التالية:

الفرض األول :بالنسبة لمتغير نوع المنظمة

الفرض األول من فروض الد ارس ــة على :ال يوجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى

ين

داللة ( )α≤0.05في التنس ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي
بقطاع تزة تعزى لمتغير نوع المنظمة( :أجنبية ،عربية).
ولقد تم التحقق من ص ـ ـ ــحة هذه الفرض ـ ـ ــية باس ـ ـ ــتخدام اختبار  ،t-Testكما هو مبين في الجدول
التالي:
جدول رقم ( :)28المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " "Tللعينة الواحدة وقيمة
"" sigومستوى الداللة بالنسبة لمتغير نوع المنظمة

م

المحور

 1طبيعة التنسيق
 2مستوى التنسيق
 6معوقات التنسيق
االستبانة ككل

نوع المنظمة العدد

المتوسط االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

أجنبية

40

3.908

0.525

عربية

16

4.016

0.459

أجنبية

40

3.600

0.614

عربية

16

4.054

0.552

أجنبية

40

3.317

0.475

عربية

16

3.474

0.836

أجنبية

40

3.608

0.361

عربية

16

3.859

0.376

""T

قيمة

""Sig.

مستوى الداللة

-0.714

0.478

تير دالة

-2.567

0.013

دالة

-0.890

0.377

تير دالة

 0.024 -2.319دالة

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )54وعند مستوى داللة (2.000 = )0.05
مالحظة :قيمة ""Tإذا كانت موجبة فهي لصالش المنظمات الدولية األجنبية واذا كانت سالبة فهي
لص ـ ــالش المنظمات الدولية العربية ،لذلك النس ـ ــبة ( )-2.319أي س ـ ــالبة فهي لص ـ ــالش المنظمات
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الدولية العربية ،ويوضـ ـ ـ ـ ـ ــش ذلك المتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابي األكبر هو للمنظمات الدولية العربية وبلغ

(.)3.859

وقد تبين من الجدول السابق أن:
قيمة " "Tالمحسـ ــوبة أكبر من قيمة " "Tالجدولية في االسـ ــتبانة ككل وفي المحور الثاني( مسـ ــتوى
التنس ـ ـ ــيق) ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتوى داللة ( )α≤0.05في

دور التنسـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير
نوع المنظمة ،ولصـــــــالح (المنظمات الدولية العربية) ،وقد يرجع السـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك أن المنظمات

العربية الدولية "تركز في دعمها على المشاريع الصحية الضخمة والتي تحتاج إلى ميزانية مرتفعة

كما أن المنظمات العربية قامت مشــاريعها ضــمن إطار منحة البنك اإلســالمي وصـندوق األقصــى

المخص ـ ـ ـ ـ

إلعادة اعمار تزة مما أتاح للمنظمات العربية قيام مشـ ـ ـ ــاريع مسـ ـ ـ ــتدامة" (مقابلة مع

الكاش ـ ـ ــف ،)2216 ،كما أن العالقة العربية لها دور كبير في عملية التنس ـ ـ ــيق والدعم ،حيث إن
المنظمات العربية الدولية تقع تحت ظروف متشـ ـ ـ ــابهة وتجاربهم السـ ـ ـ ــابقة في بعض الدول العربية

أدت إلى س ــرعة التفهم لالحتياجات الص ــحية في قطاع تزة  ،ومن جانب آخر نرى أن المنظمات
األجنبية تركز في دعمها على الجانب اإلتاثي واإلنسـ ـ ـ ـ ــاني دون التركيز بشـ ـ ـ ـ ــكل كبير على دعم

المش ــاريع اإلنش ــائية ،بل المش ــاريع التي توفر االحتياجات االس ــتهالكية؛ أي معظم مش ــاريعها تير

مس ـ ـ ــتدامة ،كما أن ش ـ ـ ــش التمويل لدى المنظمات الدولية األجنبية –أيض ـ ـ ــا -يرجع إلى األوض ـ ـ ــاع
الس ـ ــياس ـ ــية التي أدت إلى تراجع اس ـ ــتجابة هذه المنظمات إلى تلبية االحتياجات الض ـ ــرورية للقطاع

الصــحي الحكومي ،برتم أن عددها يفوق عدد المنظمات العربية ،حيث إنها توزع أنشــطتها ومجال
عملها في أكثر من قطاع .واتفقت نتائج الد ارســة الحالية مع د ارســة (البســيوني )2214 ،بأن تقديم

الخدمات الصــ ـ ــحية يعتمد بشـ ـ ـ ــكل كبير على المســ ـ ــاعدات والمنش الخارجية ،التي تالباً ما ترتبط
بالمواقف السـ ــياسـ ــية س ـ ـواء تلك المواقف الداعمة لقضـ ــية الشـ ــعب الفلسـ ــطيني بالتعاطف والشـ ــعور

بالمسـ ــئولية الوطنية واإلسـ ــالمية واألخالقية تجاه الشـ ــعب الفلسـ ــطيني شـ ــأن كثير من الدول العربية

وكذلك يتفق تماما مع د ارسـ ـ ــة ) )Giacaman et al.,2009ود ارسـ ـ ــة (وديفوير و ترتير)2229,

التي ارتكزت على تتبع مصـادر تمويل المنظمات تير الحكومية وتحليل مسـارات إنفاقها خالل عقد

من الزمن ،كما وقدمت مراجعة شــاملة للمســاعدات الدولية لأل ارضــي الفلســطينية وكذلك مع د ارســة

(.)Pereira,2009
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 قيمة " "Tالمحسـ ـ ــوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في المحور األول والثالث ،وهذا يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في التنسيق مع المنظمات الدولية
ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير نوع المنظمة.

وتفسـ ـ ـ ـ ــر الباحثة بما يتعلق بالمحور األول طبيعة التنســـــــيق بين المنظمات الدولية س ـ ـ ـ ـ ـواء كانت
أجنبية ام عربية ال توجد فروق بينهم في طبيعة التنســيق مع القطاع الصــحي الحكومي فهي تتبع

نفس اآلليات والوسـ ــائل المسـ ــتخدمة في عملية التنسـ ــيق مع القطاع الصـ ــحي الحكومي س ـ ـواء من
خالل االتصـاالت المكتوبة أو الشـفوية ،وحسـب وجهة نظر مسـيولي التنسـيق في القطاع الصـحي

الحكومي بما يتعلق بطبيعة وآلية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ،فقد تبين أن إحدى االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية للتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق والعالقة مع المنظمات الدولية ( أجنبية أو عربية ) هو وجود دليل يتم من
خالله تحديد االحتياجات األولية ،من جانب آخر يتم ترشـيش شـخ

ومن جانب آخر يتم ترشـ ـ ــيش شـ ـ ــخ
يخ

اتصـال مناسـب مع المنظمة

من قبل المنظمة ليقوم بعملية التنسـ ـ ــيق واتخاذ الق اررات بما

تمويل المشاريع الصحية ،حيث تتم عملية التنسيق من خالل المراسالت المكتوبة واإليميل

والهاتف واألهم من ذلك كان يتم عقد لقاءات مباشرة مع تلك المنظمات لتوضيش هذه االحتياجات
واالطالع على آخر مســتجدات القطاع الصــحي الحكومي و ذلك بإش ـراك عدد كبير من مســيولي

التنسيق في اإلدارة العامة للتعاون الدولي كجهة مسيولة عن التنسيق مع تلك المنظمات.

22

أما بالنسبة للمحور الثالث معوقات التنسيق حيث أنه تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في إجابات المبحوثين بما يخ

معوقات التنس ـ ـ ـ ـ ــيق ،وتفس ـ ـ ـ ـ ــر الباحثة ذلك أن المنظمات الدولية

العربية واألجنبية تواجه نفس المعوقات أثناء عملية التنس ــيق مع القطاع الص ــحي الحكومي والتي
كانت محص ــورة أكثر في األوض ــاع الس ــياس ــية ،وهذا ما أكده مس ــيولو التنس ــيق من خالل المقابلة

حيث إن هناك تحديات خارجية كالحصــار واإلتالق أثرت على دعم المشــاريع الدولية حيث يمثل
االنقسام نكبة حقيقية لسكان قطاع تزة ،باإلضافة إلى عدم وجود تحديث للدليل اإلرشادي بصورة

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـرة ل ـ ــالحـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـ ـاج ـ ـ ــات واألول ـ ــوي ـ ـ ــات لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ـ ــة.

ووجود المركزية والض ـ ـ ــعف اإلداري في القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي تتمثل في وجود موارد بشـ ـ ـ ـرية

تير ميهلة وتدخل موض ـ ـ ــوع الحزبية في العمل واتفقت الد ارس ـ ـ ــة مع نتائج دارس ـ ـ ــة ( البس ـ ـ ــيوني،

 )2214فإن هناك معوقات للتنسيق تتمثل بالوضع السياسي الفلسطيني واالنقسام الداخلي.

22

مقابلة مع محمد الكاشف مدير عام التعاون الدولي السابق ،في المجلس الطبي الفلسطيني ،غزة.2115/6/16،
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الفرض الثاني :بالنسبة لمتغير العمر
ين

الفرض الثاني من فروض الد ارسـ ــة على :ال يوجد فروق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى

داللة ( )α≤0.05حول التنس ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ــحي الحكومي

بقطاع تزة تعزى لمتغير العمر( :أقل من  ،62من -62أقل من  ،42من -42أقل من 62 ،62

فما فوق).
ولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين
في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)29مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " "Fوقيمة
" "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير العمر

م

المحور

المصدر
بين المجموعات

 1طبيعة التنسيق

المربعات
2.243

الحرية المربعات ""F
3

داخل المجموعات 52 11.805
المجموع
بين المجموعات

 2مستوى التنسيق

مجموع

درجات متوسط

بين المجموعات

3

2.446

بين المجموعات
االستبانة ككل

0.748
0.227
0.815
0.369

2.211

0.098

تير دالة

3

2.664

0.888
0.325

2.733

0.053

تير دالة

55 19.559
3

0.178

داخل المجموعات 7.395

52

0.142

7.931

55

المجموع

3.294

0.028

دالة

55 21.620

 6معوقات التنسيق داخل المجموعات 52 16.896
المجموع

""Sig.

الداللة

55 14.048

داخل المجموعات 52 19.174
المجموع

قيمة

قيمة

مستوى

0.535

 0.299 1.255غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )52 ،6وعند مستوى داللة (2.760 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
قيمة " "Fالمحس ـ ـ ـ ــوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في االس ـ ـ ـ ــتبانة ككل وفي المحور الثاني والثالث،
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( )α≤0.05في دور

التنسيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير العمر،
وقد يعود ذلك إلى عدم ت ـ ـ ــأثير متغير العمر على متوسط التقديرات لمستوى ومعوقات التنسيق مع

المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة  ،وتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الباحثة ذلك بأن
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مسـ ــتوى ومعوقات التنسـ ــيق لها عالقة بالميس ـ ـسـ ــة ككل وأنظمتها وٍاجراءاتها المتبعة وطبيعة عمل

الش ـ ــخ

 ،بغض النظر عن عمره ،واتفقت نتائج الد ارس ـ ــة الحالية في ذلك مع نتائج د ارس ـ ــة (عبد

العزيز ، )2223 ،و دراسة (وادي واألشقر ،)2223 ،و دراسة (الفهيد.)2223 ،
 قيمة " "Fالمحس ــوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول ،وهذا يدل على وجود فروق
ذات داللة إحصـ ـ ـائية عند مس ـ ــتوى داللة ( )α≤0.05في دور التنس ـ ــيق مع المنظمات الدولية في
دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير العمر.

