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-ممخص الدراسة :  
أصبحتًالمساعداتًال ارجيةًبم تم ًأنواعياًوأشكالياًمصدرًاًىامًاًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوالتيًمنً

اعداتًالتركية.ًىدفتًالدراسةًإلىًتقييمًدورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستوىًال دماتًضمنياًالمس

الصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة،ًوأتب ًفيًالدراسةًالمني ًالوصفيًالتحميميًحيثًتمًاست دامًاستبانةً

الفئةًمنًً(190)مكونةًمنًأربعةًمحاورًأساسيةًتعكسًالغرضًمنًالدراسة.ًتأل ًمجتم ًالدراسةًمن

.ً(%72)بنسبةً(137)ال اصةًوالفئةًالعمياًوالفئةًاألوليًالقائمينًعمىًوزارةًالصحةًوقدًاستجابًمنيم

ًبرنام ًالحزمةً ًواست دم ًالستبانةًوتطبيقيا ًإتباعًكافةًاإلجرا اتًلتحقي ًالمصداقيةًوالثباتًلمعايرة تم

لكًتمًتحميمياًوتبويبياًفيًمحاورًبحسبًاإلحصائيةًلمعمومًالجتماعيةًلتحميلًبياناتًالستبانة.ًوبعدًذ

ًبنسبة) ًالبعض.ًكانًا تبارًالمصداقيةًمرتفعًا ًم ًبعضيا ًيشيرًإلىًالتسا ًالكبيرً(0.9عالقتيا ًمما

ًلستبانةًالدراسة.

ًأن ًإلى ًالدراسة ًنتائ  ًماً(،%93.4)ًأشارت ًوكان ًالذكور، ًمن ًىم ًالصحة ًوزارة ًمدرا  ًمن

،ً(%54)لوريوسًوكانًمعظميمًذاتًت صصًعمومًصحيةًبنسبةً%منًحممةًشياداتًالبكا48.9نسبتو

وأماكنًعمميمًموزعةًماًبينًً،(%72)ًبينماًكانتًأغمبًوظائفيمًمدرا ًدوائرًعمىًالفئةًاألولىًبنسبة

يميياًً(،%43.1)يميياًالرعايةًالثانويةً)المستشفيات(ًبنسبةً(،%49.6)اإلداراتًالعامةًوالوحداتًبنسبة

ً.ً(%7.3)وليةًاألساسيةًبنسبةالرعايةًالصحيةًاأل

ًفيًدعمًالقطاعًً ًبارزًا الجياتًالمانحةًالتركيةًممثمةًبالمؤسساتًالحكوميةًوغيرًالحكومية،ًلعبتًدورًا

الصحيًالفمسطينيًولًسيماًالقطاعًالصحيًاألىمي،ًويأتيًذلكًانسجامًاًم ًالدورًالتركيًالمتناميًاتجاهً

ًالتركيً ًوالىتمام ًالفمسطينية، ًالحكوميةًوغيرًالحكوميةًالقضية فيًتطويرًوبنا ًالمؤسساتًالفمسطينية

واستطاعتًتركياًأنًيكونًًبماًفيياًالصحيةًتعزيزًاًلصمودًالشعبًالفمسطينيًوت فيفًاًلمعاناةًالمواطنين.

ًوفعاًلً اصةًفيًاألراضيًالفمسطينيةًالمحتمة،ًتمًترجمتوًقولًًًلياًدورًاًفاعاًلًومؤثرًاًومبادرًاًإقميميًاًودوليًا،



 َ 

ًالموق ً ًقوة ًوالتيًساىمتًفيًتعزيز ًالفمسطينية، ًالتطوراتًالسياسية ًاتجاه ًالمواق ًالتركية منً الل

ًوالوجودًالفمسطينيًرسميًاًوشعبيًاً اصةًاتجاهً"إسرائيل"ًوالمحافلًالدولية.

اتًالتركيةًتشيرًنتائ ًالدراسةًأنًنسبةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعد

ًمنً ًالفترة ًلمقطاعًالصحيً الل ًالقطاع94.5ًبمغتً)2012ًً–2008ًالمقدمة ًكانتًنسبة %(بينما

ً%(.5.5الصحيًالحكوميًمنًإجماليًالمساعداتًالتركيةًفيًتمكًالفترةًماًنسبتوً)

2012ًً–2007ًبمغتًنسبةًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالفترةًالواقعةًماًبينً

ًالفترة98.26ً) ًنفس ًفي ًالتركية ًالمساعدات ًنسبة ًكانت ًبينما ًلممساعدات، ًالكمي ًاإلجمالي ًمن )%

 %(ًمنًاإلجماليًالكميًلممساعداتًالمقدمةًلوزارةًالصحةًالفمسطينيةً.1.74)

ً ًأن ًالنتائ  ًنفقاتًوزارةًتشير ًتغطية ًفي ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًلممساعداتًالمقدمة ًالكمي اإلسيام

ً ً الل ًالصحة ًمن ً)2012ً-2007ًاألعوام ًنسبتو ًما ًاإلسيام81.1ًشكمت ًنسبة ًكانت ًبينما )%

%(،ًأماًنسبةًإسيامًإيراداتًوزارةًالصحةًفيًتمكًالفترة12ًالحكوميًفيًتغطيةًالنفقاتًلنفسًاألعوامً)

 أنًالقطاعًالصحيًالحكوميًيعانيًعجزًاًدائمًاًفيًالموازنةًسنويًاً.كماًوأشارتًالنتائ ًً%(.6.9بمغت)

وأوصتًالدراسةًإلىًأنًالتنسي ًالتيًافتقرتًإليوًالجياتًالمانحةًالتركيةًم ًالقطاعًالصحيًالحكوميًلمً

يساىمًفيًتقديمًأفضلًال دماتًالصحيةًلممواطنينًفيًقطاعًغزة،ًكماًوأوصتًبضرورةًتعزيزًالكتفا ً

الصحيًالحكوميًالماليةًالذاتيًوتقميلًالعتمادًعمىًالمساعداتًوذلكًمنً اللًتنوي ًمصادرًالقطاعً

ًوالحثًعمىًمشاري ًاستثماريةًلدرًمواردًمستدامة.

ً

ً

ً
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 Abstract 
The International Fund including Turkish fund become an important source for the 

government health sector. The overall aim of this study was to assess the role of the 

Turkish fund in improving the level of government performance and the quality of health 

services in Gaza Strip. The study adapted  the descriptive analytical method by using a 

questionnaire consisting of four basic themes reflecting the purpose of the study. 

The study population included (190) from the officials in the High and Middle level of 

Management at MOH. Since (137) with (72%) of them responded. General measures of 

validity and reliability were administered such as standardization of the questionnaire 

and its implementation. SPSS program has been used for analysis of the questionnaire 

data  and subsequently classified in aspects according to their relations with each other. 

Reliability test analysis was high (0.9), which indicates high consistency of the study 

questionnaire. 

The results of the study indicated that (93.4%) of the managers at MOH were males and 

most of them were holders of B.A degrees, (48.9%) mainly in Health Sciences. The study 

respondents were managers of departments (72%), and their work places were 

distributed between: High level of Management departments (49.6%) followed, the 

secondary level of services "Hospitals"(43.1%) lastly, The primary level of Health  

services (7.3%). 

Turkish Donors presented by governmental and non -governmental institutions,  played 

a prominent role in supporting the Palestinian health sector, especially the non -

governmental  health sector and this, comes in line with the growing Turkish role 

towards the Palestinian cause, and the Turkish attention to develop and build 

Palestinian, governmental and non- governmental institutions, including health 

institutions to enhance the resilience of the Palestinian people and alleviate the suffering 

of the citizens. to Turkey was able to have an active, influential and initiative role 

regionally and internationally, particularly in the occupied Palestinian territories and it 

translated this role in word and deed through Turkish attitudes of Palestinian political 

developments, which has contributed to strengthening the power of the Palestinian 

position and presence officially and popularly especially towards " Israel " and the 

international fields. 

The results indicate that the proportion of Turkish aid to the non -governmental  health 

sector during the period of 2008 - 2012 was  (94.5%), while the Turkish aids governmental 

the health sector in that period was (5.5 %).The results, also indicate that the percentage 



 ط 

of aids to the governmental health sector during the period 2007 – 2012 was (98.26 %) of 

the total aids , and the proportion of Turkish aid in the same period was (1.74 %) of the 

total gross aids provided to the Palestinian MOH . 

The results indicate that the total contributions of aids provided to the governmental 

health sector to cover the expenses of the MOH during the years 2007 -2012 representing 

(81.1%), while the contribution of the government of MOH was (12%) , and the 

contribution of MOH income was (6.9%). It also pointed out that the government health 

sector suffers from a deficit in the annual budget all the time.  

The study recommended that Turkish donors lacked coordination with the health sector 

the government and this did not contribute to provide better health services to citizens in 

Gaza Strip, and also recommended to enhance self-sufficiency and reduce dependence 

on aids , through diversifying the financial sources of the government health sector and 

encouraging investment projects generating sustainable resources . 
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 -:المقدمة: أوالً 

 وصول منذ ولسيما القميمةًالماضية، األعوام طوال الفمسطينية القضية من التركية المواق  تسمتإ

 ضدد الفمسدطينية القضدية عدن فيًالددفاع بالثبات م، 2002 عام نياية في السمطة إلى والتنمية العدالة حزب

 غدزة، قطداع فديًوالعدزلالتددميرًوالتجويد ًًوًالفمسدطينيةًالضدفة فدي السدتيطانًوًالقددس فدي التيويدد سياسدات

إلىًمراحلًعّرضتًعالقاتً ية"إسرائيل"ال بالممارساتًالمواق ًالتركيةًالمنددةًقوًلًوفعالًًًتأثيرات ووصمت

ً.(2/12/2009مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات، )لالىتزازً"إسرائيل"تركياًومصالحياًم ً

ًايمعبًدورًًًإذً؛حكومةًالفمسطينيةلمًاألنشطةًالميمةبرًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًأحدًيعت

ًفرصًعملًرئيسًً ًو م  ًلممواطنين ًالحكومية ًالصحية ًال دمات ًتقديم ًفي ًالرئيسية ًوظيفتو ً الل ًمن ا

ًمةنس 293,644,1والبالغًعددًسكانًمحافظاتًقطاعًغزةًوتطويرًال دماتًالصحيةًفيًقطاعًغزةً

ً.(م2012ً،)مركزًاإلحصا ًالفمسطينيًتقريًبا

ًالحكوميًعانى ًالصحي ًيعانيًالقطاع ًيزال ًول ًالماضية ًالست ًالعقود ًالقيودًً الل ًمن ًالكثير من

ًمثل ًوال ارجية ًالحتاللًعمىًمعابرًً:والتحدياتًالدا مية ًوسيطرة ًالصحية ًاألراضيًوالموارد محدودية

ًا ًوالنقسام ًالحركة ًوتقييد ًوالرتفاعًًيلفمسطينقطاعًغزة ًوالمحافظاتًالشمالية بينًالمحافظاتًالجنوبية

ًالموارد ًىذه ًتكالي  ًفي ًالحاد ًال دماتًًونظًرا. ًوتطوير ًتحسين ًعمى ًتؤثر ًالتي ًال ارجية لممتغيرات

ًإلىًحشدًالتمويلً الصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةًوعجزًالحكومةًعنًاإليفا ًبمستمزماتياًمماًيدفعيا

منًأيًوقتًمضيًلتطويرًوتحسينًال دماتًالصحيةًالحكوميةًأكثرًًممحةإليوًًحاجةالًتصبحأالذيً

ًالمجتم  ًحاجات ًلتمبية ًغزة ًقطاع ًًوًفي ًً،الصحيًاألمنلتحقي  ًالحاجة ًمرورًًلممساعداتوتزداد م 

ًلمتطورًالتقنيًوالتطورًالعمميًفيًمجالًالصحةًًو ًالمستمرةالوقتًنتيجة ًالسكانًوشحًًالزيادة فيًعدد

ًًوًالموارد ًالطبية ًوالمستمزمات ًكاألدوية ًفرضًًاإلغال الصحية ًواستمرار ًغزة ًقطاع ًلمعابر المستمر

ًا ًالقطاعالحصار ًعمى ًتمبًًِلغاشم ًلم ًاألًوالذي ًالحد ًبفعًدنىالحكومة ًالحتياجات ًىذه ًىذهًدمن ل
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اتًالدوليةًوالمنظموجودًحاجةًضروريةًوممحةًلطمبًالتمويلًالدوليًمنًكافةًالدولًمماًيؤكدً،ًواملدددددالع

نينًفيًددةًالحكوميةًلممواطدددددتقديمًال دماتًالصحيًرف ًمستوىحكوميةًبيد ًتحسينًًوالغيرًالحكوميةًًو

حكوميةًبشكلًالغيرًوالمنظماتًالدوليةًالحكوميةًًوالدولًًمندا اتًالعديدًمنةًلوالذيًاستجاب،ًطاعًغزةددددددق

ًًو ًتركياعام ًًوبشًدولة ًالحكومية ًمنظماتيا ً اصًعبر ًغكل ًالير ًلمًالتيحكومية ًالصحيًقدمت قطاع

الحكوميًالعديدًمنًالمساعداتًالعينيةًوالنقديةًلتقديمًال دماتًالصحيةًالحكوميةًلممواطنينًفيًقطاعً

ً.غزةً

 مسألة فكانت والدعمًلبرامجو المساعدات من المزيد يتطمب لمقطاعًالصحيًالحكومي األىدا  تحقي  إن

ًليذ لددددددددالشغ الدولية أو المحمية أو ةددالذاتي سوا  مساعداتال مصادر عن البحث اعًددددددالقط االشاغل

ًوبرامجيا قطاعاتيا ا تال  عمى الدولية والمنظمات المانحة الجيات شكمت حيث ،الحكومي  وأولوياتيا

 .التطويرأوً اإلغاثة إطار في سوا  القطاعًالصحيًفيًقطاعًغزة مشاري  لدعم مصدًرا

 المساعداتًالتركية دور تحميل ىو الدراسة ىذه في عميو التركيز نود ما إن ذكره، ب س ما عمى اوتأسيسًً

ًالمساعدات فاعمية ومدى غزة قطاع يفًالقطاعًالصحي دعم في امستوياتي با تال   إحداث في ىذه

فيً القطاعًالصحيًالحكوميفيًمستويًتقديمًال دماتًالصحيةًوتطويرًأدا ًالكوادرًالبشريةًًفيتحسينً

ً.غزة اعقط
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 -:وتساؤالتيا مشكمة الدراسة :ثانًيا

طاعًددددددددداشمًعمىًقددددددددددرضًحصارًغددددددددددددددم،ًف2006منذًفوزًحركةًحماسًفيًالنت اباتًالتشريعيةًعامً

ًًغزة، ًتدىور ًفي ًذلك ًوالجتماعيةًاألوضاعتسبب ًوالمنظماتًوالصحيةًالقتصادية ًالدول ًفقامت ،

ًالتركيةًبمضاعفةًمساعداتياالحكوميةًوغيرً ًفيوًًفيًتمكًالفترةًلمقطاعًالصحيًالحكوميةًولًسيما بما

،ًوظمتًالمساعداتًتتدف ًلصالحًالقطاعًالصحيًالحكوميًفتزيدًمرةًوتنقصًالقطاعًالصحيًالحكومي

ً ًالتركيةًأ ري، ًالمساعدات ًإسيامات ًعن ًوواضحة ًكاممة ًومعرفة ًمعمومات ًوجود ًعدم ًىناك ًأن كما

وأنًىناكًعجزًفيًالدراساتًالمحميةًالتيًتناولتًمسألةًالتمويلًوالمساعداتً ةًوأنواعياًودوافعيا.الحقيقي

ثارًتساؤلتًعديدةًحولًدورًىذهًالمساعداتًولًسيماًالتركيةًمنياًعمىًمماًأًلمقطاعًالصحيًالحكومي،

السؤالً  الل من ةالمشكم صياغة يمكنلذلكًً.ًتحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة

ً:التالي الرئيس

 لخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة؟ا مستوى في تحسينالمساعدات التركية  دورما 

ًالفرعيةًالتالية:ًالتساؤلتًويتفرعًمنًالسؤالًالرئيس

 ماًىوًمفيوم،ًأشكال،ًدواف ،ًأىميةًومصادرًالتمويلًوالمساعداتًالدولية؟ -1

 ومصادرًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي؟ماًىيًطبيعة،ًأنواع،ًاتجاىاتً -2

ماًىيًالعواملًوالمعيقاتًونقاطًالقوةًونقاطًالضع ًالتيًواجيتًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيً -3

 ؟الحكومي

والمؤشراتًال دماتًًمستوىتحسينًًوماًىيًالعالقةًبينًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً -4

ًعًغزة؟الصحيةًالحكوميةًفيًقطا

ًت -5 ًمدي ًأي ًإلى ًالتركية ًالمساعدات ًالصحةًًعمىؤثر ًوزارة ًفي ًالطبية ًالبشرية ًالكوادر ًأدا  تطوير

ًًالفمسطينيةًفيًقطاعًغزة؟
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6- ً ًيوجد ًالصحيًأىل ًلمقطاع ًمتطورة ًتحتية ًوبني ًبيئة ًإيجاد ًفي ًالتركية ًلممساعدات ًممموس ثر

 ؟الحكومي

  -:الدراسةأىمية  :ثالثًا

ًً:ما يميفي الدراسةتتمثل أىمية 

  تًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.ودواف ًالمساعداًوعوامل،ًومميزات،ًعمىًطبيعة،ًالتعر 

 ًومتكاممة تقدم اكوني في الدراسة أىمية تكمن ًشاممة ًلمقطاعً رؤية ًالمقدمة ًالتركية لممساعدات

 منياًفيًتقديمًال دماتًالصحيةًالحكومية.ً استفادت والتي الصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة

 .تقيمًدورًالمساعداتًالتركيةًعمىًعناصرًالنظامًالصحيًالحكومي ً

 ًمعرفية معمومات تقديم في الدراسة مساىمة ضافة ًوا  ًعمى والتعر  القطاعًالصحي، واق  دقيقة

 .فيو الدورًلممساعداتًالتركيةً مستوى

 أولويات تحديد في الحكومة ا لدالسياساتًالصحيةً وواضعي صانعي تفيد وتوصيات نتائ  تقديم 

 يحق  فيما المساعداتًال ارجيةً ستثمارإ أجل من ضوابط تحسينًال دماتًالصحيةًالحكوميةًووض 

ً تطويرًوتحسينًلم دماتًالصحية.

 ًدورىاًوًالمساعداتًالتركيةحولًًالباحثًىموماتًوزيادةًالمعرفةًلدثرا ًالمعإفيًًالدراسةًساىمت

 .تقديمًال دماتًالصحيةًالحكوميةًمستوىًعمى

 -:الدراسةأىداف  ا:بعً راً

 :يمي فيما تتمثل األىداف من جممة تحقيق إلى الدراسة اىذ سعىت 

1- ً ًأنواع، ًطبيعة، ًوالضع ً،اتجاىاتالتعر ًعمى ًالقوة ًلمقطاعًًومصادرًنقاط ًالتركية المساعدات

 الصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة.
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2- ً ًوالمعيقات ًالعوامل ًونجاعةتحديد ًفاعمية ًفي ًتؤثر ًالًالتي ًالصحيًالمساعدات ًلمقطاع تركية

 .الحكومي

ًالصحةً -3 ًوزارة ًفي ًالطبية ًالبشرية ًالكوادر ًأدا  ًتطوير ًعمى ًالتركية ًالمساعدات ًأثر ًمدي بيان

 ً.الفمسطينيةًفيًقطاعًغزة

معرفةًمديًمساىمةًالمساعداتًالتركيةًفيًتحقي ًالحتياجاتًالصحيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً -4

 فيًقطاعًغزة.ومساىمتياًًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحيةً

 ثرًالمساعداتًالتركيةًفيًإيجادًبيئةًوبنيًتحتيةًمتطورةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.أمعرفةً -5

 -:الدراسةمتغيرات 

 :ةالمتغيرات المستقم-1

 ًالمساعداتًالتركيةدور. 

 :التابعةالمتغيرات -2

 ًالمقدمةًمنًوزارةًالصحة.ال دماتًالصحيةًًتحسينًمستوى

 ًةًالعاممةًفيًوزارةًالصحة.قدراتًالكوادرًالبشريتطوير 

 .المساىمةًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحية 

 إيجادًبيئةًوبنيًتحتيةًمتطورةًلمقطاعًالصحيًالحكومي. 

 -:الدراسة فرضيات ا:خامسً 

ً-:النحوًالتاليًىالدراسةًعمًفرضياتًلقدًتمتًصياغةً

 حيًالحكومي.فيًالقطاعًالصالكوادرًالبشريةًساىمتًفيًتطويرًأدا ًأنًالمساعداتًالتركيةً .1
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2. ً ًالمساعداتًالتركية ًًوفرتأن ًالحكوميًوساىمتًفيًتحسينًالحتياجاتًالصحية ًالصحي لمقطاع

 المؤشراتًالصحيةًفيًقطاعًغزة.

ًمتطورةً .3 ًتحتية ًوبني ًبيئة ًإيجاد ًفي ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالتركية ًالمساعدات ًساعدت

 لمقطاعًالصحي.

ًوالقتصادية .4 ًالسياسية ًكًوًالعوامل ًالجتماعية ًليا ًأان ًفي ًالتركيةًًالتأثيرثر ًالمساعدات ًحجم عمى

 وفاعميتيا.

 -:حدود الدراسة :سادًسا

 فئةًأولي(.ًً–فئةًعمياًًً–المستوياتًالعمياًبوزارةًالصحةً)فئةً اصةً :البشري المجال .1

 .قطاعًغزةًً-ًوزارةًالصحةًالفمسطينيةً:المكاني المجال .2

 .(م2012ً-ًم2006ً) يةتغطيًالدراسةًالفترةًالزمن :الزماني المجال .3

 -منيج الدراسة: سابعًا:

ًأوًقضيةًموجودةًدددددددتبنيًالباحثًالمني ًالوصفيًالتحميمي،ًألنوًالمني ًالذيًيدرسًظاىرةًأوًح دثًا

 الظرو  وتحديد ماًىوًكائن أي القائم الوض  تفسير عمى التحميمي الوصفي المني  ويعتمدًالًيا،ددح

ًالموجودة  حول وصفية بيانات جم  مجرد الوصفي المني  يتعدى كما تغيرات،الم بين والعالقات

ً.منيا النتائ  واست الص وقياسيا وتصنيفيا البيانات ليذه والتفسير والربط إلىًالتحميل الظاىرة

 -:الدراسةمصطمحات  :ثامناً 

تًامالمواردًالمقدمةًمنًالحكوماتًالصديقةًأوًالمنظaids :  Externalً الخارجية المساعدات

وىيًمواردًمؤقتةًلًيمكنًالعتمادًعميياًًأوًالمؤسساتًفيًالمجتم ًالمدني،ًاألفرادالغيرًحكوميةًأوً
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ًبظرو ًمعينة،ًألنيا ًآثارىًترتبط ًمن ًالتقميل ًبيد  ًوالكوارث ًالحروب ًحالت ًفي ًأىميتيا اًددددوتظير

ً.(12،ًصم2005ًالحميد،)عبدًًالسمبية

هو توفٌر األموال الالزمة للقٌام بالمشارٌع االقتصادٌة  (:Fund International)التمويل الدولي

وتطوٌرها وذلك فً أوقات الحاجة إلٌها إذ أنه ٌخص المبالغ النقدٌة و لٌس السلع والخدمات و أن ٌكون 

ً(.4،صم1999)الحسني،ًًبالقٌمة المطلوبة فً الوقت المطلوب

منً اللًً،تضمًمجموعةًمنًالدولىيئةً ً:(organizations  International)المنظمات الدولية

وتتمتع ىذه الييئة بالشخصية  ،عمى نحو دائم ،ييدف إلى السعى لتحقيق أغراض ومصالح مشتركة ،اتفاق دولى

 .(thttp://www.alitaliya.neً)الدولىًفي المجال ،القانونية والذاتية المتميزة عن الدول األعضاء فييا

مؤسسةًضمنًالمؤسساتً :(ً Palestinian Ministry of Health)وزارة الصحة الفمسطينية

ىيًالمسئولةًعنًالصحةًالعامةًلممواطنينًحيثًتتب ًلياًجمي ًًالحكوميةًفيًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينية

ًوالمراكددددددددددالمستشفي ًالعالجددددددددددددددددات ًالطبية ًالمندددددددددددددز ًالعية ًلمقطاع ًاللكًامدددددددتمية ًلوزارةًدددددددددددد)الموق  تروني

ً.(www.moh.gov.psًالصحة،

 -:السابقة الدراسات :تاسًعا

التمويلًالدوليًمنًقبلًالمنظماتًالدوليةًلممؤسساتً تناولت التي السابقة والدراسات األدبيات تعددت لقد

 والسياسية القتصادية الظرو  ظل في لممواطنين إلغاثيةا وال دمات لمبرام  وتقديمياالحكوميةًواألىميةً

ًنًقمةًمنياًتحدثتًعنًالمساعداتًالتركيةًوالتمويلًالتركيإلًأً،عامةًالفمسطيني المجتم  مرًفييا التي

بالرغمًمنًوجودًدراساتًضمنًتوصياتياًاجرا ًالدراساتًحولًالتمويلًالدوليًًلمقطاعًالصحيًالحكومي،

ًًومي.لمقطاعًالصحيًالحك

ً

ً

http://www.alitaliya.net/
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 -: الدراسات الفمسطينية "المحمية"

المســـــــاعدات الخارجيــــــــة ووثارىـــــــا عمــــــــى النمـــــــو االقتصــــــــادي م(.2013سدددددددمارة،ًنددددددددادر.)ًدراســـــــة

 .غزة:مكتبةًجامعةًاألزىر.الفمسطيني

 تمك عكس ثم بشكلًعام، بيا المتعمقة ايوالقضا ةيالدول المساعدات مفيوم عمى التعر  إلى الدراسة ىدفت

 ني.يالفمسط اقيايس في ةيال ارج المساعدات عمى مياىوالمف األفكار

ًالمساعدات أىميا من كان والتي ةيقيوالتطب ةيالنظًر النتائ  من مجموعة إلى الدراسة و مصت  أن

ًالًر صاحبة تكن لم ولكنياًني،يالفمسط المحمي النات  عمى جاباًًيإ أّثرت ةيال ارج  ىذا في ادييالدور

الصادراتً مثل المحميًاإلجمالي النات  في ساىمت ةيجابيإ أكثر أ رى عوامل ىناك كان فقدًر،يالتأث

 .والتراكمًالرأسمالي ةينيالفمسط العاممة والقوى

 ل ةًالتيينيالفمسط األراضي عمى"ةيسرائيماإل "منةيالي من الت ّمص بضرورة تياينيا في الدراسة وأوصت

 مييتق إعادة بضرورةًاضًًيأ الدراسة أوصت اكم تواجدىا، ظل في نييفمسط تنموي إنجاز أي  يتحق مكني

 التي ةينيالفمسط ةيالتنمًو لتال مًال طط كمتيايى إعادة عمى والعمل المساعدات، م  ةينيالفمسط التجربة

ً.مةيسم ةينيفمسط ةيتنمًو أسس عمى توض  أن يايف شترطي

ــدولي فــي تطــوير النظــام الصــم(.2012ال الدددي،ًمحمددد.)ًدراســة ــل ال حي الفمســطيني إســيامات التموي

 .غزة:مكتبةًجامعةًالقدس.بالتركيز عمى المؤسسات الصحية غير الحكومية العاممة في محافظات غزة

المؤسساتًغيرًالحكوميةًفيًًتقييمًدورًالتمويلًالدوليًفيًدعمًالنظامًالصحيًفيًإلىىدفتًالدراسةً

بنسبة3ًًمن2.05ًًثلًبمعدلًاإلسيامًالكميًلمتمويلًالدوليًتمنًو مصتًالدراسةًإلىًأًمحافظاتًغزة.

إلىًأنًالممولًوالمؤسساتًغيرًالحكوميةًتحتاجًإلىًالتنسي ًلتحقي ًوأوصتًالدراسةًً.%68.46مئويةً

ً ًويتطمبًتركيز ًالفمسطيني. ًوالتنسي ًالمتواصلأاحتياجاتًالمجتم  ًتطويرًالرؤىًالمشتركة ًكبرًعمىً

نًيتمت ًالممولًبالشفافيةًفيًتوزي ًالتمويلًأًوً،ةوالنجاعةًوالفاعميةًالمستدامةًفيًتنفيذًمشاري ًتطويري
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اًاًأنًتحسنًمنًطاقتياًإلدارةًالتمويلًاستراتيجيًًعمىًالمؤسساتًأيضًًًأندونًأيًشروطًمرتبطةًبوًحيثً

ًبطريقةًتعززًتحقي ًأىدا ًوأولوياتًالصحةًالعامة.

محتمة في ظـل حكومـة الدور التنموي التركي في األراضي الفمسطينية الم(.2012حسان،ًسمر.)ًدراسة

 .نابمس:مكتبةًجامعةًالنجاحًالوطنيةً.2010ً-2002حزب العدالة والتنمية 

 الفمسطينية األراضي تجاه التركي التنموي والقتصادي السياسي الدور عمى ىدفتًالدراسةًإلىًالتعر 

ًالضفة ومدىًً(2010ً–2002ًًوالتنمية العدالة حزب حكومة ظل في (غزة وقطاع الغربية المحتمة

 ما وأبرزً.المستقمة الفمسطينية دولتيم إقامة في ومساعدتيم الفمسطينيين، وتمكين تعزيز في مساىمتو

 ذو 2002 -2010 الفترة في والقتصادي السياسي التركي الدور أن إلى نتائج من الدراسة إلٌه خلصت

ًال حماية إلى ييد  الفاعمة، األطرا  باقي عن مستقمة وتصورات رؤى ًسياسًيا فمسطينيينوتمكين

 الفمسطينية، التنموية والحاجات م ًاألولويات امًًنسجاإ المستقمة، الفمسطينية الدولة بنا  أجل منًاقتصاديًًا ًًو

 كما الفمسطينية، والتنمية اإلصالح  طط في ذاتًاألولوية القطاعات عمى دعمو تركيز  الل من وذلك

 شروط بأية ربطيا دون مينية آليات وف  يتم ري المشا ودعمًالمساعداتًالتركية أن إلى التوصل تم

تعودً التي الفائدة حجم عمى تعتمد المشروع عمى لمموافقة األساسي المعيار إن بل تقديميا،ًعمى لمموافقة

ً.الفمسطينية لالحتياجات المشروع تمبية ومدى الفمسطيني الشعب من ممكن عدد أكبر عمى

 أجل من آليات وض  عمى العمل بضرورة الرسمية وغير ميةالرس المؤسسات دعوةإلى  الدراسة وأوصت

 .فمسطين في التركي والقتصادي السياسي الدور تعزيز

ًناىضً.)ًدراسة التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية (.2011أبوًحماد،

 عةًاألزىر.م.غزة:مكتبةًجاالسياسية في قطاع غزة

 ومعرفةًتأثيره الفمسطينية، األىمية لممؤسسات الدولي التمويل دور عمى الوقو  إلى الدراسة ىذه ىدفت

 متطمباتًالتنمية تحقي  في الدولي التمويل لعبو الذي الدور ومدى غزة، قطاع في السياسية التنمية عمى
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 أنًاميأى كان النتائ  من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد .احتياجاتو وف  الفمسطيني لممجتم  السياسية

ًيحق  الدولي التمويل ًلمدول غايات تحقي  إلى سعيو بسبب فمسطين في التنمية أولويات ل  سياسية

 تنموية  طة وف  تمت الدولية المنظمات قدمتيا التي المساعدات أنًوً.الفمسطيني المجتم  في المانحة

 مؤسسات عمى أن باحثال يرىًوً.الفمسطيني الشعب احتياجات م  وليس أىدافياًالسياسية، م  تتناسب

 قد التي الشروط من الحذر تتو ى األوروبيًأن التحاد من المساعدات تتمقى التي المدني المجتم 

 التحاد ألن المؤسسات، ىذه تمويل الدوليةًمقابل لمتنمية األمريكية والوكالة (USAID) التحاد يضعيا

 التنمية وكالة تفرض كما فمسطينية، طةوف ً  وليس ال اصة رؤيتو وف  األموال ىذه يقدم األوروبي

ً.بذلك التفاقيةًال اصة عمى والتوقي  اإلرىاب بنبذ تتعم   اصةًاًًشروط

ًحمدانًدراسة ًاهلل:نييالفمسط الفضاء ليوتشك ةيالخارج المساعدات(.2010)ً.اتيآ، ًسانيبًمركز.رام

ً.واإلنما ًلمبحوث

ًإلى ىذه ىدفت ًبعد رةددددددددفت عمى زتدددددددرتكا ًًو ة،ددددددينيالفمسط طةلمسم المانحين  طابات ليتحم الدراسة  ما

ًأوسم ًالتنم كتاب إصدار إلى يد ي نقدي تنموي بحث الدراسةًضمن ىذه وجا تو،  وذكرت ة،يوىم

ًبوضوح  تحت قبعوني نيالذ نيينيح ًلمفمسطي وأنو كافة، الشعوب حقو  من ح  ةيالتنم أن الدراسة

 .ةيالدول نيوالقوان األعرا  ماًكفمتو عمى بنا ًً ةيال ارج داتالمساع عمى الحصول الحتالل

 المقترح حولًالشكل وتصوراتيم نيالممول ل طاب النعكاسات عمى زىايترك الدراسةًفي ىذه ةيأىم وجا ت

ًأكبر كييواألمًر األوروبي نيميالتمًو من كال وناقشت ني،يالفمسط لمشعب  لمسمطة نيممول باعتبارىما

 .نييالفمسط الواق  ليعمىًتشك ةيال ارج المعونات أثر إلى مباشر بشكل طرقتوت ة،ينيالفمسط

 ليالتمًو كماًأن معو، العالقات قط  تعني ل ال ارجي ليالتمًو نقد ةيعمم أن تياينيا الدراسةًفي وذكرت

ًعمى وأكدت منو، الفكاك مكني ل الذي بالقَدر سيل المشروط ًالتمًويأىم الدراسة  لمسمطة العربي لية

 الفضا  دا ل ةيميالتحًو القدرة ممكيلً أنو إلى باإلضافة ة،ياسيس ألثمان  ضوعو لعدم انظرًً ةينيالفمسط
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 القتصاد حّولت ةيال ارج المساعدات وأضافتًالدراسةًبأن الغربي، ليالتمًو في الحال ىو كما نييالفمسط

 وتطوره استقاللو األشكال من كلش بأي تدعم ل وىي و ادمًلالحتالل، تاب  اقتصاد مجرد إلى نييالفمسط

ً.نييالفمسط ا يالس دا ل المساعدات تمك  يلتوظ ةيقياساتًالحقيالس ابيغ بسبب

دور وأىميــة التمويــل الخــارجي فــي تغطيــة العجــز الــدائم لموازنــة (.2009أبددوًمصددطفي،ًمحمددد.)ًدراســة

ً.غزة:مكتبةًالجامعةًاإلسالمية.ًالسمطة الوطنية الفمسطينية

ًالسمبيةً وتحميل ال ارجي التمويل عمى الحصول ومتطمبات أبعاد معرفة إلى الدراسة ىدفت آثارىا

 ودورًلتمويل أىمية عمى والوقو  التمويل، ذلك حجم عمى المؤثرة العوامل عمى والتعر  واإليجابية،

ًالفمسطيني ىيكل في والضع  القوة نقاط وتحميل الموازنة، عجز تغطية في ال ارجي حيثًً.التمويل

 ألىميةًالرواتب وذلك الموازنة، عجز وبين واألجور، الرواتب بين ةطردي العالقة أن إلى الدراسةتً مص

 توصمت كما 2008-1999 الدراسةًمن قيد لمفترة العامة النفقات من % 45 تمثل التي النسبية واألجور

 النفقات عجزًوبينال بين عالقة ىناك وأن التشغيمية، النفقات وبين العجز بين عالقة وجود عدم إلى

 .التحويمية

 في الذاتي الكتفا  عمى العتمادًتنمويةًشاممة، إستراتيجية وف  الحكومي اإلنفا  بترشيدىًالباحثًأوص

 من والحد ال اص، القطاع دور تفعيلًالمساعداتًالدولية، عمى العتماد وعدم الفمسطيني، القتصاد

ً.الجارية النفقات في روضاست دامًالق وعدم الصعبة، الشروط ذات القروض

ــــدعم الخــــارجي لممنظمــــات الفمســــطينيةم(.2009.)عددددال ًترتيددددر،ً؛جوزيدددد ً،ديفددددويرًدراســــةً ــــع ال  تتب

ـــة وقطـــاع غـــزة  ـــي الضـــفة الغربي ـــة ف ـــر الحكومي ًًًمعيددددًأبحددداثًالسياسددداتًًرامًاهلل:.2008-1999غي

 ً.القتصاديةً)ًماس(ً

ًالغربيةً الضفة في الحكومية غير فمسطينيةال لممنظمات ال ارجي الدعم تتب  إلى الدراسة ىدفت

ًبين وقطاع الغربية لمضفة ال ارجية المساعدات ازدياد إلى الدراسة تشير حيث غزة وقطاع يًعام غزة
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 الضفة التيًد مت ال ارجية المساعدات مبالغ وتوصلًالباحثانًفيًىذهًالدراسةًالىًأن .2008و1999ً

ً،ايضاًًًالدراسة ليا توصمت التي لمنتائ  اووفقًً .السياسية لألوضاع اوفقًً ا تمفت ونوعيا غزة وقطاع الغربية

ًمصادر الحكومية غير المانحة الجيات مساعدات فإن  المقدمة الحكومية ال ارجية المساعدات تفو 

 غير المنظمات عبر الممنوحة المساعداتً أنًمعظم من بالرغم الفمسطينية الحكومية غير لممنظمات

 .الوطنية حكوماتيا  الل من تأتي الدولية الحكومية

تمويــل وكالــة التنميــة االمريكيــة وأثــره عمــى تعزيــز الديمقراطيــة فــي قطــاع م(.8002أمجددد.)ً،الشددواًدراســة

ًً..القدس:مكتبةًجامعةًابوًديسًغزة

أساسيً بشكل وتركز الديمقراطي التحول عمى األمريكية التنمية وكالة تمويل أثر ىدفتًالدراسةًالىًمعرفة

 األمريكيةًفي التنمية وكالة من تمويالًً تمقت التي الفمسطينية األىمية المنظمات عمى التمويل ىذا أثر عمى

.ًزيزًالديمقراطيةدددددددددددتع يددددددددددف المنظمات ىذه لعبتو الذي الدور ألىمية وذلك ، 2006إلى 2000 من الفترة

ًالدراسةًإًو  عممية عمى األمريكية التنمية وكالة لتمويل ةجابيإي ثاًراآ ىناك أنلىًتوصلًالباحثًفيًىذه

والقوانينً المستيدفة والفئات المؤسسة مستوى عمى األثر قياس تم حيث ،غزة قطاع في التحولًالديمقراطي

ًً.العامة والسياسات والتشريعات لمتمويلً الفمسطينية المؤسسات نظر إعادة بضرورة الدراسة أوصتكما

رسا  العامة الوطنية بالقضايا التأثير في األىمية المنظمات ردًو تعزيز وكذلك المشروط، ركائزً وا 

 .الفمسطيني المجتم  في ةالديمقراطي

ــة ً(.2006.)طبر،ًليندددا؛حنفددي،ًسدداريًدراســة المــانحون ،والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكومي

 المؤسسةًالفمسطينيةًلدراسةًالديمقراطيةً.ًً.فمسطين:المحمية

 وكذلك األىميًالفمسطيني العمل في الدولية والمنظمات المانحين تأثير طر  تقصي إلى دراسةال ىذه ىدفت

ًقطاعات إلى تنتمي منظمات بتناول الدراسة ىذه قامت كذلك التنمية بسياسات عالقتيم  :وىي ثالثة

 ىذه في  اللًالدراسة من الدراسة  مصت حيثً.والديمقراطية اإلنسان وحقو  والتنمية، المرأة الصحة،
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 بتشكيل يتعم  فيما الدوليةًوكذلك العالقات في والمحمي العالمي بين لمتفاعل الميم التأثير الثالث القطاعات

 قاعدة تحديد أثنا  لممفاوضات ميًما ىامًشا تستثمر الفمسطينيةًلم األىمية المنظمات أنًوًالمحمية، الن ب

ًفيم والمنظمات المانحة الجيات بين العالقة ًمنًًوً.الدولية المساعدات ي ص ااألىمية ًالباحثان أوصي

ًإ ًالدراسة  المنظمات أو المانحة الجيات أىدا  عن النظر بغض التمويل ستقطابًمصادرإلىً الل

ً.العامة المصمحة عمى المصمحةًالش صية وتغميب الدولية،

ب نحــــو توظيــــف أنجــــع لممســــاعدات الخارجيــــة المقدمــــة لمشــــعم(.2005.)نصددددرً،عبدددددًالكددددريمًدراســــة

 .معيدًأبحاثًالسياساتًالقتصاديةًالفمسطينيً)ًماس(ً.رامًاهلل:الفمسطيني

 التوصيفية حيثًمالمحيا من لمفمسطينيين ال ارجية المساعدات عمى الضو  إلقا  إلى الدراسة ىذه ىدفت

 في أوسمو اتفاقية توقي  م  بدأت المرحمةًالتي طول عمى توظيفيا تجربة من المستفادة والدروس العامة،

 نجاعة زيادة في تسيم أن شأنيا من التي منًالمقترحات مجموعة صياغة والى ، 1993العام نياية

ًالجيود في المساعدات ىذه توظي   الطارئ، القتصادي اإلنعاش متطمبات لمواجية المبذولة  دمة

الحالةً في  اصة أىمية الموضوع ىذا ويكتسب .الطويل المدى عمى المستدامة التنميةًالشاممة وتحديات

 المؤثرًجانب إلى اليامة، الثالث المؤثرات إحدى ىي الدولية المساعدات لكون انظرًً الفمسطينية

ً.الُمعاش الفمسطيني تطورًالوض  اتجاىات تحديد في الفمسطيني، الذاتيًالدا ميً والمؤثر ،"يسرائيماإل"

 الفقرا  تمكين صعيد عمى اإلنجازات بعض حققتًالدولية المساعدات أن الدراسة إلى خمصتحيث 

ًالموجو ذلك او صوصًً الصغيرة، القروض برام  في اجميًً ذلك وكان الميّمشة، والفئات  لمنسا  الجز 

 المساعدات ىذه ولكن.ًعمل فرص ومشاري ً م  الطارئة، اإلغاثية البرام  وفي المحدود، الد ل ولذوي

 دائرتي في منيا العظمى الغالبية وبقيت الفئات، كلتم الحتياجاتًاإلنسانية لتمبية الكافي بالقدر تكن لم

 .والتنمية اإلغاثية الجيود بين رابط إيجاد تحاول لم أنيا البرام  ىذه عمى يؤ ذ كماًأنو .والفقر البطالة

 لضمان الضرورية المالية الموارد توفير فيً -شك وبال- ًساىمت أنيا الدولية لممساعدات ُيحسب



 15 

 سيما ول الفمسطينيين، لممواطنين (والرعايةًالصحية كالتعميم) األساسية الجتماعية ال دمات تقديم استمرار

 في و صوًصا سوا ، حد عمى واألىمية الرسمية المؤسسات منًالعديد قبل من منيم المحدود الد ل ذوي

ً.األ يرة المرحمة

 الوطنية لمسمطة التابعة ةالرسمي المؤسسات بين المساعدات إدارة في التنسي  مأسسةالى  الدراسة وأوصت

 مجمس تأسيس ىذاًالصدد في المفيد من يكون وقد المدني، المجتم  مؤسسات وبين نفسيا، الفمسطينية

 العالقة ذات األ رى السمطة وزارات الت طيطًوعضوية وزارة برئاسة واضح تنظيمي إطار ذي دائم تنسيقي

 وض  المجمس ىذا ميام من ويكون .ًاألىمية تالمنظما وشبكة والقطاعًال اص المساعدات م  المباشرة

 يتم التي والبرام ًالمشاري  حول بيانات قاعدة وبنا  الدولية المساعدات لتوظي  والطارئة ال ططًالدورية

 إدارة بتأسيس مؤ ًرا السمطة عمييا التيًأقدمت ال طوة تشكل أن ويمكن .المساعدات ىذه عبر تنفيذىا

 .المقترحة المأسسة لعممية جيدة بداية الدولية، المساعدات كيًتعنىًبتنسي ل الت طيط وزارة في مركزية

  الدوليـــة المســـاعدات اســـتغالل فـــي الفمســـطينية الســـمطة تجربـــةً(.ًم8002.)ًسدددعيدًعمدددادًلبدددد،ًدراســـة

ً.ًاإلسالميةًالجامعةًغزةً:ًمكتبةً.(4991-3002) 

 الدولًالمانحة طر  من المقدمة الدولية المساعدات وطبيعة أىدا  عمى التعر  إلى الدراسة ىذه ىدفت

 القتصادية تطوراتًاألوضاع وعمى  اصة، بصورة الفمسطيني القتصاد عمى وأثرىا الفمسطينية، لمسمطة

ًالتغمب الفمسطينية السمطة قدرة مدى عمى التعر  إلى وكذلك والجتماعية  المعوقات عمى عمى

 المساعدات أن الدراسة و مصتً.الدولية ممساعداتل األمثل الستغالل دون تحول التي والصعوبات

 العوامل بسبب ذلك كان وسوا  منيا، األىدا ًالمرجوة تحق  لم الفمسطينية السمطة عبر المقدمة الدولية

 والدول "يسرائيماإل" بالجانب منيا يتعم  ما اوتحديدًًًال ارجية، العواملًأو الفمسطيني بالجانب المتعمقة

 في الفمسطينية السمطة لتجربة الشامل التقييم عمى العمل بضرورة الدراسة أوصت دقو. ذاتيا المانحة

ً.ليا المقدمة الدولية استغاللًالمساعدات



 16 

 -:الدراسات العربية

 .القاىرة.دور المؤسسات العربية المانحة في دعم منظمات المجتمع المدنيم(.2011)ً،السمالوطيًدراسة

ًأولويات تتحدد وكي . وسماتو مصر في المدني المجتم  ورتط عمى الضو  إلقا  الدراسة ىدفت

منظماتً من شركائيا حتياجاتإ م  سوا  األولويات ىذه تتواف  مدى أي ليإ   أو المانحة؟ المؤسسات

بشكلً العربية بالدنا عمى المطروحة اإلصالحية األجندات أولويات م  أو  اص، بشكل المدني المجتم 

منطقتناً في فاعمية أكثر عطا  أجل من المانحة المؤسسات سياسات غةصيا إعادة يمكن وكي  عام؟

 منظمات باحتياجات فيي ل الوطني التمويل مستوىأنًًالدراسة إلييا توصمت التي النتائ  أىم ومن العربية؟

 .الحكومات لموافقة ب ضوعو محاصر وىوًشروطو لو األجنبي التمويل وأنً.المدني المجتم 

 من المجتم ًالمدني منظمات ومساندة دعم في المانحة الوطنية المؤسسات تحفيزى إل الدراسة وأوصت

 حقيقية بشراكة تنموية وبرام  مشروعات لدعم النحياز من المزيد تحقي ًوً.واستقاللية فاعمية أكثر أدا  أجل

ً.المشتركة والمسئولية الثقة من أساس عمى تقوم المدني ومنظماتًالمجتم  الدولة بين

دور منظمات المجتمـع المـدني فـي تعزيـز المشـاركة السياسـية فـي م(.8000ناصر.)ً،الشيخًعميًدراسة

ً.المركزًالفمسطينيًلمدراساتًوحوارًالحضارات.فمسطين 

اًىمًمأىدفتًالدراسةًإلىًمعرفةًدورمنظماتًالمجتم ًاتممدنيًفيًتعزيزًالمشاركةًالسياسيةًفيًفمسطينًًو

ًأ ًىو ًالباحثًفيًدراستو ًًن مصًاليو  المدني المجتم  منظمات أنشطة في تؤثرًعواملىناكًيوجد

 وعدم المنظمات ليذه الدا مية البنيةوًتتمثلًفيًًالدا مية العوامل:ًىي السياسية، المشاركة في ودورىا

 سياسية بقوى المنظمات ىذه معظم رتباطا ًًوًوأفضل، أوس  آفا  إلى الواق ًالمعاش تجاوز عمى قدرتيا

 التمويلًال ارجي تمثمتًفيًال ارجية والعوامل،ًًالمنظمات ىذه وعمل فكر عمىاًرًًتؤثرًكثي فمسطينية

 المجتمعيةًوالسياسية المفاىيم بعض وبمورة تشكيل في التمويل ىذا دور وعن اإليجابية أو السمبية وآثاره
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 اتًالمجتم ومنظم الفمسطينية الوطنية السمطة بين والتنافس الشك من نوع إثارة في كذلك وأثره أحياناًَ

ًفددديً. الفمسطيني المدني ًالسياسيددددددة ًالمشاركة ًمفيوم ًبمورة ًضرورة ًالى ًدراستو ًفي ًالباحث وأوصي

ًفمسطيدددن،ًوتطورًالعالقةًبينًمنظماتًالمجتم ًالمدنيًالفمسطينيً.

 -الدراسات األجنبية:
MUHAMMAD ,JAVID AND QAYYUM, ABDUL (2011) 

FOREIGN AID-GROWTH NEXUS IN PAKISTAN : ROLE OF 

MACROECONOMIC POLICIES 

 من فيًباكستان القتصادي النمو عمى ةيال ارج المساعدات تأثير في  يالتحق إلى الدراسة ىذه ىدفت

ًاست دم انحدار معادلة في ودمجيا ةيالكم ةيالقتصاد اساتيالس في البحث  الل  النات  يايف متعدد

ًوعجز والمساعدات ،النمو اسيلق ب تا كمتغير قييالحق اإلجمالي المحمي  والنفتاح الموازنة والتض م

 م  باكستان في النمو عمى اجابًًيإ أثرت المساعدات أن و مصتًالدراسةًالى. مستقمة راتيكمتغ التجاري

نًيب ةيسمب عالقة ىناك فإن السابقة؛ ةيبيالتجًر النتائ  عمى ااسًًيوق دة،يالج ةيالكم اساتيوجودًالس اشتراط

 أعطى ةياسةًالقتصاديوالس المساعدات نيب التفاعل لكن اإلجمالي، المحمي النات  في والنمو اعداتالمس

ا ىامة جةينت  ذيلتنف ضروريةوجودًحاجةًًوصتًالدراسةًالىأًوً. اإلجمالي المحمي النات  نمو عمى ةيجابيو 

ًالمناسبة اسةيالس ريتداب  النمو عمى ةيال ارج لممساعدات جابيياإل األثر  يتحق أجل من العامة

ً.المعونة ةيفعال  دمي بما األمور تمك عمى طرةي اللًالس من القتصادي

Mel Morgan (2003)    

 منًجية بيا ال اصة الموازنة إعداد حيث من المطروحة المنح م  التعامل كيفية بيان إلى الدراسة تيد 

 بياًقبل األ ذ المنظمة عمى رشاداتاإل من ةمجموع إلى .ًو مصتًالدراسةًأ رى جية من بيا والقبول

 البنود وقائمة بالموازنة المتعم  الجز  و اصة بعناية المنحة طمب قرا ة بعدً:المنحة موازنة  طة تقديم

 أن المنظمة عمى ويجب فييا، بو مسموح غير ىو وما الموازنة متطمبات والتعر ًعمى والستثنا ات،
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 المباشر الجز  ىو ما ة؟دددددالمنح ةدددددقيم ما وىي، لممنحة وازنةالم  الل من األمورًالتالية عمى تتعر 

ًكماً.وموازنتيا( المنحة من اإلضافية )القيمة بيا بتزويدي وموازنتيا المنحة قوم ال دماتًالتي ماًفييا؟،

 المنحة أن لتأكيد المنح إدارة عن المسئول القسم أو المحاسبة قسم استشار ضرورةًالىًالدراسةوصتًأ

ً.المنظمة في الموجودة التعميماتًوالسياسات منض

HANSEN AND TARP (2001) 

AID AND GROWTH REGRESSIONS. 

 أ ذًمؤشرات م  اإلجمالي المحمي النات  عمى ال ارجية المساعدات تأثير في البحثإلىً الدراسة ىدفت

 ىذه وأن النمو، ديتًز ةيل ارجا المساعدات أن مفادىا نتيجة إلى الدراسة توصمت وقد .ًةيالدا م اساتيالس

ًليالنت  ًيطًر عن النمو عمى تؤثر المساعدات أن عمى وأكدت نة،يمع اسةيس بمؤشر مشروطة ستيجة

.ًكماًاوصتًالدراسةًاليًضرورةًوض ًسياساتًواضحةًوفعال قوي األثر ىذا بأن وأظيرت الستثمار،

ًلدارةًالمنحًال ارجيةً.

NASEEM H. ABU JAMIE (1991) 

EXTERNAL AID AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

SELECTED DEVELOPING COUNTRIES. 

 ةيمساعداتً ارج تستمم التي الدول لبعض النمو نسبة ا تبار إلى أساسي بشكل الدراسة ىذه ىدفت

 ومستواىا يايتمًتمقي التي المساعدات لنوع اوفقًً مجموعات في ووضعيا نيا،يب المشتركة الصفات ديوتحد

 لممساعدات، جةيكنت منًالنمو ةيالعال النسب تعزز التي الحاسمة العوامل ديتحد إلى باإلضافة التنموي،

 أ رى ودول اليند، مثل رورةددددددض بال ةيال ارج المساعدات عمى دوًلًاعتمدت ىناك أنو مصتًالدراسةً

 بدون تقدم أي زإحرا تستط  لم ودول سنغافورة، مثل ةي ارج مساعدة دون نسبةًنمو  يتحق من تمكنت

عمىً ةيال ارج لممساعدات م تمفة راتيتأث ىناك بأن الدراسة وأضافت ،"إسرائيل" مثل ةيمساعداتً ارج

ً.أل رى فترة من ت تم  المدروسة لمدول ةيالقتصاد المؤشرات
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 -:السابقة الدراسات على التعقٌب :اعاشرً 

ًالدوليةًالدولي التمويل لةأمس تناولتًالسابقة الدراسات جمي  إن ًالم تمفةًوالمساعدات م ًً،بأوجيو

نًا تال ًالمكانًوالزمانًوالفئةًالمستيدفة،  النظري اإلطار عمى ركزت فيي نظرىا وجيات تعددت وا 

 كما .فمسطين في لممؤسساتًاألىميةًوالمساعداتًالدوليةًالتمويلًالدولي لواق  حالةًتش يصية وقدمت

 إنً،السياسية العممية واكبت بالتطوراتًالتي والمساعداتًالدوليةًالدولي التمويل تأثر الدراساتًعمى تتف 

ىناً وتجدرًاإلشارة ،النظرية مكممةًالدراسات ستكون بأنيا السابقة الدراسات عمى الدراسة ىذه ستضيفو ما

ًعمىًاوأثرىًوالمساعداتًالدوليةًالدولي التمويل مسألة تناولت التي الدراسات ندرة إلى بمكان األىمية من

ًغزةًتحسينًمستوي ًقطاع ًفي ًالحكومية ًالصحية ًتواجو والتحدياتًال دمات الصحيةً المؤسسة التي

األوضاعً نتيجة الحكومية المؤسسات تمويل عن الدولية والمنظمات المانحين إحجام بعد الحكوميةًولسيما

 ىذه تعامالتياًم  في سوا  والمحددات الشروط تض  باتت التي التمويمية والشروط غزة، قطاع في السياسية

 من العديد غزةًقدوم قطاع شيد حيث المانحين، لسياسات ت ض  تمويمية أجندة فرض عممية في المؤسسات

 ذات ومشاري  برام  لتنفيذ التركيةًحكوميةالغيرًالحكوميةًًوًولسيماًالمنظماتًالدوليةًالدولية المنظمات

 ىذه ستتميز ذلك إلىًالعمل، فرص لبعض وتوفير ،الحكومياألىميًًوًلممجالًالصحيًوتنمويًيإغاث بعد

عمىًمستويًالدراساتًالمحميةًمنً اللًًاالذيًيريًالباحثًأنياًستضي ًجديدًًًالميداني بشقيا الدراسة

 وال روج ،ال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةفيًتحسينًمستويً التركيةًتدورًالمساعدادراسةً

ًمدى عامة بنتائ  ًالمساعداًحول ًالقطاعًإسيام ًفي ًالصحية ًال دمات ًمستوي ًتحسين ًفي ًالتركية ت

لتعزيزًصمودهًوتحقي ًاألمنً فيًقطاعًغزةًالفمسطيني المجتم  حاجة  الصحيًالحكوميًبماًيتال مًم

ًًالصحيًالمستدام.
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 اإلطار النظري لمدراسةالفصل الثاني: 

 التمويل والمساعدات الدولية

  

 التمويل الدولي. ومصادر أىمية المبحث األول: مفيوم،

أىداف وسبل رفع كفاءة  ،دوافع شكال،أ : مفيوم،الثاني المبحث

 .المساعدات الدولية

 .المبحث الثالث: المساعدات الدولية لمسمطة الوطنية الفمسطينية
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 : تمييد

ًًًًً ًقطاعًغزةًًاتاإلغالقفيًحالتًاألزماتًوالطوارئًوفيًظل ًالمفروضًعمى ًوالحصار المستمرة

ًالعاًالحروبًو ًالقطاع ًمؤسسات ًتتطم  ًإلالدامية، ًوالشعوب ًاألىمية ًوالمؤسسات ًالتمويلًىم ًتدف 

تمويلًالدولًالمانحةًًاإلعادةًماًدمرتوًىذهًالكوارثًوتحديدًًًاومصادرىًابكافةًأشكاليًوالمساعداتًالدولية

دو ًومساعدةًاألطرا ًوالمساعداتًالدوليةًالتيًتسعىًإلىًتأكيدًالحلًالسمميًوتوفيرًفرصًإلعادةًالي

ًالمتضررةًوكسبًالتأييدًالسياسيًوكسبًالول ًوتعزيزًأنماطًجديدةًمنًالتبعية.

 عنًالمبحثًاألولًيتحدثمباحثًًةفيًثالثالدوليةًالتمويلًوالمساعداتًًعالفصلًموضًوفيًىذاًًنتناول

ً ًأىمية ًالتمويلًالدوليًومصادرمفيوم، ًأما ًأشكًمفيوم،ًيتحدثًعنالمبحثًالثانيً، ًأىدا ًدواف ال، ،

ًالدولية ًالمساعدات ًكفا ة ًرف  ًً،وسبل ًأما ًيًالثالثالمبحث ًالدوليةتناول ًالوطنيةًًالمساعدات لمسمطة

ً.الفمسطينية

ً
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 التمويل الدولي  ومصادرأىمية  المبحث األول: مفيوم،
(Concept importance and risks of international Fund) 

ًالتمًوًًًً ًمفاىيم ًالسابقةتعددت ًالعصور ًمدار ًعمى ًالدولي ًإليً،يل ًالنظرة ًًفأصبحت التمويلًمفيوم

فيًعصرناًىذاًذاتًأىميةًكبيرة،ًكماًوأنًلمتمويلًالدوليًأىميةًكبيرةًمنً اللًتحقي ًأىدا ًالدوليً

ًً.ًًاالدولًالتنمويةًبالرغمًمنًوجودًبعضًالم اطرًلمتمويلًالدوليًوالتيًسيعرضياًىذاًالمبحثًلحقًً

 :(International Fund) الدولي التمويل مفيوم :أوالً 

ًالتقميديةًلمتمويلًىيً   لتشغيلًأوًتطويرًالمشاري ً الحصولًعمىًاألموالًواست دامياعمميةًإنًالنظرة

ًأساسًً ًتتركز ًعمىًاوالتي ًلمحصول ًمصدر ًأفضل ًتحديد ًمتاحة. عمى ًمصادر ًعدة ًمن ففيًًأموال

األساسيةًلتطويرًالقوىًالمنتجةًوتوسيعياًوتدعيمً حدًالمقوماتالقتصادًالمعاصرًأصبحًالتمويلًيشكلًأ

وكذلكًبرزتًعدةًآرا ًحولًمفيومًوتعري ًالتمويلًً،المالًالمنت  رأسًالمالً اصةًلحظةًتمويلًرأس

ًكماًيمي:مفاىيمًالالدوليًومنًأىمًىذهً

ًًالكاتبًيعر  ًباألموالالتمويلًب)بيش( توفيرًالمبالغًًأنوًوً،إليياًالالزمةًفيًأوقاتًالحاجة أنوًاإلمداد

ًيعًرً.عامًوأًمشروعً اصًالالزمةًلدف ًوتطوير النقدية أنوًأحدًمجالتًالمعرفةً التمويلًعمىً كما

ًاألفراد ًرغبة ًمن ًناب  ًوىو ًالمالية ًاإلدارة ًمنًًومنشآتًت تصًبو ًممكن ًحد ًأقصى ًلتحقي  األعمال

ً.(4صًم،2009ً)الجباري،ًالرفاىية

ًمن ماًدولة عمييا تحصل التي النقدية وغير النقدية األموال مجموع إلى وليالد التمويل مصطمح يشير

ًالدول منيا متعددة الدولي التمويل ومصادرًالم تمفة، المجالت في المصادر ىذه تشغيل أجل

 الغالبية فان الفمسطينية ولم صوصية ،والمؤسساتًغيرًالحكوميةًلمحكومات التابعة الدولية والمؤسسات

والمؤسساتًغيرًًلمحكومات التابعة الدولية والمؤسسات الدول من مقدم ىو الدولي التمويل منًالعظمى

ًالحكومية  بتوفير المرتبطة الدولية القتصادية العالقات من الجانب ذلك الدوليًبالتمويل يقصد كما.
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 تصاددددددددلالق) قيدددالحقي) السمعي الجانب منيا عديدة جوانب ذلك ويت ذً،ادوليًً األموال رؤوس وانتقال

 دول بين فيما اتددددددددددددددددوال دم السم  انسياب ف راي ما عادة الذيًالمالي، أو النقدي الجانب الدولي،

ًردي،ددددددددددالك)ًصوره تم دددددددددبم  ال ارجي الستثمار راضألغًالمال سرأل الدولية التدفقات الم،دددددددددالع

ًالتيًتاًىو الدولي التمويل بأن الباحث ويرى). 3ًم،ًص2010 ًالعينية ًأو ًالمالية ًالدولًلموارد قدميا

حكوميةًلمشعوبًالتيًتعانيًمنًأزماتًوكوارثًإنسانيةًالغيرًأوًالمؤسساتًالدوليةًالحكوميةًًوًالنامية

نًلتنفيذًالبرام ًوالمشاري ًال اصةًالتيًتساىمًفيًتحقي ًالغاياتًوالىدا ًالمشتركةًماًبيًبيد ًتمكينيا

ً.المانحًوالمؤسساتًلتحقي ًمتطمباتًالتنمية

 (:The importance of international Fund) : أىمية التمويل الدوليًياثان

التديً الدوليدة العالقدات إطارىدا فدي تتشدكل التدي العالميدة اآلليدات أىدم أحدد الددولي التمويدل أصدبح لقدد

مددىً حدول والمتعمقدين لمت صصدينا م تمد  وبدين المسدتويات كافدة عمدى مسدتمر جددل حوليدا يددور

ًالدددول دا ددل ةدددددددددددالتنمي تحقيدد  اتدددددددددددددآلي مددددددددددددددددأى كأحددد يددددددددددددددالدول لدددددددددددالتموي عمددى اددددددالعتم رورةدددددددددض

 (ً.14م،ًص2010)ًىاللي،ً

البمدددانً حاجددة مشددكمة تفسددر عديدددة تنمويددة نمداذج إلدى القتصددادية البحددوث مددن العديددد أشددارت فقدد

الددذيًً(Harrod-Domar Nodel)دومددانً-ىددارودًنمددوذج ومنيددا الدددولي التمويددل إلددى الناميددة

ًمددابين الفجددوة أي رأسًالمددال، اسددتثمار ومعدددلت القددومي النددات  بددين الوثيدد  التددرابط اسددتيد ًمدددى

ً (Gap Saving)الد دار فجدوة عمييدا أطمد  والتدي المحمدي، الد دار ومسدتوى السدتثمارًالمرغدوب

 فددي الددنقص الفجددوةً، ىددذه وتجسددد (Domestic Resources Gap) المحميددةًالمددوارد فجددوة أو

 الدالزم - مدثال كدالقروض- ًاألجنبدي رأسًالمدال حجدم تسداوي وىدي المقتدرض لمبمدد المدد التًالمحميدة

 راتاإلد ددا بجانددب سيسددت دم األجنبددي المددال رأس أن المطمددوب،ًأي النمددو لمعدددل تحقيقددا اتوفيرىدد
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 فددي أىميددة التحمدديالت أكثددر مددن النمددوذج ىددذا المطمددوب،ًويعددد السددتثمار مسددتوى لتغطيددة المحميددة

 والددت نظريددة وىندداك.ًعمميددةًالتنميددةًالقتصددادية فددي األجنبددي لددرأسًالمددالً الحيددوي الدددور إبددراز

 وصددول بغددرضًمعدددلًالسددتثمار، رفدد  ضددرورة عمددى التدديًركددزتً"Walt Rostow"روسددتوً

 يسددمى مددا أو ذاتددوًبذاتددوًتسديير عمدى قدادراًً ليصدبحً"Take Off"النطدال ً مرحمدة إلدى القتصداد

ً(.20م،ًص2010"ً)الكردي،Self-Sustained Growthًًالذاتيً النمو بمرحمة"

ًدوليددة اقتصدادية عالقدات يشديد الدذيراىنًالد الوقدت فددي واضدح بشدكل الددولي التمويدل أىميدة وتبدرز

 القتصددادية لمنشدداطات األساسددي العنصددر يمثددل الدددولي يددلالتمًو أن وباعتبددارًيدددة،اومتًز واسددعة

 النشداطات ليدذه التمويدل تدوفر بددون إذ ليدا النقددي الجاندب يشدكل ألندو العيندي جانبيدا فديًالمعاصدرة

 يقتضددي القتصددادية بالنشدداطات القيددام أنًحيددث وتوسددعيا ىاواسددتمراًرًبيددا، القيددامًيمكددن ل فانددو

 تجديددد إلددى إضددافةًالقائمددة، المشددروعات وتوسددي ًجديدددة، اتمشددروع إقامددةًيتضددمن السددتثمارًالددذي

 ولكدلً.القتصددادية بالنشدداطات القيدام أجدل مددن المشددروعات ىددذه فديًالمسددت دم المددالرأسً وتحدديث

 الرفاىيدةًتحقيد  أجددل مدن تحقيقيددا عمدى يعمدل أو يتبعيدا وتنمويدة اقتصددادية سياسدة العددالم فدي بمدد

 المشداري ًت طديط فدي والمتمثمدة ليدا العريضدة ال طدوط وضد  يدةالتنمًو السياسدة ىدذه وتتطمدبً،ألفدراده

ًتحتدداجًفإنيدداًالمشددروعاتًتنوعددتًوميمدداً.التمويميددة الددبالد وقدددراتًاحتياجددات حسددب وذلددك التنمويددة

ًومددددنًلممشددددروع،ًالجدددداريًالدددددمًبمثابددددةًالتمويددددلًيعتبددددرًحيددددثًحياتيددددا،ًوتواصددددلًتنمددددوًلكدددديًالتمويددددلًإلددددى

طريددددد ًًعدددددنًوذلدددددكًالتنمويددددةًالدددددبالدًسياسدددددةًتحقيدددد ًفددددديًفعدددددالًدورًلدددددوًالتمويددددلًأنًالقدددددولًنسدددددتطي ًىنددددا

ً:(11،ًصم2007ماًيميً)قويدر،

ً.توفيرًرؤوسًاألموالًالالزمةًإلنجازًالمشاري ًالتيًيترتبًعمييا .أً

 .توفيرًمناصبًشغلًجديدةًتؤديًعمىًالقضا ًعمىًالبطالة .بً

ً.بالدلملقتصاديةًاتحقي ًالتنميةً .جً
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 .لدولةتحقي ًاألىدا ًالمسطرةًمنًطر ًا .دً

 ،)توفير السكن المعيشية ليمالرفاىية ألفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية  تحقيق .ه 

  ....الخ(العمل،

 :(International Fund Of Sources) الدولً التموٌل ثالثاً: مصادر  

ًًًً(ًميالتمويلًالمحيمكنًتصني ًالتمويلًالتيًيحصلًعميوًالبمدًإلىًنوعينًمنًالمصادرًوىماًالدا ميةً)ًً

 (.14،ًصم1998ً)ىندي،ً-:(التمويلًالدولي)ًوال ارجية

 : (Internal sources of funding)ًة(المحميالداخمية) التمويلمصادر  -1

يعتمدًمثلًىذاًالنوعًمنًالتمويلًعمىًالمؤسساتًالماليةًواألسوا ًالماليةًالمحميةًوىوًيضمًالمصادرًً

وتجاريةًبم تم ًأنواعيا...الخ(ً  ًأنواعيا،ًأورا ًماليةغيرًالمباشرةًالمحميةً)قروضًبم تمًوالمباشرةً

ً.القتصاديةًأكثرًمنًالييئاتًالحكومية وىذاًالنوعًمنًالتمويلًي دمًقطاعًالمؤسسات

 (:External sources of funding) المصادرالخارجية لمتمويل -2

ًتعج ًعندما ًال ارجية ًالمصادر ًنحو ًعادة ًالدول ًالمصددتسمك ًالدا مياددددددددددددز ًلمتمدددددددددددر ًالمذكدددددددددة ورةًددددددويل

ًوتصن ًالمصادرًال ارجيةًلمتمويلًإلىًالقنواتًالرئيسةًىي:ًً،اسابقًً
ًً

 :(Foreign investments) االستثمارات األجنبية-أ

وىيًإحدىًمصادرًالتمويلًالتيًتقومًالدولًبات اذىاًوذلكًلسدًفجوةًالمواردًالمحميةًالتيً 

منيا،ًمماًيؤديًإلىًزيادةًالستثمارًوت في ًمشكمةًالقروضًال ارجيةًمنًجانبينًتعانيً

ًالجانبًالماليًوالجانبًالتنموي، ًىما: ًإلىًصنفينًًميمين وتصن ًالستثماراتًاألجنبية

ً-رئيسينًىما:
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ً ًممكيتيمًًاالستثمار األجنبي المباشر* ًبسبب ًاألجانب ًيديرىا ًالتي ًالستثمارات ًوىي :

ًليا ًوغًالكاممة ًح ًاإلدارة، ًيجعلًليم ًمما ًلتثيبًفييا ًالشركاتًنحوًاأو ًىذه ًتتجو ًما لبا

ًالزراعةًوالصناعةًوالمناجمًوبعضًاألنشطةًاإلنتاجية.ً

:ًوتتضمنًالقروضًأوًشرا ًاألسيمًوالسنداتًالحكوميةًاالستثمار األجنبي غير مباشر*ً

ًالمشروع ًوتيد ًىذه ًأجانب، ًقبل ًمن ًالمضيفة ًالنامية ًالدول ًأقصىًفي ًتحقي  ًإلى ات

ً.(53م،ًص1999)الحسني،ًًاألرباحًدونًأنًيترتبًأيًإشرا 

 : (External aids) المساعدات الخارجية-ب

والييئاتًًالتمويلًيعتمدًبالدرجةًاألولىًعمىًاألسوا ًالماليةًالدوليةًمثلًالبورصات، ىذاًالنوعًمنإنًًً

ًاإلقميمية، ًأو ًالدولية ًالدًالمالية ًالنقد ًصندو  ًالعالميمثل ًالبنك ًأو ًوبعضً ولي ًوالتعمير لإلنشا 

الدوليةًالتيًفيًشكلًإعاناتًأوًاستثماراتًمثلًماً المؤسساتًاإلقميمية،ًباإلضافةًإلىًالبرام ًالتمويمية

 . أطمقوًاإلتحادًاألوروبيًفيًإطارًالشراكةًاألورومتوسطية ىوًالحالًبالنسبةًلبرنام ًميداًالذي

ًال ًتقدم ًالمانحة ًالدول ًلت في ًالفقرًواألمراض،ًأما ًاإلنسانية ًأو ًاقتصادية ًلدواف  مساعداتًإلىًالدول

ًإلىًالدولًالفقيرةً حيثًإنًالدولًالمانحةًمنًالدولًالرأسماليةًالمتقدمةًبدأتًتتناقصًحجمًلمساعداتيا

ًأزمدددددددوجًوألسباب ًاقتصاديددددددددددددددددود ًمستديدددددددددددات ًالندددددددددان فًة،ددددددددددمدة ًأسعار ًوكدددددددددفداض ًأسبدددددددط، ابًددددددددذلك

ًًًًًً(.22،ًصم2000ً)عبدًاليادي،ًسياسية

  : (External Loans) القروض الخارجية-ج

إنًالقروضًال ارجيةًتييمنًعمىًبقيةًمصادرًالتمويلًمنًحيثًات اذىاًالنصيبًاألكبرًمنًالتدفقاتً 

يقصدًبيا:ًتمكًالمقاديرًالنقديةًواألشكالًاأل رىًمنًالثروةًالتيًتقدمياًاألجنبيةًالموجيةًلمدولًالنامية،ًًو

ًالقروضًًاتمنظمال ًتصبح ًوىكذا ًالطرفان، ًعمييا ًيتف  ًمعينة ًشروط ًضمن ًالدول ًالحكوماتًإلى أو
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ًومنيا ًومعاييرىا ًمتعددة ًأشكاًل ًالقروضًال ارجية ًوتأ ذ ًالفائدة، ًسعر ًوتترتبًعمييا ًالتزاماتً ارجية

ً:ً(56م،ًمرج ًساب ،ًص1999ً)الحسني،

ًوتشملًالقروضًال ارجيةًطويمةًاألمد،ًومتوسطةًاألمد،ً:القروض الخارجية حسب طول فترة السداد*ً

ًوقصيرةًاألمد.

