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 داءـــهإ
المرض، اللهم أزل عنه الداء والعلل  أرهقهوطموحي كالسماء إلى كل مريض  من طبعي الوفاء

ع جمي ن نرسم البسمة على ثغورأراجين المولي عز وجل  عد إليه الصحة والشفاء .........أو 
 نا.......مرضا

 ....... .المباركةلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الذين عطروا بدمائهم الزكية ثرى األرض إ

 ............ إلى األسرى والجرحى الذين جسدوا بصمودهم معاني الصبر والرباط

 ....يب اهلل ثراهإلى روح والدي ط  
 

 ....إلى والدتي.... بركة دعائها أمد اهلل في عمرها بالصالحات

 إلى من هم أقرب إلى نفسي ............... أبنائي األعزاء

 إلى كل من علمني، وأنار شمعة علم في حياتي..........

 إلى الشموع التي تحترق لتنير درب اآلخرين.............

 التي ساهمت في تقديم العون والعطاء للشعب الفلسطيني الدولية المانحة لمنظماتإلى ا

لى األخوة العاملين باإلدارة العامة  الفلسطينية العاملين بوزارة الصحة إلى كل األخوة عامة وا 
 ...................للتعاون الدولي خاصة
 

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

 

 إليهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي هذا
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 تقديرو  شكر
 

هذا العمل المتواضع مــــع رجــــائي أن يتقبله  بإتمام علي   أشكر اهلل موالي وخالقي الذي من  
ِسهِ  نَومَ  […انطالقا من قوله تعالى  .مني ويجعله خالصــًا لوجهه الكريم ْشُكُر لَِنْف َما َي  ...َشَكَر َفإِنَّ

يمانا 40} النمل:}] ي تنـــــــــــــــان ألصحاب الفضل فإنبفضل االعتراف بالجميل وتقديم الشكر واالم وا 
 :أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في إنجــــــــــــــــاح هــــــــــــــــذه الرسالة وأخ  بالذكر

ف علــــى قبوله اإلشرا على-حفظه اهلل - محمد عبد العزيز الجريسيد. أستاذي ومشرفي الفاضل 
رشــــــاد  هذا البحث ومتابعته له منذ الخطوات األولى وعلى ما منحنى من صــــــدر واســــــع ونصــــــش وا 

 .أن يجزيه عني خير الجزاء اهللساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة. أسأل 
 

 إبراهيم . محمدد :والحكم المناقشــــــــة لجنة أعضــــــــاء ســــــــادةللكما وأتقدم بالشــــــــكر الجزيل 
ثرائه  على-اهللحفظهما - عابد عوض يحيى. دو  المدهون تفضــلهما بقبول مناقشــة هذا البحث وا 

ـــــــــي إخراجه بأفضل صورةبالنصائش و  ـــــــــساعد فـ ـــــــــي تـ ـــــــــات التـ   بالشكر والعرفانكما وأتقدم  .التوجيهـ
لمكانة اشــقت طريقا صــعبا حتى وصــلت إلى هذه  التيالعليا كاديمية اإلدارة والســياســة للدراســات أل
داريينرحة العلم رئاسة وعمادة وأساتذة ضأ بين  .وا 
 

أداة  وتصـــميم تحكيم في جهد من بذلوه لما المحكمين لألخوة والتقدير بالشـــكر أتوجه كما
وزارة الصــــحة بغزة،  في العاملين الزمالء إلخواني الجزيل بالشــــكر أتقدم أن يفوتني وال  الدراســــة.

مثقال حسونة، ود. أشرف إسماعيل،  د. و ،د. محمد الكاشف خ  بالذكر: األخوة األفاضـلأو 
 إعداد أثناء لي المســاند دورهم لىع ، و أ. ندى صــنا اهمحمود رضــوان. ود ،وليد صــبحا  ود.
 الدراسة. هذه
 

مســــــــــيولي التنســــــــــيق في آيات الشــــــــــكر واالمتنان والتقدير إلى جميع  أتوجه بأســــــــــمىكما 
د.  :بالذكر كان لهم الدور الفعال في إثراء معلومات بحثي وأخ  منهم نالمنظمات الدولية مم

تعاونه واهتمامه الكبير معنا بتزويدنا لمدى  مدير مكتب الهالل األحمر القطري بغزة ؛أكرم نصــــار
ب مدير تنسيق إدارة المعلومات بمكت ؛عبد الناصر صبح. دبالبيانات الدقيقة في أداة الدراسة، و 

رشـــــــــــاداته وزودني  االهتمامأواله لي من  ، ومابغزة منظمة الصـــــــحة العالمية وأمدني بتوجيهاته وا 
ما بذله لجهاد العرجة د.  .أ وأخيرًا أتقدم بالشكر، الدراسةالتي ساهمت في إنجاز هذه  بالمعلومات
 .تدقيق الرسالة ُلغوياً في  من جهد
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 الدراسة ملخص
هدفت الدراســــــــــة إلى التعرف على التنســــــــــيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع 

 التنســــــيق، باإلضــــــافة إلى تقف حائاًل أمام عملية التي تالمعوقا الصــــــحي بقطاع تزة، وتحديد
عرف على أهم المقترحات التي تساهم في تفعيل وتطوير عملية التنسيق بين المنظمات الدولية الت

 .والقطاع الصحي الحكومي
 

ى أداة عل ، معتمدة في جمع البياناتالتحليلي المنهج الوصــــــــــفي وقد اســــــــــتخدمت الباحثة
في المنظمات  قاالســتبانة والمقابلة لمجتمعي الدراســة، حيث تم تصــميم اســتبانة لمســيولي التنســي

بنسبة استجابة قدرها  ،( استبانة63) وتم استرداد(، 36الدولية وقد بلغ عدد االستبانات الموزعة )
، الحكوميمســـــــــــــيولي التنســـــــــــــيق في القطاع الصـــــــــــــحي ( مقابالت مع 3أجريت )كما  (،88%)

تم تحليل و  (،WHOمســـــــيول التنســـــــيق في منظمة الصـــــــحة العالمية )مع مقابلة باإلضـــــــافة إلى 
 .SPSSباستخدام برنامج التحليل االحصائي  لبياناتا
 

 :  توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد 
التنســــيق الجيد بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــحي الحكومي يســــاهم بدرجة عالية في أن . 1

 .(88.214%) بوزن نسبيوقد جاءت  حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع
بين متوســــــــطات اســــــــتجابات  (α≤0.05) عند مســــــــتوى داللة إحصــــــــائية ذاتوجود فروق  .2 

ودوره في دعم القطاع الصـــــــحي الحكومي تعزي  مع المنظمات الدولية حول التنســـــــيق المبحوثين
 .  لصالش المنظمات العربية لمتغير نوع المنظمة

ع الصـــــــحي المنظمات الدولية والقطا بين التنســـــــيق من كبيرة بدرجة تحدالتي  معوقاتال أهم. 6
  جاءت بوزن نســــبيوقد  ،األوضــــاع الســــياســــية الســــائدة في قطاع تزة أبرزها من وكان الحكومي،

(82.500%). 
أما مقترحات المبحوثين لتفعيل عملية التنســــــــــــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــــــــــــحي . 4

ولويـات ألالحكومي فقــد بينــت النتــائج أنهم يقترحون بــالــدرجــة األولى بضــــــــــــــرورة تحــديــث البيــانــات 
 تلك االحتياجاتاحتياجات القطاع الصــــــــــحي الحكومي وضــــــــــرورة اطالع المنظمات الدولية على 

 .من خالل عقد االجتماعات الدورية واعداد التقارير لهذا القطاعوآخر المستجدات 
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 وفي ضوء أهم النتائج فقد أوصت الباحثة بالتالي:
لية والقطاع الصحي الحكومي للمساهمة في التنسيق الجيد بين المنظمات الدو  المحافظة على .1

 حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع. 
 ،ةالســيما المنظمات األجنبي مما هو عليه،بشــكل أفضــل  الدوليةالشــراكة مع المنظمات  تقوية .2

 .لمواجهة األزمات والطوارئ ؛عداد الخطط الصحية في قطاع تزةإشراكهم في إمن خالل 
 صحي في كافة أرجاء الوطن وتحيده عن أي خالفات سياسية.ضرورة توحيد العمل ال .6
عداد وتحديث دليل إرشـــادي بشـــكل دوري مدرج فيه أولويات االحتياجات واألنشـــطة الصـــحية إ .4

 المختلفة للقطاع الصحي الحكومي.
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Abstract 
The aim of the study is to identify the coordination with international 

organizations and its role in supporting the health sector in the Gaza Strip, 

and to recognize the obstacles that stand in the way of coordination process, 

as well as to identify the most important proposals that contribute in the 

development of coordination process between international organizations 

and the public health sector. 
  

The researcher used the descriptive analytical methodology depending on 

data collection for questionnaire tool and interviews with community 

study. A questionnaire is designed to the coordination officials in 

international organizations; (63) questionnaires were distributed in which 

(56) questionnaires were returned, with response rate (88%). The interview 

tool was also used to the (6) of the coordination officials in the public health 

sector and one interview with WHO coordination official; data collected 

through the questionnaire tool were analyzed using SPSS program. 

The study comes out with the following results: 
 

1. The results show in terms of coordination type that good coordination 

between international organizations and the public health sector 

contributes significantly in the proper utilization of funding to support this 

sector. The results come with a percentage of (%88.214)  
 

 2. There were differences in the response of the study sample at the level 

of significance (0.05 (α≤  in the coordination with international 

organizations and its role in supporting the health scoter due to the type of 

the organization in favor of Arab organizations. 

 3. The most important obstacles that highly limit from the coordination 

between the international organizations and the public health sector in 

which the most notably is the political situation in the Gaza Strip and its 

impact on the international organizations response to fund health projects;  

4. In regards of the recommendations of the respondents to activate the 

coordination process between international organizations and the public 

health sector, the results show that they are proposing the need for updating 

data  related to the priorities of the public health sector needs and the 

necessity to inform the international organizations about the required needs 

as well as keep updated with the latest situation through conducting regular 

meetings and preparing reports. 
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In light of the most important outcomes, the researcher recommended 

the following: 

1. Enhance the role of good coordination between international 

organizations and the public health sector in order to contribute to the 

good use of funding to support this sector.    

2. Strengthen the partnership with donors in better way especially foreign 

organizations through their participation in preparation of health plans 

in the Gaza Strip to cope with crises and emergencies. 

3. Integrate the health work between Gaza and the west bank  and 

neutralize it from any political conflicts.  

4. Prepare and update a guideline regularly including the priorities of the 

various needs and activities of the public health sector. 
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 مقدمة
إن عملية التنســـــــــــــيق من الوظائف اإلدارية ذات األهمية الكبيرة، ولها عالقة وثيقة بعملية 

الفرعية للتنظيم  في التنظيم بهدف ربط األنظمةالتنظيم حيث يهدف التنســـــــــــيق إلى إجراء ترتيبات 
مع بعضـــــها بعضـــــًا للوصـــــول إلى أهداف محددة دون تكرار وبدون فجوات أو صـــــراعات تنظيمية 

 الجهد والوقت. يقلل كثيرًا منمما 

 

  األهداف تحقيق كيفية بشـــــــــــأن النظر وجهات الختالف نظًرا للتنســـــــــــيق الحاجة وتنبع
  ةبهالمتشـــــا األهداف األشـــــخا  يفســـــر ما فعادة بانســـــجام، وعةملمجا عمل كيفية أو الجماعية،

 جهود مع األهداف تلك لتحقيق جهودهم تتفق ال ما وكثيًرا نظره، وجهة من كل مختلفة بطرق
 العمل أداء كيفية في االختالفات هذه بين والتوفيق التنســـــــــــــيق أهمية تبرز ثم ومن اآلخرين
 (.2: 2006د، )الفهي األساس بالهدف واالهتمام ومتابعته

 

يجاد المختلفة النظر وجهات بين التقريب على ويعمل التنســـيق  تقديم في التعاون روح وا 
 بين والتضــارب االزدواجدم ع يكفل بما هيئة من أكثربها  يقوم أن يلزم التي والواجبات الخدمات
لذلك من ، ظماتالمن تنظيم طريقة فيها تمارس التي العمليات أهم من والتنســيق المختلفة، الهيئات

محلية( من وجود عنصر  متير حكومية )دولية أ أمحكومية أكانت الضـروري  ألي منظمة سـواء 
 من عدد علىأي منظمة  وفعالية كفاءةتعتمد  حيث  ،التنســــــيق بينها وبين تيرها من المنظمات

القة، بين منظمة ومنظمات أخرى ذات ع الجهود تنسيق :أهمها من األساسية والمبادئ المقومات
األزمات خصــــــــوصــــــــًا أوقات الطوارئ وفي خضــــــــم  أولويتها وترتيب فلألهدا الواضــــــــش دوالتحدي

 الســــــــــــريعة للكوارث عنصــــــــــــر االســــــــــــتجابةالتي تعد  المنظمات الدوليةوهنا يأتي دور والكوارث. 
 اإلنسـانية والتطويرات المسـاعدات في رئيسـاً  اً دور  تلعب الدولية فالمنظمات  العالم. حول اإلنسـانية

أجل الســـــــعي لتوحيد الجهود من خالل التعاون والتنســـــــيق، واتفاق  من مطلق بشـــــــكل الضـــــــرورية
 اآلراء.