وإليجاد الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير العمر ،تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  ،LSDكما هو مبين

في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)11الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير العمر في المحور األول
العمر

أقل من -11 11أقل من -41 41أقل من  51 51فما فوق

أقل من 11

1

-11أقل من *2.962 41

1

-41أقل من *2.448 51

-2.222

1

-2.128

-2.126

 51فما فوق

2.622

1

 مالحظة توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحية للجدول :يوجد فروق بين المجموعة في االتجاه األفقي (-62أقل من

 )42والمجموعة في االتجاه ال أرس ـ ـ ـ ـ ــي (أقل من  )62ولص ـ ـ ـ ـ ــالش مجموعة (-62أقل من )42
وذلك لوجود إش ـ ـ ـ ـ ــارة النجمة ( )*2.962مقابل مجموعة (-62أقل من  ،)42وهكذا المجموعة

األخرى.

وقد تبين من الجدول السابق أنه:
 يوجد فروقات بين مجموعة (-62أقل من  )42ومجموعة (أقل من  )62ولص ـ ـ ـ ـ ـ ــالش مجموعة
(-62أقل من .)42

 يوجد فروقات بين مجموعة (-42أقل من  )62ومجموعة (أقل من  )62ولص ـ ـ ـ ـ ـ ــالش مجموعة
(-42أقل من .)62

يوجد تأثير لمتغير العمر على متوسـ ــط التقديرات لطبيعة التنسـ ــيق ،وتفسـ ــر الباحثة ذلك أن الفئة

العمرية األصغر سناً بطبيعتها تميل إلى استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة والتواصل
االجتماعي عبر اإلنترنت في عملية التنس ــيق ،بينما الفئة العمرية األكبر س ــناً تميل إلى اس ــتخدام
الوسيلة األكثر رسمية من خالل االجتماعات واللقاءات الدورية والمباشرة باإلضافة إلى ا ستخدام

المرســالت المكتوبة في عملية التنســيق .واختلفت نتائج الد ارســة الحالية مع نتائج د ارســة (حماد،
ا
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 )2212ود ارســة (البســيوني )2214 ،بعدم وجود فروق احصــائية تعزي لمتغير العمر في معيار

الكفاءة في تقييم المشاريع.

الفرض الثالث :بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي
ين

الفرض الثاني من فروض الد ارس ــة على :ال يوجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى

داللة ( )α≤0.05حول التنس ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ــحي الحكومي
تعزى لمتغير الميهل العلمي( :دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا).
ولقد تم التحقق من ص ـ ـ ــحة هذه الفرض ـ ـ ــية باس ـ ـ ــتخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو

مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)11مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " "Fوقيمة
" "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

م

المحور

المصدر

بين المجموعات
 1طبيعة التنسيق داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
 2مستوى التنسيق داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
 6معوقات التنسيق داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
االستبانة ككل
المجموع

درجات متوسط قيمة
مجموع
المربعات الحرية المربعات ""F
0.068
2 0.137
0.261 0.262
53 13.912
55 14.048
0.429
2 0.858
1.096 0.392
53 20.761
55 21.620
0.034
2 0.067
0.092 0.368
53 19.492
55 19.559
0.063
2 0.127
0.430 0.147
53 7.804
55 7.931

قيمة
""Sig.

مستوى
الداللة

0.772

تير دالة

0.342

تير دالة

0.912

تير دالة

 0.653غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )53 ،2وعند مستوى داللة (3.150 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
قيمة " "Fالمحس ــوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في االس ــتبانة ككل وفي جميع المحاور ،وهذا يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى داللة ( )α≤0.05في دور التنسـ ــيق مع

المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي،
وهذا يشـ ــير إلى عدم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأثير الميهل العلمي على متوسـ ــط التقديرات لطبيعة ومسـ ــتوى ومعوقات
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التنســ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة ،وقد اتفقت نتائج

الد ارسـ ــة الحالية في ذلك مع نتائج د ارسـ ــة (عبد العزيز )2223 ،ود ارسـ ــة (أبو سـ ــلطان،)2216 ،
و دراسة (الرفاتي )2211 ،ودراسة (البسيوني ،)2214 ،وتفسر الباحثة ذلك بأنه قد يرجع طبيعة
ومس ـ ــتوى ومعوقات التنس ـ ــيق إلى أن أفراد العينة المبحوثة من خالل ممارس ـ ــتهم لعملية التنس ـ ــيق

والمهام التنسيقية فهم على دراية كاملة ووعي بهذا الجانب الذي اكتسبوه من خالل خبرتهم العملية
وبغض النظر عن الميهل العلمي للشـ ـ ـ ـ ــخ

 .وهذا ما أكده وأجمع عليه مسـ ـ ـ ـ ــيولو التنسـ ـ ـ ـ ــيق في

القطاع الص ـ ــحي الحكومي من خالل المقابالت التي أجريت لهم بأن مس ـ ــتوى أداء الكادر القائم
على عملية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق في المنظمات الدولية ممتاز وذو كفاءة عالية ،ويوجد لديهم متابعة وتقييم

للمشـ ـ ـ ـ ــاريع التي يتم تنفيذها ،كما أنه يوجد هناك كفاءة وخبرة لبعض المسـ ـ ـ ـ ــيولين عن إدارة المنش
التمويليـة في المنظمـات الـدوليـة التي تم التعـامـل معهـا حيـث يتم توظيف المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع في مكـانها

الصحيش لتحقيق الهدف منها.

الفرض الرابا :بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة
ين

الفرض الرابع على :ال يوجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ()α≤0.05

حول التنس ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى
لمتغير سنوات الخبرة( :أقل من  ،6من  ،12-6من  ،16-11أكثر من .)16

ولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين
في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)12مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " "Fوقيمة
" "Sig.ومستوى الداللة

بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة
م

المحور

المصدر
بين المجموعات

 1طبيعة التنسيق

المربعات

الحرية المربعات ""F

0.784

داخل المجموعات 52 13.264
المجموع
بين المجموعات

 2مستوى التنسيق

مجموع

درجات متوسط
3

""Sig.

الداللة

0.261
0.255

1.025

0.389

تير دالة

55 14.048
1.102

3

داخل المجموعات 52 20.517
المجموع

قيمة

قيمة

مستوى

55 21.620
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0.367
0.395

0.931

0.432

تير دالة

بين المجموعات

3

1.767

 6معوقات التنسيق داخل المجموعات 52 17.792
المجموع
االستبانة ككل

بين المجموعات

0.589
0.342

1.722

0.174

تير دالة

55 19.559
0.069

3

0.023

 0.928 0.152غير دالة

 قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )52 ،6وعند مستوى داللة (2.760 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيمة " "Fالمحسـ ـ ـ ــوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في االسـ ـ ـ ــتبانة ككل وفي جميع المحاور ،وهذا
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى داللة ( )α≤0.05في دور التنس ــيق

مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة ومهما كانت خبراتهم في مجال التنسيق فهم

مطالبين بالقيام بمهام تنسيقية مما يجعل األفراد القائمين على عمليات التنسيق متفقين في خبراتهم
حول التنســيق ودوره في دعم القطاع الصــحي الحكومي ،وقد اتفقت نتائج الد ارســة الحالية في ذلك

مع د ارسـ ـ ــة (أبو سـ ـ ــلطان ،)2216 ،واختلفت في ذلك مع د ارسـ ـ ــة (عبد العزيز )2223 ،ود ارسـ ـ ــة
(الفهيد ،)2223 ،حيث إنه توجد عالقة إيجابية بين س ـ ـ ــنوات الخبرة وبين نوع اختالف األنش ـ ـ ــطة
وفعاليتها في عملية التنسـ ـ ــيق لها ،ود ارسـ ـ ــة (البسـ ـ ــيوني )2214 ،في عدم وجود فروق ذات داللة

احصائية في واقع اسهام التمويلي الدولي تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وقد واختلفت نتائج الدراسة

الحالية مع د ارســة (الرفاتي )2211 ،بوجود فروق ذو داللة احصــائية لتقويم األداء التمويلي تعزى
لمتغير سـ ـ ـ ــنوات الخبرة .وقد أكد مسـ ـ ـ ــيولو التنسـ ـ ـ ــيق في القطاع الحكومي من خالل المقابلة التي

أجريت لهم أن المنظمات الدولية التي تم التعامل معها سـواء ما يتعلق بطبيعة التنســيق او مســتواه
أو معوقاته فهمم متفقون في آرائهم واجاباتهم بما يخ
للش ــخ

ذلك بغض النظر عن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الخبرة

القائم على عملية التنس ــيق ،فطبيعة ومس ــتوى ومعوقات واحدة في الغالب ،لذلك ال يوجد

هناك أي تأثير لمتغير الخبرة على التنس ــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الص ــحي

الحكومي وفقاً السـ ـ ــتجابات أفراد العينة المبحوثة ،كما أكد صـ ـ ــبش( )2216مسـ ـ ــيول التنسـ ـ ــيق في

منظمة الصــحة العالمية بأن و ازرة الصــحة تقوم بالتنســيق من خالل االجتماعات الشــهرية المحدثة

لالطالع على الوضـ ــع الصـ ــحي والتحديات التي تواجهه واالقتراحات لسـ ــد هذا العجز ،وكذلك يتم

مراجعة التقارير التي تزودنا بها و ازرة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،عوض ـ ـ ـ ـ ـ ــا عن االجتماعات الثنائية بين المنظمة
والو ازرة والميسسات األخرى العاملة في القطاع الصحي.
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الفرض الخامس :بالنسبة لمتغير عدد المشاريا المنفذة
ين

الفرض الخامس على :ال يوجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة ()α≤0.05

في دور التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى
لمتغير عدد المشاريع المنفذة( :أقل من  ،6من  ،12-6من  13 ،16-11فأكثر).
ولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين
في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)11مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " "Fوقيمة
" "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير عدد المشاريا المنفذة

م

المحور

المصدر
بين المجموعات

 1طبيعة التنسيق

المربعات
0.394

الحرية المربعات ""F
3

داخل المجموعات 52 13.654
المجموع
بين المجموعات

 2مستوى التنسيق

مجموع

درجات متوسط

بين المجموعات

3

0.729

بين المجموعات
االستبانة ككل

0.131
0.263
0.243
0.402

0.605

0.615

تير دالة

3

1.104

0.368
0.355

1.037

0.384

تير دالة

55 19.559
3

0.117

داخل المجموعات 7.581

52

0.146

7.931

55

المجموع

0.501

0.683

تير دالة

55 21.620

 6معوقات التنسيق داخل المجموعات 52 18.455
المجموع

""Sig.

الداللة

55 14.048

داخل المجموعات 52 20.890
المجموع

قيمة

قيمة

مستوى

0.350

 0.499 0.800غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )52 ،6وعند مستوى داللة (2.760 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
قيمة " "Fالمحس ــوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في االس ــتبانة ككل وفي جميع المحاور ،وهذا يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى داللة ( )α≤0.05في دور التنسـ ــيق مع

المنظمات الدولية في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى لمتغير عدد المشـــــــاريا

المنفذة ،وترى الباحثة أنه ال يوجد اختالف في عملية التنسيق في عدد للمشاريع لدى المنظمات

الدولية سـ ـ ـواء على مس ـ ــتوى المش ـ ــروع المادي أو الخدماتي أو اإلتاثي فطبيعة التنس ـ ــيق ومس ـ ــتواه
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ومعوقاته واحدة بالنس ـ ـ ـ ــبة للمش ـ ـ ـ ــاريع ،لذلك ال يوجد أي تأثير لعدد المش ـ ـ ـ ــاريع على التنسـ ـ ـ ـ ـيق مع

المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـ ــحي الحكومي وفقاً السـ ــتجابات أفراد عينة الد ارسـ ــة.
وقد أوض ـ ـ ــش مس ـ ـ ــيولو التنس ـ ـ ــيق أن أثر تنفيذ هذا المش ـ ـ ــروع يعود على مدى المنفعة المتحققة من

المش ــروع والتي تتمثل في تقديم خدمة للمرض ــى والمواطنين ،والتعرف على مدى تحس ــن الحاصـ ـل
من تنفيذ المشـ ــروع وعمل قائمة باآلليات التي يمكن اتخاذها لمعرفة النتائج اإليجابية المتحققة من

المشـ ـ ـ ـ ــروع المنفذ كالزيارات الميدانية وتيرها ،والعمل على المتابعة والتقييم المسـ ـ ـ ـ ــتمر للمشـ ـ ـ ـ ــاريع
المنفذة ،وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (حماد.(2212 ،
 2-5نتائج الدراسة:
– وجود فروق ذات داللة إحص ـ ــائية في آراء أفراد عينة الد ارس ـ ــة حول التنس ـ ــيق مع المنظمات
الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي تعزي لمتغير نوع المنظمة لصالش المنظمات

العربية.

– وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية في آراء أفراد عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في طبيعة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين
المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي تعزي لمتغير العمر.

– عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة حول التنسيق مع المنظمات
الدولية ودوره في دعم القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي تعزي لمتغير (الميهل العلمي ،وسـ ـ ـ ـ ـ ــنوات

الخبرة ،عدد المشاريع المنفذة).

– أن المشاريع األكثر تمويالً من قبل المنظمات الدولية هي مشاريع إتاثية (أدوية ومستهلكات
طبية وبلغت نسبتها  %76تليها األجهزة الطبية وبلغت نسبتها .)%76

– أن التنسـيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الصـحي الحكومي يسـاهم في حسـن اسـتغالل
التمويل لدعم هذا القطاع وقد جاءت بوزن نس ـ ـ ـ ـ ــبي ( ،)%88.214وفي المرتبة الثانية تعتمد

المنظمة المانحة على الزيارات الميدانية من أجل متابعة أنش ـ ـ ــطة المش ـ ـ ــروع للتأكد من تحقيق

األهداف وقد جاءت بوزن نسـ ـ ــبي ( ،)87.867%وفي المرتبة الثالثة يسـ ـ ــهم التنسـ ـ ــيق الفعال

بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ايجاباً على كفاءة أداء المنظمة لعملها وقد جاءت

بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ( .)%85.375بينمـا جـاءت :تنظم المنظمـة المـانحـة ورش عمـل مع القطاع
الصحي في أدنى ترتيب وبوزن نسبي (.)%32.714

– أن االتصـ ـ ـ ـ ــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي لها تأثير فعال في نجاح
عملية التنسيق ،وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%83.429بينما جاءت :يتوفر لدى اإلدارة العليا
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في القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي خطــة مــدرج بهــا االحتيــاجــات الطــارئــة لــه) بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي

(.)%38.671

– أن أعلى ترتيب بالنســبة لمعوقات التنســيق هي :األوضــاع الســياســية الســائدة التي تيثر على

عملية التنسـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي وقد جاءت بوزن نسـ ـ ـ ـ ــبي

( .)%82.622وجود نظام مركزي في القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي يمثل عائقاً أمام عملية
التنسـ ــيق بين المنظمات الدولية وهذا القطاع وقد جاءت بوزن نسـ ــبي ( .)%72وأدنى ترتيب

هي :ضــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الصــحي الحكومي بضــرورة التنســيق المســبق
الحتياجات القطاع الصحي الحكومي وقد جاءت بوزن نسبي (.)%69.286

– أما أهم المقترحات لتفعيل عملية التنسـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ـ ــحي الحكومي
من وجهة نظر أفراد عينة الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة من مس ـ ـ ـ ـ ــيولي التنس ـ ـ ـ ـ ــيق في المنظمات الدولية والقطاع

الصـ ـ ـ ــحي الحكومي فهي تقترح بالدرجة األولى ضـ ـ ـ ــرورة تحديث البيانات ألولويات احتياجات
القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي وضـ ـ ـ ـ ــرورة اطالع المنظمات الدولية على تلك االحتياجات وآخر

المسـ ــتجدات لهذا القطاع من خالل عقد االجتماعات الدورية واعداد التقارير وقد جاءت بوزن
نسبي ( ،)%42.85وتليها في المرتبة الثانية ضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في
التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من خالل البريد االلكتروني والفيديوكونفرنس ،ومواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي وقد

جاءت بوزن نسـ ـ ـ ـ ــبي( ،)%26.98وفي المرتبة الثالثة تحديد الجهات المختصـ ـ ـ ـ ــة للتواصـ ـ ـ ـ ــل
والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية وذلك لمنع االزدواجية في العمل وقد جاءت بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي

( ،)%22.22و تليها تدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الحكومي وقد جاءت
بوزن نسـ ـ ـ ــبي ( ،)%15.87وفق نتائج المقابالت المتعلقة المقترحة من مسـ ـ ـ ــيولي التنسـ ـ ـ ــيق

كانت تميل إلى البعد عن مركزية القرار وحل مش ـ ـ ـ ـ ــاكل البيروقراطية داخل القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي

الحكومي ،واستم اررية العمل في التنسيق إلقامة مجموعة العمل الصحي التعاوني ( Health
 ) Clusterوتوزيع األنشطة عليها لمنع االزدواجية من أجل دعم الخدمة الصحية المقدمة.

 3-5التوصيات:

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصى الباحثة بما يلي:
ً
 .1المحافظة على التنس ــيق الجيد بين المنظمات الدولية والقطاع الص ــحي الحكومي للمس ــاهمة
في حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع.
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 .2تقوية الش ـراكة مع المنظمات الدولية بشــكل أفضــل مما هو عليه الســيما المنظمات األجنبية

من خالل إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكهم في عملية إعداد الخطط الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية في قطاع تزة لمواجهة األزمات
والطوارئ.

 .3اسـ ـتم اررية التنس ــيق في القطاع الص ــحي الحكومي إلقامة مجموعة العمل الص ــحي التعاوني
( )Health Clusterلدعم الخدمة من خالل تقس ـ ـ ـ ـ ــيم األنش ـ ـ ـ ـ ــطة فيما بينهم بدون ازدواجية
ضمن خطة واضحة ومتفق عليها.

 .4إعداد وتحديث دليل إرشادي بشكل دوري مدرج فيه أولويات االحتياجات واألنشطة الصحية
المختلفة للقطاع الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي مع ض ـ ـ ـ ــرورة توفر المعلومات الدقيقة التي تتعلق بتلك
االحتياجات وس ــهولة تبادلها داخل مرافق الو ازرة والتي من ش ــأنها تس ــهل من عملية التنس ــيق
مع المنظمات الدولية المانحة.

 .6تعزيز االتصـ ــاالت (المكتوبة ،والشـ ــفوية) بين المنظمات الدولية والقطاع الصـــحي الحكومي
مما يسهم في نجاح عملية التنسيق.

 .3اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب التكنولوجيــا الحــديثــة في التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من خالل البريــد االلكتروني
والفيـديوكونفرنس ،ومواقع التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتمـاعي من أجـل تقليـل الوقـت والجهـد في عملية

التنسيق.

 .7تفعيل خطة الطوارئ وتحديثها من قبل اإلدارة العليا في القطاع الص ــحي الحكومي لتحس ــين
االستجابة لحالة الطوارئ واالزمات.

 .8االهتمام بالتدريب المسـ ـ ــتمر للموارد البش ـ ـ ـرية في مختلف مرافق و ازرة الصـ ـ ــحة على مهارات
اإلدارية من أجل رفع كفاءة األداء التنسيقي مع المنظمات الدولية المانحة.

 .9توحيد الجهة المنس ــقة في القطاع الص ــحي الحكومي والتي يمكن الرجوع إليها عند التواص ــل
مع المنظمات الدولية المانحة وذلك لمنع االزدواجية.

 .11تعزيز التنس ـ ــيق بين الوحدات اإلدارية والجهة المس ـ ــيولة عن التنس ـ ــيق في القطاع الص ـ ــحي
الحكومي فيما يخ

تمويل المشاريع الصحية.

 .11الحد من المركزية في اإلجراءات والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المتبعة في القطاع الحكومي فيما يتعلق
باعتماد وتنفيذ المشاريع الصحية من خالل تفويض الصالحيات.

 .12ضرورة توحيد العمل الصحي في كافة أرجاء الوطن وتحييده عن أي خالفات سياسية.

 .13إبراز الدور اإلعالمي للمشاريع التي يتم تموليها من قبل المنظمات الدولية ،وابرازه للخدمات
التي يقدمها القطاع الص ـ ــحي الحكومي على أنها خدمات إنس ـ ــانية واتاثية مما يس ـ ــهم بدوره
في دعم استجابة المنظمات الدولية لتلك الخدمات.

 .14تعزيز اهتمام وتركيز المنظمات الدولية المانحة باتجاه تمويل المشاريع التنموية.
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جدول رقم ( )14مقتر خطة تنفيذية للتوصيات
#
.1

.2

.1

النتائج
وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية
في آراء أفراد عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة حول
التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظم ــات ال ــدوليــة
ودوره في دعم القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
ال ـح ـك ــوم ــي ت ـع ــزي ل ـم ـت ـغ ـي ــر ن ــوع
المنظمة لصالش المنظمات العربية.
أن التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الجيــد بين المنظمــة
المانحة والقطاع الصحي الحكومي
يســاهم في حســن اســتغالل التمويل
لدعم هذا القطاع وقد جاءت بوزن
نسبي (.)%88.214
أن االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت بين المنظم ـ ــة
المانحة والقطاع الصحي الحكومي
لهــا تــأثير فعــال في نجــاح عمليــة
التنس ـ ــيق ،وقد جاءت بوزن نس ـ ــبي
(.)%83.429
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة اطالع المنظمات الدولية
على تل ـ ـ ــك االحتي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات وآخر
المسـ ــتجدات لهذا القطاع من خالل
عقــد االجتمــاعــات الــدوريــة واعــداد

االنشطة لتنفيذ التوصية
التوصيات
تقوية الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة مع المنظمات الدولية  -إعداد نشرة دورية حول القطاع الصحي الحكومي
في قطاع تزة وتوزيعها على المنظمات الشريكة.
بش ـ ـ ــكل أفض ـ ـ ــل مما هو عليه الس ـ ـ ــيما
المنظمات األجنبية من خالل إش ـ ـراكهم  -دعوة المنظمات الدولية لالجتماعات التحضيرية
إلعداد خطط التدخل في القطاع الصحي الحكومي.
في عملية إعداد الخطط الص ـ ـ ـ ــحية في
قطاع تزة لمواجهة األزمات والطوارئ - .دعوة المنظمات الدولية لحضور اجتماعات لمواجهة
األزمات التي تواجه قطاع الصحي الحكومي بقطاع
تزة.

الجهة المسؤولة
 وحدة العالقاتالعامة واإلعالم
بو ازرة الصحة.
 وحدة التخطيطورسم السياسات
بو ازرة الصحة.

المحــافظــة على التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الجيــد بين  -قياس معدل االتصاالت اإلدارية الشفوية
(االجتماعات ،العروض ،تلفون )...واالتصاالت
المنظمــات الــدوليــة والقطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
المكتوبة (مذكرات ،تقارير ،مخاطبات) الحالية بين
الحكومي للمســاهمة في حســن اســتغالل
المنظمات وو ازرة الصحة.
التموي ــل ل ــدعم ه ــذا القط ــاع من خالل
شـ ـ ـ ــتى وسـ ـ ـ ــائله المختلفة (االتصـ ـ ـ ــاالت  -المحافظة على المعدل الحالي من االتصاالت
اإلدارية الشفوية والمكتوبة.
المكتوبة ،الشفوية).

 وحدة التخطيطورسم السياسات.
 جميع الدوائرواإلدارات العامة
بو ازرة الصحة.

 مخاطبة الدوائر الفنية الوظيفية بو ازرة الصحةلتحديد االحتياجات.
 تجميع االحتياجات حسب القطاعات (أدوية،مستهلكات ،أجهزة ،قطع تيار ،تدريب ،موارد
بشرية إضافية وأخرى بتخصصات جديدة)

 وحدة العالقاتالعامة واإلعالم
بو ازرة الصحة.