وىيًالقروضًالتيًتست دمًفيًأغراضًاقتصاديةًأوًالعسكريةًأوًًالقروض الخارجية حسب طبيعتيا:*ً

ًالستيالكية.ً

ًالتزاماتًتسددًفيًآجالياًًتقديميا: القروض الخارجية حسب شروط*ً إنًالقروضًال ارجيةًىيًتعد

وىيًنوعين:ًالقروضًالميسرةًوتتص ًبطولًفترةًًالمحددة،ًإلًأنًوت تم ًمنًحيثًدرجةًالمشروطية،

ًالستحقا ًووجودًفترةًالسماح،ًوالقروضًالصعبةًوتتسمًبقصرًالفترةًالستحقا ًعدمًوجودًالسماح.ً

وىيًالقروضًالمقدمةًإلىًمصادرىاًإماًأنًتكونًقروضًرسميةًًحسب مصادرىا:القروض الخارجية *ً

ًتكونً ًوعادة ًال اصة ًالمصادر ًتقدميا ًقروضً اصة ًاتفاقياتًأو ًالحكوماتًوبشروطً الل ًقبل من

ًقصيرةًاألمدًوارتفاعًمعدلتًالفائدةًمنيا.

ًً.النقدية،ًوقروضًسمعيةًوتأ ذًالقروضًال ارجيةًنوعينًالقروضًالقروض الخارجية حسب محتواىا:*ً
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 : المساعدات الدوليةالثانيالمبحث 

(International Aids) 

 تنمية في يساعدىا اىامًً ااقتصاديًً اموردًًًالنامية الدول أو الفقيرة لمدول بالنسبة الدولية المساعدات تمثلًًً

 والدولية الوطنية المعايير وف  استثمارىا تم ما إذا وذلكً،األىدا ًالمرجوةًمنيا تحقي  وفي التحتية، ناىابًُ

 المنح عمى تعتمد ،عامةًودولةًفمسطينًبشكلً اصًالعربية وغير العربيةًالدول من الكثير وىناك المحددة،

آلياتًم تمفةًمباشرةًوغيرً وف ً،وغيرًالدولية الدولية المؤسساتًمن ليا تُقدم التي الدولية، والمساعدات

ً.مباشرة

دورًالمساعداتً المساعدات،ًمانحي دواف  ،أشكاليا الدولية،ًالمساعدات فيومم المبحث ىذا في نتناولًو

ً.وسبلًرف ًكفا ةًالمساعداتًاإلنمائية ، الدوليةًفيًتعمي ًالتبعية

 :The Concept Of International Aid)) الدولية المساعدات مفيومأواًل: 

 باسم تسمىًفقد إلييا،  الليا من ينظر التي ةالزاوي ل تال  اتبعًً الدولية المساعدات تعريفات تعددت لقد

 ىذه بعض نذكرًأن ويمكن الدولي، التمويل يعتبرىاًوالبعض واليبات، الدولية، المساعداتأًوًالمنح

 -:التعريفات

إلدىًمسداعدةً تحتاج التي الدول أو الفقيرة، لمدول النامية الدول تقدميا التي ال ارجية والمعونات اليبات ىي-

 صاديةدددددددددددددددددددددددددددددددددددوالقت واألمنيدة ة،دددددددددددددددددداإلنساني يادددددددددددددددددددألوضاع اةًًدددددددددددددددمراع تة،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددمؤق ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولي

ً(.152-150م،ًص2001ًين،وآ ًرًسي ًالدين،عبدًالفتاح،ً)ًوالجتماعية

يرادات مصادر عن عبارة وىي الصعبة، العمالت مصادر أحد ىي-  الدولًعبر تحويميا يتم حقيقية وا 

،ًمجمةًرؤيةً،ًم2002)ًمقداد،ًًالميسرة والقروض المنح عمى وتشتمل لممنحة، المتمقية الدول إلى المانحة

ً(ً.14العددً



 29 

 ماليةًأو ىبة صورة في تكون أن إما حاجة ذات متمقية جية إلى مانحة جية من تقديميا يتم أموال ىي-

 المانحة أجندتياًالجية تض  بعينيا مشروعات إلي موجية تكون لكنيا ترد ل وىي والمعدات، كاألجيزة عينية

ًالمجتمعي م  ا تالفيا أو اتفاقيا عن النظر بغض األجندة تمك وف  المتمقي وينفقيا ًةالمنظومة

ً(.8جمةًالجامعةًالسالميةًبغزة،ًص،ًمم2006)ًالداية،ً

ًفي المصادر ىذه تشغيل أجل من ما دولة عمييا تحصل التي النقدية وغير النقدية األموال مجموع-

أوًًلمحكومات التابعة الدولية والمؤسسات الدول منيا متعددة الدولي التمويل ومصادر الم تمفة، المجالت

ً(.233م،ًص2005-م2004،ًعبدالحميد)ً ًالمدنيًالمؤسساتًغيرًالحكوميةًأوًمؤسساتًالمجتم

(ً ًرقم ًقانون ًفي ًتعري ًالمنح ًعن 7ًوجا  ًلسنة ًفمسطينًم1998( ًالعامةًًلدولة ًالموازنة ًتنظيم بشأن

ًوالشؤونًالماليةًبأنياً)المنح(:ًوتشملًالمنحًالمحميةًوال ارجيةًسوا ًكانتًنقديةًأوًعينيةً.

 أو العينية)ًاألموال عن عبارة ىي :بأنيامف مفاىيميا لممساعدات بمخت شامل تعريف وضع يمكنحيث 

 وقد  ارجيا أو البالد دا ل فيًمانحين من مباشر غير أو مباشر بشكل الدولة عمييا تحصل التي(ًالنقدية

 من جز  تغطية بيد  وذلك ماليةًأو مصرفية مؤسساتًٍ أو ىيئاتًٍ أو اًًفرادأ دوًلًأوًالمانحين ىؤل  يكون

 أصل برد الدولة من تعيد دون نفقاتيا، منًقلأ الدولة إيرادات تكون عندما ينت  والذي نتيامواًز في العجز

 .منو جز  أو المبمغ

 : ((Forms Of Aid المساعدات أشكالثانًيا: 

 إليو يستند الذي لممعيار اتبعًً أنواع عدة إلي ياتقسيم يمكن حيث وصورىا، المساعدات وأشكال أنواع تتعدد

ً:لممساعدات المتنوعة األشكال بيان يمي يماوف التقسيمًفي

 (:Monetary-Financial Aids ) النقدية المالية المساعدات-1

 المانحة الدولةًأن أي الميسرة والقروض المنح وتتضمن طبيعتيا في النقدي الطاب  تأ ذ مالية مساعدات ىي

 الدولة عممة بنفس تكونًالغالب في ألموالا ىذه وقيمة لممساعدة المتمقية لمدولة نقدي بمبمغ بالمساىمة تقوم
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 المالية المساعدات تقديم ويكون األمريكي، الدولر بعممة األموال ىذه تقدم األحيان بعض في انو إل المانحة

ًالتاليين الوجيين إحدى عمى النقدية ًالتمويلًبدونًم2008:ً)عمي، ًدليلًالمديرًفيًموضوعاتًعامة، ،

ً.(6نقود،ًص

ًًبحيث الدولة ل زينة مباشر كدعم تقدم التي المنح وىي العامة الموازنة ملدع موجية منح-

 ستقوم التي موزاراتلًالعامة الموازنة قانون في الواردة التنموية والبرام  المشاري  عمى اإلنفا   الليا من تمي

 النوع ىذا تقدم التي الدول ومن بشأنيا، المانحةًالجيات م  التفا  يتم أن بعد معينة قطاعية مشاري  بتنفيذ

ً.اليابان و األوروبي التحاد ودولًًاألمريكيةًالمتحدة الوليات من كل المنح من

 وزارة م  اتفا ًبشأنيا يجري التي المنح وىي المانحة و الدولية الجيات قبل من مباشر بشكل تدار منح-

 المشاري  برام  لتمويل ستغالليااًأوجو عمى المعنية الوزارات م  وبالتنسي  الدولي والتعاون الت طيط

 األمريكية المتحدة الوليات من كل المساعدات منًالنوع ىذا تقدم التي الدول ومن األولوية، ذات التنموية

يطاليا وكنداًوالصين وألمانيا األوروبي والتحاد ً.وا 

 : (Non-monetary financial aid)  )الفنية أو العينية( النقدية غير المالية المساعدات-2

 أو الستيالكيةًكالسم  عينية طبيعة ذات وىي النقدي الطاب  تأ ذ ل مساعدات أو معونات بمثابة وىي

 الموجية األ رى لممواردًمكمالًً ادورًً وتمعب والميارات القدرات وتطوير تنمية في تساىم فنية مساعدات

  ال اص المباشر الستثمارًاباستقط عمى قدره األقل الطاقة ذات الدول في  اصة التنمية لتمويل

ً:(Non-Financial Forms Of Aid) المالية غير المساعدات أشكال ومن

 ال دمات البيئة،ًالمياه، قطاعات في الحكومية والمؤسسات الوزارات من لعدد والمتطوعين ال برا  توفيرً • 

 .الصحة السياحة، الجتماعية،
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 والمؤسسات الوزاراتًمن لعدد التمويل توفير  الل من:ًلمياراتوا القدرات وتنمية وتدريب تطوير برام ً •

 الكيربا ، اإلحصا ات، المياه، مجالتًفي و اصة المنطقة دول من كوادر تستيد  تدريبية برام  لتنفيذ

 .المدني والدفاع المالية، اإلدارةًالقضا ، الصحة، الزراعة، المعمومات، تكنولوجيا

ً الغذائيةًالمواد مثل استيالكية سم  شكل عمى عينية مساعدات لنقديةا غير المساعدات تكون قدً •

 وتوسي ًإلنشا  تست دمًوالتي إنتاجية مساعدات أو الستيالكية األمور من وغيرىا واألعال  واألدوية

-105صً،م2003ًموسى،ًوآ رين،ًشقير،( ًالصغيرة بالمشاري  تسميتيا يتم التي وىي اإلنتاجية المشاري 

107.)ً

 : (Bilateral Aid and Multilateral Aids ) األطراف متعددة ومساعدات ثنائية مساعدات-3

 المنحة أوًالمساعدة بتقديم يقومون الذين األطرا  عدد حيث من شكل من أكثر المساعدات تأ ذ أن يمكن

ً:ًيمي كما ذلك توضيح ويمكن

 ( :Bilateral aids) الثنائية المساعدات-1

 مساعداتًبتقديم لممساعدة المقدمة الدول تقوم بحيث أ رى، لدولة دولة تقدميا التي تبالمساعدا وتتمثل

 بمستويات الناميةًالدول من العديد إلى وفنية مالية ومساعدات منح أو ميسرة، قروض شكل في إنمائية

 لمشروط اوفقًً القتراض لياًيتاح ل قد النامية الدول وأن و اصة ثنائية، اتفاقيات وبموجب متفاوتة، ونسب

 بعض في السائدة والجتماعية السياسيةًالظرو  تشج  ل وكما العالمية، المال أسوا  في السائدة التجارية

 من النوع ىذا عمى يعاب وما ليا، تجاريةًقروض تقديم عمى الدولية المالية المؤسسات النامية الدول

ً(.111-110مً،ص 2000 حشيش،عسكريً)والًواألمنية السياسية بالعتبارات ارتباطيا المساعدات

 (:Multilateral aids ) األطراف متعددة المساعدات-2

 بحيثًعالمية أو إقميمية سوا  األطرا  متعددة المؤسسات بعض تقدميا التي اإلنمائية بالمساعدات تتمثل

 الدولي،ًالبنك المؤسسات ىذه ومن النامية، لمدول تجاريةالًو ميسرةال قروضالًو مساعداتال بتقديم تقوم
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 القتصاديًلالنما  العربي كالصندو  لمتنمية اإلقميمية والبنوك الزراعية، لمتنمية الدولي والصندو 

ًيذهل مةددددددددددددددالمستم يةددددددددددددالنام لمدول دةددددددددددداألرص ىذه رضدددددددددتق أو تمنح ادددددددددددددبدورى والتي اعيددددددددددددددددوالجتم

 .(Development Aid At A Glance Statistics By Region, 2012 Edition, OECD Organization on the website: www.oecd.org)ًالقروض

 التمويميةًاألنشطة ارتباط يزداد فإنو السياسية، بالعتبارات ارتباطيا يزداد التي الثنائية المساعدات وبعكس

 األنشطة تنسي  إلىًاإلطرا  المتعددة المؤسسات إنشا  أدى وقد اإلنسانية، تبالعتبارا المتعددة لممؤسسات

 المنحة مقدم بدور المؤسساتًتمك قيام إمكانية إلى باإلضافة المتعددة، المصادر من والقتصادية المالية

ً.وسائط دون األ ير

 الناميةًالدول في ستثماريةال البيئة تحميل عمى الحكومات من قدرة أكثر األطرا  متعددة المؤسسات وتعد

 المتعددةًالمؤسسات مشروعات بو تتميز ما السابقة المزايا إلى ويضا  اإلنمائية، لممساعدات المتمقية

 المشروعاتًظل في لمنفذةا بالمشروعات مقارنة انسبيًً أقل وبتكمفة التنفيذ في نسبية سرعة من األطرا 

 دةددددددددددالمستفيًاميةدددددددددددددددددالن والدول ساعداتددددددددلمم المانحة ساتالمؤس أىدا  العتبار في األ ذ م  الحكومية

ً. (Curt Taronoff & Marian Leonardo Lawson, Foreign Aid - An Introduction To U.S. Program and Policy, Congressional Research Service, April 9/2009, P6)منيا

 -اإلنمائية: المساعدات يمتقد أساليب حيث من-4

ًت صدديص عنددد أسدداليب عدددة المتمقيددة، اإلنمائيددة لممسدداعدات المانحددة والمؤسسددات الدددول تسددت دم

ًً-:اآلتي في تتمثل المساعدات 

 :)مشروطة غير مساعدات (ولية بطريقة المقدمة المساعدات-أ

ًدون تيبيدا المانحدة الددول نأ أي مشدروطة، غيدر امنًحد المانحدة الدولدة قبدل مدن المقدمدة المدنح تكدون قدد

ًعمددى بنددا ا األسدموب ىدذا ويدتم معدين، حقدل فددي إنفاقيدا تشدترط أن دون أو ليدا، مقدابال تشدترط أن

ًل وىدو العشدرين، القدرن مدن السدبعينات عقدد فدي األسدموب ىدذا شداع وقدد المتمقيدة، الدولدة احتياجدات

ً(ً.102-101م،ص2008 عودة،)ًقدمةالم اإلنمائية لممساعدات األمثل الست دام دائمة بصورة يحق 
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 :مشروطة بطريقة المقدمة المساعدات-ب

ًبشدرط تيبيدا المانحدة الددول أن أي مشدروطة، منحدا المانحدة الدولدة قبدل مدن األجنبيدة المدنح تكدون قدد

ً دمدة أو حقدل فدي إنفاقيدا تشدترط أو الممنوحدة، الددول إلدى بضدائعيا إد دال إجدرا ات تسدييل مثدل مدا،

 ويسدت دمًال دمات، حقل دون الطاقة حقل في إنفاقيا يتم أن تشترط قد فمثال ال دمات من اسواى دون معينة

ًىددذا اسددت دام سدداد وقددد المسددتفيدة الدولددة فددي تنمددوي برنددام  وجددود ظددل فددي األسددموب ىددذا

ًفددي جددادة دوافدد  تددوفر لعدددم وذلددك الماضددي القددرن مددن والتسددعينات الثمانينددات عقدددي فددي األسددموب

ًالبيئدة يدوفر المسداعدات مدن الدنمط ىدذا كدان وانًالمتمقيدة، الحكومدات بعدض لددى اناألحيد مدن الكثيدر

 (.191-190م،ص2001)عار ،ًالمستفيدة لمدول الدا مية الشؤون في لمتد ل المانحة لمدول

 :لممساعدة المتمقية الجية حيث من-5

ًًاألجيددزة سددطةبوا تنفدد  مسدداعدات الددى لممسدداعدة المتمقيددة الجيددة مددن المسدداعدات تقسددم أن يمكددن

ً:يمي كما ذلك توضيح ويمكن الحكومية األجيزة بواسطة تنق  ل التي ومساعدات الحكومية

 :باتجاىين تصب وىي الحكومية، األجيزة بواسطة تنفق التي المساعدات-أ

 الدولدة ووزاراتًالدولدة، فدي القائمدة الحكومدة مد  التفدا  طريد  عدن لمحكومدة مباشدرة تعطدى أجنبيدة معوندات

 م  الدولة، رغبة حسب أواستثمارية  دمية مشاري  في المعونات فتصر  المالية، وزارة و صوصا  تمفة،الم

 .المانحة الجية قبل من شكمية رقابة

ًمحافظددة كدل فددي البمديددة والمجدالس البمددديات مثددل المحميددة لمسدمطات مباشددرة تعطددى أجنبيدة معوندات

ًُت يددر أو المانحددة، الدولددة تحدددده الدذي جداهالت فددي المعونددات ىددذه وتصددر  الدولدة، محافظدات مدن

ً(.100-99،صم2008،ًعمي)ًاألساسية الحاجات في بإنفاقيا المحمية السمطات

 : قسمين إلى تقسيميا ويمكن الحكومية األجيزة بواسطة قتنف ال التي المساعدات-ب
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ًالمانحدة الددول تقددميا التدي ،"الدوليدة المدنح" أو األجنبيدة المدنح وىديً :المباشـرة الدوليـة المسـاعدات-1

ًمكاتددب  ددالل تقددديميا يددتم بحيددث حكوميددة، غيدر مؤسسدة أو حكوميددة مؤسسدة توسدط دون مباشدرة،

ًال دميدة المشداري  بعدض تنفيدذ المانحدة الدولدة تتدولى بحيدث لممنحدة، المتمقيدة الدولدة فدي المانحدة الدولدة

 .المشروع نياية حتى عمييا والرقابة التنموية أو

ًالددول تقددميا التدي ،"الدوليدة المدنح" أو األجنبيدة المدنح وىديً :المباشـرة غيـر دوليـةال المسـاعدات-2

 األمدم اددددددددأوًمنظمداتًدوليدةًعمدىًرأسي حكوميدة، مؤسسدة توسدط  دالل مدن مباشدرة غيدر بصدورة المانحدة

 وافد تًمشداري  مدددددددتقدي بعدد ،"المددني المجتمد  منظمداتً"مثدلًحكوميدة غيدر مؤسسدةًتوسدط أوًتحددة،مال

ًالمجتمد  مؤسسدات إلدى ةدددددددددالمقدم داتددددددددددوالمساع  ددددددددددددددالمشاري ذلدك الددددددددددددددومث ة،دددددددددددددددددالمانح الدولة منًيادددددددددعمي

ً (Deborah Bräutigam, April 2010, page 31) .  المدني

 :(Motives Of International Aids Donors) الدولية المساعدات مانحي دوافع: ثالثاً 

 لذا المانحة،ًلمدول واألمنية ال ارجية السياسة أىدا  تنفيذ في اىامًً اًرًًود ال ارجية الدولية المساعدات تمعب

 ىما نوعينًإلى لذلك حاجة ليا التي لمدول والمنح المساعدات تقديم ورا  من الدواف  تقسيم يمكن

ً.اقتصادية ودواف  سياسية دواف  

 :(  Political motives) السياسية الدوافع-1

 من العديدًوليا بذلك تقوم فيي وبالتي المساعدات تقدم التي ىي رئيسية وبصورة الدول أن المعرو  من

 المانحة، لمدولًال ارجية السياسية والىتمامات اإلستراتيجية المصالح من عادة الدواف  وتنطم  الدواف 

 ألسباب الممنوحة المساعدات أىدا  تم يص ويمكن سياسية أغراض ىي يالت اليدوليولجية وأغراضيا

ً-:ىما توأمين بيدفين سياسية

1ً  المانحةًالدول وحاجات ال ارجية سياستيا بين التوفي  تواصل أو تبدأ أن عمى الحكم أنظمة تشجي .

ً. ورغبتيا
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بقائيا " صديقة " تعد التي الحكم أنظمة دعم .2ً ً.السمطة في وا 

ًالمتمقية الدول تت ذىا سمبية  دددمواق في ةدددددددددالمانح دولددددددددلم اإلستراتيجية المصالح تتجسد ما اوغالبًً
 (. http://www.elmogaz.com/?q=node/430االلكترونً الموقع ، 23\3\2012بتارٌخ الصادر العدد دكتوراه، رسالة عن نقال الموجز، صحٌفة الداٌم، عبد محمود) لمساعداتيا

 
 
 

ً:(Economic motives)ًاالقتصادٌة الدوافع -2

 المصريًلالقتصاد حدث فما عنيا، الحديث عند المساعدات من القتصادي الجانب إغفال يمكن ل

 والضغط زازالبتًمن م تمفة راًًصًو يظير األمريكية المساعدات م  تجربتو في األ يرة السنوات  الل

 إلى وصل مصر م  تجارياًًًفائضاًً حققت المتحدة الوليات أن ىنا نذكر أن ويكفي المصري، الجانب عمى

 الوقت في دولر مميار 7 حاجز المتحدةًلموليات مصر راتصاد تتجاوز لم حيث دولر، مميار 45 نحو

 المعونة ُربطت وقد دولر، مميار 55 نحو المصريةًلمجميورية األمريكية راتالصاد فيو بمغت الذي

 بتمك طةددددددددالمرتب اتدددددددددددالمشروع بتنفيذ أمريكيةًاتددددددددددددددشرك بقيام الفترة تمك فيًلمصر األمريكية

 راداستي وتمويل األمريكية، النقل وسائل واست دام األمريكيين،را ًال ب نحو منيا جز  وتوجيوًالمساعدات،

 صر  عمى تفرض شروط وجود من لبد بأنو القول إلى يقودنا الساب  الطرح إنًمريكياأل الحبوب فائض

ًأو السم  را بش الممنوحة الدول زامإل ذلك أمثمة ومن المانحة، لمدولة اقتصادية مصمحة تمثلًالمساعدات

 تمك ي دددددددتوظ عمى  الإلشًر يةدددددددددفن فر  قبول أو المانحة، الدولة من دىادددددددددددددديًرت التي واددددددددددددددددددالم

ً(.193-182م،ص2004)لبد،ًالمساعدات

ً   (Humanitarian MotiveS):الدوافع اإلنسانٌة  
 أو ما لكارثةًتعرضت التي األرواح إنقاذ تياااعتباًر في تأ ذ التي المساعدة اإلنسانية بالمساعدات يقصد

 مباشرة، وبعدىا الطوارئًحالة أثنا  اإلنسان كرامة مايةوح صون عمى والعمل المتضررين، معاناة ت في 

 الناس حياة تعريض شأنيا من غيرىاًأو تكنولوجية أو بيئية أو طبيعية كارثة بسبب الطارئ الوض  وينشأ

 (.13م،ص1،2010رقم  اإلصدار الخارجٌة، المساعدات تتبع خدمة اإلمارات، لدولة الخارجٌة المساعدات تنسٌق مكتب)لم طر

http://www.elmogaz.com/?q=node/430
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 والجوعًالمرض من يعانون لمذين المساعدة تقديم ضرورة عمى اإلنسانية والفمسفات األديان جمي  تحثًو

 لتقديم الداف  ىذاًفإن سب ؛ ما كل من الرغم وعمى ولكن الثقافة، أو العقيدة أو العر  عن النظر بغض

 ذلك ورغم ممساعدات،لًاأل رى بالدواف  قياسو عند أحوالو أحسن في متواضعة أىمية يحتل المساعدات

 أو المحتاجة الدولًمن ديدددددددددددددالع في إنسانية نتائ  من وددددددددددحقق ما بسبب ودهدددددددددوج اردددددددددإنك يمكن فال

 . (Rich Nielsen, March 12, 2010, p 5)المنكوبة

 لياااستًر لمعوناتًبالنسبة حالال ىو كما السياسية فيااالجغًر اراتاعتب مثل أ رى دواف  ىناك أن إلى يشار

 الدواف  أيضاًً وىناك منيما،ًلكل المجاورة النامية لمدول األولى بالدرجة معوناتيما تتجو المتان ونيوزلندا

 يعتبر حيث ال ارجية، لممساعدات المتمقيةًالجية تحديد في ىاماًً دوراًً أيضاًً تمعب والتي والعقائدية العرقية

 أبمغ الثانية يةددددددددددددالعالم ربدددددددددددالح بعد أوروبا بنا ًإلعادة دةدددددددددددالمتح الوليات قدمتو الذي مارشال مشروع

 ودول دةددددددددالمتح اتددددددددالولي نددددددددددددبيًةددددددرقيدددددددالع طدددددددددددددددددالرواب قوة حدددددددددددددأوض الذي  دددددددددددددالداف ذادددددددددى عمى دليل

ً(ً.30-29مً،ص2004ً-م2003)البطري ،ًًاألوروبية ارةدددددددددددالق

 -:دوليةال لممساعدات المعمنة األىداف :رابعاً 

 :أخالقية إنسانية أىداف-أ

ًالمقدمددة الدددول جددددت ولقددد العددالم، فقددرا  مسدداعدة عمددى معظميددا فددي اإلنسددانية المسدداعدات تركددز

ًنظددام  ددالل مددن تحقيقيمددا يمكددن والر ددا  المدددى طويددل السددالم بددأن وتسددويقيا تبريرىددا لممسدداعدات

ًوضددعت الدددول ىددذه ومعظددم الر ددا  بمزايددا يتمتعددوا أن فيددو الجميدد  يسددتطي  وكددريم عددادل عددالمي

ً:-منيا نذكر المساعدات ليذه أىدا  

ًيوماستئصدددددالًالفقدددددرًوالجدددددوعًالشدددددديدين،ًبت فددددديضًنسدددددبةًالبشدددددرًالدددددذينًيقدددددلًد ميدددددمًعدددددنًدولرًبدددددال-1ًًًً

ً.بمقدارًالنص ،ًوت فيضًنسبةًالذينًيعانونًمنًالجوعًإلىًالنص ًًًًً
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ًًًًًًًًًًًًيمقدددررًالتعميمددديًكدددامالًفدددتحقيددد ًالتعمددديمًالبتددددائيًالشدددامل،ًوضدددمانًإنيدددا ًالصدددبيانًوالبنددداتًكافدددةًال-2

ًالمدارسًالبتدائية.

ًًًًًفدديًًلددةًالتفدداوتًبددينًالجنسددينتعزيددزًالمسدداواةًبددينًالجنسدديينًوتمكددينًالنسددا ًمددنً دداللًالعمددلًعمددىًإزا-3

ًالتعميمًلبتدائيًوالثانويًوفيًمستوياتًالتعميمًكافة.

ًت فددددددديضًنسدددددددبةًوفيددددددداتًاألطفدددددددال،ًوذلدددددددكًبت فددددددديضًنسدددددددبةًوفيددددددداتًاألطفدددددددالًدونًسدددددددنًال امسدددددددةً-4

ًالثمثين.ًبمقدار

ًتحسددددددينًصددددددحةًاألم،ًمددددددنً دددددداللًت فدددددديضًنسددددددبةًوفيدددددداتًالنسددددددا ًأثنددددددا ًالحمددددددلًوالوضدددددد ًبمقدددددددار-5

ًأرباع.ًثالثً

وقدد ًًمتالزمددةًنقددصًالمناعددةًالمكتسددب)اليدز(ًوالسددعيًإلددىً-مكافحددةًفيددروسًنقددصًالمناعددةًالبشددرية-6

ًانتشارًالمالرياًوأمراضًرئيسةًأ رىًوالبد ًفيًعكسًاتجاىيا.

ًضدددددمانًالسدددددتدامةًالبيئيدددددةًوذلدددددكًمدددددنً ددددداللًدمددددد ًمبدددددالغًالتنميدددددةًالمسدددددتدامةًفددددديًسياسددددداتًالبمددددددً-7

ً سدددددددددارةًفددددددددديًالمدددددددددواردًالطبيعيدددددددددة،ًوت فددددددددديضًنسدددددددددبةًمنعددددددددددميًفرصددددددددددةوبرامجدددددددددو،ًوعكدددددددددسًاتجددددددددداهًال

فديًأحيدا ًًالحصولًعمىًمياهًالشربًالمأمونةًإلىًالنص ًوتحقي ًتحسنًفديًحيداةًمميدونًإنسدانًيقيمدون

 (.125-122م،ًص2003)شقير،ًموسى،ًوآ رين،2015ًًفقيرةًمكتظةًبحمولًعامً

 -:لممساعدات أخرى أىداف-ب

ًىًتجدددددًأنًالمسدددداعداتًالتدددديًتقدددددمياًلبدددددًأنًتحقدددد ًبعددددضًاألىدددددا ولكددددنًىندددداكًدولًومؤسسدددداتًأ ددددًر

ً-:نذكرًمنيا

ًماليًوتجاريًمنفتح،-1 ًالتطويرًلنظام ًلمتنميةًوذلكًمنً اللًزيادة قائمًًتطويرًشراكةًعالميةًشاممة

ًالصالح ًبالحكم ًالدول ًإلزام ًالنظام ًىذا ًيتضمن ًكما ًتميزي، ًوغير ًسميمة ًأسسًوقواعد والتنميةًًعمى

ًا.اًودوليًًالفقرًقطريًًوت فيضً
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مساعدةًًتحقي ًاألمنًوالستقرارًودعمًالحمفا ًوىوًىد ًالنموذجًاألمريكيًلممساعداتًحيثًتمن ًأي-2

ًعنًالدولًالحميفةًلمدولًالمعادية.

ًقواعدىاً-3 ًاست دام ًأو ًتصويتيا ًكسب ًأو ًمعينة ًدول ًمواق  ًلشرا  ًالدولية ًوالرشاوى ًالمجامالت

ًكلًذلكًيتمً اللًمساعداتًاقتصاديةًوعسكرية.العسكريةًومجالياًالجويً

ًولكددنًأذاًكانددتًتمددكًاألىدددا ًالمعمنددةًلممعوندداتًفددانًاليددد ًالمضددمرً مفيدداًجميعدداًىددوًأحددداثًالتغييددر

تفضددمياًًالجتمدداعيًالعميدد ًأوًتسددري ًوقوعددو،ًحتددىًيددتمًأعددادةًىيكميددةًدولًالعددالمًالثالددثًبالصددورةًالتددي

المانحددة،ًوىددذاًيجعمندداًنتطددر ًإلددىًتسدداؤلًألًوىددوًمدداىيًالدددواف ًالن بددةًوالجماعدداتًالنشددطةًفدديًالدددولً

ًةددددددددددددددددابةًعميدددوًفدديًالنقطددددددددددددددددددددات،ًوىدددذاًمدداًسددديتمًاإلجدددددددددددددددددددددددددحًوالمساعددددددددددددددددددددديمًالمندددددددددددددددالحقيقيددةًمدددنًورا ًتق

ً(.152-150م،ًص2001ً،وآ رينًسي ًالدين،عبدًالفتاح،ً)ًالقادمة

 -:التبعٌة تعمٌق فً ودورها دولٌةال المساعدات :خامساً 

ًبجاندددددبًدورىددددداًفددددديًتفجيدددددرًأزمدددددةًالدددددديونًعمقدددددتًالمسددددداعداتًال ارجيدددددةًبحكدددددمًأىددددددافياًندددددوازعًالتبعيدددددة

ًلمنظدددددددامًالقتصددددددداديًفددددددديًأشدددددددكالياًالم تمفدددددددةًبصدددددددورةًمتزايددددددددة،ًوربطدددددددتًالددددددددولًالمتمقيدددددددةًلممسددددددداعدات

ًاعداتًدولياًوثنائياًمنً اللًتزايدًحاجتياًلمزيدًمنًالمساعدات.حقيقةًبمصادرًالمس

ًمًىدددددذهًاآللدددددةًبقوليددددداً"أنًدولًقميمدددددةًفقدددددطًمدددددن1989ًوقددددددًوصدددددفتًالوكالدددددةًاألمريكيدددددةًلمتنميدددددةًفددددديًعدددددامً

ًتمددددددكًالتدددددديًاسددددددتمرتًتأ ددددددذًمسدددددداعداتًأمريكيددددددةًمنددددددذًال مسددددددينياتًوالسددددددتينياتًقدددددددًاسددددددتطاعتًال ددددددروج

ًوفددددددديًذاتًالوقدددددددتًفقددددددددًظمدددددددتًدولًمرتبطدددددددةًببدددددددرام ًصدددددددندو ًالنقددددددددًمدددددددنًحالدددددددةًالتبعيدددددددةًلممسددددددداعدات،

ًاميةدددددددددددددددددةًالمتنددددددددددددددددددددددددددددددداجددددددددددروجًمدددددنًالحدددددددددددددددددددددددوىًال ددددددددددددددقودًبددددددونًإنًتصدددددلًإلدددددىًمستددددددددددددددددددددةًعددالددددددولي،ًلعددددد

ً.ً(34،ًصم2011،ًحمادأبوً)ًلممساعدات

ً

ً
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 -:(133م،ًص2001)مكاوي،ًًيمي فيما ال ارجية المساعدات عن الناشئة التبعية أشكال وتتم ص

 :الغذائٌة التبعٌة - أ

ًلعددددلًمددددنًأسددددوأًنتددددائ ًالمسدددداعداتًالغذائيددددةًأنيدددداًسدددداعدتًفدددديًتعميدددد ًالحاجددددةًلمغددددذا ًوذلددددكًمددددنً ددددالل

ًألسددددددعارعمميدددددداتًاإلغددددددرا ًالتدددددديًتتبعيدددددداًالدددددددولًالمانحددددددةًبتددددددوفيرًالسددددددم ًالغذائيددددددةًبأسددددددعارًتقددددددلًعددددددنًا

ًالمحميدددددددةًأوًتقدددددددديمًمسددددددداعداتًعدددددددونًسدددددددمعيًمباشدددددددرًلممدددددددواطنين،ًاألمدددددددرًالدددددددذيًأدىًعمميددددددداتًإحبددددددداط

ً.المزارعينًوتقميلًحماسيمًلإلنتاج

 :العسكرٌة التبعٌة - ب

ًممكيددة تفرضديا وضدغوط متعدددة عسدكرية بشددروط تددرتبط أنيددا العسددكرية التبعيدة فدي مدا ا طدر لعدل

ًالموجيدة القدروض أن فيدو شدك ل وممدا وغيرىدا، لسدتعمالا مجدالت وحدذر الغيدار وقطد  التكنولوجيدا

ًالقددروض تدؤدي أن فيدو يتوقد  الدذي الوقدت وفدي القدروض، أندواع ا طدر مدن تضدل األسدمحة لشدرا 

ًأعبدا  فدان القدروض، سدداد أعبدا  كدل أو جدز  بمقابمدة الدد ل وزيدادة تحقيد  إلدى واإلنمائيدة اإلنتاجيدة

ً.لمتزايد وقابمة استيالكية قروضا باعتبارىا لعامةا الموازنات تتحمميا العسكرية القروض

ً:السٌاسٌة التبعٌة -ج

ًارتبطدددتًبشدددروطًمجحفدددةًاقدددلًمددداًتوصدددفوًأنيددداً-اكمددداًتدددمًتوضددديحوًسدددابقًًً-غالبيدددةًالمسددداعداتًال ارجيدددة

ًتتددددد لًبصددددفةًمباشددددرةًفدددديًسدددديادةًالدددددولًالمسددددتفيدةًمددددنً دددداللًاللتددددزامًبصددددقو ًمحددددددةًومراقبددددةًدائمددددة

ًميتوًبالجاسوسدددديةًالمكشددددوفةًالمعمنددددة،ًوقدددددًبددددداًأنًالحاجددددةًلممسدددداعداتًوالقددددروضعمددددىًنحددددوًيمكددددنًتسدددد

ًلم ددددروجًأزمدددداتًالددددديونًوالركدددددودًالقتصدددداديًومقابمددددةًالحاجدددددةًلمغددددذا ًقدددددًأدتًإلدددددىًفقدددددانًجددددز ًمعتبدددددر

ًمددددنًالسددددتقاللًالسياسدددديًلمددددددولًالمعنيددددةًفدددديًصدددددورةًاضددددطراريةًقبمتيدددداًعمدددددىًمضددددض،ًبددددلًإنًالتبعيدددددة

ًاآلنًضدددددريبةًمفروضدددددةًبحكدددددمًالقدددددوانينًالدوليدددددةًواإلجمددددداعًالددددددوليًالدددددذيًتقدددددودهًالسياسددددديةًقددددددًأصدددددبحت

ًأحاديددددةًالنظددددامًالعددددالمي،ًوقدددددًبددددداًجميدددداًأنًدولًعديدددددةًقدددددًتددددمًعزليدددداًبعقوبدددداتًاقتصدددداديةًوحرمانيدددداًمددددن
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ًالمسددداعداتًوالقدددروضًألسدددبابًسياسددديةًعقابددداًلسدددتقالليةًقرارىدددا،ًفعمدددىًسددديلًالمثدددالًتوجددددًاآلنًحدددوالي

ًممنوعةًمنًالقروضًوالمساعداتًاألمريكيةًبمقاييسًاإلدارةًاألمريكية.دولة30ًً

ً:- اإلنمائٌة المساعدات كفاءة رفع سبل :سادساً 

ولإلجابةًعمىًىذاًًالسؤالًالذيًيطرحًنفسوًاليومًبإلحاح،ًكي ًالسبيلًإلىًجعلًالمساعداتًأكثرًفعالية؟

ًاإلن ًالمساعدات ًاست دام ًكفا ة ًبأن ًالقول ًيمكن ًعمىالتساؤل ًوقدرتيا ًالقتصاديًًمائية ًالتقدم تحقي 

ً-:والجتماعيًفيًالدولًالمستفيدةًمنياًلًبدًانًتعتمدًعمىًعدةًنذكرًمنيا

ًوجدددددددددودًسياسددددددددداتًاقتصددددددددداديةًكميدددددددددةًرشددددددددديدة،ًوبدددددددددرام ًإصدددددددددالحًمددددددددداليًونقدددددددددديًفعالدددددددددة،ًوالنفتددددددددداح .1

ًام القتصدددددددددددداديًواإلصددددددددددددالحًاإلداريًفدددددددددددديًاإلدارةًالعامددددددددددددة،ًوتشددددددددددددجي ًالقطدددددددددددداعًال دددددددددددداصًوالبددددددددددددًر

ًالجتماعيدددددددةًاليادفدددددددةًإلدددددددىًت فددددددديضًالفقدددددددرًومعالجدددددددةًالتفددددددداوتًالصدددددددارخًفددددددديًتوزيددددددد ًالدددددددد لًبدددددددين

ًالمواطنين.

ً.ًالتعددددداونًوالتنسدددددي ًبدددددينًالددددددولًالمسدددددتفيدةًمدددددنًالمسددددداعدات،ًوالمنظمددددداتًالدوليدددددةًفددددداذاًكاندددددتًالدولدددددة2

ًطدددددداعالناميددددددةًمطالبددددددةًبإصددددددالحًاقتصدددددداديًواجتمدددددداعيًوىيكمددددددي،ًوالددددددذيًيسددددددتدعيًتعدددددداونًكددددددلًمددددددنًالق

ًال ددددددداصًومؤسسددددددداتًالمجتمددددددد ًالمددددددددنيًمددددددد ًالقطددددددداعًالعدددددددام،ًفدددددددانًعمدددددددىًالددددددددولًالمانحدددددددةًوالمنظمدددددددات

ًوالييئددددددددداتًالدوليدددددددددةًوالمؤسسددددددددداتًالتنمويدددددددددةًأنًتعمدددددددددلًعمدددددددددىًالتعددددددددداونًوالتنسدددددددددي ًبدددددددددينًمددددددددد ًالدددددددددددول

ًالمسددددددتفيدة،ًوالعمددددددلًعمددددددىًحددددددلًمشددددددكالتياًلرفدددددد ًكفددددددا ةًت صدددددديصًالمسدددددداعداتًسددددددوا ًماليددددددةًأمًفنيددددددة

ًال ططًالتنموية.وتنفيذًالبرام ًًو

ً.ًالتوقيدددددددتًالمالئدددددددمًلتقدددددددديمًالمسددددددداعدةًلزيدددددددادةًقددددددددرةًالددددددددولًالناميدددددددةًالتددددددديًتتبندددددددىًبدددددددرام ًاإلصدددددددالح3

ًالقتصدددددداديًواإلداريًوالتكيدددددد ًالييكمدددددديًعمددددددىًتنفيددددددذًىددددددذهًالبددددددرام ًبكفددددددا ةًعددددددنًطريدددددد ًتييئددددددةًالمددددددال

ًاعيدددددددةًالتددددددديالمطمدددددددوبًلتنفيدددددددذًاإلصدددددددالحًالقتصددددددداديًالجتمددددددداعيًمدددددددنًجاندددددددبًودعدددددددمًالبدددددددرام ًالجتم

ًتعملًلمحدًمنًالنعكاساتًالسمبيةًلإلصالحًمنًجانبًآ ر.
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ًا.ًعمددددددلًتوليفددددددةًمناسددددددبةًمددددددنًالمسدددددداعداتًالماليددددددةًوالفنيددددددةًبحيددددددثًتمددددددارسًالمسدددددداعداتًاإلنمائيددددددةًدور4ًً

قامدددددددددةًالبنيدددددددددة ًحيويددددددددداًلددددددددديسًفددددددددديًتمويدددددددددلًودعدددددددددمًبدددددددددرام ًاإلصدددددددددالح،ًوتنميدددددددددةًقطددددددددداعًال ددددددددددمات،ًوا 

ًمًالعدددددددونًوالمشدددددددورةًالفنيدددددددةًال اصدددددددةًعنددددددددًوضددددددد ًال طدددددددطالرتكازيدددددددةًفحسدددددددب،ًبدددددددلًأيضددددددداًفددددددديًتقددددددددي

ً.ً(118-117،ًم2000ًرشاد،ًوآ رونً،ر)العصاًوالبرام ًوالسياسةًالتنموية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المبحث الثالث

 المساعدات الدولية لمسمطة الوطنية الفمسطينية

 في المانحةًالدولًمؤتمر ادانعق عقب الفمسطينية الوطنية لمسمطة المساعدات بتقديم المانحة الدول بدأتً

 ةدددددددددومؤسسًةددددددددددددول42 بمشاركة واشنطن في دددددعق والذي م، 1993العام من أكتوبر/األول ريندددددتش شير

 "السالم لعممية"وًالفمسطيني،ًلمشعب المساعدات حشد ىو المؤتمر ليذا األساسي اليد  كان حيثًمانحة،

 الفمسطينية المناط  إدارة من لتمكينياًذلكً.الفمسطينية لمسمطة والفنية المالية المساعدات لتنسي  آلية ووض 

 تأىيل إعادة في دورىا إلى إضافة ،"يسرائيماإل"ًالجانب م  السياسية التفاقيات بموجب إلييا ولستًؤ التي

 تأمين في فعال لدوليا التحرك نجح وقد الفمسطينية،الراضيً في التنمية عممية إدارة وتمويل التحتية، البنية

 وأ ذتً.المؤتمر انعقاد تاريخ من فقط شيور ثالثة غضونًفي دولر بميون 2.4 بمغت إجمالية تعيدات

 إنفا  وألوجو م تمفة، واتددددددوبقن متعددة، جيات من الفمسطينيًالشعب عمى تتدف  الدولية المساعدات

ملٌون  (2..89) ٌقارب ما إلى لتراكمًا حجمها وصل أن إلى منتظمة، غير عديدة وبشروطًمتنوعة،

ً(.م8000رامًاهلل،ًوزارةًالت طيطًوالتنميةًالداريةًالفمسطينية،)ًًم2010العام نهاٌة فًدوالرتقرٌباً 

 وفي المساعدات،ًفيو تزداد المفاوضات فيو تنشط الذي الوقت ففي بالمفاوضات، المساعدات ربط تم كما

 المفوضية مكتب مديرًقال ذلك ضو  وعمى المساعدات، ىذه تقل مية،السم العممية فيو تتوق  الذي الوقت

 الدعم حجم إن ":8002منًعامً سبتمبر/أيمول فيً(John Kiar)"ًكير "جونً الغربية الضفة في األوروبية

ًالج ةدددددددددددالسممي العممية في دمددددددددبالتق بطددددددددمرت الفمسطيني بدددددددددلمشع القتصادي  الفمسطيني انبينددددددبين

ً(ً.852،ًص8002يً"ً)ًعبدًالحي،ًسرائيماإل"و

ًلمشعب داتددددددددالمساع تقديم وأىدا  ألغراض عريضة  طوط عمى المانحة الدول اتفقت وقد  الدولية

ً(ً:220،ًصًم8002يميً)ًلبد،ً بما تم يصيا يمكن والتي الفمسطيني،
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التنميددةً عجمددة دفدد  طريدد  عددن الفمسددطينية ريددرالتح ومنظمددة "إسددرائيل" بددين السددالم عمميددة دعددم .0

 أن المفتدرض مددن التددي المشداري  وتنفيدذ والقطدداع(، الفمسدطينيةً)الضددفة المندداط  فددي القتصدادية

 .لمفمسطينيين الحياة ونوعية المعيشة مستوى تحسين تعملًعمى

ًالمنطقدة، لشدعوب والتقددم والسدتقرار الجمداعي، األمدن أسداس عمدى قدائم أوسدطي شدر  نظدام إنشدا  .8

 .الجديد العالمي القتصادي بالنظام وواعد مشترك، كسو  إلحاقيا ثم ومن

 عمددل وترسدديخ السددو  اقتصدداديات وتشددجي  والعندد ، النددزاعًوالتددوتر أسددباب واحتددوا  إزالددة .2

 .اإلنسان حقو  وحماية طية،االمؤسساتًالديمقًر

 -:(International assistance mechanisms)وليات تقديم المساعدات الدولية لممسمطة الفمسطينيةأواًل: 

تنويً التي المساعدات قيمة أو المبمغ اليدددددددددددإجم عن المانحة الدولة إعالن ىو(: Pledge) التعيد 1-

ً.النيائيًمنيا الغرض أو تقديميا، كيفية حول تفاصيل في الد ول أو بذلك، رسمي التزام أي ودونًتقديميا،

 األمورًوأىم المساعدة، أو بالمنحة المتعمقة األمور حول التفاوض يجري حقةل مرحمة إلى ذلك ترك ويتم

ً:هً علٌها المفاوضات تركز التً

 .المنحة تقديم من النيائي الغرض.1ً

 .منيا سيستفيد الذي القطاع.2ًً

 .تمويمو سيتم الذي البرنام  أو المشروع.3ً

ً.المتمقية والدول المانحة دولال من المنحة إدارة ستتولى التي المؤسسة أو الجية.4ً

ًصياغة5 ًاإلداريةً واإلجرا ات المعونة تمقي كيفية بموجبيا تحدد المنحةالمعونة/ حول اتفاقية .

ً.لصرفيا والمالية
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 والتيًتأتي المعونات تقديم مراحل من المتقدمة المرحمة أو ال طوة ىي (ً:Commitmentً)ًااللتزام -2

ً.اإلشارةًإلييا تمت التي المفاوضات عن نت  والذي التعيد، مرحمة يمي يالذ التفا  توقي  بعد مباشرة

عبرً عمييا المتف  والقروض لممنح الفعمي الدف  عممية ىي :Disbursement) )ًالصر ًالفعميً-3

 تمجأًبعض األحيان بعض وفي منيا، الكبير العدد عمى الدولي البنك ويشر  لذلك، ت صص مالية صنادي 

 برام  أو منياًلمشاري  لمسحب لممعونات المتمقية الدول بنوك أو بنوكيا في  اصة حسابات حفت إلى الدول

 حيث الدولي، البنك لصندو ًمعونة بنموذج نسترشد الفعمي الصر  آلية حول المزيد توضيح وألجل معينة،

 تطوير  كصندًو المشروع أو (ًباسمًالبرنام Fundالصندو ً) مشروع،ًويسمى أو لبرنام  م صص يقوم

 يتم مالية اتفاقية الصندو  وتوق ًبشأنً،ً(Community Development Fund)السكانيةً التجمعات

 والغرض المساعدات، بتقديم تتعم  ا،ًوبنودًًاأحكامًً التفاقية ىذه مثل وتتضمن بموجبو الصندو  من الصر 

ًوفي من السحب وأسموب المنفذة والجية تقديميا من  شروط عمى التفا  يتم ضالقرًو حالة الصندو ،

ًالمشروع القرض باستعمال المتمقية الجية والتزام التسديد  األصول تباعاًو فقط، البرنام  أو ألغراض

ًاإلدارية، المصاري  الستشارية، ال دمات األشغالًالفعمية، :مثل عمييا، سيصر  التي والبنود المحاسبية

ً.والتوظي  المشتريات

ًالذي ًالدراسة  عال  انددددددددددددددالباحث بيا امددددددددددددق م، 2009األىمية المؤسسات ردددددددددتطوي ركزدددددددددم أعدىا وتشير

ًوجوزي  ًثالث تنقسم المساعدات، أنواع أن إلى ماس معيد م  بالتعاون ديفوير ترتير، أقسامً ةدددددددددددإلى

ًً:(98ً-97ً،ًص2008ً،ًترتير،)ديفوير

 عمىًسبيل ومنيا الفمسطينية، الوطنية السمطة لمؤسسات المقدمة المساعدات جمي  لويشمً :الموازنة دعم-4

 .الصحة ووزارة وزارةًالمالية المثال،
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اإلنسانية،ً المنظمات من وغيرىا الغوث، وكالة عبر التمويل أشكال كل وتشملً:الطارئة المساعدات-3

 فرصًالعمل،  م  التحتية، البنية إعمار إعادة مثل لمنزاع مباشرة استجابة ىي التي التمويل أشكال وجمي 

 ً.إلخ...الغذائية والمعونات

 اًالنوعتحديدًً وىو السابقتين، الفئتين ضمن تندرج ل التي المساعدات كل :ًوتشملالمساعدات التنموية-2

 .الفمسطينية األىمية لممؤسسات المساعدات من الرئيسي

ً-:المساعدات مشروطٌةثانٌاً:

ويمكنًًمساعداتًمتالزمانًلًيفترقان،ًحيثًلمًتوجدًولنًتوجدًمساعداتًغيرًمشروطةالمشروطيةًوال

ً-تصني ًالمشروطيةًالسياسيةًإلىًمستوياتًعدةًىي:ً

ًالتد لًفيًنظامًالدولة،ًوفرضًمطالبًوسياساتًوعينةًمثلًاإلصالحًالديمقراطي1 والتعددًً.ًأعالىا

ًالحزبي،ًوالنت اباتًالحرة.

ًسياساتًواألولوياتًالوطنية..ًمحاولةًتغييرًال2

ًواألسعار3 ًالضرائب ًمثل ًمعينة ًمنطقة ًأو ًمجال ًأو ًقطاع ًفي ًمعينة ًسياسات ًتغيير ًمحاولة .ً

ًوالتشريعات.

سواىاًمنًً:ًبحيثًتشترطًالدولةًالمانحةًإنفا ًالمساعدةًفيًحقلًأوً دمةًمعينةًدونشروط تمويمية.4ً

ًال دمات.ًالتعميمًأوًالصحةًدونًحقلًال دماتًفمثالًقدًتشترطًأنًيتمًإنفاقياًفيًحقل

المشروعًمنذًً:ًبحيثًقدًتشترطًالدولةًالمقدمةًلممساعدةًأوًالمشروعًبأنًتقومًىيًبإدارةشروط إدارية.5ً

المشروعًكالرواتبًوالنثرياتًًبدايتوًحتىًينتييًتنفيذه،ًأوًقدًتشترطًبأنًتكونًتكالي ًالكادرًالقائمًعمى

ً(ً.190م،ًمرج ًساب ،ًص2001)عار ،ًساعدةمنًقبلًالحكومةًالمتمقيةًلمم
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 :(Structural Coordination of Foreign Aids) لمسمطة الفمسطينية الدوليةىيكمية تنسيق المساعدات : ثالثاً 

ربيةًددددددددددىًالضفةًالغدددددمةًإلقددددددمنًالمساعداتًالمًاتقريبًًًنتيجةًلمحجمًالذيًلمًيسب ًلوًمثيل

ةًالتسييسًالتيًتمًتسميمًالمساعداتًفيًظميا،ًفقدًنشأتًدددددددددددوالظرو ًعاليً،طاعًغزةدددددددوق

ًالييكميةً ًليذه ًالجز ًالتاليً ريطةًموجزة ًالمساعداتًال ارجية.ًويرسم ًتحكم ىيكميةًمعقدة

ولتطورًىذاًالنظامًوأثرهًعمىًاتجاهًنظامًالمساعداتًال ارجية.ًوبماًأنًىذهًالييئاتًتمثلً

ًالفمسطينية،مت ذيًالقرارً ًالتنمية فإنًماًًعمىًالمستوىًالكميًوأصحابًالشأنًفيًعممية

ىيًالقراراتًالتيًيت ذونياًوكيفيةًات اذىاًتؤثرًعمىًالتمويلًال ارجيًلممنظماتًالفمسطينيةً

ًجز ًًدغي ًتشكل ًالتي ًالحكومية ًال ارجًايسيرًًًار ًمن ًالممولة ًلمتنمية ًالكبرى ًالصورة ًمن

(Brynen, Rex (2000). A Very Political Economy: Peace Building and Foreign Aid 

in the West Bank and Gaza.Washington DC: United States Institute of Peace). 

 

ًً-(ًالتاليًيوضحًىيكميةًتنسي ًالمساعداتًالدوليةًلمسمطةًالفمسطينية:1والشكلًرقم)
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 اٌذىُ اٌششُذ

ٚصاسحاٌزخط١ظٚاٌز١ّٕخ

سٚث١خاإلداس٠خ/اٌّفٛض١خاألٚ

ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػٟ

 )اٌزٕغ١كٌٍمطبع(

 

 فشَك ػًّ لطبع اٌؼذي 

ٚصاسحاٌؼذياٌفٍغط١ٕ١خٌٕٚ٘ٛذا/ثؼثخ

ششطخاالرحبداألٚسٚثٟإٌٝاألساضٟ
 اٌفٍغط١ٕ١خ

 

فشَك ػًّ لطبع اٌخذِخ اٌّذُٔخ 

 واإلداسح اٌؼبِخ

ٚصاسحاٌزخط١ظٚاٌز١ّٕخاإلداس٠خ

ِحاألُِٚاٌٍّّىخاٌّزحذح/ثشٔب

 اٌّزحذح

 
 4 فشَك اٌؼًّ االٔزخبثٍ

اٌّفٛض١خاألٚسٚث١خٚاٌٛال٠بد

 اٌّزحذحٌدٕخاالٔزخبثبداٌّشوض٠خ

 

 االجزّبػُخ اٌزُّٕخ

ٌألُِاٌخبصإٌّغكِىزت

اٌشؤْٚٚصاسح/اٌّزحذح

االخزّبػ١خ

اٌمطبػٟاٌؼًِّدّٛػبد

(ٌٍمطبعاٌزٕغ١ك)

 فشَك ػًّ لطبع اٌزؼٍُُ

شث١خٚاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚصاسحاٌز

 ٚفشٔغب/ا١ٌٛٔغىٛ

 

فشَك ػًّ لطبع اٌذّبَخ 

 االجزّبػُخ

ٚصاسحاٌشؤْٚاالخزّبػ١خ

ٚاٌّفٛض١خاألٚسٚث١خ/ِٕظّخ

 األغز٠خٚاٌضساػ١خٌألُِاٌّزحذح

 
 فشَك اٌؼًّ اإلٔغبٍٔ

ٚصاسحاٌزخط١ظٚاٌز١ّٕخاإلداس٠خ

ِٚىزتإٌّغكاٌخبصٌألُِ

 اٌّزحذح

 

 زذزُخاٌجُٕخ اٌ

ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخ

/اٌٛال٠بداٌّزحذح

ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػٟ

 )اٌزٕغ١كٌٍمطبع(

 
فشَك ػًّ لطبع اٌُّبٖ واٌظشف 

 اٌظذٍ

 عٍطخا١ٌّبٖٚأٌّب١ٔب/اٌجٕهاٌذٌٟٚ

 
 فشَك ػًّ لطبع اٌذىُ اٌّذٍٍ

 ورطىَش اٌجٍذَبد 

 ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚاٌذّٔبسن/اٌجٕه

 
 لطبع اٌجُئخَك ػًّ فش

عٍطخخٛدحاٌج١ئخٚاٌغ٠ٛذ/ثشٔبِح
 األُِاٌّزحذحاألٌّبٟٔ

 

 
 2ِجّىػخ ئداسح إٌفبَبد اٌظٍجخ

 ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚأٌّب١ٔب

 

 

 3 اٌطبلخ

 عٍطخاٌطبلخاٌفٍغط١ٕ١خ

 

 ِجّىػخ اإلعىبْ اٌّزبح
ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخٚاٌجٕه

 اٌذٌٟٚ
 

 ظبدَخاٌغُبعبد االلز

اٌّب١ٌخ/اٌجٕهاٌذٌٟٚٚصاسح

ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػٟ

)اٌزٕغ١كٌٍمطبع(

 
 اٌخبص واٌزجبسحفشَك ػًّ لطبع 

ٚصاسحااللزصبداٌٛطٕٟٚاٌجٕهاٌذٌٟٚ/

اٌّدٍظاٌزٕغ١مٌّٟؤعغبداٌمطبع

PSCCاٌخبص

 

 فشَك ػًّ لطبع اٌضساػخ 

 ٚصاسحاٌضساػخٚأعجب١ٔب

 

 1 ّبٌٍفشَك ػًّ اٌمطبع اٌ
 ٚصاسحاٌّب١ٌخٚصٕذٚقإٌمذاٌذٌٟٚ

 

فشَك اٌؼًّ اٌّبٌٍ اٌظغُش 

 واٌّزٕبهٍ اٌظغش

عٍطخإٌمذٚاٌٛوبٌخاألِش٠ى١خ

 ٌٍز١ّٕخ/األٚٔشٚا

 

 AHLCٌجٕخ االرظبي اٌّإلزخ ٌٍّبٔذُٓ 

اٌشئُظ : إٌشوَج  اٌششوبء : االرذبد األوسوثٍ واٌىالَبد 

 اٌّزذذح

 األِبٔخ : اٌجٕه اٌذوٌٍ

األػضبء : اٌغٍطخ اٌفٍغطُُٕخ ، اٌذىىِخ اإلعشائٍُُخ ، وٕذا 

، ِظش ، طٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ ، اٌُبثبْ ، األسدْ ، سوعُب ، 

 اٌغؼىدَخ ، رىٔظ ، األُِ اٌّزذذح .

 ِذػىوْ ِشزشوىْ : ِزفك ػٍُهُ ِٓ أػضبء ٌجٕخ االسرجبط

 ) ِشاجؼخ ئعزشارُجُخ وعُبعخ اٌّبٔذُٓ / اٌّغبػذاد (

 

 ُخاٌشثبػ

اٌىالَبد اٌّزذذح ، االرذبد 

 األوسوثٍ ، سوعُب واألُِ اٌّزذذح

 

 JLCٌجٕخ االسرجبط اٌّشزشوخ 

إٌشوَج ، اٌجٕه اٌذوٌٍ ، َىٔغىى ، طٕذوق إٌمذ 

اٌذوٌٍ ، اٌىالَبد اٌّزذذح ، اٌّفىضُخ األوسوثُخ ، 

 سئبعخ االرذبد األوسوثٍ .