 
ومن أهم األدوار التي تقوم بهــــا هــــذه المنظمــــات هو تعبئــــة موارد المجتمع ودفع أفراده 
لتحديد احتياجاته وترتيب أولوياته والمســــــــــــــاهمة في تدبير التمويل لتنفيذ المشــــــــــــــروعات التنموية 

 (. 2: 2012، )صالشطلوبة لتلبية هذه االحتياجات الم
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تحقيق بعض المهام التي يصــــــعب على منظمات  فيعاماًل مســــــاعدًا  المنظمات الدولية تشــــــكلو 
 وهي  منظمات حكومية وتير حكومية وأممية.وتصــــــــــــــنف تلك المنظمات إلى حكومية تحقيقها 

وعة متنوعة من المصـــــــــــادر، عبارة عن هيئات خيرية عالمية تضـــــــــــطلع بجمع التبرعات من مجم
مشروعات في بلدان العالم النامية. وتكون هذه المنظمات الشاملة عموم الجمهور، بهدف مساندة 

أحيانًا منظمات متخصـــــــــــــصـــــــــــــة، حيث تركز على مجاالت بعينها، مثل: الرعاية الصـــــــــــــحية، أو 
يـــة المجتمعـــات الزراعـــة، أو جهود اإلتـــاثـــة في حـــاالت الطوارئ، أو البيئـــة، أو التعليم، أو تنم

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

 

تمام، واالهالرعاية الصـــــحية من أهم المجاالت والتي يجب أن تحظى بدرجة كبيرة من الدعم  وُتعد
 عالم. لا دولة فييقع عليها من مسيولية في المحافظة على صحة ورعاية المواطنين في أي  لما
 

ا بمســــــــتشــــــــفياته -الممثلة بالقطاع الصــــــــحي الحكومي  – وزارة الصــــــــحة الفلســــــــطينية إن
طيني من صحة المواطن الفلس ةومراكزها للرعاية األولية من أهم الوزارات الفلسطينية بصفتها راعي

خالل الخدمات الصـــــحية المباشـــــرة التي تقدمها للمواطن الفلســـــطيني والتي ال تنى عنها،  أو من 
تير حكومية، وقد أنشـــئت  أم كانت خاصـــةأخالل إشـــرافها على مراكز وميســـســـات صـــحية ســـواء 

وقد حقق القطاع الصــــــــــحي الحكومي نموًا كبيرًا في  1994وزارة الصــــــــــحة الفلســــــــــطينية منذ عام 
األعوام األخيرة بزيادة عدد المستشفيات في القطاع وتأهيل وترميم األبنية في المستشفيات القديمة 

 :1). 2212، لوزارة الصحة ها باألدوات والمعدات الحديثة الالزمة )التقرير السنوي وتجهيز 

 

  الصــــــحية على الخدمات اإلنفاق من األكبر النســــــبة الصــــــحي الحكومي ويتحمل القطاع
 في ألعلىا فلسـطين في الصـحة على اإلنفاق الفلسـطينية، ويشـكل األراضـي في للجمهور المقدمة
.  تقريباً  % 16 حوالي حيث يبلغ المحلي؛ الناتج من اإلنفاق هذا ســــــبةن حيث من العربية الدول
ويل تم االعتماد على وجود أن إال والحكومة الصــــحة بها وزارة تقوم التي الجهود من الرتم وعلى

  أمينالت قطاع مقدرة وعدم المحلية الموارد شـــــــش بســـــــبب هذا القطاعفي  النفقات لتغطية خارجي
منها سكان  يعاني التي واالجتماعية السياسية نظرًا لمظروف السكانية الموارد توفير على الصحي

 (.1: 2013قطاع تزة )التقرير السنوي للتأمين الصحي، 

                                                           
1 

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

بينما يتركز نشـــــــــــــاط القطاع  ،تير الحكومية والمنظمات-دوليةكمنظمة -قطاعي األونروا المجال 
 .(4: 2227 ولدادوة،)شلبي  الخا  في الطب العالجي

 
 قطاع في مليون نســـمة 1.8 لحوالي الصـــحية الخدمات الفلســـطينية الصـــحة وزارة وتقدم

تالق حصــار وييثر األولية، رعايةلل مركزاً  54ومســتشــفى  13 خالل من تزة  على تزة قطاع وا 
 يعانون  %28و ،الفقر خط تحت منهم 39% ُيعد والذي للســـــكان المقدمة الصـــــحية الخدمات
 خالل من من الســـكان %90 من ألكثر الثانويةالصـــحية  الخدمات وتقدم وزارة الصـــحة البطالة،

الوضــع حالة ســنويًا )تقرير  170,000 يقرب من ما الدخول حاالت وتبلغ الحكومية المســتشــفيات
 وسكان قطاع تزة بحاجة إلى الدعم الدائم لتلك الخدمات.  ،(20131: الصحي،

 

  وتساؤالتها مشكلة الدراسة 1-1
الظروف الصـــعبة التي يعيشـــها قطاع تزة من حصـــار امتد لعدة ســـنوات وال زال  ظل في

والثقافية والتي ازدادت  واالجتماعية ةوالســـــياســـــي االقتصـــــادية األمر الذي أثر على كافة األصـــــعدة
خرها حرب آو  2212و  2228في ظل الحروب التي تعرض لها  قطاع تزة  في عامي  ســــــــــــوءاً 
الوضع الصحي الحكومي الذي بات يواجه أزمة تكمن في  والتي أدت إلى تدهور، 2214 -يوليو

افة باإلضــــ رحى الحرب،نق  األدوية والمســــتهلكات والمعدات الطبية الالزمة لعالج المرضــــى وج
ية ذات الدول مع كافة المنظماتأدى إلى الحاجة لتعزيز دور التنسيق وهذا بدوره  إلى أزمة الوقود،

نما بصــــــــورة دائمة ومســــــــتمرة وذلك  بهدف دعم القطاع العالقة، وليس فقط في حاالت الطوارئ، وا 
األولية  ات ومراكز الرعايةمســــتشــــفي هوالتي تحتاج لالالزم  بكافة أنواع التمويلالصــــحي الحكومي 

جدت و وبناء على ما سبق  في قطاع تزة من أجل تقديم الخدمات الطبية لكافة سكان قطاع تزة. 
ة خالل عملها كموظفإبراز دور التنســيق في دعم القطاع  الصــحي من  يأنه من الضــرور  الباحثة

التقارير  بعضواطالعها على  ،الفلســـطينية وزارة الصـــحةبإدارية في اإلدارة العامة للتعاون الدولي 
لتي كانت ترســــــــــــــلها اإلدارة العامة للصــــــــــــــيدلة عن أزمة األدوية والمســــــــــــــتهلكات الطبية والوقود، ا

والمكاتبات التي كانت ترســــــــــــــلها اإلدارة العامة للتعاون الدولي والتي تتعلق بالمناشــــــــــــــدات العاجلة 
الصـــــــــــــحي الحكومي وخاصـــــــــــــة في للمنظمات الدولية في ظل األزمات التي كان يواجهها القطاع 

الحرب األخيرة على تزة، باإلضـــــــــــــــافة إلى مكاتبات الجهات المعنية باالحتياج في الوزارة والتي 
كــانــت ُتخــاطــب بهــا اإلدارة العــامــة للتعــاون الــدولي للتواصــــــــــــــــل مع الجهــات المــانحــة لتوفير ذلــك 
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  ويقثلة للوزارة بالتنســــــيق وتســــــالمم جهةالن اإلدارة  العامة للتعاون الدولي  كونها إحيث االحتياج 
مشــاريع الصــحية الحكومية، من خالل التعاون والتواصــل مع الجهات المانحة الســيما المنظمات ال

، وعليه تبرز أهمية الدراســــــة الحالية، نظرًا للحاجة الملتحة للتنســــــيق لدعم القطاع الصــــــحي الدولية
لذلك جاءت هذه   ي بقطاع تزة.الفعال مع المنظمات الدولية لخدمة القطاع الصــــــــــــــحي الحكوم

 التالي: السيال الرئيس  نالدراسة لمحاولة اإلجابة ع
  ؟ما دور التنسيق ما المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة

 :ينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التاليةو
 ؟بقطاع تزة الدوليةما طبيعة التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات  .1
 ؟بقطاع تزة والمنظمات الدولية الحكومي الصحي القطاع التنسيق بين مستوى ما .2
ما نوعية المشاريع الصحية األكثر تموياًل من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع الصحي  .6

 ؟بقطاع تزة الحكومي
 حكوميال ع الصـــــحيوالقطابين المنظمات الدولية  التنســـــيق المعوقات التي تواجه عملية ما .4

 من وجهة نظر القائمين عليها؟ بقطاع تزة
 لحكوميا الصـــحي والقطاع الدولية المنظمات بين التنســـيق عمليةلتفعيل  المقترحات أهم ما .6

  ؟بقطاع تزة
 
 متغيرات الدراسة 1-2
 نوع المنظمة، العمر، الميهل العلمي، سنوات الخبرة، عدد المشاريع(.لمستقلا المتغير( : 
 التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي. التابا:ر المتغي 
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 بين المتغير المستقل والتابا ة( العالق1الشكل رقم )

 (الموضوعبعد االطالع على أدبيات  ةبواسطة الباحث جرد)          

 

  :فرضيات الدراسة 1-3
 :يةبالفرضية الرئيسية التاليمكن حصر فرضيات الدراسة 

متوســــــــــطات اســــــــــتجابات  ( بينα≤0.05عند مســــــــــتوى داللة )حصــــــــــائيًا إدالة ال توجد فروق  .1
مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـــــحي الحكومي بقطاع التنســـــيق  المبحوثين حول

 .(عدد المشاريع، العلمي، سنوات الخبرة العمر، الميهلالمنظمة،  )نوعمتغيرات: للتزة تعزى 
 

 لفرضية الرئيسية السابقة الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع من ا
  إال توجد فروق دالة( حصــــــــــائيًا عند مســــــــــتوى داللةα≤0.05 بين متوســــــــــطات اســــــــــتجابات )

عزى تودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي الدولية  المبحوثين حول التنسيق مع المنظمات
 .(عربية ـأجنبية،)نوع المنظمة  لمتغير

 إلة ال توجد فروق دا( حصــــــــــائيًا عند مســــــــــتوى داللةα≤0.05 بين متوســــــــــطات اســــــــــتجابات )
عزى ت ودوره في دعم القطاع الصحي الحكوميالدولية  المبحوثين حول التنسيق مع المنظمات

 .(فما فوق50 ،01من  أقل-40 ،40أقل من-30، 30)أقل من العمر  لمتغير

 

 

 

 

 

التنسيق ما المنظمات الدولية ودوره 
في دعم القطاع الصحي الحكومي 

 

 المتغير المستقل
 

 نوع المنظمة

 عدد المشاريا

 سنوات الخبرة

 العمر

 المؤهل العلمي

 المتغير التابا
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  إال توجد فروق دالة( حصــــــــــــائيًا عند مســــــــــــتوى داللةα≤0.05ب )متوســــــــــــطات اســــــــــــتجابات  ين
  ودوره في دعم القطاع الصــــحي الحكومي تعزىالدولية  المبحوثين حول التنســــيق مع المنظمات

 .(دراسات عليا بكالوريوس، دبلوم،) العلميالميهل  لمتغير
  إال توجد فروق دالة( حصــــــــــــائيًا عند مســــــــــــتوى داللةα≤0.05بين )  اســــــــــــتجابات متوســــــــــــطات

عزى ت ودوره في دعم القطاع الصـــحي الحكوميالدولية  نظماتحول التنســـيق مع الم المبحوثين
 .(سنة 15أكثر من ، سنة11-15 ،سنة5-10،سنوات 5أقل من )الخبرة  لمتغير

 إتوجد فروق دالة  ال( حصـــــــــــائيا عند مســـــــــــتوى داللةα≤0.05 ) بين متوســـــــــــطات اســـــــــــتجابات
عزى ت حي الحكوميودوره في دعم القطاع الصـــالدولية  المبحوثين حول التنســـيق مع المنظمات

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

 :الدراسة أهداف 1-4

 :التالية األهداف لتحقيق الدراسة هذه تسعى
   طبيعة التنسيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة. إلىالتعرف 

 تزة. بقطاع الحكومي الصحي اعالقط دعم في الدولية المنظمات مع التنسيق دور إبراز  
 بقطاع تزة والقطاع الصحي الحكومي الدوليةمستوى التنسيق بين المنظمات  معرفة.  
  معق التنســـــي اســـــتجابات المبحوثين حولالكشـــــف عن الفروق الدالة احصـــــائيًا بين متوســـــطات 

 نوع) لمتغيراتتعزى  بقطاع تزة القطاع الصــــــــــــحي الحكوميودوره في دعم المنظمات الدولية 
 .(عدد المشاريع، العلمي، سنوات الخبرة المنظمة، العمر، الميهل

 حي لخدمة القطاع الصــ األكثر تموياًل من قبل المنظمات الدوليةنوعية المشــاريع الصــحية  بيان
 .بقطاع تزة الحكومي

 الصــــحي عملية التنســــيق مع القطاع  تواجه قد التي المعوقات بعض في المبحوثين آراء رصــــد
 بهدف تالفيها مستقباًل. بقطاع تزة الحكومي

 التنســــــــــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــــحي  لتفعيل عملية المقترحات أهم بيان
 .الحكومي بقطاع تزة
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 الدراسة أهمية 1-5
 النظرية األهمية: 

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

 .والعربية الفلسطينية للمكتبة جديدة علميةإضافة مادة في  تسهم هذه الدراسةتأمل الباحثة أن  .1

 حيث المجال، ذلكالبحث العلمي في  ميدان في محاولة كونها من الدراســـة هذه أهمية زتبر  .3
دور  إلى التعرف تحاول التي لباحثة(ا)في حدود علم الدراســـــات  أولى من الدراســـــة هذهُتعدُّ 

 أســــس وفق تزة، بقطاع في دعم القطاع الصــــحي الحكومي الدولية التنســــيق مع المنظمات
 .واضحة علمية ومنهجية

 
 

 التطبيقية األهمية: 

من المتوقع أن تقدم الدراســة الحالية لمتخذي القرار في المنظمات الحكومية صــور حقيقة عن  .1
ت الدولية في دعم القطاع الحكومي بقطاع تزة، وهذا بدوره يعزز دور التنســــــــــــيق مع المنظما

رفع كفاءة العمل اإلداري في مجال التنســيق في مختلف المنظمات الحكومية مما  ويســاهم في
الخـدمـات الالزمـة و في االحتيـاجـات  وســـــــــــــــد العجزتوفير الـدعم المطلوب على ينعكس بـدوره 

 تقبل. للقطاع الحكومي في حاالت الطوارئ في المس
في تحســــــين التنســــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الحالية تســــــهم الدارســــــة من المتوقع أن  .2

 الحكومي من خالل التعرف على أفضل السبل لزيادة فعالية التنسيق بينها.الصحي 
 النقلة تحقيق في وتوصــــــياتها الدراســــــة هذه ســــــتحققها التي النتائج تأمل الباحثة بأن تســــــهم .6

رجوها لدى المســئولين على عمليات التنســيق في القطاع الصــحي الحكومي مع التي ن النوعية
 المنظمات تير الحكومية بشكل عام والمنظمات الدولية بشكل خا .