إعداد وتحديث دليل إرشـ ـ ـ ـ ــادي بشـ ـ ـ ـ ــكل
دوري مــدرج فيــه أولويــات االحتيــاجــات
واألنشـ ـ ـ ـ ــطة الصـ ـ ـ ـ ــحية المختلفة للقطاع
الص ـ ـ ـ ــحي الحكومي مع ض ـ ـ ـ ــرورة توفر
المعلومـ ــات الـ ــدقيقـ ــة التي تتعلق بتلـ ــك
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المدى الزمني
على مدار العام
بداية كل عام
في وقت األزمات
يناير2213 ،م

يناير – ديسمبر،
2213

النصف األول من
شهر يناير،
2213م.

التقـارير وقـد جـاءت بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي االحتيــاجــات وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهولــة تبــادلهــا داخــل
مرافق الو ازرة والتي من شأنها تسهل من
(.)%42.85
عملية التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية
المانحة.

 ترتيب االحتياجات حسب األولوية والتنسيق بينها(مثال كوادر بشرية بتخصصات جديدة قد تكون
بحاجة لتجهيزات تير متوفر).
 إعداد دليل إرشادي سنوي يسهل الوصول إليه منخالل الموقع االلكتروني لو ازرة الصحة.

 وحدة التخطيطورسم السياسات
بو ازرة الصحة

.4

تعزيز اهتمام وتركيز المنظمات الدولية توجيه اهتمام المنظمات الدولية إلى التخصي األمثل  -وح ـ ـ ــدة العالق ـ ـ ــات
أن المشاريع األكثر تمويالً من
العــامــة واإلعالم
قبل المنظمات الدولية هي مشاريع المـ ــانحـ ــة بـ ــاتجـ ــاه تمويـ ــل المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع للموارد والذي يشير إليه الدليل اإلرشادي في البند
بو ازرة الصحة.
السابق
التنموية.
إتاثية (أدوية ومستهلكات طبية
وحدة التخطيط ورسم
وبلغت نسبتها  %76تليها األجهزة
الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات بو ازرة
الطبية وبلغت نسبتها .)%76
الصحة

.5

دعوة لجان الطوارئ في محافظات تزة المختلفة  -وحدة التخطيط
إلى تقديم المقترحات لتعديل خطط الطوارئ ورسم السياسات.
 مكتب عطوفةلديهم.
دعوة لجان الطوارئ لالجتماع مع اإلدارة العليا وكيل الو ازرة.
 لجان الطوارئ فيبو ازرة الصحة لمناقشة المقترحات.
محافظات تزة.
دعوة المنظمات الدولية لحضور االجتماع.
المنظمات الدولية
اعتماد خطط الطوارئ لمحافظات تزة.

يتوفر لدى اإلدارة العليا في القطاع
الصـ ـ ــحي الحكومي خطة مدرج بها
االحتيـ ــاجـ ــات الطـ ــارئـ ــة لـ ــه) بوزن
نسبي (.)%38.671

تفعي ــل خط ــة الطوارئ وتح ــديثه ــا من
قبل اإلدارة العليا في القطاع الص ـ ــحي
الحكومي لتحسـ ـ ـ ــين االسـ ـ ـ ــتجابة لحالة
الطوارئ واالزمات.

-
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األسبوع الثالث من
شهر يناير
2213م.
األسبوع الرابع من
شهر يناير،
2213م.
من فبراير 2213
آلخر العام.
النصف األول من
شهر يناير،
2213م.
األسبوع الثالث من
شهر يناير
2213م.
األسبوع الرابع من
شهر يناير،
2213م.
من فبراير 2213
آلخر العام.
النصف الثاني من
شهر ديسمبر
2216م
األسبوع األول من
شهر يناير
2213م

 التنسيق بين خطط الطوارئ المعتمدة والدليلاإلرشادي لالحتياجات.

.6

ضـ ــعف كفاءة األفراد القائمين على االهتمــام بــالتــدريــب المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر للموارد
عملية التنسيق في القطاع الصحي البشرية في مختلف مرافق و ازرة الصحة
على مهـ ــارات اإلداريـ ــة من أجـ ــل رفع
الحكومي.
كفاءة األداء التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقي مع المنظمات
الدولية المانحة.

العامة األسبوع األول من
القوى العام 2213م
بو ازرة خالل العام
2213م

.7

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب التكنولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الحديثـ ـ ــة فـ ـ ــي التواصـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ــالل
البريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االلكترونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
والفيـ ـ ــديوكونفرنس ،ومواقـ ـ ــع التواصـ ـ ــل
االجتم ـ ــاعي م ـ ــن أج ـ ــل تقلي ـ ــل الوق ـ ــت
والجهد في عملية التنسيق.

األسبوع األول من
العام 2213م
خالل العام
2213م

.8

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب
التكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحديثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
التواص ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـالل البري ـ ـ ـ ـ ــد
االلكترون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديوكونفرنس،
ومواق ـ ـ ـ ـ ــع التواص ـ ـ ـ ـ ــل االجتم ـ ـ ـ ـ ــاعي
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن
نسبي(.)%26.98
تحديد الجهات المختص ــة للتواص ــل
والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمــات الــدوليــة
وذل ــك لمنع االزدواجي ــة في العم ــل
وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــاءت ب ـ ـ ــوزن نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي
(.)%22.22

توحي ــد الجه ــة المنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ــة في القط ــاع
الصـ ـ ــحي الحكومي والتي يمكن الرجوع
إليه ــا عن ــد التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع المنظمــات
الدولية المانحة وذلك لمنع االزدواجية.

 إعداد االحتياجات التدريبية بناء على تقييم  -اإلدارةلتنمية
المدراء التنفيذيين لمريوسيهم.
البشرية
 ترتيب االحتياجات حسب األولوية.الصحة
 إعداد خطة التدريب. تنفيذ خطة التدريب. تقييم المتدربين. إعداد االحتياجات من البنية التحتية -وحدة تكنولوجياللتكنولوجيا الالزمة للدوائر الفنية بو ازرة المعلومات بو ازرة
الصحة التي تضطلع بمهام التنسيق مع الصحة.
الدوائر الفنيةالمنظمات الدولية.
المعنية بالتنسيق.
 إعداد خطة التنفيذ. التنفيذ. التقييم. توجيه تعميم من قبل اإلدارة العليا للجهات  -مكتب عطوفةوكيل و ازرة
المستفيدة (المستشفيات ومراكز الرعاية األولية)
الصحة.
بالو ازرة بتزويد اإلدارة العامة للتعاون الدولي-الجهة
المسيولة عن التنسيق بالو ازرة-بنسخ عن المكاتبات  -المسيولين في
الجهات الفنية
واالتفاقيات التي تتم مع بعض المنظمات الدولية التي
بو ازرة الصحة.
ال ترتب التعامل إال معها دون الرجوع للتعاون الدولي
 مسيولي التنسيقكمرجعية في التنسيق.
في المنظمات
 والتأكيد على المنظمات الدولية الداعمة للقطاعالدولية وعلى
الصحي الحكومي وعلى رأسها منظمة الصحة
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بداية العام الجديد
2213م

رأسها منظمة
الصحة العالمية
(.)WHO

إبراز الدور اإلعالمي للمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التي
يتم تموليها من قبل المنظمات الدولية،
واب ارزه للخــدمــات التي يقــدمهــا القطــاع
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي على أنها خدمات
إنس ـ ـ ـ ــانية واتاثية مما يس ـ ـ ـ ــهم بدوره في
دعم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة المنظمات الدولية لتلك
الخدمات.
اســتم اررية التنســيق في القطاع الصــحي
الحكومي إلق ـ ـ ــام ـ ـ ــة مجموع ـ ـ ــة العم ـ ـ ــل
الصحي التعاوني ()Health Cluster
لدعم الخدمة من خالل تقســيم األنشــطة
فيما بينهم بدون ازدواجية ضـ ـ ـ ــمن خطة
واضحة ومتفق عليها.

.9

تعزيز التنس ــيق بين وحدة العالقات
الع ـ ـ ــام ـ ـ ــة واالعالم وبين الجه ـ ـ ــة
المسـ ــيولة عن التنسـ ــيق في القطاع
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي فيم ـ ــا يخ
تمويل المشاريع الصحية.

.12

العمـ ـ ــل في التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق إلقـ ـ ــامـ ـ ــة
مجموعة العمل الصـ ــحي التعاوني
(  ) Health Clusterوتــوزيــع
األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة عليها لمنع االزدواجية
من أجل دعم الخدمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
المقدمة.

.11

البع ـ ــد عن مركزي ـ ــة القرار وح ـ ــل الـح ـ ـ ــد مـن الـمـركـزي ـ ـ ــة فـي اإلجـراءات
مشاكل البيروقراطية داخل القطاع والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المتبع ــة في القط ــاع
الحكومي فيم ــا يتعلق ب ــاعتم ــاد وتنفيـ ــذ
الصحي الحكومي.
المش ـ ـ ــاريع الص ـ ـ ــحية من خالل تفويض
الصالحيات.

العالمية باطالع وتزويد اإلدارة العامة للتعاون الدولي
بالتقارير التي تتعلق بالتنسيق مع الجهات الفنية
بالو ازرة وذلك بهدف جمع المعلومات والبيانات بشكل
دقيق عن حجم التمويل الحقيقي للمشاريع الصحية
التي تقدمه المنظمات الدولية المانحة كل عام.
 وحدة العالقات اعداد خطة اعالمية تتضمن الوسائلالعامة واإلعالم
االعالمية المختلفة (مرئية ،مكتوبة،
بو ازرة الصحة
مسموعة) والرسائل التي تنقل عبر تلك
الوسائل مستهدفة عدة قطاعات منها
المنظمات الدولية في تزة ،الجمهور من
خارج تزة ،الجمهور من داخل تزة.
 تنفيذ الخطة. بين و ازرة الصـ ـ ــحةيتم تحقيقه من خالل البنود  6 ،6 ،1الواردة سابقا
والمنظمات الدولية
ال ـتــي ت ـع ـم ـ ـ ــل فــي
القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي
وع ـلــى أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
منظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة
العالمية ()WHO
 مكتب عطوفة تمكين وتفويض الصالحيات للعاملين فيوكيل الو ازرة.
الوحدات اإلدارية بالو ازرة باتخاذ اإلجراءات التي
 المدراء العامونتتعلق باعتماد وتنفيذ المشاريع الصحية.
في الوحدات
اإلدارية بالو ازرة.

من اعداد الباحثة بناء على النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة
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النصف األول من
شهر يناير للعام
2213م.
ما تبقى من العام
2213م
خالل العام 2213

 3-5الدراسات المقترحة

في ض ــوء هذه الد ارس ــة والنتائج التي توص ــلت إليها تقترح الباحثة الد ارس ــات المس ــتقبلية في قطاع
تزة:

 .1أثر االنقسام السياسي على استجابة المنظمات المانحة في دعم احتياجات القطاع الصحي
الحكومي.

 .2معوقات التنس ـ ـ ـ ـ ــيق بين القطاع الحكومي والمنظمات تير الحكومية وأثرها على تنمية ودعم
المجتمع الفلسطيني.

 .6التنسـ ـ ـ ـ ــيق بين الوحدات اإلدارية في القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي ودوره في مواجهة األزمات
والطوارئ.

 .4مهارات االتصال والتواصل لدى مسيولي التنسيق في القطاع الصحي الحكومي ودورها في
رفع األداء التنسيقي مع المنظمات المانحة.

 .6مأسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العالقة مع الجهات المانحة ودورها في بناء وتعزيز الثقة لدعم القطاع الص ـ ـ ــحي
الحكومي.

 .3مدى مساهمة تقدير االحتياجات الفعلية في دعم القطاع الصحي الحكومي.
 .7تقييم فاعلية التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية المانحة.
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قائمة المصادر والمراجا
أوال :المصادر:
 -القرآن الكريم

ثانياً المراجا العربية:
أ .الكتب العربية:

– ابن منظور ،محمد ( :)1997لسان العرب ،مج ،3دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت.

– جعفر ،عبد الس ـ ــالم( :)1990المنظمات الدولية دراســـة فقهية وتأصـــيلية للنظرية العامة

للتنظيم الدولي واألمم المتحدة والوكاالت المتخصــــــــصــــــــة والمنظمات الدولية .ط ،6دار
النهضة العربية ،القاهرة.