) ِزبثؼخ لشاساد ٌجٕخ االسرجبط واٌزٕغُك ِغ 

 ىىِخ اإلعشائٍُُخ (اٌذ

 

 LDFِٕزذي اٌزُّٕخ اٌّذٍُخ 

اٌشؤعبء : وصاسح اٌزخطُظ واٌزُّٕخ اإلداسَخ ، إٌشوَج ، اٌجٕه 

 اٌذوٌٍ ، ِىزت إٌّغك اٌخبص ٌألُِ اٌّزذذح .

األػضبء : جُّغ اٌّبٔذُٓ واٌىوبالد اٌذػُ ، ووبالد اٌغٍطخ 

 اٌفٍغطُُٕخ راد اٌؼاللخ .

اٌذوٌُخ فٍ األساضٍ اٌفٍغطُُٕخ  ) ِزبثؼخ اٌذػُ واٌّغبػذاد

 اٌّذزٍخ (

 

،اٌّغزشبساٌفٕٟاٌشئ١ظاٌّشبسن:رىضُخ

اإلسشبد،رمذ٠ُاٌزمبس٠ش

 اٌزٕغ١ك

 

فشقػًّاٌمطبعاٌّبٌٟرذػّٗٚحذحاٌؼًّاٌّب١ٌخ1

ِدّٛػخإداسحإٌفب٠بداٌصٍجخ2

ٌزحز١خِدّٛػخاٌطبلخرشفغرمبس٠ش٘بٌّدّٛػخإعزشار١د١خاٌج١ٕخا3

 اٌّدّٛػخاالٔزخبث١خٟ٘فش٠كاٌؼ4ًّ

 

 TFPIودذح رٕفُز اٌّشبسَغ 

اٌّفىضُخ األوسوثُخ ، اٌجٕه 

اٌذوٌٍ ، اٌىالَبد اٌّزذذح ، ِىزت 

 إٌّغك اٌخبص ٌألُِ اٌّزذذح 

اٌزٕغُك ِغ اٌذىىِخ 

 )اإلعشائٍُُخ(

 

 LACSعىشربسَب رٕغُك اٌّغبػذاد اٌّذٍُخ

١خ،اٌّدّٛػبداإلعزشار١د١خ)رذػُِٕزذٜاٌز١ّٕخاٌّحٍ

 ،ِدّٛػخاٌؼًّاٌمطبػٟ،ٚٚحذحرٕف١زاٌّشبس٠غ(

 

 اٌّجّىػبد اإلعزشارُجُخ
 ) طُبغخ اٌغُبعبد واٌزٕغُك اٌّجشِج (

ِمظىسح ػًٍ هُئبد اٌغٍطخ اٌفٍغطُُٕخ راد اٌؼاللخ ، اٌّبٔذُٓ 

 واٌّإعغبد راد اٌمُّخ اٌّبٌُخ واٌزذٍٍُُخ .

 

 اٌّغزىي اٌذوٌٍ

 اٌّغزىي اٌّذٍٍ      

 فشَك ػًّ لطبع اٌظذخ

ٚصاسحاٌصحخٚإ٠طب١ٌبِٕظّخ

اٌصحخاٌؼب١ٌّخ

 

 فشَك ػًّ لطبع األِٓ

ٚصاسحاٌذاخ١ٍخٚاٌٍّّىخاٌّزحذح

ثؼثخششطخاالرحبداألٚسٚثٟإٌٝ
األساضٟاٌفٍغط١ٕ١خ

EUPOLCOPPS 

 

 

 اٌجُٕخ اٌزذزُخ

ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخ/

اٌّزحذحاٌٛال٠بد

ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػٟ

 )اٌزٕغ١كٌٍمطبع(

 
فشَك ػًّ لطبع اٌُّبٖ واٌظشف 

 اٌظذٍ

 عٍطخا١ٌّبٖٚأٌّب١ٔب/اٌجٕهاٌذٌٟٚ

 
 فشَك ػًّ لطبع اٌذىُ اٌّذٍٍ

 ورطىَش اٌجٍذَبد 

 ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚاٌذّٔبسن/اٌجٕه

 
 لطبع اٌجُئخفشَك ػًّ 

ثشٔبِحاألُِعٍطخخٛدحاٌج١ئخٚاٌغ٠ٛذ/

 اٌّزحذحاألٌّبٟٔ

 

 
 2ِجّىػخ ئداسح إٌفبَبد اٌظٍجخ

 ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚأٌّب١ٔب

 

 

 3 اٌطبلخ

 عٍطخاٌطبلخاٌفٍغط١ٕ١خ

 

 ِجّىػخ اإلعىبْ اٌّزبح
 ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخٚاٌجٕهاٌذٌٟٚ

 

 اٌغُبعبد االلزظبدَخ

اٌّب١ٌخ/اٌجٕهاٌذٌٟٚٚصاسح

ًّاٌمطبػِٟدّٛػبداٌؼ

)اٌزٕغ١كٌٍمطبع(

 
 اٌخبص واٌزجبسحفشَك ػًّ لطبع 

ٚصاسحااللزصبداٌٛطٕٟٚاٌجٕهاٌذٌٟٚ/

اٌّدٍظاٌزٕغ١مٌّٟؤعغبداٌمطبع

PSCCاٌخبص

 

 فشَك ػًّ لطبع اٌضساػخ 

 ٚصاسحاٌضساػخٚأعجب١ٔب

 

 1 فشَك ػًّ اٌمطبع اٌّبٌٍ
 ٚصاسحاٌّب١ٌخٚصٕذٚقإٌمذاٌذٌٟٚ

 

ك اٌؼًّ اٌّبٌٍ اٌظغُش فشَ

 واٌّزٕبهٍ اٌظغش

عٍطخإٌمذٚاٌٛوبٌخاألِش٠ى١خ

 ٌٍز١ّٕخ/األٚٔشٚا

 

 اٌغُبعبد االلزظبدَخ

اٌّب١ٌخ/اٌجٕهاٌذٌٟٚٚصاسح

ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػٟ

)اٌزٕغ١كٌٍمطبع(

 
 اٌخبص واٌزجبسحفشَك ػًّ لطبع 

ٚصاسحااللزصبداٌٛطٕٟٚاٌجٕهاٌذٌٟٚ/

ٌزٕغ١مٌّٟؤعغبداٌمطبعاٌّدٍظا

PSCCاٌخبص

 

 فشَك ػًّ لطبع اٌضساػخ 

 ٚصاسحاٌضساػخٚأعجب١ٔب

 

 1 فشَك ػًّ اٌمطبع اٌّبٌٍ
 ٚصاسحاٌّب١ٌخٚصٕذٚقإٌمذاٌذٌٟٚ

 

فشَك اٌؼًّ اٌّبٌٍ اٌظغُش 

 واٌّزٕبهٍ اٌظغش

عٍطخإٌمذٚاٌٛوبٌخاألِش٠ى١خ

 ٌٍز١ّٕخ/األٚٔشٚا

 

 (ماس معيدً)اٌّظذس: اٌفٍغطُُٕخ اٌّذزٍخهُىٍُخ ئداسح اٌّغبػذاد فٍ األساضٍ (1شىً سلُ )

(2009َاٌّصذس:ِؼٙذأثحبساٌغ١بعبدااللزصبد٠خاٌفٍغط١ٕٟ)ِبط(،)

 اٌمذط:ساََّللا.
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 :(Aid coordination at the international level) تنسيق المساعدات عمى المستوى الدولي:رابعاً 

ًالشكل ًيوضح ًالمستوىًً(1رقم)ًكما ًمستويين: ًإلى ًتنقسم ًال ارجية ًالمساعدات ًتنسي  ًعممية فإن

ًففيًالمستوىًالدوليًت ًالمستوىًالمحمي. ًالرباعيةًالدولي، ًبالمجنة ًممثمة ًالرئيسية ظيرًالييئاتًالمانحة

ًوينس ًىؤل ًم ًلجنةًالتصال ًالمتحدة. ًواألمم ًالمريكيةًوروسيا ًوالتحادًاألوروبيًوالولياتًالمتحدة

(ً ًلممانحين ًوالمؤلفةAHLCالمؤقتة ،)ًً ًاألطرا ًًًاعضو12ًًًمن ًمتعدد ًالتوجييي ًالفري  أنشأىا

ًفي ًالسالم ًحول ًتشرينًًلممفاوضات ًمن ًاألول ًفي ًوذلك ًواشنطن، ًمؤتمر ًسيا  ًفي ًاألوسط الشر 

.ًوت دمًلجنةًالتصالًالمؤقتةًلممانحينًكآليةًأساسيةًعمىًمستوىًالسياساتًلممساعداتًالتنموية1993ً

ًو ًالفمسطينية ًالمانحينًوالسمطة ًبين ًالحوار ًحيثًتسعىًلتشجي  ًوترأسياً"إسرائيل"لمشعبًالفمسطيني، ،

ركًفيًرعايتياًالولياتًالمتحدةًوالتحادًاألوروبي.ًوتشتملًعضويتياًعمىًروسياًوالتحادًالنروي ًوتشت

ًو ًالفمسطينية ًالسمطة ًُتعد ًبينما ًوالسعودية، ًوكندا ًواليابان ًوتونسًً"إسرائيل"األوروبي ًواألردن ومصر

مؤقتةًلممانحينًتعملًلجنةًالتصالًالًإنأعضا ًمشاركين،ًويقومًالبنكًالدوليًبدورًاألمانةًالعامةًلمجنة.

عنًالمبادئًالموجيةًوالسياساتًالكميةًلعمميةًالمساعداتًويتمًات اذًكافةًًمسئولةكمجنةًتوجيوًسياسيةً

ًباإلجماع. ً)ًقراراتيا ًالمشتركة ًالتصال ًلجنة ًلممانحينJICوتتاب  ًالمؤقتة ًالتصال ًلجنة ًقرارات )ً

تصالًالمؤقتةًلممانحينًالتيًتعقدًعادةًمرتينًوتوصياتياًعمىًالمستوىًالمحميًبينًاجتماعاتًلجنةًال

ًً.فيًالربي ًوال ري ًاسنويًً ًفيًعام ًأصاًل ًالتصالًالمشتركة ًلجنة ًإنشا  ًالتعاون1995ًوتم ًلتعزيز ؛

الثالثيًحسبًالمفيومًالقائلًبأنوًلًيمكنًالتقدمًفيًالتنفيذًبدونًتعاونًسمطاتًالحتالل.ًبعدًذلكًتمً

ًف ًالمؤقتة ًالتصال ًلجنة ًحل ًحزيران ًفي ًإحياؤىا ًأعيد ًثم ًلالنتفاضة، ًنتيجة ًالعقد ًبدايات .2008ًي

ًحاليًً ًالفمسطينيةًوالبنكًالدوليًومكتبًالمنس ًال اصًلألممًًاوتشتملًعضويتيا عمىًالنروي ًوالسمطة

يةً.وتمًتشكيلً"إسرائيل"المتحدةًوصندو ًالنقدًالدوليًوالولياتًالمتحدةًوالتحادًاألوروبيًوالحكومةًال

فيماًيتعم ًبتنفيذًالمشاري ،ًوتتأل ًً"يةسرائيماإل"لمتنسي ًم ًالحكومةً(TFPIًي ًعملًلتنفيذًالمشاري ً)فًر
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عضويتياًمنًالوكالةًاألمريكيةًلمتنميةًالدوليةًومكتبًالمنس ًال اصًلألممًالمتحدةًوالمفوضيةًاألوروبيةً

ًوي ًالدولي. ًلتنفدددددددددددددددددددددددددددرأسًفدددددددددددددددددددددوالبنك ًالعمل ًأعضدددددددددددددددددري  ًأحد ًالمشاري  ًبشكدددددددددددددددددديذ ًدوريًكلًددددددددددائو ل

 Le More, Anne (2004). Foreign Aid Strategy’, In The Economics of Palestine, D.Cobham & .Kanafani)ًةًأشيرددددددددددددست

(eds),Routledge, London, pp.208-229). 

 :(Aid coordination at the local level)تنسيق المساعدات عمى المستوى المحمي :خامساً 

(ً ًالمحمية ًالمساعدات ًتنسي  ًسكرتارية ًدورLACSًًتمعب ًتنسي ًامركزيًًًا( ًلجنة ًباعتبارىا ًُأنشئت ًفقد ؛

عنًًلةمسئًو(LACSً،ًوكانتًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتً)1995(ًعامLACCًالمساعداتًالمحميةً)

(ً ًالقطاعية ًالعمل ًمجموعات SWGsًإنشا  ًعام ًفي ًالمساعدات1995ًً( ًىيئات ًبين ًالتنسي  وعن

ًمكتبًالمنس  ًوكان ًالفمسطينية. ًلجنةً والسمطة ًبرئاسة ًيشتركان ًالدولي ًوالبنك ًالمتحدة ال اصًلألمم

اتًالمحميةً(ًاألصمية.ًومنًجيةًأ رىًفإنًسكرتاريةًتنسي ًالمساعدLACCتنسي ًالمساعداتًالمحميةً)

(LACS(ًًتتأل ًمنًفري ًصغيرًمنًال برا ًالفنيينًالذيًيقدمونًالدعمًلمنتدىًالتنميةًالمحمية)LDF،)ً

ًالم ًومكتب ًوالنروي  ًالدولي ًوالبنك ًالت طيط ًوزارة ًمن ًكل ًالسكرتارية ًال دددددددددددددددددددويقود اصًلألممًددددددنس 

 Brynen, Rex (2000). A Very Political Economy: Peace Building and Foreign Aid in the West Bank and)المتحدة

Gaza.Washington DC: United States Institute of Peace). 

(ًإلىًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةLACCًولقدًجا ًالتغييرًمنًلجنةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةً)

(LACSًًإثرًقرارًات ذتوًلجنةًالتصالًالمؤقتة)(ًلممانحينAHLCًًفيًكانونًاألولًعام)؛ًمن2005ً

ولتشجي ًمزيدًمنً"ًًأجلًتحسينًتواف ًىيكمياتًالمساعداتًم ًإعالنًباريسًحولًفعاليةًالمساعدات،

الممكيةً"ًالفمسطينيةًلعمميةًالتنمية.ًوفيًردًعمىًالعتقادًبأنًالنماذجًالسابقةًكانتًبغالبيتياً"منًاألعمىً

ًا ًالييكميةلمانحين"،ًوعمىًوجوًال صوصًمنذًاندلعًالنتفاضةًالثانية،ًفقدًعممتًإلىًاألسفلًوبقيادة



 50 

ًالسم ًالقراراتًفي ًمت ذي ًلوض  ًالقيادة.الجديدة ًموق  ًفي ًالفمسطينية ًإلىًسكرتاريةًًطة ًتقميصيا وبعد

ًتنسي ًالمساعداتًالمحمية،ًفإنياًتضطم ً"ًبتوفيرًالدعمًالمتنوعًلكلًجز ًمنًمكوناتًالنظامً".

ً)ًئشأن ًالمحمية ًالتنمية LDFًمنتدى ًعام ًفي ًمركز2005ًًً( ًوالت طيطًًاباعتباره ًال ارجية لممساعدات

ًمفتوحًًًلمتنمية. ًفيو ًووكالتًالمساعدات،ًاوالعضوية ًالييئاتًالمانحة ًوكافة ًالفمسطينية ًًلممثميًالسمطة

(ً ًالدولية ًوكالتًالتنمية ًبAIDAوكذلكًلتجم  ًالت طيط ًويرأسًالمنتدىًوزارة ًالنروي ً(، ًم  المشاركة

ويتمًالت طيطًوالتحضيرًلجتماعاتًالمنتدىًمنًًوالبنكًالدوليًومكتبًالمنس ًال اصًلألممًالمتحدة.

ًً اللًاجتماعاتًبينًالرؤسا ًالمشاركينًلممنتدى ًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتًًوأصدقائيم" ًبمساعدة "

سالمًفياضًاجتماعاتًالمساعداتًالمحميةًترأسًرئيسًالوزرا ًً،2007المحمية.ًومنذًتشرينًاألولًعامً

ً ًمجموعات ًأرب  ًالمحمي ًالتنمية ًالرشيدًًإستراتيجيةومنتدى ًوالحكم ًالقتصادية ًالسياسة ًتتناول متميزة

وتركزًالمجموعاتًاإلستراتيجيةًعمىًرسمًًوتطويرًالبنيةًالتحتيةًوالتنميةًالجتماعيةًوالمسائلًاإلنسانية.

ًأولوياتًالسمطةًالسياساتًوتنسي ًالبرام ًوتس ًلدعم ًأفضلًلممشاري ًمنًالجياتًالمانحة عىًلتصميم

صةًدددةًلمييئةًالم تدددددددددداليةًأوًالتحميميدددددددددددمةًالمدددددددددددةًمحدودةًومبنيةًفقطًعمىًالقيدددددددددددددددددددددددددالفمسطينية.ًوالعضوي

ً(ً.25،ًصم2009،ًترتير،ًديفوير)ً

يقودىاًًإستراتيجيةيةًالمحميةًوسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةًفإنًكلًمجموعةًوبحسبًمنتدىًالتنم

ً.الوزيرًاألكثرًصمةًوالجيةًالمانحةًالكبرىًلمقطاعًذيًالصمةً–بالمشاركةًً–

ًإلًًً ،"ً ًبالمشاركة ًالقيادة ًو" "ً ًبالمشاركة ًالرئاسة "ً ًمصطمحاتًمثل: ًمنًاست دام الرئاسةًًأنبالرغم

ًس ًليا ًالمانحةالوزارية ًلمجيات ًالمشاركة ًوالرئاسة ًاألعمال، ًجدول ًوتحديد ًالجتماعات ًعقد ًمطة

ًعمى:ًاإلستراتيجيةوتشملًالميامًالرئيسيةًلممجموعاتًًلمدعمًأوًتقديمًالمشورةًلموزير.ً–فقطًً–ىيًً

 ًًالجتماعية ًالظرو  ًبالحسبان ًتأ ذ ًبحيث ًوتعديميا ًالوطنية ًالتنمية ًسياسات ًلوض  ًالمجال  م 

 تصاديةًوالسياسية.والق
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 ًضمانًالتواف ًبينًأولوياتًالسمطةًالفمسطينيةًوالتزاماتًالمانحين.ويتمًتعيينًوزارةًالت طيطًفيًكلًمن

ًممثلًعنًًاإلستراتيجيةالمجموعاتً ًويتمًكذلكًدعوة ًالمساعداتًوتنسيقيا ًممثاًلًإلدارة األرب ًباعتبارىا

ًالثًإعدادفري ً ًالفمسطينية ًوالتنمية ًاإلصالح ًالقيامً طة ًالت طيط ًلوزارة ًيتيح ًالمتعدد ًالدور ًوىذا انية.

ًالفمسطينيةً ًوالتنمية ًاإلصالح ً طة ًوبين ًالمانحين ًمدا الت ًبين ًالتواف  ًبضمان ًاألساسي بواجبيا

)منتدىًالتنميةًالمحمي،ًوال ططًالوطنيةًاأل رىًبماًيتال مًم ًالمبادئًذاتًالعالقةًبفعاليةًالمساعداتً

 (.9م،ًالعدد2009

 (26صً،م2009ًر،ترتير،يًوديف)وعات العمل القطاعية واجملموعات الفرعيةجممً
 المجموعات المتخصصة وفرق العمل الفرعية مجموعات العمل القطاعية

  الزراعة
 فرق العمل المالية المالية

 فرقة التمويل صغير الحجم تنمية القطاع الخاص
  المياه والصرف الصحي
  البمديات والحكم المحمي

المجنة التوجييية الوطنية لمتغذية ، مجموعة عمل المستحضرات  لصحةا
الصيدالنية ، مجموعة عمل الصحة العقمية ، مجموعة عمل األمراض 
 غير السارية ، مجموعة عمل صحة المرأة ، مجموعة عمل صحة الطفل 

 مجموعة عمل التعميم العالي التعميم
  الحماية االجتماعية
  السمطة القضائية
  االدارة العامة
  الخدمة المدنية

  األمن
  االنتخابات

  الطاقة والكيرباء
  البيئة
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 :(  Criticism of aid coordination structure)الفمسطينيةلمسمطة  نقد ىيكمية تنسيق المساعدات :سادساً 

ًت ًغزة ًوقطاع ًالغربية ًالضفة ًتد ل ًالمساعداتًالتي ًمن ًاألكبر ًالحجم ًأن ًمن ًنظامًبالرغم ًإلى حتاج

ً ًإل ًال ارجية، ًالمساعدات ًقائمًًًأنلتنسي  ًزال ًما ًالستجابةًًاالسؤال ًفي ًالييكمية ًىذه ًفعالية حول

لحتياجاتًالشعبًالفمسطينيًوأولوياتو،ًوحولًقدرةًالوزاراتًالفمسطينيةًلمتقدمًبجدولًأعمالًمؤىلًلتوجيوً

ذاًعمىًالجياتًالمانحةًالدوليةًفقط.ًففيًالوقتًًيمكنًإلقا ًالمومًفيًىلوًً.إتباعيمالمانحينًبدًلًمنً

ًلفعاليةً ًباريس ًإعالن ًحددىا ًالتي ًالمبادئ ًم  ًليتواف  ًالنظام ًالمانحة ًالجيات ًفييا ًغيرت الذي

ًات اذً ًأبقىًسمطة ًالفمسطينية ًالسياسيًفيًالسمطة ًالستقرار ًالحتاللًوعدم ًفإنًاستمرار المساعدات،

ًوأيضا،ًالييكميةوحتىًبالرغمًمنًالتغييراتًًتوىًالدوليً)األساسي(.القرارًفيًأيديًالمانحينًعمىًالمس

وفيًالنيايةًفإنً،ًوالمتمقيً–م ًوجودًسمطةًفمسطينيةًمستقرةًومؤىمةًفإنًالعالقةًبقيتًعالقةًالعميلً

وفوزًحركة2006ًًالجياتًالمانحةًىيًالتيًتعطيًأوًلًتعطيًالتمويل.ًولعلًالردًعمىًانت اباتًعامً

ًالتنموية.ًحماسًمثال ًالسياسيةًعمىًاستراتيجياتيا وىناكًًواضحًعمىًتغميبًالجياتًالمانحةًألجندتيا

كذلكًانتقادًميمًآ رًلنظامًتنسي ًالمساعدات،ًوىوًفشموًإلىًحدًكبيرًفيًأنًيشتملًعمىًالمنظماتً

تراتيجيًالفمسطينيةًغيرًالحكومية.ًوليذهًالمنظماتًدورًضئيلًفيًتوجيوًالمساعداتًعمىًالمستوىًاإلس

ًالدوليةًمنً اللًتجم ً ًتمثيلًالمنظماتًغيرًالحكومية ًيتم ًبينما ًفيًالتنمية. ًدورىا ًمنًأىمية بالرغم

(،ًوقدًطالبتًشبكةًالمنظماتًغيرًالحكوميةًالفمسطينيةًلجنةًالتصالAIDAًوكالتًالتنميةًالدوليةً)

 ;.Khan, M)ًاتًالتقنيةددددالمعموم(ًبشكلًمستمرًبمزيدًمنًالتمثيلًوالوصلًإلىAHLCًالمؤقتةًلممانحينً)

Giacaman, George; and Amundsen, I. (2004). State Formation in Palestine, Routledge Curzon:, London.Lagerquist, 

Peter (2003).“Privatizing the Occupation: The Political Economy of an Oslo Development Project”. Journal of 

Palestine Studies, 32:2).  

ًً

 

ً
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 2012 - 2006واقع القطاع الصحي خالل الفترة من : الثالفصل الث

  

 . الحكومي الصحي الوضعلمحة عن      :األول   ثـــــــــــــالمبح

 أىـــــــــم المؤشـــــــــرات الصـــــــــحية خـــــــــــالل الفتــــــــــرة المبحـــــــــث الثـــــــــاني: 

 . 2012- 2006من                        

الصــحي  لمقطــاع بمــا فييــا التركيــةحجــم المســاعدات :الثالــثث ــــــــــــــالمبح

 .2012 - 2007الفترة من  خالل الحكومي
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 تمييد:   

تعمدددلًوزارةًالصدددحةًالفمسدددطينيةًجاىددددةًعمدددىًالسدددتمرارًفددديًتقدددديمًال ددددماتًالصدددحيةً

احندددةًلمواطنييدددافيًظدددلًمحدوديدددةًاإلمكانيددداتًالمتاحدددةًوفددديًمواجيدددةًالعديددددًمدددنًاألزمددداتًالط

وأىمياًنقصًالدوا ًوالمستمزماتًالطبيةًحيثًتمثدلًالبوابدةًالرئيسديةًلتقدديمًال ددماتًالصدحيةً

الحكوميددةًفدديًقطدداعًغددزة،ًوفدديًىددذاًالفصددلًسددنتحدثًفدديًثالثددةًمباحددثًرئيسدديةًفدديًالمبحددثً

وفدددديًالمبحددددثًالثددددانيًنوضددددحًأىددددمًًالحكددددوميًالصددددحيًالوضدددد األولًنسددددتعرضًلمحددددةًعددددنً

وفديًالمبحدثًالثالدثًنبدين2012ًًً-2006ًيًقطاعًغزةًفيًالفترةًمدنًيةًفددددددالمؤشراتًالصح

وميً ددداللًالفتدددرةًمدددنًداعًالصدددحيًالحكدددددددددددددلمقطًبمددداًفييددداًالتركيدددةًحجدددمًالمسددداعداتًالمقدمدددة

2006ً-ً2012ً.ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 الوضع الصحي الحكومي لمحة عن  ث األول:ـــــالمبح

 الوضع الصحي في فمسطين:أواًل:

 دددددماتًالصددددحيةًفدددديًاألراضدددديًالفمسددددطينيةًباىتمددددامًكبيددددر،ًفقدددددًتحمددددلًالقطدددداعًال دددداصًيحظددددىًتقددددديمًال

والمنظماتًاألىميةًوالجمعياتًال يريةًمسؤوليةًكبيدرةًفديًتقدديمًال ددماتًالصدحيةً داللًسديطرةًالحدتاللً

اإلسددددرائيميًعمددددىًمؤسسدددداتًتقددددديمًال دمددددةًالصددددحية،ًوتولددددتًالسددددمطةًالوطنيددددةًالفمسددددطينيةًمسددددؤوليةًإدارةً

شددرا ًوتقددديمًال دددماتًالصددحيةًلممجتمدد ًالفمسددطيني،ًإلًأنددوًمدداًزالًىندداكًقطاعدداتًعدددةًتسدداىمًبتقددديمًواً 

ال دماتًالصحيةًإضافةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًممثاًلًبوزارةًالصحةًالفمسطينية،ًمنياًالمنظمداتًغيدرً

ًالمتحدة.ًالحكوميةًواألىميةًوالقطاعًال اصًووكالةًالغوثًوتشغيلًالالجئينًالتابعةًلألمم

اسددتمرتًجيددودًتطددويرًالقطدداعًالصددحيًفدديًاألراضدديًالفمسددطينيةًمنددذًتددوليًالسددمطةًالوطنيددةًالفمسددطينيةً

المسدددئولية،ًفقددددًشدددملًالتطدددويرًجواندددبًال ددددماتًكمدددًاًونوعدددًاًوكدددذلكًتنميدددةًوتطدددورًالقدددوىًالبشدددرية،ًإلًأنً

م،ًقدددًعطمددتًبرنددام 2000ًلًاإلجددرا اتًوالتدددابيرًالمفروضددةًعمددىًاألراضدديًالفمسددطينيةًفدديًنيايددةًأيمددًو

التنميةًوالتطدويرًووضد ًوزارةًالصدحةًفديًحالدةًطدوارئًدائمدةًلتدتمكنًمدنًتقدديمًال ددماتًالطبيدةًلمجرحدىً

والمصابينًوالمعاقين،ًوماًكانًبوس ًوزارةًالصحةًأنًتتحمدلًأعبدا ًحالدةًالطدوارئًالمسدتمرةًماديدًاًوبشدريًاً

طدددويرًال ددددمات.ًوعمدددىًالدددرغمًمدددنًالمسددداعداتًالدوليدددةًفددديًم تمددد ًمجدددالتًتقدددديمًال دمدددةًوالسدددتمرارًبت

المقدمددةًفدديًمجددالًال دددماتًالصددحيةًفددإنًالفجددوةًكبيددرةًبددينًالقدددرةًعمددىًتددوفيرًال دددماتًوحجددمًال دددماتً

إلدى2000ًً%ًعدام60.4ًالمطموبةًكمًاًونوعًا،ًحيثًارتفعتًنسبةًالمشمولينًبنظامًالتأمينًالصحيًمدنً

ً.2002%ًعام74.3ً

عًالصددحيًكغيددرهًمددنًالقطاعدداتًبدداإلجرا اتًاإلسددرائيمية،ًفقدددًتعرضددتًسددياراتًاإلسددعا ًكمدداًتددأثرًالقطددا

لمتدددددمير،ًوتعددددرضًطددددواقمًاإلسددددعا ًوالتمددددريضًواألطبددددا ًإلددددىًالعتقددددالًوالقتددددلًوالجددددرحًمددددنًقبددددلًقددددواتً

الحتالل،ًكماًتمًمن ًوصولًالكثيرًمنًالمساعداتًالطبيةًإلدىًمحتاجييداًفديًالوقدتًالمناسدب،ًممداًأدىً
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جةًولداتًغيرًآمنةًإماًفيًالمنازلًأوًعمىًالحواجزًياستشيادًمرضىًوجرحىًوحواملًووفاةًأجنةًنتًإلى

العسددكرية،ًكمدداًتددمًمندد ًالكثيددرًمددنًالمسدداعداتًالطبيددةًالدوليددةً"ًاألدويددة،ًسددياراتًاإلسددعا ،ًوأجيددزةًطبيددةً

ً(http://www.pnic.govًوغيرىاًمنًالمستمزماتًالطبيةً"ًمنًد ولًاألراضيًالفمسطينية.ً)

 الصحة في فترة االحتالل:ثانيًا:

ًآثددارًاًتدميريددةًعمددىًجميدد ًأوجددوًالحيدداة1967ًًلقدددًكددانًلالحددتاللًاإلسددرائيلًلألراضدديًالفمسددطينةًبعدددًعددامً

ًفدددديًاألراضدددديًالفمسددددطينية.ًوشدددديدتًاألوضدددداعًالصددددحيةًمثددددلًكافددددةًاألوضدددداعًالقتصدددداديةًوالجتماعيددددةً

ىدددددذاًباإلضدددددافةًإلدددددىًانعكددددداسًالتددددددىورًفددددديًاألوضددددداعًالقتصددددداديةًًوالتعميميدددددةً...ًالدددددخًتددددددىورًاًمسدددددتمرًا،

والجتماعيةًعمىًاألوضاعًالصحية،ًوذلكًألنًسياسةًسمطاتًالحدتاللًاإلسدرائيميًفديًالمجدالًالصدحيً

ًكانتًتقومًعمىًعدةًنقاطًرئيسيةًأىمياً:

عدمًوض ًم(ًًو1967إبقا ًالمؤسساتًوال دماتًالصحيةًعمىًماًكانتًعميوًقبلًالحتاللًعامً) .1

 أيةً ططًوبرام ًجديدةًلتطويرًىذهًال دمات.

من ًتطويرًأوًإنشا ًمؤسسداتًصدحيةًأىميدةًأوً يريدةًوالتديًكدانًمدنًشدأنياًتعدويضًالعجدزًفديً .2

 مجالًالرعايةًالصحيةًلممواطنينًمنًقبلًالمؤسساتًالصحيةًالحكومية.

سددددطينيةًبالمؤسسدددداتًعممددددتًسددددمطاتًالحددددتاللًبشددددكلًمبددددرم ًعمددددىًربددددطًالمؤسسدددداتًالصددددحيةًالفمكمدددداًًو

دارةًوماليدةًال ددماتًً"اإلسرائيمية" لحاقوًبنظامًالحتاللًفتنظديمًوا  مستيدفةًبذلكًإذابةًالكيانًالفمسطيني،ًوا 

الصددددددددددحيةًفددددددددددديًاألراضددددددددددديًالمحتمددددددددددةًكاندددددددددددتًتقددددددددددد ًتحدددددددددددتًالسدددددددددديطرةًالمباشدددددددددددرةًلمسدددددددددددمطاتًالمحتمدددددددددددةً

(http://www.pnic.govً).ً

 الصحة في فترة السمطة الفمسطينية :ثالثًا:

منددددذًتسددددممتًالسددددمطةًالفمسددددطينيةًالمسددددؤوليةًعددددنًاألراضدددديًالفمسددددطينيةًالتدددديًأعددددادًالحددددتاللًاإلسددددرائيميً

بعددددًاتفاقيدددةًأوسدددمو،ًسددديطرًالفمسدددطينيونًعمدددىًالمسدددؤوليةًعدددنًالقطددداع1994ًًالنتشدددارًفييددداًفددديًنيايدددةً
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قدمًوضع ًكبيرًفيًالصحيًبصورةًكاممة،ًوورثواًوضعًاًصحيًاًمتيالكًاًيفتقرًألدنىًمقوماتًالتطورًوالت

المكانيات،ًاألمرًالذيًدف ًلمجو ًإلىًتحويلًالكمًالكبيرًمنًالحالتًالتيًتحتاجًلمميارةًالمميدزةًلمعدالجً

بال ارج،ًوالمحولونًىمً"ًالمرضىًالذينًيحتاجونًإلىًاستشارةًأوًعالجًغيرًمتوفرًفديًمستشدفياتًوزارةً

(ًوبمدغًعدددًالحدالتًالمحولدةًلمعدالجًبال دارج48ًً،ًص2003الصحةً".ً)ًالتقريرًالسنويًلوزارةًالصدحةً

ً(ًشدددددددددددددديكاًل268,004,025ً(ًحالددددددددددددددة،ًوبتكمفددددددددددددددةًاجماليددددددددددددددةًبمغددددددددددددددتً)31.721)2005ًفدددددددددددددديًالعددددددددددددددامً

)ًالتقريددرًً%ًمددنًميزانيددةًوزارةًالصددحةً"42.7ً(ًمميددونًدولرًأمريكددي"ًوىددوًمداًيمثددل59.5أيًمداًيددوازيً)

ً(.4،ًمم صًالتقرير،ًص2005ًالسنويًلوزارةًالصحةً

ىذهًالمبالغًالكبيرةًمنًالنفقاتًإذاًمداًعممنداًأنًُجميداًديدونًعمدىًالمدواطنًالفمسدطينيًتجعدلًمدنًالصدعبًًو

عمددىًواضددعيًال طددطًفدديًوزارةًالصددحةًإىماليددا،ًممدداًيدددف ًباتجدداهًإعددادةًتقيدديمًمجمددلًالعمددلًفدديًالددوزارةً

درًالعامدل،ًلدذاًفدالًبددًوالبحثًعنًالسبلًالكفيمةًبتطويرًالعملًالذيًمنًالصعبًأنًيدتمًدونًتطدويرًالكدا

منًالنظرًبجديةًلوضد ً طدطًطويمدةًالمددىًتيدد ًبالنيايدةًلم دروجًمدنًعند ًالزجاجدةًوالرتقدا ًبمسدتوىً

ال ددددماتًبمددداًيتناسدددبًواحتياجددداتًالمجتمددد ،ًومحاولدددةًالسدددتعانةًبدددرؤوسًاألمدددوالًوبدددال براتًالفمسدددطينيةً

التًالموجودةًبيد ًاسدتغاللياًلتطدويرًنظدامًالمنتشرةًفيًأنحا ًالمعمورةًعالوةًعمىًضرورةًتطويرًالمؤى

ًصحيًفمسطينيًمتكاملًوراقيًيستغنيًعنًال دماتًال ارجيةًويقدمًاكتفا ًذاتيًاًفيًذلك.

 : 2012-2006 الواقعة ما بين فترةالالصحة في رابعًا:

ًأدويةً ًمن ًالصحية ًالموارد ًأصبحت ًغزة، ًقطاع ًعمى ًحصاره ًالصييوني ًالحتالل ًفرض ًأن منذ

ًومستيمك ًتتعرضًلمنقصًالدائم، ًووقود ًومعدات ًوأجيزة ًبعضًأصنا ًات ًفقدت ًبعضًالشير وفي

ًأثرً شكلًعدمًالستقرارًالسياسيًدماتًالصحيةًالمقدمةًلممواطنينًًوبالسمبًعمىًواق ًال الدويةًمما

ًال ططًالتطويريةًوفيًتيسيرًالحصول ًعائقينًأساسيينًفيًتنفيذ عمىً دماتًًوالوض ًاألمنيًالسائد

ًالصحية.الًر ًًعاية ًومنس ًأكما ًالرئيسيًكمنظم ًبدورىا ًالقيام ًمن ًالوزارة ًعمىًتمكن ًالعامالن ًىذان ثر
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م2011ً)موق ًوزارةًالصحةًالفمسطينيةً،ًتقريرًانجازاتًلعامًًومراقبًومقيمًلمنظامًالصحيًالفمسطيني

ً.(www.moh.gov.ps ً،عمىًالموق ًاللكتروني:

والوض ًالدائمًمنًالحصارًوشحًالمواردًحافظتًوزارةًالصحةًًفعمىًالرغمًمنًصعوبةًالواق ًالصحيً

عمىًالوض ًالقائمًدونًتراج ًفيًتقديمًال دماتًالصحية،ًبلًدأبتً اللًالسنواتًالماضيةًفيًتطويرً

تقديمًال دماتًالصحيةًفيًفمسطينًمنًقبلًاستمرًًوً.اونوعًًًاال دماتًالصحيةًعمىًجمي ًالمستوياتًكمًً

ً ًووكالة ًالصحة ًالالجئينًوزارة ًوتشغيل ًإلغاثة ًالمتحدة ًوال دماتًالصحيةًًنالفمسطينيياألمم )األونروا(

ًال اصًالصحية.ً ًالقطاع ًومؤسسات ًالربحية ًغير ًاألىمية ًالصحية ًالمؤسسات ً الل ًومن العسكرية،

الرئيسيةًعنًتنظيمًومراقبةًوتر يصًال دماتًالصحيةًباإلضافةًإلىًأنياًًالمسئولةوتعتبرًوزارةًالصحةً

ًعامًًىي ًمنذ ًالفمسطينية ًاألرض ًعمى ًالفمسطيني ًلمشعب ًالصحية ًلم دمات ًاألساسي المزود

.ًكماًتشر ًوزارةًالصحةًغزةًلمرعايةًالصحيةًاألوليةًفيًقطاعًامركز54ًًًتديرًوزارةًالصحةًًوم.1994

سريرًبمعدل1968ًًحواليًقطاعًغزةًوتحتويًعمىًًمستشفىًحكوميًموزعةًعمىًمحافظات13ًعمىً

%82ًأل ًنسمةًوقدًبمغتًنسبةًإشغالًاألسرةًفيًالمستشفياتًالحكومية10ًًسريرًلكل12.4ًًحواليً

ً،مركزًالمعموماتًالصحيةتقريرًصادرًعنًوزارةًالصحةًالفمسطينيةً،)ًأيام3ًحواليًًبمتوسطًمدةًمكوث

ً(.م2012

اضيًالفمسطينيةًفيًاألًر2012ًينًالمقدرًدا لًاألراضيًالفمسطينيةًنيايةًعامًيبمغًعددًالسكانًالفمسطين

%ًفيًقطاعًغزةًذوًالمساحة38.4ً%ًفيًالضفةًالغربيةًو61.6نسمةًيتوزعونًبواق 4,356,931ًً

نسمةًمنًالسكانًيوجد100,000ًً.وتظيرًالنتائ ًأنًلكل2ًلكلًكم4.583ًوبكثافةًسكانية2ًًكم365ً

9ًنسمةًً 100,000سريرًا،ًبينماًي دمًكل17.5ًنسمةًحواليًً 10,000مستشفيانًتقريبًا،ًويوجدًلكلً

ًوتظيرًالنتائ ًأنًلكلً ًىناك1000ًمراكزًصحية، ً.ويعملًفيًً 4,531نسمةًكا ًلمطبيبًالعام زيارة

ًحوالي12ًًالقطاعًالصحيً ًمنيم ًو68أل ًموظفًا ًالصحة %ًفيًالمؤسساتًاألىمية19ً%ًفيًوزارة
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لمواليدًليصلًإلىًبمغًعددًاحيثًً%ًفيًال دماتًالطبيةًالعسكرية.5%ًفيًوكالةًالغوثًالدوليةًو8و

اتًالحكوميةً)ًمستشفياتًوزارةًالصحةًوالمستشفياتًي%مولودًاًفيًالمستشف71.9مولودًا،ًمنيم56,504ً

ومعدلًال صوبة3.5ًًلكلًال ًنسمة،ًومعدلًالزيادةًالطبيعية34.4ًًالعسكرية(،ًوبمغًعددًالمواليدًال امً

5,375ًفردًا،ًوبمغًعددًالوفيات6.1ًًسرةًلكلًسيدةًفيًعمرًالنجاب،ًوبمغًمتوسطًحجمًاأل6.3ًالكميً

منًالمواليدًاألحيا ،ًوبمغ17.8/1000ًًمنًوفياتًاألطفالًالرض ًبمعدلًً 1,005متوفيًمنيمًعددً

ًال ًلكل3.3ًوفياتًال امً)عدد ًالفمسطينية،ًنسمة1000ً( ًالصحة ًالسكانًوالصحة،ً)وزارة م،قطاع2012ًًتقرير

ًًغزة( ًوتشيرًاإلحصائياتًوالبياناتًال. ًلعام ًلمسكانًوالصحة ًالصحة ًفيًتقريرًوزارة أنًًم2012واردة

قطاعًغزةًيشيدًزيادةًسكانيةًمضطردةًوكثافةًسكانيةًمرتفعةًمماًيزيدًالضغطًعمىًالمراف ًالحياتيةًوفيً

ًلمسكان. ًوميسور ًلئ  ًصحية ً دمات ًمستوى ًعمى ًلمحفاظ ًالصحية ًالمراف  ًالمجتم ًًوًمقدمتيا أن

ًً.%ًفيًقطاعًغزة43.7(ًماًنسبتو14ً-0إذًقدرًنسبةًاألفرادًفيًالفئةًالعمريةً)ًًالفمسطينيًمجتمعًاًفتياًً

مولودًاًوالذيًيستدعيًرف ًقدرةًالقطاع56,504ًًماًمجموعو2012ًًوبمغًعددًالمواليدًالجددًفيًالعامً

ًنسبتوً ًما ًأن ًالسكانًو اصة ًمن ًوالكبيرة ًاليامة ًالفئة ًليذه ًالحتياجاتًالصحية ًتوفير الصحيًعمى

نسبةًالولداتًالجديدةًبينماًجم.2500ً%ًمنًالمواليدًالجددًتق ًفيًفئةًالوزنًعندًالولدةًاألقلًمن6.2ً

ًال دماتًوتوزي ً ًبمستوىًىذه ًالرتقا  ًفيًضرورة ًيتمثل ًال دماتًالصحية ًلمقدمي ًفريدًا ًتحديًا تمثل

موق ًالمسؤوليةًالكبرىًفيًاألعبا ًبشكلًيضمنًالوصولًلمنافذًتقديمًال دمةًحيثًتق ًوزارةًالصحةًفيً

ثقافةًاإلنجابًكماًويوجدًً%.71.9ىذاًالسيا ًحيثًشكمتًالولداتًفيًالمستشفياتًالحكوميةًماًنسبتوً

عامًاًلماًيترتبًعميوًمنًمشاكلًصحيةًسوا ًلألمًأوًلممولود.ًكما15ًًالناتجةًعنًالزواجًالمبكرًدونً

أيضًاًأثرهًعمىًصحةًاألمًوالطفلًالذيًيستدعيًتقديمًًعامًاًلو45ًأنًفترةًاإلنجابًالمتأ رًوالتيًتعدتً

ً دماتًالصحةًاإلنجابيةًلتشملًفتراتًماًقبلًالحمل.

ً
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مركزًالسياساتًالصحيةًالعالميةًفيًواشنطنًوالتاب ًلمركزًالدراساتًالدوليةًًالتقريرًالصادرًعنًويشير

بمن ًانييارًالقطاعًالصحيًفيًالستراتيجيةًإنًحركةًالمقاومةًاإلسالميةً"حماس"ًنجحتًبشكلًمذىلً

وتطر ًتقريرًالمركزًالسنويًالذيًأعدهًالكاتبً"حاييمً.قطاعًغزةًعنًطري ًإعادةًتشكيلًوزارةًالصحة

مًحولً)القطاعًالصحيًالفمسطينيًتحتًحكمًحماس(ًإلىًتطورً دمات2012ًممكا"ًفيًفبرايرًلعامً

ًالحال ًعمىًقطاعًالرعايةًالصحيةًمنًمؤسساتًتابعةًلمحركةًإلىًدورىا ًالحكومةًالمسيطرة يًباعتبارىا

ً-ىميا:واستعرضًالتقريرًعدةًأمورًمنًأً.غزة

 -:خدمات الرعاية الصحيةالبنية التحتية و انخفاض جودة من حيث  -1

كانتًمرىقة2007ًًالبنيةًالتحتيةًلمرعايةًالصحيةًعندماًتولتًحماسًالحكمًفيًغزةًعامًبينًالتقريرًأنً

2500ًسريرًباإلضافةًإلىًتعيين30ًوحداتًالعنايةًالمركزةًلتصلًإلىًًضاعفتًعددًاألسرةًفيًو طرة

ًالصحيةً ًال دمات ًتطوير ًفي ًميارة ًبكل ًاستمرت ًحماس ًواألطبا  ًوالممرضين ًاإلداريين ًمن موظفًا

والتحسينًاإلداريًونجحتًفيًتأمينًالدعمًالماليًلمنظامًالصحيًلتغطيةًعممياتياًاليوميةًبدف ًالرواتبً

ذكرًمركزًالسياساتًالصحيةًالعالميةًفيًواشنطنًوالتاب ًلمركزًً.ةًوالوقودًواألجيزةًالطبيةوتوفيرًاألدوي

فيًالذكرىًال مسينًلتأسيسوًأنًحماسًنجحتًبشكلًمذىلًبمن ًانييارًًالستراتيجيةالدراساتًالدوليةً

ًالصحة ًالكاً.القطاعًالصحيًعنًطري ًإعادةًتشكيلًوزارة ًالسنويًالذيًأعده تبًحاييمًوتطر ًتقريره

مًحولً)ًالقطاعًالصحيًالفمسطينيًتحتًحكمًحماس(ًإلىًتطورً دمات2012ًممكاًفيًفبرايرًلعامً

ًالحكومةًالمسيطرةًعمىً ًالحاليًباعتبارىا الرعايةًالصحيةًالتابعةًلحماسًمنًأصولًالحركةًإلىًدورىا

أوس ًنطاقاًأجبرتًقطاعًغزةًحيثًكانتًعمميةًتطويرًقطاعًالرعايةًالصحيةًفيًغزةًجز اًمنًعمميةً

حماسًعمىًالتكي ًم ًاحتياجاتًالسياسةًالعامةًلمحكومةًوليسًمجردًاحتياجاتًالحركةًوالتيًتحولتً
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منًإدارةًالعشراتًمنًالعياداتًالطبيةًال يريةًفيًالضفةًوالقطاعًإلىًإدارةًماليينًالدولراتًلموزارةًم ً

 .أل ًالموظفينًومئاتًاآلل ًمنًالمنتفعين

ً-:لخدمات الصحية في غزةامن حيث -2

ًالتجاىاتً ًإلى ًباإلضافة ًالصحي ًالقطاع ًتطوير ًعمى ًالفمسطيني ًالنقسام ًتأثير ًعمى ًالتقرير ركز

اإلقميميةًالتيًتؤثرًعمىًالساحةًالفمسطينيةًوًتشكيلًنظامًالرعايةًالصحيةًفيًغزة.ًكماًفحصًالتقريرً

ًأنًتداعياتًتطبي ًسياسةًالولياتًالمتحدةًفيًإدارةًحماسً ً،مبينًا الناجحةًلم دماتًالصحيةًفيًغزة

ًفيً ًحيمة ًوسعة ًتحمل ًأثبتتًقوة ًغزة ًقطاع ًفي ًالحكومية ًال دمات ًاإلشرا ًعمى ًحماسًفي تجربة

ًلسياسةًالولياتًالمتحدةًالتيًسعتًلتحقي ًالتوازنًبينًالدعمًاإلنسانيً مواجيةًأزمةًدائمةًمثمتًتحديًا

 ." نًإضعا ًحماسًوأيديولوجيتياًالعنيفةمميونًدولرًوبي1,6ًلقطاعًغزةًبقيمةً

 -:موظفاً  2500تعيين  من حيث -3

سريرًباإلضافة30ً:"ًكماًضاعفتًعددًاألسرةًفيًوحداتًالعنايةًالمركزةًلتصلًإلىًالتقريرًًوأضا  

كماًشكمتًوزارةًالصحةًفيًغزةًالمجمسًً،موظفًاًمنًاإلداريينًوالممرضينًواألطبا 2500ًإلىًتعيينً

ًالف ًالنفقاتًمنًالطبي ًترشيد ًوعمدتًإلى ًوالتدريبًالطبي، ًالتعميم ًباإلشرا ًعمى ًيقوم مسطينيًوالذي

ًازدواجيةً ًمن ًوالحد ًالشفافية ًلتعزيز ًمنيا ًومحاولة ًاإلضافية، ًالعمل ًوساعات ًالعالوات ًتحديد  الل

قبلًًالحصولًعمىًالرواتب،ًأرغمتًكافةًموظفيًالقطاعًالصحيًالعامًفيًغزةًعمىًتقديمًإفادةًبنكية

ً."استالميمًلمرواتب

ً
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ً-:تأمين الدعم المالي لمنظام الصحيمن حيث -5

أكدًالتقريرًأنًحماسًاستمرتًبكلًميارةًفيًتطويرًال دماتًالصحيةًوالتحسينًاإلداريًونجحتًفيً

ةًتأمينًالدعمًالماليًلمنظامًالصحيًلتغطيةًعممياتياًاليوميةًبدف ًالرواتبًوتوفيرًاألدويةًوالوقودًواألجيًز

مؤكداًعمىًأنًالتحدياتًالتيًتواجوًالقطاعًالصحيًمازالتًقائمةًً،الطبيةًرغمًالمحاولتًالمستمرةًلعزليا

بمغًرصيد2011ًًفيًتقريرىاًأنوًفيًشيرًينايرًمنًعامً ( WHO ) كماًبينتًمنظمةًالصحةًالعالمية

ىًرفضًرامًاهللًتسميمياً%ًفيًغزة،ًويعودًذلكًجزئيًاًإل40األدويةًاألساسيةًالتيًرصيدىاًصفرًحواليً

لغزةًحيثًيمولًالبنكًالدوليًثمثيًاألدويةًلمسمطةًالفمسطينيةًفيماًتتكفلًالمجنةًالدوليةًلمصميبًاألحمرً

)"حاييمًممكا"،ًتقريرًمركزًالسياساتًالصحيةًالعالميةًفيًواشنطن،حماسًًبتوفيرًغالبيةًاألدويةًالمتبقية

ًالصح ًالقطاع ًإنييار ًبمن  ًمذىل ًبشكل ًنجحت ًنوفمبر ًاللكتروني:2012ي، ًالموق  ًعمى  م،

http://www.alarab.net/Article/452144ً.ً)ً

 : اإلطار القانوني لمنظام الصحي الحكومي -خامساً 

ً ًلممواطنًالفمسطيني،ًم 2004( لسنة 20قانون الصحة العامة رقم )ينظم ًالمقدمة ال دماتًالصحية

ًالتأمينًالصحيًوالتحويلً ًوكذلكًمنً اللًنظام ًغزةًلم ارجًالمقرًمنًقبلًمجمسًالوزرا  فيًمدينة

.ًباإلضافةًإلىًالتعميماتًالمشتقة1425ً/ًذوًالقعدة/15:ًًميالديةًالمواف 2004ً/ديسمبر/27ًبتاريخ:ً

م،عمى23/10/2013ً)المجمسًالتشريعيًالفمسطينيً،ال دماتًالصحيةًالمقدمةًمنيماًوال اصةًبم تم 

ً(. plc.org/index.php-http://www.palالموق ًاللكتروني:

ً

ً

ً

http://www.pal-plc.org/index.php
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 مستشفيات القطاع الصحي غير الحكومي العاممة في قطاع غزةسادسًا: 

يتركزًنشاطًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًمجاليًال دماتًالصحيةًالوقائيةًوفيًمجالًالرعايةًالصحيةً

ً ًالمستشفيات ًمجال ًوفي ًاألنرواًاألولية، ًقطاعي ًالمجال ًىذا ًفي ًالحكومي ًالقطاع ًويشارك العامة،

والمنظماتًغيرًالحكومية.ًبينماًيتركزًنشاطًالقطاعًال اصًفيًالطبًالعالجي،ًفمعظمًمنشآتًالقطاعً

ًالطبيةً ًاألنشطة ًمن ًعدد ًإلى ًباإلضافة ًأسنان، ًطب ًأو ًا تصاص، ًأو ًعام ًطب ال اصًعيادات

ًال تصاص. ًومستشفيات ًالتاب ًًوًالمساعدة، ًالصحي ًالقطاع ًمستشفيات ًمجموع ًيمي نستعرضًفيما

ًالحكومية ًغير ًالصحية ًوالحًلممؤسسات ًغزة ًقطاع ًفي ًوزارةًماصالعاممة ًمن ًتر يصًرسمي ًعمى ة

ًً-مستشفياتًوىي:ًسبعةالصحةًالفمسطينيةًوالبالغًعددىاً

 :سخان يون –مستشفى دار السالم -1

جنوبًقطاعًغزةًمستشفىًأىمياًغيرًربحيًيتب ًجمعيةًًسنيعدًمستشفىًدارًالسالمًفيًمدينةً انًيًو

ًلممواطنينًفيًمحافظتي1995ًالوفا ًال يريةًوقدًتأسسًفيًعامً) ًلتقديمًال دماتًالصحيةًالمتميزة م(

(ً ًالمستشفى ًسعة ًوتبمغ ًورفح ًيونس ًووحدة18ً ان ًالت صصية ًالعيادات ًمن ًالعديد ًويضم ًسريرا )

وقدًتمًتطويرًالعديدًً،ووحدةًالجراحةًباست دامًالمنظارًال ارجيًعممياتًووحدةًتنظيرًلمجيازًاليضمي

ًالجديد ًالمبني ًإلي ًالمستشفى ًانتقال ًبعد ًوذلك ًب اصة ًالعمميات ًوغرفتي ًالت صصية ًالعيادات ً،من

ًالستقبال ًالت صصيةً،ويشتملًالمستشفىًعمىًالعديدًمنًاألقسامًوىيً)قسم ًالعياداتًال ارجية ً،قسم

ًاألشعة ًالطوارئً،رالم تبً،قسم ًاألسنانً،الصيدلةً،قسم ًطب ًالجراحةً،عيادة ًالدا مي(.ً،قسم ًالقسم

(ً ًبالمستشفى 62ًويعمل ًموظفا ًاثنانًوستون ًدارً( ًمستشفي ً)موق  داريين ًوا  ًوفنيين ًأ صائيين ًبين ما

ً(./ ww.essalamhospital.com/arhttp://wم،ًعمىًالموق ًاللكتروني:2013السالم،ً

ً

ً

http://www.essalamhospital.com/ar/
http://www.essalamhospital.com/ar/
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ًأصدقاء المريض الخيرية: مستشفي-2ً

وبرزتًً،م(ًلسدًالنقصًفيًال دماتًالطبيةًالحكومية1980مؤسسةًطبيةًأىميةًغيرًربحيةًتأسستًعامً)

م(ًحينًاحتضنتًمئاتًالجرحىًوالمصابينًالذين1987ًمكانةًالجمعيةًكمؤسسةًوطنيةًأثنا ًانتفاضةً)

ً ًيكنًميسورا ًالعالجًبالمستشفياتًالحكوميةلم ًعياداتًً،ليم ًالمريضًعشرة ًأصدقا  ًفيًجمعية ويوجد

ًاألطفال ًاألمراضًالباطنيةً،وىيً)عيادة ًالعامةً،عيادة ًالجراحة ًاألن ًواألذنًوالحنجرةً،عيادة ً،عيادة

ًاألسنان ًعيادة ًالعيون، ًأمراضًالنسا ًوالولدةً،عيادة ًاألعصابً،عيادة ًالمسالكًً،عيادة ً،البوليةعيادة

ًالعظام( ًاألشعةً،عيادة ًقسم ًالطبية، ًالتحاليل ً)قسم ًوىي ًطبية ًأقسام ً مسة ًبيا ًيوجد قسمًً،كما

ًالتمفزيوني" ً"التصوير ًالمناظيرً،األلتراساوند ًوالمستودعات(ً،قسم ًالصيدلة ًقسمًً،قسم ًإضافة ًحديثا وتم

ً،اًعممياتًبواسطةًالمناظيرالجراحةًوىوًقسمًمجيزًبأحدثًاألجيزةًيحتوىًعمىًغرفتينًلمعممياتًإحداى

داريين ًوا  ًوفنيين ًأ صائيين ًبين ًما ًموظفا ًعشر ًوتسعة ًمائة ًبالمستشفى ًأصدقا ً)ًويعمل ًمستشفي موق 

ً.ًً(ً http://stride.ps/?page=view_custm&Id=54&p=1م،ًعمىًالموق ًاللكتروني:2013المريض،ً

 مستشفى الوفاء لمتأىيل الطبي:-3

لمحاجةًًم(ًكأحدًفروعًجمعيةًالوفا ًال يريةًًوتمبية1996تأسسًمستشفىًالوفا ًلمتأىيلًالطبيًفيًالعامً)

ويقدمًالمستشفىًً،المجتمعيةًالممحةًباعتبارىاًمركزًالتأىيلًالطبيًاألولًوالوحيدًفيًقطاعًغزةًفيًحينو

اقينًالذينًيعانونًإعاقاتًحركيةًأوًإدراكيةًمنً اللًمجموعةًمنًاألقسامً دماتوًلكافةًالمصابينًوالمع

ًالطبي ً)التأىيل ًعمى ًالذيًيشتمل ًوالتمريضية ًال دماتًالطبية ًقسم ًفي ًتتمثل ًالتي الرعايةًً،الم تمفة

لًوحدةًتأىيً،وحدةًالعالجًبالمعبًواإلثارةًالحسيةً،قسمًالعالجًالوظيفيً،قسمًالعالجًالطبيعيً،التمريضية

ًالجتماعية ًال دمة ًقسم ًاإلدراك، ًالنفسي، ًوالتأىيل ًاإلرشاد ًالت صصيةًً،قسم ًال ارجية ًالعيادات قسم

ًالعالجًالطبيعي ًفيً)عيادة ًتأىيلًاألعصابًوعالجًاآللمً،والمتمثمة ًأمراضًالروماتيزمًً،عيادة عيادة

ًالعظام(ً،والتأىيل ًىشاشة ًالجراحاتًالت صصيةً،عيادة الطبيًالمجتمعيًالتابعةًوبرام ًالتأىيلًً،قسم

http://stride.ps/?page=view_custm&Id=54&p=1
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ًالتثقي ً ًبرام  ًفي ًوالمتمثمة ًالنتفاضة ًعن ًالناتجة ًالمجتم  ًاحتياجات ًم  ًتتماشى ًوالتي لممستشفى

ً،إضافةًإليًالعديدًمنًاألقسامًالمساعدةًوالتيًأىمياًوحدةًاألشعةً،الصحيًلممعاقينًوذوييمًبقطاعًغزة

ًوالتدريبً،الصيدلةً،الم تبر ًالمستمر ًالتعميم ًواإلعالمً،إدارة ًالعامة ًالعالقات ًالحاسوبًً،قسم قسم

ًالمعمومات ًبينًأ صائيينًوفنيين186ًويعملًبالمستشفىً)ً،وتكنولوجيا ًما ًمائةًوستةًوثمانونًكوظفا )

داريين  http://www.elwafa.ps/elwafa-عمىًالموق ًاللكتروني:ًم،2013ً)موق ًمستشفيًالوفا ًلمتاىيلًالطبي،ًوا 

hospital/index.1.html).ً

 مستشفى الخدمة العامة :-4

كجمعيةً يريةًغيرًحكوميةًتعملًفيًالمجال1993ًًجمعيةًال دمةًالعامةًتأسستًفيًمدينةًغزةًعامً

 ًذويًالد لًالصحيًبيد ًتقديمً دماتًصحيةًمتميزةً دماتًصحيةًمتميزةًبرسومًم فضةًتتناسبًم

ًمنًالت صصاتًأىمياً ًالعديد ًوتديرًالجمعية ًواأليتام، ًالشيدا  ًوأبنا  ًالفقيرة ًلألسر ًومجانية المحدود،

ًالتيًتعمل ًوالعممياتًالجراحية ًًقسميًالولدة ًفيًالعام ًواستحدثتًالجمعية ًالساعة. 2005ًعمىًمدار

ًالجمعيةًمنً دماتًطبي ًتقدمو ًالتيًورثًما ًالعامة ًويشتملًالمستشفىًعمىًأقسامًمستشفىًال دمة ة

ًاضافةً ًاألولية ًالرعاية ًوقسم ًالمناظير ًجراحة ًوقسم ًالولدة، ًوقسم ًالعممياتًالجراحية، ًوقسم العيادات،

ًم ًموظفًا ًوثمانون ً مسة ًبالمستشفى ًويعمل ًوأشعة، ًم تبر ًمن ًاأل رى ًالتش يصية ًبينًلم دمات ا

ً ًمستشفي ً)موق  داريين ًوا  ًوفنيين ًالعاأ صائيين ًمةال دمة ًاللكتروني2013، ًالموق  ًعمى  :م،

http://www.pah.ps/new/)ً.ً

 مستشفى العودة :-5

ًانشائو ًفكره ًبدأت ًفمسطينية، ًأىمية ًكمؤسسة ًالصحي ًالعمل ًلجان ًلتحاد ًالعودة ًمستشفى ًيتب 

ًا1993عامً ًالكثافة ً)ذات ًالشمالية ًالمنطقة ًحاجة ًبرزت ًحيث ًلمم، ًالسكان( ًفي ًشفىستلعالية

ًلمجميورًمنً اللًً ًالمستشفىً دماتو ًويقدم ًاألولية، ًوالرعاية ًلم دماتًالصحية ًالممحة يمبيًحاجتيم

http://www.elwafa.ps/elwafa-hospital/index.1.html
http://www.elwafa.ps/elwafa-hospital/index.1.html
http://www.pah.ps/new/
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عددًمنًاألقسامًأىميا:ًقسمًالرعايةًاليوميةًوالطوارئ،ًوقسمًالعياداتًال ارجية،ًوقسمًالعمميات،ًوقسمً

ساندة،ًومستودعًاألدويةًالمركزي،ًويستيد ًأبنا ًالقطاعًالنسا ًوالولدة،ًوقسمًالجراحة،ًوال دماتًالم

ً ًالمرأة (ً ًالميمشة ًلمفئات ًاألولوية ًح  ًاعطا  ًم  ً اصة. ًالشمالية ًالمنطقة ًوأبنا  ًً–عامة ً–الطفل

ًالد ل ً)ً–محدودي ًالمستشفى ًفي ًويعمل ًالسن(، ًبين139ًكبار ًما ًموظفًا ًوثالثون ًوتسعة ًمائة )

داريين ًوا  ًوفنيين ًالعودة،ً)موق ًأ صائيين ًاللكتروني:2013ًمستشفي ًالموق  ًعمى  م،

http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=42&p=1).ً

 مستشفى القدس :-6

تمتمكًالعديدًًًوميةمستشفىًالقدسًيتب ًجمعيةًالياللًاألحمرًالفمسطينيًوىيًجمعيةًصحيةًغيرًحك

ًفيً ًالفروعًالموجودة ًىذه ًوالشتاتًومستشفىًالقدسًىوًأحد ًالغربيةًوقطاعًغزة منًالفروعًفيًالضفة

مًوبسعةًمائةًسريرًويقدمً دماتًمنوعةًضمن2001ًمدينةًغزة.ًوأنشئًفيًالنص ًالثانيًمنًالعامً

العنايةًالمركزة،ًقسمًالحضانة،ًقسمًًقسمًالطوارئ،ًأقسامًالد ول،ًقسم:ًأقساموًالم تمفةًالتيًتشتملًعمى

)موق ًمستشفيًياداتًال ارجية،ًووحدةًالمناظيرًالولدة،ًقسمًالعمميات،ًم تبرًالتحاليل،ًقسمًاألشعة،ًالع

ً.( ex.php?page=view_custm&Id=51&p=1http://stride.ps/indم،عمىًالموق ًاللكتروني:2013القدس،

 مستشفى األمل بخانيونس :-7
ً ًأنشئًعام ًالفمسطينيًفيًقطاعًغزة، ًالياللًاألحمر ًفروعًجميعة ًالنقص1997ًًالمستشفىًأحد لسد

والمناط ًالمحيطةًبيد ًالمساعدةًفيًتوفيرًًالواضحًفيًمستشفياتًالرعايةًاألوليةًفيًالمنطقةًالجنوبية

ًالثانويةًلمسكانًىناك،ًويشملًالمستشفىًعمىًعددًمنًاألقسامًأىمياً:ًقسمًالطوارئ،ًال دماتًالطبية

ةًيقسمًالباطنة،ًقسمًالباطنةًالعامة،ًقسمًالعظام،ًقسمًاألطفال،ًقسمًالنسا ،ًقسمًالعمميات،ًوقسمًالعنا

داريينماًبينًأ صائيينًوفنيينًًو(ًمائةًو مسةًوثمانونًموظفًا185ًويعملًبالمستشفىً)ًالمركزة. )موق ًًا 

ً.( http://www.stride.ps/?page=view_custm&Id=63&p=1م،عمىًالموق ًاللكتروني:2013مستشفيًاألملً،

 

http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=42&p=1
http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=51&p=1
http://www.stride.ps/?page=view_custm&Id=63&p=1
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 : أىم المؤشرات الصحية في قطاع غزةالثانيالمبحث 

 2012-2006خالل الفترة من  

 أو ما يسمى بالديموغرافي : عمم السكان 

ًوالنقصانً ًوالزيادة ًالجغرافي ًوالموق  ًالتوزي  ًحيث ًمن ًأحواليم ًومتابعة ًالسكان ًبدراسة ًييتم ًعمم ًىو

ً.R Penguineber A. and Reber E. The Penguin Dictionary of Psychology. 3 rd Edition. Penguin, 2001ً))عبرًمرورًالوقت

ًالحص ًبدراسة ًيبدأ ًالزواج،ًلذلك ًالتعميم، ًال صوبة، ًالوفيات، ًالمواليد، (ً ًحيثًيتضمن ًالحيوية ا ات

ًالطال ،ًاليجرة،ًالعر ،ًالتوجوًالديني،ًتوزي ًالمواردًوالثرواتً(.