 

 حدود الدراسة 1-6

تزة، واإلدارة  قطاع في الدولية العاملة المنظمات على الدراســــــــة هذه : أجريتالمكاني الحد –
 بغزة. ع اإلداري لوزارة الصحةالعامة للتعاون الدولي في المجم

 .م2015 – 2014 الحد الزماني: –
 املين فيوالع المنظمات الدولية التنســيق في يوليهذه الدراســة على مســ طب قت البشري:الحد  -

 بغزة. اإلدارة العامة للتعاون الدولي في المجمع اإلداري لوزارة الصحة
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 الدراسة مصطلحات 1-7
  التنسيق(Coordination:) 

بصــــــفة و  الخيري،وجيه جهود وعالقات الهيئات الخيرية بالشــــــكل الذي يحقق أهداف العمل "ت. 1
عملية التنســــــــــيق تعنى محاولة خلق نوع من االرتباط واالنســــــــــجام في نشــــــــــاط الهيئات  فإنعامة 

القائمة على تحقيق أهداف مشــــــــتركة حتى تســــــــتطيع القيام بأعمالها دون تضــــــــارب أو تداخل أو 
  .(84: 2013)المشهراوي، رًا في الجهد والوقت والمال" ازدواج مما يحقق وف

 

 عملية إدارية تعتمد على االتصــــــــــــاالت وتبادل المعلومات بأنهالتنســــــــيق: وتعرف الباحثة .  2
دعم القطاع التي ت والمنظمات الدوليةوزارة الصــــــــحة الفلســــــــطينية بغزة بين بطريقة منظ مة وفع الة 

ل من أجلقائمين عليها عبر تعاون مشـــــــــــــترك بينهم وذلك الصـــــــــــــحي الحكومي من خالل األفراد ا
 لتلك القطاع. تحقيق األهداف المرجوة

 
 الدولية المنظمات (International Organizations:) 
بأنها " هيئة تنشـــــئها مجموعة من الدول بهدف التعاون والتنســـــيق فيما بينها في مجال  تعرف .1

 (.15 2010:)بورنين، ة للدول األعضاء" واحد أو مجاالت عدة، وتحقق أهدافًا مشترك
 

 

  :الدوليةلمنظمات وتعرف الباحثة ا. 2
ادر أو تعتمد على مصــ ى المســاعداتتتلق التيالمســتقلة  الجمعياتالهيئات أو مجموعة من  بأنها

ــد الــذي هي  لهــا في عــدة دول، تــابعــةأو أجهزة  مكــاتــبخالل  من فيــه التمويــل من خــارج البل
، وتهدف إلى رعاية بعض المصـــالش القوانين واألنظمة والضـــوابط الرســـميةضـــمن  عملهاوتمارس 

 المشتركة أو تحقيق أهداف خيرية على الصعيد الدولي.

 

    الصحي الحكوميالقطاع (Public Health Sector:) 
والمراكز  المستشفياتجميع  هحيث تتبع ل، العامة للمواطنين الصحةعن  لالمسيو هو القطاع . 1

 2: نت(Wikipedia ،1112) القطاع العامإلى المنتمية  الطبية العالجية
 
 الذي يهدف إلى تير الربحي القطاعذلك  بأنه: الحكوميوتعرف الباحثة القطاع الصــــــحي  .2

 للرعاية األولية.  مركزاً  64مستشفى و 16تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع تزة من خالل 
                                                           

2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5
%D8%AD%D8%A9_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%29 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 صعوبات الدراسة:

 :يأتي فيما تتلخ  الدراسة هذه إعداد أثناء صعوبات عدة الباحثة واجهت
أن  كما ،بشــــكل مباشــــر في المكتبات الفلســــطينية مراجع تناولت موضــــوع التنســــيق عدم وجود .1

أتلب الدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة ركزت على دور المنظمات تير الحكومية والتمويل الدولي ولم 
 .ةكبير  بدرجةتتطرق لموضوع التنسيق 

 قلة المراجع األجنبية التي تناولت موضوع الدراسة. .2
 صعوبة الوصول إلى بعض المنظمات. .6
 للدراسة. بالمعلومات المطلوبة بتزويدنااالهتمام و التعاون  عنإحجام بعض المنظمات  .4
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 الثانيالفصــل 

 اإلطار النظري  
 

 التنسيق األول:المبحث 
 الدولي الثاني: المنظماتالمبحث 

 المبحث الثالث: القطاع الصحي الحكومي
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 المبحث األول
 التنسيق

 مقدمة
 مفهوم التنسيق 2-1-1
 طبيعة وغرض التنسيق 2-1-2
 أهمية التنسيق 2-1-1
 أنواع التنسيق 2-1-4
 مبادئ التنسيق  2-1-5
 متطلبات التنسيق 2-1-6
 وسائل التنسيق  2-1-7
 مجاالت التنسيق 2-1-8
 معوقات التنسيق 2-1-9
 عوامل نجا  التنسيق 2-1-11
 التنسيق وظيفة شمولية 2-1-11
 التنسيق في المنظمات غير الحكومية 2-1-12
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التنــــسيق األول:المبــحث   
" COORDINATION " 

 مقدمة: 
ي دارة فيعد موضـــــــــوع التنســـــــــيق من الموضـــــــــوعات اإلدارية التي جذبت انتباه منظري اإل

المراحل األولى لنشــــــأة وتطور النظريات اإلدارية. هذا االهتمام بموضــــــوع التنســــــيق من قبل هيالء 
المنظرين يمكن إعادته إلى األهمية التي يحظى بها هذا الموضــــــــــــوع ســــــــــــواء أكان ذلك في مجال 

ة بكفاءة مفيما يتعلق بتحقيق أهداف المنظ مهماً حيث يعد عنصــــــــــــــرًا  ،التنظيم أو القيادة اإلدارية
 (.33: 2006وفاعلية )عبد العزيز، 

 

 األهداف تحقيق كيفية بشـــــــأن النظر وجهات اختالف من التنســـــــيق إلى الحاجة وتنبع
 األهداف األشـــخا  يفســـر ما تالبا حيث وتوافق، بانســـجام المجموعة عمل كيفية أو الجماعية

 اآلخرين جهود مع األهداف تلك لتحقيق جهودهم تتفق ال ما وكثيراً  مختلفة، بطرق المتشـــــــابهة
 واالهتمامات وتوقيته العمل أداء كيفية في االختالفات بين التوفيق المدير مهمة تصـــبش ثم ومن

ويتضـــمن القيام بالتنســـيق االطمئنان إلى أن كل المجموعات وجميع  ،والجماعية الفردية واألهداف
 (.329: 2008األشخا  يعملون اتجاه الهدف الرئيسي )العالق، 

 
والتوافق فيما بين مختلف الهيئات المكونة للجهاز اإلداري  لكي يتم تحقيق االنســــــــــــــجامو 

بدعاميته المادية والبشــــــرية ، فضــــــاًل عن توفير االرتباط الوثيق والتالف يجب عدم االكتفاء بوجود 
نما يتعين أن يوجد إلى جانب ذ ك لالبرنامج الجيد للعمل أو التنظيم المثالي القادر على أدائه، وا 

ف ال يمكن تالومثل ذلك التوافق وال، (234: 1990تنســــيق بين كافة العناصــــر الســــابقة )عفيفي، 
 ختلفةالم الوصـــــول إلدراكه دون وجود وســـــائل اتصـــــالية مثالية ومالئمة فيما بين الوحدات اإلدارية
 .بصدد أداء كافة ومختلف المهام المتعين أدايها والوفاء بمتطلباتها بصورة رشيدة وميكدة

 

أي  بارباالعتاألخذ مع نجاز كل من التنسيق واالتصال على وجهيها الصحيش إويقتضي 
جل تحقيق األهداف. فالمنظمة الكفء تعمل على خلق تنســــــــــــــيق أعملية فنية أم إدارية وذلك من 

 فُعال، والتنسيق الفعال بين أنشطة المنظمة هو محصلة األداء الفعال لجميع وظائفها.

 بشيء من التفصيل.دمة سوف نتناول موضوع التنسيق وفي ضوء تلك المق
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 التنسيق مفهوم 2-1-1
 التنسيق لغة: .أ

 نسق فنقول بمعنى االستواء نسق كلمة ويعرف نسق من مشتق :بأنه التنسيق العرب لسان يعرف
 (.1997:179 منظور، بعض )ابن على بعضه عطف إذا الكالم

 

 التنسيق اصطالحًا: .ب

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

ألن التنســــــيق يعبر عن المهمة المركزية أو األســــــاســــــية في جعل األطراف تعمل  ؛العملية اإلدارية
 (.91: 1988مفهومة ومتفق عليها )السالم، سوية لتحقيق أهداف 

 

 نذكر منها اآلتي: بتعريفات متعددة التنسيق فقد عرف بعض الكتحاب في ميدان اإلدارة

 لخيري،االتنسيق هو توجيه جهود وعالقات الهيئات الخيرية بالشكل الذي يحقق أهداف العمل  -
رتباط واالنســــــــجام في نشــــــــاط عملية التنســــــــيق تعنى محاولة خلق نوع من اال فإنوبصــــــــفة عامة 

الهيئات القائمة على تحقيق أهداف مشتركة حتى تستطيع القيام بأعمالها دون تضارب أو تداخل 
  .(84: 2013أو ازدواج مما يحقق وفرًا في الجهد والوقت والمال" )المشهراوي، 

 

      "عرف التنســــــــــــــيق أنــــــه " ربط الموارد والعمليــــــات معــــــًا لتحقيق أهــــــداف مرتوبــــــة -
Jenning&krane,1994:54).) 

 

" تحقيق التوافق واالنســــــــــــــجام والترابط بين عمل الوحدات التي تمارس نشـــــــــــــــاطا  ويعرف بأنه -
مشـــــــتركًا تســـــــعى إلى تحقيق هدف مشـــــــترك وذلك بقصـــــــد منع التناقض أو التضـــــــارب فيما بينها 

ورة صــــوتوحيد جهودها المشــــتركة لتســــير معًا في الطريق الذي يكفل تحقيق ذلك الهدف بأفضــــل 
 (.1989:184ممكنة )نجم، 

 
 حول تتفق أنها إال للتنسيق بتعريفهم والمهتمين الباحثين نظر وجهات تعدد من الرتم وعلى

 (61 1998: )السعدان، :التالية المحاور األساسية
 األخرى المنظمات وبين وبينها المنظمة داخل الجماعية الجهود تكامل يعني التنسيق إن .أ

 .المشتركة األهداف تحقيق أجل من ذات العالقة
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 .المشترك العمل في واالنسجام التعاون روح بث .ب
 .العمل في واالزدواجية التضارب منع .ت
 والمتداخلة. المشتركة األعمال تكامل .ث
 .واحدة بوتقة في القنوات جميع عبر الجهود كافة انسيابية  .ج
 .األعضاء لجميع الجماعية المعنوية الروح رفع .ح
 .والفاعلية لكفاءةا وزيادة التكلفة تقليل .خ
 لتحديد ضروري التنسيق فإن األهداف انجاز في تشارك التي الجهات تتعد حينما .د

 بدون المشترك الهدف لتحقيق الجهود بين التوافق يكفل بما العمل وترتيبه، أولويات
 تعارض أو ازدواجية.

 

األهداف  قويالحظ من التعريفات الســابقة أن التنســيق هو انســجام الجهود وتظافرها لتحقي
نه عملية إدارية بأ ن تعريف التنسيق بشكل مبسط وشاملالمشتركة لوحدات التنظيم المختلفة ويمك

مستمرة تعتمد على االتصاالت وتبادل المعلومات بطريقة منظ مة وفع الة من خالل األفراد القائمين 
 . (ما)عليها وذلك لتحقيق األهداف المرجوة لمنظمة 

 

من التفريق بين التعاون والتنســــيق، فالتعاون يعني تعامل األفراد مع بعضــــهم  ومن المهم أنه ال بد
البعض للوصــــــــــول إلى األهداف المشــــــــــتركة طواعية دون إكراه، لكن التنســــــــــيق يتم بموجبه توجيه 

)أبو ســــلطان، الموظفين بشــــكل مدروس من خالل ســــلطة المدير للوصــــول إلى األهداف المحددة 
2006:72 ). 

 
 عن االتصال والتواصلما  في منظمةمسؤول التنسيق بأنه الشخص المسؤول  وتعرف الباحثة

ما منظمات أخرى باستخدام وسائل اتصال مختلفة يتم من خاللها تبادل المعلومات بين طرفين 
 .تلك المنظمةأو أكثر من أجل الوصول إلى أهداف معينة تخدم 

 

 :وغرض التنسيق طبيعة 2-1-2
تي تهدف إلى تحقيق وحدة العمل بين األنشــــــــــــــطة المتداخلة. العملية ال وإن التنســــــــــــــيق ه

داخلة و الجماعات المتأويكون التنســـــيق ضـــــروريًا حيثما وجد اثنان وأكثر من األفراد المتداخلين، 
أو األقســـــام المتداخلة تســـــعى لتحقيق هدف عام. ونجد أن مســـــيولية التنســـــيق تقع أســـــاســـــًا على 
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ود أمرًا الزاميًا، حيث بدون وجُيعدُّ  الحاجة إلى هدف رئيســــــــيمجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي، و 
 هدف واحد في أذهان الناس فإن تنسيق الجهود يستحيل تحقيقه.