– الحبتور ،صالش ( :)2009مبادئ اإلدارة العامة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان-األردن
– حبيش ،فوزي ( :)1990اإلدارة العامة والتنظيم اإلداري ،دار النهضة ،بيروت.

– الحديثي ،علي ( :)2010القانون الدولي العام المبادئ واألصــــــول ،ط ،1دار النهضــ ـ ـ ــة
العربية ،القاهرة.

– خضـ ــير ،عبد الكريم ( :)2002الوســـيط في التعاون الدولي العام :الكتاب الرابا :المنظمات
الدولية .ط ،1الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.

– دباس ،أحمد ( :)1983آراء ونظريات في اإلدارة ،مكتبة الجامعة اإلسالمية ،تزة.

– دره  ،وآخرون ( :)1994اإلدارة الحديثة المركز العربي للخدمات الطالبية .عمان ،األردن.

– الدقاق ،محمد وحسين ،سالمة ( :)1990المنظمات الدولية المعاصرة ،ط ،1الدار الجامعية،
مكتبة الجامعة اإلسالمية ،تزة.

– السالم ،مييد ( :) 1988نظرية المنظمة :مدخل وعمليات ،مطبعة شفيق ،بغداد.

– الس ـ ـ ـ ــالم ،مييد ( :)1999نظرية المنظمة :الهيكل والتصــــــميم ،دار وائل للطباعة والنش ـ ـ ـ ــر،
بغداد.

– شيحا ،عبد العزيز ( :)2001أصول اإلدارة العامة ،أبو العزم للطباعة ،اإلسكندرية.

– شيحا ،عبد العزيز ) :(1994اإلدارة العامة :العملية اإلدارية ،الدار الجامعة ،بيروت.

– صوفان ،عاكف ( :)2004المنظمات اإلقليمية والدولية ،ط ،1دار األحمدي للنشر ،القاهرة.

– عب ــد الحمي ــد ،محم ــد ( :)2000قــانون المنظمــات الــدوليــة :األمم المتح ــدة ،ط ،9مطبع ــة
المعارف ،اإلسكندرية.
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– عبد الكافي ،اســماعيل( :)2012أسس ومجاالت العلوم السياسية ،ط ،1مركز اإلســكندرية
للكتاب ،جمهورية مصر العربية.

– عبد الملك ،محمد ( :)2009مســــؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضــــاء المختص
بمنازعاتها ،دار الثقافة ،عمان.

– العجمي ،محمد ( :)2228االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية ،دار المس ـ ـ ـ ــيرة للنش ـ ـ ـ ــر
والتوزيع والطباعة ،األردن.

– عطية ،أفندي ( :)2006المنظمات غير الحكومية :مدخل تنموي ،كلية االقتصاد والعلوم

– عفيفي ،مص ـ ـ ـ ــطفى( :)1990مبادئ وأصــــــول علم اإلدارة العامة :دراســــــة نظرية وتطبيقية
لتنظيم اإلدارة ومشـــــــــكالتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول األجنبية ،ط ،1كلية

حقوق طنطا-كلية شرطة دبي.

– العالق ،بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ( :)1999أســـــــــس اإلدارة الحديثة :نظريات ومفاهيم ،ط ،1دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.

– العالق ،بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ( :)2008اإلدارة الحديثة :نظريات ومفاهيم .ط ،3دار اليــازوري العلميــة
للنشر والتوزيع ،عمان.

– عالقي ،عبـد القـادر ( :)1998اإلدارة :دراســــــــــة تحليلية للوظائف والق اررات اإلدارية ،ط،8
مكتبة دار جدة للنشر والتوزيع ،جدة.

– الفتالوي ،حس ـ ــين ( :)2010مبادئ المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية ،ط ،1دار الثقافة،
عمان.

– كشـ ـ ـ ـ ــك ،بهجت ( :)1997مدخل إلى إدارة المنظمات االجتماعية ،المعهد العالي للخدمة
االجتماعية ،االسكندرية.

– المشهراوي ،أحمد ( :)2013مدخل إلى منظمات المجتما المدني ،مطبعة إتقان ،تزة.
– نجم ،أحمد ( :)1998مبادئ اإلدارة العامة ،ط ،1دار الفكرة العربي ،القاهرة.

– النمر ،وآخرون ( :)2001اإلدارة العامة :األســــــــس والوظائف ،مطابع الفرزدق التجارية،
الرياض.

– يوس ــف ،خالد ( :)2012الوظيفة التشــريعية لمنظمة الصــحة العالمية ،دار الجامعة الجديدة
للنشر ،االسكندرية.

– يونس ،منصور( .)1991مقدمة لدراسة العالقات الدولية .جامعة ناصر.
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ب .الرسائل العلمية العربية:
– إبراهيم ،دالي ( :)2212ماهية االســــــتبيان ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة الجزائر.

– ابو حماد ،ناهض ( :)2211التمويل الدولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأثره على
التنمية السياسية في قطاع غزة 2111م 2111-م (رسالة ماجستير تير منشورة) ،كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،تزة.
درسة
– أبو دية ،عالء ( :)2012الالجئـون الفلسطينيـون في قطــاع غزة-واقــــا وتحـــديات :ا
تحليلية :لواقا وظروف حياة الالجئين في قطاع غزة.

– أبو زينــة ،محمــد ( :)2010تحليــل خــدمــات القطــاع الصـــــــــحي الحكومي من منظور النوع
االجتماعي :دراســـة ميدانية من وجهة نظر الفئات المســـتفيدة ،المبادرة الفلس ــطينية لتعميق

الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح.

– أبو س ـ ـ ـ ــلطان ،أش ـ ـ ـ ــرف ( :)2013واقا التنســــــيق بين منظمات المجتما المدني وأثره على
التنمية الزراعية المســتدامة في قطاع غزة (رس ــالة ماجس ــتير تير منش ــورة) ،أكاديمية اإلدارة
والسياسية للدراسات العليا – جامعة األقصى ،تزة.

– أبو نحلة ،حنين ( :)2008دور المنظمات غير الحكومية الفلســـــطينية في اســـــتغالل أموال
الدعم الخارجي لخلق فرص عمل مستدامة ودعم الرياديين (رســالة ماجســتير تير منشــورة)،

كلية التجارة – الجامعة اإلسالمية ،تزة

– األحمدي ،عبد اهلل ( :)2004مدى إســــــهام مركز القيادة والســــــيطرة في تنســــــيق العمليات
األمنية في موســـم الحج (رسـ ــالة ماجسـ ــتير تير منشـ ــورة) ،المركز العربي للد ارسـ ــات األمنية
والتدريب ،الرياض.

– أزم ،زكريا وحجاج ،عبد الفتاح ( :)2014العالقات الدولية واألطراف الفاعلة في المجتما

الدولي (رسالة دكتوراه تير منشورة) ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية بسطات واالجتماعية،
جامعة الحسن األول ،المغرب.

– أورابش ،بورنين ( :)2010جهود المنظمات الدولية لضـــــــمان حق إنشـــــــاء نقابات (رس ـ ـ ـ ـ ــالة
ماجستير تير منشورة) ،كلية الحقوق – جامعة مولود معمري -تيزي وزو.
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– البسيوني ،عائشة ( :)2214إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في
وزارة الصـــــــحة الفلســـــــطينية في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء العاملين فيها (رس ـ ـ ـ ـ ــالة

ماجستير تير منشورة) ،كلية التجارة -الجامعة اإلسالمية ،تزة.

– البلعاوي ،أسامة وآخرون ( :)2216دراسة العالقة بين التفكير االستراتيجي واالبتكار لدى
المدراء في وزارة الصحة في قطاع غزة ،و ازرة الصحة الفلسطينية ،تزة.

– حماد ،رش ـ ـ ــاد ( :)2010تقييم المشـــــاريا في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة (رس ـ ـ ــالة
ماجستير تير منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة األزهر ،تزة.

– حماد ،محمود ( :)2013دور المســاعدات التركية في تحســين مســتوى الخدمات الصــحية

الحكومية في قطاع غزة (رسالة ماجستير تير منشورة) ،أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات
العليا – جامعة األقصى ،تزة.

– حمــد ،منيرة ( .)2012أثر تكلفــة العالج بــالخــارج على تمويــل موازنــة وزارة الصـــــــــحــة

الفلسطينية (رسالة ماجستير تير منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر،
تزة.

– الخالدي ،محمد ( :)2012إســهامات التمويل الدولي في تطوير النظام الصــحي الفلســطيني
بالتركيز على المؤســـــــســـــــات الصـــــــحية غير الحكومية العاملة في محافظات غزة (رسـ ـ ـ ـ ــالة

ماجستير منشورة) ،جامعة أبوديس -القدس ،تزة.

– الدويش ،س ـ ـ ـ ــعود ( :)1998دور مجالس المناطق في التنســــــيق بين األجهزة الحكومية
منظور جديد لمفهوم التحديث :دراســـــة تطبيقية على مجلس المنطقة في أمارة المنطقة

الشــرقية بالمملكة العربية الســعودية )رســالة ماجســتير تير منشــورة) ،أكاديمية نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض.
–

ديفوير ،جوزيف وترتير ،عالء ( :)2229تتبا الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير
الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،2118-1999معهد أبحاث السياسات
االقتصادية الفلسطيني (ماس) القدس ورام اهلل.

– الرفاتي ،عادل( :)2011مدى قدرة المنظمات األهلية الصـــــــــحية بقطاع غزة على تطبيق

بطاقة األداء المتوازن ( )BSCكأداة لتقويم األداء التمويلي (رسالة ماجستير تير منشورة)،

كلية التجارة – الجامعة اإلسالمية ،تزة.
– الس ـ ـ ــعدان ،محمد ( :)1998مدي التنسببببيق بين األجهزة األمنية بوزارة الداخلية (رسااااالة
ماجستير غير منشورة) ،قسم العلوم الشرطية ،جامعة األمير نايف-السعودية.
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– سمك ،نجوى والسيد ،عابدين ( :)2222دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة:
الخبرتان المصرية واليابانية ،مركز الدراسات اآلسيوية ،القاهرة.

– ش ـ ــلبي ،ياس ـ ــر ولدادوة ،حس ـ ــن ( .)2007الثقافة المهنية في القطاع الصــــحي الحكومي في
األراضي الفلسطينية ،رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة.

– عبــد العظيم ،زينــب ( :)2002الدور المتغير للمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة
(رسالة دكتوراه تير منشورة) ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات األسيوية.

– الغيثي ،جميل ( :)2006صــنا الســياســات العامة في المنظمات اإلقليمية والدولية :دراســة
تطبيقية على جامعة الدول العربية ،أكاديمية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات للعلوم االدارية ،جمهورية مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

العربية.

– الفهيد ،عبد المحسـ ــن ( .)2006التنســـيق بين األجهزة األمنية ودوره في مواجهة األزمات،
دراسة مسحية على األجهزة األمنية بمدينة جبيل الصناعية) .رسالة ماجستير تير منشورة

( .أكاديمية نايف – العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

– المالكي ،مجدي وآخرون ( :)2012الضـــمان االجتماعي في األراضـــي الفلســـطينية :الوضـــا

الراهن التحديات :دراسة استكشافية ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)،
القدس ورام اهلل.

– محمود ،ماجدة) :)2007المنظمات غير الحكومية الدولية :دراســــة نظريه (رســــالة دكتوراه
تير منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

– المزيني ،على ( :)2008واقا بعض المنظمات الدولية واإلقليمية (د ارس ـ ــة علمية منشــ ــورة)،
مجلة الجامعة اإلسالمية  -بالمدينة المنورة.

– المطيري ،بدر ( :)2226مستقبل الوقف في الوطن العربي ،ندوة الوقف والمجتمع المدني
في الوطن العربي ،تحرير إبراهيم البيومي تانم ،مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة

لألوقاف ،بيروت.