ًبعد ًوب اصة ًم تمفة ًعموم ًالدراساتًفي ًمن ًكثير ًمنو ًوتشت  ًرئيسي ًمحور ًالسكان ًأصبحتًدراسة

ً يرةًطفرةًكبيرة.أنًشيدتًالزيادةًالسكانيةًفيًالمرحمةًاألً

ًالصحيةًًًً ًالمجالت ًفي ًالت طيط ًلعمميات ًوميمة ًأساسية ً طوة ًونموىم ًالسكان ًعدد ًدراسة ًتعد

ًوالقتصادية ًًوالجتماعية ًالعام ًنياية ًفي ًالسكان ًعدد ًقدر ًحيث ًوالتعميم، 2012ًًوالعمرانية

سكانًفيًاألراضيً%(ًمنًإجماليًال38.4مميونًنسمةًفيًقطاعًغزةًبنسبةً)1,672,865ًماًيقاربً

موزعةًعمىً مسًمحافظات2ًً/ًكم4,583بكثافةًسكانية2ًًكم365ًالفمسطينية،ًعممًاًأنًمساحةًالقطاعً

ً ًمساحتو ًوتشكل )ً ًرفح ً انيونس، ًالوسطى، ًغزة، ًالشمال، ًفمسطين1.35ً) ًمساحة ًإجمالي ًمن %

 .ًالتاري ية

 : (الصحية الفمسطينية م، المؤشرات2003التقرير السنوي لوزارة الصحة،) تعريف المفاىيم

 ًمنًًالمولود ًأ رى ًعالمة ًظيرتًعميو ًأو ًالولدة ًعند ًبكى ًأو ًوصرخ ًحيًا ًولد ًمولود ًأي ًىو :

نًماتًبعدىاًبمحظاتً.  عالماتًالحياةًعندًالولدةًحتىًوا 

 ًعددًالذكورًلكلًمائةًأنثىًضمنًالسكانً.ًنسبة الجنس: 
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 ًجزأينًالعمر المتوسط ًإلى ًالسكان ًيقسم ًالذي ًالعمر ًنص ًً: ًيكون ًبحيث ًالعدد، ًفي متساوين

 السكانًأصغرًمنًىذاًالعمرًوالنص ًالثانيًأكبرًمنًىذاًالعمرً.

 ًمتوسطًعددًالسنواتًاإلضافيةًالتيًيمكنًأنًيعيشياًالش صًإذاًاستمرًًمتوسط العمر المتوقع:

 معدلًالوفياتًالحاليًوعادةًيتمًحسابًمتوسطًالعمرًالمتوق ًعندًالولدة.

 نسمةًفيًسنةًمعينةً.09000ً:ًعددًالولداتًلكلًًد الخاممعدل الموال 

 ًىيًنسبةًالزيادةًأوًالنقصانًفيًعددًالسكانًاألساسيًفيًسنةًمعينةًبسببًمعدل النمو السكاني:

 الزيادةًالطبيعيةًواليجرة.

 داتً:ًىيًنسبةًالزيادةًأوًالنقصانًفيًسنةًمعينةًنتيجةًلزيادةًأوًنقصانًالولًنسبة الزيادة الطبيعية

 بالنسبةًالوفياتً.

 نسمةًفيًسنةًمعينة.09000ً:ًعددًالوفياتًلكلًًمعدل الوفيات الخام 

 نسمةًفيًسنةًمعينةً.09000ً:ًالوفياتًالرض ًلكلًًمعدل الوفيات الرضع 

 ًعددًالسكانًفيًمنطقةًماًمقسومًاًعمىًالمساحةًالكميةًلتمكًالمنطقة،ًأيًتساويًًالكثافة السكانية:

 السكانًفيًمنطقةًماًعمىًالمساحةًالكميةًلتمكًالمنطقة.حاصلًقسمةًعددً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 69 

 -الجدول التالي أىم المؤشرات الصحية في قطاع غزة :يتناول و 
 2012 – 2006 خالل الفترة منمؤشرات الدٌموغرافٌة والصحٌة لقطاع غزة ال

 (1جدول رقم )

 2012 2006 المؤشرات

 186728865 183898789 عدد السكان

 51.4 50.7 ذكورنسبة ال

 48.6 49.3 اإلناثنسبة 

 العمر الوسٌط )سنة( 
 متساوٌتٌن من حٌث العدد( مجموعتٌن إلً)العمر الذي ٌقسم السكان 

15.4 17.6 

 الزٌادة الطبٌعٌة )%( 
 وخالل فترة معٌنة( الوفٌات)نسبة الزٌادة فً عدد الموالٌد مقابل 

3.8 3.5 

 6.1 6 األسرةمتوسط حجم 

 598757 468880 الٌدعدد المو

 58375 48323 عدد الوفٌات

 3.3 3.1 نسمة 1000معدل الوفٌات الخام لكل 

 
 2012 – 2006 خالل الفترة منمؤشرات الدٌموغرافٌة و الصحٌة لقطاع غزة ال

(2جدول رقم )  

 2012 2006 المؤشرات

 54 56 التابعة للوزارة األولٌةعدد مراكز الرعاٌة 

 9.4 9.3 نسمة 1008000لكل  األولٌة عدد مراكز الرعاٌة

 13 10 عدد مستشفٌات وزارة الصحة

 18939 18499 مبٌت ورعاٌة ٌومٌة( أسرةوزارة الصحة ) أسرةعدد 

 12.4 10.8 نسمة 10000معدل سرٌر وزارة الصحة / 

 82 78.6 فً المستشفٌات وزارة الصحة األسرة أشغالنسبة 

 2.9 2.6 ارة الصحة بالٌوممتوسط مدة المكوث فً مستشفٌات وز

 114 132 نسمة 1000معدل دخول المستشفٌات / 

 
 2012 – 2006 خالل الفترة منمؤشرات الدٌموغرافٌة و الصحٌة لقطاع غزة ال

(3جدول رقم )  

 2012 2006 المؤشرات

 418325 318618 عدد الوالدات فً المستشفٌات وزارة الصحة فً قطاع غزة

 28536 18869 تشفٌاتعدد الوفٌات فً المس

 
 2012 – 2006 خالل الفترة منمؤشرات الدٌموغرافٌة و الصحٌة لقطاع غزة ال

(4جدول رقم )  

 2012 2006 المؤشرات

 1.6 1.1 نسمة 1000معدل طبٌب لكل 

 1.8 1.1 نسمة 1000معدل ممرض لكل 

 51 37 عدد المختبرات فً وزارة الصحة

 4.6 3.3 لصحة )بالملٌون(السنوٌة فً وزارة ا الفحوصاتعدد 

 1748369 1648222 المؤمنة فً قطاع غزة األسرعدد 

 A.N 6.9 التأمٌن الصحً بالملٌون شٌكل إٌرادات

 134 88 تكلفة الحاالت المحولة للعالج بالخارج بالملٌون شٌكل إجمالً

 من إعداد الباحث بالرجوع إلى :

 .2012 تقرٌر مركز المعلومات الصحٌة الفلسطٌنً لعام-

 .2012تقرٌر مركز اإلحصاء المركزي الفلسطٌنً لعام -
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إٌٝأْ:(1)٠ش١شاٌدذٚيسلُ

ًالسكانيةًفيًقطاعًغزة ًالزمنيةًمنًعاميًًشيدتًالمؤشراتًالديمغرافية -2006 اللًالفترة

ًحيث2012ًً ًممحوظًا ًعامًوصلًتغييرًا ًنسمة1,389,789)2006ًعددًسكانًقطاعًغزة )ً

فيًًممحوظةأيًأنًىناكًزيادةًًتقريباًًً(ًنسمة1,672,865)وصلًإلي2012ًًعامًًوفيًتقريباًً

نسبةًالزيادةًفيًكلًسنةًعمىًمدارًالستًًو%(17ً(ًنسمةًأيًبنسبةً)283,076)عددًالسكانً

وكانتًًالطبيعية،ًادةددددددددددددددددالزيًدلددددددددددددددددمنًمعً%(29)نسمة(ًأيًبنسبة47,1797ًسنواتًبمعدلً)ً

ويرج ًً اللًالمدةًنفسياًعمىًمنًنسبةًالزيادةًالطبيعيةًلإلناثأمذكورًلالطبيعيةًادةًالزينسبةً

ًالبشري. ًفيًالنمو ًبمغتًًذلكًإليًزيادة ًالذكبينما ًًونسبة 50.7ً)2006ًرًفيًعام فيًًو%(

%(ًأماًفي49.3ً)2006ً%(،ًأماًنسبةًاإلناثًكانتًفيًعام50.8ًزيادةً)ًشكمت2012ًعامال

العمرًالوسيطًوىوًأماًً%(.49.2ن فاضًطفي ًعمىًنسبةًاإلناثً)كانتًىناكًا2012ًعامً

ًإليًمجموع ًالسكان ًالذيًيقسم ًتالعمر ًين ًمنًحيثًالعددعمرييتين ًفيًعامًًمتساويتين كان

ًلسكانًقطاعًغزةً(سنة15.4)2006ً ًفيًعام ًوأما لسكانًقطاعًً(سنة17.6كانً)2012ً،

ًالصحةًمنًذلكًزيًويعًالعمرًالوسيطًزاد2012ًنًفيًعامًونالحظًأً،غزة ًتقدموًوزارة لما

ًلممواطنينًبقطاعًغزة ًأنًً. دماتًصحية ًكما ًالزيادة ًنسبة ًمقابلًالطبيعية ًالمواليد فيًعدد

أصبحتًالزيادة2012ًًًعامفيًًو،1000ً/(3.8)2006ًعامًًفيًكانتًالوفياتًفيًقطاعًغزة

ًمقابلًالوفياتًمؤشًا،ًوىذ1000/(3.5الطبيعيةً) ًالمواليد ًمديًالنقصًفيًعدد رًيوضحًلنا

ًأنً األسرةًًأفرادًمتوسطًحجمحاجةًقطاعًغزةًإليًتطويرًنظامًالرعايةًالصحيةًاألولية.ًكما

ًفيًعامًً،(فرد6.2ً)2006ًعامً األسرةًًأفرادًعمىًمتوسطًحجمًان فاضفيناك2012ًًأما

مًلتنظيً(ًوىذاًمؤشرًعمىًمدىًالوعيًعندًالمواطنينًمنً اللًبرام ًالتوعيةفرد6.1ًًفكانتً)

معدلًوبينًالجدولًأنًً.والجدولًيبينًالمؤشراتًالسكانيةًفيًقطاعًغزةًًفيًقطاعًغزةًاألسرة
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(ًمن3.3ًكانتً)2012ًفيًعامًًوً،(3.1)2006ًنسمةًفيًعام1000ًًالوفياتًال امًلكلً

ًً.وفاةًثالثًمواطنين1000ً،ًأيًأنًمنًبينًكلًمعدلًالوفياتًال ام

عددًمراكزًالرعايةًأنً ديموغرافيةًوالصحيةًلقطاعًغزةالمنًالمؤشراتًً(2ويشير الجدول رقم )

ًالتابعةً ًًليااألولية ًًوتقمصتً،مركز(56ً)2006ًًامفيًعًبمغتبقطاعًغزة 2012ًفيًعام

حيثًأنًمراكزًالرعايةًً،اآل رويعزىًذلكًلدم ًبعضياًوتطويرًالبعضًً(ًمركز54)ًلتصبح

يمًتحسبًتوزعيًينطناًومشرائحًالًت دمًجمي ًوً،قطاعًغزةًمحافظاتعمىًجمي ًًةموزعاألوليةً

ًتوزي ًالمراكزًالصحيةًلمرعايةًاألوليةحيثًكانًًحسبًمحافظتو.ًالسكانيةًوالديموغرافيةًكالًً

ًال دمات ًمزودي ًًلكافة ً)100,000ًلكل ًمرك9.3مواطن ًالمراكزً( ًمجموع ًمن ًصحي ز

منًً(ًمركزًصحيًلكلًمواطن9.4كانتً)2012ًفيًعامًًأماً،2006ذلكًفيًعامًالصحيةًًو

،ًوىيًمعدلتًمن فضةًنسبةًلزيادةًعددًالسكانًفيًقطاعًلنفسًالسنةًةمجموعًالمراكزًالصحي

ًبالسكان ًمأىولة ًالغير ًالمناط  ًوفي ًلمسكان ًالجغرافي ًوالتوس  ًتديرً.غزة ًالصحةًًكما وزارة

ًًبقطاع 10ً)غزة )ً ًإحصائيات ًحسب ًًوً،2006مستشفيات ًعام ًعدد2012ًًفي ارتف 

ًتديرى ًالتي ًالمستشفيات ًإلي ًمستشفياتًوزارةًً،مستشفىً(13)ا ًعدد ًفي ًزيادة ًىناك ًأن أي

ً(1,499)2006ًفيًعامًًعددًأسرةًوزارةًالصحةً)أسرةًمبيتًورعايةًيومية(كماًأنً.،الصحة

ًالصحةً/سريرًكماًأنً(1,939ً)ًإلي2012ًعامًًوزادًعددىمً،سرير ًلكلمعدلًسريرًوزارة

وفيًً،أسرة10ًنسمة10,000ًًلكلًًأنأيًسريرً(10.8ً)2006ًنسمةًفيًعام10,000ًً

أيًأنًىناكًزيادةًفيًًسرير1217ًًنسمة10,000ًأيًأنًلكلًًسريرً(17.5)2012ًعامً

حجمًال دماتًالمقدمةًمنًالقطاعًالصحيًزيادةًفيًوىذاًمؤشرًيدلًً،عددًأسرةًوزارةًالصحة

اًيتناسبًبمًقطاعًغزةًيلمواطنالصحيةًالحكوميةًال دماتًًتطويرًتقديمًعمىًمدىًوًالحكومي

لممستشفياتًوالمراكزًالصحيةًالحكوميةًيةًتتوسعاتًلبنىًتحغزةًًوًم ًالزيادةًالسكانيةًفيًقطاع
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ًممحوظً، ًىناكًزيادة ًالصحةًةأيًأن ًوزارة ًسرير ًمعدل ًً،في ًلًةنسبوىيًبطيئة عددًزيادة

لماًيشيدهًالقطاعًمنًحروبًوحالتًطوارئًمستمرةًفيذاًيشكلًعب ًًوالسكانًفيًقطاعًغزةً

ًالصحةًبقطاعًغزة.ًعمى ًالصحةًفيًعامًًوًوزارة أنًنسبةًإشغالًاألسرةًفيًمستشفياتًوزارة

نسبةًإشغالًًيحددًأن(ًوىذاًمؤشرً%82فأصبحتً)2012ًماًفيًعامًأ،ًًو(78.6%)2006ً

يدلًوىذاًً،األسرةًفيًالمستشفياتًوزارةًالصحةًيزدادًوبشكلًممحوظًمقارنةًبالسنواتًاأل رى

ينًال دماتًولكنًحاجةًالمساعداتًوالدعمًحيثًتقدمًلممواطنًإليجةًوزارةًالصحةًبحاًأنعمىً

فيماًكانً.ًاأل يرةفيًالسنواتًًاًًراتًوزارةًالصحةًبقطاعًغزةًو صوصكبرًمنًقدأالمواطنينً

ً(206)2006ًقطاعًغزةًفيًعامًفيًمتوسطًمدةًالمكوثًفيًمستشفياتًوزارةًالصحةًباليومً

فيًمتوسطًمدةًالمكوثًفيًًةنًىناكًزيادةًممحوظأيًأًحالةً(2.9)2012ًوفيًعامًً،حالة

ًباليوم ًالصحة ًوزارة ًعمىً،مستشفيات ًيدل ًمؤشر ًيتمقونًًوىذا ًالذين ًالمواطنين ًعدد زيادة

ً ًوزارةًالصحيةال دمات ًقطاعًالصحةًمن ًًوًغزة.ًفي ًكما ًأن ًالجدول ًد ولًيوضح معدل

مواطنًيد ل1,000ًً(ًأيًأنًمنًبينًكل132ً)2006ًنسمةًفيًعام1,000ًًالمستشفيات/ً

ًً،مواطن132ًالمستشفىً ًفيًعام ًبينًكل114ً)2012ًوأما ًمن ًأيًأن مواطن1,000ًً(

نالحظًأنًفيًالسنواتًاأل يرةًىناكًان فاضًبسيطًلد ولً،ًًومواطن114ًيد لًالمستشفىً

ًالحكوميةًالمستشف ًوغير ًالحكومية ًاألىمية ًالمستشفيات ًمن ًالعديد ًلوجود ًذلك ًويرج  يات

ً.اصةوالمستشفياتًال 

ًً(3الجدول رقم ) ويوضحً ًفيًقطاعًغزة ًوالصحية ًالمؤشراتًالديموغرافية عددًإلىًأنًمن

ً ًعام ًفيًقطاعًغزة ًالصحة ًبمغت2006ًًالولداتًفيًمستشفياتًوزارة ًحالة31,618ً)قد )

(ًحالةًولدةًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظةًًفيًعددًالولدات39,460ً)2012ًولدةًوفيًعامً

واتًبمعدلًدددددددددددددارًالستًسنددددددلةًولدةًحيثًنسبةًالزيادةًفيًكلًسنةًعمىًم(ًحا7,842تقريباً)
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ً ًأيًبنسبةً)307618ً) ًفيًالستًسنوات16.7حالةًولدة( ً%(ًمنًمعدلًالزيادة ًأما عددً.

(ًحالةًوفاةًوفيًعام1,869ً)2006ًفيًالمستشفياتًقطاعًغزةًفيًعامًًالتيًسجمتًالوفيات

(ًحالة667ًتقريباً)ًلوفياتاةًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظةًًفيًعددًا(ًحالةًوف2,536)2012ً

ً ًفيًكلًسنةًعمىًمدارًالستًسنواتًبمعدلً) ًالزيادة ًحيثًنسبة ًأ111ًوفاة يًحالةًوفاة(

فيًالصحيًًالقطاعًأنًنسبةًمرتفعةًمماًيدلًعمىًهوىذً%(ًمنًمعدلًالزيادة،16.7بنسبةً)

ً ًغزة ًلممساعقطاع ًبحاجة ًالمستشفيات نشا ًو اصة ًوا  ًالتحتية ًالبنى ًوتطوير ًلتحسين دات

ًويعزىًذلكً ًالسكانيةً.ًكما ًتتناسبًم ًالتغيراتًالديموغرافية مستشفياتًومراكزًطبيةًجديدة

ًالجديدة ًاألوبئة ًانتشار ًإلي ًوالمعداتًً،أيضا ًالمستمزمات ًونقص ًالمعابر، ًوحالة والحصار

ً.الطبية

ًرقم)ًويبينً ًالديموغرافي4الجدول ًالمؤشرات ًمن )ً ًأن ًغزة ًقطاع ًفي ًوالصحية عددًًمعدلة

معدلًًوً.2012-2006عامًً اللنسمةًفيًقطاعًغزة1,000ًًطبيبًلكلًً(1.6)ًبمغاألطبا ً

ً،مواطن1,000لكلً(ًممرض1.1)2006ًنسمةًفيًقطاعًغزةًفيًعام1,000ًًممرضًلكلً

الم تبراتًفيًوزارةًالصحةًًكماًأنًعددً.مواطن1,000لكلً(ًممرض1.8ً)2012ًوفيًعامً

أيًأنًىناكًًم تبراًًً(51)بمغت2012ًًيًعامًفًوً،اًً(ًم تبًر37)2006ًبقطاعًغزةًفيًعامً

قطاعًفيًعددًالفحوصاتًالسنويةًفيًوزارةًالصحةًبينماًًفيًعددًالم تبراتًبقطاعًغزة.ًةزياد

أيًأنًىناكًزيادةًًفيًعددًً،مميون(4.6ً)2012ًمميون(ًوفيًعام3.3ًً)2006غزةًفيًعامً

ًالصحةًالفحوصاتًالسنوية ًالعملًالمقدمًمنًالقطاعًالصحيًًفيًوزارة ًيدللًعمىًحجم وىذا

العب ًالواق ًعمىًًعمىًالحكوميًلممواطنينًفيًظلًالظرو ًواإلمكانياتًالصعبةًوأيضاًيدلل

ًالصحة ًأنًً.وزارة ًكانًفيًعامًكما ً(164,222)2006ًعددًاألسرًالمؤمنةًفيًقطاعًغزة

ًفيًعددًاألسرًالمؤمنةًةيًأنًىناكًزيادةًممحوظأأسرةً(174,369ً)2012ًفيًعامً،ًًوأسرة
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ويعزىًذلكًلتسييالتًوزارةًالصحةًالمقدمةًلمواطنيًقطاعًغزةًبشأنًالتأميناتًًفيًقطاعًغزة

ًالقطاع ًمواطني ًيعانييا ًالتى ًالصعبة ًالظرو ًالمعيشية ًم  ًيتألم ًبما ًكانتًً.الصحية بينما

وبينًمميونًشيكل.ًً(6.9)2012ًيًعامًإيراداتًالتأمينًالصحيًبالمميونًشيكلًبقطاعًغزةًف

(ً ًرقم ًالتمريضًًو4الجدول ًوطاقم ًالم تبرات ًإعداد ًلمعالجً( ًالمحولة ًالحالت ًتكمفة جمالي ا 

ً ًعام ًفي ًكان ًغزة ًبقطاع ًشيكل ًبالمميون ًشيكل(88.1ً)2006ًبال ارج ًعامًً،مميون وفي

الحالتًالمحولةًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظةًفيًإجماليًتكمفةًً،مميونًشيكل(134.2ً)2012ً

(ً ًتقريبا ًبال ارج ًشيكل(46.1ًلمعالج ًً،مميون ًتدل ًالمؤشرات ًىذه ًتكمفةًكل ًتشكمو ًما عمى

ًالصحيً ًالقطاع ًحاجة ًالي ًذلك ًويعزى ًالصحة ًوزارة ًعمى ًمالي ًعب  ًمن ًبال ارج العالج

ًالتىًمنًشألتطويرًفيًا ًالنادرة ًتقميصًالتحويالتًلم ارجًمثلً)مرضىًل دماتًالصحية نيا

ًً.....الخ(ً،أمراضًالدمً،زراعةًالكمىً،انالسرط

ًقطاعًغزة ًفي ًوالديمواغرافية ًاستعراضًالمؤشراتًالصحية ًالصحيًفإً،وفيًضو  ًالقطاع ن

ونجممياًفيًالبنودًالتيًحددتياًال طةًالتشغيميةًلوزارةًً،الحكوميًيواجوًمجموعةًمنًالتحديات

ً-وتتمثلًفيًاألتي:2012ًالصحةًعامً

 -:(2013)الخطة التشغيمية لوزارة الصحة، واجيت القطاع الصحي الحكوميالتي  أىم التحدياتثانيا: 

ًعدمًصر ًالم صصاتًالماليةًعمىًبندًالموازنةًحسبً طةًالقطاعًالصحيًالحكومي. .1

 صن ًبمغًرصيدىاًصفر.160ًبعضًأصنا ًاألدويةًوالذيًعددىا2012ًًبنيايةًالعامً .2

 صن .199ًيدىاًصفرًمنًالمستيمكاتًالطبيةًبمغًعددًاألصنا ًالتيًرص2012ًبنيايةًالعامً .3

 عدمًوجودًمصدرًماليًثابتًلتغطيةًتكالي ًاألدويةًوالمستيمكاتًالطبيةً. .4
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أزمددةًالكيربددا ًأثددرتًبصددورةًكبيددرةًعمددىًكفددا ةًعمددلًالمولددداتًوعمددىًزيددادةًاسددتيالكًالوقددودًوعمددىً .5

 األجيزةً.

 نًالمواردًالشحيحةًلذلك.الستعدادًالدائمًمنًالوزارةًلحالتًالطوارئًوتس يرًجز ًم .6

حدددربًحجدددارةًالسدددجيلًأبطدددأتًتنفيدددذًبعدددضًالبدددرام ًاسدددتيمكتًجدددز ًمدددنًمدددواردًالقطددداعًالصدددحيً .7

 الحكومي.

 الطمبًالمتزايدًعمىًال دماتًالصحية. .8

 : م،مرجع سابق(2013الخطة التشغيمية لوزارة الصحة،) الرؤية المستقبمية لمواقع الصحيثالثا: 

الصدددحيةًبجميدد ًمسدددتوياتياًوت صصدداتياًبطريقدددةًميسددرةًوفعالدددةًًضددمانًاسددتمرارًتقدددديمًال دددمات .0

 لكافةًالمواطنينًالمشمولينًبنظامًالتأمينًالصحي.

العملًالدائمًوالمتواصلًلتوفيرًاحتياجاتًال دماتًالصحيةًمنًأدويةًومستمزماتًطبيةًوالوصولً .8

عمدىًىدذاًالحتيداطًإلىًالحتياطيًالستراتيجيًالالزمًلتيسديرًأعمدالًالقطداعًالصدحيًوالمحافظدةً

 بصفةًمستمرة.

السددتفادةًالمثمددىًمددنًالمددواردًواإلمكانيدداتًالمتاحددةًلددوزارةًالصددحةًلتحقيدد ًأفضددلً دددماتًصددحيةً .2

ًممكنة.ً"ًتعظيمًالستفادةًمنًالمواردًالمتاحةً

المحافظدددةًعمدددىًالدددز مًالموجدددودًفددديًمجدددالًتطدددويرًالكدددوادرًالصدددحيةًمدددنً ددداللًالتعمددديمًالمسدددتمرً .2

 طبيةًوالصحيةًلتدعيمًالرقيًبال دماتًالصحية.وتشجي ًاألبحاثًال

العملًوالتنسي ًم ًالوزاراتًذاتًالعالقةًعمىًتحسينًالسموكياتًالصحيةًاإليجابيدةًوذلدكًلمتقميدلً .5

 والوقايةًمنًحدوثًاألمراضًالمرتبطةًبالسموكياتًالصحيةًمثلًالسكرًوضغطًالدم.

واجيدةًوزيدادةًالعائددًوالفائددةًمدنًالمدواردًالتنسي ًالكاملًم ًالمؤسساتًالصحيةًاأل رىًلمن ًاإلزد .8

 الصحيةًالفمسطينية.



 76 

اشددددراكًالمجتمدددد ًالمحمدددديًفدددديًتحدددددياتًوزارةًالصددددحةًالحاليددددةًوالمسددددتقبميةًحتددددىًيكونددددواًداعمددددينً .2

 ومساىمينًلالستغاللًاألمثلًلممواردًالمتاحة.

معيدداًحسددبًًتثمددينًدورًالمؤسسدداتًاإلقميميددةًوالدوليددةًالتدديًتدددعمًنشدداطاتًوزارةًالصددحةًوالعمددل .2

 أولوياتناًوالحتياجًالحقيقيًلوزارةًالصحة.

 التوجوًلمتمددًالعموديً)النوعي(ًفيًال دماتًالصحيةًوالتوق ًعنًالتوس ًاألفقيً)الكمي(. ..

الىتمددامًبدددالكوادرًالعاممددةًفددديًوزارةًالصددحةًمدددنًناحيدددةًالرواتددبًوظدددرو ًالعمددلًوكدددذلكًتطدددويرً .00

لحاصدمةًلتمكدينًالكدوادرًالصدحيةًمدنًأدا ًعمميداًبإتقدانًالنظامًاإلداريًبماًيتناسبًم ًالتغيراتًا

 وا  الصًوكفا ةًويسر.

نًالتشريعاتًالصحيةًلمواكبةًالتغيراتًالحاصمةًومتابعةًتطبيقياًوتنفيذىاًعمدىًكدلًتطويرًوتمكي .00

 المستويات.

ظيددارًونشددرًالبياندداتًوالمعمومدداتًالمتعمقددةًبالوضدد ًالصددحيًوكددذلكً .08 العمددلًعمددىًجمدد ًوتحميددلًوا 

ًلمفاىيمًوالمصادرًإلعال ًمبدأًالشفافية.توحيدًا

ً
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من  األعواملمقطاع الصحي الحكومي خالل المقدمة المبحث الثالث: حجم المساعدات 

2007- 2012. 

 -:اواًل: حجم المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي حسب النسب المئوية

 بعد غزة الغربيةًوقطاع الضفة عمى دف تت الفمسطيني لمشعب واألىمية الحكومية الدولية المساعدات بدأت

ًلمدول عقد العام نفس وفي م،1993سبتمبر/أيمول في أوسمو اتفاقية عمى التوقي   المانحة مؤتمر

 األمريكية العاصمة مًفي1993اكتوبر/األول تشرين في الدولية والمنظمات الحكومية، غير والمؤسسات

 لممؤسسات الدعم تقديم منً الل و"اإلسرائيميين" ينالفمسطيني بين السالم عممية دعم أجل من واشنطن

ً:ماًيمي المساعدات ىذه ورا  من اليد  واألىميةًوالتيًمنًضمنياًالمؤسساتًالصحية،ًوكان الحكومية

 تنفيذ منً الل القتصادية التنمية تحسين طري  عن "اإلسرائيميين"و الفمسطينيين بين السالم عممية دعم-

 المناط  إدارة من السمطةًالفمسطينية وتمكين الفمسطيني الشعب حياة تحسين مىع تعمل التي المشاري 

 .إدارتيا تحت تق  التي

 .السياسيةًوالقتصادية الكبرى الدول بمصالح يضر الذي العن  واحتوا  التوتر، أسباب إزالة-

عداتًوالمنحًشكمتًالمساحيثًًوالستقرار. الجماعي األمن أساس عمى قائم أوسطي شر  نظام إنشا -

قطاعًغزةًوبشكلً اصًالقطاعًالصحيًًالدوليةًوالقميميةًعنصرًاًميمًاًفيًتطويرًالقطاعًالصحيًفي

ًً،الحكومي ًالصحية ًال دمات ًتقدم ًالتى ًالرسمية ًالجية ًيعتبر ًغزةألالذي ًقطاع ًوطبقاًً،بنا  وعميو

نًنيةًالفمسطنيةًتشيرًإليًأمطةًالوطحصائياتًالصادرةًمنًوزارةًالصحةًوالوزاراتًالمشاركةًفيًالسلإل

ً ًبين ًما ًالفترة ً الل ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمساعدات ًبمغت2012ً-2007حجم

ً-التاليًيوضحًذلكً:ً(5رقمً)ًوالجدولً(ًشيكل،1,306,599,426)
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 ( حجم المساعدات المقدمة للقطاع الصحً الحكومً حسب النسب المئوٌة بالشٌكل5جدول رقم )



 لرجوع للمصادر التالٌة :من اعداد الباحث با
 .2012المصدر: مركز المعلومات الصحً الفلسطٌنً تقرٌر عام 
 .2012 -2007المصدر: دائرة المخازن و اللوازم العامة بوزارة الصحة 
 . 2012-2010المصدر: دائرة التبرعات بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام 

 .2012-2010ر لألعوام المصدر: اإلدارة العامة للهندسة و الصٌانة التقارٌ
 .2012 -2007المصدر: دائرة المشترٌات بوزارة الصحة 

 .2012 -2007المصدر: الدائرة المالٌة بوزارة الصحة 
 المصدر: وحدة الحاسوب و الشبكات البرنامج المحوسب .

 . 2012 -2010المصدر: اإلدارة العامة للصٌدلة التقارٌر لألعوام 
 . 2012-2010نوك الدم التقارٌر لألعوام المصدر: وحدة المختبرات و ب

 . 2012-2006المصدر: اإلدارة العامة للتعاون الدولً بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام 
 .2012-2007المصدر: دائرة خدمات النقل و المواصالت بوزارة الصحة 

 .2012-2007المصدر: وحدة اإلسعاف و الطوارئ بوزارة الصحة 
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 -( إلى أن :5رقم )دول يشير الج
لمقطاعًالصحيًالحكوميًالمتمثلًبوزارةًالصحةًبقطاعًغزةًبمغت2012ًًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامً

سنواتًيقدمًبوًالمساعداتًإليًوزارةًالصحة،6ًًعميًنسبةًمنذً%،ًوىيًأ67.2(ًشيكلًبنسبة878,483,912ً)

ةًإليًديمومةًلممساعداتًفيًظلًاحتياجاتًوزارةًالصحةًوىذاًمؤشرًيقودًإليًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًبحاج

منًالدعمًلستمراريةًتقديمًال دماتًالصحيةًلمواطنيًقطاعًغزةًو اصةًأنًعددًسكانًالقطاعًفيًتزايدًممحوظ،ً

لمقطاعًالصحي2011ًًوًيعيشًالقطاعًفيًحالةًطوارئًمستمرة.ًبينماًكانًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامً

ًبمغتً)الحكوميًالم ًالصحةًبقطاعًغزة عميً%،ًوىيًثانيًأ24.5(ًشيكلًبنسبة31,9986,232ًتمثلًبوزارة

سنواتًيقدمًبوًالمساعداتًإليًوزارةًالصحة،ًوىذاًمؤشرًيدلًعمىًأنًالقطاعًالصحيًالحكومي6ًًنسبةًمنذً

ً جمالي ًوا  ًغزة. ًقطاع ًفي ًالصحة ًلوزارة ًممحوظ ًتزايد ًفي ًالمساعدات ًوان ًالمساعدات ًإلي المساعداتًبحاجة

(ًشيكل7,240,947ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًالمتمثلًبوزارةًالصحةًبقطاعًغزةًبمغتً)2010ًالمقدمةًفيًعامً

ً ًالظرو 0.6ًبنسبة ًبرغم ًغزة ًقطاع ًفي ًالصحة ًلوزارة ًالمقدمة ًعمىًضع ًالمساعدات ًيدل ًمؤشر %،وىذا

ماًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامًواألزماتًالتىًمرًبياًالقطاعًالصحيًالحكوميًولسيماًحربًالفرقان.ًأ

2009ً(ً ًقدره ًكان ًبقطاعًغزة ًالصحة ًبوزارة ًالمتمثل ًالحكومي ًالصحي ًبنسبة15,845,726ًلمقطاع ًشيكل )

ًأيضا1.2ًً ًوىذا ًاستيالكًً%، ًبرغم ًفيًقطاعًغزة ًالصحة ًلوزارة ًيدلًعمىًضع ًالمساعداتًالمقدمة مؤشر

ًا ًأثنا ًالزماتًالتىًمرًبيا ًالصحية ًموارده ًفيًعام ًإجماليًالمساعداتًالمقدمة ًبينما لمقطاع2008ًًلقطاع.

(ً ًكانًقدره ًفيًقطاعًغزة ًالصحة 3,184,684ًالصحيًالحكوميًالمتمثلًبوزارة ًبنسبة ًشيكل %ً،وىذا0.2ً(

أيضاًمؤشرًيدلًعمىًضع ًالمساعداتًالمقدمةًلوزارةًالصحةًبقطاعًغزةًلماًمرهًبوًمنًحروبًو اصةًحربً

شييدًويزيدًعن1,500ًًالذيًشنتوًطائراتًالحتاللًعمىًقطاعًغزةًم مفةًورائياًأكثرًمن2008ًًالفرقانًعامً

ًفيًعام7,000ًً ًأنًإجماليًالمساعداتًالمقدمة ًكما لمقطاعًالصحيًالحكوميًالمتمثلًبوزارة2007ًًجرحي.

ًبمغتً) ًيدلًعمىًأنًىناكًاحتياج6.3ً(ًشيكلًبنسبة81,857,961ًالصحةًبقطاعًغزة ًأيضا فعميً%،ًوىذا
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6ًلممساعداتًالمقدمةًلوزارةًالصحةًبقطاعًغزة.ًوكانًاإلجماليًالكميًلممساعداتًالمقدمةًلوزارةًالصحةً اللً

(ًشيكل،ًوىذاًمؤشرًيدلًعمىًمدىًاعتمادًالقطاع1,306,599,426ً،ًبمغتً)2012ً–2006ًأعوامًماًبينً

تقديمًال دماتًالصحيةًلمواطنيًقطاعًالصحيًالحكوميًعمىًالمساعداتًال ارجيةًأوًالدا ميةًلالستمرارًفيً

ًيدلًعمىًأنً ًالصحةً اللًاألعوامًالستةًالماضيةًمما ًأنًىناكًتزايدًفيًالمساعداتًالمقدمةًلوزارة غزة،ًكما

جماليًالمساعداتًالمقدمةً اللً ىناكًاىتمامًمنًالدوالًالمانحةًلموض ًالصحيًالفمسطينيًفيًقطاعًغزة.ًوا 

ًبينًعامً ًما %61.5ً(ًشيكلًوبنسبة803,847,911ًمنًاألدويةًوالتيًتقدرً)2012ًً–2006ًالستةًأعوام

وىيًاعميًنسبةًفيًالمساعداتًالمقدمةًلوزارةًالصحةً اللًاألعوامًالستًالماضية،ًأماًإنشا اتًجديدةًوبنيً

ً%،ًوأماًمساعداتًالميماتًالطبيةًفيًالمرتبةًالثالثةًوقدرىا21(ًشيكلًوبنسبة274,591,645ًتحتيةًفتقدرً)

%ًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًلوزارةًالصحة،ًوأماًًباقيًالمساعدات7.2ً(ًشيكلًوبنسبة93,63,28371ً)

ً–األغذيةًً–القرطاسيةًً–النظافةًً–المحروقاتًاألقمشةًً–أجيزةًالحاسوبًً–األجيزةًالكيربيةًً–مثلً)األثاثً

ًالمساعداتًتأتيًبنسبةًمتقاربةًالنقديةًً–سياراتًالنقلًً–سياراتًاإلسعا ًً–اليندسةًوًالصيانةً (ًًكلًىذه

%،ًوىذاًيدلًعمىًضع ًىذهًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًالتىًلمًتمِب1ًتقريباً

ً.بماًيتناسبًم ًالتغيراتًالديمغرافيةًوالسياسيةًًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكومي

بحسب الدول  2012 - 2007مي خالل السنوات من ثانيُا: المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكو 

جمالي التبرعات ً-:المانحة وا 

م ً،2012-2007المساعداتًالمقدمةًمنًكلًدولةًعمىًحدهً اللًالفترةًالزمنيةًمنًً(6يتناولًالجدولًرقمً)

ً-:تحديدًنوعًالمساعداتًالمقدمةًوقيمتياًبالشيكلًلمقطاعًالصحيًالحكومي

ً
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اٌّبٔذخ وئجّبٌٍ اٌزجشػبد ثبٌشُىً يثذغت اٌذو 2012 - 2007ػذاد اٌّمذِخ ٌٍمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ خالي اٌغٕىاد ِٓ ( َىضخ اٌّغب6جذوي سلُ )

 و ئجّبٌٍ اٌّغبػذاد ثبٌشُىً  2012-2007جذوي َىضخ اٌجهخ اٌّبٔذخ ٌٍمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ ِٓ ػبَ 
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 األوًٌ 266,636,413 0 0 518,000 39,000 48,600 7,513,193 6,880 306 0 0 0 296,000 0 52,789 573,383 257,588,262 ِظش 1

 اٌضبُٔخ 216,214,533 0 0 2,590,000 184,223,131 33,491 3,325,971 350,203 0 0 0 0 0 176,761 1,457 1,889,245 23,624,274 اٌغؼىدَخ 2

 اٌضبٌضخ 215,899,216 0 0 0 570,000 1,528,700 967,056 214,770 0 0 0 0 0 12,202 34,629 3,716,667 208,855,192 ثشَطبُٔب 3

 اٌشاثؼخ 88,213,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,510 14,725 88,193,697 رىٔظ 4

 اٌخبِغخ 82,536,965 0 0 1,942,500 51,552,100 6,500 22,068,896 0 0 0 0 0 8,326 122,830 1,715,336 2,848,884 2,271,593 لطش 5

6 
ثٕىن دوٌُخ و 

 اٌغبدعخ 78,737,394 0 0 0 0 2,902,770 0 0 704,713 0 0 5,313,060 0 581,115 13,285 69,196,351 26,100 ِذٍُخ

 اٌغبثؼخ 77,584,062 0 0 388,500 2,405,000 309,627 2,754,075 0 299,917 0 20,031 0 335,664 168,010 380,734 909,157 69,613,347 االُِ اٌّزذذح 7

 اٌضبِٕخ 60,339,816 518,754 0 777,000 5,517,438 304,508 30,150,398 1,709,913 23,744 88,314 253,880 57,801 620,385 1,352,289 799,806 2,475,476 15,690,110 فٍغطُٓ 8

9 
لىافً وغش 

 اٌزبعؼخ 51,398,511 0 0 0 0 39 133,200 0 0 0 80,000 0 11,350 2,450 90,585 126,308 50,954,579 اٌذظبس

 اٌؼبششح 46,249,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,249,947 آٌُّ 10

11 
ِٕظّبد دوٌُخ 

 35,593,834 0 0 1,165,500 2,389,840 1,974,854 4,418,993 0 0 0 1,294 2,027,026 7,980 520,871 1,136,196 8,205,034 13,746,246 ػشثُخ
اٌذبدٌ 

 ػشش

 22,675,492 0 4,625,000 0 4,004,660 531,400 1,119,593 0 0 0 0 0 0 632,522 746,912 852,844 10,162,561 رشوُب 12
اٌضبٍٔ 

 ػشش

 16,748,039 0 0 0 2,615,900 3,678,303 2,547,893 0 85,845 0 0 0 86,837 6,074,533 908,314 750,414 0 إٌشوَج 13
اٌضبٌش 

 ػشش

 15,168,373 0 0 0 15,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,801 4,572 أذؤغُب 14
اٌشاثغ 

 ػشش

 7,156,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,213 7,074,996 عٍطٕخ ػّبْ 15
اٌخبِظ 

 ػشش

 5,232,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,210 5,227,111 اِشَىُب 16
اٌغبدط 

 ػشش

 5,089,406 0 0 0 144,300 0 1,294,456 0 0 0 0 0 54,557 476,627 3,691 289,266 2,826,509 ِبٌُضَب 17
اٌغبثغ 

 ػشش

 4,813,267 0 0 388,500 4,000,000 0 20,350 0 0 0 2,500 0 0 1,002 0 7,490 393,425 االسدْ 18
اٌضبِٓ 

 ػشش

 1,825,285 0 0 0 0 4,567 240,463 5,078 1,801 960 85,948 0 266,423 323,879 137,086 438,343 320,737 ِزجشػُٓ 19
اٌزبعغ 

 ػشش

 اٌؼششوْ 1,813,000 0 0 0 1,813,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ثٍجُىب 20

 1,425,479 0 0 0 90,000 0 945,048 0 0 0 0 0 45,436 0 0 344,995 0 اٌُبثبْ 21
اٌىادذ و 

 اٌؼششوْ

 953,062 0 0 0 0 0 524,656 0 0 0 0 0 7,400 1,650 1,750 214,905 202,701 فشٔغب 22
اٌضبٍٔ و 

 اٌؼششوْ

 431,902 0 0 259,000 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 6,194 166,453 ٌُجُب 23
اٌضبٌش و 

 اٌؼششوْ

 315,340 0 0 129,500 0 0 37,000 0 0 0 0 0 4,329 0 0 9,582 134,929 االِبساد 24
اٌشاثغ و 

 اٌؼششوْ

 706,543 0 0 0 380,000 190,287 106,179 0 0 0 0 0 2,418 9,700 13,676 4,283 0 اَطبٌُب 25

اٌخبِظ 

و 

 اٌؼششوْ



 83 

 496,515 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 194,150 0 277,365 0 اٌىىَذ 26

اٌغبدط 

و 

 اٌؼششوْ

 436,388 0 0 0 0 0 114,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,540 اٌغىَذ 27
اٌغبثغ و 

 اٌؼششوْ

 266,787 0 0 259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,787 اٌجضائش 28
اٌضبِٓ و 

 اٌؼششوْ

 259,000 0 0 259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إٌّغب 29
اٌزبعغ و 

 اٌؼششوْ

 اٌضالرىْ 114,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,209 682 2,146 20,998 88,083 0 0 اعجبُٔب 30

 87,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,890 اٌُىٔبْ 31
اٌىادذ و 

 اٌضالصىْ

 71,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,786 فشَمُبجٕىة ا 32
اٌضبٍٔ و 

 اٌضالصىْ

 62,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,938 13,929 عىَغشا 33
اٌضبٌش و 

 اٌضالصىْ

 32,560 0 0 0 0 0 32,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سوعُب 34
اٌشاثغ و 

 اٌضالصىْ

 17,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,637 اعىىرالٔذ 35
اٌخبِظ 

 اٌضالصىْ

 5,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,003 0 اٌجذشَٓ 36

اٌغبدط 

و 

 اٌضالصىْ

 1,305,608,892 518,754 4,625,000 8,676,500 274,869,369 11,513,646 78,314,828 2,286,844 1,116,581 89,274 445,862 7,398,569 1,749,251 10,671,589 6,129,839 93,355,076 803,847,910 االجّبٌٍ اٌىٍٍ

 
 -:المصادر التالٌة  من اعداد الباحث بالرجوع الً

 .2012مركز المعلومات الصحً الفلسطٌنً تقرٌر عام  -
 .2012 - 2007التقارٌر لألعوام  دائرة المخازن و اللوازم العامة بوزارة الصحة -
 .2012 - 2010ام دائرة التبرعات بوزارة الصحة التقارٌر لألعو -
 .2012 - 2010اإلدارة العامة للهندسة و الصٌانة التقارٌر لألعوام  -
 .2012 – 2007التقارٌر لألعوام  دائرة المشترٌات بوزارة الصحة -

 .2012 - 2007التقارٌر لألعوام  الدائرة المالٌة بوزارة الصحة -
 وحدة الحاسوب و الشبكات البرنامج المحوسب . -
 .2012 - 2010للصٌدلة التقارٌر لألعوام اإلدارة العامة  -
 .2012 – 2010وحدة المختبرات و بنوك الدم التقارٌر لألعوام  -
 .2012 – 2006اإلدارة العامة للتعاون الدولً بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام  -
 .2012 – 2007التقارٌر لألعوام  دائرة خدمات النقل و المواصالت بوزارة الصحة -
 .2012 - 2007التقارٌر لألعوام  الطوارئ بوزارة الصحةوحدة اإلسعاف و  -
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 -( إلى أن :6الجدول رقم ) يتضح من

ً ًالعربية ًمصر ًالصحيًًاحتمتجميورية ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمساعدات ًحجم ًفي ًاألول المركز

ً ًمنًالحكوميًبقطاعًغزة ًبمغت2012ًً-2007 اللًالفترة (266,636,413ً)بقيمةًإجمالية

ًالمساعداتًفيًً،%ًمنًإجماليًالتبرعات20.42ًبنسبةًًوشيكلً وكانًالىتمامًاألكبرًبتقديم

المركزًالثانيًفيًتأتيًفيًًأماًالمممكةًالعربيةًالسعوديةًاألدويةًويميوًاألجيزةًوالمعداتًالطبية.

ً ًغزة ًبقطاع ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمساعدات ًبمغتًحجم ًإجمالية بقيمة

(216,2145,5332ً )ً ًإجم16.56وبنسبةشيكل ًالتبرعاددددد%ًمن ًاألكبرًً،تالي ًالىتمام وكان

ًويميوًاألدوية.التحيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًًالبنيبتقديمًالمساعداتًفيًاإلنشا اتًالجديدةًًو

ًًو ً)بريطانيا( ًالمتحدة ًالمممكة ًكانت ًلمقطاعًفي ًالمقدمة ًالمساعدات ًحجم ًفي ًالثالث المركز

%16.49ًوبنسبةشيكلً(215,485,370ً)بمغتًًاليةبقيمةًإجمالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةً

أماًًألدويةًويميوًالميماتًالطبية.لىتمامًاألكبرًبتقديمًالمساعداتًكانًالً،منًإجماليًالتبرعات

ًتركيا ًفيًدولة ًالصحيًًفكانت ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمساعدات ًحجم ًفي ًعشر ًالثاني المركز

%ًمنًإجمالي1.74ًوبنسبةًًشيكلً(22,675,492)ًبمغتًبقيمةًإجماليةالحكوميًبقطاعًغزةً

ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًاألدويةًويموً ًالمساعداتًالتركية التبرعات،ًوكانًالىتمامًاألكبرًبتقديم

تحتلًدولةًالبحرينًكماًًالتحيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوسياراتًاإلسعا .ًالبنياإلنشا اتًالجديدةًًو

لمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًالمركزًالسادسًوالثالثونًواأل يرًفيًحجمًا

تعتبرًحجمًالمساعداتًًوً%ًمنًإجماليًالتبرعات.0.001وبنسبةًًشيكلً(5,003)بقيمةًإجماليةًبمغتً

يعزىًاليًًضعي غزةًمؤشرًًفيًقطاعًالتركيةًنسبةًإليًباقيًالدولًالمانحةًلمقطاعًالصحيًالحكومي

ًالتركيةً ًالجياتًالمانحة ًيتف ًم ًًالمؤسساتًاألىميةًمبدعإىتمام ومؤسساتًالمجتم ًالمدنيًبما

 .السياسيةًالتركيةًالمتوازنةًبالتعاملًم ًالشعبًالفمسطينيًفيًظلًالنقسامًالسياسيً
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: نسبة الدعم الفعمي لمحكومة ونسبة اإليرادات ونسبة المساعدات لمقطاع الصحي  ثالثاً 

 لي نفقات وزارة الصحةمن إجما 2012-2009 األعوام من خالل الحكومي 

بمغتًالقيمةًالجماليةًلنسبةًالدعمًالفعميًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامً

بمغتًالقيمةًالجماليةًليراداتً( شيكل ،بينما 137,860,633)2012ًًوحتى2009ًًمنً

(ً ًاألعوام ًلنفس ًالحكومي ًالصحي  ( شيكل، أما القيمة االجمالية79,955,589القطاع

التالي  (7( شيكل، والجدول رقم)933,568,817لممساعدات المقدمة خالل تمك األعوام )

 -باالضافة الى النسبة المئوية لكل منيم : ،ه القيم كل عام عمى حدهذيوضح ى
 

 من إجمالً نفقات وزارة الصحة 2012-2009 نسبة المساعدات للقطاع الصحً الحكومً ما بٌن عاموٌوضح نسبة الدعم الفعلً للحكومة ونسبة اإلٌرادات (7رقم )جدول 
 بالشٌكل

 السنة
 الفرق بٌن الموازنة

 المستنفدة و إجمالً اإلٌرادات 
إجمالً 
 اإلٌرادات

إجمالً 
 المساعدات

 نسبة المساعدات
 من إجمالً النفقات 

 نسبة الدعم 
 الفعلً للحكومة 

نسبة 
 اإلٌرادات

 بالشٌكل اإلجمالً

 59,074,226 %42.9 %30.3 %26.8 15,845,726 25,323,874 17,904,626 2009عام 

 53,390,150 %50.1 %36.4 %13.6 7,240,947 26,731,650 19,417,553 2010عام 

 93,395,672 %28.2 %37.6 %34.3 31,998,233 26,323,874 35,073,565 2011عام 

 945,524,991 %2.8 %4.2 %92.9 878,483,911 26,900,065 40,141,015 2012عام 

 المجموع 
 الكلً

137,860,633 79,955,589 933,568,817 81.1% 12.0% 6.9% 1,151,385,039 

 (2شكل رقم )



 -باحث بالرجوع الً المصادر التالٌة :من اعداد ال         
 .2012مركز المعلومات الصحً الفلسطٌنً تقرٌر عام  -
 .2012-2007دائرة المخازن و اللوازم العامة بوزارة الصحة  -
 . 2012-2010دائرة التبرعات بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام  -
 .2012-2010اإلدارة العامة للهندسة و الصٌانة التقارٌر لألعوام  -
 .2012-2007دائرة المشترٌات بوزارة الصحة  -
 .2012-2007الدائرة المالٌة بوزارة الصحة  -
 وحدة الحاسوب و الشبكات البرنامج المحوسب . -
 . 2012-2010اإلدارة العامة للصٌدلة التقارٌر لألعوام  -
 . 2012-2010وحدة المختبرات و بنوك الدم التقارٌر لألعوام  -
-2006ولً بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام اإلدارة العامة للتعاون الد -

2012 . 
 .2012-2007دائرة خدمات النقل و المواصالت بوزارة الصحة  -
 .2012 -2007وحدة اإلسعاف و الطوارئ بوزارة الصحة  -        
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كانتًبنسبةًً.800عامًنسبةًإجماليًالمساعداتًمنًإجماليًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميً

8892%،ًً ًالفعمي ًالدعم ًنسبة ًكانت ًلمحكومبينما ًالنفقات ًإجمالي ًمن ًنتاوكً%،2092ة

ًالنص ًياإليراداتًليا ًمؤشرًيدلًعمىًمدىً.289بًاألكبرًمنًإجماليًالنفقاتًبنسبة %ًوىذا

ًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًعمىً ًالحكومةًفيًتغطية %ًمنًإجماليًنفقات8.92ًاعتماد

نسبةًإجمالي8000ًًعامً.ًبينماًكانًفيًالقطاعًالصحيًالحكوميًعمىًالمساعداتًواإليرادات

بينماًكانتًً،%0298المساعداتًمنًإجماليًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًبنسبةً

منًًبًاألكبرياإليراداتًالنصشكمتًً،%2892نسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًمنًإجماليًالنفقاتً

ًنفقا%5090ًإجماليًالنفقاتًبنسبةً ًفيًتغطية ًالحكومة ًمؤشرًيدلًعمىًمدىًاعتماد تًوىذا

وفيًً.لنفقاتًعمىًالمساعداتًواإليرادات%ًمنًإجماليًا8292القطاعًالصحيًالحكوميًعمىً

كانتًنسبةًإجماليًالمساعداتًمنًإجماليًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاع8000ًًعامً

%،ًبينماًكانتًنسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًالنصيبًاألكبرًمنًإجماليًالنفقات2292ًغزةًبنسبةً

وىذاًً،%8298ًتونسبماًمنًإجماليًالنفقاتًًاألدنىبًياإليراداتًالنصًشكمتًحيث%،2892ً

%8895ًمؤشرًيدلًعمىًمدىًاعتمادًالحكومةًفيًتغطيةًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًعمىً

ًواإليرادات ًالمساعدات ًعمى ًالنفقات ًإجمالي ًً.من ًوفي ًإجمالي8008ًًعام ًنسبة كانت

ً ًالنصيبًاألكبر ًالحكوميًأربًمنذالمساعداتًليا ًالصحي ًنفقاتًالقطاع ًإجمالي ًمن ًأعوام  

%،298ً%،ًبينماًكانتًنسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًمنًإجماليًالنفقاتً.89.بقطاعًغزةًبنسبةً

ًالنفقاتًًوشكمت ًإجمالي ًاإليراداتًمن ًاعتمادًً،%892ًتونسبما ًمدى ًعمى ًيدل ًمؤشر وىذا

ًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًعمىً ًفيًتغطية %ًمنًإجماليًالنفقاتًعمى592ً.الحكومة

ًواإليرادات ًحيثالمساعدات ًلمقطاعًأن  . ًالمقدمة ًالمساعدات ًنسبة ًفي ًممحوظ ًتزايد ىناك
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الصحيًالحكوميً اللًاألرب ًاألعوامًالسابقةًلتصبحًالنسبةًالكميةً اللًاألعوامً

مساعدات،ًبينماًكانتًنسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًمنًال%ًمن2090ًاألربعةًالسابقة

ًالنفقاتً ًً%،08إجمالي ًالنفقاتًبنسبة ًإجمالي ًكانتًاإليراداتًمن ً%،.89بينما

طاعًغزةًعمىًالمساعداتًفيًقوىذاًمؤشرًقويًيدلًعمىًمدىًاعتمادًوزارةًالصحةً

ًالصحيةً ًوالبرام  ًالصحية ًال دمات ًتقديم ًفي ًلالستمرار ًالمحمية ًأو ال ارجية

ًالقطاعًمنًا ًيعانيو ًوذلكًلما منًقبلًًلحصارًالمفروضًعميولمواطنيًقطاعًغزة

الحتاللًوالحروبًوحالةًالطوارئًالمستمرةًفيًالقطاعًوالنقسامًالسياسي،ًوأماًمنً

كلًىذاًيتطمبًتكثي ًًويدًكبيرًفيًعددًسكانًالقطاعًاالناحيةًالديموغرافيةًفيناكًتًز

ليستطي ًتمبيةًاحتياجاتوًلتقديمًًالمساعداتًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة

  دماتًالصحيةًلممواطنيًالقطاع.ال

 األعـــــوامالل ـــــــ: المنح الدراسٌة المقدمة للقطاع الصحً الحكومً خرابعاً 

3009-3043 

ًًو ًينعًالصحيًالحكومي،ًفالجدولالقطاًيتعم ًبتطويرًالكادرًالطبيًوالفنيًفيفيما

(ً ًالتاليين.،2رقم ًمنيمًيحددً( ًالدراسيةًكل ًالمنح ًلمقطاعًعدد الصحيًًالمقدمة

والجياتًالمقدمةًليذهًالمنحً اللًالفترةًالزمنيةًالمحددةًمنًالحكوميًفيًقطاعًغزةً

800.-8008ً:- 
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  3043-3009( المنح الدراسية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل السنوات 8جدول رقم )
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0
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 %21.9 7               1 2 2 1   1 مصر

 %31.3 10                       6 4 االردن

 %3.1 1                     1     السودان

 %3.1 1                   1       المانٌا

 %3.1 1                   1       المغرب

 %25.0 8                       8   اندونٌسٌا

 %3.1 1                       1   اوكرانٌا

 %3.1 1                       1   برٌطانٌا

 %3.1 1                       1   تركٌا

 %3.1 1                       1   روسٌا

 %14.4 32 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 18 5 المجموع الكلً

2
0
1
0
 

 %42.3 11       1 1 4 3   1 1       مصر

 %3.8 1                     1     مالٌزٌا

 %3.8 1                   1       بلجٌكا

 %50.0 13     8             5       االردن

 %11.7 26 0 0 8 1 1 4 3 0 1 7 1 0 0 المجموع الكلً

2
0
1
1
 

 %2.3 2                   2       سوٌسرا

 %55.2 48 1             5   40     2 األردن

 %1.1 1                   1       أسبانٌا

 %1.1 1                   1       القدس

 %1.1 1                       1   السودان

 %2.3 2                   2       ألمانٌا

 %1.1 1   1                       اندونٌسٌا

 %3.4 3                   2   1   برٌطانٌا

 %2.3 2                   2       فرنسا

 %1.1 1                   1       لبنان

 %28.7 25                 6 19       مصر

 %39.2 87 1 1 0 0 0 0 0 5 6 70 0 2 2 المجموع الكلً

2
0
1
2
 

 %51.9 40               15   25       األردن

 %1.3 1         1                 السودان

 %2.6 2   1               1       برٌطانٌا

 %1.3 1                   1       تركٌا

 %28.6 22       6     1   1 14       مصر

 %1.3 1                   1       جنوب افرٌقٌا

 %1.3 1         1                 روسٌا

 %11.7 9                   9       مالٌزٌا

 %34.7 77 0 1 0 6 2 0 1 15 1 51 0 0 0 المجموع الكلً

   222 1 2 8 7 3 4 4 21 10 132 3 20 7 المجموع الكلً

     %0.5 %0.9 %3.6 %3.2 %1.4 %1.8 %1.8 %9.5 %4.5 %59.5 %1.4 %9.0 %3.2 النسبة المئوٌة

 -من اعداد الباحث بالرجوع الً المصادر التالٌة :
 .2012 -2009الصحة لألعوام من المصدر: تقرٌر انجازات دائرة شؤون الموظفٌن بوزارة 

المصدر: تقرٌر انجازات اإلدارة العامة لتنمٌة القوي البشرٌة بوزارة الصحة لألعوام من 
2009- 2012 

 .2012 -2009المصدر: محاضر لجنة البعثات بوزارة الصحة لألعوام من 
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نسبةًالمنحًمنًإجماليًالمنحًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًًكانتً.800عامً

ً%0292كانت ًبعدد، ًاألردن ًدولة ًالمنح ًتقديم ًفي ًدولة ًأعمى ًكانت ًوبنسبة00ًًبينما منح

2ًجميوريةًمصرًالعربيةًبعددًًايمييً،%85منحًوبنسبة2ًًدولةًاندونيسياًبعددًًايميي،2092%ً

ًس،ً%.809منحًوبنسبة ًتركيا ًأما ًوبنسبة ًواحدة ًباقيًالدول%290اىمتًبمنحة ًأما ساىمتًً،

8000ًعامًبينماًفيًً%ًلكلًمنيما.290بمنحةًلكلًدولةًكماًىوًموضحًبالجدولًالساب ًوبنسبة

ًكانتً ًغزة ًبقطاع ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمنح ًإجمالي ًمن ًالمنح ًنسبة كانت

ويميوًً،%50منحًوبنسبة02ًًاألردنًبعددًًبينماًكانتًأعمىًدولةًفيًتقديمًالمنحًدولةً،0092%

ساىمتًبمنحةًلكلًدولةًً،ًأماًباقيًالدول%2892منحًوبنسبة00ًًجميوريةًمصرًالعربيةًبعددً

كانتًنسبةًالمنح8000ًًعامًوفيًً%ًلكلًمنيما.292كماًىوًموضحًبالجدولًالساب ًوبنسبةً

ًكا ًالحكوميًبقطاعًغزة ًالصحي ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمنح ًإجمالي ً%2.98نتًمن ًكانتً، بينما

جميوريةًمصرًًايمييً،%5598وبنسبةًًةمنح22ًأعمىًدولةًفيًتقديمًالمنحًدولةًاألردنًبعددً

(2ًً-0ً)ًساىمتًبمنحًتتراوحًماًبينً،ًأماًباقيًالدول%8292منحًوبنسبة85ًًالعربيةًبعددً

895ًًلكلًدولةًبنسبةًةمنح ًًكما أن فً%. ًالمنحًمنًإجماليًالمنح8008ًعام المقدمةًًنسبة

ًكانتً ًالحكوميًبقطاعًغزة ًالصحي ًدولةًً،%2292لمقطاع ًالمنح ًفيًتقديم ًأعمىًدولة بينما

ً 20ًًاألردنًبعدد ًً،%.509منحًوبنسبة ًبعدد ًجميوريةًمصرًالعربية ًوبنسبةًةمنح88ًويميو

ًًايمييً،8298% ًبعدد ًماليزيا ًً.دولة ًوبنسبة ًواحدةًً،%0092منح ًبمنحة ًساىمت ًتركيا أما

كانتًدولةًو %ًلكلًمنيما.290ساىمتًبمنحةًلكلًدولةًبنسبةًً،ًأماًباقيًالدول%290وبنسبةً

المانحةًلتطويرًالكوادرًالبشريةًفيًالقطاعًالصحيًًلتركياًاألقلًتقديمًلممنحًعمىًصعيدًالدًو

ًًوالحكوميًفكانًمجم ً)منحتينًفيًعام ًالسابقة ًأعوام ًاألرب  ًالمقدمةً الل ًالمنح ً–ً.800ع

ىناكًتزايدًممحوظًفيًنسبةًالمنحًالمقدمةًلمقطاعًويبينًالجدولًاعالهًأنًً،(ًعمىًالتوالي8008
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ًالحكًو ًالصحي ًالسابقة ًاألعوام ًاألرب  ً الل ًمي ًكفا ة ًزيادة ًشأنيا ًمن ًالبشريةًالالتى كوادر

ً ًالسابقةالقطاعًالصحيًالحكوميًفكانتًالنسبةًتفيًالعاممة حيثًً،تأرجحً اللًاألرب ًأعوام

ً.800عامًًا%،ًيميي2292بنسبة8008ًًعامًًا%،ًيميي2.98ًم8000امًأعميًنسبةًفيًعًكانت

%،ًوىذاًمؤشرًيدلًعمىًزيادة0092ًبنسبة8000ًًنسبةًكانتًفيًعامًأدنى%،ًًو0292بنسبةً

القطاعًالصحيًالحكوميًلماًفيًالمانحةًبتطويرًوتدريبًالكوادرًالبشريةًالعاممةًًلاىتمامًالدًو

 .ًماتًالصحيةًالحكوميةًلممواطنينعمىًتطويرًوتحسينًال دلوًأثرًكبيرً

    2012- 2009ل المانحة ما بٌن عام ٌوضح ترتٌب الدو (9جدول رقم )

 النسبة المئوٌة عدد المنح المقدمة للقطاع الصحً الحكومً الجهة المانحة 

 %50.0 111 األردن

 %29.3 65 مصر

 %4.5 10 مالٌزٌا

 %4.1 9 اندونٌسٌا

 %2.7 6 برٌطانٌا

 %1.4 3 نالسودا

 %1.4 3 ألمانٌا

 %0.9 2 أوكرانٌا

 %0.9 2 تركٌا

 %0.9 2 روسٌا

 %0.9 2 سوٌسرا

 %0.9 2 فرنسا

 %0.5 1 المغرب

 %0.5 1 بلجٌكا

 %0.5 1 أسبانٌا

 %0.5 1 إفرٌقٌاجنوب 

 %0.5 1 لبنان

 %100.0 222 الكلً  اإلجمالً

 (8من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم )
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 (4قم )شكل ر 

 
 -( إلى أن :9يشير الجدول رقم )

كانتًدولةًاألردنًفيًالمرتبةًاألولىًفيًتقديمًالمنحًالدراسيةًلمكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًالقطاعً

%منًإجماليًالمنح.ًبينماًكانتًجميوريةًمصر50ً(ًمنحةًوبنسبة000الصحيًالحكوميًبعددً)

راسيةًلمكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًالقطاعًالصحيًفيًتقديمًالمنحًالدًالثانيةالعربيةًفيًالمرتبةً

%ًمنًإجماليًالمنح.ًأماًدولةًتركياًكانتًفيًالمرتبة8.92ً(ًمنحةًوبنسبة85ًالحكوميًبعددً)

ًبعددًًالتاسعة ًالحكومي ًالصحي ًالقطاع ًفي ًالعاممة ًالبشرية ًلمكوادر ًالدراسية ًالمنح ًتقديم في

(85ً ًوبنسبة ًمنحة ًالمنحًوىذ.09( ًإجمالي ًمؤشرًضعي ً%ًمن ًالمساعداتًا ًعمىًأن يدل

ًلم ًفيًالقطاعًالصحيًًالتركية ًالعاممة ًالبشرية ًالكوادر ًالمطموبًلتطويرًوتنمية ًبالقدر تساىم

 قاتًالطوارئ.ًًوحيثًكانتًتركزًعمىًإرسالًالوفودًالطبيةًأثنا ًأً،الحكومي
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الفصل الرابع: الدور التركي في قطاع غزة خالل الفترة من 

3006 - 3043 

   

المبحث األول: المواقف التركية اتجاه قطاع غزة خالل الفترة من 

2006-2012. 