جبار الناس على التعاون فإنه من المهم وجود بيئة مناســــــــــــــبة لتبادل إال يمكن  إنهوحيث 
 ة تلك النزاعات والقضــــــــــــــاءالمعلومات دون وجود أي نزاعات بين اإلدارة والعاملين، وينبغي تهدئ

نسانية للعاملين، وبذلك فإن التنسيق وظيفة إدارية وضرورة إلعليها من خالل االهتمام بالنواحي ا
مهمة لنجاح التنظيم في تحقيق أهدافه المرسومة، كما أن درجة وثقل أبعاد التنسيق ال تتشابه في 

ير خل الشـــديد، ويتعين على المدجميع المنظمات والحالت والظروف فبعض األقســـام تتســـم بالتدا
بذل جهود كبيرة لضــــمان التنســــيق. ومن ناحية أخرى فإن عمل بعض األقســــام ال يتضــــمن تقريبًا 
أي تدخل، وهنا تكون وظيفة تحقيق التنسيق بين األعمال المستقلة بسيطة نسبيًا، طالما أنه ليس 

 (.315: 1999لعالق، بالضرورة أن تعمل هذه األقسام بصورة تبعدها عن استقاللها )ا

 

 :أهمية التنسيق 2-1-3
  الحاضـــر، عصـــرنا في تتعاظم أخذت أهميتها أن يالحظ التنســـيق عملية في المتأمل إن

 من اً عنصـــر  يعد لم فالتنســـيق ،الحديثة اإلدارة تقنيات تشـــهده الذي الهائل التطور أثر على وذلك
 بأن القول إلى بعضهم دعا مما ملية،الع لهذه الروح بمثابة أضحى بل اإلدارية، العملية عناصر
 :1998 منه )الدويش، مشتقة أو له مساعدة المبادئ بقية وأن لإلدارة، األول المبدأ ُيعدُّ  التنسيق

17  .) 

 

 ما، إداري لمنظمة كقائد دوره ممارســـة في اإلداري الرئيس مهارة فإن أخرى، ناحية ومن
 تجاه نشاطها في ووحدات لمنظمة فروع بين التنسيق على قدرته مدى على كبير حد إلى تتوقف
 .المرسومة األهداف تحقيق

 وقوع ويمنع المنظمة اإلدارية، أعضاء بين واالنسجام التجانس يحقق الذي الفعال التنسيق وبدون
 تجاه منظمته دفة اإلداري في توجيه الرئيس ســــــــيفشــــــــل العمل، في التنازع وحدوث التضــــــــارب
 (. 1983:309 عبد اهلل،المنشودة ) األهداف

  
 األهداف واحد لتحقيق اتجاه في األنشطة تسير لكي السليم التخطيط على يعتمد الفعال والتنسيق
 والســـــياســـــات والســـــياســـــات الفرعية، الخطط بين للتنســـــيق كبرى أهمية هناك أن كما .المخططة
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 لمنظمةا أنشـطة تكون على أن العمل هو عامة التنسـيق من األسـاس فالغرضة.  للمنظم العامة
  (Dimock, 1983: 210).متزامنة

 
 والوظائف اإلدارية العملية هذه بين الوثيق االرتباط خالل من التنســــيق أهمية وتســــتبين

 إدارية وظيفة التنســـيق ليس نشـــاط أن على ييكدون اإلدارة رجال من العديد فإن ولذلك األخرى،
نما مســتقلة،  هو التنســيق أن وعلى اعتبار خرى،األ اإلدارية العمليات مختلف نطاق في يدخل وا 

ــــهز مكــــانتــــه دوره وتبر يلعــــب التنســــــــــــــيق جوهر ولــــب اإلدارة، وفي كــــل وظيفــــة إداريــــة    وأهميت
        (. 76: 1987هاشم،)

  

وظيفة  يكمل التنســــــــــــيق أن والتنظيم وذلك التنســــــــــــيق وظيفتي بين وثيق ارتباط وهناك
 بتحديده لمســـيوليات التنســـيق عملية يســـهل نأ شـــأنه من بنائه وفاعلية الســـليم فالتنظيم .التنظيم

 والمتشــــعبة للعالقات المتعددة العام لإلطار تحديده ومع المنظمة، في وحدة كل واختصــــاصــــات
 (. 2006:17التنظيم. )الفهيد،  لعملية مكملة عملية التنسيق يصبش وهنا .فيها

 

 يســـاعد في خطيطفالت ،التخطيط مراحل في أهمية األكثر الجانب تأخذ التنســـيق وعملية
 وبين إداراتهم األفراد بين واالنســـجام التعاون من أســـس على المنظمة أعمال جميع بين التنســـيق
 :2001 )النمر وآخرون، المختلفة األنشــــطة تنفيذ عند والتضــــارب التعارض من للحد المختلفة؛

98 .) 

 

تحقيق  ونح واحد اتجاه في للعمل الصــــحيحة الريية توضــــيش في التنســــيق أهمية وتبرز
 معه حيث ترتفع المنظمات، في األخرى األنشطة أحد على نشاط يطغى عندما المنظمة، أهداف
 أعمال تجهل التي قد الوحدات بعض هناك أن على عالوة العمل، في والتضـــارب الصـــراع حدة

 الصـــراعات هناك ذلك أن إلى يضـــاف .أهدافها لتحقيق المنظمة لعمل المكملة األخرى الوحدات
 اآلخرين؛ عن بنواحي العمل االهتمام من ممكن قدر بأكبر لالســــــتئثار األفراد بين ةالشــــــخصــــــي

 (Sharma & Litt,1980: 130). واألهمية النفوذ من مزيد عن وبحثًا والجشع، للطمع نتيجة

 

 اإلدارية، لكي العمليات جميع في تداخله من تنبع تقدم ما على بناء التنســـيق أهمية إن
 إلى العوامل باإلضـــــافة هذا .المنظمة في اإلدارية األنشـــــطة مختلف بين املوالتك التوافق يحقق
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 حجم بسبب اتساع جلًيا ذلك ويتضش المنظمات، في التنسيق أهمية درجة من ترفع التي األخرى
 وتعدد فيها بالضــــــــــخامة، العمل واتســــــــــام نشــــــــــاطها، وتنوع العامة، اإلدارة منظمات في العمل

 (. 366-365 :2001)شيحا،فيها العمل وتقسيم التخصي ، واعدق تطبيق جانب إلى الوحدات،

 

ومســــــــــيولياته  مســــــــــتوياته وتعددت التنظيم، حجم اتســــــــــع كلما التنســــــــــيق أهمية وتزداد
بل  الواحدة، المنظمة داخل الجهود ترتيب مجرد على التنســــــيق مهمة تقتصــــــر وال . ونشــــــاطاته

عالقتها  وفي الواحدة، المنظمة ضـــــــــــمن ىاألخر  اإلدارات من بغيرها اإلدارة عالقة إلى تتعداه
الموظفين  على قاصــــــــــــرة ليســــــــــــت التنســــــــــــيق عملية فإن ولذلك األخرى، والجهات بالمنظمات

ا فيها يشــــترك بل المختصــــين، :  1991مســــيولياته )حبيش،  مختلف على واإلداريون القادة أيضــــً
81.) 

 

 :أنواع التنسيق 2-1-4
 كل وفي نهايتها، وحتى اإلدارية العملية بداية من تنقطع ال مســـــــتمرة عملية التنســـــــيق

 يتطلبه ما بحســـــب التنســـــيق من معين نوع إلى الحاجة تدعو اإلدارية العمليةمراحل  من مرحلة
 التكامل إحداث أو واالزدواج والتنافس التضـــارب إلزالة والضـــرورة الحاجة دعت كلما أو الوضـــع

 ا اآلتي: وتختلف أنواع التنسيق ونذكر منه  .رأكث أو جهتين بين

 

 (.75-76: 2013)أبو سلطان،  :الخارجي والتنسيق الداخلي التنسيق .أ
 إيجاد لغرض واحدة لمنظمة التابعة المختلفة واألقسام الفروع بين يتم الذي هو الداخلي والتنسيق

  الفروع فيراد األف نشــاط وبين قســم أو فرع كل اخلد دفرااأل نشــاط بين واالنســجام التوافق من نوع
 .المنظمة داخل المختلفة قسامواأل

 الواحدة المنظمة نشاط أوجه بين واالنسجام التوافق من نوع إيجاد به فيقصد الخارجي التنسيق أما
 ذلك ومثال ،مستوياتها اختالف على المنظمات من تيرها به تقوم الذي النشاط أوجه وبيت ككل،

 .واليتها في الداخلة ىوالقر  المحافظة بين أو المحافظات بين يتم الذي التنسيق
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 :واألفقي الرأسي التنسيق .ب

 سلطة وأسفل ،مثال) العام المدير (الواحدة المنظمة في سلطة أعلى بين يربط الذي والرأسي هو

 المنظمة في المتماثلة المستويات بين يتم الذي التنسيق فهو األفقي أما .الفرع كرئيس التنظيم في

 .األخرى والمنظمات الواحدة
 :الجماعي التنسيق .ت

 لتتكامل اآلخر لدور فرد كل معرفة خالل من ويتم الجماعة، جهود تضافر يستهدف الذي وهو
 .المطلوبة المهام إلنجاز بينهما فيما الجهود

 :اإلجرائي التنسيق . ث

  بها، المعمول جرائيةاإل النظم كافة بين االنسجام تحقيق يستهدف الذي هو التنسيق من النوع هذا
 .لها مبرر ال تعقيدات أو مشاكل بال منها الهدف تحقيق إلى أدعى جراءاتاإل هذه تكون ثبحي
 :المادي التنسيق .ج

 جهة كل بحاجة يفي الذي بالقدر المتاحة، المواد من االستفادة يتضمن التنسيق أنواع من نوع هو

 .المشاركة الجهات من
 :الزمني التنسيق .ح

 المشاركة للوحدات التنفيذ عمليات في األولويات لترتيب جةالحا عند يكون الذي التنسيق هو
 .محددة زمنية بمواعيد ترتبط والتي
 

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

قهاء ف يشــــــــــيرو جانب واختالف وتغيير الظروف واألوضــــــــــاع المحيطة بتطبيقه من جانب آخر،
رة بها عند مباشـــــــ االســـــــترشـــــــاد اإلدارة العامة إلى أن هناك بعض التوجيهات والمبادئ التي يمكن

 .أفقياخارجيًا أو رأسيًا أو  عملية التنسيق سواء كان هذا التنسيق داخليًا أو

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

  أي عند القيام بإعداد الخطة. ؛أ التنسيق مبكراً يجب أن يبد .أ
                              .يجب أن يكون التنسيق مرناً  .ب
                      .أن التنسيق عمل مستمر ودائم بمعنى أنه ال يقف عند حد معين .ت
 .ةيوجد تناسب طردي بين ضرورة التنسيق وبين ضخامة حجم التنظيم واتساع نطاق اإلدار  .ث



21 
 

    .كلما اتســع مجال األخذ بمبدأ العمل في التنظيم كلما زادت الحاجة إلى ضــرورة التنســيق .ج
 .هناك ارتباط جذري بين التنسيق كوظيفة وبين بناء التنظيم

كفاءة  على-أيضـــــاً –التنســـــيق يعتمد على الســـــلطة التي يمنحها التنظيم لإلداريين كما يعتمد  .ح
                   .لمتبادل بينهمالمريوسين ودرجة الفهم والتعاون ا

كلما زاد فهم األفراد في جميع مســـــتويات التنظيم ألهدافه وســـــياســـــاته ســـــهل تحقيق التنســـــيق  .خ
 .الجيد والفعال

  .كلما كانت طرق ومنافذ االتصال مباشرة وجيدة تحقق التنسيق بسهولة وفعالية .د
ة ة كلما أدى ذلك إلى ســـــــهولكلما انتشـــــــرت روح التعاون االختياري بين العاملين في المنظم .ذ

                      .التنسيق وتحقيق ما يسمى بالتنسيق التلقائي
أن التنســـــيق يمتد ليشـــــمل وســـــائل تحقيق أهداف الخطة وأســـــاليب تنفيذ البرامج التي تتطلبها  .ر

               .الخطة
للجهاز اإلدارية  يميســـــــالمة التنســـــــيق تتوقف على كفاءة القيادة اإلدارية ومتانة البناء التنظ .ز

مــدى نجــاحــه بــالقيــام  اإلداري هو ويرى علمــاء اإلدارة العــامــة أن معيــار الحكم على القــائــد
فعالية التنســـــــيق من أجل تحقيق األهداف  بمهام التنســـــــيق وتيدي هذه المبادئ إلى ضـــــــمان

ات تويفي زيادة فعالية وظيفة التنســــــــــيق بين كافة المســــــــــ المطلوبة كما أنها تيدي دورًا مهماً 
 .كان التنسيق داخليًا أم خارجياً  الفردية والجماعية وسواء

 

 (.321: 1999)العالق،  :التنسيق الفعالمبادئ  5.1
 هناك مبادئ وأساسيات تحكم التنسيق الفعال، وهذه المبادئ هي:

إن أول األســــــــــاليب التي ينبغي على المدير تنفيذها هي: القواعد واألهداف والهرمية وهي تعد  .1
ها، كما أنها تيســـر عملية التنســـيق بصـــفة رئيســـية، ويتحول المديرون بشـــكل نمطي إلى أبســـط

 طرق أخرى عندما ال تصبش هذه األساليب فعالة في المدى الطويل لتحقيق التنسيق.
كلما ازداد التنوع في األهداف وقيم وميول األقســـــــام المطلوب تنســـــــيقها زادت صـــــــعوبة وظيفة  .2

ألمر يتطلب تشـــــــكيل لجان خاصـــــــة، وتعزيز االتصـــــــال وتحقيق ا لذا ،األقســـــــامالتنســـــــيق بين 
 التكامل.

طالما أن المشــــــــــــــكالت تير المتوقعة تميل إلى التزايد، فإنه يتعين على المدير االعتماد على  .6
القواعد واألهداف في التنســــــــــــــيق، وأن يزيد اعتماده على اجتماعات اللجان المجدولة وتير 

، ولهذا فإن المنظمات الميكانيكية تعتمد أكثر على المجدولة، لتحقيق االتصـــــــــــــــال والتكامل
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المنظمات العضــــــــــــوية فهي  أما ،التنســــــــــــيقجل تحقيق أالقواعد واألهداف والتدرج الهرمي من 
 تعتمد بشكل أكبر على اللجان، واالتصال، والتكامل. 