– معمر ،إبراهيم ( :)2011دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنســــان
(رسالة ماجستير تير منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

– النويصــر ،إبراهيم ( :)2002المعوقات اإلدارية التي تواجه األجهزة األمنية في التعامل ما
األزمات ،دراسة تطبيقية على قوات األمن الخاصة والدفاع المدني بمدينة الرياض (رسالة
ماجستير تير منشورة) ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

– الهاللي ،هالة ( :)2007دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنســان:
دراســـة لحالتي اللجنة الدولية للصـــليب األحمر ومنظمة العفو الدولية )رسـ ــالة دكتوراه تير
منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.
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ج .التقارير:
– فلس ــطين ،و ازرة الص ــحة ( :)2013التقرير الس ــنوي للص ــحة والس ــكان ،مركز نظم المعلومات،
تزة.

– فلسـ ــطين ،و ازرة الصـ ــحة ( :)2013التقرير الســـنوي للتأمين الصـــحي ،مركز نظم المعلومات،
تزة.

– فلسطين ،و ازرة الصحة ( :)2013التقرير السنوي للمستشفيات ،مركز نظم المعلومات ،تزة.
– فلسطين .و ازرة الصحة .التقرير السنوي .تزة.2012 ،

– تقرير شهر نوفمبر ( :(2013الوضا الصحي في قطاع غزة ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي-
و ازرة الصحة ،تزة.

– ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش ،محمد ( :)2012برنامج تدبير التمويل بالمنظمات غير الحكومية وتعبئة موارد
المجتما ،جمعية المدربين المصـــــــريين للتنمية .األمين العام لش ـ ـ ـ ـ ــبكة الحوار مع منظمات
المجتمع المدني لدول البحر األبيض المتوسط.

– التقرير االستراتيجي الفلسطيني ( :)2010مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

– التقرير السنوي ( :)2014اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة الفلسطينية ،تزة.
– تقرير خا

( :)2214العدوان الصـــهيوني وادارة القطاع الصـــحي ،و ازرة الصـ ــحة-السـ ــلطة

الوطنية الفلسطينية ،تزة ،يوليو-أتسطس.2214

– تقرير منظمة التعاون اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي ( :)2013الوضــــــا اإلنســــــاني في قطاع غزة .مقدم إلى
مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي الخامس لمنظمات المجتما المدني في العالم اإلسالمي.

– تقرير الجهاز المركزي لإلحصـ ــاء الفلسـ ــطيني ،و ازرة الصـ ــحة ( :)2012الحســـابات الصـــحية
الوطنية ( ،)2010-2009نتائج أساسية .رام اهلل -فلسطين.

– تقرير الجهاز المركزي لإلحصـ ــاء الفلسـ ــطيني ،و ازرة الصـ ــحة ( :)2013الحســـابات الصـــحية
الوطنية  ،2011-2010نتائج أساسية ،رام اهلل – فلسطين.

– تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( :)2014السلطة الوطنية الفلسطينية ،رام اهلل-
فلسطين ،كانون اول ديسمبر.2214 ،

– نص ـ ــر ،خديجة ( :)2007نظم التأمين الصـــحي في مناطق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية.
سلسلة تقارير قانونية رقم ( ،)69الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام اهلل.

– اإلدارة العامة للتعاون الدولي :)2214( ،دليل المؤسسات .و ازرة الصحة ،تزة.
– دليل الجمعيات األجنبية ) :)2014و ازرة الداخلية ،تزة.
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 تقرير نظام التأمين الصــــحي والعالج خارج:)2006( – مركز المعلومات الوطني الفلس ـ ــطيني
. ديوان رئيس الوزراء، السلطة الوطنية الفلسطينية،)11( الوزارة رقم

. تزة، و ازرة الصحة:)2013( – تقرير السنوي لإلدارة العامة للصيدلة

 كليــة. دورة إدارة األزمــة: أو ارق في إدارة األزمــات والتفــاوض:)1997(  عــادل،– مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود
. الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،التدريب

: المراجا األجنبية:ًثالثا
: الكتب األجنبية.أ
– Dimock, M. etal, (1983), public Administration, N. Y: College
Publishing.
– Sharma, M. & Litt D., (1980),Public Administration In Theory And
practice, Delhi: Kitab Mahal.
– Jennings, T. & Krane,D. (1994) Coordination and Walfare Reform:
the Quest for the Philosopher's Stone, Public Administration
Review, July/August, Vol. 54,No. 4,PP 341-348.

– Lindblon, A.(2005): Non-governmental organizations in
international law,UK :Cambridge university press.
– Fontanel, J.(2005): Les Organizations non-gouvernementales ,
office des publications Universitaires , Alger.






: الرسائل العلمية األجنبية.ب
Hedlund, K. (2010). Case study of strength in numbers: A
Review of NGO Coordination in the Field in Haiti- united states
of America
Jelinek, E. (2006).A study of NGO Relation with Government
and Communities in Afghanistan. Agency Coordination Body for
Afghan Relief.
Pereira , J. (2009). Zambia, Aid Effectiveness In The Health
Sector. case study, published by Action For Global Health
organization, Zambia.
Sridhar, D. & Tamashiro ,T. (2009). Vertical Funds in the Health
Sector: Lessons for Education from the Global Fund and GAVI.
Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2010.
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The Secretariat of the Ad Hoc Liaison Committee (1999) ." Aid
Effectiveness in the West Bank and Gaza". Draft Report, Palestine.
 Abed, Y. (2007). Health Sector Review (HSR), a summary report,
Italian Cooperation, Jerusalem, Palestine.
 Giacaman et al. (2009). "Health status and health services in
theoccupied Palestinian Territory , Lancet 373:837-49; Human
Development Report 2009/10 Investing in Human Security for a
Future State, UNDP. Retrieved from: www.thelancet.com.
 Mataria et al. (2009). "The health-care system: an assessment and
reform agenda" .Lancet 373: 1207–17; www.thelancet.com.

رابعاً :المقابالت الشخصية:
– إسـ ـ ـ ـ ــماعيل ،أشـ ـ ـ ـ ــرف (" :)2216مقابلة أجرتها الباحثة" ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،و ازرة
الصحة – تزة.2216 3 11 ،

– اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ،حــازم (" :)2216مقــابلــة أجرتهــا البــاحثــة" ،اإلدارة العــامــة للتعــاون الــدولي ،و ازرة
الصحة-تزة.2216 3 17 ،

– شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر (" :)2216مقابلة أجرتها الباحثة" ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،و ازرة
الصحة-تزة.2216 3 8 ،

– صـ ـ ـ ـ ــبش ،عبد الناصـ ـ ـ ـ ــر ( " :)2216مقابلة أجرتها الباحثة" ،منظمة الصـ ـ ـ ـ ــحة العالمية ،تزة،
.2216 3 21

– قديش ،إياد (" :)2216مقابلة أجرتها الباحثة" ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،و ازرة الص ــحة -
تزة.2216 3 12 ،

– الكاش ـ ـ ـ ـ ــف ،محمد (" :)2216مقابلة أجرتها الباحثة" ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،المجلس
الطبي الفلسطيني- ،تزة.2216 3 16 ،

– الكفارنة ،اكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينيا ( :)2216مقابلة أجرتها الباحثة" ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،و ازرة
الصحة-تزة.2216 3 21 ،

خامساً :المواقا االلكترونية:
 (البنك الدولي ،1112/11/11 ،)http://web.worldbank.org ،الساعة  3مساء. (ويكبيديا ،1112/11/0 )http://ar.wikipedia.org/wiki ،الساعة  2مساء.153

( -منظمة الصحة العالمية ،1110/1/7 ،)http://www.who.intr ،الساعة  11مساء.

مساء.
 (مجلة الدفاع الوطني ،2216 1 14 ،(http://www.lebarmy.gov ،الساعة 8ً

 (ص ـ ـ ـ ـ ــندوق األمم المتحدة للس ـ ـ ـ ـ ــكان،2216 1 2 ،)http://www.unfpa-tunisie.org ،الساعة  11صباحا.
مساء.
 ( منظمة الصليب األحمر ،2216 2 8 ،)https://www.icrc.org ،الساعةً 11 (فلسطين اآلن ،1110/1/13 ،)http://paltimes.net ،الساعة  1مساء.( -األونروا ،1110/3/18 ،)http://www.unrwa.org،الساعة 0مساء.

( -و ازرة الص ـ ـ ــحة -الس ـ ـ ــلطة الوطنية الفلس ـ ـ ــطينية،2216 6 26 ،)http://www.moh.ps ،

مساء.
الساعة السابعة
ً

 (برن ــامج األمم المتح ــدة االنم ــائي ،2216 4 12 ،)http://www.undp.org،الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــة12:62صباحا.

( -البنك اإلسالمي للتنمية ،2216 4 13 ،)http://www.isdb.org ،الساعة  9صباحاً.

( -قطر الخيرية ،2216 4 13 ،)http://www.qcharitytn.org ،الساعة  9:62صباحاً.

 (الـهـالل األحـمـر الـقـطـري ،2216 4 13 ،)http://www.qrcs.org.qa ،الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ــة12صباحاً.

( -و ازرة الصحة – تزة ،2216 4 26 ،)http://www.moh.gov.ps ،الساعة  9صباحاً.
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ملحق رقم ( :)1أسماء المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي الحكومي
#
1
2
1
4
5
6
7
8
9
11
11
12
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

أوالً :المنظمات الدولية األجنبية

اسم المؤسسة
منظمة الصحة العالمية ()WHO
اتحاد العاملين الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ( )UNRWA
اللجنة الدولية للصليب األحمر
أمان فلسطين -ماليزيا
العون الطبي للفلسطينيين MAP-UK
أطباء العالم – فرنسا
أطباء العالم – أسبانيا
الهالل األحمر التركي
بيما
منظمة رعاية األمومة والطفولة )(Unicef
األيدي المسلمة
هيئة التنسيق والتعاون الدولية التركية (تيكا)
أطباء بال حدود – فرنسا
ياردم إلي
السالم والتضامن واإلتاثة
ميسسة دعم كبار السن
برنامج األمم االنمائي للتنمية )(UNDP
اإلتاثة اإلسالمية
وكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)
انتربال
جمعية إتاثة أطفال فلسطين
صندوق األمم المتحدة للسكان )(UNFPA
ميرسي اندونيسيا
هيئة اإلتاثة اإلنسانية التركية ()IHH
ثانياً :المنظمات الدولية العربية
البنك اإلسالمي للتنمية
الهالل األحمر القطري
قطر الخيرية
الهيئة العربية الدولية إلعمار تزة
الهالل األحمر الكويتي
منظمة الميتمر اإلسالمي
ميسسة االمة الخيرية
هيئة األعمال الخيرية
العمانية لألعمال الخيرية
الهيئة ُ
ميسسة التعاون
الرحمة الكويتية لإلتاثة والتنمية
اتحاد األطباء العرب
العدد الكلــــي
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عدد مسؤولي التنسيق
2
6
2
1
6
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
6
6
6
2
4
1
2
2
2
4
6
2
6
1
1
1
6
1
2
2
2
71

ملحق رقم ( :)2االستبانة بصورتها األولية

بسم اه الرحمن الرحيم

استبانة حول
"التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي بقطاع غزة"

أكاديمية اإلدارة والسياسية-للدراسات العليا
برنامج الماجستير في اإلدارة والقيادة
غزة -فلسطين

السيد ة  ................................................الفاضل ة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يطيب لي أن أض ــع بين يديك هذه االس ــتبانة التي تم تص ــميمها ألتراض البحث العلمي بهدف

جمع المعلومات الالزمة لرســالة الماجســتير التي أقوم بإعدادها للحصــول على درجة الماجســتير

في اإلدارة والقيادة بعنوان (التنسيق ما المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي بقطاع
غزة).

أرجو التكرم بتعبئة االســتبانة بعد قراءة كل عبارة بعناية ومن ثم وضــع العالمة المناســبة بالمكان
المناســب ،وســوف تكون المعلومات كافة ،موضــع الس ـرية التامة ولن تســتخدم إال لغرض البحث
العلمي.