المساعدات التركية لمقطاع الصحي األىمي حجم : الثانيالمبحث 

 2012-2008في قطاع غزة خالل الفترة من 

المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي حجم : الثالثالمبحث 

 .2012 - 2009خالل الفترة من 
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 :تمهٌد

ًاإلست ارتكزت  العدالة حزب عيد في ال ارجية السياسة بتوجيات يتعم  فيما التركيةراتيجية

 جمي  م  تركيا مشكالت إنيا  عمى تعتمد والتي المشكالت تصفير" سياسة عمىًوالتنمية

 ي الجم من مسافة عمى تكون أن أي العالم، في مركز دولة تركيا تصبحًبحيث ،"والدول را األط

 األوسط الشر  في راتالتطًو قمب في وموجودة الدولية، القضاياًكل في ومبادر فعال دور وليا

 والمحاور التجاىات تعدد سياسة إتباع ذلك إلى إضافةًوثقافية، اقتصادية وبأدوات سممي بشكل

 م  المستويات جمي  وعمى متنوعة عالقاتًوتقيمًالجمي ، م  عالقاتيا تفتح أن تعني والتي

فيًًنتناولعنوًًوًأوًضدهًأوًبديالًًًأ رى محاور حساب عمى بمحور عالقاتيا تربط ول لجمي ،ا

ًيضمفيًثالثًمباحث2012ًًً-2006ًقطاعًغزةً اللًفترةًالدورًالتركيًاتجاهًالفصلًىذاً

المبحثً،ًأما2012ًً-2006ًالمواق ًالتركيةًاتجاهًقطاعًغزةً اللًالفترةًمنًالمبحثًاألولً

،2012ًً–2008ً اللًالفترةًمنًًاألىميالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًًعنًيتحدثًالثاني

ًالمبحثًالثالث ًمنًًيتحدثًعنًأما ًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالفترة المساعداتًالتركية

2009ً–ً2012.ً 
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 تجاه قطاع غزةالمبحث األول: المواقف التركية إ

  2012-2006خالل الفترة من 

 -لموقف التركي الحالي من القضية الفمسطينية:معالم اأواًل:

الحزبًووزيرًال ارجيةًالحاليً"أحمدًًورميةًاستراتيجيتوًال ارجيةًمنًمنظحددًحزبًالعدالةًوالتن

ًلمسياسةً ًوال روجًبنظريةًجديدة ًسمًفا ًالذيًاستطاعًصيرًكلًالمحدداتًالمذكورة ًأوغمو" داود

ًمشاك ً"صفر ًمبدأ ًعمى ًتقوم ًالتركية ًالستراتيجي..ًال ارجية ً"العم  ًكتابو ًفي ًأعمنو ًالذي ل"

ًالدولية". 2010ًعددًيونيوًًةاألمريكييقولًأوغموًفيًمقالًبمجمةًفورينًبوليسيًًوًمكانةًتركيا

"رؤيتناًلمسياسةًال ارجيةًالتركيةًتعتمدًعمىًثالثةًمحاور؛ًاألولًيتعم ًبدولتنا،ًوىوًقائمًعمىً

تأ ذًتركياًموقعياًبينًأقوىًدولًالعالم.ًالمحورًالثانيًالتوازنًبينًاألمنًوالحريةًمنًأجلًأنً

يتعم ًباإلقميمًمنًحولنا،ًويقومًعمىًالتأثيرًالقويًفيًالشر ًاألوسطًوالبمقانًوالقوقاز،ًنحنًلً

مميونًتركيًفقط،ًبلًنحنًمعنيونًبكلًمكانًيوجدًفيوًاألتراكًأوًعاشواًفيوًسابًقا.75ًًنمثلً

ًدورًوكممةًفيًجمي ًالقضاياًالمحورًالثالثًوىوًالمحورًال عالميًالقائمًعمىًأنًيكونًلتركيا

ًمنًتشيميًوحتىًالفمبين ًالم تمفة ًالسياسية ًالمناخًإلىًالقضايا ًمنًتغيير ًتركياًً."العالمية إن

ًولًم ً ًأوًحتىًالتناقضًلًم ًالولياتًالمتحدة ًأوغموًليستًفيًموق ًالتصادم حسبًرؤية

ًفيًً"،ًوىيًتبحثًعنًأفضل"إسرائيل"" ًاإلقميميةًبما الطر ًواألدوارًإلحاللًالسالمًفيًبيئتيا

ويرىًالدكتورًإبراىيمًالبيوميًغانمًأستاذًالعمومًالسياسيةًً"."إسرائيل"ذلكًالسالمًبينًالعربًو"

ًداود ًأحمد ً"لمدكتور ًأن ًالتركي ًالشأن ًرؤيتوًًأوغموًو بير ًعن ًتعبر ًأساسية ًنظريات ثالث

دراكوًلذاتوًالحضارية/ًاإلسالمية،ًبحسبًلمعالقاتًالدوليةًتعبيًراًأصي اًلًفيًنسبتوًإلىًأفكاره،ًوا 

مصطمحاتوًىوًفيًكتاباتو،ًوىي:ًنظريةًالتحولًالحضاري،ًونظريةًالعم ًالستراتيجي،ًونظريةً
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عمىًأنًماًيجريًفيًً-التحولًالحضاريًً-حيثًيبرىنًأوغموًفيًاألولىًالعثمانيةًالجديدة".

ًا ًعنًانتصارًالرأسمالية/الميبرالية،ًولًعنًنيايةًالعالمًمنذًسقوطًالتحاد لسوفييتيًليسًتعبيًرا

ًمتعددً ًعالم ًبعده ًالعالم ًسيصبح ًالمدى ًواس  ًحضاري ًتحول ًعن ًتعبير ًىو نما ًوا  التاريخ،

ًمنًبمدً"طر "،أوً"ىامش"ًً-العم ًالستراتيجيًً-وتتمثلًالثانيةًًاألقطاب. فيًإ راجًتركيا

ً ًعضًوا ًكونيا ًفي ًدورىا ًمنًيقتصر ًواحدة ًمقربة ًعمى ً"مركز" ًبمد ًإلى ًوعداوات، ًمحاور في

أماًًالجمي ،ًوفيًالوقتًنفسوًإلىًبمدًذيًدورًفاعلًومبادرًفيًكلًالقضاياًاإلقميميةًوالدولية.

فقوامياًثالثةًمرتكزات،ًأوليا:ًأنًتتصالحًتركياًم ًذاتياًالحضاريةًً-العثمانيةًالجديدةً-الثالثةً

ًبسالم، ًًاإلسالمية ًفيًوتعتز ًالحريات ًوتوس  ًواألعرا ، ًالثقافات ًمتعدد ً"العثماني" بماضييا

ًوالثقةً ًالعثماني ًوالكبريا  ًالعظمة ًحس ًاستبطان ًوثانييا: ًال ارج، ًفي ًاألمن ًوتحفظ الدا ل،

ًم ً ًالستمرارًفيًالنفتاحًعمىًالغرب، ًوالثالث: ًال ارجية، ًالتصر ًفيًالسياسة بالنفسًعند

ًعالقاتًمتوازن ًاددإقامة ًم  ًاإلسالمددددددددددلشة ًمقدمة)ًيددددددر  ًورقة ،ً ًالباسل ًلمعمومًًًرجب ًالتركي ًالعربي لممؤتمر

عمىًالموق ًاللكترونيًً،.ًأنقرة،ًتركيا2010ديسمبر،12ًً-10-"الثقافةًودراساتًالشر ًاألوسط"ً– ATCOSS-2010الجتماعيةً

ً:http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.htmlً

ًذلكً ًالفمسطينيةً اللًًحزبًيمكنًأنًنميزًموق فيًضو  ًمنًالقضية ًوالتنمية العدالة

ًمرحمتينًمتدا متين:

ي" عمى غزة ديسمبر سرائيمحتى اليجوم "اإل 2002منذ وصولو لمحكم في نوفمبر  :األولى

ًالمًوً:2008 ًاستمر ًعيدحيث ًفي ًالتركي ًالدولةًًحزبًق  ًإلعالن ًالمؤيد ًوالتنمية العدالة

التيًاعترفتًبياًتركياًبعدًاإلعالنًمباشرة،ًولمًيطرأًأيًتغيرًعمىًىذا1988ًًالفمسطينيةًعامً

لمجانبًً"إسرائيل"الموق ًالتركيًالمعمن.ًوفيًقضيةًالقدسًاستمرًموق ًتركياًالرافضًلحتاللً

http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html
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ًمنيا ًاللكتروني:ًم،2010ًالباسل،)ًالشرقي ًالموق  ًعمى ًالفمسطينية، ًالقضية ًفي ًتركيا  دور

http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html)ً.ً

 :2012حتى نوفمبر  2008ي" عمى غزة ديسمبر سرائيمالثانية: اليجوم "اإل

ي"ًعمىًقطاعًغزة،ًثمًاستقبالًرئيسًالمكتبًسرائيميًبرفضًالحصارً"اإلحيثًبدأًالموق ًالترك

السياسيًلحركةًالمقاومةًاإلسالميةً"حماس"ً الدًمشعلًبعدًفوزًالحركةًبالنت اباتًالبرلمانيةً

بعدًاستقبالوًلمشعل:ًإنً"ذلكًً-بصفتوًالحزبيةًلًالرسميةًً-.ًوقالًعبدًاهللًغول2006ًعامً

أنًتركياًتسعىًلدورًأكبرًفيًمنطقةًالشر ًاألوسط،ًوأنوًلًيمكنياًأنًالستقبالًمنًمنطم ً

ًالعملًًتق ًموق ًالمتفرج، ًستواصل ًوأنيا ًالفمسطينية، ًبالمشكمة ًميتمة ًعمىًأنًتركيا مشدًدا

ً"اإل ًوق ًالعن ًبين ًموق ًحكومةًسرائيمعمى ًفإن ًلتصريحاتًغول، ًوالفمسطينيين.ووفًقا يين"

ًا ًفي ًوالتنمية ًم حزبًالعدالة ًانطم ًمنً اللًًًلتعامل ًالمفروضًعمىًقطاعًغزة الحصار

ًوالقيامً ًغزة، ًأىالي ًم  ًالتركي ًالشعب ًتعاط  ًإلى ًإضافة ًفاعل، ًإقميمي ًدور ًلمعب السعي

ًثمًتصاعدتًحدةًالموق ًالتركيًبعدًأحداثًثالثةًىامةًوىي:ًبمبادراتًشعبيةًلفكًالحصار.

1-ً ًديسمبر ًغزة ًقطاع ًعمى ًالصييوني ً-2008العدوان ًأردوغان2009ًًيناير ًوص  حيث

نًمنًلمًيدينواًًعدوانًسافر،"إسرائيل"العتدا ًبعباراتًمثل:ً"إنًماًيحدثًفيًغزةًمنًقبلً وا 

بينماًنقمتًصحيفةً"حريت"ًالتركيةًعنًوزيرًال ارجيةًالتركيًًاليجومًعمىًغزةًمزدوجوًمعايير.

ً ًال ارجيةً"اإلً-عميًباباجانً-حينيا ًسرائيمقولوًلوزيرة ًلكنًية" ًمفتوحة، ً"أبوابنا تسيبنيًليفني:

ًعميكًأنًتتحدثيًعنًشروطًوق ًإطال ًالنارًإذاًأردتًالمجي ًإلىًتركيا".

http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html
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ي"ًشيمونًبيريزًفيًسرائيمالمناظرةًبينًرئيسًالوزرا ًالتركيًرجبًطيبًأردوغانًوالرئيسً"اإل-2

قشةًتداعياتًفيًالجمسةًالم صصةًلمنا2009ً-1-29مؤتمرًدافوسًبعيدًانتيا ًالعدوانًفيً

الحربًعمىًغزة،ًوقدًعقدتًعمىًىامشًجمساتًالمنتدىًالقتصاديًفيً"دافوس"،ًحيثًقالً

أردوغانًلبيريز:ً"أشعرًباألس ًأنًيصف ًالناسًلماًتقولو،ًألنًعدًداًكبيًراًمنًالناسًقدًقتموا،ً

مًانسحبًوأعتقدًأنوًمنًال طأًوغيرًاإلنسانيًأنًنصف ًلعمميةًأسفرتًعنًمثلًىذهًالنتائ "،ًث

ًمنًالجمسةًاعتراًضاًعمىًعدمًإعطائوًوقًتاًكافًياًومساوًياًلبيريز.

ً"اإل-3 ً)سرائيمالعتدا  ًلغزة ًالمتجية ًالتركية ًالحصار ًكسر ًسفن ًعمى ًالعسكري مايو31ًًي"

(ًواستشيادًتسعةًأتراكًبدمًباردًعمىًالسفينةًمرمرة،ًوىيًالعمميةًالتيًأشادًبياًرئيس2010ً

حيثًوص ًأردوغانًاليجومًفيً طابًلوًأمامًالبرلمانًًي"ًبنيامينًنتنياىو.سرائيمالوزرا ً"اإل

ماًحدثًقائاًل:ً"ضميرًاإلنسانيةًتمقىًواحًداًمنًأشدًالجروحًعمىًمرًالعصور"،ًوأنوً"يستح ً

"ً"إسرائيلكافةًأشكالًالمعن"ًو"سقوًطاًمنًالناحيةًاإلنسانيةًوتيوًراًحقيًرا"ًو"إرىابًدولة"ًمحذًراً

ًت ًأل ًفإنًمن ًغالية ًتركيا ًالذيًتعتبرًصداقة ًوبالقدر ًمواكبتيا. ًأو ًتركيا ً"ا تبارًصبر حاول

وشددًأردوغانًعمىًأنًتركياًلنًتديرًظيًراًلمشعبًالفمسطينيًأوًًمعاداتياًقاسيةًبالقدرًنفسو".

ًغزة. ًمنًًلقطاع ًبعدد ًالتركية ًالحكومة ًقامت ًالعتدا ، ًحادث ًعمى ًسري  ًفعل ًرد وفي

لغا ًثالثًمناوراتًعسكريةًمبرمجةًًاإلجرا ات،ًمنيا استدعا ًالسفيرًالتركيًلدىًتلًأبيب،ًوا 

ً ًم  ًالمبارياتً"إسرائيلمشتركة لغا  ًوا  ًاليجوم، ًمجمسًاألمنًلجتماعًطارئًلمناقشة ًودعوة ،"

ً"إسرائيل"التيًكانًمنًالمفروضًأنًيشتركًفيياًمنت بًتركياًلمشبابًلكرةًالقدمًوالموجودًفيً

ًمجمس ًودعوة ًإلىًاجتماعًطارئ.ًحينيا، ًلدولًمنظمةًًحم ًالناتو ًمؤتمًرا ًقاطعتًتركيا كما

ً ًالذيًنظمتو ًالسياحة ًحول ًالقتصاديًوالتنمية ًً"إسرائيل"التعاون ًأكتوبر ًشير ؛2010ً الل
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احتجاًجاًعمىًعقدهًفيًالمدينةًالمقدسة.ًوقدًوضعتًتركياًشروًطاًلعودةًالعالقاتًإلىًطبيعتياً

ً ًالع"إسرائيل"م  ًمنيا ًعمىً، ًوالموافقة ًالتعويضات، ًودف  ًاليجوم، ًحادثة ًعن ًالرسمي تذار

ًتحقي  ًلجنة ً)ًدوليةًتشكيل ًاللكتروني2010ًالباسل، ًالموق  ًعمى ،ً ًساب  م،مرج 

:http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html)ً.ًً

ً-من المقاومة الفمسطينية: التركي فالموقثانيًا:

ً-حكمًالموق ًالتركيًمنًالمقاومةًالفمسطينيةًفيًعيودىاًالم تمفةًعدةًعواملًمنيا:

الموق ًالتركيًالمعمنًفيًإطارًالمحدداتًالمعمنةًمنًقبل،ًوىيًالحفاظًعمىًالعالقةًم ً-1

ً ًنجاح ًفإن ًثم ًومن ًالتركي، ًالقومي ًاألمن ًوحماية ًً"إسرائيل"الغرب ًالمقاومةًفي ًبين الربط

الفمسطينيةًوعممياتًحزبًالعمالًالكردستانيًالمسمحةًعمىًاألراضيًالتركيةًجذبًتأييًداًتركياً

ًإذ"إلسرائيل ً اصة ًالمقاومة، ًحساب ًعمى "ًً ًبينًً"إسرائيل"نجحت ًما ًعالقة ًوجود ًتثبت أن

"حيث1982ًًمًي"ًلجنوبًلبنانًعاسرائيمفصائلًالمقاومةًوالحزب،مثمماًحدثًفيًالجتياحً"اإل

ًفيً ًاألرمني ًوالجيشًالسري ًالعمال ًحزب ًبتدريبًعناصر ًالتحرير ًمنظمة ًقيام ًلتركيا أكدت

ً.لبنان"

ًحقًّاً-2 ًبوصفو ًأرضو ًوتحرير ًالمقاومة ًفي ًالفمسطيني ًالح  ًلتأييد ًالدا مي ًالشعبي الضغط

ًفيًإطارًالحفاظًعمىًالعالقاتًال ًوكذا ًالمواثي ًوالشرائ ًالدولية، ًكفمتو قتصاديةًم ًمشروًعا

ًالنفطيةً اللًالسبعينياتًوالثمانينياتًمنًالقرنًالعشرينً ًالطفرة ًالعربيً اصةًفيًفترة العالم

ًالجانبً ًإلى ًيميل ًكان ن ًوا  ًالحياد، ًأيًضا ًفيو ًالتركية ًالسياسة ًعمى ًغمب ًوالذي الميالدي،

رفتًتركياًالفمسطينيًعمىًاألقلًمنًناحيةًالتصريحاتًالمعمنةًوليسًعمىًأرضًالواق .فقدًاعت

http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html
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ووصفتًال ارجيةًالتركية1979ًًوسمحتًبافتتاحًمكتبًلياًعام1975ًًبمنظمةًالتحريرًعامً

ًاألولىً)ديسمبرً ًعمىًالنتفاضة ًالفعلً"اإلسرائيمي" ً"انتياكًلمحقو ًاإلنسانية1987ًرد ًبأنو )

مىًأرضًلمفمسطينيين،ًوطالبتياًبوق ًىذاًالسموك"ًبينماًعمىًالمستوىًالفعميًلمًتت ذًقراراتًع

ووفًقاًلمبعضًفإنًتركياًسمحتً"لبعضًالوكالتًال اصةً".ًالواق ًضدًىذاًالتصعيدً"اإلسرائيمي

إبانًالنتفاضةًالفمسطينيةًفيًاألراضيًالمحتمةًفي1988ًًفيًتركياًفيًالرب ًاأل يرًمنًعامً

ًلتقميلًاعتمادى ًبأجورًمجزية ًمنًالعمالًاألتراكًلمعملًفيً"إسرائيل" ًعمىًمجالًإرسالًعدد ا

ً ًفي ًالعدد ًىذا ًوقدر ًالفمسطينية 25/1/1989ًًالعمالة ًتركي"3ًبحوالي الباسل،ً)ًآل ًعامل

ً(. http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.htmlم،ًمرج ًساب ،ًعمىًالموق ًاللكترونيً:2010

كانون  25 فًًجرت التً الفلسطٌنٌة االنتخابات فً حماس حركة فوز من تركٌا : موقفثالثاً 

 -:2006 ٌناٌر/الثانً

 أجوا ًمن وسط م، 2006 يناير/الثاني كانون 25 في التشريعية الفمسطينية النت ابات جرت

 المحممينمنً العديد إجماع وحسب المركزية، النت ابات لجنة أعمنتو ما حسب والنزاىة اليدو 

 (واإلصالح التغيير قائمة(حماس حركة فازت النت ابات ىذه وفيً.والدوليين المحميين والمراقبين

 % 57.6 ماًنسبتو أي ،الفمسطيني التشريعي المجمس مقاعد من 132 منًأصل مقعًدا 76 دب

 المتحدة الوليات أن إل النت ابات، ىذه وديمقراطية نزاىة من الرغم المجمس.وعمى أعضا  من

ًوالتحاد  عن المساعدات وقطعت الحركة، عمى عزلة فرضت "إسرائيل"وًاألوروبي األمريكية

عنً حماس حركة ت مي ضرورة عمى والدولية اإلقميمية األطرا  إجماع وسط الشعبًالفمسطيني،

ًالعن " ًالتشريعيةًإسرائيل"ب "والعترا " ًالنت ابات ًنتائ  ًفي ًوسياسية ًاحصائية )"قرا ة

ًالموق ًالفم ًعمى ًلإلعالم ًالفمسطيني ًالمركز ًموق  ًالوسط، ًالشر  ًدراسات ًمركز سطينية"،

ً(ً. info.info-http://www.palestineاللكتروني:

http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html
http://www.palestine-info.info/


 100 

ىوًالنفتاحًعمىًحركةًحماسًبلً تركيا قبل من جا  والسري  والمفاجئ األبرز الموق  لكنً

ً ًسياسيًًونقل ًالحركة ًدعم ًعن ًفضاًل ًالصراع ًأطرا  ًإلى ًالحركة ًدعوةًتصورات ً الل ًمن ا

ًحماسأ ًلحركة ًالنت ابي ًالستحقا  ًاحترام ًضرورة ًإلى ًردوغان ًان ًال ًيراهً. ًالتحرك ىذا

نًحركةًحماسًقدًوضعياًالتحادًأاًًوو صوصًًً،نوًمجازفةًمنًقبلًالحكومةًالتركيةأالكثيرونً

كياًجاىدةًالنضمامًاليوًتحتًلئحةًالمنظماتًاإلرىابيةًواألمرًكذلكًبيًالذيًتسعىًتًرًواألوًر

بالنسبةًلإلدارةًاألميركيةًالتيًتشتركًتركياًمعياًفيًعضويةًحم ًالناتوًوغيرىاًمنًالتحالفاتً

ردوغانًمنًحماسًأوجدتًأموق ًحكومةًًإنًاإلستراتيجيةًالميمةًلتركياًم ًالولياتًالمتحدة.

ًالم ًمن ًالتركيًو صوصًًانتقاداتًليا ًالبرلمان ًفي ًرئيسًحزبًالشعبًالجميوريًذاًعارضة ا

ً ًال طأ ًمن ًالذيًقال: ًبايكال( ً)دنيز ًاليساريًالعممانيًالمتشدد ًعنًأالتوجو ًالحكومة نًتداف 

ً(. 309م، ص1997نور الدين، )ًاًلمًتت ذهًالدولًالعربيةًنفسيانًتتبنىًموقفًًأحركةًحماسًًو

 فبعد  بالحكومة،ًحماس بحركة والقبول الفمسطيني، الشعب رات يا بضرورةًاحترام تركيا نادت

 رئيس أعمن م 2006يناير/الثاني كانون 27 في أي حماس حركة فوز منًإعالن فقط واحد يوم

 مشتركة مبادرة تقديم عن الباكستاني الرئيس م  لقائو  الل أردوغان طيب التركيًرجب الوزرا 

ًالمؤتمر يكون  ،"إسرائيل"و الفمسطينيين بين التوسط أجل من دور، اوتركي اإلسالمي لمنظمة

 فرضتيا التي القتصادية العقوبات م 2006فبراير/شباط 21 انًفيددددددددددددددددددددأردوغ قددددددددددتددددددددددان ذلكدددددددددك

ًديمقراطي ىذا إن " وقال "إسرائيل"  لمشعب احترام عدم كسدددددددددددويعًمقيدة، ةددددددددددددددددددددسي م 

ً)ً)تقريرني"دددددددالفمسطي ًرقم 17ًمعمومات ًالفمسطينية، ًوالقضية ًتركيا ًالموق 2010(، ًعمى ًاللكتروني:ًم،

http://www.alzaytouna.net/permalink/4495.htmlً)ً.ً

ً
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 المكتبًالسياسي رئيس قام حماس، لحركة العربي وحتى والدولي "يسرائيماإل "الحصار ظل وفي

ًوزير التقى حيث م 2006 برايرف/شباط 16 في أنقرة بزيارة لمشع  الد ماسح لحركة  م 

 العديد حدثت لكنًال ارجية. وزارة في الموظفين من وعدد غول، اهلل عبد آنذاك التركي ال ارجية

 وجيت التي المحددة معرفةًالجية عدم  الل من ذلك تجمىًارة،ددددددالزي ىذه حول المالبسات من

 طمب من ىو مشعل  الد أمًأن والتنمية العدالة حزب أم التركية ال ارجية وزارة ىي ىل الدعوة،

 رئيس م  مشعل  الد بعدمًلقا  وذلك الزيارة، ببرنام  اللتزام يتم لم ذلك عمى عالوة الزيارة،

 غول اهلل عبد التركي وزيرًال ارجية م  عقد الذي المقا  أن كما أردوغان، طيب رجب الحكومة

 الزيارة ىذه شكمت ذلك وم  وزارةًال ارجية، مقر في يعقد ولم والتنمية، العدالة حزب مقر في عقد

 أن  الليا من تركيا وأرادتًاس،دددعمىًحم "يسرائيماإل"و يدددددالدول ارددددددددالحص لكسر ايجابية  طوة

ًممنيا لممجتم ًالدولي وكذلك حماس، لحركة الرسائل من العديد توصل  لحركة تركيا طالبة:

 رجب عميو أكد ما وىذا التفاوضًمعيا، قبل "العن  نبذ" و "إسرائيلب "اعترافيا بإعالن حماس

 إن....العممية بيذه مساعدة لنًتكون إسرائيل"ب"العترا  عدم سياسة إن "بقولو أردوغان طيب

 موتقب ماًلم وىذا "لمماضي فيًالماضي وتصرفاتيم عاداتيم يتركوا أن حماس في اإل وة عمى

 الضروري من أنو معناه ما أنًترسل تركيا أرادت فقد الدولي المجتم  صعيد عمى أما حماس.

 أحمد وصفيا والتي ونزيية، انت اباتًديمقراطية عمى بنا  جا ت التي حماس حركة م  التعامل

 وعمى.ً"نتائجيا تقبل لم والتي المنطقة النزييةًفي الوحيدة الفمسطينية النت ابات إن "أوغمو داوود

 قناة فتحت أنيا إل بمواقفو، طر  كل بفعلًتمسك نتائ  عن تسفر لم الزيارة ىذه أن من الرغم

 سيزر دتدددددددنج ددأحم يدركدددالت الرئيس قام ذاتو، اإلطار وفي.ًحماس وحركة تركيا بين تواصل

 الرئيس التقى حيث م2006/يونيورانحزي8ً-7فيًةدالمحتم يةددددددددالفمسطينًاألراضي إلى ارةددددددددددددددددزيدب

 عمى ويعم  ىنيو، إسماعيل الفمسطينية الحكومة رئيس يمتقي أن دون عباس محمود الفمسطيني
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"ًالفمسطيني الشعب  يارات إلى إسا ة أعتبر الموق  ىذا أن" ًقائال نورًالدين محمد الكاتب ذلك

قناةًالتركيةًالفضائيةً،ًعمىًالموق ً)"لقا ً اصًم ًوزيرًال ارجيةًالتركيًاحمدًداوودًاوغمو"،ً

ً(.http://www.trtarabic.tv/arاللكتروني:

 زيارةً الد أثرًتركيا واجيتيا التي الصعوبات معرفة من لبد التركي السموك نفيم حتى ولكن

 التي النتقادات من العديد ىناك كان فدا مًيا.ال ارجي أو الدا مي الصعيد عمى سوا  مشعل،

 الشعب حزب زعيم قال حيث المعارضة؛ بعضًاألحزاب من التركية حكومةال إلى وجيت

 أن يمكن حماس وفد زيارة إنً(Denis Baykal)"بايكالً دنيز المعارض العمماني الجميوري

 ،"واإلرىاب العن  محاربة عمى تركيا بتصميم إلىًالتشكيك وتعود تركيا، بصورة كثيًرا يضر

ًأبرزًو التي النتقادات ذلك إلى إضافة  صحيفة ومنيا الزيارة، ليذه التركية الصح  جيتيا

 ليذا سيكونً...تركيا إلى يسي  الدبموماسي ىذاًالعرض إن ا:"افتتاحيتي في قالت حيث "حرييت

 رجب التركي الوزرا  رئيس رغبة إن " :فقالت راديكالفةًصحي أما ثمن، لو لًمعنى الذي العمل

 م  الجيدة أنقرة عالقات عمى مراىًنا وحماس "إسرائيل"بينً وسيًطا يكون أن في أردوغان طيب

 إضافة أنقرة، إلى مشعل زيارة عمى العبرية لمدولة الفعلًالعني  رد بسبب سدى ذىبت الطرفين،

 الكردستاني العمال وحزب حماس حركة بين لممقارنة الصح ًالتركية غالبية ذىبت ذلك إلى

 الزيارة من "يسرائيماإل" الموق  م  ذلك في منسجمة الم،تركياًوالع في إرىابًيا حزًبا يعتبر الذي

 الصعيد عمى أماًلزيارتيا أوجالن اهلل لعبد "إسرائيل" لتركياًبدعوة مشعل  الد دعوة قارن عندما

اًدددددددم حسب الزيارة ىذه والضغوطاتًبسبب النتقادات من لمعديد تركيا تعرضت فقد ال ارجي،

 لسان عمى تركيا انتقدًالذي "يسرائيماإل" الموق  وتحديًداًالتركية، لكادددددددرادي صحيفة في جا 

 ":قال الذي "يسرائيماإل" الوزرا  رئيس باسم المتحدثً (Raanan Gissin)غيسين رعنان

 ورجالو أوجالن اهلل عبدً"يةسرائيماإل" الحكومة دعت إذا التركي الوزرا  رئيس شعور عن أتسا ل
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-http://www.al عمى الموقع االلكتروني: ،ريدة االيامــــــ، ج18/02/2006 ة،ــــــــالتركيف ـــالصح)ً"إسرائيل" إلى

ayyam.com/article.aspx?did=33467&Date=2/18/2006.) 

ً:ًحماس حركة تجاها التركي الموقف :رابعاً 

ً:أىميا لعل اعتبارات عدة  الل من حماس لحركة وقبوليا رؤيتيا في تركيا تنطم 

 أردوغانًمن طيب رجب الوزرا  رئيس عميو أكد ما ىذا ،"إرىابية"حماس حركة لًتعتبر تركياً-

أنياً عمى الحركة تصن  أن تقبل ل تركيا بأن األمريكية المتحدة الوليات إبالغو  الل

 فيًالسجون معتقمون أعضائيا وأن أراضييا عن تداف  مقاومة حركة"ًواعتبرىا ،"إرىابية"حركة

ًًوالحكم في حقيم من وحرموا ديمقراطية بانت ابات فازوا أنيم م  ،"يةسرائيماإل"  تركيا ترى".

ًومنظمة حركة عمييا حصمت التي الفرصة نفس حماس حركة إعطا  ضرورة  التحرير فتح

 أردوغان ذلك وأكدًعمى ،"إرىابيين "رىمدددددددتعتب "إسرائيل" كانت حيث عرفات، وياسر الفمسطينية

 نوبل زةئدددجا أعطوه فيماًبعد اتدعرف ياسر نفس ابي،دددإرى اتدددعرف ياسر إن سباألم قالوا :"بقولو

م،ًبرنام ًبالًحدود،ًالجزيرةًنت،ًعمى12/01/2011ًأحمدًمنصور،ً"مقابمةًم ًرجبًطيبًأردوغان"،")لمسالم

ً(ً.http://www.aljazeera.netالموق ًاللكتروني:

 وضرورةًالتواصل السياسي الحوار أسموب ل ال من حماس حركة م  بتعامميا تركيا تنطم ً-

 أن لًيعني المساعدة،ًوىذا تقدم أن تركيا تستطي  حتى مواقفيا فيم إلى الوصول أجل من معيا

ًتقوم كل عمى تواف  تركيا  جا ت شرعية حماس حركة تركيا تعتبرًوًحماس. حركة بو ما

 " :بالقول باباجان عمي التركي ال ارجية ذلكًوزير عن عبر حيث ونزيية، ديمقراطية بانت ابات

)يوسف القاعدة ىذه تجاىل المستحيل ومن أصواتًالنا بين، من 60 % عمى حماس حصمت
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 م،برنامج لقاء اليوم،الجزيرة نت،عمى الموقع االلكتروني:22/01/2009الشريف،"مقابمة مع عمى باباجان"، 

eera.nethttp://www.aljaz) . 

 منظمةًالتحرير وقعتو لما احتراميا عن الحركة بإعالن حماس لحركة قبوليا في تركيا تستندً-

 لو والدولية الدولًاإلقميمية أن تركيا ترى حيث لمسالم، العربية والمبادرة اتفاقيات من الفمسطينية

عمىًً"،أ بارًالعالم،مً)"فرقانًطورلك1967عام بحدود فمسطينية دولة قيام ألمكن ذلك أدركت

ً(ً. http://www.akhbaralaalam.netالموق ًاللكتروني:

تفزً لم لو حتى السممية، بالعممية حماس حركة إشراك الضروري من أنو تركيا ترى-

ًعمى ناألم لتحقي  الفاعمة القوى جمي  إشراك ضرورة من نطالًقاابالنت ابات،  والستقرار،

 أكد ما األوسط،ًىذا الشر  ومنطقة فمسطين في الفاعمة القوى أبرز من حماس حركة أن اعتبار

 توني الدولية رئيسًالرباعية إبالغو  الل من أردوغان طيب رجب التركي الوزرا  رئيس عميو

 منصور، احمد)" مسال منياًأي ي رج لن حماس عمييا تجمس ل التي الطاولة بأن" :ًًقال حين بمير

 .)ذكره سبق مرجع ،"اردوغان طٌب رجب مع مقابلة"

 كانون 27 غزة قطاع عمى "اإلسرائيمي "والحصار الحربمن  تركياخامسًا: موقف 

 -م:2008 ديسمبر/األول

مً 2008 ديسمبر/األول كانون 27 في غزة قطاع عمى العسكري ىجوميا "إسرائيل" بدأت

آل ً العدوان ىذا عن نت  يوًما، 22 أي م، 2009 يناير/لثانيا كانون 18 تاريخ حتى واستمر

استشيدواً 1419 فان اإلنسان لحقو  الفمسطيني لممركز ووفًقا المنازل، وىدم والجرحى الشيدا 

العدوانً يعتبر لذلك كاماًل، تدميًرا منزلًً 2114 تدمير وتم فمسطيني، 5300 نحو وأصيب

است دمتً حيث م، 1967 عام منذ وممتمكاتيم لفمسطينيينا ضد األعن  غزة عمى "يسرائيماإل"

http://www.aljazeera.net/
http://www.akhbaralaalam.net/
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و رقتً دولًيا، المحرمة الفسفورية القنابل و اصة عدوانيا في األسمحة أنواع شتى "إسرائيل"

 ولم المدنيين، بالسكان المأىولة المدنية لألماكن العشوائي بقصفيا اإلنساني الدولي القانون

ًوم ازنيا ومدارسيا األونروا كمؤسسة الدولية سساتوالمًؤ المدني المجتم  مؤسساتًنىتستث

م،ًالمركزًالفمسطينيًلحقو ًالنسان،ًعمى07/09/2009ً)تقريرًبعنوان:"مدنيوينًمستيدفون"،ً

ً(ً. http://www.pchrgaza.orgالموق ًاللكتروني:

 غزة: الموقف التركي من الحرب عمى قطاع-1

 :"إسرائيل"ة الفمسطينية مع يتوتر العالقات الترك -أ

ًًأنوغموًأحمدًداودًأأعمنًوزيرًال ارجيةًالتركيً عمىًقطاعًغزةًً"إسرائيل"الحربًالتيًشنتيا

ًىي ًعام ًوًقبل ًبالده ًبين ًالعالقات ًتدىور ًًإلً."إسرائيل"سبب ًتدارك ًمستعدةًًأنانو بالده

ً ًم  ًاليجابية ًالعالقات ًسالم".وفيًًإذاً"إسرائيل"لستئنا  ً"سياسة ًلتصبح ًسياستيا غيرت

الفتورًًأنتصريحاتًفيًلندنًعقبًمحادثاتًم ًنظيرهًالبريطانيًديفيدًميميباند،ًقالًداودًاوغموً

ًمؤشرًًًبالتأكيدليسًً"ً"إسرائيل"فيًالعالقاتًم ً ًال ارجيةًإلىا ًًوأضا ً".ًاسممةًسياسةًتركيا

)...(ًً"إسرائيل"ولتحقي ًالسالمًبينًسورياًً()...ً"يةمسرائياإلالحكومةً"لقدًعممناًبكلًجديةًم ً

وبعدًذلكًكانتًنقطةًًوتاب ً"ًاًمنًالسالم،ًوقبلًذلكًبيومًواحد،ًىاجمواًغزة".وعندماًاقتربناًجدًً

اًكبيرةًمنًاجلًتحقي ًالسالمًفيًالمنطقة،ً"لقدًبذلناًجيودًًً:اأيضًًوقالًً".ًالتحولًفيًعالقاتنا

ًلمسالم".ًالبنيودمرًىجومًواحدًكلً لتصبحًً"يةسرائيماإل"تحولتًالسياسةًًإذا"ً:وأضا التحتية

لتسيرًفيًً"إسرائيل"والسالمً)...(ًففيًاليومًالتاليًستتغيرًالعالقاتًبينًتركياًًإلىسياسةًتميلً

وطالبتوًبالعتذارًعنًالطريقةًالتيًًأنقرةفيًً"يسرائيماإل"واستدعتًتركياًالسفيرًًاتجاهًايجابي".

ً ًفيًتلًً"يونإسرائيم"ًمسئولونتعاملًبيا ًيمسمسلًتمفزيونًحولبسببً ال ًًأبيبم ًسفيرىا

http://www.pchrgaza.org/
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ً ًً"إسرائيل"اعتبرتو ًالرئيسي ًالحمي  ًىي ًلمييود.وتركيا ًالعامًً"سرائيلإل"مسيئا ًمنذ ًالمنطقة في

اع غزة، م، العدوان االسرائيمي عمى قط2009(، 8تقرير معمومات رقم ))ًعندماًوق ًالبمدانًاتفا ًتعاونًعسكري1996ً

ً(ً.http://www.alzaytouna.net/permalink/4470.htmlًمركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات عمى الموقع االلكتروني :

اًبالحدثًفيًًعاطًتحركاتًتركياًبشانًالحربًوالحصارًعمىًغزةًلمًتأتًوليدةًالمحظة،ًولًانفعالًً

سبقتياً والمنطقة،ًوقدً"إسرائيل"تسمسلًمنطقيًيعبرًعنًسياسةًجديدةًلتركياًتجاهً بلًجا تًفي

ًأن ًوم  ًدافوس، ًمنتدى ًفي ًالشيير ًالموق  ًأشيرىا ًلعل ًالمواق  ًمن ًاحتفظتً جممة تركيا

تماىيًاليجومًعمىًغزة،ًفقدً ،ًإلًأنًىذهًالعالقةًاىتزتًبقوةًعقب"إسرائيل"بعالقاتًجيدةًم ً

فيًتركيا،ًالذيًطالبًفيًكثيرًمنًاألحيانً موق ًحكومةًالعدالةًوالتنميةًم ًالموق ًالشعبي

 رجتًفيًمظاىراتًمميونيةًحاشدةًتنديًداًباليجومًالوحشيًعمىً فقدً"إسرائيل"بقط ًالعالقةًم ً

ًومن ً قطاعًغزة، ًيشكلًتحدًيا ًالتركيًفيًالمنطقة ًالدور ًفإنًتعاظم  بارىاباعتًسرائيل"إل"ىنا

ًجا  ًالطرفين ًبين ًتناقضًالمصالح ًفإن ًولذلك ًاألوسط، ًالشر  ًفي منطقًياً الالعبًاألساسي

ًباتًالشر ًاألوسطًساحةًالصراعًعمىًالمصالحًلقوى ًفقد ًفيًظلً ومفيوًما، إقميميةًصاعدة

الموق ًالتركيًمنًالحصارًعمىًغزةًالذيً غيابًالفاعميةًلدولًالمنطقةًالعربية،ًوبيذاًيتحدد

ًً"إسرائيل"ًتفرضو ًعام ًظالمًً 2006منذ ًحصاًرا ًيستنباعتباره ًل ًأوًا ًقانونية ًمشروعية ًإلى د

ً.(76م،ًص2012)حسان،ًًأ القي

استثنائي،ً جولًأنًقافمةًالحريةًلمًتكنًمسيرةًمنًقبلًالحكومةًالتركية،ًولمًتتمت ًبدعم وبين

ًغير ًوأىميً يريًعالمي، ًمدني ًمؤسساتًمجتم  ًعمل ًمن ًمجمميا ًأثارًًأن وكانتًفي ما

العتدا ًمنًالناشطينً الموق ًالتركيًبشكلًإضافيًكونًمعظمًالضحاياًالذينًسقطواًفيًىذا

ًولذلكًتماىىًالموق ًالشعبيًالتركيًم  إنً.الموق ًالرسميًفيًالتعاملًم ًاليجوم األتراك،

ًالقضيةًتبمورًمنً اللًجممةًمنًالمواق ًالحا الموق ًالتركيًالحازمًفي دةًالتعاملًم ًىذه

http://www.alzaytouna.net/permalink/4470.html
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التعاملًم ًالحدث،ًسوا ًمنً اللًالتحركًفيًمجمسًاألمنًلستصدارًموق ً والصارمةًفي

ً دولي ًضد ًأوغموً"إسرائيل"صارم ًداود ًأحمد ًال ارجية ًوزير ً الل ًأنً.من الدبموماسيةً كما

ًواستثمرت ًالمتحدة، ًالوليات ًم  ًسري  ًبشكل ًتعاممت ًعمىً التركية ًلمضغط ًالجيدة عالقتيا

المتضامنين،ًوعمىًالرغمًمنًالتحال ًالستراتيجيًبينً باإلفراجًالفوريًعنً"يةائيمسًراإل"الحكومةً

 والنحيازًالكامل،ًإلًأنًتركياًوضعتًالولياتًالمتحدةًفيًحرجً"إسرائيل"و الولياتًالمتحدة

ً ًحميفتيا ًم  ًالتعامل ًفي ًالت"إسرائيل"شديد ًالنفوذ ًتعمم ًفالولياتًالمتحدة ًفيًاددددددالمتع ركيدددد، ظم

ًتركيا ًم  ًبعالقاتيا ًولًترغبًفيًالمغامرة ًفيًىذاً إلًأن.المنطقة، ًالذيًيفرضًنفسو السؤال

ًالموق ًالتركي ًبفضًالعالقةًم ً السيا ًىو:ًىلًيمكنًأنًيساىم ًالجديدة والسياساتًالتركية

كبرًمنًربماًكانًاألسئمةًأ،ًالحريةًبدايةًحقيقيةًلفكًالحصار ،ًوىلًتكونًحادثةًقافمة"إسرائيل"

ًالوقتًفييًرىنًبجممةًمنًالوقائ ًواألفعالًوالتطوراتًوالتحولتًالتي األجوبةًفي تطالً ىذا

المنطقة،ًفتركياًلًترغبًفيً ودولً"إسرائيل"سياساتًومواق ًالقوىًالدوليةًواإلقميميةًفضاًلًعنً

ًم ً ًزالتًدولًم ًعدمًوجودًبدائلًمنطقية،ًفال "إسرائيل"الوقتًالراىنًبقط ًالعالقاتًجذريا

اًوكسرًالحصارًعنًسموكياتياًتجاهًالقضيةًالفمسطينيةًعمومًً المنطقةًالعربيةًترتينًفيًمجمل

 وم ًأنناًلًنستطي ًاإلجابةًبشكلًمؤكدًعنً.منًالمصالحًالمحددةًليا غزةً صوًصاًلمنظومة

اًفيًدورًتركياًجوىريًً ااألسئمةًاألساسيةًفيًالوقتًالراىن،ًإلًأنناًعمىًيقينًتامًبأنًثمةًتغيرًً

ا،ًفالقضيةًوىوًأمرًليسًمستغربًً. اوشعبيًً اتجاهًمنطقةًالشر ًاألوسطًوالقضيةًالفمسطينيةًرسميًً

فيًتركيا،ًسواً ًعمىًالمستوىًالرسميًأوًالمستوىًالشعبي،ًفقدًًامحوريًًًاالفمسطينيةًتحتلًمركزًً

ًإلىًمصر ًبزياراتًعديدة ًالتركيً"رجبًطيبًأردوغان" ًرئيسًالوزرا  ًوالسعوديةًًقام واألردن

 م ًوقٍ ًسري ًإلطال ًالنار،ًكماً رجًآل ًاألتراكًإلىًالشوارعًفيًأجزا ًًاوسوريا،ًساعيًً

يًعمىًغزة.وتمثلًالدبموماسيةًالنشطةًالتيً"إسرائيل"اًعمىًالعدوانًالم تمفةًمنًالبالدًاحتجاجًً
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ًأثنا ًحربًغزةًإشارةًعمىًتحولًفيًرؤىًالسياسةًال ارج ًتركيا يةًالتركية،ًودللةًعمىًأبدتيا

ومنًثم،ًيمكنًالقولًإنًأنقرةًلديياًفرصةً.ًىًدعمًعالقاتياًبالقوىًاإلقميميةثقتياًفيًقدرتياًعم

ًأحس ًما ًإذا ًالفمسطينية، ًلمقضية ًومستديم ًعادل ًحٍل ًإليجاد ًفيًكبيرة ًالقوى ًتوازن ًقرا ة نت

ًلمشر ًاألوس)المنطقة ًتركيا ًوقيادة ً"الحربًعمىًغزة ًعمىًالبياتي، ًعمىًالموق ًاللكتروني:12/03/2011ط"، ًالرائد، ًمجمة  م،

raeed.net/raeedmag/preview.php?id=1215-http://www.al)ً

ً:ًالتدخل التركي أثناء الحرب -ب

دلًأنشطتوًوجيودهًالدبموماسيةًفيًالشر ً،ًورف ًُمع"إسرائيل"وقدًعكسًردًفعلً"أردوغان"ًتجاهً

ًالفمسطينية. ًممارساٍتًًاألوسطًمدىًتغمغلًالتد لًالتركيًفيًالقضية ًسب ًألردوغانًنقد وقد

ً ًبوص ًً"يةًٍ"إسرائيمىجوميٍة ًسبقيا ًتميزتًعما ًالمرة ًإلًأنًىذه ًعمىًاألراضيًالمحتمة، سابقٍة

ًاًغيرًمحترمًتجاهًتركيا"؛ًإذًبدأًالعدوانًبعدًعمىًغزةًبأنوً"سموكً"يسرائيماإل"أردوغانًالعتدا ً

فبعدًأنًكانً"أولمرت"ًًإييودًأولمرت"ًألنقرة."ًي"سرائيماإل"أربعةًأياٍمًفقطًمنًزيارةًرئيسًالوزرا ً

ًغيرًمباشرة،ً"يةًٍ"إسرائيمفيًالشروعًبمحادثاٍتًً–منًزيارتوًتمكً–مؤمالًً ًتركيٍة،ًًسوريٍة بوساطٍة

ً ًالعدوان ًًمستفزًًً"يسرائيماإل"جا  ًغزة ًفورًًًاعمى ًسارع ًالذي ًالمحادثات،ًًا"أردوغان" بوق ًتمك

والتوجوًإلىًاألردنًوسورياًومصرًوالسعوديةًإليجادًحٍلًلموض ًالمتأزمًفيًالقطاع،ًكماًتحدثً

ومنًالواضحًأنًصانعيًالسياسةًال ارجيةًًإلىًرئيسًالسمطةًالفمسطينيةً"محمودًعباس".ًاأيضًً

ًأبدوًعمىًمدىًاأل ًالتسوياتًالتركية ًفيًتبنيًمني  ًجديدًة ًسياسيًة ًإرادًة ًالماضية ًالقميمة عوام

فريقيا؛ً ًوا  ًوأوروآسيا ًاألوسط ًالشر  ًقادة ًتركيا ًباستضافة ًوذلك ًاإلقميمي. ًالجوار ًبدول السممية

إضافةًإلىًمستوياٍتًرفيعةًمنًالسياسيينًوالمسئولينًالقادمينًمنًالدولًالغربية،ًفيًسعيًتركيً

ًضيةًالمناسبةًلحلًالصراعاتًالعالقةًبمناط ًجغرافيةًم تمفةًبالجوارًاإلقميمي.إلىًتوفيرًاألًر

ويعك ًصانعوًالسياسةًالتركيةًعمىًإيجادًديناميكياتًإقميميةًمميدةًلصن ًالسالمًو م ًوعيً

http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id=1215
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فإنًًومنًثمجديدًلوًفيًبقعٍةًجغرافيٍةًفسيحٍة،ًتمتدًماًبينًالشر ًاألوسطًإلىًأعتابًأوروآسيا.

دارًب  ًأموق).موسعةًلمسالمًامنًرؤيةًتركيًاأساسيًًًااًفيًالقضيةًالفمسطينيةًيمثلًجز ًًتد لًتركي

ًال ًاللكتروني:ً،م15/04/2009ًوم،يفمسطين ًالموق  ًعمى ًالتركي، ًوالتد ل ًغزة  حرب

http://paltoday.ps/ar/post/43144)ً.ً

ً :تأثير دافوس -ج

ًالعتدا اتً ًالحساسًضد ًموق ًتركيا ًبالمنتدىًً"يةسرائيماإل"أسفر ًأزمٍة ًوقوع ًعن ًغزة عمى

ً ًالعالمي ً"القتصادي ًالعدوان ًمناقشة ًأثنا  ًغزة.ً"يسرائيماإل"بددافوس" ًًعمى يناير29ًًففي

اًربماًتشعرًيًعمىًغزةًقائاًلً"ً"يسرائيماإل"،ًردً"أردوغان"ًعمىًدفاعً"بيريز"ًعنًالعدوان2009ً

بيريزًبالذنب،ًمماًيجعمكًترف ًصوتك.ًأنتًتقتلًالناس.ًأناًأتذكرًاألطفالًالذينًقتمتيمًعمىً

وبينماً"أردوغان"ًيردًعمىً"بيريز"،ًإذاًبالمحاورًيحاولًقط ًكالمو،ًاألمرًالذيًألجأًًالشواطئ".

إلىًشوارعً.ولعلًتمكًالغضبةًىيًالتيًأنزلتًآل ًاألتراكًا"أردوغان"ًإلىًمغادرةًالقاعةًغاضبًً

ً"تركياً ًبأعمىًصوتيا ًصائحًة ًوالفمسطينية، ًالتركية ًباألعالم ً"أردوغان" ًلُتحييًبطميا إسطنبول،

ًميولًمنًجانبًالشعوبًالعربيةً ًإلىًتعاطٍ  ًفيً"دافوس" ًمعك".أدىًموق ً"أردوغان" كميا

ًتجمعتًالجماىيرًلتعمنًتأ ًكميا، ًفيًالشوارعًالعربية ًودمش ، ًففيًشوارعًغزة ييدىاًوالمسممة.

لذلكًالموق ًالجسور،ًُمعمقًةًصورهًفيًكلًمكان.ولكنًعمىًالرغمًمنًتعميقاتً"أردوغان"ًالتيً

،ًإلًأنًالمسئولينًذويًالمستوىًالرفي ًفيًكالًالجانبينًاعترفواً"إسرائيل"أثارتًبعضًالقم ًفيً

ًألردوغانًفيما ًاعتذرً"بيريز" ًفقد ًبينًالبمدين. ًالجيدة ًالعالقاتًالثنائية ً"أعتذرًًبقيمة ًقائاًل بعد

ًال تال ًبعضًالوقت". ًيمكنيم ًفاألصدقا  ًحدث؛ ًعمىًما ًأعمنً"أردوغان"ًًبشدة ومنًجيتو

ًلمسياساتً ًً"يةسرائيماإل"عنًمناىضتو ًيعمنًمناىضتو ًفيًأيًً"يينسرائيملإل"ولكنًلم ًلمييود أو

ًدومًً ًتأكيده ًكان ًثم ًومن ًآ ر، ًًامكاٍن ًضد ًجريمًة ًالسامية ً"مناىضة ًاعتبار ًاإلنسانية".عمى

http://paltoday.ps/ar/post/43144
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ًنقاشاتًحاميةًفيًتركياًحولًتد لًاأل يرةًفيًحربًغزة،ًوحولًنقدً أشعمتًحادثةً"دافوس"

ونظرًعددًمنًالصحفيينًوالمحممينًاألتراكًًواأل يرًفيًالمنتدىًالقتصادي.ًً"أردوغان"ًالالذع

دًاألبعادًمتعدًدإلىًموق ً"أردوغان"ًباعتبارهًالمسارًالصحيحًالذيًنت ًعنً ٍطًديناميكٍيًجدي

بدأتًتركياًتتبناهًفيًسياستياًال ارجية.ًوىوً ٌطًيرتكزًعمىًإيجادًشرعيةًدوليةًووعيًإقميميً

ًالمنطقة. ًفي ًوالسالم ًفيًًباألمن ًترى ًالتي ًالعربية ًالجماىير ًمشاعر ًيمثمون ًالمحممون ىؤل 

ًالسياسيي ًإلى ًالرسالة ًنفس ًبعث ًفي ًآماليا ًوعن ًالشعوب ًوجدان ًعن ًالنائب نً"أردوغان"

ًامتدادًً"يينسرائيماإل" ً"دافوس" ًكذلكًيرىًىؤل ًالمحممونًحادثة ًالتركية،ًلًًا. ًال ارجية لمسياسة

ًموقفًًًلد"أردوغان".ًاش صيًًًاتعبيرًً ًالتركيًأظير ًأنًرئيسًالوزرا  ًمن ًيعكسًًياأ القًاوبالرغم ،

وليًأزمًةًشرعيًةًوأ القية،ًبالقوانينًوالمبادئًالدولية،ًبينماًأظيرًالنظامًالدًاتركيًاأ القيًًًاالتزامًً

إلًأنًىذاًلًينفيًقيامًعددًمنًاألتراكًبتوجيوًالنقدًإلىً"أردوغان"،ًمتيمينًإياهًبتحويلًبوصمةً

تركياًمنًالغربًإلىًالشر ًاألوسط؛ًولئمينًعميوًعدمًتصرفوًبطريقٍةًدبموماسيٍةًلئقةًأثنا ًنقدهً

ًاًلد"بيريز". ًعمى ًالنتقادات ًمن ًعدد ًارتكز ًواقعةًكذلك ًسُت مفيا ًالتي ًالممكنة ًالسمبية آلثار

ًالعالقاتًالتركية ًعمى ً"دافوس" ًاألحزابًالمعارضةًً."يةسرائيماإل"ً ًقادة ًتأييد ًمن ًالرغم وعمى

زيدًمنًدددددددوًكسبًمدددددددوفواًمنًأنًيكونًىدفددددلموق ً"أردوغان"ًالغاضبًفيً"دافوس"،ًإلًأنيمًت 

ًدا مددددددداألصواتًالم ًلو ًقبيلًالنت ايًًؤيدة ًوالقضيةًً،(17تقريرًمعمومات))ًاباتًالمحميةددددد، تركيا

ً.(م،ًمرج ًساب 2010الفمسطينية،

 -عمى قطاع غزة: "يسرائيماإل"الموقف التركي الرسمي من الحصار -2

 تمثلًذلك الوضوح، أشد واضًحا وفمسطين غزة من التركي الموق  في الالفت التحول كان

وتحركاتياً الحصار، لرف  الدولية لمحمالت ومساندتيا العممية، التركية واإلجرا ات بالمواق 

العربيةً لمدول قربيا من أكثر لتركيا أقرب كانت فمسطين معاناة إن القول يمكن بل الدولية،
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 التركيًأردوغان الوزرا  رئيس ماًيؤكده ذلك ولعل األتراك، المسؤولين لدى  اصة أىمية وشكمت

ن منفصمين، ليسا فمسطين وقدر ياترك قدر إن" بالقول ًمنفصمين اليس غزة وقدر أنقرة قدر وا 

محمد زاىر جول،"الدور التركي في كسر الحصار رسميًا و شعبيًا"، مركز دراسات الشرق االوسط، عمان، )

ً.( html-12-http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc.20عمى الموقع االلكتروني:

 من أكانًذلك سوا  غزة، قطاع عن الحصار رف  في وفاعالًً بارزاًً التركي الدور ولزال كان

 منًرؤية انطالًقا وذلك اإلنسانية، المساعدات أو الدبموماسية التحركات أو التصريحاتً الل

 أوًإنسانية، أ القية أو قانونية مشروعية أي إلى لًيستند غزة عمى والعدوان الحصار بأن تركيا

 داوودًاوغمو أحمد التركي ال ارجية وزير بوص  ذلك تجمى وقدًاإلنسان، و دددلحق انتياًكا ويعد

ًوص  أردوغان طيب رجب التركي الوزرا  رئيس أما "مفتوح سجن "بأنو غزة حصار  فقد

 لذلكًبذلت ووفًقا "الممارسات تمك مثل تفيم المقبول غير ومنة...ًإنساني أساةم "بأنو الحصار

 الذي عنًغزة، الحصار رف  أجل من والدولية اإلقميمية المستويات كافة عمى جمة مساعي تركيا

ًأردوغان الحكومة رئيس بتأكيد ذلك تجمى التركية الحكومة لدى  اصة أولوية شكل  التركية

ن الحصار، رف  أجل من عدة ولد م  نعمل "بالقول عاط ً)ً "أولوية لتركيا يمثل األمر وا 

ًالموق ً ًعمى ًاألوسط، ًالشر  ًدراسات ًمركز ًغزة"، ًقطاع ًعمى ًلمحصار ًواألمنية ًالسياسية ًاألىدا  ً"فشل الجولني،

ً.( html-12-http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc.20اللكتروني:

 الحصارًعن  دددددددبرف ةددددددددددالمنادي ةدالدولي والحمالت المنظمات م  التواصل عمى تركيا عممت فقد

الحممةً رئيس ماضي عرفات بالدكتور أردوغان التركية الحكومة رئيس فالتقى غزة؛ قطاع

 فييا أكد األوروبي المدني المجتم  منظمات عن وممثمين غزة، عن الحصار لكسر يةاألوروب

غزةً عن الحصار لرف  التركي الدور إن "قائال الحصار برف  التركي الدور أىمية عمى عرفات.د

ار،ًالحص إنيا  قضية في الفاعمة غير الرسمية الدولية المواق  ظل في  اصة .لمغاية ميم

http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
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 19في بارك أييود "يسرائيماإل" الجيش وزير من التركي ال ارجية وزير بطم ذلك إلى إضافة

 والغذا ًوالمباني الدوا  مثل إنسانية مساعدات بإد ال لتركيا السماح م2010يناير/الثاني كانون

 "إسرائيل"رفضتوً الذي التركي الطمب بدراسة وعد بارك أييود لكن منازليم، فقدوا لمذين الجاىزة

 ومن ً"إسرائيل" سماح لعدم أسفو عن التعبير إلى أردوغان الوزرا  رئيس استدعى مما لحًقا،

 عمى النشطة بالتحركات تركيا وقيام التصريحات، تمك مثل صدور إن ت.المساعدا بد ول

 تركيا بو تتمت  لما الفمسطيني لمشعب قوية ومادية معنوية دفعة تعتبر التركي،ًالرسمي المستوى

 والدولية اإلقميمية والمنظمات المؤسسات من العديد في عضو فيي دولية؛إقميميةًًو مكانة من

ًاألطمسي، حم  مثل  وتسعى اإلسالمي، المؤتمر ومنظمة الدولي، األمن ومجمس شمال

 لموقفيا كان وبالتالي األمريكية، المتحدة لموليات حمي  وكذلكًبي،ًوالتحادًاألوًر إلى لالنضمام

 قضية عمى الضو  تسميط في اليجابي األثر لو كان مما ودوليا، افمسطينًياًوعربيًً واسًعا صدى

ًوالدولي يدددددددداإلقميم المستويين عمى والدول اتددددددددددددالمؤسس في مياًحاضرةددددددددددددددددوجع غزة، صاردددددددددددح

ً.(50-48م،مرج ًساب ً،ًص2010(،ًتركياًوالقضيةًالفمسطينية،17ً)تقريرمعموماتًرقمً)

 -:2012غزة عام  قطاع عمى العدوان منتركيا سادسًا: موقف 

باغتيالًعددًمن14/11/2012ًًفيًً"يةسرائيماإل"بدأتًعمميةً"عمودًالسحاب"ًحسبًالتسميةًً

ًكتائبًعزًالدينًالقسام،ً ًالجعبريًقائد ًالعسكريينًفيًحركةًحماس،ًوعمىًرأسيمًأحمد القادة

ً ًتعتقد ًما ًأماً"إسرائيل"واستيدا  ًطبأنو ًصواريخ ًت زين ًإطال ًكن ًومنصات ًالمدى ويمة

طفاًل،42ًً،ًمنًبينيمًافمسطيني162ًًًعمىًغزةًإلىًمقتلًً"يسرائيماإل"وأفضىًالعدوانًًصواريخ.