  

 :متطلبات التنسيق 2-1-6
 (.25 :2006)عبد العزيز، يشتمل التنسيق على المتطلبات التالية: 

 .توحيد الجهود وتوجيهها 
 .تحديد كمية ونوعية العمل المطلوب أدايه من كل فرد أو مجموعة 
 .تحديد الزمن الالزم إلتمام العملية 
 .تحديد األسلوب أو الشكل الذي ينبغي أن يتم به العمل المطلوب 
 كذلك فإن التنسيق يدخل ضمن وظيفة من وظائف اإلدارة.  

 

 :التنسيق وسائل 2-1-7
ا يعتمد اإلداري العمل نجاح نإ  المنظمة داخل التنســـــــيق بمهام القيام على القدرة على أســـــــاســـــــً

 تحقق أن يمكن التي الوســـــائل وتتعدد ،األخرى المنظمات من وتيرها بينها أو الواحدة، اإلدارية
 وتتركز المعينة المنظمة داخل أو العالقة ذات اإلدارية المنظمات بين فعالة بطريقة التنســــــــيق
 (.39: 1998السعدان، ) :يلي فيما التنسيق وسائل

 .اإلدارية القيادات بين المباشرة اللقاءات .أ

 .المجالس .ب

 .اللجان .ت

 .الدورية االجتماعات .ث

 .المختلفة االتصال وسائل طريق عن التنسيق .ج

 :يلي كما بالتفصيل بشرحها نقوم وسوف
 اإلدارية: القيادات بين المباشرة اللقاءات .أ

 معه، يعملون من بين التجانس تحقيق على إدارته ونطاق تنظيمه في قائد كل يعمل حيث
 بالوزير تتمثل والتي العليا القيادة حتى .المرســــومة األهداف تتحقق لكي نشــــاطاتهم والتوفيق بين

 تقع فإنهم األهلية، أو العامة للميســـــســـــات بالنســـــبة اإلدارة مجلس رئيس وزارته أو إلى بالنســـــبة
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 مسئوال، منهم واحد كل ويكونة، الميسس أو الوزارة في األقسام الرئيسية بين التنسيق مهمة همعلي
 الواحد "الفريق روح" وتنمية األقســام، ريســاء بين االنســجام والترابط تحقيق على قيادية، مســيولية

 مشــكالت من يعترضــه فيما الســديد والرأي والتجربةرة الخب بأهل االســتعانة القائد يضــير وال بينهم
 (.(Delnek, 2006:45 التنسيق عمله خالل

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

 كقناة "والفروع والمصــــالش اإلدارات ومديري األقســــام ريســــاء" الوســــطي القيادات دور يأتي وهنا
 في الفعال الدور لها القيادات هذه .الدنيا المســــــتويات في والقيادة العليا، القيادات بينتنســــــيق 
 . (79: 2013)أبو سلطان،  والعملي الفعلي التطبيق موضع ووضع األهداف العمل انسياب

 
   :ب. المجالس

 في القادة بين أو معينة، منظمة في اإلداريين القادة بين تشـــــــكيلها يتم التي المجالس وهي
 تحقيق على والعمل النظر وجهات تبادل بهدف وذلك الدوام، ســــــبيل على منظمات متعددة

زالة ما المشتركة األهداف  :1994 ،اشيح (التشابك أو التداخل احتماالت من يعترضها قد وا 
373-372.)  

 
 :اللجان  .ت

 حدىإ بين التنســـــيق لتحقيق تشـــــكيلها يتم التي اللجان الخصـــــو  هذا في باللجان يقصـــــد
 كبار من اللجان هذه تشـــكيل ويتم. بها ترتبط التي المنظمات من وتيرها المنظمات اإلدارية

 معينة، مشــكلة لحل عرضــية بصــفة أو دائمة بصــفة تشــكيلها يتم والمســئولين، وقد اإلداريين
 لها اللجان وهذه، حكومية تير والميســــــســــــات داخل الوزارات والشــــــركات اللجان هذه وتوجد
 (.203: 2009، حبتوربن ) اآلتي: لعم في أهمية

 في تطبيق أساليب اإلشراف لتوحيد التوجيه. -
 .والقصيرة األمد طويلة البرامج بين التنسيق -
 .المستجدة الظروف معالجة في المرونة تحقيق -
 .التنظيم مسار حسن تحقيق هدف باتجاه للمديرية الواسعة الخبرات توحيد -
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 :الدورية االجتماعات. ث

 تتيش المناقشــــات وهذه اآلراء واألفكار، لتبادل فيها للمشــــتركين الفرصــــة تتيش اعاتاالجتم وهذه
 بينها أو أنشــطتها وتكامل المنظمة في اإلدارية الوحدات بين والترابط االنســجام الفرصــة لتحقيق

   26). :1997كشك،( معها المتشابهة المنظمات األخرى وبين

 

 بحرية التعبير في بقدرته التنظيم في عضــو كل اسإحســ درجة على اللقاءات هذه نجاح ويعتمد
 إلى اب اإلدارةت  ويشـــير كُ   .اآلراء وتلك األفكار هذه من المدراء يســـتفيد بحيث وآرائه عن أفكاره

 فوائد من تحققه لما التنسيق بوظيفة يتعلق فيما التنظيم ألعضاء الدورية هذه االجتماعات أهمية
 (373-374: 1994)شيحا،  منها: جمة

 .وترابطه العمل بوحدة الشعور التنظيم في عضو لكل تعطي أنها -
 .العملية الناحية من حلها وسبل الجديدة بالمشاكل التنظيم أعضاء إلحاطة وسيلة دُّ عتُ  أنها -
في  شــأن لها يكون قد التي مقترحاتهم لطرح للمريوســين حســنة فرصــة إعطاء على تعمل أنها -

 .تنظيمال أقسام بين وتنسيقه العمل تسيير
 أنه تير ،التنظيم في المختلفة األقســـــام بين والتعارض الخالف نقاط على التعرف في تفيد -

دون  الصــــــعوبات بعض تحول قد أنه إال االجتماعات أو اللقاءات تلك تحققها التي المزايا رتم
 قد الذي النق  أو القصـــــور أوجه عن الكشـــــف خشـــــية عقدها في المديرين رتبة كعدم عقدها
 حجب على المدراء يعمل أن أو مســـيوليتهم، تحريك إلى ييدي قد الذي األمر لمنظمة،يعتري ا
  .المنظمة حياة في الميثرة وتير األهمية قليلة األمور بعرض واالكتفاءوالمهمة الحيوية  المسائل

 
 (331-330: 2008 )العالق، :المختلفة االتصال وسائل طريق عن التنسيق .ج

 المكتوبة والتقارير الدورية، المنشـــورات ومنها المكتوبة االتصـــال وســـائل طريق عن التنســـيق -
 .األخرى المنظمات بين أو المنظمة داخل المختلفة اإلدارات من إدارة كل التي تقدمها

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

لالتصــاالت  مكمل االتصــاالت من النوع وهذا الرســمية، تير االتصــاالت طريق عن ســيقالتن -
 المهتمين األفراد بين الودية العالقات تنمية على االتصـــــــــاالت هذه تعمل حيث الرســـــــــمية

 على سلطة ألحدهما ليس منظمتين أو شخصين بين التنسيق يكون عندما بالتنسيق، خاصة
  .اإلداري ويالمست نفس على أو ليس األخرى،
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  (.26: 1999السالم، ) يلي: ما أبرزها ومن التنسيق، لتحقيق أخرى أساليب وهناك

 :واألهداف اإلجراءات أو بالقواعد التنسيق .أ

 يكون ســوف المدير فإن ،مســبقا تخطيطه ويمكن به، التنبي يمكن أدايه المطلوب العمل كان إذا
 فإن وهكذا بها، القيام مريوســــيه أو تابعيه ىعل يجب التي لألفعال المســــبق على التحديد قادراً 

 بتحديد المديرين معظم يقوم، المتكررة الروتينية األنشطة لتنسيق مفيدة واإلجراءات تكون القواعد
 .التنسيق لتسهيل لمريوسيهم والغايات األهداف

 :الهرمي التنسيق .ب
 اثنان (الهرمي التنسيق ستخدام؛ فاالتنسيق لتحقيق األوامر سلسلة يستعملون المديرين جميعإن 
 أن طالما فإنه ســــيقوم بتنفيذ القرار للقرار، طلبا إلى رئيســــهما يذهبان المريوســــين من أكثر( أو

 حالة في أما كبيرًا، ليس بصددها التخاذ قرار المدير تدفع التي المشكالت أو االستثناءات عدد
 عندها التحمل، على طاقتهيفوق  بشــكل مثقال يكون ســوف المدير فإن المشــكالت، وتعقد تعدد

 بفعالية. وظيفته أداء على قادر تير المدير يصبش
 

 

 :للتنسيق المستقل التكامل استخدام .ت
ممارســو  ويختلف .المتداخلة األقســام من للعديد األنشــطة تنســيق هي المســتقل التكامل وظيفة إن

 األقسام) متصلين تير أي (عن مستقلين نيكونو  األولين أن في االتصاالت رجال عن التكامل
 يكون الذي المدير أمام مســــــئولين يكونوا ذلك، من وبدال .معها التنســــــيق على التي يشــــــرفون

 واألقسام. األفراد مستوي على التكامل يحصل وقدها، بين التنسيق يتم التي األقسام عن مسئوال
 

 :المتبادل التكيف خالل من التنسيق .ث
 مدخال ذلك ويعد ،الرســـــــمية تير االتصـــــــاالت لخال من التنســـــــيق يحقق المتبادل التكيف إن

يبدأ  شخصين بواسطة ،مثال للمنظمات البسيطة األشكال في يستخدم فإنه للتنسيق وهكذا بسيطا
، أحيانًا يســـــتخدم التكيف المتبادل في الحاالت بينهما فيما تامال تنســـــيقبال الشـــــخصـــــين كال فيها

 المعقدة تير المستقرة والتي يصعب التنبي بها.
 

في ضــوء ما ســبق يصــبش من الميكد أنه ليس ثمة وســيلة أضــمن أو أفضــل من أســلوب االجتماع 
ا وبصـــــــــورة ثمر بينهالدوري لتحقيق وحدة اإلدارة والتضـــــــــافر فيما بين الجهود المبذولة والتعاون الم

نظمة معن االتفاق فيما بين ريســـاء األجهزة واألقســـام والفروع المختلفة بالجهاز أو ال تلقائية الناتج
المعنية حول هدف عام فيما بينهم وذلك في حضــــــــور الرئيس األعلى أو القائد اإلداري المســــــــئول 

 أواًل وأخيرًا عن إنجاز العمل وتحقيق أهدافه.
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 (.84: 2013أبو سلطان، ) :التنسيق مجاالت 2-1-8
 وهي يقالتنس مجاالت أهم ذكر تم والكوارث األزمات أثناء التنسيق مجاالت تناولت دراسة في

 كالتالي: 
  المؤسسة:أ. التنسيق داخل 

وأولوياته وحدوده  به التعليمات واألوامر التي تنظم كيفية العمل لمواطن الكوارث واألزمات ويقصــد
األزمة وضـــوابط هذا التنســـيق  ومســـئولية كل عنصـــر والمســـئول عن تنســـيق كل مرحلة من مراحل

                         مكن.في أقصر وقت موبأقل خسائر ممكنة و  المتقنوبما يضمن األداء 
 
                                     التنســــيق بين المؤســــســــة والمســــتوى األعلى: .ب
يحدد المستوى  هو اللبنة األولى في عمل إدارة األزمات حيث يعد  التنسيق أساسيًا حيث ُ  يعدُّ هذاوُ 

أو التعامل مع األزمات ويعتبر  جابهة الكوارثاألعلى مدى وحدود مسئولية المستوى األدنى في م
الكوارث واألزمات البســــيطة والدورية والتي تدخل  األســــاس هذا في تحديد هذه المهام أن تكون من

والتي تدخل في مهمته المباشـــرة واألســـاســـية أما األزمات العنيفة وتير  في إمكانية المســـتوى األقل
على ويحدد المســـــــتوى األعلى ما هي حدود التنســـــــيق فهي تدخل في نطاق المســـــــتوى األ المتكررة

  الواجب اتباعها في كل نوع من هذه األزمات.
 
 :التخطيط مرحلة أثناء التنسيق .ت

 خالل ومن المنظمات بين للعمل الســـليمة والقرارات الســـيناريوهات اســـتنباط ضـــمان إلى ويهدف
 أســـلوب كيفية وتنســـيق لها، لاألمث األســـلوب وتحديد المعلومات وتحليل وجمع وتصـــنيف تنســـيق
 والتحليل التخطيط عناصر بين التعاون أسلوب وتنسيق األفراد، وأيضا مسئوليات وتداولها طلبها
 .أخرى جهة من المعلومات جمع وتحليل عناصر وبين جهة، من

 
 :التنفيذ مرحلة أثناء التنسيق .ث

 يكون وأن التنفيذ، عملية ناءأث والمختصـــة المعنية اإلدارات كل جهود توحيد ضـــمان إلى ويهدف
 خطوات لكل والموقوتة الدقيقة بالمتابعة الخاصـــة واألنشـــطة المعلومات ســـيولة في هناك ضـــمان

 أثناء اختصــاصــاتها تضــارب لعدم اإلضــافية الجهود تدفق لتنســيق االســتعداد العمل، مع ســيناريو
  .التنفيذ مرحلة
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  1997: 15-13))مسعود،  :العمل انتهاء بعد التنسيق .ج

 تداول تنســــــــيق مع المرســــــــوم، للمخطط طبقا األهداف تحقيق من التأكد ضــــــــمان إلى ويهدف
 الموقف مع يتناســـــب بما وتعديلها األخرى الســـــيناريوهات إعادة يضـــــمن بما المعلومات الجديدة

 باالســتعانة أو المتوفرة باإلمكانيات ســواء عليه كانت ما إلى إعادة األوضــاع تنســيق مع الجديد،
 .جديدة ادربمص

 
 :الميدانية اإلدارية الطواقم بين التنسيق . 