ومقدرةً ما بذلتموه من وقت وجهد
شاكرة
ً
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،
الباحثة
تغريد حسن الغوطي
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الرجاء استيفاء البيانات التالية أو تحديد البيان المطلوب بوضا عالمة ) (في الخانة
المناسبة:
أوالً :البيانات الشخصية:
نوع المنظمة:
 .1أجنبية 

 .2العمر 25-30 :

عربية

 31-40

 41- 50

فما فوق

 .6المؤهل العلمي :دبلوم  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه 
 .4سنوات الخبرة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشاريا األكثر تمويالً لخدمة القطاع الصحي الحكومي.
إنش ــائية

وتدريب 



تطويرية



تأهيلية
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خدمات مس ــاندة

 تعليم

ثانياً :محاور الدراسة:
 .1طبيعة التنسيق:
يهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك في طبيعة التنسـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ــحي

الحكومي .الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضع عالمة ( )في المكان الذي تراه مناسباً.

.6

يوجد في المنظمة دائرة خاصة بالتنسيق.

 .3يتم االتفاق بين المنظمة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من
خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
 .7يوجــد تحــديــد لألدوار والمهــام الواجــب القيــام بهــا بين
المنظمة والقطاع الصحي الحكومي.
 .8يتم وض ـ ـ ــع برامج ومش ـ ـ ــاريع المنظمة بناء على الخطة
االستراتيجية للقطاع الصحي الحكومي.
 .9تعتبر العالقة بين المنظمة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي
عالقة تعاونية وتكاملية.
 .12يتمتع العاملون بالمنظمة بالخبرة الالزمة للتنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع
المنظمات الحكومية األخرى.
 .11ييثر التنسـ ـ ـ ــيق بين المنظمة والقطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي
ايجابياً على كفاءة أداء المنظمة لعملها.
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 .4تنظم المنظمة المانحة ورش عمل مع القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي.

موافق

 .6تعتمد المنظمة على االتصــاالت المكتوبة في التنســيق مع
القطاع الصحي الحكومي.

محايد

 .2يتم تبادل الزيارات بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ــحي
من أجل متابعة أنشطة المشروع.

غير موافق

 .1يتم االجتماع بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ــحي من
خالل اإلدارة العليا والقائمين على عمليات التنسيق.

غير موافق بشدة

الرقم

العبارة

5

4

3

2

1

 .2مستوى التنسيق:
يهدف هذا الجزء بالتعرف على رأيك في مسـ ـ ــتوى التنسـ ـ ــيق مع القطاع الصـ ـ ــحي الحكومي بقطاع

تزة ،الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضع عالمة ( )في المكان الذي تراه مناسباً.

.4
.6
.3
.7
.8
.9
.12
.11
.12

الحكومي جيد.
يوجد تعاون مشترك بين الجهات المعنية بالتنسيق.
التنس ــيق الحالي بين المنظمة والقطاع الص ــحي الحكومي يقلل

من الوقت والجهد.

التنسيق الحالي بين المنظمة والقطاع الصحي الحكومي يحقق
األهداف بدرجة المطلوبة.
يوجد تحديد واضش للمهام المطلوب تنسيقها لدى القائمين على
التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
يطبق مس ــيولي التنس ــيق في القطاع الص ــحي الحكومي عملية
بناء على أسس ومفاهيم علمية مدروسة.
التنسيق ً
يوجد كفاءة وخبرة لدى القائمين على عملية التنســيق في مجال
التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
يتم تحديد األولويات للمش ـ ـ ــاريع الص ـ ـ ــحية المراد تس ـ ـ ــويقها في
القطاع الصحي الحكومي.
هل يتم متابعة تنفيذ المشاريع بعد اعتمادها من الجهة المانحة
في القطاع الصحي الحكومي.
تتوفر الوســائل والتقنيات الالزمة لتســهيل عمليات التنســيق في
القطاع الصحي الحكومي.

تحــديــد احتيــاجــات القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي وادراجهــا في
الخطة االستراتيجية للقطاع.
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.6

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تبادل المعلومات بين المنظمة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي

موافق

.2

فعال في نجاح عملية التنسيق.

محايد

.1

االتصــاالت بين المنظمة والقطاع الصــحي الحكومي لها تأثير

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

العبارة

5

4

3

2

1

 .1معوقات التنسيق:
يهدف هذا الجزء بالتعرف على رأيك على المعوقات التي تحد من التنسيق بين

المنظمات الدولية والقطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة ،الرجاء قراءة العبارة بدقة
ووضع عالمة ( )في المكان الذي تراه مناسباً.

 .6مع الجهــات المــانحــة األخرى لــدى القــائمين على عمليــات
التنسيق.
.4

عدم توفر الوسـ ـ ـ ـ ــائل واإلمكانيات المادية التي من شـ ـ ـ ـ ــأنها
تساعد على انسياب عملية التنسيق بكل سهولة.

 .6انعــدام الثقــة لــدى اإلدارة الحكوميــة في القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
بضرورة التنسيق.
 .3ض ـ ـ ـ ـ ــعف كفاءة األفراد القائمين على عملية التنس ـ ـ ـ ـ ــيق في
القطاع الصحي الحكومي.
 .7عدم االهتمام الكافي بالتدريب المسـ ـ ــتمر لتدعيم عمليات
التنسيق داخل المنظمة وخارجها.
.8

إتفال تنمية وتطوير األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب واألدوات المتبعة في
التنسيق وممارستها بصورة مستمرة مع عدم األخذ بما هو
حديث من أساليب ومعدات وتيرها.

.9

عدم االهتمام ببناء نظم معلومات حديثة من شـ ـ ـ ــأنه يوفر
قــاعــدة بيــانــات تتعلق بــاحتيــاجــات الجهــات المختلفــة في
القطاع الصحي الحكومي.

 .12عدم الشـعور باالسـتقرار الوظيفي لدى القائمين على عملية
التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
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قلة الخبرة والمهارات والقدرة على التفاوض وبناء العالقات

موافق

 .2التجاهل في تطبيق عملية التنس ـ ـ ـ ــيق على أس ـ ـ ـ ــس ومفاهيم
علمية مدروسة في القطاع الصحي الحكومي.

محايد

 .1عـ ــدم إدراك اإلدارة العليـ ــا والتنفيـ ــذيـ ــة ألهميـ ــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق
والتخطيط المسبق له في القطاع الصحي الحكومي.

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

العبارة

5

4

3

2

1

الحوافز المــاديــة والمعنويــة التي تــدعم

 .11عــدم تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عمليات التنسيق لدى القائمين عليها.

أفقيا ،و أرس ـ ــياً) داخل وخارج
 .12عدم وجود تنس ـ ــيق متكامل ( ً
المنظمة.
.16

االنقســام الســياســي والحصــار واألوضــاع االقتصــادية تير
المس ـ ــتقرة تيثر على عملية التنس ـ ــيق بين المنظمة والقطاع

الصحي الحكومي.

 .4مؤشرات دعم القطاع الصحي الحكومي:
يهدف هذا الجزء بالتعرف على الميش ـ ـ ـ ـرات التي تشـ ـ ـ ــير إلى دعم القطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي من
خالل عملية التنسـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية ،الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضـ ـ ـ ـ ــع عالمة ( )في
المكان الذي تراه مناسباً.

 .6تدريب الكادر الطبي المحلي في المستشفيات لتقديم خدمة
طبية ذات جودة أعلى.
 .4اسـ ـ ـ ـ ــتقدام أطباء في تخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــات مختلفة ذوي كفاءات
وخبرات عالية من خارج وداخل قطاع تزة.
.6

تجهيز المس ـ ــتش ـ ــفيات ومراكز الرعاية األولية التابعة لو ازرة
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة باألجهزة والمعدات الطبية ،بحيث تكفي لتقديم
الخدمات الصحية لجميع مرضى قطاع تزة.

 .3إنشـ ـ ـ ـ ــاء وترميم المباني في المسـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــفيات التابعة لو ازرة
الصحة.
 .7يسـ ـ ـ ـ ـ ــهم التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمة في تضـ ـ ـ ـ ـ ــييق فجوة الفقر
والبطالة من خالل تقديم المساعدات اإلتاثية.
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الخارج.

موافق

الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي من التحويالت لعالج المرضـ ـ ـ ـ ــى في

محايد

.2

التقلي ــل من ع ــبء التك ــاليف الملق ــاة على ع ــاتق القط ــاع

غير موافق

 .1يسـ ـ ــهم التنسـ ـ ــيق في تحسـ ـ ــين الخدمات الصـ ـ ــحية المقدمة
لجميع مرضى في قطاع تزة.

5

4

3

2

بشدة

الرقم

غير موافق

العبارة

1

 .8رض ـ ـ ــى المرض ـ ـ ــى في قطاع تزة عن الخدمات الص ـ ـ ــحية
المقدمة في القطاع الصحي الحكومي.
 .9تطوير الخ ــدم ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ــة المق ــدم ــة من خالل توفير
خدمات طبية جديدة في مستشفيات و ازرة الصحة.
.12

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمات الدولية في رفع الوعي

الص ـ ـ ـ ــحي لدى س ـ ـ ـ ــكان قطاع تزة من خالل عمل ندوات

وكتيبات للتثقيف الصحي.
.11يسـ ـ ـ ـ ــهم التنسـ ـ ـ ـ ــيق مع الوفود الطبية الزائرة لقطاع تزة في
تقديم خدمات صحية ذو جودة عالية وبأقل التكاليف.

.12س ـ ـ ـ ــاهم التنس ـ ـ ـ ــيق مع المنظمة في تمكين برامج الص ـ ـ ـ ــحة
اإلنجابية وتحسين معدل الخصوبة.

.16

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمــة في زيــادة معــدل العمر
االفت ارضـ ــي من خالل تعزيز برامج صـ ــحية لتحسـ ــين نمط

الحياة.
.14

سـ ــاهم التنسـ ــيق مع المنظمة في الحد من وفيات األمهات
واألطفال من خالل دعم وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين برامج صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة األم

والطفل.
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ملحق رقم ( :)1قائمة بأسماء المحكمين
الدرجة الوظيفية

#

االسم

.1

د .سامي أبو الروس

أستاذ مشارك في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة

.2

أ .د .سمير صافي

أستاذ مشارك بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة

.1

د .مثقال حسونة

نائب مدير عام اإلدارة العامة للمستشفيات بو ازرة الصحة الفلسطينية

.4

د .محمد الكاشف

مدير عام التعاون الدولي السابق بو ازرة الصحة الفلسطينية

.5

د .محمود رضوان

رئيس قسم العالقات العربية في التعاون الدولي بو ازرة الصحة الفلسطينية

.6

د .نبيل اللوح

مدير عام االدارة العامة للتدريب والتطوير في ديوان الموظفين العام بغزة

.7

د .وليد صباح

مدير وحدة التنسيق مع المنظمات تير الحكومية بو ازرة الصحة الفلسطينية

.8

د .ياسر الشرفا

أستاذ مساعد بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة

.9

أ .د .يحيى عابد

أستاذ مشارك في كلية الصحة العامة في جامعة القدس بغزة

.11

د .يوسف بحر

أستاذ مشارك بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة
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ملحق رقم ( :)4االستبانة بصورتها النهائية
بسم اه الرحمن الرحيم
استبانة حول
"التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة"
أكاديمية اإلدارة والسياسية -للدراسات العليا
برنامج الماجستير في اإلدارة والقيادة

غزة -فلسطين

السيد/ة  ................................................الفاضل/ة

السالم عليكم ورحمة اه وبركاته،

يطيب لي أن أض ــع بين يديك هذه االس ــتبانة التي تم تص ــميمها ألت ارض البحث العلمي بهدف

جمع المعلومات الالزمة للد ارسـ ـ ــة التي أقوم بإعدادها وذلك اسـ ـ ــتكماالً لمتطلبات الحصـ ـ ــول على

درجة الماجسـ ـ ـ ـ ــتير في اإلدارة والقيادة بعنوان (التنســـــــيق ما المنظمات الدولية ودوره في دعم
القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة).