سيدات،207ًًطفاًل،ًو431ًمنًبينيم1222ًً،ًبينماًبمغًعددًالمصابينًامسن18ًًًسيدة،ًو11ًو

منًً،ىد ًفيًالقطاع1500ًوانًحواليً اللًأيامًالعدً"يسرائيماإل"مسناًوىاجمًالجيش88ًًو

 .وم ازنًأسمحةً،وناشطونًبارزونً،ومنازلً،ومنصاتًصواريخً،وأنفا ً،بينياًمقراتًحكومية
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فقدًأدتًعمميةً"حجارةًالسجيل"،ًحسبًتسميةًالمقاومةًالفمسطينية،ًً"يسرائيماإل"أماًفيًالجانبً

ًبمغًً،"يين"إسرائيمإلىًمقتلًستةً ،ًًوذلكًا"يًً"إسرائيم240ًعددًالجرحىًمنًبينيمًجنديان،ًبينما

ًمن1506ًًحواليًً"إسرائيل".ًكماًسقطًعمىً"يةسرائيماإل"حسبًالمصادرً صواريخًتمًإطالقيا

ًأبيبًوالقدس ًتل ًإلى ًباإلضافة ًبالقطاع، ًالمحيطة ًالجنوب ًاستيدفتًمستوطنات ًغزة، ًقطاع

،17/11/2012ًرتياًبتاريخًدددددددد(ًوالتيًأجBDIلقتصاديةً)مومًادددددددددددددددددددددددداتًشركةًالعدددددددددلحسابًاووفقًً

ًتكدددددف ًعمدددددددددددددمفددددددددددددددددددددددددددإن ً"عدددددددددددة ًالسحددددددددددددمية ًوصدددددددددددددددددمود ًدددددددددددددددداب" ًإلى ًشيكلًددددددددددددددددددددددممي1,1ًمت ار

ً")يًأسبوعددددددددددددددددددددددددددددف ًعاط ًالجولني، ًفيًالعام ًاإلسرائيميًعمىًغزة ًالعدوان ًالستراتيجيًبعد ،2012ًالمشيد

ً.( http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.htmlمركزًدراساتًالشر ًاألوسط،ًعمىًالموق ًاللكتروني:

ً"يسرائيماإل"اتصالتًم ًالكيانًًأجرتتركياًًأنًوزيرًال ارجيةًالتركيًاحمدًداودًاوغموًعمنأ

ًًإلنيا  ًغزة.ً"يسرائيماإل"العدوان ًىذهًوردًًًعمى ًمثل ًحول ًتمفزيونية ًمقابمة ًفي ًسؤال ًعمى ا

ذاالدما ،ًًإراقةيتعم ًبمن ًًاألمركانًًإذاوغمو:ً"أداودًًأجابالتصالت،ً ًأجوا ًاألجوا كانتًًوا 

ً ًًكان،ًلًضررًفيًذلك".ًاأيًًنقابلًًفإنناحرب، الناضولًعنًالوزيرًقولوًًأنبا ونقمتًوكالة

بالفعلًتبادلًفيًوجياتًالنظرًم ًتركياًباست دامًقنواتًً"إسرائيل"ًأجرتفيًعمميةًغزة،ًًاأيضًً

وجياتًالنظرًتبادلًًأنًإلىًأشارلكنًداودًاوغموًًالست بارات".ًوأجيزةتمرًعبرًوزارةًال ارجيةً

ثرًاعتدا ًجيشًالحتاللًأعمى2010ًًىذاًلًيعنيًاستئنا ً"الحوارًبينًالدولتينًالمتوق "ًمنذً

ًأدىغزة،ًماًًإلىًإنسانيةعمىًالسفينةًالتركيةًمافيًمرمرةًالتيًكانتًتنقلًمساعدةًً"يسرائيماإل"

ًًإلى ًتسعة ً"ً.أتراكاستشياد ًاوغمو ًداود ًحوار،ًاألمروقال ًبمقا  ًيتعم  ًالنظرًًل ًوجية من

عمميةًنقلًرسائلًبواسطةًبعضًالطر ًالوسيطةًلًًوأحيانانًىذاًالنوعًمنًالمقا اتًأالتركية،ً

ًحوارًً ًيشكل ًم  ًوزيرً"إسرائيل"ا ًبينًمساعد ًلقا  ًتكيناتًحول ًعن ًالتركية .وتحدثتًالصحافة

ًالتدددددددددددددددال ارج ًفدددددددددددية ًدددددددددددددركي ًسينيرلي ًدددددوغأريدون ًالوزرا  ًلرئيس ًومستشار ً"يمددددددددددددسرائياإل"مو

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
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ًنتانياىو ًالتركيةً)ًبنيامين ًأوغمو"قناة ًداوود ًأحمد ًالتركي ًال ارجية ًوزير ًم  ً اص "لقا 

ً.ً(http://www.trtarabic.tv/arًً الفضائية،عمىًالموق ًاللكتروني:

بدأًوفدًحقوقيًتركيًمنًالتحادًالدوليًلممحامينًميمةًتيد ًلد"جم ًأدلةًتدينًمنًجانبًآ رً

ًجرائمًحربًبح ًالشعبًالفمسطينيًفيًغزة.ً"يينسرائيماإل"ًالمسئولين ًالوفدًًوالذينًارتكبوا ضم

ًًزارالذيً ًيومينغزة ًًلمدة ًمن ًتكون ًلالتحاد10ًًوالذي ًاإلدارية ًالييئة ًأعضا  ًمن محامين

سعودي،ًويرأسوًاألمينًالعامًلالتحادًًيمنيمًأتراك،ًومصريينًاثنينًومحام7ًًالدوليًلممحامين،

ًجيالن". ً"نجاتي ًلممحامين ً"ينيًًالدولي ًجامعة ًفي ًالحقو  ًكمية ًعميد ًكوركوسوز ًرفي  وقال

يوزيل"ًالتركية،ًإنًلالتحادًالدوليًلممحامينًيعملًعمىًكش ً"النتياكاتًضدًحقو ًاإلنسانً

وأضا ًكوركوسوزًلمراسلًوكالةًاألناضولًفيًقطاعًغزةًأنًالوفدًجا ًً".فيًجمي ًأرجا ًالعالم

ً ًالنتياكاتًالتيًارتكبتيا ًفيًالحربًاأل يرةًضدًقطاعًغزة".ً"إسرائيل""لتوثي ًاألدلة،ًورصد

"انتيكتًحقو ًاإلنسانً اللًحروبياًالتيًشنتياًعمىًغزةًوقدمناًإلىًىناًً"إسرائيل"وأوضحًأنً

ًالنتياكاتًلحقو ًاإلنسانًالدولية،منًأجلًجم ًدلئلًح ًالمحرمةًًولًىذه ًاألسمحة و اصة

ًباإلجرا اتًًوتاب ًكوركوسوز:ًالتيًاست دمتيا". "إذاًحصمناًعمىًاألدلةًالكافيةًوالمقنعةًسنبدأ

ًاًشامالًًالالزمةًلمحاكمةًالمسؤولينًعنًارتكابًىذهًالنتياكات،ًوعندًعودتناًلتركياًسنعدًتقريرًً

لمقضيةًًو ًبالدعمًالتركيًالشعبيًوالرسميوأشادًعميدًكميةًالحقًياتًالمعنية".نوزعوًعمىًالج

"لًشكًأنًتركياًمنذًالقدمًتدعمًالقضيةًالفمسطينيةًمنًًالفمسطينيةًفيًجمي ًالجوانب،ًوأضا :

كلًالنواحيًوقدًزادًىذاًالدعمًفيًاألعوامًاأل يرة".وأشارًإلىًأنً"الشعبًالتركيًدائماًمتضامنً

ًايجابي".م ًالقض ًشي  ًوأرىًأنًىذا ًالفمسطينية، ًإلىًالشيدا ًاألتراكًًية وتطر ًكوركوسوز،

،ًوقال:"أعر 2010ً اللًعدوانيمًعمىًسفينةًمافيًمرمرةًالتركية،ًعامًً"إسرائيل"الذينًقتميمً

http://www.trtarabic.tv/ar
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اثنينًمنًالشيدا ًاألتراكًالتسعةًالذينًقتمواًفيًسفينةًمرمرةًأحدىماًكانًصديقيًمنًالطفولة،ً

وكانتًسفينةً"مافيًمرمرة"،ًالتيًًريمةًلًيمكنًتقبمياًأيًمنًالييئاتًالحقوقيةًالعالمية".وىذهًج

ًإلىًقطاعًغزة،ًعامً ،ًبيد ًكسرًالحصارًالمفروضًعمىًالقطاع،2010ًانطمقتًمنًتركيا

وتمنىًًأسفرًعنًمقتلًتسعةًمنًالناشطينًاألتراك.ً"ية"إسرائيمتعّرضتًليجومًمنًجانبًقواتً

 اللًً"إسرائيل"ماًدمرتوًًعماراكي،ًأنًتدعمًكافةًالدولًغزة،ًوتعملًعمىًإعادةًالحقوقيًالتًر

كماً،اعتدا اىاًعميو.وزارًالوفدًالتركيًوزارةًالعدلًفيًقطاعًغزة،والمجمسًالتشريعيًالفمسطيني

)موق ًأ بارًالجزيرةًنت،ًًزارًالنصبًالتذكاريًلشيدا ًسفينةًمافيًمرمرةًالمقامًفيًمينا ًغزة

ً(ً.ً http://aljazeera.netعمىًالموق ًاللكتروني:م،2012ًالعدوانًعمىًغزة،ًنوفمبرًًتداعيات

ً ًالعدوانًعمىًغزة ًانتيا  ًإلىًقطاعًغزةً تدفقتًالعشراتًمنًشاحناتبعد المساعداتًالتركية

ًالسبتً ًالبري، ًرفح ًمعبر ًانتي م،24/11/2012عبر ًعمى ًيومين ًبعد ًالعدوان ً"يسرائيماإل"ا 

أكثرً وأد مت. فيًالقاىرةً"يسرائيماإل"الفمسطينيةًوالحتاللً التيدئةًبينًالفصائلًوتوقي ًاتفا 

التركيةًإلىًقطاعًغزةً (ًطنًمنًالمساعداتًالغذائيةًواألدوية100منًثالثينًشاحنةًتحملً)

ًالفمسطينيين ًالبريًإلغاثة ًمعبرًرفح ًلقص ً عبر عني ًعمىًمدارًً"يرائيم"إسالذينًتعرضوا

الذيًأوصلً–وقالًصالحًتورىانًرئيسًالوفدًالتركيً  .الشيدا ثمانيةًأيامًمتواصمةًأوق ًمئات

ًإلى ًغزة المساعدات ًً:-قطاع ًمن ًمكون ًوفد ًإليصالًًاتركيًاشاب16ًًً"نحن ًىنا ًإلى جئنا

ورىان:ً"ًإذاًوأضا ًت.ً"إنسانيةًإلىًالفمسطينيينًفنحنًنعتبرًأنًغزةًجز ًمنًتركيا مساعدات

ًننظرًإليياًبنفسًالنظرةًعندماًتحصلًمشكمةًفيًتركي اًحصلًأيًمشكمةًفيًقطاعًغزةًفإننا

نحنًأتيناًمنًتركياًنيابةًعنًالشبابًالتركيًلمساعدةًإ وانناًالفمسطينيينًوالوقو ًمعيمًًوتاب ""

اكتشفناً فيًغزةًلكنًحينماًأتيناًاعتقدناًأنناًسنرف ًمنًمعنوياتًالفمسطينيين" :ًقالًو"ًفيًمحنتيم

http://aljazeera.net/
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ًوأوضحًأنًالفمسطينيونًفيًغزة ًمنًيرفعونًمعنوياتنا". ًىم ًالتركيً أنًأىلًغزة ًالوفد شكروا

ًكبير ًأوصلً.بشكل ًالذي ًالتركي ًبالوفد ًالم مالتي ًد.مفيد ًالصحة ًوزير ًأشاد ًجانبو، ومن

لصعبةًنتشر ًوقالًالم مالتي:ً"فيًىذهًالظرو ًاً.المساعداتًالغذائيةًوالدوائيةًإلىًقطاعًغزة

 وأضا ".ًبزيارةًالوفدًالتركيًمحماًلًبثالثينًشاحنةًمنًالمساعداتًالغذائيةًواألدويةًلشعبًغزة

ًاإلسالميةًجمعا " نًشا ًاهللً نعتبرًأنًأرضًفمسطينًليسًلمفمسطينيينًفقطًبلًىيًلألمة وا 

".ًونحبًأىمياًتركياًالتيًنحبيا تعودًفمسطينًحرةًبجيودًالدولًاإلسالميةًوعمىًرأسًىذهًالدول

ًلمواجيةً ًويدعميم ًالتركيًالذيًيساندىم ًأنًالفمسطينيينًيعتزونًبالشعبًالتركيًوبالدور وأكد

والحتاللً فيًالعاصمةًالمصريةًالقاىرةًعنًاتفا ًتيدئةًبينًالفصائلًالفمسطينية وُأعمنً.آلميم

ًالتنفً"يسرائيماإل" ًحيز ًد مت ًمصرية ًالساعدددددددددددددددددبرعاية ًمدددددددددددددددددديذ ًالتاسعة ًاألربعا ً نددددددددددددددة مسا 

ًبع ًدددددالماضي، ًالع8ًد ًمن ًغدددددددددددأيام ًقطاع ًعمى ً)ًزةددددددددددددوان ًموق  ًاليوم،ًأ بار فمسطين

ًاللكتروني:2012\11\24 ًالموق  ًعمى ًغزة، ًعمى ًتتدف  ًالتركية ًالمساعدات ًمن ًأطنان ، 

http://paltoday.ps/ar/post/153431. ACCESSED 24/11/2012).ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المبحث الثاني :

 2012-2008المساعدات التركية لمقطاع الصحي األىمي خالل األعوام من حجم 

لًذلددكًأنًوتبددينًلندداًمددنً ددال2002ً عددامًالحكددم إلددى والتنميددة العدالددة حددزب وصددول بعددد

 دولدة تكدون أن أي مركدز، دولدة تركيدا جعدل عمدى قائمدة جديددة  ارجيدة سياسدةالحدزبًإتبد ً

 السياسددات عددن برؤيتيددا ومسدتقمة اإلقميميددة، والتطددورات األحددداث فدي ومبددادرة ومددؤثرةًفاعمدة

 المحدداور حسدداب عمددى واحددد لمحددور وتميددل ىامشددية تكددون طددر  دولددة وليسددتًالغربيددة،

 ومبددادر ومدؤثر فاعدل دور ليدا يكددون أن تركيدا اسدتطاعت الرؤيدة ىددذه ظدل وفديً.األ درى

  دالل مدن وفعدال لًًقدًو ترجمتدو تدم المحتمدة، الفمسدطينية األراضدي فدي  اصدة ودولًيدا،ًإقميمًيدا

 والتددديً،ولًسددديماًفددديًقطددداعًغدددزةًالفمسدددطينية السياسدددية التطدددورات تجددداه التركيدددةًالمواقددد 

 "إسددرائيل" تجداه  اصدة وشدعبًيا رسدمًيا سدطينيالفمًوالوجددود الموقد  قدوة تعزيدز فدي سداىمت

،ًالجزيددددرةًنددددت،2008ً\2\18)أبعددددادًالدددددورًالتركدددديًفدددديًالشددددر ًاألوسددددط،ًًالدوليددددة والمحافددددل

ً.( NR/EXCREShttp://aljazeera.net/عمىًالموق ًاللكتروني:

لمقطددداعًالصدددحيًفددديً التركيدددة اتالمسددداعد جدددا ت السياسدددية التصدددورات لتمدددك وتعزيدددًزاً

 فدددي السياسدددي دورىدددا مددد ًمنسدددجمة فمسدددطينًبشدددكلًعدددامًوفددديًقطددداعًغدددزةًبشدددكلً ددداص

 القددوة تقررىدداًالسياسددية القددوة أن دائًمددا المعمددوم فمددن ؛ةالفمسددطينيًوالتطددورات األحددداث

 إحداللًأجدل مدن القتصدادية، التدأثير قدوة مدن تدأتي السياسدية التدأثير قدوة وأن لقتصدادية،ا

ًسياسدتيا فدي تحقيقيدا تركيدا تريدد التدي األىددا  صدميم فدي يعتبدران المدذين والسدتقرار سدالمال

 التركيدة والتصدورات الدرؤى تمدك مظداىر أىدم وتجمدتً.الواقد  أرض عمدى وترجمتيدا ال ارجيدة

http://aljazeera.net/
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 المسدداعداتًلتقددديم ،ةغددًز قطدداع فددي اإلنسددانية التركيددةًالمؤسسددات مددن العديددد افتتدداح فددي

ً -والتيًيمكنًإجمالياًباآلتي:ًوالتنموية اإلنسانية

 -:لقطاع غزة التركً الدعم تقدٌم أدواتأوالً: 

  (TIKA): الدولٌة والتنمٌة للتعاون التركٌة الوكالة-1

 الجتماعيدة ال ددمات تقدديم أجدل مدن م1992عدامًتأسسعت التركٌعة، الخارجٌعة لعوزارة تتبعع

 تسددمى والتددي التركددي، بددالجوار  وتقدد التركيددة،ًتتحدددث التددي لمبمدددان والثقافيددة والقتصددادية

 رام مديندة فدي فدرع بينيدا مدن العدالم أنحدا  فدي فرًعدا26 ليدا أصدبح ثدم ومدن التركيدة، الجيوريدات

ًمععاٌو/أٌععار فععً أردوغععان طٌععب رجععب التركععًرةًالددوزا رئدديس زيددارة  ددالل افتتاحددو تددم اهلل

ًسدددددينوتحًالتعددددداون، تعزيدددددز بيدددددد ،ًوفددددرعًفددددديًمديندددددةًغدددددزةً،ًحيدددددثًتدددددمًافتتاحدددددوًم2005ً

ًوالتعميميددة والقتصددادية والثقافيددة الجتماعيددة المجددالت شددتى فددي القتصددادي الوضدد 

ًالفمسددطينية واألحدداث التطدورات فدي التركدي السياسدي الددور تعزيدز باإلضدافةًإلدى ،والصدحية

 ،ًعمددددددىًالموقدددددد ًاللكترونددددددي:22/10/2013ً)موقدددددد ًوكالددددددةًالتنسددددددي ًوًالتعدددددداونًالتركددددددي،ً

us/1-http://www.tika.gov.tr/en/aboutً.ً) 

 :(IHH) ىيئة اإلغاثة اإلنسانية والحريات -2

 فدي لممؤسسدة فدرع افتتداح دوافد  عدن كايدا محمدد غدزة، قطداع فدي المؤسسدة مددير يقدولوىنداً

 عمددى رامجندداب وتقددوم العددالم فددي والمضددطيدين المغمددوبين نسدداعد جمعيددة نحددن "غددزةًقطدداع

 بداقي مدن الفمسدطيني الشدعب يميدز ومدا،ًالعدالم حدول اإلنسدانية بدالكوارث يتعمد ًمدا مسداعدة

ًومدداًالددديني، البعددد أ ددذت ليددذا والمقدسددات، األرض قداسددة ىددو العددالم فددي األ ددرىًالشددعوب

غددددزةًبعدددددًالحددددربًاأل يددددرةًأصددددبحًالتوجددددوًلمسدددداعدةًالشددددعبًالفمسددددطينيًبكثددددرةًمددددنًًلددددوًتعرضددددت

http://www.tika.gov.tr/en/about-us/1
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مًالجمعيدددددةًبحمقدددددةًوصدددددلًبدددددينًالشدددددعبًالتركددددديًوالشدددددعبًالغدددددزي،ًالدددددذيًويمدددددارسًسدددددابقو،ًوقيدددددا

عميددددددوًكافددددددةًأنددددددواعًالظمددددددمًوالقيددددددرًوانتيدددددداكًالحقددددددو ً..ًنحددددددنًمؤسسددددددةًمجتمدددددد ًمدددددددنيًنسدددددداعدً

)موقددددددد ًىيئدددددددةًًالفمسدددددددطينيين،ًولًيوجددددددددًلنددددددداًعالقدددددددةًبحكومدددددددةًتركيدددددددا،ًفدددددددنحنًمؤسسدددددددةًشدددددددعبية

 الموقدددددددددددد ًاللكترونددددددددددددي:،ًعمددددددددددددى22/10/2013ًالغاثددددددددددددةًالنسددددددددددددانيةًوًالحريددددددددددددات،ً

http://www.ihh.org.tr/ar/main/pages/hakkimizda/114ً)ً.ً

 -: eli) (Yardimإلي  ياردم المساعدة يد جمعية -3

يةًلذويًالحتياجاتًىيًجمعيةً يريةًغيرًربحيةًلمتعميمًوالمساعداتًالنسانًجمعيةًياردمًاليً

ًال اصةًوالمحتاجينًوالمتضررينًمنًالحروبًوالكوارثًالطبيعيةًوالميمشينًمنًالفقرا ً.ً

افتتحتًًدولةًحولًالعالم.20ًفيًمدينةًاسطنبولًبتركياًوتعملًفي2007ًًتأسستًالجمعيةًعامً

دًالحميدًالسمطانًعبًمًعمىًأيديًحفدة2010ًعامًًًمكتبياًاألولًعمىًثرىًقطاعًغزةًالحبيب

ًفيًغزة ًالفمسطينيين ًم  ًوالتضامن ًالتعاون ًنماذج ًأروع ًسطروا ًالذين ًالفوارةًًًالثاني بحمميم

ميماًطالًًبيقينًتامًبنصرًاهللًالمؤزرًًبحبًفمسطينًوأرواحيمًالمممو ةًًوأجسادىمًالممغومةً

 الزمانًوميماًبمغتًغطرسةًالعدوًوعنجييتو.

ًتسجيل ًالجمعيةًالغرا ًبشيادة ارً"أشب ًعقموًوقمبوًبجانبًوتحملًشع8164ًرقمًًأسستًىذه

ًبطنو" .ً ًصر ات ًلتمبية ًالنازفةًًوذلك ًجراحاتو ًولتضميد ًالمتعددة ًالفمسطيني ًالشعب وندا ات

ولكبتًأوجاعوًالغائرة.ًوكمناًأملًواصرارًعمىًالمضيًقدمًاًبإرادةًفولذيةًراجينًمنًالمولىًعزً

،ًعمىًالموق 22/10/2013ًيًالتركية،ًقطاعًغزة،ً)موق ًجمعيةًياردمًالًوجلًالتوفي ًوالسداد

ً(ً. http://www.yardimeli.org.psاللكتروني:

http://www.ihh.org.tr/ar/main/pages/hakkimizda/114
http://www.yardimeli.org.ps/
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 :(Peace, Solidarity And Relief Society)جمعية السالم والتضامن واإلغاثة-4

إغاثيةً يريةًلممجتم ًالمحميًم،ًلتقديمً دماتً 2008جمعيةً يريةًغيرًحكوميةًتأسستًعام

جمي ًأنحا ًقطاعًغزة،ًوتستيد ًالجمعيةًفئةًاألسرًالفمسطينيةًالمنكوبةًمنً اللًتقديمًًفي

ًتميز ًودون ًعالية ًبجودة ًتنموية ًإغاثية ًومشاري  ً دمات ًوزارةً، ًبتر يصًمن ًالجمعية تعمل

ونةًمنًرئيسًمجمسً(،ًولمجمعيةًمجمسًإدارةًوأعضا ًتأسيسيةًالمك8117الدا ميةًتحتًرقمً)

ًوثالثًاإلدارة ًالسر ًالصندو ًوأمين ًأعضددددددددددوالنائبًوأمين ًلمجمدددددددددة ًالمانحةًً،عيةددددددددا  والمؤسسة

التركيةًالتيًتبذلًجيودًكبيرةًفيً(KimseYok Mu)سا يوكموــــــــة كيمــــــمؤسسلمجمعيةًىيً

ًلك ًالمميزة ًالجمعية ًىذه ًمشاري  ًجمي  ًودعم ًوتقدمياتمويل ًاستمرارىا ًفي ًتساعد وتحقي ًًي

 ،ًعمىًالموق ًاللكتروني:22/10/2013)موقدددددددددد ًجمعيةًالسالمًوالتضامنًوالغاثة،ًًيادددددددددأىداف

n=pages&id=4http://www.peace.org.ps/arabic/index.php?actioً.)ً

 ( :Turkish Red Crescentاليالل األحمر التركي )-5

ًفيً ًالتركي ًاألحمر 11ًًتأسسًاليالل ًمن 1868ًيونيو ًىي ًاألحمر ًاليالل ًوالغرضًمن م،

ًوالصح ًالحياة ًوحماية ًجدت، ًو ًحيثما ًالبشرية ًالمعاناة ًالكائنًددددددددوت في  ًاحترام ًوضمان ة

ًا ًاليالل ًوتشاركًجمعية ًالبشري، ًالدولية ًاألحمر ًلميالل ًالمبادئًاألساسية الصميبًً-ألحمر

ًالتطوعية، ًال دمة ًالستقالل، ًالحياد، ًالتحيز، ًعدم ًاإلنسانية، ًىي: ًالمبادئ ًاألحمر.وىذه

ًوىيً ًال اص؛ ًالقانون ًإلحكام ًوت ض  ًقانوني ًكيان ًىي ًاألحمر ًوالعالمية.واليالل والوحدة،

ربح،ًمنياًاإلغاثةًوال دماتًمجانيةًوالتيًتعملًلصالحًمنظمةًلم دمةًالجتماعيةًغيرًاليادفةًلم

الجميور،المبادئًاألساسيةًلمياللًاألحمرًالجنسًالبشري،ًولدتًمنًالرغبةًفيًتقديمًالمساعدةً

ًوت في ً ًلمن  ًوالوطنية ًالدولية ًقدرتو ًفي ًوالمساعي ًالمعركة، ًساحة ًفي ًلمجرحى ًتمييز دون

http://www.peace.org.ps/arabic/index.php?action=pages&id=4
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ًوالغرضًمن ًوجدت. ًحيثما ًالبشرية ًالكائنًالمعاناة ًوالصحةًوضمانًاحترام ًالحياة ًىوًحماية و

ًالبشري،ًأنوًيشج ًالتفاىمًالمتبادلًوالصداقةًوالتعاونًوالسالمًالدائمًبينًجمي ًالشعوب.

ًجمي ً ًم  ًمتساوية ًمكانة ًوليا ًالعالم ًأنحا  ًجمي  ًفي ًمنظمة ًىي ًالتركي ًاألحمر واليالل

ًفرعًفيًقطاالجمعياتًالوطنيةًواألجنبية ًتمًافتتاحوًفيًعامً.ًويوجدًليا م،ًيقوم2009ًعًغزة

ًغزة) ًقطاع ًلمواطني ًوالصحية ًاإلنسانية ًال دمات ًالتركيبتقديم ًالحمر ًاليالل ًجمعية ،ًموق 

ً(.History-Turkish.Red.Crescent-ayfa.php?t=http://www.kizilay.org.tr/english/sم(20/10/2013)

 -:اآلتيإلى سسات التركية العاممة بقطاع غزة يصنف الباحث المؤ  تقدم، ما إلى استناًدا

:ًتمجأًالحكومةًالتركيةًإلىًالتمويلًالمباشرًعنًطري ًتقديمًالمساعداتًمؤسسات حكومية-1

ً ًوالطوارئ ًاألزمات ًوقت ًفي ًاإلنسانية ًيمًوالحروبالطارئة ًما ًالمساعداتًيوىذا ًتقديم ًآلية ز

ًأبضاًتتمثلًكماًلمحكومةًالتركيةًبأنياًغيرًممتزمةًبالييكلًال اصًبتقديمًالمساعداتًالدولية.

ًمثلً ًغزة ًقطاع ًفي ًالعاممة ًفروعيا ً الل ًمن ًحكومية ًمصادر ًتقدميا ًالتي ًالمساعدات في

ً.الدولٌة والتنمٌة للتعاون التركٌة الوكالة
:ًوىيًتتمثلًفيًالمساعداتًالتيًتقدمياًمصادرًغيرًحكوميةًمنًكوميةغير ح مؤسسات-2

ًبالًحدود(.تركياًأطبا ً– اللًفروعياًفيًقطاعًغزةًمثلً)الياللًاألحمرًالتركيً

ًًوجمعيات اغاثية-3 ًالغاثية ًالجمعيات ًتقدميا ًالتي ًالمساعدات ًفي ًتتمثل ًوىي ًاإلنسانية:

ً ًمثل ًغزة ًقطاع ًفي ًفروعيا ً الل ًمن ً-IHH)التركية ًالي ًًوً–ياردم ًالسالم التضامنًجمعية

ً(.واإلغاثة

ًقوافلًقوافل شعبية-4 ًعبر ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمساعدات ًفي ًتتمثل ًوىي :

ًسفينةًمرمرة(.ً–الحريةًًأسطولشعبيةًلكسرًالحصارًمثلً)

http://www.kizilay.org.tr/english/sayfa.php?t=-Turkish.Red.Crescent-History


 122 

ًاألفرادًبداف ًالعملًال يًرأفراد-5 ي،ًوىيًقدً:ًوىيًتتمثلًفيًالمساىماتًالماديةًالتيًيقدميا

ً.تكونًعمىًشكلًتبرعاتًنقديةًأوًعينيةً

ً:المقدمة المساعدات وراء من التركية األىدافثانيًا: 

 .الفمسطينية القضية في السياسي التركي الدور تعزيز-1

 طريد  عدن وذلدك األوسدط، الشدر  منطقدة فدي واألمدن السدتقرار نشدر إلدى تركيدا تسدعى-2

 .وسياسي اقتصادي استقرار إلى بدورة ييؤد والذي لفمسطين القتصاديًالدعم

 وغيددر الحكوميددة تالمؤسسددا دعددم  ددالل مددن الفمسددطينية الدولددة بنددا  فددي المسدداىمة-3

 تدم والتدي التركيدة لمحكومدة السياسدية والتصدورات التوجيدات مد  ذلدك فدي منسدجمةًالحكوميدة،

 .فمسطين في التركي السياسي بالدورًترجمتيا

 رجددال بددين العالقددات توثيدد  و اصددة وتركيددا، فمسددطين ينبدد التجاريددة العالقددات تعزيددز-4

 .واألتراك الفمسطينيينًاألعمال

ً:التركية المساعدات تقديم ولياتثالثًا: 

 .شفيًيا الفمسطيني الشعب إلى مبمغ بتقديم تركيا تتعيدً :التعيد-1

 درتجد وىندا تمويمدو، اجدل مددن لممشدروع المنفددذة الجيدة مدد  اتفاقيدة عمدى توقد  :االلتـزام-2

 ويقتصدر المنفدذة، والجيدةً)تركيدا(الممولدة الجيدة بدين مباشددر بشدكل يددتم التعامدل أنًاإلشدارة

 األولويدددات حسدددب الصدددحيح التوجيدددو عمدددى الفمسدددطينية والماليدددة الت طددديط وزارةًدور

 .والحتياجات
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 بشددكل المنفددذة لمجيددة حسدداب فددتح  ددالل مددن المشددروع تمويددل صددر  يددتمً :الصــرف-3

 الجيددة إلددى مباشددرة الممولددة الجيددة مددن األمددوال تحويددل ويددتم ،البنددوك أحدددًفددي مباشددر

ــــا خمفيــــا مــــن ســــيناريوىات..وجيات نظــــر"، )"المنفددددذة ــــة وم ــــع 25/10/2010المؤسســــات التركي ــــى الموق ــــة، عم م، شــــبكة فمســــطين اإلخباري

 (. http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id= 93441االلكتروني:

 :التالية اآلليات وفق فيتم الفمسطينية المشاريع لتمويل التركي القبول وبخصوص

 الجيددات جميدد  مددن نفقاتددو وتغطيددة معددين بمشددروع تمويميددا المسددتفيدة الجيددة تطمددب-0

 يتبد  تمويمدو المطمدوب المشدروع كدان حدال فدي ىدذا الفمسدطينية، الت طديط مد ًوزارة بالتنسدي 

 وزارة بدين تنسدي  ىنداك يكدون فدال أىميدة، لمنظمدة يتبد  كوندو حالدة فدي أمدا لمؤسسدةًحكوميدة،

 .حكومية غير والمؤسسات الت طيط وزارة بين تنسي  وجود لعدم نظًرا الت طيطًوالمالية

الفمسددطينية،ً الت طدديط وزارة رأي يتضددمن توصددية كتدداب مدد  المشددروع مقتددرح إرسددال يددتم-8

 مؤسسددة مددن مسددطينيةالف والحتياجددات لألولويدداتومال متددوً انسددجامو مدددى عمددى يحتددوي

 . برا  قبل من ىناك دراستو يتم حيث تركيا في الثقافة قسم فمسطين طاولة )تيكا(ًإلى

أمدداً المقتدرح، المشددروع مد  المرسددمة التوصدية رسددالة عمدى بنددا  المشدروع عمددى الموافقدة تدتم-2

 .ب صوصيا تركيا في الفمسطيني السفير استشارة فيتم الكبيرة المشاري  ب صوص

لقبددولً الميمددة المعددايير مددن تعتبددر القميمددة، وتكمفتددو الكبيددرة، تددأثيره ودرجددة المشددروع أىميددة-2

 .تركيا قبل من المشروع

 .أشير ثالثة تأجيمو أو رفضو أو المشروع قبول يستغر -5

الجيدةً وبدين الممولدة الجيدة وبدين التركيدة التنميدة وكالدة بدين مباشدرة الماديدة العالقدة تكدون-8

فدديً محصددور فقددط دورىددا فيكددون المشددروع مددن المسددتفيدة الجيددة أمددا لممشددروع، المنفددذة

 .الستالم
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وزارةً مد  بالتنسدي  يدتم التركدي الددعم أن المشدروع تمويدل آليدات توضديح  دالل مدن يتبدين-2

 أيددة ىندداك تكددن ولددم واألولويددات، الحتياجددات ووفدد  الفمسددطينية، اإلداريددة والتنميددة الت طدديط

ً.مالدع ىذا لتقديم شروطًسياسية

غيددرً والمؤسسددات الفمسددطينية الت طدديط وزارة بددين تنسددي  لًيوجددد آ ددر جانددب ومددن-2

 المدددني المجتمدد  مؤسسددات مشدداري )تيكددا( التركيددة التنميددة وكالددة تمددول وبالتددالي الحكوميددة،

 المجتمد  عمدى المشدروع تدأثير درجدة  دالل مدن التركيدة الوكالدة تتبعيدا التدي عمدىًالسياسدة بندا 

)رامددديًصدددبًلبن،مسددداعدًمنسددد ًالمسددداعداتًالتركيدددةًًالتغييدددر إحدددداث فدددي الفمسدددطيني،ًودوره

ً.(2013\10\12،ًرامًاهلل،TIKAً،ًوكالةًتيكاً

 -:المساعدات التركية لمقطاع الصحي األىميرابعًا: 

ًيمثمددو لمددا نظددًرا ،فدديًقطدداعًغددزةًوالحكددوميًالصددحيًاألىمددي مقطدداعل التركددي الدددعم جددا 

 إنشددا ً ددالل مددن ذلددك تجمددى وقددد يًالمجتمدد ،فدد تنمويددة أىميددة مددن ىددذينًالقطدداعين

 المراكدددز وتجييدددز ،الصدددداقةًالتركدددي مستشدددفى ثدددلم وتجييزىدددا،التعميميدددةًًالمستشدددفيات

بيدددتًحدددانونًبمحافظدددةًشدددمالًغدددزةًوًمركدددزًطبددديًتدددلًًفدددي الطبدددي المركدددز مثدددل الصدددحية،

والعديدددًمددنً لممددواطنين عاليددة جددودة ذات  دددمات يقدددم الددذي السددمطانًفدديًمحافظددةًرفددح

الطبيدددددةًوالمسددددداعداتًالطبيدددددةًوالجيدددددزةًًالصدددددحيةمسددددداعداتًالمقدمدددددةًفددددديًمجدددددالًالمسدددددتمزماتًال

الطارئددددددةًوقددددددتًالزمدددددداتًوالحددددددروبًالددددددذيًالقددددددتًبظالليدددددداًعمددددددىًالقطدددددداعًالصددددددحيًفدددددديًقطدددددداعً

ًغزةًمنًاستيالكًلمواردهًالصحيةً.

األىميةًًيوضحًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلممؤسساتًالصحيةًالتالي(10ًرقم)ًوًالجدول

ً-:2012ً-2008فيًقطاعًغزةً اللًالفترةًاألعوامًمنً
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ً

  2012 - 2008المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً ما بٌن عام  إجمالًٌوضح  (10رقم ) جدول

 2008المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام  إجمالًجدول ٌوضح 

 $ المشروع تكمفة المكان الصحي القطاع مشاريع م
 المشروع تكمفة

 بالشيكل
 النسبة المئوية

1 
المستشفٌات العاملة فقطاع غزة بمساعدات  إمداد
 طبٌة 

 %1416 363,214 1618526 غزة

 %611 87,300 258000 غزة توفٌر المٌاه الصالحة للشرب  2

 %3310 706,678 2018908 غزة مساعدات عاجلة 3

 %0.3 183598519 3888434 2008لعام  المجموع الكمي

 2009المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام  إجمالًجدول ٌوضح 

 %010 793 227 غزة طنا من المستلزمات الطبٌة  51 1

2 
طنا من المستلزمات  26طائرة محملة بنحو  إرسال
 الطبٌة

 %714 3,308,300 6318000 غزة

3 
بناء البنٌة التحٌة  إعادةمساعدات نقدٌة لغزة بهدف 

 اإلسرائٌلًدمرها القصف  التًؤسسات الصحٌة للم
 %4114 1,146,728 182618925 غزة

4 
ممن  عائلة 1000مساعدات عٌنٌة و مالٌة لنحو 

 هدمت منازلهم
 %3311 7,000,000 280008000 غزة

 %3613 47,666,931 580478701 غزة ومستلزمات طبٌة ومولدات كهرباء أدوٌةتقدٌم  5

 %8.0 3182928986 889408853 2009لعام  المجموع الكمي

 2010المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام  إجمالًجدول ٌوضح 

1 
والتبرع  حانون بيت في الصحي المركز إنشاء

 بمستمزماتو

بيت \غزة 
 حانون

707,380 3,173,180 3019% 

 %619 222,300 93,300 غزة غزة لمركز بمستمزمات التبرع 2

 %2318 4,393,300 133,000 غزة غزة تشفياتلمس تجييزات 3

 %318 381,300 84,300 غزة غزة مستشفى تجييزات 4

 %216 473,000 508000 غزة التأهٌل النفسً لألطفال إعادة 5

 %1.2 488608380 183888680 غزة 2010لعام  المجموع الكمي

 2011المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام  إجمالًجدول ٌوضح 

6 
تجييز م.الشوا الخيري الطبي لموالدة و اإلمراض 

 النسائية 

بيت \غزة
 حانون

6008000 3,400,000 6218% 

 %4119 190,000 1408000 غزة تجييز مركز طبي في مدينة رفح تل السمطان  7

8 
شراء أجيزة طبية و مخبريو لكمية الطب بالجامعة 

 اإلسالمية 
 %3412 700,000 2008000 غزة

 %0.8 382908000 9408000 2011لعام  لمجموع الكميا

 2012المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام  إجمالًجدول ٌوضح 

 %010 87,300 258000 غزة مشروع تدريب إسعافات أولية 9

 %013 700,000 2008000 غزة ومستلزمات طبٌة أدوٌة 10

 %33000010 230,000,000 10000000000 غزة إنشاء مستشفيي الصداقة التعميمي  11

 %010 410,000 408000 غزة مساعدات طبٌة طارئة 12

 %89.6 35089278500 10082658000 2012لعام  المجموع الكمي

 %100.0 39187308385 11189228967 المجموع الكمي
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 (3شكل رقم)

 

 -( إلى أن :40يشير الجدول رقم )

بمغتًقطاعًغزةًفيًًاألىميلمقطاعًالصحي8008ًًفيًعامًًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمة

ًشيكل82,500.,250)ًقيمتيا )ًً ًأ2.98بنسبة ًوىي ،%ً ًمنذ ًنسبة ًيقدم5ًعمي ًفيوًسنوات

ً ًالصحيًاألىميالمساعداتًإلي ًالمساعداتًالتركيةً،القطاع ًإجمالي ًًأما ًعام 8000ًالمقدمة

جماليًالمساعداتًالتركيةًًوً%،0.2(ًشيكلًبنسبة2,8.0,000ً)ًبقيمةًاألىميلمقطاعًالصحيً ا 

أما ً،%098(ًشيكلًبنسبة2,280,220ً)ًبقيمةًلمقطاعًالصحيًاألىمي8000ًقدمةًفيًعامًالم

ً ًعام ًفي ًالمقدمة ًالمساعدات ًً.800إجمالي ًالصحي (28ً.,20,8.8)ًبقيمةًاألىميلمقطاع

قطاعًالصحيًكانتًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلم8002ًأماًفيًعامًً%،2شيكلًبنسبةً

(ً ًغزة ًبقطاع ً.50,.0,25األىمي ًبنسبة )092ً ًأدنى%ً ًًوىي ًمنذ ًيقدم5ًنسبة ًفيوًسنوات

ًالقطاعًالصحيًاألىميً.ًالمساعداتًإليً
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، فالجدول رقم 2012-2008خالل االعوام من قطاع غزة  فيما يتعمق بنسبة المساعدات التركية لمقطاعين الحكومي واألىمي من إجمالي المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي في

 -ونسبة المساعدات التركية لمقطاع الصحي االىمي : ،( التالي يوضح اجمالي النسب المئوية لنسبة المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي11)

 























 شٌكلمن إجمالً المساعدات التركٌة المقدمة للقطاع الصحً بقطاع غزة بال ( ٌوضح نسبة المساعدات التركٌة للقطاعٌن )الحكومً واألهلً(11جدول رقم )

 السنوات

 إجمالً المساعدات التركٌة
المساعدات التركٌة للقطاع الصحً 

األهلًالصحً  نسبة المساعدات التركٌة للقطاع األهلً   
المساعدات التركٌة للقطاع الصحً 

الصحً الحكومً نسبة المساعدات التركٌة للقطاع الحكومً   

 الكلً المجموع
النسبة 
المئوٌة النسبة المجموع الكلً المئوٌة  إلً إجمالً المساعدات التركٌة النسبة المئوٌة المجموع الكلً إلً إجمالً المساعدات التركٌة 

2008الكلً لعام  المجموع  1,359,519 0.33% 1,359,519 0.35% 100.0% 0 0.00% 0.0% 

2009الكلً لعام  المجموع  36,274,386 8.75% 31,292,986 7.99% 86.3% 4,981,400 21.97% 13.7% 

2010الكلً لعام  المجموع  7,477,316 1.80% 4,860,380 1.24% 65.0% 2,616,936 11.54% 35.0% 

2011الكلً لعام  المجموع  5,782,007 1.40% 3,290,000 0.84% 56.9% 2,492,007 10.99% 43.1% 

2012الكلً لعام  المجموع  363,512,649 87.72% 350,927,500 89.58% 96.5% 12585149 55.50% 3.5% 

 391,730,385 414,405,877 اإلجمالً الكلً بالشٌكل 
94.5% 

22,675,492 
5.5% 

 6,478,712 111,922,967 118,401,679 اإلجمالً الكلً بالدوالر 
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 (6شكل رقم)

 (7شكل رقم)
 



 

 -( إلى أن :44يشير الجدول رقم )

ً ًنسبة ًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالتركيةًعام بمغتًما8008ًًالمساعداتًالتركية

%،295ًبمغتًًفيًالعامًنفسوًبينماًنسبةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي،ً%895.نسبتوً

ما8000ًًوشكمتًنسبةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامً

ًوبمغت%.2290ًًبمغتًنسبتياًفيًنفسًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًأماً،%.589نسبتوً

ما8000ًًنسبةًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامً

85ًًنسبتو ،%ً ًالحكوميبينما ًالصحي ًلمقطاع ًالتركية ًالمساعدات ًًشكمتًنسبة ًتمك %،25ًًالعامفي

ً.800ونسبةًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامً

ًبنسبة ًالحكوميًوبمغتً،%2892ًكانت ًالصحي ًلمقطاع ًالتركية ًالمساعدات ًالعامًنسبة ًنفس ًفي
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8002ًدمةًعامًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقًوكانت%،0292ً

ً ًنسبتو ً)ًبمغتً،%000ما ًإلي ًالتركية ًالمساعدات ًمنيا202,205,222ًإجمالي ًشيكل )

ًنسبتوما8008ًً-8002(ًشيكلًمساعداتًتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميً اللًالفترة2.0,220,225ً)

ًالصحيًفيًقطاعًغزة295. ًلمقطاع ًالمقدمة ًالمساعداتًالتركية ًإجمالي ً%ًمن ًبمغيب، إجماليًًتنما

ًنسبتو88,825,2.8ًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً) %ًمنًإجمالي595ً(ًشيكلًأيًما

وتشيرًىذهًالنسبًً،8008-8002المساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًبقطاعًغزةًماًبينًعامً

ًًإلي ًالتركيتركيز ًًالصحيةًلممؤسساتًالدعم ًذلك ًويعزي ًالحكومية، ًبناًلإلىتمامغير ًفي  ًالتركي

ًم ً ًجنب ًإلى ًجنبًا ًالفمسطينية، ًالدولة ًقيام ًأساس ًتعتبر ًالتي ًالحكومية ًغير ًالفمسطينية المؤسسات

ًكفتيً ًبين ًالموق ًالتركي ًوسطية ًعمى ًذلك ًويدل ًكما ًليا، ًمكممة ًتعتبر ًوالتي ًالحكومية المؤسسات

ًًالساحةًالسياسيةًالفمسطينيةً.ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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لمقطاع الصحي الحكومي خالل الفترة من  المبحث الثالث: حجم المساعدات التركية

 م 2012 -م2009

إجمالي المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة خالل األعوام من أواًل:

 -:بحسب الجية المانحة التركية  2012حتي  2009

(ًشيكل22,675,492ً)ةًاجماليًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًبمغتًقيم

ولًسيماًحربًالفرقانًفيًعامًًغزةأنًالدعمًالتركيًيزدادً اللًالعدوانًًيبينً(ًالتالي12الجدولًرقمً)ًو

أعمىًقيمةًلممساعداتًالتركيةًبقيمةًاجمالية2012ًًحيثًشكلًالعامًً،2012والعدوانًفيًعام2008ًً

(12,585,149ً ًالعام ًيميو ًشيكل، )2009ً(ً ًإجمالية ًجا ت والتي( شيكل 4,981,400بقيمة

 عن عدا المساعدات ىذه كانت.ًحيثًالحرب التركيًمن السياسي الموق  م  منسجمة المساعداتًالتركية

 عالج مثل المواطنين، لمعاناة ت في  من تمثمو لما نظًراًالفمسطينيين لصمود تعزيًزا مادية مساعدات كونيا

 المساعدات من وغيرىا ًوالدوائية ًالغذائية تم،ًوالمساعدا2008-2009عامً  الل الفمسطينيين الجرحى

ماًتمثموً  الل من لمفمسطينيين قوًيا معنوًيا دعًما شكمت وقد غزة، حرب فترة  الل تمًتقديميا التي اإلنسانية

 التركيةًاإلنسانية اإلنسانية المؤسسات من العديد قامت أن بعد  اصةًلتركيا، يةددددواإلقميم الدولية المكانة

ً مثل غزة قطاع في ليا فروع بافتتاح ًالدوليةًًالوكالةًوًاإلنسانيةIHHًمنظمة ًوالتنمية ًلمتعاون التركية

(TIKA)ًًوالعديدًمنًالجمعياتًاإلغاثيةًوغيرًالحكومية.ً
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 بحسب الجية المانحة التركية 2012حتي  2009إجمالي المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة خالل األعوام من ( يوضح 12جدول رقم )

 الجهة المانحة السنة
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2012 

 %2.5 253,944       251,247       2,697 أسطول الحرية

 %80.2 10,095,625         542,050   852,670 8,700,905 لحكومة التركيةا

 %22.1 2,235,580       555,000 61,050 499,135   1,120,395 قافمة سفينة مرمرة

 %55.5 12,585,149 0 0 0 806,247 603,100 499,135 852,670 9,823,997 2012المجموع الكمي لعام 

2011 

 %11.2 279,260         29,422 247,777   2,061 أسطول الحرية

 %13.5 336,503               336,503 اليالل األحمر التركي

 IHH           175,000     175,000 7.0%مؤسسة 

 %11.1 277,724   277,724             جمعية السالمة و التضامن

 %44.5 1,110,000   1,110,000             تيكا

 %12.6 313,520       313,346     174   الحكومة التركية

 %11.0 2,492,007 0 1,387,724 175,000 313,346 29,422 247,777 174 338,564 2011المجموع الكمي لعام 

 %100.0 2,616,936   2,616,936             الحكومة التركية 2010

 %11.5 2,616,936 0 2,616,936 0 0 0 0 0 0 2010المجموع الكمي لعام 

2009 

مؤسسة أطباء حول العالم 
 تركيا

          356,400     356,400 7.2% 

 %92.8 4,625,000 4,625,000               الحكومة التركية

 %21.7 4,981,400 4625000 0 356400 0 0 0 0 0 2009المجموع الكمي لعام 

 شٌكل 22,675,492 4,625,000 4,004,660 531,400 1,119,593 632,522 746,912 852,844 10,162,561 المجموع الكلً

 (6ثبٌشجىع اًٌ اٌجذوي سلُ ) اٌجبدشِٓ اػذاد 
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 -( إلى أن :43يشير الجدول رقم )

ً.800 اللًاألعوامًمنًًقطاعًغزةفيًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً

(ً.08,525,02)ًمةأعمىًقي8008ً(ًشيكل،ًحيثًشكلًالعام22,675,492ًبمغتًقيمتيا)8008ًحتيً

سفينةًًايمييً،%2098مانحةًىيًالحكومةًالتركيةًبنسبةًًانتًأعمىًجيةًتركيةكًو%،5595ًشيكلًبنسبةً

8000ًإجماليًالمساعداتًالتركيةًفيًعامًبينماًً%.8أسطولًالحريةًبنسبةًًايمييً،%0292مرمرهًبنسبةً

 اللًىذاًالعامًمانحةًًكية%،ًحيثًكانتًأعمىًجيةًتًر00(ًشيكلًبنسبة8,492,007ً)قيمتياًًبمغت

%ًبينماًتأتيًالحكومة0295ًالياللًاألحمرًالتركيًبنسبةًًايمييً،%2295ىيًمؤسسةًتيكاًالتركيةًبنسبةً

جماليًالمساعداتًالتركيةًفًوً%.0898التركيةًبنسبةً (ًشيكل28ً.,8,808)ًقيمتياًبمغت8000ًيًعامًا 

ًالرابعة ًالمرتبة ًفي ًًوتأتي ًالذي ًالعوام ًالمساعداتًابيًتقدم الل ًتركيا ًالصحيًًدولة ًالقطاع الي

ً ًالحكومي ًفي ًبنسبة ًغزة ًالوحيدً%،00.5قطاع ًالمانحة ًالجية ًكانت ًًةحيث ًتمك الحكومةًًالعامفي

وتأتيًفيًالمرتبةًالثانيةًً(ًشيكل20,200.,2)ًبمغتًقيمتياً.800إجماليًالمساعداتًعامًأماًً،التركية

ً ًم8092بنسبة ًتركيا ًجية ًأعمى ًكانت ًحيث ،%ً ًانحة ًالعام ًتمك ًالتفي ًالحكومة ًبنسبةًددددددددددىي ركية

ً%.298مؤسسةًأطبا ًحولًالعالمًتركياًبنسبةًًايميي،892%ً.

ً-:2012 – 2009: نسبة الجيات المانحة التركية من إجمالي المساعدات التركية ما بين عام  اً ثاني

إجماليًالمساعداتًالتركيةًًالمقدمةً(ًالتاليًيوضحًنسبةًالجياتًالمانحةًالتركيةًمن13ًالجدولًرقمً)

كلًجيةًعمىًحدهًحيثًيوضحًالجدولًان2012ًً-2009لمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامًمنً

( 17,651,081ىيًالحكومةًالتركيةًبقيمةً)2012ً-2009اعميًجيةًمانحةًتركيةً اللًالعوامًمنً

 -( :%77.84شيكل بنسبة )

ً

ً
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 2012 - 2009حة التركٌة من إجمالً المساعدات التركٌة ما بٌن عام ( نسبة الجهات المان13جدول رقم )

 النسبة المئوٌة المجموع الكلً  الجهة المانحة

 %77.84 17,651,081 الحكومة التركية

 %9.86 2,235,580 قافمة سفينة مرمرة

 %4.90 1,110,000 مؤسسة تيكا

 %2.35 533,204 أسطول الحرية

 %1.57 356,400 تركيا مؤسسة أطباء حول العالم

 %1.48 336,503 اليالل األحمر التركي

 %1.22 277,724 جمعية السالمة و التضامن

 IHH 175,000 0.77%مؤسسة 

 %100.00 22,675,492 اإلجمالً الكلً

 (12، 6من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم )

 (8شكل رقم )

 
 -( إلى أن :42يشير الجدول رقم )

اعداتًالتركيةًالمقدمةًمنًالحكومةًالتركيةًًعمىًمدارًاألرب ًأعوامًالسابقةًلمقطاعًالصحيًإجماليًالمس

عميًنسبةًمنًبينًالجياتًالمانحةً%،ًوىيًأ22.8(ًشيكلًبنسبة1786518081ً)ًبمغتًقيمتياالحكوميً

ةًمرمرهًلمقطاعًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًمنًقافمةًسفينبينماًًالتركيةًلمقطاعًالصحيةًالحكومية.

إجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًمنًأماًً%..9.(ًشيكلًًبنسبة282358580ً)ًبقيمةالصحيًالحكوميً
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(ًشيكلًًبنسبة181108000ً)ًبمغتتيكاًعمىًمدارًاألرب ًأعوامًالسابقةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًًةمؤسس

ًالحًوً%...2 ًأسطول ًمن ًالمقدمة ًالتركية ًالمساعدات جمالي ًلا  ًمقطرية ًالحكومي ًالصحي ًبقيمةاع

(522,820ً ًبنسبة ً ًشيكل ًًيميياً،8.2%( 025,000ً)ًبقيمةIHHًمؤسسة ًوبنسبة ًشيكل )092.%ً

ةًويعزيًذلكًالحكومةًالتركيلممساعداتًالمقدمةًفيًتمكًاألعوامًكانتًمنًقبلًًأعمىًقيمةًونالحظًأن

عدوانًعمىًقطاعًغزةًاحتمتًمركزًاًإلىًأنًالقضاياًالنسانيةًبماًفيياًالصحيةًولًسيماًبعدًالحصارًوال

ًمتقدمًاًفيًاجندةًالحكومةًالتددركية.

ثالثًا:حجم المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة ما بين عام 

2009 – 2012:- 

ً(22,675,492ماًقيمتو)2012ً-2009بمغتًإجماليًالمساعداتًالتركيةً اللًالعوامًمنً

(ًالتالي،ًويتناولًالجدولًحجمًالمساعداتًالتركيةًالمقدمة14ًدولًرقم)شيكلًكماًيوضحوًالج

وًأشكالًىذهًالمساعداتًبالنسب2012ًً-2009لمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامً

-كلًعامًعمىًحدهً:ًالمئويةً
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 بالشٌكل 2012 – 2009ٌن عام ٌوضح حجم المساعدات التركٌة المقدمة للقطاع الصحً الحكومً بقطاع غزة ما ب (14رقم ) لوجدثالثا: 
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 2012المجموع الكمي لعام 
9,823,997 852,670 499,135 603,100 806,247 0 0 0 12,585,149 55.5% 

 0 1,387,724 175000 313,346 29,422 247,777 174 338,564 2011المجموع الكمي لعام 
2,492,007 11% 

 2010المجموع الكمي لعام 
0 0 0 0 0 0 2,616,936 0 2,616,936 11.5% 

 2009المجموع الكمي لعام 
0 0 0 0 0 356,400 0 4,625,000 4,981,400 22% 

 4,625,000 4,004,660 356,400 1,119,593 632,522 748,019 999,884 10,493,223 ًالكل اإلجمالً
 

 %100.0 22,675,492شٌكل

 %20.1 %17.4 %1.6 %4.9 %2.8 %3.3 %4.4 %45.7 النسبة المئوٌة

 (12، 6من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم )

 (9شكل رقم )



 

 -( إلى أن :41يشير الجدول رقم )

ًبمغتًقيمتياقطاعًغزةًفيًلمقطاعًالصحيًالحكومي8008ًًساعداتًالتركيةًالمقدمةًفيًعامًإجماليًالم

المساعداتًإليًوزارةًًفيوًسنواتًيقدم8ً%،ًوىيًاعميًنسبةًمنذ5595ً(ًشيكلًًبنسبةً.08,525,02)

ًإليًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًبحاجةًإليًالمساعداتًالتركيةًوأصبحتً ًمؤشرًيفيدنا الصحة،ًوىذا

 اصةًأنًعددًقطاعًغزةًًوًدماتًالصحيةًلمواطنيةًوزارةًالصحةًفيًتقديمًال الةًتركياًتعر ًمعاندًو

لقطاعًفيًتزايدًممحوظ،ًولماًتعرضًلوًالقطاعًالصحيًالحكوميًمنًاستيالكًلمواردهًالصحيةًسكانًا

المقدمةًًيةأماًإجماليًالمساعداتًالتركً.فيًتمكًالعامًقطاعًغزةًشيدىااألزماتًوالحروبًالذيً اللً

ً 8000ًًعام ًالحكومي ًالصحي 8,492,007ً)ًبقيمةلمقطاع ًبنسبة ًشيكل ًالمرتبةًً%،00( ًفي وتأتي

أنًالقطاعًالصحيًالحكوميًبحاجةًإلىًالمزيدًمنًالمساعداتًًىذاًمؤشرًيدلًعمىًوً،الرابعةًوال يرة

ًال دماتًالصحية ًالصحيًلتقديم ًالواق  ًيتناسبًم ًمتطمباتوًوحاجة ًبما جماليًالمساعداتًًوً.التركية ا 

(ًشيكلًوتأتيًفيًالمرتبة28ً.,8,808)ًبقيمةلمقطاعًالصحيًالحكومي8000ًًالتركيةًالمقدمةًفيًعامً

أما ،ً%00.5سنواتًتقدمًبوًدولةًتركياًالمساعداتًاليًالقطاعًالصحيًالحكوميًبنسبة8ًًمنذًًالثالثة

(ًشيكلًوتأتي20,200ً.,2)ًقيمةبلمقطاعًالصحيًالحكوميًً.800عامًًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًفي

لمقطاعًالمقدمةًلًعمىًمساىمةًالمساعداتًالتركيةً%،ًوىذاًأيضاًمؤشرًيد88فيًالمرتبةًالثانيةًبنسبةً

ظرو ًوأزماتًكالحروبًوحالتًالطوارئًولسيماًًمنًشيدهًالقطاعًلماًًعامفيًتمكًالًالصحيًالحكومي

ًً.حربًالفرقان

 

 

ً

 

028 
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خالل  تركية من إجمالي المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكومينسبة المساعدات ال :ًرابعاً 

 -:2012-2007االعوام من 

ماًقيمتيا2012ًً-2007بمغتًاجماليًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامًمنً

وامً(ًشيكلًبماًفيياًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالع1,306,877,150)

التاليًيوضحًنسبةًً(15رقم)ً(ًشيكلًوًالجدول22,675,492والذيًبمغتًقيمتياً)2012ً-2009منً

المساعداتًالتركيةًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالفترةًالواقعةًماًبينً

 -:2012ًعام–2007ًعامً

 بالشٌكل المساعدات المقدمة للقطاع الصحً الحكومً إجمالًٌوضح نسبة المساعدات التركٌة من  (15رقم ) جدول   

 السنوات
  نسبة المساعدات التركٌة المساعدات التركٌة المساعدات إجمالً

المساعدات إجمالً إلً النسبة المئوٌة المجموع الكلً المئوٌة النسبة المجموع الكلً  

2012الكلً لعام  المجموع  878,483,912 67.20% 12,585,149 55.50% 1.4% 

2011الكلً لعام  المجموع  320,263,956 24.50% 2,492,007 10.99% 0.8% 

2010الكلً لعام  المجموع  7,240,947 0.60% 2,616,936 11.54% 36.1% 

2009الكلً لعام  المجموع  15,845,726 1.20% 4,981,400 21.79% 31.4% 

2008الكلً لعام  المجموع  3,184,648 0.20% 0 0.00% 0.0% 

2007الكلً لعام  المجموع  81,857,961 6.30% 0 0.00% 0.0% 

 %1.74 22,675,492شٌكل 1,306,877,150شٌكل  الكلً اإلجمالً

 (12، 6من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم )

 (10شكل رقم )



 

 -( إلى أن :43يشير الجدول رقم )

فيًلمقطاعًالصحيًالحكومي8008ًًًنسبةًالمساعداتًالتركيةًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعام

ً ًغزة ًماقطاع ًإلي092ًًنسبتوًبمغت ًنسبة ًالتركية ًالمساعدات ًضع  ًعمى ًيدل ًمؤشر ًوىذا ،%

ًإجماليً ًمن ًالتركية ًالمساعدات ًنسبة ًوشكمت ًغزة. ًبقطاع ًالصحة ًلوزارة ًالمقدمة المساعدات

أيضاًمؤشرًيدلًً%،ًوىذا0.2ًماًنسبتولمقطاعًالصحيًالحكومي8000ًًالمساعداتًالمقدمةًعامً

ًفيًتمكًال ًإليًالمساعداتًالمقدمة.ًعامعمىًضع ًالمساعداتًالتركية ًالمساعداتًًنسبة ًنسبة أما

ً ًالتركية ًعام ًالمقدمة ًالمساعدات ًإجمالي 8000ًًمن ًالحكومي ًالصحي ًمالمقطاع نسبتوًًبمغت

سيارات5ًًقديمًإليًتيعزىًذلكًًوًعاموىذاًمؤشرًيدلًعمىًقوةًالمساعداتًالتركيةًفيًتمكًالً%،2890

نسبةًالمساعداتًالتركيةًمنًوكانتًً(ًدولرًلمقطاعًالصحيًالحكومي.0,850,000إسعا ًبقيمةً)

ً ًً.800إجماليًالمساعداتًالمقدمةًعام ًمؤشر2092ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًكانًبنسبة %،وىذا

ًمرًبوًًعامبشكلًكبيرًفيًتمكًالمىًأنًالمساعداتًالتركيةًساىمتًًويدلًع نًأحداثًقطاعًماللما

ًغ ًبقطاع ًالحكومي ًالصحي ًالقطاع ًعمى ًبظاللو ًظل ًوالذي ًلمواردهًًزةدددددددددددوحروب ًاستنزا  من

ًبً،الصحية ًكانت ًينما ًالتركية ًالمساعدات ًإجمالي ًالمساعداتً%من0.22نسبة ًال ارجيةًإجمالي

ًالحكومي، ًالصحي ًلمقطاع ًعمىًالمقدمة ًيدل ًمؤشر ًبحاجًوىذا ًالتركية ًالمانحة ًالجيات ًإلىًأن ًة

ًلتقديمً ًالرئيسية ًالبوابة ًىو ًباعتباره ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالمساعدات ًتقديم ًفي ًأولوية اعطا 

ًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة.

ً

 

ًً

ً
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 ســل الخامـــــصــــــالف

 الطريقة واإلجراءات

 أواًل: منيجية الدراسة وخطواتيا.

 : مجتمع الدراسة.اثانيً 

 اسة.: عينة الدر اثالثً 

 : أداة الدراسة.ارابعً 

 : المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.اخامسً 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 س ــل الخامـــــصــــــالف  

 الطريقة واإلجراءات

ًذلكًًًًً ًومن ًالدراسة، ًتنفيذ ًفي ًالباحث ًاتبعيا ًالتي ًلإلجرا ات ًمفصاًل ًوصًفا ًالفصل ًىذا يتناول

ًالدراسة،ًوالتأكدًتعري ًمني ًالدراسة،ًووص ًمجتم ًا لدراسة،ًوتحديدًعينةًالدراسة،ًوًإعدادًأداة

منًصدقياًوثباتيا،ًوبيانًإجرا اتًالدراسة،ًواألساليبًاإلحصائيةًالتيًاست دمياًالباحثًفيًمعالجةً

ًالنتائ ،ًوفيماًيميًوص ًليذهًاإلجرا ات.ً

 -:الدراسة أواًل: منيج

وًالمني ًالذيًيدرسًظاىرةًأوًحدثًاًأوًقضيةًموجودةًتبنيًالباحثًالمني ًالوصفيًالتحميمي،ًألنًًًً

ًىوًكائن أي القائم الوض  تفسير عمى التحميمي الوصفي المني  ويعتمد حالًيا،  الظرو  وتحديد ما

 الظاىرة حول وصفية بيانات جم  مجرد الوصفي المني  يتعدى كما المتغيرات، بين والعالقاتًالموجودة

ً.منيا النتائ  واست الص وقياسيا وتصنيفيا البيانات ليذه روالتفسي والربط إلىًالتحميل

 -:مجتمع الدراسةثانًيا: 

ًًًًًً ًميتكونًمجتم  ًالمسئولينًفيًنالدراسة ًًكافة القطاعًالصحيًالقائمينًعمىًالمستوياتًالعميا

ًفئةًأولي(.ً–فئةًعمياًً–)فئةً اصةًًالحكومي

 -:عينة الدراسةثالثًا: 

مديرًً،نائبًمديرًعامً،مديرًعامً،)وزيرفئةًموظ ًمن190ًًةًمنًتكونتًعينةًالدراسًًًًً

حيثًتمًا تيارىمً%،72ًماًنسبتو137ًًواستجابةًمنيمًًمديرًمستشفى(ً،مديرًدائرةً،وحدة
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ارًأنًىذهًالغرضيةًوا تارًالباحثًىذهًالعينةًمنًالقائمينًعمىًوزارةًالصحةًباعتببالطريقةً

ًعرفةًوليمًدورًاًىامًاًفيًىذاًالمجال.ال برةًالمتراكمةًوالمًالفئاتًلدييا

 التحميل الوصفي لمبيانات الشخصية: -

 (16جدول رقم )

 النسبة التكرارات النوع المعمومات الشخصية م

 اٌجٕظ

 الجنس 1
 %93.40 128 ذكر

 9 أنثى
6.60% 

 اٌزخظض

 التخصص 2

 74 عموم صحية
54.00% 

 47 عموم إنسانية و اجتماعية
34.30% 

 3 طبيعية عموم
2.20% 

 %9.50 13 أخرى

 اٌّإهً اٌؼٍٍّ

 المؤىل العممي 3

 1 دكتوراة
0.72% 

 22 بورد
16.90% 

 %34.30 47 ماجستير

 %48.90 67 بكالوريوس

 اٌىظُفخ

 الوظيفة 4

 1 فئة خاصة )وزير(
0.70% 

 11 مدير عام
8.00% 

 3 نائب مدير عام
2.20% 

 13 مدير وحدة
9.50% 

 99 مدير دائرة
72.30% 

 %7.30 10 مدير مستشفى

 ِىبْ اٌؼًّ

 مكان العمل 5

 10 رعاية أولية
7.30% 

 %43.10 59 رعاية ثانوية مستشفيات

 %49.60 68 إدارات
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 (11شكل رقم )

 
انواً%ًمنًأفرادًالعينةًك6.6%ًمنًأفرادًالدراسةًىمًذكورًبينماًكان93.4ًأنً(11الشكلًرقمً)يشيرً

ً.نًاإلناثم
ً(12شكلًرقمً)

 

 ( أن:12يوضح الشكل رقم )

 ًًمنًأفرادًالعينةًكانتًت صصاتيمًعمومًصحية54نسبة%.ً

 ًاخزّبػ١خٚإٔغب١ٔخػٍَٛ%ًمنًأفرادًالعينةًكانتًت صصاتيم34.3ًنسبة.ً

 منًأفرادًالعينةًكانتًت صصاتيمًعمومًطبيعية2.2ً%ًنسبة.ً

 ًالخ(.ً،سوبًحاً،ت صصاتًأ رىًمثلً)ًىندسة9.5ًً%نسبة.....ً
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ً(13شكلًرقمً)

ً
منًحممة34.3ً%وً،منًأفرادًالعينةًحممةًشياداتًالبكالوريوس48.9% نأً(13الشكلًرقمً)يوضحً

ًالدكتوراهً.منًحممةًشياداتًً%0.72وً.البوردمنًحممةًشياداتًً%16.9وً،شياداتًالماجستير

ً(14شكلًرقمً)

ً
 

ً ً)يوضح ًرقم ًأن14الشكل )ًً ًنسبتو ًأفًر0.7ً%ما ًالصحة(من ً)وزير ًال اصة ًالفئة ًمن ًالعينة ًاد

منًأفراد2.2ًً%ً(،ًونسبةمديرًعام)ًمنًالفئةًالعميالعينةًيعممونًبوزارةًالصحةًمنًأفرادًاً 8%ونسبة

ً ًاألوليًالعينة ًالفئة ًمن ًنائبًمديرًعام)بوظيفة ًونسبة ًم%9.5ً(، ًأفراد ًان ًاألوليًلعينة ًالفئة من
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منًالفئةًاألوليًبوظيفةً)مديرًمنًتعبئةًالستبانةًًاألكبرًيببينماًكانًالنصً(،مديرًوحدة)بوظيفةً

ًًدائرة( ًنسبتو ًالعينة72.3ً%ما ًأفراد ًمن ًونسبة ،%7.3ًً ًأفراد ًاألوليًلعينةامن ًالفئة بوظيفةًًمن

ً(.مديرًمستشفى)

ً

ً

 (15شكل رقم )

 
 

ةًاألولية،ًبينماًمنًأفرادًالدراسةًيعممونًفيًاإلدارةًالعامةًلمرعاي7.3ً%ًأنً(15الشكلًرقمً)يوضحً

ماًت،ًًبينماًكانتًالنسبةًاألكبرًًومنًأفرادًالعينةًيعممونًفيًاإلدارةًالعامةًلممستشفيا43.1ً%كان

ً ًيعممون49.6ً%نسبتو ًالعينة ًأفراد ًًوًمن ًاإلدارات ًًوفي ًالصحةًًالمركزيةًلدوائراالوحدات لوزارة

ًالفمسطينية.

ً

ً

ً

ً
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 -أداة الدراسة: :ارابعً 

فقرةًمقسمةًعمىًأرب ًمحاور44ًًاستبانوًمنًإعدادًالباحثًحيثًتكونتًمنًًتكونتًأداةًالدراسةًمن

ًكماًيمي:

 ًدورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة: األوي اٌّذىس
ً(ًفقرة.11يتكونًمنً)ًو

ريةًالعاممةًفيًوزارةًىلًساىمتًالمساعداتًالتركيةًفيًتطويرًقدراتًالكوادرًالبش :  اٌضبٍٔ اٌّذىس
ً(ًفقرة.13يتكونًمنً)ًوالصحةً
يتكونًًودورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًبيئةًالبنيًالتحتيةًلمراف ًوزارةًالصحةً : اٌضبٌش اٌّذىس
ً(ًفقرة.9منً)

تمبيةًالمساعداتًالتركيةًلحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوًالمساىمةًفيًًً : اٌشاثغ اٌّذىس
ً.(ًفقرة11يتكونًمنً)ًولصحيةًتحسينًالمؤشراتًا

 -:أداة الدراسة : ثبات-1

الباحث  ىلقياس وتحديد مدى ثبات أداة الدراسة ىناك العديد من الطرق التي تحسب ثبات الدراسة، ولكن ىنا اكتف

ين الذي يقيس ثبات اختبار االستبانة واالتساق الداخمي )الموقع االلكتروني لإلحصائي باستخدام معامل الفاكرونباخ

 فكانت النتائج تشير إلى ما يمي: العرب( 

 ( معامالت الفاكرونباخ لقياس الثبات17جدول رقم )
 معامل الفاكرونباخ المحور

دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رذغُٓ ِغزىٌ ثبات محور األول  )

 0.789 (اٌخذِبد اٌظذُخ اٌذىىُِخ فٍ لطبع غضح

ُخ فٍ رطىَش لذساد هً عبهّذ اٌّغبػذاد اٌزشوثبات محور الثاني )

 0.807 اٌىىادس اٌجششَخ اٌؼبٍِخ فٍ وصاسح اٌظذخ(

تحسٌن بٌئة البنً  دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍثبات محور الثالث )

 0.540 (التحتٌة لمرافق وزارة الصحة

تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع ثبات محور الرابع )

 0.765 (لمؤشرات الصحٌةالصحً الحكومً و المساهمة فً   تحسٌن ا

 0.905 الثبات الكمي

ً
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 ( السابق أن:71يتضح من الجدول رقم )

0.789ًفيًالبيانات،ًحيثًبمغتًقيمةًمعاملًالفاكرونباخًًثباتًقوىجمي ًًمحاورًالدراسةًتتمت ًبً

الثالثًلممحورًالفاكرونباخًبينماًبمغتًقيمةًمعاملً،0.803ًاألول،ًويميوًالمحورًالثانيًبقيمةًممحورًل

0.540ً ًمعامل ًبمغت ًحين ًفي ًًالفاكرونباخ، ًالراب  0.765ًلممحور ،ً ًقيمة ًوبمغت معاملًكما

،ًلذلكًيمكنًقويةالبياناتًتتمت ًبثباتًودقةًأنًوىيًقيمةًكافيةًلمقولًبقوة0.905ًًالفاكرونباخًالكميةً

ًاست دامياًوتحميمياًوتعميمًنتائجيا.