 أداء يضــمن بما األخرى، القطاعات مع المختلفة المجموعات عمل إلى التنســيق أســاســاً  ويهدف
 .العمل لعرقلة ومنعا المرسومة طبقا للخطط العمل

 

 :اإلدارية المستويات بين التنسيق .خ

 كل ومســــئولية مهام عن األعلى المســــتوي يحددها اتوتعليم أوامر خالل من التنســــيق هذا ويتم
 هنا ويتم والمسئوليات، المهام هذه على بناء التنسيق بإجراء إداري مسئول كل يقوم جهة، وبعدها

 خالل من ذلك يتم أن المفضل ومن القيادية، المنظومة في عنصر كل توقيت وامكانيات تنسيق
 العمل ضــمان على التأكيد يتم لكي األعلى المســتوي من عليها مكتوبة ومصــادق عمل محاضــر
 التنســــــــــيق أســــــــــاليب تحدد ولوائش نظام وجود أهمية األخذ باالعتبار ويجب المتخذة، بالقرارات
 .إتباعها الواجب

 

 :معوقات التنسيق 2-1-9
التنظيمية  كغيره من الوظائف األخرى يواجه بعض العقبات بعضــــــها يتعلق بالهياكل التنســــــيق

العاملين أنفســــهم ومن أبرز  امر والتعليمات في حين تكمن بعض العقبات فيوبعضــــها في األو 
 1997: 16)، مسعود) يلي: المعوقات أمام التنسيق الفعال ما 

                             .عدم وضوح قنوات االتصال األفقي والرأسي .أ
 انســــــــــيابية األداء الطمع واألنانية وحب الظهور من قبل بعض العاملين مما ييثر ســــــــــلبًا على .ب

               نحو األهداف.
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                               تضارب األوامر والتعليمات والقرارات المرتجلة. .ت
  ف.التعارض في المصالش والتباين في تحديد األهدا .ث
عدم الجدية في العمل على تحقيق األهداف من قبل البعض مما يولد ضـــــعف االنســـــجام بين  .ج

  الوحدات.
نشــاء حديثة معلومات نظم ببناء االهتمام إن .ح  بالمنظمة خاصــة اإلنترانت طريق عن الروابط وا 

ن الفعال، التنســـيق من تمكن التي العناصـــر من األخرى المنظمات المعنية بالتنســـيق مع  وا 
 (.100: 2002)النويصر،  التنسيق وظائف ممارسة على سلًبا ييثر ذلك على الحر  عدم

 لتدعيمه وذلك وفعاليته، وأدواته التنســـــيقي لألداء المســـــتمر والتقويم عةبالمراج االهتمام عدم .خ
  .أساليبه وتطوير

 
 :ما يأتي وترى الباحثة أن من معوقات التنسيق في أي منظمة

عدم توفر الوســــائل واإلمكانيات المادية التي من شــــأنها تســــاعد على انســــياب عملية التنســـيق  .1
 بكل سهولة.

قـــدرة على التفـــاوض وبنـــاء العالقـــات مع اآلخرين لـــدى القـــائمين على وال ةقلـــة الخبرة والمهـــار  .2
 عمليات التنسيق له دور كبير في إعاقة عملية التنسيق.

 المسيولية والمساءلة لدى الجهات المعنية بالتنسيق. ضعف .6
    الحوافز المادية والمعنوية التي تدعم عمليات التنسيق لدى القائمين عليها. إهمال .4
العليا والتنفيذية ألهمية التنســــيق والتخطيط المســــبق له من شــــانه يشــــكل عائقًا اإلدارة  ضــــعف .6

 أمام عملية التنسيق.
 . ومنهجية ومخططة عدم قيام التنسيق على أسس علمية .3

في المواقف وأنماط  أن هناك أربعة أنواع من الخالفات Lawrence & Lorsh كل من ويرى
التنسيق بفاعلية بين أنشطة التنظيم  التي تحول دونالعمل بين الوحدات التنظيمية المختلفة و 

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

 .الخالفات في التوجه نحو الوصول إلى أهداف معينة        
 .الخالفات حول الوقت 
 . الخالفات بين األشخا    
 .الخالفات حول الهيكل التنظيمي            
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التنســــيق.  لتنظيم بشــــكل عام تيدي دورًا مهمًا في نجاح أو فشــــل وظيفةأية حال فإن بيئة ا وعلى
العاملين والتعاقد الســـيكولوجي  فالهيكل التنظيمي ونمط اختيار العاملين وتدريبهم وتوجيههم وتأقلم

كل ذلك يولد لديهم االلتزام والوالء التنظيمي مما . ومشــــــــــــــاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات
  .التنسيق لخدمة مصلحة التنظيميسهل وظيفة 

 

                               :عوامل نجا  التنسيق 2-1-11

يسهم في تحقيق األهداف ترى الباحثة أنه البد من توافر العديد من  التنسيق فعاالً ولكي يصبح 
              (. 553: 1998)عالقي،  أهمها:العوامل لعل من 

خالل أية فترة  عة وظيفة التنســــــيق وأهداف المنظمة المطلوب تحقيقهاأن يتفهم المديرون طبي . 1
المطلوبة فإن من الصــــــــــــــعوبة عليه  زمنية. ذلك أنه إذا لم يكن المدير على معرفة تامة باألهداف

                 يطلب منهم من أعمال. شـــــرح وتوصـــــيل المعلومات إلى مريوســـــيه وتحديد ما
ذا لم يكن الشـــخ  المكلف  لية اتصـــاالت وتبادلإن عملية التنســـيق بال شـــك هي عم معلومات وا 

ال يســـتطيع بالتالي أن يوصـــلها إلى مراجعها كما  فإنه بها على علم تام بمضـــمون هذه المعلومات
أن يســــتقبل منه األشــــخا  هذه المعلومة بطرق مختلفة وتكون النتائج  ينبغي. وقد ييدي ذلك إلى

 .                              ينفذ أو ما قد نف ذعندئذ اختالف بين ما هو مطلوب وما 
تقوم  التنســيق في المراحل األولى من تحديد األهداف والخطط واتخاذ القرارات حتى ال .  أن يتم2

والسياسات متناقضة مع بعضها ت اإلدارات، أو األقسام، أو األفراد باتخاذ سلسلة الحقة من القرارا
                                                   الــــــــبــــــــعــــــــض.

العاملون على تنفيذ الخطط في التنســــيق لكي يشــــعروا بأهمية مواقعهم  من المفيد أن يشــــترك.  6
  األهداف المرسومة. أهمية التوافق بين األفكار والنتائج بين اإلدارات المختلفة نحو تحقيق وكذلك

دارة بمطالب اإلدارات واألفراد وتعمل على تحس اإل .  ولكي يحقق التنســيق أهدافه فالبد من أن4
وفي  (ما)أن تطلب اإلدارة من الفرد أن ييدي عماًل على نحو  تحقيقها. ذلك أنه من الصــــــــــــــعب

كذلك فإن على اإلدارة يجب  ،كانت احتياجات هذا الفرد بعيدة من التحقيق حدود وقت معين إذا
                                                أن توفر االحتياجات المطلوبة لألقسام المختلفة.

األفقي.  بين اإلدارات المختلفة لكي يتم تحقيق فعالية التنســــــــــــــيق اً يكون هناك توافق . البد وأن6
الشــخصــية أو الذاتية لكل إدارة  فالتنافر بين مديري هذه اإلدارات والتصــارع على تحقيق المكاســب

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

 : التاليةة نذكر الحاالت ولتوضيش دور التنسيق كوظيفة شمولي، علماء اإلدارة وممارسيها

في مرحلــة التخطيط، ينــاقش المــدير العــام مع مــديري اإلدارات الخطط الفرعيــة المقترحــة ويتم  .1
التنسيق بين الخطط والسياسات العامة للمشروع، ويتم شرح الخطط والسياسات لكافة العاملين 

لضمان سير  سليم الجيدالقائمين على تنفيذها، كما أن التنسيق الفعال يعتمد على التخطيط ال
 الخطط والبرامج معًا في نفس االتجاه لتحقيق الهدف المشترك.

الغرض من التنظيم هو التنســــــــــــــيق بين الجهود وتحقيق التكــامــل والتوازن بينهــا فعنــدمــا يقوم  .2
المدير بتحديد أوجه النشـــــــاط ويحدد االختصـــــــاصـــــــات، والســـــــلطات والمســـــــيوليات، والوظائف 

ي تحقيق التنســــــــــــــيق بين الجهود الجماعية في المشــــــــــــــروع وتفادي أي والعالقات بينهما، يراع
 تعارض أو ازدواج بينها.

في التوجيه أيضــــــــًا يمارس المدير نشــــــــاط التنســــــــيق. فجوهر إعطاء األوامر والتعليمات يعني  .6
 التنسيق بين أوجه النشاط المختلفة مما يكفل تحقيق األهداف المرسومة.

لتنســــيق.  فعند ممارســــته للرقابة وكشــــفه ألي انحرافات عن في الرقابة يمارس المدير نشــــاط ا .4
الخطط والبرامج الموضوعة، يبحث المدير عما إذا كان يوجد نق  في التنسيق وعندما يتبين 

عـــادة توحيـــد الجهود أي أنـــه يمـــارس  ؛للمـــدير وجود انحرافـــات يتخـــذ اإلجراءات لمعـــالجتهـــا وا 
 التنسيق من داخل الرقابة. 

 

نما هو جوهر العملية اإلدارية  وترى الباحثة أن التنســــــــــــــيق ليس فقط وظيفة من وظائف اإلدارة وا 
باعتبار أن اإلدارة تتمثل في التنســــــــــــــيق بين الجهود الجماعية وتحقيق التكامل والتعاون بينها بما 

 يضمن بلوغ األهداف المرسومة.

 
                 :مترابطتانالتنسيق والتنظيم وظيفتان  2-1-11-1 

يم الذي يضع هذا التنظيم في حالة حركة فإذا كان التنظ للتنظيم وهوالتنسيق عنصرًا مكماًل  يعد 
حكام األعمال  هو العناية بالبناء األساسي أو الهيكل العضوي للوحدة فإن التنسيق يعني بضبط وا 

ل كواإلجراءات والجهود واإلمكانات خالل ممارســـــة النشـــــاط وســـــائر الوظائف اإلدارية مرتكزًا بشـــــ
ر على آثاره ويكملها من خالل الممارســــــــة المســــــــتمرة الدورية أو يعام على التنظيم نفســــــــه، فيســــــــ
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شكل يضمن الترابط والتوافق بين أجزاء وفروع تلك الوحدة ونشاطاتها المتعددة. )دب اس، باليومية و 
1983 :100.) 

 

 :منظمات غير الحكوميةالالتنسيق في  2-1-12
 المنظمات غير الحكومية: تنسيق فيمفهوم ال 2-1-12-1

من النســــــيج المجتمعي تقوم وتنشــــــط وتتفاعل في إطار  المنظمات تير الحكومية جزء دأيضــــــًا تع
ظروف اجتماعية واقتصـــــــادية وســـــــياســـــــية وتمويلية، ويتحرك ويتبدل وفق تحوالت المجتمع ويتقدم 

ر جامدة من تيمنظمات  عدويتراجع ويظهر ويختفي وينشط ويضعف متأثرًا بهذه الظروف حيث ت
حيث تأثرها بالبيئة الخارجية وأوضـــــــــــــــاعها الداخلية أو وظائفها أو عالقتها مع جمهورها أو مع 
تيرها من منظمات تير الحكومية أو مع مصــــادر تمويلها أو مع الســــلطة المركزية )المشــــهراوي، 

2013 :7.) 

هدف التعاون الذي يالتنســـــــــيق بالنســـــــــبة لتلك المنظمات هي نوع من ومن وجهة نظر الباحثة فإن 
إلى الخير من خالل تلبية حاجات األفراد والفئات المهمشـــــــــــــــة والجهات التي بحاجة إلى تقديم يد 

د أو ق المادية،العون والمســـاعدة لها وقد تكون هذه المســـاعدة عينية من خالل األموال أو األشـــياء 
ة.  األفراد ذوي العالقتكون هذه المســـــــــــاعدة هي اســـــــــــتقطاب خبراء في مجال معين لتعليم وتدريب 

  من باشــرم تدخل دون العامة والمنافع الخيرات من التمكن لألفرادتتيش وهذه المنظمات بأنشــطتها 
 الدولة.  