أرجو التكرم بتعبئة االســتبانة ،وذلك بعد قراءة كل عبارة بعناية ،ومن ثم وضــع العالمة المناســبة
بالمكان المناسـ ـ ــب ،وسـ ـ ــوف تكون المعلومات كافة ،موضـ ـ ــع الس ـ ـ ـرية التامة ولن تسـ ـ ــتخدم إال
ألت ارض البحث العلمي.

ومقدرةً ما بذلتموه من وقت وجهد
شاكرة
ً
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،

الباحثـــة

تغريد حسن الغوطي

جوال0599447901 :

ايميلtr-gh007@hotmail.com :
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الرجاء استيفاء البيانات التالية أو تحديد البيان المطلوب بوضا عالمة ( )في الخانة
المناسبة:

أوالً :بيانات عامة:

 .6نوع المنظمة التي تعمل بها:
عربية 

أجنبية 
 .3العمر:

أقل من  -62  62أقل من  - 40  42أقل من  62  01فما فوق 
 .7المؤهل العلمي:
دبلوم

 بكالوريوس



دراسات عليا 

 .8سنوات الخبرة في العمل الحالي:
أقل من  5سنوات 10-5 سنة  15-11 سنة  أكثر من  15سنة 
 .9المشاريا األكثر تمويالً من قبل المنظمة المانحة لخدمة القطاع الصحي الحكومي:
(يمكن اختيار أكثر من إجابة).
إنشائية 

تأهيل وترميم  أجهزة طبية  قطع تيار

أدوية ومستهلكات طبية  أثاث  تعليم وتدريب  أخرى حددهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
.12

عدد المشاريا الصحية المنفذة من قبل المنظمة في العام :2014

أقل من  5مشاريع

 10-5مشاريع  15-11 مشروع 16 مشروع فأكثر
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ثانياً :محاور الدراسة:
 .1طبيعة التنسيق:

يهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك في اآللية التي تتم بها عملية التنس ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية

والقطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي .الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضـ ـ ـ ــع عالمة ( )في المكان الذي تراه
مناسباً.

.2
.6
.4

تعتمد المنظمة المانحة على الزيارات الميدانية من أجل متابعة
وتقييم أنشطة المشروع للتأكد من تحقيق األهداف المطلوبة.
تعتمد المنظمة المانحة على االتصـ ـ ــاالت المكتوبة في التنسـ ـ ــيق
مع القطاع الصحي الحكومي.
تنظم المنظمـ ــة المـ ــانحـ ــة ورش عمـ ــل مع القطـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي

الحكومي.

يوجد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هيكلة المنظمة المانحة دائرة تُعنى بالتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق
.6
الصحي.
.3
.7
.8
.9
.12
.11
.12

يتم االتفاق بين المنظمة المانحة والقطاع الصــحي الحكومي من
خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
يوجد تحديد لألدوار والمهام الواجب القيام بها بين المنظمة
المانحة والقطاع الصحي الحكومي.
يتم وض ـ ــع برامج ومش ـ ــاريع المنظمة المانحة بناء على الخطة
االستراتيجية للقطاع الصحي الحكومي.

تبادر المنظمة المانحة بتقديم مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريعها إلى المس ـ ـ ـ ـ ـ ــيولين في
القطاع الصحي الحكومي من أجل الموافقة على تنفيذها.
التنس ــيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الص ــحي الحكومي
يساهم في حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع.
يس ـ ــهم التنس ـ ــيق الفعال بين المنظمة المانحة والقطاع الص ـ ــحي
الحكومي ايجابياً على كفاءة أداء المنظمة لعملها.

يوجد لدى المنظمة المانحة س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات تمويلية واض ـ ـ ـ ــحة لدعم
القطاع الصحي الحكومي.
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كبيرة جداً

التنسيق.

كبيرة

 .1الحكومي من خالل اإلدارة العليـ ـ ــا والقـ ـ ــائمين على عمليـ ـ ــات

متوسطة

يتم االجتماع الدوري بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي

قليلة

الرقم

قليلة جداً

العبارة

5

4

3

2

1

 .2مستوى التنسيق:
يهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك في مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى أداء التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع

الصحي الحكومي ،الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضع عالمة ( )في المكان الذي تراه مناسباً.

.6
.3
.7
.8
.9

التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي يحقق األهداف بالدرجة المطلوبة.

يوجد تحديد واضـ ـ ـ ــش للمهام المطلوب تنسـ ـ ـ ــيقها لدى القائمين
على التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.

يطبق مســيولو التنســيق في القطاع الصــحي الحكومي عملية
بناء على أسس ومفاهيم علمية مدروسة.
التنسيق ً
يوجــد كفــاءة وخبرة لــدى القــائمين على عمليــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق في
القطاع الصحي الحكومي.

يتم تحديد األولويات للمش ـ ــاريع الص ـ ــحية المراد تس ـ ــويقها من
قبل القطاع الصحي الحكومي.

يتم متــابعــة تنفيــذ المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع من قبــل القــائمين على عمليــة
 .12التنس ـ ـ ـ ـ ــيق في القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي بعد اعتمادها من
المنظمة المانحة.

تتلقى المنظمـ ــة المـ ــانحـ ــة المعلومـ ــات المحـ ــدث ـ ـة التي تتعلق
 .11باحتياجات الجهات المختلفة في القطاع الصـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي
عند الحاجة إليها.
احتيــاجــات القطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي مــدرجــة في الخطــة
.12
االستراتيجية له.
يتوفر لدى اإلدارة العليا في القطاع الصـ ـ ــحي الحكومي خطة
.16
طوارئ مدرج بها االحتياجات الطارئة له.

يوجد وعي لدى مسـ ـ ـ ـ ـ ــيولين في القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي
.14
بأهمية المساعدات الخارجية وكيفية االستفادة القصوى منها.
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كبيرة جداً

.4

التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي يقلل من الوقت والجهد.

كبيرة

.6

يوجد تعاون مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك وفعال بين المنظمة المانحة والقطاع
الصحي الحكومي.

متوسطة

.2

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تبــادل المعلومــات بين المنظمــة المــانحــة والقطــاع
الصحي الحكومي يحقق الغاية المرجوة منه.

قليلة

.1

االتصــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصــحي الحكومي
لها تأثير فعال في نجاح عملية التنسيق.

قليلة جداً

الرقم

العبارة

5

4

3

2

1

 .1معوقات التنسيق:
يهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك على المعوقات التي تحد من التنسيق بين المنظمات الدولية

المانحة والقطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي بقطاع تزة ،الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضـ ـ ـ ــع عالمة ()
في المكان الذي تراه مناسباً.

.6
.3
.7
.8
.9
.12

.11
.12
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.4

كبيرة

.6

متوسطة

.2

قليلة

.1

ضــعف إدراك اإلدارة العليا والتنفيذية في القطاع الص ـحي
الحكومي ألهمية عنصر التنسيق في دعم هذا القطاع.
قلة القدرة على تطبيق عملية التنسيق على أسس ومفاهيم
علمية مدروسة في القطاع الصحي الحكومي.
يوجــد ازدواجيــة في المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة لــدى القطــاع
الص ـ ـ ــحي الحكومي المراد التنس ـ ـ ــيق لها من قبل المنظمة
المانحة.
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي بض ـ ــرورة التخطيط المس ـ ــبق الحتياجات القطاع
الصحي الحكومي.
ض ـ ـ ـ ــعف كفاءة األفراد القائمين على عملية التنس ـ ـ ـ ــيق في
القطاع الصحي الحكومي.
عدم االهتمام الكافي بالتدريب المس ــتمر لتدعيم عمليات
التنس ـ ـ ــيق لدى مس ـ ـ ــيولي التنس ـ ـ ــيق في القطاع الص ـ ـ ــحي
الحكومي في الداخل والخارج.
ضـ ـ ـ ــعف تنمية وتطوير األسـ ـ ـ ــاليب واألدوات المتبعة في
عملية التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
تداخل الصالحيات من قبل الجهات تير معنية بالتنسيق
داخل القطاع الصـ ـ ـ ــحي الحكومي بالتنسـ ـ ـ ــيق مع المنظمة
المانحة.
الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات واإلجراءات المتبعة في القطاع الص ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي تمثل عائقاً امام تسهيل إدارة المنش التمويلية.
الحوافز المــاديــة والمعنويــة التي تــدعم
عــدم تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عمليات تنفيذ المشـاريع لدى مسـيولي التنسـيق في القطاع
الصحي الحكومي.
وجود نظام مركزي في القطاع الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي يمثل
عائقاً أمام عملية التنس ـ ـ ـ ــيق بين المنظمة المانحة والقطاع
الصحي الحكومي.
األوضاع السياسية السائدة تيثر على عملية التنسيق بين
المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي.

قليلة جداً

الرقم

العبارة

5

4

3

2

1

ماهي اقتراحا تك لتفعيل عملية التنســـــــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـــــــــحي الحكومي

الهادفة لدعم هذا القطاع؟
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ملحق رقم ( :)5أسئلة المقابلـــة
 .1من وجهة نظركم كيف تتم آلية التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية المانحة والقطاع الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي فيما يخ

تمويل المشاريع الصحية؟

 .2ما مدى تحقق معيار االســتدامة للمشــاريع الصـحية الممولة من قبل المنظمات الدولية؟ وكيف
يمكن قياسه؟ أو ما هي اآلليات التي يتم اتخاذها لضمان االستدامة؟

 .6هل لديكم خطة اس ـ ـ ـ ــتراتيجية؟ والى أي مدى تس ـ ـ ـ ــاهم خططكم االس ـ ـ ـ ــتراتيجية في دعم القطاع
الصحي الحكومي؟

 .4هل يوجد لدى القطاع الص ـ ـ ــحي الحكومي خطط أو برامج لالس ـ ـ ــتجابة لحالة الطوارئ؟ وكيف
تقيمون فعالية هذه الخطط؟

 .6كيف تتأكدون من عدم ازدواجية العمل الذي تتم بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
الحكومي؟
 .3كيف تقيم مستوى أداء الكادر الذي يعمل في إدارة المنش التمويلية في المنظمات الدولية؟
 .7من وجهــة نظركم كيف تقيمون فعــاليــة االجتمــاعـات الــدوريــة وتبــادل المعلومــات التي تتم بين
منظمتكم والقطاع الصحي الحكومي لالطالع على آخر مستجدات القطاع الصحي الحكومي؟
 .8ما مدى تأثير األوضــاع الســياســية على درجة اســتجابة المنظمات الدولية لالحتياجات الفعلية
للقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي؟ وما مدى تأثير ذلك على التزام فعالية القطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي
بالمشاريع المتفق عليها؟

 .9ماهي اقتراحاتك لتفعيل عملية التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي الحكومي
الهادفة لدعم هذا القطاع؟
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ملحق رقم ( :)6قائمة بأسماء المقابلـين
#

االسم

الجهة

المسمى الوظيفي

 .1د .محمد الكاشف

مدير عام التعاون الدولي سابقاً

اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة

 .2د .أشرف إسماعيل

مدير دائرة العالقات األجنبية

اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة

 .1أ .إياد قديش

مدير دائرة األزمات

اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة

 .4أ .كسينيا الكفارنة

رئيس قسم العالقات األجنبية

اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة

 .5م .حازم اصرف

منسق المشاريع

اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة

 .6أ .سامر شعت

رئيس قسم – دائرة العالقات العربية اإلدارة العامة للتعاون الدولي-و ازرة الصحة

 .7د .عبد الناصر صبش مدير تنسيق إدارة المعلومات
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منظمة الصحة العالمية ()WHO

ملحق رقم ( :)7كتاب تسهيل مهمة باحثة ""1
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ملحق رقم ( :)8كتاب تسهيل مهمة باحثة ""2
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