ًاكرونباخ(ًالتوزي ًالتكراريًلمعاملًالف16شكلًرقم)

ً

 -: صدق أداة الدراسة:2

 ًقامصدق المحكمين ًم ً: ًومناقشتيا ًالستبانة ًالمشر ًالباحثًبتحكيم ًمنًًالدكتور ًعدد واستشارة

ًالمجال ًبيذا ًاألكاديميينًوالم تصين ًو ًوذلكًبغرضًالتحق ًمنًصد ًعباراتًال برا  اإلستبانةً،

ضافةًًتعديلًبعضًالفقراتًوحذ ًبعضياًحيثًاقترحواًعمىًالباحث  أ رى.وا 
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 ًالنوعًمنًالصد ًبالثباتًالقياسيًوىوًعبارةًعنًالجذرًالتربيعيًالصدق الذاتي ًحيثًيعر ًىذا :

ًباست دامًمعاملً لمعاملًالثباتًولحسابوًتمًإيجادًالجذرًالتربيعيًلمعامالتًالثباتًالتيًتمًحسابيا

 الفاكرونباخًفكانتًالنتائ ًكماًيمي:

 حاور الدراسةالصدق الذاتي لم( 48جدول رقم )
ًالصد ًمعاملًالفاكرونباخ)الثبات(ًالمحور

ًثباتًمحورًاألولً
دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رذغُٓ ِغزىٌ اٌخذِبد )ً

ً(اٌظذُخ اٌذىىُِخ فٍ لطبع غضح
0.789 0.888ً

ًثباتًمحورًالثاني
هً عبهّذ اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رطىَش لذساد )ً

ًذخ(اٌىىادس اٌجششَخ اٌؼبٍِخ فٍ وصاسح اٌظ
0.807ً0.898 

 دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ)الثًثباتًمحورًالث

ً(تحسٌن بٌئة البنً التحتٌة لمرافق وزارة الصحة
0.540 0.734ً

ًًالراب ثباتًمحورً
لبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع الصحً ت)

ً(الحكومً و المساهمة فً   تحسٌن المؤشرات الصحٌة
0.765 0.874ً

 0.951 0.905 ة لممقياسالدرجة الكمي
ًحيثًنالحظ ًالدراسة، ًمعاملًالصد ًالذاتيًلجمي ًمحاور ًالجدولًالساب ًقيم قيمةًأنًًيوضحًلنا

لمحورًابينماًً،0.898بمغتًًالثانيممحورًل،ًبينما0.888ًًاألولًًبمغتًممحورلمعاملًالصد ًالذاتيً

ًلً،0.734بمغتًًالثالث 0.874ًبمغتًًالراب محورًمبينما ًوأ يرًًً، بمغًمعاملًالصد ًالذاتيًالكميًا

0.951ًألداةًالدراسةً محاورًالدراسةًتتمت ًبدرجةًعاليةًمنًأنًنستنت ًأنً،ًومنً اللًذلكًيمكننا

الصد ،ًوىذاًبدورهًيعنيًلناًوجودًدقةًعاليةًفيًالبياناتًالتيًتمًجمعياًوبذلكًيمكنناًالحصولًعمىً

ًنتائ ًدقيقةًمنً اللًىذهًالبيانات.

ً
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ً(17شكلًرقمً)

ً
 -صدق االتساق الداخمي: -3

ًىذهًإليوًتنتميًالذيًالمحورًاإلستبانةًم ًفقراتًمنًفقرةًكلًاتسا ًمدىً:الدا ميًبالتسا ًيقصدً

ًتمًفقدًلإلستبانة،ًوعميوًالكميةًالدرجةًالستبيانًم ًمحاورًمنًمحورًكلًًاتسا ًمدىًكذلكًالفقرة،

ًارتباطًمدىًلمعرفةًوذلكًلإلستبانة،ًالكميةًدرجةوالًمحورًكلًدرجةًبينًالرتباطًمعامالتًحساب

ً اللًمنًذلكًويتضحًاإلستبانة،ًصد ًمدىًمنًالتحق ًوليد ًلإلستبانة،ًالكميةًبالدرجةًالمجالت

 :التاليًالجدول

 ( معامالت ارتباط محاور الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس49جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور

 ات محور األول ثب
 (دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن مستوي الخدمات الصحٌة الحكومٌة فً قطاع غزة) 

0.789** 0.000 

 ثبات محور الثانً
 هل ساهمت المساعدات التركٌة فً تطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة العاملة فً وزارة الصحة() 

0.856** 0.000 

 ثبات محور الثالث
 (تركٌة فً تحسٌن بٌئة البنً التحتٌة لمرافق وزارة الصحةدور المساعدات ال)

0.817** 0.000 

 ثبات محور الرابع 
تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع الصحً الحكومً و المساهمة فً   تحسٌن )

 (المؤشرات الصحٌة
0.796** 0.000 

ً.0.01عندًمستوىًدللةًإحصائيةً**دالةً
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إحصائيةًًدللةًذاتًارتباطًبمعامالتًًترتبطاإلستبانةًًمحاورأنًًالساب ًلالجدًوً اللًمنًلناًتبين

ًعند ًلممقياس ًالكمية ًالدرجة 0.01ًًمعنويةًمستوىًم  بينًًماًالرتباطًمعامالتًبمغتًحيث،

أنًاإلستبانةًًأيً،عاليًصد ًبمعاملًتتمت أنًاإلستبانةًًعمىًكافيًدليلًوىذاً،(0.856ً-0.789)

ً.لقياسوًتوضعًلماًصادقةًتعتبر

ًالكميةًالدرجةًبينًالرتباطًمعامالتًحسابًتمًمنفصمةًأرب ًمحاورًمنًتتكونًالدراسةًاستبانووألنً

ً:يميًكماًيتضمنياًالتيًوالفقراتًالواحدًلممحور

 :)المحور األول )دور المساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة 

 ( مع درجتو الكميةدور المساعدات التركيةفقرات المحور األول )ارتباط  ( معامالت20جدول رقم )
ًمستوىًالدللةًمعاملًالرتباطًالفقرة

0.000ًً**0.775ًاألول
 0.000ً**0.800ًالثانية

 0.000ً**0.682ًالثالثة

 0.000ً**0.699ًالرابعة

 0.000ً**0.799ًال امسة

 0.001ً**0.722ًالسادسة

0.596ً**0.046ًالسابعة

0.008ً**0.666ًالثامنة

0.000ً**0.642ًالتاسعة

0.006ً**0.626ًالعاشرة

117.0ًً**0.134-ًالحاديًعشر
ً.0.01عندًمستوىًدللةًإحصائيةً**دالةً

(ًمدد ًدورًالمسدداعداتًالتركيددة)األولًالجدددولًالسدداب ًيوضددحًلندداًقدديمًمعددامالتًارتبدداطًفقددراتًالمحددورً

وكاندتًكميداًذاتًً،(0.134-0.626وحدتًقديمًمعدامالتًالرتبداطًبدينً)الدرجةًالكميةًلممحورًحيثًترا

)السابعةًوًالحاديًعشر(ًلنًمسدتوىًالدللدةًباستثنا ًالفقرةًً،0.01عندًمستوىًدللةًإحصائيةًدللةً
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كاندددتًتدددرتبطًارتبددداطًضدددعي ًبدددالمحورًوغيدددرًدالًإحصدددائياًعنددددًمسدددتوىًدللدددةًًلدددذلك0.05ًاكبدددرًمدددنً

تدددعمًدرجددةًوبالتدداليًًكبيددرةًجميدد ًالفقددراتًتنتمدديًلممحددورًبدرجددةًارتبدداطًأنًونسددتنت ًمددنًذلددكًمقبددول،ً

ًالصد ًفيًفقراتًالمحور.

  المحور الثاني )ىل ساىمت المساعدات التركية في تطوير قدرات الكوادر البشرية
 العاممة في وزارة الصحة(:

م( تركية في تطوير ساىمت المساعدات الفقرات المحور الثاني)( معامالت ارتباط 21جدول رقم )
 مع درجتو الكمية:

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
0.000ًً**0.790ًاألول
 0.000ً**0.739ًالثانية

 0.000ً**0.774ًالثالثة

 0.000ً**0.789ًالرابعة

 0.000ً**0.688ًال امسة

 0.543ً**0.052-ًلسادسةا

287.0ًً**0.092-ًالسابعة
0.000ً**0.723ًالثامنة

0.000ً**0.776ًالتاسعة

0.000ً**0.726ًالعاشرة

0.000ً**0.744ًالحاديًعشر

0.000ً**0.583ًالثانيةًعشر

0.958ً**0.005-ًالثالثةًعشر

ً.0.01عندًمستوىًدللةًإحصائيةً**دالةً

ىلًساىمتًالمساعداتًالتركيةً)ًالثانيالجدولًالساب ًيوضحًلناًقيمًمعامالتًارتباطًفقراتًالمحورً

(ًم ًالدرجةًالكميةًلممحورًحيثًتراوحتًتطويرًقدراتًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًوزارةًالصحةًفي

ًمعامالتًالرتباطًبينً) 0.092ً-0.790قيم ًذاتًدللة ًوكانتًكميا ،)ً ًمستوىًدللةًإحصائية عند

0.01،ًً ًالفقرة ًكانًاكبرًمنباستثنا  ًلنًمستوىًالدللة ًوالسابعةًوالثالثةًعشر( (0.05ً)ً)السادسة
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ونستنت ًمنًكانتًترتبطًارتباطًضعي ًبالمحورًوغيرًدالًإحصائياًعندًمستوىًدللةًمقبول،ًًلذلك

ًارتباطًأنًذلكً ًبدرجة ًالفقراتًتنتميًلممحور ًالصد ًفيًفقراتًوبالتاليًًمناسبةجمي  ًدرجة تدعم

ًالمحور.

  مرافق وزارة دور المساعدات التركية في تحسين بيئة البني التحتية ل) الثالثالمحور
 (:الصحة

دور المساعدات التركية في تحسين بيئة فقرات المحور الثاني )( معامالت ارتباط 22جدول رقم )
 ( مع درجتو الكمية:البني التحتية

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
0.000ًً**0.690ًاألول
 0.000ً**0.490ًالثانية

 0.000ً**0.645ًالثالثة

 0.009ً**222.0-ًالرابعة

 0.000ً**0.638ًال امسة

 0.000ً**0.689ًالسادسة

 0.000ً**0.683ًالسابعة

 974.0ً**03.0-ًالثامنة

0.000ً**0.547ًالتاسعة

ً.0.01ًعندًمستوىًدللةًإحصائيةً**دالةً

ً ًمعامالتًارتباطًفقراتًالمحور ًقيم ًلنا ًالساب ًيوضح ًفيً)ًالثانيالجدول ًالمساعداتًالتركية دور

(ًم ًالدرجةًالكميةًلممحورًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًبيئةًالبنيًالتحتيةًلمراف ًوزارةًالصحةًتحسين

0.03ً-0.690الرتباطًبينً) ًذاتًدللة ًوكانتًكميا ًإحصائيةً(، ًمستوىًدللة باستثنا 0.01ًًعند

ً ً)الفقرة ًمستوىًدللة ًعند ًلنًمعاملًالرتباطًكانًسالبا ًوالثامنة( لذلكًً(-0.222-/0.03)الرابعة

ونستنت ًمنًذلكًًاًعندًمستوىًدللةًمقبول،ًكانتًترتبطًارتباطًضعي ًبالمحورًوغيرًدالًإحصائيًً

ًتدعمًدرجةًالصد ًفيًفقراتًالمحور.وبالتاليًًمناسبةجمي ًالفقراتًتنتميًلممحورًبدرجةًارتباطًأنً
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 و المساىمة في تحسين المؤشرات  المحور الرابع )تمبية المساعدات التركية الحتياجات القطاع الصحي الحكومي

 الصحية(:

تمبية المساعدات التركية الحتياجات القطاع فقرات المحور الرابع  )( معامالت ارتباط 23جدول رقم )
 ( مع درجتو الكميةالصحي

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
0.000ًً**0.715ًاألول
 0.000ً**0.762ًالثانية

 0.000ً**0.647ًالثالثة

 0.000ً**0.445ًالرابعة

 0.000ً**0.566ًال امسة

 0.000ً**0.565ًالسادسة

 0.000ً**0.430ًالسابعة

 0.000ً**0.650ًالثامنة

176.0ًً**160.1-ًالتاسعة
 0.000ً**0.674ًالعاشرة

 0.000ً**0.642ًالحاديًعشر

ً.0.01ًعندًمستوىًدللةًإحصائيةً**دالةً

ًم ًقيم ًلنا ًيوضح ًالساب  ًالجدول ًالمحور ًفقرات ًارتباط ًعامالت ًالتركيةً)األول ًالمساعدات تمبية

ًالكميةًلحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوالمساىمةًفيًًتحسينًالمؤشراتًالصحية ًم ًالدرجة )

إحصائيةً(،ًوكانتًكمياًذاتًدللة0.116ً-0.762لممحورًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًالرتباطًبينً)

(ًعندًمستوى0.116ً-)التاسعة(ًلنًمعاملًالرتباطًسالبا)ثنا ًالفقرةًباستً،0.01عندًمستوىًدللةً

(ً ًولذلك0.176دللة ًدالًإحصائيًًً( ًكانتًترتبطًارتباطًضعي ًبالمحورًوغير ًعند مستوىًدللةًا

تدعمًدرجةًوبالتاليًًكبيرةًجمي ًالفقراتًتنتميًلممحورًبدرجةًارتباطًأنًونستنت ًمنًذلكًمقبول،ً

ًلمحور.الصد ًفيًفقراتًا
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 -المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية المعالجات :اخامسً 

(،ًوقدًتمًاست دامًاألساليبSPSSًتمًتفريغًوتحميلًاإلستبانةًمنً اللًبرنام ًالتحميلًاإلحصائي)

ًاإلحصائيةًالتاليةً:

يًالنسبًالمئويةًوالتكراراتًوالمتوسطًالحسابيًوالنحرا ًالمعياري:ًويست دمًىذاًاألمرًبشكلًأساس .1

 ألغراضًمعرفةًتكرارًفئاتًمتغيرًماًويفيدًفيًوص ًبياناتًعينةًالدراسة.

 (:ًلمعرفةًثباتًفقراتًاإلستبانة.Cronbach's Alphaمعاملًألفاًكرونباخً) .2

ًلقياسًدرجةًالرتباطًوًيست دمPerson Correlation Coefficientًمعاملًارتباطًبيرسونً)ً .3 :)

 تغيرات.ىذاًال تبارًلدراسةًالعالقةًبينًالم

 .independent – samples t-testا تبارً .4

 .one – way anovaا تبارً .5

 تحميلًالبياناتًالكيفيةًمنً اللًتصنيفياًوًوضعياًفيًمحاور. .6

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 -تحميل النتائج لمحاور الدراسة: -5

 -أواًل: التحميل الكمي :

 لخدمات وجيات النظر لممشاركين حول دور المساعدات التركية في تحسين مستوى ا

 الصحية الحكومية في قطاع غزة .

 األول( تحميل نتائج المحور 24جدول رقم )

 الـفقـرة 

 
%
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 ب
ق
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%
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المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

1 

ساهمت المساعدات التركٌة فً إضافة خدمات صحٌة 
 %52.4 2.62 1.5 17.5 25.5 52.6 2.6 نوعٌة و متنوعة.

2 

ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً زٌادة أعداد 
 %52.8 2.64 2.2 16.8 26.3 50.4 4.4 المستفٌدٌن من الخدمات الصحٌة.

3 

دعمت المساعدات التركٌة كافة عناصر الخدمات 
 %58.8 2.94 1.5 27 38.7 22.9 2.9 الصحٌة األساسٌة و الملحة للموطنٌن.

4 

عتقد بأن المساعدات التركٌة ساهمت بشكل بارز هل ت
فً دعم الخدمات الصحٌة فً وقت األزمات و الظروف 

 %46.6 2.33 1.4 8.8 24.1 54.7 10.9 الطارئة.

5 

المساعدات التركٌة لها أثر ملموس فً تطوٌر مستوى 
الخدمات الصحٌة المقدمة من خالل القطاع  الصحً 

 %54.0 2.7 0 19.7 34.3 42.3 3.6 الحكومً.

6 

ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً التنمٌة 
 %56.6 2.83 0.7 19.7 45.3 30.7 3.6 الصحٌة للقطاع الصحً الحكومً.

7 

المساعدات التركٌة لم تساهم فً تنفٌذ مشارٌع صحٌة 
تنموٌة بنسبة كبٌرة لتحسٌن مستوى الخدمات الصحٌة 

 %59.2 2.96 3.6 29.9 34.3 30.7 1.5 فً القطاع الصحً الحكومً.

8 

المساعدات التركٌة تركت آثاراً إٌجابٌة على سهولة 
الوصول للخدمات الصحٌة المقدمة من القطاع الصحً 

 %56.4 2.82 0 21.2 41.6 35.8 1.5 الحكومً.

9 

المساعدات التركٌة أدت إلى رفع مستوى جودة 
الخدمات الصحٌة الحكومٌة للمجتمع الفلسطٌنً فً 

 %57.8 2.89 0 27.7 35.8 34.3 2.2 زة.قطاع غ

10 

المساعدات التركٌة لعبت دوراً كبٌراً فً توفٌر كافة 
 %61.2 3.06 3.6 25.5 46 23.4 1.5 االحتٌاجات اللوجستٌة الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة.

11 

لم تساهم المساعدات التركٌة فً توسٌع و تنوع 
اع الصحً الخدمات الصحٌة المقدمة من خالل القط

 %57.6 2.88 2.2 38.7 29 27 2.2 الحكومً.

 %56.0 2.8 الكلً الحسابً المتوسط 

 

 -( أن :13يشير الجدول رقم )

ًالقائمةً ًالعاشرة ًلمفقرة ًالحسابي ًلموسط ًقيمة ًأعمى ًشكمت ًالول ًالمحور ًفي ًالفقرات الجاباتًعمى

ًالحت) ًفيًتوفيرًكافة ًكبيرًا ًلعبتًدورًا ًال دماتًالمساعداتًالتركية ًلتقديم ًالالزمة ياجاتًالموجستية
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حيثًتشيرًىذهًالقيمةًاليًأنًً%،8098وزنًنسبيوب0.22ًبانحرا ًمعياري2908ًًبمغتًً(الصحية

ًالمساعداتًالتركيةمماًيعنيًأنًً،معظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبدرجةًمتوسطة

وف ًم ططًوزارةًالصحةًبقطاعًًلتقديمًال دماتًالصحيةتوفيرًكافةًالحتياجاتًالموجستيةًالالزمةًًلم

ىلًتعتقدًبأنًالمساعداتًالتركيةًساىمتًبشكلًبارزًغزة.ًبينماًكانتًأدنىًقيمةًلمفقرةًالرابعةًالقائمةً)

0920ًبانحرا ًمعياري8922ًً(ًبمغتًفيًدعمًال دماتًالصحيةًفيًوقتًاألزماتًوًالظرو ًالطارئة

رًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةً%،ًحيثًتشي2898وبوزنًنسبيً

ًكبيرة ًبدرجة ًال دماتًبالموافقة ًدعم ًفي ًبارز ًبشكل ًساىمت ًالتركية ًالمساعدات ًبأن ًيعني ًمما ،

القطاعًالصحيًو صوصاًفيًفترةًالحربًًشيدىاالصحيةًفيًوقتًاألزماتًوالظرو ًالطارئةًالذيً

ًال  نالحظ أن ..اوأخيرً .ًأماًباقيًالفقراتًفكانتًمتوسطة.ًتيًشنتًعمىًقطاعًغزةالثمانيةًأيامًاأل يرة

%، حيث 36نسبي  وبوزن 0118بانحراف معياري  3180ن قيمة المتوسط الحسابي النتيجة الكمية ليذا المحور أ

المحور األول عمى ن معظم أفراد الدراسة كانت إجاباتيم  عمى ىذه الفقرة بالمحايد بدرجة كبيرة تشير ىذه القيمة أ

دور لممساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة، ولكن  مما يعني بأنو يوجد

 في قطاع غزة. الخدمات الصحية لمواطني لتحسين مستوىوزارة الصحة  تتطمع إليوليس بالشكل الذي 
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ً

  كية في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاممة في وزارة الصحة:وجية نظر المشاركين عن مساىمة المساعدات التر- 

 ( تحميل نتائج المحور الثاني25جدول رقم )

 الـفقـرة 

%
ة 

شد
 ب
ق

اف
مو

 

%
ق 

اف
مو

 

%
د 

اٌ
ح
م

 

%
ق 

اف
مو

ر 
غٌ

 

%
ة 

شد
 ب
ق

اف
مو

ر 
غٌ

 

المتوسط 
 الحسابً

 الوزن النسبً

1 
 ساهمت المساعدات التركٌة فً تفعٌل و تطوٌر برامج التعلٌم و

 التدرٌب.
2.2 32.1 37.2 26.3 2.2 2.92 58.4% 

2 
ساهمت المساعدات التركٌة فً تلبٌة حاجات الموارد البشرٌة 

 داخل القطاع الصحً الحكومً .
1.5 27 41.6 27.7 2.2 3.02 60.4% 

3 
ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً 

 القطاع الصحً الحكومً بفعالٌة.
2.2 26.3 40.1 27.7 3.6 3.04 60.8% 

4 
ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً 

 القطاع الصحً الحكومً بكفاءة .
2.2 21.9 47.4 25.5 2.9 3.05 61.0% 

5 
ساهمت المساعدات التركٌة فً تعزٌز البحث العلمً الصحً و 

 برامج التعلٌم و التدرٌب داخل وزارة الصحة.
2.9 18.2 47.4 25.5 2.9 3.1 62.0% 

6 

لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر أداء المستوٌات العلٌا فً 
القطاع الصحً الحكومً فً مجال التخطٌط االستراتٌجً و اإلدارة 

 الرشٌدة.

0 24.1 36.6 33.6 5.8 2.79 55.8% 

7 
لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر القدرات اإلدارٌة و 

 للموارد البشرٌة للقطاع الصحً الحكومً.التنظٌمٌة 
0 25.5 31.4 38.7 4.4 2.78 55.6% 

8 
ساهمت المساعدات التركٌة فً االستجابة لمتطلبات القطاع 

 الصحً الحكومً فً سد عجزه من الخبرات الصحٌة المتخصصة.
2.9 28.5 46.7 19.7 2.2 2.9 58.0% 

9 
ة للكوادر ساهمت المساعدات التركٌة فً خلق فرص ابداعٌ

 البشرٌة .
2.2 16.1 48.2 29.2 4.4 3.18 63.6% 

10 

عملت المساعدات التركٌة على إضافة علمٌة و عملٌة للخبرات 
المحلٌة الصحٌة من خالل برامج اإلبتعاث و التبادل العلمً و 

 العملً.

2.2 38 29.2 27.7 2.9 2.91 58.2% 

11 
اقم على ساعدت المساعدات التركٌة فً تحسٌن أداء الطو

 المستوى المهنً و الفنً.
1.5 33.6 40.1 24.1 7 2.98 59.6% 

12 
دأبت المساعدات التركٌة على مأسسة برامج التعلٌم و التدرٌب 

 اإلكلٌنٌكً للطواقم الصحٌة داخل مرافق القطاع الصحً .
2.2 16.8 50.4 27.7 2.9 2.69 62.4% 

13 

المتطلبات المالٌة و لم تساهم المساعدات التركٌة فً توفٌر كافة 
اللوجستٌة الالزمة لتنمٌة الموارد البشرٌة العاملة فً القطاع 

 الصحً الحكومً

1.5 17.5 31.4 47.4 2.2 2.69 53.8% 

 

 %60.0 3 الكلً الحسابً المتوسط

 -( إلى أن :33يشير الجدول رقم )

حايدًوالغيرًمواف ًحيثًشكمتًاإلجاباتًعمىًالفقراتًفيًالمحورًالثانيًمتراوحةًماًبينًالمواف ًوالم

ساىمتًالمساعداتًالتركيةًفيً م ًفرصًابداعيةًأعمىًقيمةًلموسطًالحسابيًلمفقرةًالتاسعةًالقائمةً)
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حيثًتشيرًىذهًالقيمةً%،8298ًبوزنًنسبيًًو0922ًبانحرا ًمعياري2902ًًبمغتًً(لمكوادرًالبشرية

ساىمتًأنوًمماًيعنيًمتوسطة،ًبالموافقةًبدرجةًالفقرةًىذهًعمىًإجاباتيمًًكانتأفرادًالدراسةًًأنًغالبية

ًالبشرية ًلمكوادر ًفرصًإبداعية ً م  ًفي ًالتركية ًلتمبيةًًالمساعدات ًالمطموب ًبالشكل ًيكن ًلم ولكن

ًلمكوادرًالبشريةًويرج ًذلكًلوض ًالمع ًاحتياجاتًالوزارة لتدريبًابرًالحدوديةًومشاكلًالسفرًسوا 

بينماًكانتًأدنىًقيمةًلمفقرتينًً،تدريبيةًلمتدريبًفيًقطاعًغزةالًالكوادرًفيًال ارجًأوًلجمبًالكوادر

(ً ًالقائمتين ًعشر ًوالثالثة ًالثانيًعشر ًالبالتساوي ًالتعميمًدأبتًالمساعدات ًبرام  ًمأسسة ًعمى تركية

ًالصحيًو ًالقطاع ًمراف  ًدا ل ًالصحية ًلمطواقم ًاإلكمينيكي ًالتدريب )ً بانحرا ًمعياري2908ًًبمغت

ىذهًعمىًإجاباتيمًكانتًأفرادًالدراسةًًأنًغالبيةحيثًتشيرًىذهًالقيمةً،ً%8892بوزنًنسبيًًوً.092

المساعداتًالتركيةًعمىًمأسسةًبرام ًالتعميمًانوًلمًتساعدً،ًمماًيعنيًمتوسطةًالفقرةًبالموافقةًبدرجة

مًلماًالفقرةًالثالثةًعشرًالقائمةً)،ًأوالتدريبًاإلكمينيكيًلمطواقمًالصحيةًدا لًمراف ًالقطاعًالصحي

تساىمًالمساعداتًالتركيةًفيًتوفيرًكافةًالمتطمباتًالماليةًوالموجستيةًالالزمةًلتنميةًالمواردًالبشريةً

ًبمغتًالعاممةًفيًالقطاعًالصحيًالحكومي %،5292ًوبوزنًنسبي0922ًًبانحرا ًمعياريًً.898(

ًبغ ًالفقرة ًعمىًىذه ًكانتًإجاباتيم ًالدراسة ًأفراد ًأنًغالبية ًالقيمة ًىذه ًيعنيًأنًحيثًتشير ًمما ًمواف ، ير

ساىمًفيًتوفيرًبعضًكافةًالمتطمباتًالماليةًوالموجستيةًالالزمةًلتنميةًالمواردًالبشريةًتالمساعداتًالتركيةًلمً

العاممةًفيًالقطاعًالصحيًالحكومي.ًأماًباقيًالفقراتًفكانتًمتوسطةًولكنًلمًترتقيًلممستوىًالمطموبًفيً

المستوياتًميًمنًنقصًفيًالبرام ًالتعميميةًوالتدريبًوتطويرًأدا ًتمبيةًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكًو

نقصًفيًكفا ةًوقدراتًالكوادرًالبشريةًالم تصةًالعاممةًبوزارةًالصحةًفيًقطاعًًالعمياًدا لًالوزارةًوأيضاًً

ً ًالنادرة. ًالت صصات ًفي ًو اصة ًالمتوسطًغزة ًقيمة ًأن ًالمحور ًليذا ًالكمية ًالنتيجة ًأن ًنالحظ وأ يًرا..

%،ًحيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانت80ًوبوزنًنسبيًً.092بانحرا ًمعياري2ًًلحسابيًا

ًزيادةً ًإلي ًحاجة ًىناك ًأن ًيعني ًمما ًالثاني ًالمحور ًعمى ًكبيرة ًبدرجة ًبالمحايد ًالفقرة ًىذه ًعمى إجاباتيم

ًحة.المساعداتًالتركيةًفيًتطويرًقدراتًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًوزارةًالص
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  دور المساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزةوجية نظر المشاركين حول: 

 ( تحميل نتائج المحور الثالث62جدول رقم )

 الـفقـرة
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اٌىصْ 

 إٌغجٍ

ت التركٌة دوراً فعاالً وأساسٌاً فً تطوٌر تلعب المساعدا
وإنشاء مرافق صحٌة جدٌدة تنسجم مع متطلبات القطاع 

 الصحً الحكومً لتقدٌم خدمة صحٌة أفضل.
5.8 38.7 29.9 21.9 3.6 2.79 55.8% 

ساهمت المساعدات التركٌة فً توفٌر أجهزة و معدات 
 طبٌة الزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة .

10.2 62.8 18.2 8.8 0 2.26 45.8% 

المساعدات التركٌة حّدت من العجز الذي ٌشهده القطاع 
 الصحً الحكومً فً األسرة و األقسام الصحٌة.

36 40.1 31.4 21.9 2.9 2.8 56.0% 

لم تساهم المساعدات التركٌة فً إٌجاد بنٌة تحتٌة صحٌة 
 مستدامة و متطورة.

4.4 35.8 29.9 29.2 7 2.86 57.2% 

ت التركٌة أدخلت عنصر التكنولوجٌا للمرافق المساعدا
 الصحٌة للقطاع الصحً الحكومً.

1.5 29.2 40.9 26.3 2.2 2.99 59.8% 

لبت المساعدات التركٌة حاجة القطاع الصحً من خالل 
بناء مستشفٌات و مراكز رعاٌة صحٌة أولٌة فً مناطق 

 نائٌة.
3.6 24.8 29.2 33.6 8 3.18 63.6% 

التركية وحدات طبية متخصصة ضمن وفرت المساعدات 
 مرافق وزارة الصحة.

2.9 30.7 38 22.6 5.8 2.98 59.6% 

لم تنفذ المساعدات التركية مشاريع تأىيمية لممرافق 
 الصحية القائمة التابعة لمقطاع الصحي الحكومي.

5.1 27.7 36.5 28.5 2.2 2.95 59.0% 

ً فً هل ٌتم إشراك القائمٌن على القطاع الصحً الحكوم
تخطٌط و تنفٌذ و تقٌٌم المشارٌع الصحٌة التً  تدعمها  

 المساعدات التركٌة .
1.5 41.6 40.9 14.6 1.5 2.73 54.6% 

 %56.0 2.8 الكلً الحسابً المتوسط

 ( إلى أن :63يشير الجدول رقم )

بيًلمفقرةًاإلجاباتًعمىًالفقراتًفيًالمحورًالثالثًاغمبوًمحايدًحيثًشكمتًأعمىًقيمةًلموسطًالحساً

(ً ًالقائمة ًالقطاالسادسة ًحاجة ًمستشفياتًًولبتًالمساعداتًالتركية ًبنا  مراكزًعًالصحيًمنً الل

ًفيًمناط ًنائية ًأولية %،5898ًًوبوزنًنسبي0900ًبانحرا ًمعياري2902ًًبمغتًً(رعايةًصحية

ماًيعنيًً،وسطةحيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبدرجةًمت

رعايةًصحيةًيًمنً اللًبنا ًمستشفياتًومراكزًحاجةًالقطاعًالصحلبتًًًالمساعداتًالتركيةأنً
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ًفيًمناط ًنائية ًوليسًبالشكلًالذيًيقملًمنًعب ًًأولية ًالصحة ًيكنًوف ًم ططًوزارة ولكنًلم

نًقطاعًغزةًالقطاعًالصحيًالحكوميًلتقديمًافضلً دمةًلممواطنينًوتغطيةًاكبرًمساحةًجغرافيةًم

ساىمتًالمساعداتًبينماًكانتًأدنىًقيمةًلمفقرةًالثانيةً)ً،بماًيمبيًحاجةًالمواطنينًوت في ًالمعاناة

بانحرا ًمعياري8.88ًً(ًبمغتًالتركيةًفيًتوفيرًأجيزةًومعداتًطبيةًلزمةًلتقديمًال دماتًالصحية

ةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًنًبعضًأفرادًالدراس%،ًحيثًتشيرًىذهًالقيمةًأ2592سبيًوبوزنًن0.75ً

فيًتوفيرًأجيزةًومعداتًطبيةًلزمةًساىمتًًالتركيةًتالمساعداأنًماًيعنيًً،الفقرةًبدرجةًمتوسطة

ًال دمات ًالقطاعًالصحيًالحكوميالصحيةًلتقديم ًلمتطمباتًحاجة ًتكنًكافية ًولكنًلم ًباقيًً.، أما

اجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًالفقراتًفكانتًمتوسطةًولكنًلمًترقيًلممستوىًالمطموبًمنًاحتي

قطاعًغزةًعمىًصعيدًتحسينًمستوىًال دماتًالصحيةًالحكوميةًالمقدمةًفيًقطاعًغزةًفيناكًنقصً

فيًالبنىًالتحتيةًوعجزًدائمًفيًالمواردًالماليةًوالعينيةًفيًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًكلً

تقديمًال دماتًالمقدمةًمنًالقطاعًالصحيًىذاًأديًاليًزيادةًمعاناةًوزارةًالصحةًمماًينعكسًعمىً

 الحكوميًلممواطنينًبقطاعًغزة.

ًنالحظًأاوأ يرًً ًا.. ًالنتيجة ًأن ًالمحور ًليذا ًالمتوسطًالحسابيًلكمية ًقيمة بانحرا ًمعياري8920ًًن

نًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًًإجاباتيمًعمىًىذهً%،ًحيثًتشيرًىذهًالقيمةًأ58وبوزنًنسبي0920ًً

دورًلممساعداتًالتركيةًفيًتحسينًالثالثًمماًيعنيًبأنوًيوجدًعمىًمحورًكبيرةًبدرجةًًيدبالمحاالفقرةً

ًالصحة ًوزارة ًلمراف  ًالتحتية ًالبني ًلمدعمًً،بيئة ًواضحة ًآلية ًوف  ًول ًالمطموب ًبالقدر ًليس ولكن

ً.التحدياتًالديمغرافيةًوالسياسيةبماًيتناسبًم ًً،الصحيًلمقطاعًالصحيًالحكومي

ً

ً

ً
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 لمشاركين حول تمبية المساعدات التركية الحتياجات القطاع الصحي الحكومي وجية نظر ا

 والمساىمة في تحسين المؤشرات الصحية:

 الرابع( تحميل نتائج المحور 27دول رقم )ج

 الـفقـرة 
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اٌّزىعظ 

 اٌذغبثٍ

اٌىصْ 

 إٌغجٍ

1 

مساعدات التركٌة على مدى العقود الستة حققت ال
الماضٌة تقدماَ مشهوداَ فً تقلٌص نسبة الوفٌات و 

زٌادة الموالٌد لدى األطفال من خالل دعم برامج 
 صحٌة خاصة بالطفولة.

0.7 14.6 48.2 29.9 6.6 3.27 65.4% 

2 

ساهمت المساعدات فً السٌطرة على األمراض  
دم واإلسهال السارٌة فً قطاع غزة مثل فقر ال
 وأمراض الجهاز التنفسً....الخ

19.7 43.8 29.2 73 0 3.24 64.8% 

3 

ساهمت المساعدات التركٌة فً دعم األنشطة الصحٌة 
لذوي االحتٌاجات الخاصة وقضاٌاهم والفئات الفقٌرة 

 والمهددة اجتماعٌاً.
3.6 38 40.9 16.8 0.7 2.73 54.6% 

4 
ت القطاع ساهمت المساعدات فً تلبٌة احتٌاجا

 الصحً الحكومً اللوجستٌة مثل األدوٌة و الوقود.
8 50.4 32.8 8 0.7 2.43 48.6% 

5 
ساهمت المساعدات التركٌة فً تغطٌة العجز فً 

 الموارد المالٌة للقطاع الصحً الحكومً.
2.9 39.4 38.7 17.5 0.7 2.74 54.8% 

6 

المساعدات التركٌة المقدمة للقطاع الصحً الحكومً 
جزءاً كبٌراً من المعاناة اإلنسانٌة للمواطنٌن تغطً 

 فً ظل الحصار.
4.4 37.2 45.3 12.4 0.7 2.68 53.6% 

7 

المساعدات التركٌة تحدد أولوٌات عملها فً القطاع 
الصحً الحكومً وفقا ألهداف و لٌس وفقا 

 الحتٌاجات و أهداف القطاع الصحً الحكومً .
1.05 21.9 51.8 21.9 2.9 3.03 60.6% 

8 
ساهمت المساعدات التركٌة فً الحد من وفٌات 

 األمهات من خالل دعم و تحسٌن برامج األمومة.
0.7 13.1 45.3 34.3 6.6 3.33 66.6% 

9 
لم تساهم المساعدات التركٌة فً تمكٌن البرامج 

 الصحٌة اإلنجابٌة و تحسٌن معدل الخصوبة.
5.1 30.7 46.7 16.1 1.5 2.78 55.6% 

10 
عدات التركٌة فً تضٌٌق فجوة الفقر و ساعدت المسا

 البطالة من خالل تقدٌم مساعدات اغاثٌة.
2.9 36.5 33.6 21.2 5.8 2.91 58.2% 

11 

ساهمت المساعدات التركٌة فً زٌادة معدل العمر 
االفتراضً من خالل تعزٌز برامج صحٌة لتحسٌن 

 نمط الحٌاة.
0.7 13.9 48.2 27.7 9.5 3.3 66.0% 

 %59.0 2.95 الكلً ابًالحس المتوسط 

 

 



 161 

 ( أن :73يشير الجدول رقم )

ًالبعضً أغمبًقيمًالوسطًالحسابيًفيًالجاباتًعمىًالفقراتًفيًالمحورًالراب ًمتقاربةًمنًبعضيا

ًالقائل) ًالثامنة ًلمفقرة ًالحسابي ًلموسط ًقيمة ًاعمى ًوكانت ًمحايد ًالجابات ًمعظم ساىمتًحيث

2922ًبمغتً(مياتًمنً اللًدعمًوتحسينًبرام ًاألمومةالمساعداتًالتركيةًفيًالحدًمنًوفياتًاأل

%،ًحيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانت8898ًوبوزنًنسبي0920ًًبانحرا ًمعياريً

مماًيعنيًأنًالمساعداتًالتركيةًً،إجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبدرجةًمتوسطةًوكانتًاقربًإليًأعارض

قيمةًً،ًبينماًكانتًأدنىمنً اللًدعمًوتحسينًبرام ًاألمومةًفيًالحدًمنًوفياتًاألمياتًلمًتساىم

ً ً)لمفقرة ًمثلًالرابعة ًالموجستية ًالحكومي ًالصحي ًالقطاع ًاحتياجات ًتمبية ًفي ًالمساعدات ساىمت

%،ًحيثًتشيرًىذهًالقيمة2298ًوبوزنًنسبي0922ًًبانحرا ًمعياري8922ًًبمغتًً(األدويةًوًالوقود

ًكانتًإج ًالدراسة ًأفراد ًمعظم ًمتوسطةأن ًبدرجة ًالفقرة ًىذه ًعمى ًالمساعداتًً،اباتيم ًبأن ًيعني ما

،ًولكنًلمًساىمتًفيًتمبيةًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًالموجستيةًمثلًاألدويةًوالوقودالتركيةً

يمبيًالحتياجاتًالفعميةًلوزارةًالصحةًمنًاألدويةًوالوقودًلسدًحاجةًالقطاعًالصحيًالحكوميًلمثلً

و صوصًاًأنًىناكًحالتًتحتاجًاليًىذهًالمستمزماتًبشكلًمستمرًكمرضىًالكمىًىذهًالمستمزماتً

أماًباقيًالفقراتًفكانتًمتوسطةًولكنًلمًترقيًلممستوىًالمطموبًلتمبيةًاحتياجاتًالقطاعًً.والسرطان

نًالمؤشراتًالصحيًالحكوميًلماًيعكسوًعمىًتحسيالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًلتحسينًالقطاعً

يوجدًىناكًعالقةًطرديةًماًبينًتحسينًالقطاعًالصحيًالحكوميًوالمؤشراتًالصحيةًالصحيةًحيثً

فكمماًحققتًالمساعداتًمتطمباتًالقطاعًالصحيًالحكوميًمنً اللًالدعمًلمبرامحًالتوعويةًوالسيطرةً

عمىًالمراضًالساريةًبالقطاعًوالمساىمةًفيًتمبيةًالحتياجاتًالموجستيةًمنًادويةًومعداتًووقودً

ًتضيي ًًوف  ًوايضا ًالداعم ًقبل ًمن ًمحددة احتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوليسًوف ًسياسة

 فجوةًالفقرًكلًىذهًالعواملًتساعدًعمىًرف ًوتحسينًالمؤشراتًالصحيةًبقطاعًغزة.
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ًً..اوأ يرًً ًمنًنالحظ ًالمحور ًأىذا ًالحسابي ًالمتوسط ًقيمة وبوزن0925ًًبانحرا ًمعياري89.5ًًن

ًبالمحايدمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًًأنىذهًالقيمةً%،ًحيثًتشيرً.5نسبيً

ً ًبدرجة ًالعمىًكبيرة ًيعنيًبأنمحور ًمما ًًالراب  حتياجاتًالقطاعًالصحيًلبتًاالمساعداتًالتركية

منًمعدلتًالفقرًوالعمرًالفتراضيًووض ًًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحيةلمًتساىمًًلكنالحكوميًًو

 نمطًالحياةًفيًقطاعًغزة.برام ًلتحسينً

 : التحميل الكمي لمحاور الدراسة 

 ( تحميل نتائج محاور الدراسة28دول رقم )ج
 اٌىصْ إٌغجٍ اٌّزىعظ اٌذغبثٍ الـفقـرة 

1 
دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن مستوي الخدمات 

 الصحٌة الحكومٌة فً قطاع غزة
2.8 56% 

2 
قدرات الكوادر  هل ساهمت المساعدات التركٌة فً تطوٌر

 البشرٌة العاملة فً وزارة الصحة
3 60% 

3 
دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن بٌئة البنً التحتٌة 

 لمرافق وزارة الصحة
2.8 56% 

4 
تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع الصحً 

 الحكومً و المساهمة فً   تحسٌن المؤشرات الصحٌة
2.95 59% 

 %57.8 2.88 المتوسط الكمي 

ً(ًالوزنًالنسبيًلمحاورًالدراسة02شكلًرقمً)

ً
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 ( أن :83يوضح الجدول رقم )

دورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةً)ًالمحورًاألولاإلجاباتًعمىً

وىيًنتيجةًمتوسطةًويرج ًذلكًإليًً%58وبوزنًنسبي802ًًًبمتوسطًحسابيكانتًً،(فيًقطاعًغزة

ً ًالصحيًعشوائية ًلمقطاع ًالتركي ًالدعم ًيزداد ًحيث ًالتركية ًالمساعدات ًديمومة ًوعدم المساعدات

الحكوميًفيًأوقاتًالحروبًواألزماتًفقطًولًتوجدًإستراتيجيةًواضحةًلممساعداتًالتركيةًالمقدمةً

ً ًأما اإلجاباتًعمىًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوف ًاحتياجاتًومتطمباتًالقطاعًالصحيًالحكومي.

ًفيًوزارةًثانيً)المحورًال ًالعاممة ًفيًتطويرًقدراتًالكوادرًالبشرية ىلًساىمتًالمساعداتًالتركية

الىًتركيزًًذلكًويعزيوىيًنتيجةًمتوسطةًً%80وبوزنًنسبي2ًًًبمتوسطًحسابيكانتًً،(الصحة

ًبالكوادرًالبشريةالمساعداتًالتركيةًلدعمًالجامعاتًوًالمؤسساتًالتعميميةًبالمنحًالدراسيةًوًلمًتيتمً

ًبباقيًالدولًكًالعاممةًبوزارةًالصحةًأسوة منحةًمنًأصل028ًًاألردنًوجميوريةًمصرًحيثًقدموا

ًبأنوًلمًتساىم888ًً ًمؤشرًقويًيؤكد ًمنحتينًفقطًوىذا ًكانتًالمنحًالمقدمةًمنًتركيا ًبينما منحة،

المطموب.ًًالمساعداتًالتركيةًفيًتطويرًالكوادرًالبشريةًالعاممةًبوزارةًالصحةًفيًقطاعًغزةًبالشكل

ً ًالثالثً)بينما ًلمراف ًاإلجاباتًعمىًالمحور ًالبنيًالتحتية ًفيًتحسينًبيئة ًالمساعداتًالتركية دور

ًالصحة ًذلكًً%.5وبوزنًنسبي89.5ًًًبمتوسطًحسابيكانتًً،(وزارة ًويرج  ًمتوسطة وىيًنتيجة

سياراتًاإلسعا ً%ًوالميماتًالطبيةًوتقديم2592ًلىتمامًالمساعداتًالتركيةًبتوفيرًاألدويةًبنسبةً

 نشاءاتاإل%ًمنًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبينماًكانت8295ًبنسبةً

 بنًلمًيكنًىناكًالىتمامًالكافيًبإنشا اتًجديدةًوًهذا ٌدل على أنه % و 17.4بنسبة  تحتٌة وبنً

ًغزة ًبقطاع ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًتقدم ًجديدة ًًأما.تحتية ً)اإلجابات ًالراب  ًالمحور تمبيةًعمى

(،ًالمساعداتًالتركيةًلحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوالمساىمةًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحية

%ًوىيًأيضاًنتيجةًمتوسطةًألنوًأيًزيادةًأوًتحسن56ًوبوزنًنسبي208ًًكانتًبمتوسطًحسابيً
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كانًالمتوسطًالحسابيًبينماًًاًعمىًالمؤشراتًالصحيةًبقطاعًغزة.فيًالمحاورًالسابقةًينعكسًايجابيًً

ًمقارنةًبالدولًالمانحةًاأل رى5292ًوبنسبة8922ًًالكميًلممحاورً ًما %ًوىيًنتيجةًمن فضةًنوًعا

ًترتيبًالدولً ًفي ًالثانيًعشر ًالمرتبة ًتحتل ًحيثًكانتًالمساعداتًالتركية ًالدراسة ًأكدتو ًما وىذا

ًالتنسي  والعشوائيةًوعدمًالديمومةًفيًتقديمًًالمانحةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًويعزىًذلكًإليًعدم

المساعداتًالتركيةًواقتصرتًالمساعداتًالتركيةًفقطًفيًأوقاتًاألزماتًوالحروبًعمىًقطاعًغزةً

ً)ً ًالبشرية ًكوادر ًوتطوير ً)إنشا اتًجديدة ًمن ًالصحي ًاحتياجاتًالقطاع ًجوانبًفي ًعدة ىمال وا 

ذهًالعواملًأدتًإليًظيورًىذاًالنتيجةًوالتركيزًعمىًجوانبًأ ريًمنً)أدويةًوميماتًطبيةً(ًكلًى

ًالتركيةً ًالمساعدات ًأن ًكما ًغزة. ًبقطاع ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالتركية ًلممساعدات المن فضة

ًأاىت ًبدرجة ًاألىمية ًالمؤسسات ًبدعم ًضع ًمت ًسبب ًمما ًالحكومي ًالصحي ًالقطاع ًمن كبر

 لممساعداتًالتركيةًاتجاهًالقطاعًالصحيًالحكومي.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 -نتائج األسئمة الكمية )االختيار المتعدد(: تحميل

 *) طبيعة، أنواع، اتجاىات ومصادر المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي(

 (29م)جدول رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابات المؤشرات م
 نعم

 %النسبة التكرارات

 مصادر المساعدات التركٌة 1

 74.5% 102 مؤسسات حكومٌة

 59.1% 81 مؤسسات غٌر حكومٌة
 48.2% 66 مؤسسات خٌرٌة أهلٌة

 2.2% 3 تبرعات شخصٌات

 5.8% 8 مجموعات شعبٌة

 ٌنصب االهتمام  األكبر للمساعدات التركٌة 2

 21.9% 30 رعاٌة ثانوٌة

 20.4% 28 خدمات الرعاٌة األولٌة الصحٌة

 67.9% 93 اغاثٌة
 10.9% 15 خدمات تأهٌلٌة

 24.1% 33 تطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة

 34.3% 47 إٌجاد بنً تحتٌة

 0% 0 البحث العلمً الصحً

 نوع المساعدات التركٌة للقطاع 3

 71.5% 98 أدوٌة و مستلزمات طبٌة

 78.8% 108 و معدات طبٌة أجهزة
 28.5% 39 إنشاءات

 6.6% 9 تنموي

 20.4% 28 اغاثً

 0.7% 1 دعم موازنة

 19.7% 27 نقدٌة
 7.3% 10 برامج بناء قدرات و تعلٌم

 تقدٌرات حجم المساعدات التركٌة 4

 51.1% 70 ملٌون دوالر 5اقل من 
 21.2% 29 ملٌون دوالر 10 –ملٌون دوالر  5من 

 17.5% 24 ملٌون دوال 20 –ملٌون دوالر  10

 11.7% 16 ملٌون دوالر فأكثر 20

5 
 هل تعتقد أن القطاع الصحً الحكومً

 ٌعانً من عجز مالً

 88.3% 121 نعم

 1.5% 2 ال

 10.2% 14 أحٌاناً 

 كٌف تصف هذا العجز 6
 85.4% 117 دائم

 14.6% 20 متقطع

 مالًحدد سبب العجز ال 7

محدودٌة كفاٌة الموازنة السنوٌة المخصصة  
 الصحً الحكومً

100 %73 

 31.4% 43 عدم استغالل الموارد المالٌة  بكفاءة و فاعلٌة

عدم كفاٌة حشد المساعدات الخارجٌة و 
 السٌما التركٌة منها

34 %24.8 

نتٌجة لتوسع برامج و خدمات وزارة الصحة 
 المقدمة للجمهور

83 %60.6 

 المساعدات التركٌة تأتً لوزارة الصحة 8
 83.9% 115 مباشرة )من المانح للوزارة(

 25.5% 35 غٌر مباشرة )عدة قنوات

9 

 
 

 المعاٌٌر التً تستند إلٌها آلٌة
 المساعدات التركٌة

 

 22.6% 31 وجود رؤٌة مشتركة
 62.8% 86 حاجة الوزارة

 23.4% 32 ضرورة توفٌر خدمة صحٌة محددة

 12.4% 17 الخبرة الطوٌلة للوزارة و سمعتها

 4.4% 6 احترام الممول ألنظمة الوزارة

10 
 هل واجهتكم مشكلة فً التعامل

 مع المساعدات التركٌة

 15.3% 21 نعم

 84.7% 116 ال

 ما هً المشاكل التً واجهتكم 11

 0.7% 1 مالٌة

 0.7% 1 قانونٌة

 4.4% 6 إدارٌة

 12.4% 17 قنٌةفنٌة و ت

 0.7% 1 تداخل فً األنشطة

12 

 
 
 

 ما هً العوامل و التحدٌات التً
 تؤثر على المساعدات التركٌة

 
 
 
 
 
 
 

 31.4% 43 تحدٌات دٌموغرافٌة و اجتماعٌة

 51.8% 71 تحدٌات دٌموغرافٌة و اجتماعٌة

 28.5% 39 اقتصادٌة و مالٌة

 16.8% 23 عوامل مؤسساتٌة
 6.6% 9 صحٌة وبائٌة تحدٌات

عدم تعاون و مشاركة المجتمع المحلً و 
 الجمهور

9 %6.6 

غٌاب الرؤى والتنسٌق آللٌات وإجراءات 
 المساعدات الخارجٌة

59 %43.1 

ضعف الجهات التركٌة فً إدارة عملٌة 
 المساعدات بنجاح و شفافٌة

8 %5.8 

 16.8% 23 جمٌع ما سبق
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 ( أن :39يشير الجدول رقم )

ًاألولىً)مصادرًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي(ًنتيجة ًبات،إجا5والمكونةًمنًًالفقرة

غيرًمؤسساتً،ًيميوً)%2295وبوزنًنسبي008ًً(ًبتكرارًمؤسساتًحكومية)ًاإلجاباتعميًأكانتً

2ًرارًكاًوىيً)تبرعاتًش صية(ًبتأماًاقلًاإلجاباتًتكرارًًً%،5.90وبوزنًنسبي20ًً(ًبتكرارًحكومية

تركيةًلمقطاعًاإلجاباتًعمىًالفقرةًالثانيةً)الىتمامًًاألكبرًلممساعداتًالبينماًً%.898وبوزنًنسبيً

2ً.كانتًاعميًاإلجاباتً)اغاثية(ًبتكرارًًإجابات،2ًوالمكونةًمنًًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة(

أماًاقلًاإلجاباتًً،%2292وبوزنًنسبي22ًً)إيجادًبنيةًتحتية(ًبتكرارًًايمييً،%.829وبوزنًنسبيً

تًتكراراًوىيً)البحثًأماًاقلًاإلجاباً،%898وبوزنًنسبي2ًًاًوىيً)تبرعاتًش صية(ًبتكرارًتكرارًً

ً ًبتكرار ًالصحي( 0ًًالعممي ًنسبي ًً%.090وبوزن ًنتيجة ًأما ًالفقرة ًعمى نوعً)ًالثالثةاإلجابات

ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة ًىعمأكانتًًإجابات،2ًوالمكونةًمنًً(المساعداتًالتركية

تمزماتًطبية(ًبتكرارًيميياً)أدواتًومسً،%.829وبوزنًنسبي2ًً.(ًبتكرارًأجيزةًوًمعدات)ًاإلجابات

.2ًً ًنسبي ًتكرارًًً%،2292وبوزن ًاإلجابات ًاقل ً)أما ًوىي ًالموازنةا ًبتدعم ًك( ًنسبي0ًًرار وبوزن

ًًوكانتً.0.2% ًالجابات ًالفقرة ًالصحيً)ًالرابعةعمى ًلمقطاع ًالتركية ًالمساعدات ًحجم تقديرات

ًمنًً(8008ً–8008ًالحكوميًلمسنواتً) 5ًاقلًمنً)ًباتاإلجاًأعمىًكانتًإجابات،2ًوالمكونة

(ًبتكرارًمميونًدولر00ًً–مميونًدولر5ًمنًيميياً)ً،%5090وبوزنًنسبي20ًً(ًبتكرارًمميونًدولر

وبوزن08ًًرارك(ًبتمميونًدولرًفأكثر80ًاًوىيً)قلًاإلجاباتًتكرارًًأأماًً%،8098وبوزنًنسبيًً.8

ًواوضحتًً.%0092نسبيً ًالقطا)ًال امسةاإلجاباتًعمىًالفقرة ًأن ًتعتقد عًالصحيًالحكوميًىل

(ًبتكرارًنعم)ًاإلجاباتًأعمىًكانتًإجابات،2ًوالمكونةًمنًً(يعانيًمنًعجزًماليًفيًالفترةًالحالية

اًأماًاقلًاإلجاباتًتكرارًًً%،0098وبوزنًنسبي02ًًيميياً)أحياًنا(ًبتكرارًً،%2292وبوزنًنسبي080ًً

كي ًتص ًىذاً)ًالسادسةىًالفقرةًاإلجاباتًعمبينماًكانتًً.%095وًبوزنًنسبي8ًًرارًك(ًبتلوىيً)
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يميياًً،%2592وبوزنًنسبي002ًً(ًبتكرارًدائم)ًاإلجاباتًىعمأكانتًًوالمكونةًمنًإجابتين،ً(العجز

حددًسببًالعجزًالماليً)ًالسابعةاإلجاباتًعمىًالفقرةًأماًً.0298وبوزنًنسبي80ًً)متقط (ًبتكرارً

محدوديةً)ًاإلجاباتًأعمىًكانتًإجابات،2ًمنًًوالمكونةً(لمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًالفترةًالحالية

وبوزنًنسبي000ًً(ًبتكرارًكفايةًالموازنةًالسنويةًالم صصةًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكومي

ً%،8098وبوزنًنسبي22ًً(ًبتكرارًلتوس ًبرام ًو دماتًوزارةًالصحةًالمقدمةًلمجميوريمييا)اً،22%

22ًرارًك(ًبتلسيماًالتركيةًمنياحشدًالمساعداتًال ارجيةًًوكفايةًًعدماًوىيً)اإلجاباتًتكرارًًًأقلأماً

المساعداتًالتركيةًتأتيًلوزارةًالصحةً)ًالثامنةاإلجاباتًعمىًالفقرةًكماًانًً.%8292وبوزنًنسبيً

وبوزن005ًًبتكرارًًمنًالمانحًلموزارة(ًمباشرة)ًاإلجاباتًأعمىًكانتوالمكونةًمنًإجابتين،ًً(آليةعبرً

ًيمييا%.229نسبيً ًقنوات(ً، ً)عدة ًً.%8595وبوزنًنسبي25ًًبتكرارًًغيرًمباشرة اإلجاباتًبينما

ًكانتًإجابات،5والمكونةًمنًً(المعاييرًالتيًتستندًإليياًآليةًالمساعداتًالتركية)ًالتاسعةعمىًالفقرةً

ضرورةًتوفيرً دمةًصحيةًيميياً)ً،%8892وًبوزنًنسبي28ًً(ًبتكرارًحاجةًالوزارة)ًاإلجاباتًأعمى

احترامًالممولًألنظمةًالوزارةًاًوىيً)اإلجاباتًتكرارًًًأقلأماًً%،8292وبوزنًنسبي28ًًبتكرارًً(محددة

ىلًواجيتكمًمشكمةًفيًالتعاملً)ًالعاشرةًاإلجاباتًعمىًالفقرةوكانتًً.%292بوزنًنسبيًًو8ًرارًك(ًبت

وبوزنًنسبي008ًً(ًبتكرارً)لًاإلجاباتًأعمىًكانتًوالمكونةًمنًإجابتين،ً(م ًالمساعداتًالتركية

عمىًبينماًالجاباتًً.%0592وبوزنًنسبي80ًًرارًك(ًبتنعماًوىيً)اإلجاباتًتكرارًًًأقلأماًً،8892%

والمكونةًمنًً(ىلًكانتًمشاكلً،بنعم00ًفيًحالةًكانتًاإلجابةًفيًالسؤالًرقمً)الحاديًعشرًالفقرةً

ً)ً،%0892ًوًبوزنًنسبي02ً(ًبتكرارًفنيةًوًتقنية)ًاإلجاباتًأعمىًكانتًإجابات،5ً (ًإداريةيمييا

ًاقلًاإلجاباتًتكرارًًً%،292وبوزنًنسبي8ًًبتكرارً ًوىيً)أما ًماليةا ًقانونية، (ًتدا لًفيًاألنشطة،

ًكانتًالجاباتًً.%092وًبوزنًنسبيًًلكلًإجابة0ًرارًكبت ماًىيً)الثانيًعشرًعمىًالفقرةًوا يرًا

والمكونةًمنًً(مةًلمقطاعًالصحيًالحكوميالعواملًوالتحدياتًالتيًتؤثرًعمىًالمساعداتًالتركيةًالمقد
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ً،%5092وبوزنًنسبي20ًً(ًبتكرارًتحدياتًديموغرافيةًواجتماعية)ًاإلجاباتًأعمىًكانتًإجابات،5ً

جرا اتًالمساعداتًال ارجيةيمييا) ً%،2290وبوزنًنسبيًً.5(ًبتكرارًغيابًالرؤىًوالتنسي ًآللياتًوا 

(ًلتركيةًفيًإدارةًعمميةًالمساعداتًبنجاحًوًشفافيةضع ًالجياتًااًوىيً)اإلجاباتًتكرارًًًأقلأماً

 .%592وبوزنًنسبي2ًًرارًكبت

 (ًيوضحًنوعًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.0شكلًرقمً)

ً

 التحميل الكيفي )األسئمة المفتوحة( : ثالثًا:

ًالحكوم ًالصحي ًلمقطاع ًالتركية ًالمساعدات ًوفعالية ًكفا ة ًلزيادة ًمقترحات ًعدة ً اللًىناك ًمن ي

ًاإلجاباتًكانتًتعزيز ًأكثر ًأن ًتبين ًالمفتوحة ًالكيفية ًالتركيةًالجياتًم ًالفعالًالتواصلًاألسئمة

ًومتطمباتًاحتياجاتًوف ًالدعمًيكونًالصحيًالحكومي،ًيميياًأنًالقطاعًاحتياجاتًلتوفيرًالمانحة

ًتًولبدًمنًوجودًزياراتالمساعداًإدارةًلكيفيةًإستراتيجيةًورؤيةًشاممةً طةًالصحيًوًوض ًالقطاع

القطاعًًمعابرًعبرًالمساعداتًمرورًالصحيًوأيًضاًتسييلًالقطاعًمتطمباتًلبحثًتركياًإليًرسمية

ًلحشدً ًالدولي ًالتعاون ًإلدارة ًأكبر ًتفعيل ًحول ًمقترح ًىناك ًفكان ًالصحة ًوزارة ًصعيد ًعمى وأما

ًا ًالصحةًوبينًالعالم ًتعتبرًحمقةًالوصلًبينًوزارة ًكانتًاإلجاباتًالمساعداتًألنيا ًبينما ل ارجي،
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ًكفا ةً ًزيادة ًشأنيا ًالمقترحاتًمن ًىذه ًوكل ًوتعميمية، ًصحية ًمشاري  ًبإنشا  ًالىتمام ًحول األقل

وفعاليةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة.ًبينماًىناكًالعديدًمنًالجياتً

يًبقطاعًغزة،ًوتبينًمنً اللًاألسئمةًالمانحةًالتركيةًسوا ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوغيرًالحكوم

المفتوحةًأنًمنًأىمًالجياتًالتركيةًالمانحةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًىيًالحكومةًالتركيةًمماًيدلً

وجودًأىدا ًمشتركةًبينًالحكومتينًلتطويرًالقطاعًالصحيًالحكوميًوأيًضاًاألميرًالتركيًوالياللً

لًىذهًالجياتًالداعمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًإنماًاألحمرًالتركيًوأسطولًالحريةًوسفينةًمرمرهًك

تعبرًعنًمدىًالترابطًالتاري يًبينًالشعبينًالتركيًوالفمسطينيًومدىًاىتمامًالمجتم ًالتركيًحكومًةً

ًالحتاللًاإلسرائيميًعمىً ًالحصارًوالحروبًالتيًفرضو ًبعد ًالفمسطينيةًو صوًصا ًبالقضية وشعًبا

قطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة،ًوكانتًمنًضمنًالجياتًقطاعًغزةًمماًأديًإليًتدىورًال

،ًياردمًالي،ًالسالمًوالتضامن،ًاإلغاثةً IHHالمانحةًالتركيةًمؤسساتًأىميةًوحقوقيةًتركيةًوىيً)تيكا،

ًيدلًعمىًمدىًاىتمامً ًالمساعداتًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوىذا ًفيًتقديم ًدور ًليا ًكان التركية(

بالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة.ًواىتمتًالجياتًالمانحةًالتركيةًًالمؤسساتًاألىميةًالتركية

لمقطاعًالصحيًالحكوميًبتقديمًالعديدًمنًالمساعداتًالمتنوعةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًحيثًكانً

النصيبًاألكبرًمنًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًىيًمنًاألدويةًوالميماتً

القطاعًالصحيًالحكوميًعانىًمنًالحصارًالمفروضًعمىًقطاعًغزةًمنًشحًًالطبيةًو صوًصاًأن

األدويةًوالميماتًالطبيةًلالزمةًلمقطاعًالصحيًالحكومي،ًيميياًالوفودًالطبيةًالتيًزارتًمستشفياتً

وزارةًالصحةًوأجرتًالعديدًمنًالعممياتًالنوعيةًوعممتًعمىًتدريبًبعضًالكوادرًالبشريةًالعاممةً

ة،ًوقدمتًأيًضاًالمساعداتًالتركيةًاألجيزةًالطبيةًالحديثةًحتىًتتمكنًوزارةًالصحةًمنًبوزارةًالصح

ً.800سياراتًإسعا ًفيًعام5ًًمواكبةًالتطويرًالطبيًالعالميًوقامتًالمساعداتًالتركيةًبتوفيرً

اعًلماًعانتوًوزارةًالصحةً اللًحربًالفرقان،ًوقامتًأيضاًبتقديمًالمستمزماتًالطبيةًواألثاثًلمقط
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ًماًعبرًعنوًالسؤالًالكيفيًالمفتوحًحولًأىمًالمساعداتًالتركيةً الصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًىذا

المقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.ًكماًوعبرًالسؤالًالكيفيًالمفتوحًحولًالعديدًمنًعناصرًالضع ً

ًالعوامل ًالحكوميًحيثًاتجيتًاإلجاباتًنحو ًلمقطاعًالصحي ًبسببًالسياسيةًلممساعداتًالتركية

الحصارًالذيًاثرًسمبًاًفيًحجمًالمساعداتًبشكلًعامًوالمساعداتًالتركيةً اصةًلمقطاعًالصحيً

الحكومي،ًوأيضاًاإلعاقاتًالذيًفرضياًالحتاللًاإلسرائيميًعمىًالمعابرًوالبعدًالجغرافيًبينًدولةً

بيًلتمكًالمساعداتًالتركيةًأديًاليًالتأثيرًالسمًلممساعداتًالديمومةًتركياًوحدودًقطاعًغزة،ًوعدم

المساعداتًبينًالقطاعًالصحيًالتركيًوالقطاعًالصحيًًوأنًعدمًوجودًتنسي ًيؤديًإليًعشوائية

الحكوميًفيًقطاعًغزةًمماًيؤثرًسمبًاًعمىًحجمًالمساعداتًالتركية،ًأماًمنًأىمًعناصرًالقوةًفيً

ًالسياسة ًبأن ًتقول ًاإلجابات ًفكانتًمعظم ًالتركية ًالفمسطينيةًالقضيةًدعمًفيًالتركيةًالمساعدات

الفمسطيني،ًوىذاًيؤكدًماًذكرًسابًقاًأنًمدىًالترابطًالشعبيًوالتعاط ًم ًالقضيةًالفمسطينيةًًوالشعب

والحروبًالتيًًاألزماتًوقتًالصحيًمنًقبلًالحكومةًالتركية،ًلماًوفرتوًمنًبعضًاحتياجاتًلمقطاع

ًو اصةًفيًحربً ًقطاعًغزة ًفيًحربًالثما8002ًشيدىا ًوأيًضاًوأيًضا ًعمىًقطاعًغزة، ًأيام نية

التركيةًاستطاعتًأنًتدعمًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًًالحكومةًفيًالقرارًلصناعًالناجحةًالرؤى

ًالحتال ًفيًوقتًالحروبًواألزماتًالتيًفرضيا ًبالمساعداتًو اصة لًالسرائيميًعميًقطاعًغزة

 ثرًعمىًالقطاعًالصحيًالحكومي.قطاعًغزةًمماًأ
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 المبحث األول            

 جــــائــــنتال                    

 ًالمؤسسات ًًالتركيةًلحكوميةاًتعتبر ًالتركيةًأقوىمن ًالمساعدات ًالصحيًًالمقدمةًمصادر لمقطاع

 يًبقطاعًغزة.الحكوم

 ًلممساعدا ًكبير ًاىتمام ًإىناك ًمساعدات ًشكل ًعمى ًتد ل ًالتركية ًالصحيًت ًلمقطاع ًغاثية

 كاألدويةًوالمستمزماتًالطبية.ًالحكومي

 ًالمعداتًالطبيةًواألدويةًًوتد لًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبشكلًكبيرًمنًاألجيزة

 داتًالتركيةًالدعمًلموازنةًالقطاعًالصحيًالحكومي.بينماًلتقدمًالمساع،ًوالمستمزماتًالطبية

 ًما ًغزة ًبقطاع ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالتركية ًالمساعدات ًًتقدر 00ًً-5بين ًدولر  اللًمميون

 .8008ً-.800األعوامًمنً

 ًًبين مميونًدولرً الل080ًً-000تقدرًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًبقطاعًغزةًما

 .8008ً-8002األعوامًمنً

 ًىناكًعجزًماليًودائمًفيًموازنةًالقطاعًالصحيًالحكوميًبسببًمحدوديةًكفايةًالموازنةًالسنوية

 الم صصةًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزة.