 
 (84: 2216)المشهراوي،  :منظمات غير الحكوميةالأهداف التنسيق في  2-1-12-2

 حدة.الدولة الوا داخل التنسيقالمشاركة في مجاالت  لمنظماتتطوير قدرات ا .1
 . منظماتتوفير الجهد والوقت والمال في سبيل تحقيق الهدف المشترك لل .2
تبادل و خالل التنســــيق المشــــترك  من الهيئات عليهاالتي تشــــرف  واألنشــــطة المشــــاريعتطوير  .6

 بينها.  الخبرات
 . منظماتبث روح التعاون اإليجابي لدى ال .4
 للتعارض واالزدواجية في توزيع االختصـــــاصـــــات حســـــب طبيعة ونشـــــاط وموقع كل هيئة منعاً  .6

  االختصاصات
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 (.86: 2216، المشهراوي) :المنظماتإيجابيات التنسيق بين  2-1-12-1

 تعمل فيها التي المجتمعاتالمســـــــــــــــاهمة الفعالة في حل مشـــــــــــــــاكل التنمية االجتماعية في  .1
 الخيرية.  المنظمات

 منع االزدواجية والتضارب في مجال تنفيذ العمل الخيري.  .2
 مختلف المجاالت.  ى تنفيذ مشاريع مشتركة فيالعمل عل .6
مل فيها التي تع من حيث نوعية المشــــــــــــــاريع التي تحتاجها الدولة والبيانات المعلوماتتوفير  .4

   .المنظماتتلك 
 .برامجها تنفيذمما يساهم في تطوير قدراتها على  المنظماتتبادل الخبرات بين  .6
  .الميسساتمن التوسع اإلقليمي لبعض  االستفادة .3

 

 (.86-87: 2013، المشهراوي) :المنظماتبين  التنسيق معوقات 2-1-12-4

إلى عمل لجان ومجالس التنســيق للمنظمات الخيرية واألنشــطة المتشــعبة التي تقوم بها  إن الناظر
يرى إنجازات كثيرة قد تحققت بفضـــــل إخال  العاملين في تلك الميســـــســـــات  أجهزتها،من خالل 

تم تحقيق تلك اإلنجازات إال أن عملية التنســــــــيق لم تكن بمســــــــتوى الطموح ور  العمل.وتفانيهم في 
  كاآلتي:معوقات نذكر بعضها وهي باختصار الالمطلوب ويرجع ذلك إلى بعض األسباب و 

  عضــــــاء من أبرز المشــــــاكل التي تواجهمشــــــكلة التمويل ودفع اشــــــتراكات ومســــــاهمات األ دتع .1
 ستمرار تلك اللجان. المجالس ولجان التنسيق وهي العائق الرئيسي 

 عدم التفريق بين األهداف الخاصة بالهيئة واألهداف العليا لمجمل العمل الخيري.  .2
ســــيطرة الشــــخصــــيات االعتبارية على لجان ومجالس تنســــيق العمل الخيري مما ييدي مراعاة  .6

 جوانب عدة. 
طبع على ثر بالاختالف األفكار واأليديولوجيات بين القائمين على إدارة وتســــــــــــــير الهيئات يي  .4

 الريية واألولويات واالهتمامات وينعكس ذلك في التطبيق على الواقع. 
ضــــــــعف الجانب اإلداري لدى القائمين على إدارة لجان ومجالس التنســــــــيق وعدم قدرتهم على  .6

  اللجان.تحقيق األتراض األساسية من تلك 
عكاس سلبي ق قد يكون له انسيطرة فكر معين على الهيئة اإلدارية أو التنفيذية لمجلس التنسي .3

على أداء العمل التنســــــــــــيقي وعدم تفاعل باقي األعضــــــــــــاء مع األطروحات واألفكار والتي ال 
 تتماشى مع أهداف المجلس. 

البطء في اتخاذ القرارات الحيوية والحاسمة والتي تتطلب العمل السريع ويرجع السبب في ذلك  .7
 .ن رأي واحدإلى صعوبة دعوة األعضاء لتبادل اآلراء وتكوي
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 المنظمات الدولية: المبحث الثاني
(International Organizations) 

 مقدمة:
ية من أهداف ســياسـ لهيطلق على العصــر الراهن بعصــر المنظمات الدولية، لما تضــطلع 

واقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية،  فقد تطور مفهوم المنظمة الدولية بشكل كبير وسريع كما 
متروكة إلى عهد قريب من نشــــــــــــــاطات كانت  يدةاتســــــــــــــع نطاقها، وتدخلت في تنظيم جوانب عد

للدول،  ونتيجة إلى التطور الهائل في مختلف العلوم وخاصــــــــة في مجال وســــــــائل المواصــــــــالت 
واالتصــــاالت الدولية، فرض على المجتمع الدولي أن يضــــع الوســــائل الكفيلة في تنظيم العالقات 

دولية بين لبين الدول وتنسيق مصالحها عن طريق إنشاء منظمات دولية تتولى تنظيم المصالش ا
 (.15: 2010الدول بشكل يحقق المنافع المتبادلة للجميع )الفتالوي،

 

األنشطة لتلك المنظمات وتغيرت بحسب الظروف والمتغيرات التي تطرأ على  توقد تعدد
المجتمعات التي بحاجة إلى مســــــاعدة تلك المنظمات، بحيث شــــــملت كافة المجاالت االقتصــــــادية 

تعليمية باإلضافة إلى الدور اإلتاثي الذي تلعبه تلك المنظمات في أوقات واالجتماعية والثقافية وال
األزمات والطوارئ من خالل تقديم المســــاعدات الدولية لتلك المجتمعات في أنحاء العالم وال ســــيما 

 في أوقات الحروب. 
 

هناك العديد من المنظمات الدولية التي تزاول أنشــــــــــطتها في قطاع تزة والضــــــــــفة العربية   
بتقديم خدماتها ومســــاعدتها في إطار أنشــــطتها المعتادة كمنظمات دولية منبثقة عن األمم المتحدة 

 تزة،ى اإلســـرائيلية عل أعقاب الحربفي  أو مســـتقلة عنها. وهي تســـعى لتكثيف أنشـــطتها وخاصـــة
، وتضـــــــــــــطر هذه المنظمات الســـــــــــــتنهاض همم المتبرعين والداعمين، وتوجيه مناشـــــــــــــدات 2008

(  375: 2010لي من حين آلخر لتوفير األموال الضـــرورية. )التقرير االســـتراتيجي، للمجتمع الدو 
التي قدمت للعمل فيه بشـــــكل مباشـــــر )دليل  المنظماتشـــــهد القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في عدد قد و 

 .(10: 2014الجمعيات األجنبية، 
 



34 
 

ما الســـــيوقد حظي القطاع الصـــــحي الحكومي في الســـــنوات األخيرة بدعم تلك المنظمات و 
مما ســــــاهم في توفير الخدمات الصــــــحية  2214في فترة العدوان األخير على قطاع تزة في عام 

 األساسية للمواطن الفلسطيني.

   :تعريف المنظمة الدولية 2-2-1
 ىعرفها الفتالوي بأنها: "هيئة دولية دائمة تضـــــم عددًا من الدول، تتمتع بإرادة مســـــتقلة، تهدف إل

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

 

 شــيونها من شــأن على لإلشــراف بإرادتها الدول من مجموعة أنشــأتها هيئة" هي الدولية والمنظمة
 مواجهة وفي الدولي المجتمع في الهيئة هذه تباشـــــرها ذاتية اختصـــــاصـــــات وتمنحها المشـــــتركة،

 (.170: 2010أنفسهم" )الحديثي،  األعضاء الدول
 

"شـــخ  معنوي من أشـــخا  القانون الدولي العام ينشـــأ من اتحاد إرادات مجموعة  أنها:بتعرف 
ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي  بينها،من الدول لرعاية مصــــــــــــــالش مشــــــــــــــتركة دائمة 

 .(9 :2006مواجهة الدول األعضاء" )الغيثي، 

 
ول ولكن الد بين باتفاق ليس تنشــأ ،مكونة بصــفة دائمة حركة أو تجمع جمعية أوكما تعرف بأنها 

 عموميين من أو خوا  معنويين أو طبيعيين أشــــــــخا  جمعت   مشــــــــتركة أو خاصــــــــة بمبادرة
"  ربحي طابع لها وليس متعددة لدول تمتد دولي أي أنها بنشـــــــــــــــاط للقيام مختلفة جنســــــــــــــيات

(Fentanel,2005: 9). 
 

 الخصــائ  إحدى أو شــرط وهو ربحي، هدف لها ليس وتعرف أيضــًا: بأنها تلك المنظمات التي
الربحية التي تســـــتهدف الربش في نشـــــاطها، كما  والشـــــركات المنظمات من تيرها عن تميزها التي

ســلطة أو  ية في نشــاطاتها عنتتميز المنظمات الدولية باالســتقاللية عن عضــويتها بمعنى اســتقالل
 (.lindblon,2005: 4)الحكومة تأثير 
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لعــدد من الــدول في كيــان متميز ودائم يتمتع بــاإلرادة الــذاتيــة  وعرفــت أيضــــــــــــــــًا بــأنهــا: "كــل تجمع
والشـــخصـــية القانونية الدولية، تتفق هذه الدول على إنشـــائه كوســـيلة من وســـائل التعاون االختياري 

 (.6: 2000فيما بينهم في مجال أو مجاالت يحددها االتفاق المنشئ للمنظمة" )عبد الحميد، 

 "إنها يه ســـــماتها خالل من المنظمات لهذه مختصـــــر تعريف تقديم يمكن، تقدم ما ضـــــوء وفي
 وتقوم الحكومات عن مســـــتقلة وهي حكومي، تير باتفاق تنشـــــأ ة،معلن إرادية تطوعيه منظمات
 عبر نشاطها وتمارس ،الربش تحقيق استهداف دون عالمية ةسم لها ةإنساني أهداف تحقيق بقصد
 ".من دولة أكثر في أي ؛الدول حدود

 
 :ريخ المنظمات الدوليةتا 2-2-2
 نشأة المنظمات الدولية: 2-2-2-1

 اً امتداد الإألنها في حقيقة األمر ليســـــت ؛ ترجع نشـــــأة المنظمات الدولية إلى فكرة الميتمر الدولي
عطاء عنصــــــــــــــر الدوام لها من خالل تطورات حدثت في نطاق أمانات إلهذه الميتمرات ، بعد 
ج المسائل المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية الميتمرات تعال أنالميتمرات ، خاصة 

وتتخذ قراراتها باإلجماع ، لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة 
كنها ال ول  ؛ألنها تحاول الحصــــول على مواقف متســــقة بين الدول المشــــاركة في الميتمر  ؛فعلية

مات الدولية حصـــــلت على ارادة ذاتية مســـــتقلة عن الدول تفرض عليها ارادة خارجية ، لكن المنظ
األعضـــــاء وبســـــكرتارية مســـــتقلة ، وقرارات تتخذ باألتلبية البســـــيطة أو الموصـــــوفة ، ومن خالل 
أجهزة مكونة من أشــــــــــخا  أخرى تير ممثلي الدول وتتمثل في )االدارة المدنية الدولية للمنظمة 

لمنظمات ســــلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدولية( أو الموظفون الدوليون، وامتلكت ا
)جعفر،  الــدول. وتير ذلــك من المكنــات التي رســــــــــــــمــت للمنظمــة الــدوليــة هيئــة قويــة فوق الــدول

1990 :18). 
 

 نبذة عن مراحل تطور المنظمات الدولية: 2-2-2-1-1

 أساسية: مرت ظاهرة المنظمات الدولية بمراحل 

: وهي تلــك التي تبــدأ من 1914حتى  1816يــة في الفترة من الــدول المنظمــاتاألولى: المرحلة 
بــأن التطور الفعلي  األولى، علمــاوحتى بــدايــة الحرب العــالميــة  1816و 1814ميتمر فينــا عــام 

 للمنظمات الدائمة لم يقع حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
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منظمة نشاء عصبة األمم و إت وهي مرحلة ما بين الحربين العالميتين. التي شهد الثانية:المرحلة 
والمرحلة امتدت إلى انشــاء محكمة العدل الدولية الدائمة وتنتهي  قرســاي،العمل الدولية في اتفاقية 

 بقيام الحرب العالمية الثانية.

ثانية من نهاية الحرب العالمية ال وتبدأوهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. المرحلة الثالثة: 
وقـت الراهن وهي التي شــــــــــــــهـدت قيـام منظمـة األمم المتحـدة والعـديـد من المنظمـات وتمتـد حتى ال

 األخرى.

فر، )جعوقد أعطت كل من هذه المراحل التاريخية مســــــاهمتها في تطور ظاهرة المنظمات الدولية 
1990 :205.) 

 

 أسباب النشأة والتطور للمنظمات الدولية: 2-2-2-1-2

نمو تلك  لتفســـــــــير الباحثين والمفكرين وتطورها دفعتشـــــــــأتها أما المنظمات الدولية فإن أســـــــــباب ن
 المنظمات وتعاظم دورها على المستوى الداخلي والدولي.

ال  بأنه الحكومية الدولية تير للمنظمات للنظر ولالفت المفاجئ الصـــــــعود البعض برر فقد .1
 مدني عالمي مجتمع بناء وأهمية بضــــــرورة واإلدراك الوعي لتزايد اســــــتجابة يكون أن إال يعدو
 ما من خالل وذلك الدولية المواطنة مفهوم تحقيق يتضــــــمن بما التعقيد متزايد عالم إطار وفي

 التطوعية التجمعات والتنظيمات من معقدة شـــبكه بناء من العالمي المدني المجتمع بناء يتطلبه
 الرأي عن روالتعبي وتأكيد المشــاركة إتاحة خالل من االجتماعية الجامعات بتعددية تســمش التي
زالة القوه ومنحهم األفراد المهمشة ودعم الجماعات تمثيل األخير التحليل في يتضمن بما  عدم وا 

 الشأن. هذا في تفعله الحكومات ما تفوق بصوره والعنف والقمع المساواة
 والتحديات العالمية المشـــــكالت وتعقد تنوع أن من البعض إليه ذهب ما ســـــبق بما ويرتبط  .2

 من القيود بالعديد المقيدة الحكومية الدولية المنظمات وكذلك فرادى الدول يفوق نحو على
 دور المنظمات إلى الحاجة اقتضــــى ذلك كل ،دورها من يحد بما والعملية والســــياســــية القانونية

 اإلدارية الســــياســــية والتعقيدات التوترات عن والبعد والكفاءة ونةبالمر  تتميز التي الحكومية تير
 اإلنســانية والكوارث الظروف الطارئة مواجهة في الفعال التحرك ســرعة من يمكنها ماب الروتينية

 والهجرة. واإلتاثة الطبيعية والكوارث كالمجاعات
الحكومية  تير المنظمات انتشـــــار وراء الكامنة والعوامل األســـــباب تفســـــير ويذهب الرأي في .6

المنظمات  من كثير تقدمه ما إلى يرجع ما ضــــــــــمن يرجع ذلك بأن القول إلى دورها وتنامي
 .المحلية والدولية الحكومية للمنظمات وتمويل دعم من المانحة الغربية والدول الدولية الحكومية
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الثورية  والتغيرات األزمات من مجموعه بوجود القول إلى الباحثين من فريق ذهب وقد  .4
هذه  وتتحصــــــل دورها وتنامي الحكومية تير المنظمات النتشــــــار الرئيســــــي الدافع بمثابة كانت