 ًعبرًعدةًقنواتًًمباشرًغيرًوتأتيًالمساعداتًالتركيةًلوزارةًالصحةًبقطاعًغزةًبشكلًمباشر. 

 ً ًالديموغرافية ًالتحديات جرا اتتعتبر ًوا  ًآلليات ًوالتنسي  ًالرؤى ًوغياب المساعداتًًوالجتماعية

 ال ارجيةًمنًأىمًالعواملًالتيًتؤثرًعمىًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزة.

 زماتًوالظرو ًالمساعداتًالتركيةًساىمتًبشكلًكبيرًوبارزًفيًتقديمًال دماتًالصحيةًفيًوقتًاأل

 طاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزة.القًالطارئةًالتيًشيدىا
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 لمًولكنًً،ىناكًدورًلممساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستوىًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة

 ً.قطاعًالًلتقديمً دماتًصحيةًأفضلًلمواطنيًوزارةًالصحةًتمبيًاحتياجات

 درًالبشريةًالعاممةًغزةًبحاجةًماسةًلممساعداتًالتركيةًوتوجيياًلتطويرًالكواًفيًقطاعًوزارةًالصحة

 ثرًايجابيًعمىًنوعيةًال دمةًالمقدمةًلممواطنين.أفيًالقطاعًالصحيًالحكوميًولماًلوً

 ًقطاعًغزةًبحاجةًلتكثي ًالمساعداتًالتركيةًباتجاهًتحسينًبيئةًالبنيًفيًالقطاعًالصحيًالحكومي

 يدًكبير.ااًأنًعددًسكانًقطاعًغزةًفيًتًزالتحتيةًلمواف ًوزارةًالصحةًو صوصًً

 ًًالمساعدات ًديمومة ًوعدم ًغزة ًلقطاع ًالحدودية ًالمعابر ًومشاكل ًوالحصار ًالسياسية ًالعوامل تعتبر

 التركيةًمنًأىمًنقاطًالضع ًلممساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.

 ًتعتبرًالسياسةًالتركيةًوالتضامنًالشعبيًالتركيًفيًدعمًالقضيةًالفمسطينيةًمنًأىمًنقاطًالقوةًفي

ًا ًايجابيًًالمساعدات ًتؤثر ًالمساعدات ًىذه ًأن ًولسيما ًالتركيةًلتركية ًالمساعدات ًونوع ًحجم ًعمى ا

 لمقطاعًالصحيًالحكومي.ً

 ً ًالمساعداتًالتركية ًلمقطاعًالصحيًالحكومي0.22ًكانتًنسبة %ًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمة

وىذاًيعتبرًمستوىًًالميماتًالطبيةًايييمً،سياراتًاإلسعا ًايييمً،حيثًكانتًأعمىًنسبةًمنًاألدوية

 .ىلًالمانحةًاأل ًربالدًوًنةضعي ًمقاًر

 ،ًحسان ًدراسة ًم  ًالدراسة ًالفمسطيًم(.8000سمر.)ًاتفقت ًالراضي ًفي ًالتركي ًالتنموي نيةًالدور

ً ًوالتنمية ًفيًظلًحزبًالعدالة ًًو8000ً-8008المحتمة ًالمساعداتًأالذيًكانًمن ًبان ًنتائجيا ىم

لمشعبًالفمسطينيًلجمي ًالقطاعاتًًاليًالمساعداتًالدولية%ًمنًاجم8902التركيةًشكمتًماًنسبتوً

 ً.فيًالضفةًوغزةً

 ًال الد ًدراسة ًم  ًالدراسة إسيامات التمويل الدولي في تطوير النظام  م(.8008.)محمدً،ياتفقت

الصحي الفمسطيني بالتركيز عمى المؤسسات الصحية غير الحكومية العاممة في محافظات قطاع 
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شكمتًماًحكوميةًالصحيةًالالدوليةًلممؤسساتًغيرًنًالمساعداتًأنتائجياًبًىمأًوًالذيًكانًمنًغزة

الدوليةًكماًالمساعداتًحكوميًعمىًالمديًاعتمادًالقطاعًالصحيًغيرً%ًوىذاًيؤكد82928ًنسبتوً

 .ً%ًعمىًالمساعدات2090اثبتتوًالدراسةًبانًالقطاعًالصحيًالحكوميًقائمًبنسبةً

 ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًعمىًمدارًستةًأعوامًالسابقةًًالمقدمةًالمساعداتكانًإجمالي

 %.8298بنسبة8008ًًفيًعامًً،ًبينماًكانتًأعمىًنسبةًتبرعشيكلً(1,306,599,426تقدرً)

 ًًوالبني ًواإلنشا ات ًباألدوية ًالحكومي ًالصحي ًلمقطاع ًالمساعدات ًتقديم ًفي ًالمانحة ًالدول اىتمام

 التحيةً اللًستةًأعوامًالسابقة.ً

 ًلقطاعًالصحيًالحكوميً اللًاألرب ًأعوامًنفقاتًا%ًمن08ًقطاعًغزةًماًنسبتوًفيًتغطيًالحكومة

 لقطاعًالصحيًالحكومي.نفقاتًامنًً%.89ماًنسبتوًًبينماًتغطيًاإليراداتً،السابقة
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 المبحث الثاني

 اتــــــتوصيال      

 ًالماليةًمنً الًتعزيزًالكتفا ًالذاتيًوتقميلًالعتمادًعمىًالمانحين لًتنوي ًمصادرًالوزارة

 .والحثًعمىًمشاري ًاستثماريةًلدرًمواردًمستدامة

 ًًالرئيسيةًفيًالقطاعًالصحيًفيًمسائلًالتمويلًالدولي رف ًمستوىًالوعيًوالمعرفةًلإلدارة

دورًًتفعيلمانحةًمنً اللًواطالعيمًعمىًالعالقاتًم ًالجياتًاللمقطاعًالصحيًالحكوميً

 .ًفيًالوزارةيًإدارةًالتعاونًالدول

 ًحكوميةًوالقطاعًالتعزيزًالتنسي ًوالتكاملًوالستفادةًمنًالمواردًالكامنةًفيًالمنظماتًغير

 الصحيًال اص.ً

 ًعطاؤهتوفيرًميزانيةًأساسيةًمنًالحكومةًلمقطاع  أولويةًقصوى.ًالصحيًالحكوميًوا 

 ًاعًالصحيتعزيزًالتواصلًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوالقطاعًالصحيًالتركيًفيًدعمًالقط

 .الحكومي

 طاعاتًالصحيةًالعربيةًتطويرًالعالقاتًال ارجيةًلمقطاعًالصحيًمنً اللًالنفتاحًعمىًالق

 فتحًمكاتبًتنسي ًبينًالطرفين.والدوليةًًو

 منً اللًدعمًإنشا ًمشاري ًًذاتًالطاب ًالتنمويًتعزيزًالت طيطًالستراتيجيًطويلًاألمد

 .ًوجودةًلم دماتًالصحيةومةًجديدةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًلضمانًديم

 ً ًدعم ًمنً اللًزيادة ًفيًمجالتًالت صصًوالت صصاتًالدقيقة ًالبشرية ًالكوادر تطوير

 ال ارجي.ًًالبتعاث
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  البحثًفيًًوًإعادةًالنظرًفيًاألنظمةًالماليةًالصحيةًالحاليةًوتطويرىاًبماًيتناسبًم ًالواق

 . ططًاستثماريةًتزيدًمنًمواردًوزارةًالصحةًالمالية

 ًًوالعمميات ًبال ارج ًالعالج ًمثل ًالمكمفة ًالصحية ًال دمات ًمن ًوالحد ًلمسيطرة ًنظام إعداد

 الجراحيةًالت صصية.

 ً ًبتمويل ًالزيادةًًالبنيالىتمام ًلممواطنينًفيًظل ًال دماتًالصحية ًلتوفير ًالصحية التحتية

 السكانيةًالسنوية.

 ًكاف ًمن ًنادرة ًت صصات ًفي ًالمت صصة ًالبشرية ًالكفا ات ًالعربيةًاستقطاب ًالدول ة

ً ًالمحمية ًالطبية ًالطواقم ًوتدريب ًال برات ًلتبادل ًمثلًواألوروبية ًالت صصية ًالبرام  ودعم

نشا ًمنشاتًلصناعةًالمستمزماتًالصحيةًوالدوائية.   دماتًاألورامًوًزراعةًالكميًوا 

 ًمشتركةًماًبينًالممولًالتركيًووزارةًالصحةًًأىدا ًوًرؤىضرورةًوض ًاستراتيجياتًتتضمن

 المجتم ًالفمسطيني.ًوأولوياتلفمسطينيةًلتمبيةًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًا

 ًًأىمية ًضمن ًالعممي ًالصحي ًالبحث ًعنصر ًالتركًآليةتعزيز ًالمساعدات ًلمقطاعًتقديم ية

 المراكزًالبحثيةًالتركيةًبالمؤسساتًالصحيةًالفمسطينية.الصحيًوربطًالجامعاتًًو

  حتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًالمانحةًالتركيةًلتوفيرًإالجياتًًتعزيزًالتواصلًالفعالًم

 زيادةًكفا ةًوفاعميةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.ل

 ًتدشينًاتفاقيةًحولًعالجًمرضيًقطاعًغزةًبالمستشفياتًالتركيةًوف ًآليةًومحدداتًيتال م

 .لتحسينًنمطًالحياةًًم ًالوض ًالصحيًالراىنًفيًقطاعًغزة

 ًال ًالقطاعًدعوة ًدعم ًفي ًالتركية ًالمساعدات ًدور ًحول ًالدراسات ًباجرا  ًوالدارسين باحثين

 الصحيًاألىميًفيًقطاعًغزةًوالقطاعاتًاأل ريً.

ً
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 والمصادر المراجع

  -المراجع العربية :

  -:أواًل : الكتب

ًالدار:يةاإلسكندًرً.ميدانية وبحوث دراسات الدولية، األعمال إدارةًم(.8002.)السالمًعبدًقح ،ًأبوً-

ً.والتوزي ًوالنشرًلمطباعةًالجامعية

(.8ً.)طفمسطين في االقتصادية التنمية في ودورىا األجنبية القروض م(.8008.)وآ رينً؛حمدًاشتية،-

 ًرامًاهلل:ًبكدار.

 مظالم بين ..."إسرائيل" إلى وانحيازىا لتركيا العربية التصوراتًم(.8002.)جنسرً؛بنجيً؛اوزكان-

 ً.اإلستراتيجيةًوالدراساتًلمبحوثًاإلماراتًمركزًأبوًظبي: .يومال ومخاوف األمس

مركزً بيروت:ً.الدولية الساحة في ودورىا تركيا موقع ستراتيجياال العمقم(.8000.)مدأحًاوغمو،-

 ناشرون. لمعموم العربية والدار لمدراسات الجزيرة

 في ئةيالب مجال إلى الموجية ةيخارجال المعونات إدارة – ةيإدار  ايقضاًم(.8000ًً.)مىيلالبرادعي،ًً-ً

ً.العامةًاإلدارةًواستشاراتًاتسداًرًمركزًالقاىرة:ً.مصر

ًم(.ًالسياساتًالدوليةًفيًالماليةًالعامة.السكندرية:الدارًالجامعية.8002-م8002البطري ،ًأحمد.)-

ً .شروالن لمطباعة الجامعية شياب مؤسسة .اإلسكندرية:الدولي التمويل(.1994كامل.) بكري،-

ًلشؤونًالتمويل واإلدارة المالية في المشروعات التجاريةم(.1982توفي ،حسن.)- ًالعامة .القاىرة:الييئة

ًالمطاب ًالميرية.

 ً.والتوزي ًلمنشرً صفاًارعمان:ًدً(.8)طًً.التمويل مبادئ م(.8000.)طار ًالحاج،-

  .:دارًصفا ًلمنشرًوًالتوزيعمان.مبادئ التمويلم(.8000طار .)ًالحاج،-



 178 

 .لمنشرًمجدلويًدارً:ألردن.االدولي ليالتمو م(....0عرفات.)ً،الحسني-

ً.منشرلًالجديدةًالجامعةًدار:اإلسكندرية.الدولية االقتصادية العالقات.م(8000ً.)عادلًحشيش،-

 المالي والتخطيط األداء تقييم األعمال، منظمات في المالية واإلدارة التمويلم(.2..0.)محمدًحميد،-

ً.والنشرًلمطباعةًالعربيةًالنيضةًدارً:القاىرة.التمويل مصادر و المال رأس وأسواق ألصولا وتقييم

 .اإلسكندريةً:الدارًالجامعية.اإلدارة المالية و التمويلم(.8000محمد.)ًحناوي،-

 لمنشر.ًالجديدةً.اإلسكندرية:ًدارًالجامعةأساسيات التمويل واإلدارة الماليةم(.8008عبدالغفار.)ًحنفي،-

 .عمان:مؤسسةًالورا ًلمنشرًوالتوزي .التمويل الدوليم(.8002فميح.)ً م ،-

ًً.ةيالعربًالنيضةًدار.ًالقاىرة:ًالدولي االقتصادم(.8005)ً.ساميً،لي م-

 وتوجيو الدولي التمويل إدارة عمى المالية وزارة في العاممين قدرة مدى قياسً(.8008.)وائلًالداية،-

ً.اإلسالميةًالجامعةًمجمةً.غزة:جتماعيةواال االقتصادية التنمية نحو

مركزًً.بيروت:ي"إسرائيل"معاناة المريض الفمسطيني تحت االحتالل ال(.8000عيناني.)ًدغمس،-

 الزيتونيةًلمدراساتًوالستشاراتً.

 .ًوالتوزي ًلمنشرًالمناى ًداراألردن:ًً.الدولي التمويل نظريةًم(.8008ًً.)وآ رونً؛ الدًالراوي،-

مركزًالزيتونيةًً.بيروت:حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس(.8008)وائل.ًسعد،-

 لمدراساتًوالستشاراتً.

 دارًالكنديًلمنشرًوالتوزي .ًاألردن:ً.التمويل الدوليم(.8008ً)ًعجام،ميثم.ًعمي؛ًسعودد،-

ًية:الدارًالجامعية.اإلسكندًرً.اإلدارة المالية و التمويلًم(....0محمد.)ًحناوي،ًإبراىيم؛ًسمطان،-

الردن:دارًالمسيرةًلمنشرًوالتوزي ًً.القطاع الخاص التمويل االسالمي ودورًم(....0فؤاد.)ًالسرطاوي،-

 والطباعة.
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3006ً "سرائيلإل" ةيكياألمر  ةيالخارج المساعداتم(.8002.)مييًريجً،شارب- ًمؤسسةبيروت:ً(.0.)ط

ً.ًةينيالفمسطًالدراسات

 .والتوزي ًلمنشرًصفا ًدارً:عمان.ًالدولية الماليةم(.8002.)وآ رينً؛موسىًشقير،-

 المساعدات كتاب في العربي، لمعالم الخارجية لممساعدات الثقافية األبعادم(.2001.)نصرًعار ،-

 .السياسية لمدراسات العممي المركز.الردن:العربي العالم في الخارجية والتنمية

ًالجواد،- ًإلى عمم التمويلمدخل  م(.2002.)وآ رونًإسالم؛ًعبد ًالعممي ًالبحث ًفمسطين:عمادة .–ً

 جامعةًالنجاحًالوطنية.

ًاإلسكندريةً:الدارًالجامعية.ً.التمويل المحمي و التنمية المحميةم(.8000عبدًالمطمب.)ً،عبدًالحميد-

 اإلسكندريةً:الدارًالجامعية.ً.قتصاديات المالية العامةم(.ال8005عبدًالمطمب.)ًعبدًالحميد،-

 من رؤية: العربي العالم في والتنمية الخارجية المساعداتم(.8000.)وآ رينً؛سي ًفتاح،الًعبد-

سالمي عربي منظور ًمكتبةًعينًشمس.ً:القاىرةً.وا 

معيدًاإلدارةًوًًرامًاهلل:ً.التمويل بدون نقود –دليل المدير في موضوعات عامة م(.8002عال .)ًعمي،-

ًالتكنولوجيا.

ً.ًرامًاهلل:الفمسطيني لمشعب المقدمة الخارجية لممساعدات أنجع توظيف حونم(.8005.)نصر الكريم، عبد-

 .)ماس( الفمسطيني القتصادية السياسات معيدًأبحاث

ً.العربيةًالنيضةًدار.ًالقاىرة:ًلمدولة العامة الموازنةم(.8..0.)السيدًالواحد،ًعبد-

قرارات االستثمار وسياسات مدخل إلى –أساسيات في اإلدارة المالية م(.2..0رضوان.)ًالعمار،-

ً.األردن:دارًالمسيرةًلمنشرًوًالتوزي ًوًالطباعة.التمويل

 العامة، اإليرادات العامة، النفقات العامة، المالية اقتصاديات و مبادئم(.8000.)السيدًالواحد،ًعبد-

 القاىرة:دارًالنيضةًالعربية. .اإلسالمي بالفكر مقارنة دراسة العامة، الموازنة
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ً.والطباعةًوالتوزي ًلمنشرًالمسيرةًدارً:عمان.الدولية الماليةم(.8000.)وآ رينً؛رشادً،العصار-

ًاليادي،- .الردن:دارًالحامدًالتحميل المالي–االستثمار والتمويل –اإلدارة المالية م(.8000محمد.)ًعبد

ًلمنشرًوالتوزي .

.رامًةينيالفمسط الحالة – ةيالقتصادا ةيوالتنم ةيالدول المساعداتم(....0عدنان؛عورتاني،باسل.)،العمد-

ًاهللً:بكدار.

 لألعمال الخاص الدولي االقتصاد الدولية والنقدية االقتصادية العالقاتم(.8002.)زينبًعوض،-

 .لمنشرًالجديدةًالجامعةًدارً:اإلسكندريةً.العالمية التجارة اتفاقات

ًالكتبًالعمميةًلمنشرًوًالتوزي .ً.ًالقاىرةً:داراليياكل التمويميةم(.2..0أبوًالفتوح.)ًفضالة،-

ًوحتى إلي ما نياية.-إلى األلفية الثالثة-من الفطرة-التمويل-االئتمانم(.8002بسنت.)ًفيمي،-

ًعمان:األكاديميةًالعربيةًلمعمومًالماليةًوالمصرفية.

 م(.مفيومًالتمويلًالدولي.منتديًالمحاسبينًالعرب.8002قويدر،ًقورين.)-

2001ً.)صالحًالكاظم،- .ًالدولفي سيادة عمى والحفاظ الخارجية المساعدات بين العالقة حدود(.

 .السياسية العمميًلمدراسات المركزاألردن:

.ًالييكمي والتكيف االقتصادي اإلصالح سياسات إطار في المساعدات دور م(.2001.)محمدًمكاوي،-

 .السياسية لمدراسات  العممي المركز األردن:

 :دارًصفا ًلمنشرًوالتوزي .األردن.التمويل الدوليم(.2008.)وآ رونًشقيري؛ًموسي،-

 .والنشر لمدراسات العربية المؤسسة .بيروت:وفمسطين الثاني عبد الحميد.(م1991)ً.نتشة،ًرفي -

ً.والتوزي ًلمنشرًوائلًدار:األردن.ًالدولية المصرفية والعمميات الدولي التمويلم(.8000.)غازيًالنقاش،-

 .اإلسكندرية:المكتبًالعربيًالحديث.ًالتمويل اإلداريم(.2..0عبدًالعزيز.)ًالنجار،-

 .اإلسكندرية:منشاةًالمعار .ًالفكر الحديث في مجال مصادر التمويلم(.2..0منير.)ًىندي،-
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 القاىرة:مكتبةًعينًشمس. االستثمار والتمويل.م(.8..0سيد.)ًاليواري،-

 .والتوزي ًلمنشرًالعمميةًزوريالياًدارً:عمان.ًالدولية اإلدارةم(.8008.)سعيدًياسين،-

ًلمنشرًصفا ًدارً:عمانً.األجنبية بالعمالت والتعامل الدولية المالية إلدارةام(.8002.)توفي ًيوس ،-

 .والتوزي 

ًالسكندرية:دارًالتعميمًالجامعي.ًالتمويل في المؤسسات االقتصادية.م(.8008يوس .)ًيوس ،-

ًاألردن:ةيعرب تجارب – االقتصادي اإلصالح اساتيوس الخارجي ليالتمو (.8000.)ًدنانعً،ونسي- .ً

 ً.األولىًالطبعةً ،يوالتوًزًلمنشرًالمناى ًدار

 -:ثانيًا : النشرات

آفدددا ًالنمدددوًفددديًالبمددددانًالناميدددةًواعددددةًعمدددىًالمددددىًالمتوسدددطًرغدددمًتبددداطؤًًم(.2001)ً.البنددكًالددددولي-

ًالقتصادًالعالميًفيًالعام.

نشددرةًمت صصددةً)حددولًالمديونيددةًال ارجيددةًًم(.2002)ً.ارةًالماليددةالسددمطةًالوطنيددةًالفمسددطينية،ًوًزً-

 الرب ًاألول.ً.المباشرةًلمسمطةًالوطنيةًالفمسطينية(

 .2003-1994ًتقريرًحولًالمساعداتًالدوليةًلمفترةًًم(.2003.)وزارةًالت طيطً-

 : الدوريات : ثالثاً 

مجمدةًدراسداتًشدر ًً.نًالتدوترًوالسدتقراريةًبدي"إسدرائيل"العالقداتًالتركيدةًالً.أبوًالحسن،ً الدًمحمد-

ً.49ًأوسطية،ًالعددً

 .136ًًالعددًً.مجمةًشؤونًاألوسطً.وأسطولًالحرية"ً"إسرائيل""ً(.2010ًً.)أبوًىدية،ًاحمدً-

ً...ًالددددورًالتركدددي...منًالجسدددرًإلدددىًالعمددد ًبعددددًمعركدددةًغدددزًة(.ًم2009ًصدددي ًً.)حبيدددب،ًكمدددالً-

ً.48ًتًالشر ًاألوسط.ًالعددًمركزًدراساً.مجمةًدراساتًشر ًأوسطية



 182 

ًوصدعوباتًالبرندام ًعناصدرًالفمسدطيني،ًالدذاتيًالحكمًلمنطقةًالدوليةًالمساعداتً.نيرمينًالسعدني،-

 .080ًًالعددً.الدوليةًالسياسةً.التنفيذ

ً.20ًالعدد.رؤيةًمجمةً.العشرًسنواتياًفيًالفمسطينيةًالوطنيةًلمسمطةًالدوليًالتمويل.عمرًشعبان،-

 .5 العدد .سياسات مجمة .اإلقميمي دورىا اكتشا  تعيد تركيا م(.2008.)بشير ح،الفتا عبد-

ً.السياسددددددددددةًال ارجيددددددددددةًالتركيددددددددددة...ًمنطمقدددددددددداتًوآفددددددددددا ًجديدددددددددددةًم(.2009.)عبدددددددددددًالفتدددددددددداح،ًبشددددددددددير-

 .281ًً-276ًصًً.منشوراتًمؤسسةًاألىرام

 .الدوليدة السياسدة مجمدة .متزندة عممانيدة عدن والبحدث تركيدا. (م2007.)هللًابد معتدز الفتداح، عبدد-

 .169ًًالعددً.42ً المجمد 

 المانحددة، والجيددات الدددول عمددى التددأثير فددي األىميددة المنظمدداتمً(.2006.)سددمير عددوض،-

 -الثالدث العددد .األىمدي العمدل فدي والمسدا لة الشدفافية تعزيدز مشدروع عدن تصددر نشدرةًدوريدة -نزاىدة 

 الثاني. كانون

 181ً. العدد .45المجمد .الدولية السياسة مجمة.لساط ا تركيا نجم م(.2010.)أسامة الغزالي،-

ً.1ًط .التركيددة– العربيددة والعالقددات تركيددا فددي القددرار صددناعةًم(.1998.)لجددال معددوض،-

 العربية. الوحدة مركزًدراسات :بيروت

ً.02ًالعدد.رؤيةًمجمةً.الدوليةًوالمساعداتًي"إسرائيل"الًالحصارم(.8008.)ساميًمقداد،-

ً.األولًالعددً.[فمسطين]ًالثقافيةًالمجمةً.فمسطينًفيًالتنميةًاتجاىاتًم(.8005ً.)محمدًمقداد،-

ً.الدوليدة السياسدة مجمدةً.محسدوبة عالقدات ...العربدي والعدالم تركيدا ًم(.2007)ً.محمدد الددين، ندور-

ً.185ً-182 ص . 169 العدد.األىرام مؤسسة منشورات
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مدددددددددددددددددددةًالعمدددددددددددددددددددومًالقانونيدددددددددددددددددددةً.التددددددددددددددددددداجيرًالتمدددددددددددددددددددويميًالمنقول.مج(2004).حسدددددددددددددددددددامًناصددددددددددددددددددد ،-

ً.159-37.ص2والقتصادية.العدد

 -: العممية :الرسائل رابعاً 

دور وأىميـة التمويـل الخـارجي فـي تغطيـة العجـز الـدائم لموازنـة السـمطة (.2009.)أبوًمصطفي،ًمحمدد-

ًً.غزة:مكتبةًالجامعةًاإلسالمية.الوطنية الفمسطينية

مــــات المجتمــــع المــــدني فــــي التنميــــة الزراعيــــة الــــدور التمــــويمي لمنظم(.2010غسددددان.)ًأبددددوًمنددددديل،-

 .غزة:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةً.المستدامة

التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية السياسية (.2011.)ناىضًأبوًحماد،-

 عةًاألزىر.م.غزة:مكتبةًجافي قطاع غزة

مكتبددةًً.غددزة:وأثرىــا عمــى القضــية الفمســطينية "يةيمســرائاإل"العالقــات التركيــة (.2011.)رائدددً،أبدوًمطمدد -

 عةًاألزىر.مجا

الفمسطينية المحتمة في ظل حكومـة حـزب  األراضيالدور التنموي التركي في م(.2012سدمر.)ًحسان،-

 .نابمس:مكتبةًجامعةًالنجاحًالوطنيةً.2010ً-2002العدالة والتنمية 

ي تطـوير النظـام الصـحي الفمسـطيني بـالتركيز إسـيامات التمويـل الـدولي فـ.(م2012).محمدًال الدي،-

 .غزة:مكتبةًجامعةًالقدس.عمى المؤسسات الصحية غير الحكومية العاممة في محافظات غزة

.غزة:مكتبددةًالمســاعدات الخارجيــة ووثارىــا عمــى النمــو االقتصــادي الفمســطينيم(.2013نددادر.)ًسددمارة،-

 .األزىرجامعةً

ًلمبحدوثًسدانيبًمركدز.رامًاهلل:نييالفمسط الفضاء ليوتشك ةيرجالخا المساعدات(.8000)ً.اتيدآ،ًحمدان-

ً.واإلنما 
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 قطــاع حالــة دراســة الفمســطيني االقتصــاد فــي اإلغاثيــة الخيريــة الجمعيــات وردم(.8008.)محمدددًمقددداد،-

ًً.اإلسالميةًالجامعة.غزة:مكتبةغزة

ً-:ًالدراســــاتخامسًا:

ًيوس - " دراسة جغرافية  (NGOS ) بحث لفمسطينيةا الحكومية غير المنظمات(.2005.)إبراىيم،

 غزةً:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةً..تنموية "

ـــات دورًم(.8002)ً.ندددوا ً،شدددمالةًأبدددو- ـــة المعون ـــق فـــي األجنبي ـــة تحقي عـــادة التنمي ـــاء وا   االقتصـــاد بن

ً.ًشمسًعينًجامعةً.القاىرة:3000ً - 4991 الفمسطيني

ً.تركيا:انقرةً.ًفمسطنيةدور تركيا في القضية الم(.8000رجب.)ًالباسل،-

ـــــــدعم الخـــــــارجي لممنظمـــــــات الفمســـــــطينيةم(.2009.)عدددددددال ًترتيدددددددر،ً؛جوزيددددددد ً،ديفدددددددوير- ـــــــع ال  تتب

ـــة وقطـــاع غـــزة   ـــة فـــي الضـــفة الغربي معيددددًأبحددداثًالسياسددداتًًرامًاهلل:.2008-1999غيـــر الحكومي

 ً.القتصاديةً)ًماس(ً

يــــة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المــــانحون ،والمنظمــــات الدولً(.2006.)طبر،ًليندددددا؛حنفددددي،ًسدددداري-

 المؤسسةًالفمسطينيةًلدراسةًالديمقراطيةً.ًً.فمسطين:المحمية

مركدددزًبيسدددانً.رامًاهلل:دور المنظمـــات األىميـــة فـــي بنـــاء المجتمـــع المـــدنيم(.2000مؤسسدددة.)ًالتعددداون،-

 .لمبحوثًواإلنما ً

ــم(.2001.)عددار ،ًنصددر- المركددزًالعممدديًً.األردن:ياألبعــاد الثقافيــة لممســاعدات الخارجيــة لمعــالم العرب

 ً.لمدراساتًالسياسيةً

.رامًنحو توظيـف أنجـع لممسـاعدات الخارجيـة المقدمـة لمشـعب الفمسـطينيم(.2005.)نصرً،عبدًالكريم-

 .معيدًأبحاثًالسياساتًالقتصاديةًالفمسطينيً)ًماس(ًاهلل:
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ســــــيادة  حـــــدود العالقـــــة بـــــين المســــــاعدات الخارجيـــــة والحفـــــاظ عمـــــىم(.2001.)الكددددداظم،ًصدددددالح-

 .المركزًالعمميًلمدراساتًالسياسيةً.األردن:الدول

 عالقـــــــــــة المنظمـــــــــــات غيـــــــــــر الحكوميـــــــــــة فيمـــــــــــا بينيـــــــــــا م(.2001.)وآ رون؛لدددددددددددداادوة،ًحسدددددددددددن-

:معيددددًأبحددداثًالسياسددداتًالقتصددداديةًالفمسدددطينيًً.ًرامًاهللومـــع الســـمطة الوطنيـــة الفمســـطينية والممـــولين

 .)ماس(ً

ـــــةً(.ًم8002.)ًسدددددعيدًعمدددددادًلبدددددد،- ـــــي الفمســـــطينية الســـــمطة تجرب ـــــة المســـــاعدات اســـــتغالل ف   الدولي

ً.ًاإلسالميةًالجامعةًغزةً:ًمكتبةً.(4991-3002) 

 المسـاعدات عمـى الفمسـطيني المـدني المجتمـع اعتمـاد تخفيـف رورةضـ م(.2007.)داليدة ،مؤسسدة-

 الفمسطينية. المجتمعية مؤسسةًدالية.ًالقدس:الدولية

ًات فــي إطــار سياســات اإلصــالح االقتصــادي والتكيــف الييكمــيدور المســاعدم(.2001.)مكدداوي،ًمحمددد-

ًً.المركزًالعمميًلمدراساتًالسياسيةً.األردن:

 الئتال فمسدطين: (2010.)فمسـطين فـي العاممـة األجنبيـة األىميـة والييئـات الخيرية الجمعيات واقع-

 ".أمان"النزاىةًوالمسا لة أجل من

(2010ً.)ًالوطنية وسمطتو لمشعب الفمسطيني دمةالمق العربية المساعدات أشكال مختمف حول-

ًمصر:جامعةًالدولًالعربية.

ـــي قطـــاع م(.8002أمجدددد.)ً،الشدددوا- ـــة ف ـــز الديمقراطي ـــى تعزي ـــره عم ـــة وأث ـــة االمريكي ـــة التنمي ـــل وكال تموي

ًً..القدس:مكتبةًجامعةًابوًديسًغزة

ً.القاىرة.مع المدنيدور المؤسسات العربية المانحة في دعم منظمات المجتم(.8000)ً،السمالوطي-

دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تعزيـــز المشـــاركة السياســـية فـــي م(.8000ناصدددر.)ً،الشددديخًعمدددي-

ً.المركزًالفمسطينيًلمدراساتًوحوارًالحضارات.فمسطين 
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ً.ًالدنمارك:ًالكاديميةًالعربيةًالمفتوحة.التمويل الدوليم(..800أكرم.)ً،الجباري-

ً.الباكستان.ر سياسات االقتصاد الكميدو م(.8000)ً،عبد؛ًقيوم؛ًمحمد-

ًالمساعدات و انحدارات النمو.م(.8000)ً،ىانسن-

ً.المساعدات الخارجية و التنمية االقتصادية في البمدان النامية(.0..0)ًنسيمً،جيمي-

ًكيفية التعامل مع المنح الطروحة من حيث اعداد الموازنة.م(.8002)ًميلً،مورغان-

 التقارير :سادسًا: 

 .(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية2003.)ًتقرير السنوي لممؤشرات الصحية لعامال -

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2006.)ًنجازات وزارة الصحة لعامإل  السنوي تقريرال-

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2007.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2008.)ًالصحة لعام التقرير السنوي إلنجازات وزارة-

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2009.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2010.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ًة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.(.غًز2011.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2012.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ً(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطينية.2005.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ًية.(.غزة:وزارةًالصحةًالفمسطين2003.)ًالتقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام-

ً(.غزة:مركزًاإلحصا ًالفمسطيني.2012.)ًالتقرير السنوي لمسكان-

ً(.غزة:ًوزارةًالصحةًالفمسطينيةً.2013.)ًخطة وزارة الصحة التشغيمية لمعام-

ً.زيتونةًلمدراساتًوالستشاراتمركزًال(.غزة.2011.)ًقوافل فك الحصار عن قطاع غزة-

ًزيتونةًلمدراساتًوالستشارات.(.غزة.مركزًال2010.)ًتركيا والقضية الفمسطينية-
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ً(.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشارات.2009.)ًعمى قطاع غزة "يسرائيماإل"العدوان -

 (.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشارات.2009.)ًمعابر قطاع غزة شريان حياة أم أداة حصار-

ًزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشارات.(.غزة.مرك2009.)ً"يسرائيماإل"معاناة قطاع غزة تحت الحصار -

 -: المواقع االلكترونيةسابعًا: 

 عمى رابط التحميل ،موقع وزارة الصحة الفمسطنية

-http://www.moh.gov.ps/portal/category/s.(ACCESSED 05/10/2012) 

 ، عمى رابط التحميلمركز الجزيرة لمدرسات ، تقارير 

-http://studies.aljazeera.net/reports.(ACCESSED 13/02/2013) 

 عمى رابط التحميل ،المكتبة المركزية ،الجامعة االسالمية

-http://library.iugaza.edu.ps.(ACCESSED 20/10/2012) 

 عمى رابط التحميل ،مكتبة جواىر الل نيرو ،جامعة االزىر

-http://www.alazhar.edu.ps/Library/index.asp.(ACCESSED 01/05/2013) 

 عمى رابط التحميل ،مكتبة الجامعة ،جامعة النجاح

-http://scholar.najah.edu/.(ACCESSED 20/10/2012) 

 عمر رابط تحميل  ،التمويل الدولي ،(2010احمد الكردي )

-http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158560.(ACCESSED 13/3/2013)  

 عمى رابط التحميل ،وكالة وفا لألنباء والمعمومات الفمسطنية

-http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4327.(ACCESSED 05/06/2013) 

 بط التحميلعمى را ،موقع االمم المتحدة

-www.un.org/en/development/desa/policy/.../2012wess_overview_ar.pdf.(ACCESSED 07/04/2013) 

 

 

http://www.moh.gov.ps/portal/category/s
http://studies.aljazeera.net/reports
http://library.iugaza.edu.ps/
http://www.alazhar.edu.ps/Library/index.asp
http://scholar.najah.edu/
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158560%20%20%20%20%20%20%20%20%20(ACCESSED
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4327
http://www.un.org/en/development/desa/policy/.../2012wess_overview_ar.pdf
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 عمى رابط التحميل ،موقع الزيتونة

-www.alazhar.edu.ps/library/aattachedFile.asp?id_no=0045331.(ACCESSED 18/2/2013) 

التمويلًالدولىًلممؤسساتًاألىميةًوأثرهًعمىًالتنميةًالسياسديةًفديً (رسالة بعنون ،(2011موقع دنيا الوطن )

 ، عمى رابط التحميل)دانيةدراسةًميً-2000ً-2010ًقطاعًغزة

-www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/11/26/220336.html.(ACCESSED 21/11/2012) 

 ميل( ، الحرب عمى غزة وقيادة تركيا لمشرق االوسط ، عمى اربط التح2011عمي البياتي)

-www.al-vaeed.net/vaeedmag/preview.php?Id=1215.(ACCESSED15/11/2012)  

 عمى رابط التحميل ،مصادر التمويل ،معيد الحوكمة الفمسطيني

-www.pgi.ps/index.php/2013-03-08-12-41-22.(ACCESSED 07/02/2013) 

 عمى رابط التحميل ،التمويل الدولي المبتكر، (2010مجمة منظمة الصحة العالمية )

-www.who.int/bulletin/volumes/88/6/09-074419/ar/index.html.(ACCESSED 07/02/2013) 

 عمى رابط التحميل ،األبعاد األسترتيجية لمتمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني ،(2013د.عبدالخالق غاروق )

-www.nadwaiq.com/?aa=news&id22=458.(ACCESSED 21/04/2013) 

 عمى رابط التحميل ،البنك الدولي ،(2013كز معمومات البنك)مر 

-www.bicusa.org/ar/الدولى-البنك/.(ACCESSED 21/03/2013) 

 عمى رابط التحميل، تركيا والقضية الفمسطنية ،(2009عوني فارس )

-http://www.alzaytouna.net/permalink/4825.html.(ACCESSED 15/11/2012) 

عمى رابط التحميل ،اطنان من المساعدات التركية تتدفق الى غزة ،(24/11/2012مجمة فمسطين اليوم لألنباء)  

-http://paltoday.ps/ar/post/153431.(ACCESSED 24/11/2012) 

 الموقع ، 2012\3\23بتاريخ الصادر لعددا دكتوراه، رسالة عن نقال الموجز، صحيفة الدايم، عبد محمود
 -http://www.elmogaz.com/?q=node/430االلكتروني

http://www.alazhar.edu.ps/library/aattachedFile.asp?id_no=0045331
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/11/26/220336.html
http://www.al-vaeed.net/vaeedmag/preview.php
http://www.pgi.ps/index.php/2013-03-08-12-41-22
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/6/09-074419/ar/index.html
http://www.nadwaiq.com/?aa=news&id22=458
http://www.alzaytouna.net/permalink/4825.html
http://www.elmogaz.com/?q=node/430
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"الثقافة ودراسات – ATCOSS-2010لممؤتمر العربي التركي لمعموم االجتماعية   رجب الباسل ، ورقة مقدمة

. أنقرة، تركيا، عمى الموقع االلكتروني : 2010، ديسمبر 12-10-الشرق األوسط" 

http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html- 

 م، دور تركيا في القضية الفمسطينية، عمى الموقع االلكتروني:2010الباسل، 
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http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html
http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html
http://www.palestine-info.info/
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=33467&Date=2/18/2006
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.akhbaralaalam.net/
http://www.pchrgaza.org/
http://www.alzaytouna.net/permalink/4470.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/4470.html
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ً- html-12-http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc.20اللكتروني:
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، أطنان من المساعدات التركية تتدفق عمى غزة، عمى الموقع 2012\11\24موقع أخبار فمسطين اليوم، 

 - http://paltoday.ps/ar/post/153431. ACCESSED 24/11/2012لكتروني:اال 

 ، الجزيرة نت، عمى الموقع االلكتروني:2008\2\18أبعاد الدور التركي في الشرق األوسط، 
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http://paltoday.ps/ar/post/43144
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
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http://aljazeera.net/
http://paltoday.ps/ar/post/153431.%20ACCESSED%2024/11/2012
http://aljazeera.net/
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 ع االلكتروني:، عمى الموق22/10/2013موقع ىيئة االغاثة االنسانية و الحريات، 
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 ، عمى الموقع االلكتروني:22/10/2013موقع جمعية ياردم الي التركية، قطاع غزة، 

://www.yardimeli.org.pshttp- 
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http://www.peace.org.ps/arabic/index.php?action=pages&id=4- 
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م، شبكة فمسطين اإلخبارية، عمى 25/10/2010يناريوىات..وجيات نظر"، المؤسسات التركية وما خمفيا من س

 الموقع االلكتروني:

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id= 93441-  

"حاييم ممكا"، تقرير مركز السياسات الصحية العالمية في واشنطن، حماس نجحت بشكل مذىل بمنع انييار القطاع 

 - http://www.alarab.net/Article/452144 م، عمى الموقع االلكتروني:2012صحي، نوفمبر ال
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 -/ http://www.essalamhospital.com/arم، عمى الموقع االلكتروني:2013موقع مستشفى دار السالم،

 -/ http://www.pah.ps/newم، عمى الموقع االلكتروني:2013موقع مستشفى الخدمة العامة، 

 م، عمى الموقع االلكتروني:2013موقع مستشفى العودة، 
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http://www.ihh.org.tr/ar/main/pages/hakkimizda/114
http://www.yardimeli.org.ps/
http://www.peace.org.ps/arabic/index.php?action=pages&id=4
http://www.kizilay.org.tr/english/sayfa.php?t=-Turkish.Red.Crescent-History
http://www.kizilay.org.tr/english/sayfa.php?t=-Turkish.Red.Crescent-History
http://www.pal-plc.org/index.php
http://www.pal-plc.org/index.php
http://www.pnic.gov/
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http://www.essalamhospital.com/ar/
http://www.essalamhospital.com/ar/
http://www.pah.ps/new/
http://www.pah.ps/new/
http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=42&p=1
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- http://www.elwafa.ps/elwafa-اللكتروني:م،عمى الموقع ا2013موقع مستشفى الوفاء لمتأىيل الطبي ،

hospital/index.1.html 

 م،عمى الموقع االلكتروني:2013موقع مستشفي القدس،

http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=51&p=1 - 

 م، عمى الموقع االلكتروني:2013 موقع مستشفي أصدقاء المريض،

http://stride.ps/?page=view_custm&Id=54&p=1- 

 م،عمى الموقع االلكتروني:2013موقع مستشفي األمل ،

w.stride.ps/?page=view_custm&Id=63&p=1http://ww- 
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in Aid Allocation، Department of Government، Harvard University. 

 Development Aid At A Glance Statistics By Region, 2012 Edition, OECD 

Organization on the website: www.oecd.org 
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U.S. Program and Policy, Congressional Research Service, April 9/2009, P6. 

 Brynen, Rex (2000). A Very Political Economy: Peace Building and Foreign Aid 

in the West Bank and Gaza.Washington DC: United States Institute of Peace. 

 Le More, Anne (2004). Foreign Aid Strategy’, In The Economics of Palestine, 

D.Cobham & .Kanafani (eds),Routledge, London, pp.208-229. 
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 Khan, M.; Giacaman, George; and Amundsen, I. (2004). State Formation in 

Palestine, Routledge Curzon:, London.Lagerquist, Peter (2003).“Privatizing the 
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ً(1ممح ًرقمً)

امعة األقصىبالمشاركة مع ج السياسة لمدراسات العمياو أكاديمية اإلدارة   

 الدبموماسية و العالقات الدولية  برنامج الماجستير في
 

استبانه صحيفة  

االخاٌفبضً/االخذاٌفبضٍخ،،،

اٌغالَػ١ٍىُٚسحّخَّللاٚثشوبرٗ،،،



دٚساٌّغبػذاداٌزشو١خفٟرحغ١ِٓغزٜٛاٌخذِبد اٌجبحشثذساعخ" فٟاطبسثحشِبخغز١ش٠مَٛ

١خفٟلطبعغضح"ٚرٌهاعزىّبالٌّزطٍجبداٌحصٛيػٍٝدسخخاٌّبخغز١شفٟاٌذثٍِٛبع١خاٌصح١خاٌحىِٛ

رحغ١ٓفٟاٌّغبػذاداٌزشو١خإعٙبَدٚسِٚذٜح١شرٙذفاٌذساعخإٌٝاٌزؼشفػٍٝٚاٌؼاللبداٌذ١ٌٚخ،

ىُاٌىش٠ُثبػزجبسوٌُّمبِاعزجبٔٗدداٌغشضفمذأػذٌٚٙزاِغزٜٛاٌخذِبداٌصح١خاٌحى١ِٛخفٟلطبعغضح.

أسخِٕٛىُاٌزىشَثزؼجئخ.اوّخٚدٚسوُاٌٙبَفٟ٘زااٌّدبياٌّزشٌخجشارىُاٌٛصاسح،ٚرمذ٠شا حذاٌمبئ١ّٓػٍٝأ

ثزؼبٚٔىٌُزحم١كإٌزبئحآِال ،ف١ٙباألعئٍخاٌٛاسدح٘زٖاالعزجبٔخثذلخِٚٛضٛػ١خثّب٠زفكِغٚخٙخٔظشوُِغ

 اٌّشخٛحٌٙزٖاٌذساعخاٌؼ١ٍّخ.

ِإوذَٓ ٌىُ أْ اٌّؼٍىِبد اٌزٍ عُزُ  ،دلُمخ ِٓ ولزىُ اٌضُّٓ 20ػٍّب ثبْ االعزجبٔخ رزطٍت رؼجئزهب  

وعٕىافُىُ ثأهُ إٌزبئج  ، اٌذظىي ػٍُهب عىف رؼبًِ ثغشَخ ربِخ وٌٓ رغزخذَ ئال ألغشاع اٌجذش اٌؼٍٍّ

 اٌزٍ عٕزىطً ئٌُهب.

 

،،،ائقىاالحترامىوالتقدورىلتعاونكممعىف  
 

اٌجبحش

ِحّٛدػجذاٌّد١ذحّبد









0599606619 :خٛاي

Mohaf2018@hotmail.com:ًا١ّ٠ 
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 أخرى ، حدد......... إدارات     رعاية ثانوية"مستشفيات"   رعاية أولية "مراكز صحية"                      جية العمل في
 :الحكومي الصحي القطاع

ىاىى:ىطبوعة،ىأنواعى،ىاتجاهاتىوىمصادرىالمدارداتىالتركوةىللقطاعىالصحيىالحكومي:ثانو -

 مصادر المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي  تتمثل فيما يمي  : .1

                مؤسسات غير حكومية                  مؤسسات حكومية مؤسسات خيرية أىمية 
               تبرعات شخصيات                         مجموعات شعبية .................................. أخرى 
 االىتمام  األكبر لممساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة ينصب في : .2

                       رعاية ثانوية       خدمات الرعاية األولية الصحية   اغاثية               خدمات تأىيمية 
      تطوير قدرات الكوادر البشرية  إيجاد بنى تحتية                         البحث العممي الصحي  

  ...................،حددأخرى
 نوع المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة : .3

           أدوية و مستمزمات طبية  أجيزة و معدات طبية           إنشاءات    تنموي   اغاثي دعم موازنة 
                                         نقدية      برامج بناء قدرات و تعميم    . ................................. أخرى 
 (:2012 – 2006تقديرات حجم المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي لمسنوات ) .4

  مميون دوالر                   5من اقل  مميون دوالر     10 –مميون دوالر  5من 
 10  مميون دوالر      20 –مميون دوالر 20  مميون دوالر فأكثر                   

 ىل تعتقد أن القطاع الصحي الحكومي يعاني من عجز مالي في الفترة الحالية: .5

               نعم    أحيانًا            ال 
 5كيف تصف ىذا العجز إذا تمت اإلجابة بنعم أو أحيانا في السؤال رقم  .6

                         دائم  متقطع          
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 حدد سبب العجز المالي لمقطاع الصحي الحكومي في الفترة الحالية إذا كانت إجابتك بنعم أو أحيانا في السؤال الخامس : .7

 الموازنة السنوية المخصصة من الحكومة لمقطاع الصحي الحكومي. محدودية كفاية 
 .عدم استغالل الموارد المالية من قبل القطاع الصحي الحكومي بكفاءة و فاعمية 
 .عدم كفاية حشد المساعدات الخارجية و السيما التركية منيا 
 .نتيجة لتوسع برامج و خدمات وزارة الصحة المقدمة لمجميور 
  حدد ...............................................................أخرى  

 المساعدات التركية تأتي لوزارة الصحة عبر ولية: .8

                     )من المانح لموزارة( مباشرة            )غير مباشرة )عدة قنوات  حددأخرى، 
.................. 

 ولية المساعدات التركية : المعايير التي تستند إلييا .9

                    وجود رؤية مشتركة                     حاجة الوزارة   ضرورة توفير خدمة صحية
 محددة
       الخبرة الطويمة لموزارة و سمعتيا     احترام الممول ألنظمة الوزارة  حددأخرى، 

...................... 
 التعامل مع المساعدات التركية :   ىل واجيتكم مشكمة في .10

                نعم             ال                 

 ىل كانت مشاكل )احتمال اكبر من إجابة( ،بنعم  10في حالة كانت اإلجابة في السؤال رقم  .11

 مالية                    قانونية              إدارية               فنية و تقنية            
           تداخل في األنشطة       ..... أخرى.......................... .      
ى

 :الدرادةىمحاورثالثاىى:ى -

 . تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزةدور المساعدات التركٌة فً  :األوي اٌّذىس

 من وجهة نظرك :-

أعارض  الفقرات م
ًبشدة

 أوافق بشدة افقأو  محايد أعارض

التركٌة فً إضافة خدمات صحٌة نوعٌة  تساهمت المساعداً .0
 و متنوعة.

ً ًًً

ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً زٌادة أعداد ً .8
 من الخدمات الصحٌة. نالمستفٌدٌ

ًًًًً

دعمت المساعدات التركٌة كافة عناصر الخدمات الصحٌة ً .2
 األساسٌة و الملحة للموطنٌن.

ًًًًً

تعتقد بأن المساعدات التركٌة ساهمت بشكل بارز فً  هلً .2
دعم الخدمات الصحٌة فً وقت األزمات و الظروف 

 الطارئة. 

ًًًًً

المساعدات التركٌة لها أثر ملموس فً تطوٌر مستوى ً .5
الخدمات الصحٌة المقدمة من خالل القطاع  الصحً 

 الحكومً.

ًًًًً

نمٌة الصحٌة ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً التً .8
 للقطاع الصحً الحكومً.

ًًًًً
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 الفقرات م
أعارض 

ًبشدة
 أوافق بشدة افقأو  محايد أعارض

المساعدات التركٌة لم تساهم فً تنفٌذ مشارٌع صحٌة تنموٌة ً .2
بنسبة كبٌرة لتحسٌن مستوى الخدمات الصحٌة فً القطاع 

 الصحً الحكومً.

ًًًًً

المساعدات التركٌة تركت آثاراً إٌجابٌة على سهولة ً .2
الصحً الوصول للخدمات الصحٌة المقدمة من القطاع 

 الحكومً.

ًًًًً

المساعدات التركٌة أدت إلى رفع مستوى جودة الخدمات ً ..
 فً قطاع غزة.  ًالصحٌة الحكومٌة للمجتمع الفلسطٌن

ًًًًً

المساعدات التركٌة لعبت دوراً كبٌراً فً توفٌر كافة ً .00
 االحتٌاجات اللوجستٌة الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة.

ًًًًً

تركٌة فً توسٌع و تنوع الخدمات لم تساهم المساعدات الً .00
 الصحٌة المقدمة من خالل القطاع الصحً الحكومً.

ًًًًً

 

 

 هل ساهمت المساعدات التركٌة فً تطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة العاملة فً وزارة الصحة. :  اٌضبٍٔ اٌّذىس
  من وجهة نظرك :

 الفقرات م
أعار 
ض 
ًبشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض
 بشدة

ًًًًً المساعدات التركٌة فً تفعٌل و تطوٌر برامج التعلٌم و التدرٌب.ساهمت ً .0
ساهمت المساعدات التركٌة فً تلبٌة حاجات الموارد البشرٌة داخل القطاع ً .8

 الصحً الحكومً .
ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً القطاع ً .2
 الصحً الحكومً بفعالٌة.

ًًًًً

مساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً القطاع ساهمت الً .2
 الصحً الحكومً بكفاءة .

ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً تعزٌز البحث العلمً الصحً و برامج ً .5
 التعلٌم و التدرٌب داخل وزارة الصحة.

ًًًًً

لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر أداء المستوٌات العلٌا فً القطاع ً .8
 صحً الحكومً فً مجال التخطٌط االستراتٌجً و اإلدارة الرشٌدة.ال

ًًًًً

لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر القدرات اإلدارٌة و التنظٌمٌة ً .2
 للموارد البشرٌة للقطاع الصحً الحكومً.

ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً االستجابة لمتطلبات القطاع الصحً ً .2
 الخبرات الصحٌة المتخصصة. الحكومً فً سد عجزه من

ًًًًً

ًًًًً ساهمت المساعدات التركٌة فً خلق فرص ابداعٌة للكوادر البشرٌة .ً ..
عملت المساعدات التركٌة على إضافة علمٌة و عملٌة للخبرات المحلٌة ً .00

 الصحٌة من خالل برامج اإلبتعاث و التبادل العلمً و العملً.
ًًًًً

حسٌن أداء الطواقم على المستوى المهنً ساعدت المساعدات التركٌة فً تً .00
 و الفنً.

ًًًًً

دأبت المساعدات التركٌة على مأسسة برامج التعلٌم و التدرٌب اإلكلٌنٌكً ً .08
 للطواقم الصحٌة داخل مرافق القطاع الصحً .

ًًًًً

لم تساهم المساعدات التركٌة فً توفٌر كافة المتطلبات المالٌة و اللوجستٌة ً .02
 لموارد البشرٌة العاملة فً القطاع الصحً الحكومً.الالزمة لتنمٌة ا

ًًًًً
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 تحسٌن بٌئة البنى التحتٌة لمرافق وزارة الصحة  دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ : اٌضبٌش اٌّذىس
 من وجهة نظرك :

أعارض  الفقرات م
ًبشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض
 بشدة

فً تطوٌر وإنشاء مرافق المساعدات التركٌة دوراً فعاالً وأساسٌاً تلعب ً .0
صحٌة جدٌدة تنسجم مع متطلبات القطاع الصحً الحكومً لتقدٌم خدمة 

 صحٌة أفضل. 

ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً توفٌر أجهزة و معدات طبٌة الزمة لتقدٌم ً .8
 . الخدمات الصحٌة

ًًًًً

المساعدات التركٌة حّدت من العجز الذي ٌشهده القطاع الصحً الحكومً ً .2
 ً األسرة و األقسام الصحٌة.ف

ًًًًً

فً إٌجاد بنٌة تحتٌة صحٌة مستدامة و لم تساهم المساعدات التركٌة ً .2
 متطورة.

ًًًًً

المساعدات التركٌة أدخلت عنصر التكنولوجٌا للمرافق الصحٌة للقطاع ً .5
  الصحً الحكومً.  

ًًًًً

فٌات و لبت المساعدات التركٌة حاجة القطاع الصحً من خالل بناء مستشً .8
 فً مناطق نائٌة. مراكز رعاٌة صحٌة أولٌة

ًًًًً

ًوزارةًً .2 ًمراف  ًضمن ًمت صصة ًطبية ًوحدات ًالتركية ًالمساعدات وفرت
ًالصحة.

ًًًًً

لمًتنفذًالمساعداتًالتركيةًمشاري ًتأىيميةًلممراف ًالصحيةًالقائمةًالتابعةًً .2
 لمقطاعًالصحيًالحكومي.

ًًًًً

و تنفٌذ  تخطٌطع الصحً الحكومً فً القطا القائمٌن على هل ٌتم إشراكً ..
ًالمساعدات التركٌة .  تدعمهاو تقٌٌم المشارٌع الصحٌة التً  

ًًًًً

تلبٌةة المسةاعدات التركٌةة الحتٌاجةات القطةاع الصةحً الحكةومً و المسةاهمة فةً   تحسةٌن  : اٌشاثوغ اٌّذوىس
 المؤشرات الصحٌة.  

 من وجهة نظرك :

أعارض  الفقرات م
ًبشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض
 بشدة

ة الماضٌة تقدماَ المساعدات التركٌة على مدى العقود الستحققت ً .0
مشهوداَ فً تقلٌص نسبة الوفٌات و زٌادة الموالٌد لدى االطفال من 

 .خالل دعم برامج صحٌة خاصة بالطفولة

ًًًًً

ساهمت المساعدات فً السٌطرة على األمراض  السارٌة فً قطاع ً .8
 واإلسهال وأمراض الجهاز التنفسً....الخغزة مثل فقر الدم 

ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً دعم األنشطة الصحٌة لذوي ً .2
 .اجتماعٌاً  ةوالمهدداالحتٌاجات الخاصة وقضاٌاهم والفئات الفقٌرة 

ًًًًً

تلبٌة احتٌاجات القطاع الصحً الحكومً ساهمت المساعدات فً ً .2
 و الوقود.اللوجستٌة مثل األدوٌة 

ًًًًً

فً تغطٌة العجز فً الموارد المالٌة  المساعدات التركٌةساهمت ً .5
 للقطاع الصحً الحكومً.

ًًًًً

ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًتغطيًجز ًاًً .8 ًالمقدمة المساعداتًالتركية
ًكبيرًاًمنًالمعاناةًاإلنسانيةًلممواطنينًفيًظلًالحصار.

ًًًًً
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 الفقرات م
أعارض 
ًبشدة

 أوافق محايد أعارض
أوافق 
 بشدة

الصحً المساعدات التركٌة تحدد أولوٌات عملها فً القطاع ً .2
الحكومً وفقا ألهداف و لٌس وفقا الحتٌاجات و أهداف القطاع 

 الصحً الحكومً .

ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً الحد من وفٌات األمهات من خالل ً .2
 دعم و تحسٌن برامج األمومة.

ًًًًً

لم تساهم المساعدات التركٌة فً تمكٌن البرامج الصحٌة اإلنجابٌة و ً ..
 ة.تحسٌن معدل الخصوب

ًًًًً

ساعدت المساعدات التركٌة فً تضٌٌق فجوة الفقر و البطالة من ً .00
 خالل تقدٌم مساعدات اغاثٌة.

 

ًًًًً

ساهمت المساعدات التركٌة فً زٌادة معدل العمر االفتراضً من ً .00
 خالل تعزٌز برامج صحٌة لتحسٌن نمط الحٌاة.

 

ًًًًً

 

 خ ٌٍمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ .اششح ػٕبطش اٌمىح واٌضؼف ٌٍّغبػذاد اٌزشوُ:  ساثؼب -

......................................................................................................................ػٕبصشاٌمٛح: .أ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....ػٕبصشاٌضؼف:.............................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................

؟ٌمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِا ٍِغبهّبد ثبسصح ٌٍّغبػذاد اٌزشوُخ ف 4: اروش أهُ  خبِغب -

1-..........................................................2-..................................................................

3...........................................................4-..................................................................



ٌهُ دوس فؼبي فٍ رذغُٓ ِغزىي اٌخذِبد  ِبٔذخ رشوُخ جهبد : اروش أهُ خّظ عبدعب -

 اٌذىىُِخ فٍ لطبع غضح ثبٌزشرُت؟ اٌظذُخ

1. .................................................2..................................................... 

3. .................................................4....................................................... 

5. ................................................. 

هٍ اٌؼىاًِ و اٌزذذَبد اٌزٍ رإصش ػًٍ اٌّغبػذاد اٌزشوُخ اٌّمذِخ ٌٍمطبع اٌظذٍ  ِب:  عبثؼب -

 ؟اٌذىىٍِ

           .رذذَبد دَّىغشافُخ و اجزّبػُخ 

          .عُبعُخ وطُٕخ 
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          .الزظبدَخ و ِبٌُخ 
          اٌمطبع  ِىبُٔبد ٌذياٌخجشح و اإل –داسح و اٌزخطُظ االعزشارُجٍ ػىاًِ ِإعغبرُخ )ضؼف اإل

 اٌظذٍ .

          . رذذَبد طذُخ وثبئُخ 

          . ػذَ رؼبوْ و ِشبسوخ اٌّجزّغ اٌّذٍٍ و اٌجّهىس 

          .  غُبة اٌشؤٌ و اٌزٕغُك ٌُِبد و اجشاءاد اٌّغبػذاد اٌخبسجُخ 

          ضؼف اٌجهبد اٌزشوُخ فٍ اداسح ػٍُّخ اٌّغبػذاد ثٕجبح و شفبفُخ. 

          . جُّغ ِب عجك 

          ........................................................................ أخشي 


اٌّغبػذاد اٌزشوُخ ٌٍمطبع اٌظذٍ   و فؼبٌُخ وفبءح دبره ٌضَبدح ِمزش: ِب هٍ  صبِٕب   -

 اٌذىىٍِ .

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

....................................................................................................................





 ،،،شىشا ٌزؼبؤىُ

 اٌجبدش / ِذّىد ػجذ اٌّجُذ دّبد
2012-2013 

ً
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 (2ملحق رقم)
 بالشٌكل 2012-2009ٌوضح نسبة الموازنة المستنفدة من الموازنة المعتمدة ما بٌن عام ول جد

 نسبة الموازنة المستنفدة من الموازنة المعتمدة الموازنة المستنفذة الموازنة المعتمدة السنة

 %42.3 43،228،500 102،302،000 2009عام 

 %44.3 46،149،203 104،230،000 2010عام 

 %53.6 61،397،439 114،481،000 2011عام 

 %29.7 67،041،080 225،443،000 2012عام 

 %39.9 217،816،222 546،456،000 المجموع الكلً
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 (3ملحق رقم )
 بالشٌكل 2012-2009ساهمت بها الحكومة فً دعم القطاع الصحً الحكومً ما بٌن عام  التًٌوضح القٌمة الفعلٌة  ول جد

 الموازنة المعتمدة السنة
الموازنة 
 المستنفذة

 إجمالً
 من الموازنة المستنفدة قالنسبة الفر ٌراداتاإل إجمالًالمستنفدة و  الموازنةالفرق بٌن  اإلٌرادات

 %41.4 17,904,626 25,323,874 43,228,500 102,302,000 2009عام 

 %42.1 19,417,553 26,731,650 46,149,203 104,230,000 2010عام 

 %57.1 35,073,565 26,323,874 61,397,439 114,481,000 2011عام 

 %59.9 40,141,015 26,900,065 67,041,080 225,443,000 2012عام 

المجموع 
 %63.3 137,860,633 79,955,589 217,816,222 546,456,000 الكلً





 

 (1ممحق رقم )

 3043-3009جدول المنح الدراسية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل السنوات 

 لسنة وجهة الدراسة
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2
0

0
9
 

 %21.9 7               1 2 2 1   1 مصر

 %31.3 10                       6 4 االردن

 %3.1 1                     1     السودان

 %3.1 1                   1       المانٌا

 %3.1 1                   1       المغرب

 %25.0 8                       8   اندونٌسٌا

 %3.1 1                       1   اوكرانٌا

 %3.1 1                       1   برٌطانٌا

 %3.1 1                       1   تركٌا

 %3.1 1                       1   روسٌا

 %14.4 32 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 18 5 المجموع الكلً

2
0

1
0
 

 %42.3 11       1 1 4 3   1 1       مصر

 %3.8 1                     1     زٌامالٌ

 %3.8 1                   1       بلجٌكا

 %50.0 13     8             5       االردن

 %11.7 26 0 0 8 1 1 4 3 0 1 7 1 0 0 المجموع الكلً

2
0

1
1
 

 %2.3 2                   2       سوٌسرا

 %55.2 48 1             5   40     2 األردن

 %1.1 1                   1       أسبانٌا

 %1.1 1                   1       القدس

 %1.1 1                       1   السودان

 %2.3 2                   2       ألمانٌا

 %1.1 1   1                       اندونٌسٌا

 %3.4 3                   2   1   برٌطانٌا

 %2.3 2                   2       فرنسا

 %1.1 1                   1       لبنان

 %28.7 25                 6 19       مصر

 %39.2 87 1 1 0 0 0 0 0 5 6 70 0 2 2 المجموع الكلً

2
0

1
2
 

 %51.9 40               15   25       األردن

 %1.3 1         1                 السودان

 %2.6 2   1               1       برٌطانٌا

 %1.3 1                   1       تركٌا

 %28.6 22       6     1   1 14       مصر

 %1.3 1                   1       جنوب افرٌقٌا

 %1.3 1         1                 روسٌا

 %11.7 9                   9       مالٌزٌا

 %34.7 77 0 1 0 6 2 0 1 15 1 51 0 0 0 المجموع الكلً

   222 1 2 8 7 3 4 4 21 10 132 3 20 7 المجموع الكلً

     %0.5 %0.9 %3.6 %3.2 %1.4 %1.8 %1.8 %9.5 %4.5 %59.5 %1.4 %9.0 %3.2 النسبة المئوٌة
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