قصــــــور  لشــــــعبها جســــــدت التي " الرفاهية دولة أزمة " عليه أطلق فيما األزمات وتلك التغيرات
 (.16-15: 2011معمر، )لشعبها  والرفاهية الرعاية توفير في نفوذها وتقل  الدولة إمكانات

 

 :عناصر المنظمة الدولية 2-2-3
 دولية تتطلب توافر العناصر اآلتية:يتضح من تعريف المنظمة الدولية أن المنظمات ال

 مجموعة من الدول: .1

 ؛لدولة واحدة إقامة منظمة دولية ال يمكن تمثل المنظمة الدولية مجموعة من الدول وهذا يعني أن
ألن قيام دول بإنشـــاء منظمة يعني أنها تمثل الدولة. وبالتالي تتحمل الدول مســـيولية تلك المنظمة 

 ية المنظمة الدولية هي الشخصية القانونية للدولة التي أنشأتها.  منها وتصبش شخص اً فتكون جزء

 
 صفة الدوام:  .2

ه ترض معين تنتهي بانتهائ لتحقيقيجب أن يكون إنشــــــــــــاء المنظمة الدولية بشــــــــــــكل دائم وليس 
دولية ألن المنظمة ال ؛ويقصــد بالدوام توافر صــفة االســتمرار فال يتصــور وجود منظمة ميقتة ذلك

حماية  يالدولية ففقد اســــــــــــتقاللها وتبقى معلقة بإرادة الدول في حين تعمل المنظمة تير الدائمة ت
، وال يقصـــــد بصـــــفة الدوام أن تعمل أجهزة المنظمة كلها بصـــــورة دائمةمصـــــالش الدول األعضـــــاء 

نما يكفي أن تكون المنظمة قادرة على ممارســــة نشــــاطها في أي وقت  بصــــفة دائمة دون توقف وا 
 (.22: 2010ق أهدافها )الفتالوي، تراه مناسبًا لتحقي

 
 اإلرادة الخاصة بالمنظمة: .1

به المنظمة أن لها إرادة مســــــــــــتقلة عن إرادة الدول األعضــــــــــــاء وبهذا تتميز عن  زإن أهم ما تتمي
إرادة قانونية مســـــــــتقلة خاصـــــــــة بها. وتتمتع بمجموعة  الدولية تملكالميتمرات الدولية.  فالمنظمة 

دارة خاصـــــة طبقًا لمعاهدة إنشـــــائها.  واإلرادة الخاصـــــة المســـــتقلة للمنظمة  من االختصـــــاصـــــات وا 
جعفر، تعنى أنهــا تمــارس أعمــالهــا من دون أن تخضــــــــــــــع لتوجيهــات دولــة معينــة في المنظمــة )

1992 :7.) 
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 الصفة الدولية: .4
تالبًا ما تقوم المنظمات الدولية بين الدول عن طريق أشـــــــــــخا  طبيعيين يمثلونها في المنظمة، 

من الدول األعضــاء كل منها تتمتع  اً كام القانون الدولي فالمنظمة الدولية تضــم عددوتخضــع ألح
هذه الدول جميعها اجتمعت في هذه المنظمة لتكون شــــــــخصــــــــية  الدولية،بالشــــــــخصــــــــية القانونية 

 (.79: 1991، يونس)مصالحها قانونية دولية جديدة تعمل على حماية 
 
 معاهدة دولية: .5

لية بدون معاهدة دولية تعقدها الدول الراتبة في إنشـــــــــــــــاء منظمة.  ال يمكن أن تنشـــــــــــــــأ منظمة دو 
المعاهدة بأنها "اتفاق دولي بين دول  1969وعرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة عام 

من  ثرأكبصـــــــــورة خطية وخاضـــــــــع للقانون الدولي، ســـــــــواء أثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنين أو 
مة مكتوبة.  المنظ معاهدة إنشاءكانت تسميته الخاصة".  ويشترط أن تكون الوثائق المترابطة، وأيًا 

فال يعتد باالتفاقات الشـــــــــفوية بين الدول وبغض النظر عما إذا كان االتفاق الخطي بوثيقة واحدة، 
والســــــــــــبب في ذلك كون المعاهدات الدولية المكتوبة يجعلها أكثر   أو أكثر من الوثائق المترابطة.

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

 

 :الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية 2-2-4
دافها القانوني وبين أه تقوم المنظمة الدولية بناء على اتفاق دولي ينشـــــــــــــئ المنظمة ويحدد نظامها

واختصـــــاصـــــاتها واألجهزة التي ســـــتعمل بها لتحقيق هذه األهداف والقواعد التي تحكم ســـــير العمل 
بها. وقد جرى العمل على أن يأخذ مثل هذا االتفاق الدولي صـــــورة المعاهدة الدولية.  وال يهم بعد 

 (.16: 2002خضير، )ي السياسذلك تسمية هذه المعاهدة بالميثاق أو الدستور أو النظام 
 

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

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

 معاهدة إنشاء المنظمة والتي تعد دستور المنظمة. .أ
 هدات الدولية التي تعقدها الدول األعضاء في إطار المنظمة.المعا .ب
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أحكام القانون الدولي ومصـــــــــــــادره الواردة في المعاهدات الدولية أو في العرف أو الواردة في  .ت
 .األخرىمصادر القانون الدولي 

 اللوائش الداخلية التي تضعها المنظمة الدولية لتسهيل تنفيذ أهدافها. .ث
 المنظمة.القرارات التي تتخذها  .ج
 .تستمد من نشاط أجهزة المنظمة الدولية وفروعها العرفية التيالقواعد القانونية المكتوبة أو  .ح

 

 :أنواع المنظمات الدولية 2-2-6
العناصــــــــــــــر على المنظمات الدولية يدفعنا إلى التمييز بين المنظمات الدولية  تســــــــــــــليط هذهإن 

فتقد هذه األخيرة إلى الشـــــــــــخصـــــــــــية القانونية حيث ت ،الحكومية والمنظمات الدولية تير الحكومية
وليس وفقا لمعاهدة دولية، وأن أعضـــــــائها تالبا ليســـــــوا  (ما)كونها تنشـــــــأ وفق نظام قانوني لدولة 

، رتم وجود وظيفة تعاون لكن مداها يكون محدودًا بإرادة الدول وال تلزمها أفراٌد عاديوندواًل بل 
الدولية الحكومية التي تثار مســــــــــــــيوليتها الدولية  في ذلك أي وثيقة دولية على عكس المنظمات

أن تصـــــنيف المنظمات الدولية يطرح أيضـــــا جملة من االختالفات  بســـــبب اإلخالل بالتزام دولي.
بين الدراســـــــين، فيرى بعض الدارســـــــين أنه يمكن تقســـــــيم المنظمات من حيث االختصـــــــا  إلى 

 ،تحدة، ومنظمة الوحدة اإلفريقيةمنظمة األمم الم :مثل ،منظمات عامة تمارس أنشــــــــــــــطة متعددة
كما يمكن تصــــنيفها من حيث  ،ومنظمات متخصــــصــــة تقوم بنشــــاط واحد كصــــندوق النقد الدولي

  :2212البعد المكاني إلى منظمات عالمية يشـــــــمل نشـــــــاطها في نطاق محدد من الدول )بورنين،
10.) 
 

العضــــوية  ىإلفبالنظر  يقترح البعض اآلخر معايير وعوامل مختلفة لتصــــنيف المنظمات الدولية،
منظمات إقليمية مغلقة تقتصــــر عضــــويتها على بعض  إلىفي المنظمات الدولية يمكن تصــــنيفها 

وباالعتماد على معيار االنضــــــــــمام فتصــــــــــنف  ،الدول ومنظمات دولية عالمية مفتوحة لكل الدول
مات نظالمنظمات الدولية إلى منظمات مشـــــروطة ال يقبل عضـــــويتها إال بتوفر شـــــروط معينة وم

تير مشــــــــروطة يكفي الطلب العادي للتعبير عن رتبة الدول في االنضــــــــمام إليها، أما باالعتماد 
على معيار طبيعة النشـــاط فتصـــنف إلى منظمات دولية عامة ومنظمات دولية متخصـــصـــة، كما 

( واإلدماج cooperationيذهب بعض الكتاب إلى تصـــــــــــنيف المنظمات على أســـــــــــس التعاون )
(integrationأ ) و يعتمد على معيار االختصـــــــــــا  فتصـــــــــــنف إلى منظمات عالمية ومنظمات

لى منظمات  ذات اختصـــــــا  عام ) منظمة األمم المتحدة وعصـــــــبة  متخصـــــــصـــــــة أو إقليمية وا 
األمم( ومنظمات متخصـــــــــــصـــــــــــة في الميدان االجتماعي ) منظمة العمل الدولية( أو في الميدان 
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:  2014صــــــــندوق النقد الدولي...الخ( )حجاج، االقتصــــــــادي ) البنك الدولي لإلنشــــــــاء والتعمير، 
121.) 

 

 :وقد صنفها البعض إلى أنواع أخرى 

بين المنظمات الدولية من حيث نطاق عضــويتها،  التمييزللمنظمات الدولية أنواع مختلفة ويمكن 
  ومجال نشاطها وطبيعة هذا النشاط.

 من حيث نطاق العضوية: .1

عالمية وأخرى إقليمية: فالمنظمة العالمية هي تلك المنظمة تنقســـم المنظمات الدولية إلى منظمات 
التي تضـــــــم كل الدول أو تســـــــمش بإمكانية انضـــــــمام كل الدول إليها كمنظمة األمم المتحدة والبنك 

 العالمي ومنظمة العمل الدولية.

ن م أما المنظمة اإلقليمية فهي تلك المنظمة الجزئية التي ال تضــم في عضــويتها إال عددًا محدوداً 
الدول بالنظر لوجود رابطة تضــــــــامن محدودة تجمع فيما بينها. وتتنوع روابط التضــــــــامن فقد تكون 
جغرافيــة كمنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة. ومنظمــة الــدول األمريكيــة أو أمنيــة كمنظمــة حلف شــــــــــــــمــال 

كمنظمة الدول المصـــدر للبترول. بل قد تتواجد أكثر من رابطة للتضـــامن  اقتصـــاديةاألطلنطي أو 
سمش بإنشاء المنظمة اإلقليمية كجامعة الدول العربية: فروابط التضامن العربي حضاريًا وجغرافيًا ت

 (.122: 2014، حجاج) ساعدت على إنشاء هذه المنظمة اإلقليمية

 
 . من حيث مجال النشاط:2

 يمكن تقســــــيم المنظمات الدولية إلى منظمات شــــــاملة، وأخرى نوعية. فالمنظمات الدولية الشــــــاملة
تخت  بكل النشـــــــــاطات الســـــــــياســـــــــية واألمنية واالقتصـــــــــادية واالجتماعية والثقافية كمنظمة األمم 
المتحدة، وجامعة الدول العربية. أما المنظمات الدولية النوعية فيقتصر نشاطها على مجال معين: 

لثقــافـة افقــد يكون اقتصـــــــــــــــاديــًا كــالبنــك العــالمي، أو ثقــافيــا كمنظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والعلوم و 
 (.23: 1990، وسالمة)الدقاق  )اليونسكو(، أو اجتماعيًا كمنظمة العمل الدولية

 
 من حيث طبيعة النشاط:. 6

آخر مادي، و  ســلوكي،تتنوع النشــاطات التي تباشــرها المنظمات الدولية فهي نشــمل نوعين: نشــاط 
 أو عملي.
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و العمل على تنفيذ ما ســــــبق فالنشــــــاط الســــــلوكي عبارة عن تكوين قواعد دولية عامة أو خاصــــــة أ
تقريره من قواعد في إطار المنظمات الدولية. فتأخذ شـــــــــــــكل إنشـــــــــــــاء االتفاقيات والقرارات الدولية، 
ومراقبة احترام وسريان هذه األعمال القانونية ومثال ذلك منظمة العمل الدولية. أما النشاط المادي 

وارد بمقتضــــــى الوســــــائل والم ذلكإلدارة، و أو العملي فيتحقق لدى قيام المنظمة ذاتها بالتصــــــرف وا
التي تملكها أو عن طريق تلك التي تضــــــعها الدول األعضــــــاء تحت تصــــــرفها فعناصــــــر النشــــــاط 
المادي أو العملي تكمن في وجود ســــــــــــــلطة تقوم باتخاذ القرار من خالل إدارة أو جهاز معين يتم 

فظ ة تحت تصـــــرفه كعمليات حتكوينه لغرض معين، مع وضـــــع الوســـــائل المالية والمادية والبشـــــري
الدقاق ) السالم عن طريق القوات الدولية وبرامج المساعدات الدولية كبرنامج األمم المتحدة للتنمية

 (.24: 1990، وسالمة
 

 :تمويلها ونظام الحكومية غير الدولية للمنظمات التنظيمي الهيكل 2-2-7

 تير الدولية والمنظمات بصــــفة عامة الحكومية تير للمنظمات التنظيمي الهيكل أن األمر واقع
 من به يرتبط وما رئيسية وفرعية ولجان أجهزة من عليه يقوم بما الخصو  وجه على الحكومية

 الظروف من العديد على وتنوعا عاااتس أو ضيقا يتوقف إنما المنظمة نطاق خارج ومكاتب فروع
 إلى بالنســــــــبة ذلك هتمامهاا مجاالت أو عملها ونطاق المنظمة بتاريخ الصــــــــلة ذات والعوامل
 في العضـــوية نطاق عن فضـــال أعمالها مهام فيه تباشـــر الذي للمجتمع المشـــترك العالم الصـــالش
 على الحكومية الدولية والمنظمات الدول من بالغير واتصـــاالتها عالقتها تشـــعب ومدى المنظمة
 (.19: 2011)معمر، اختصاصها وتنوع فيها العضوية نمط اختالف

 

 إدارة يتولى تنفيذي مدير وجود في التنظيمي هيكلها يختزل حكومية تيرة دولي ماتمنظ توجدو 
 كما لمنظمه التنفيذية األمانة أو اللجنة فريق معا يشــــكلون الذين المديرين من عدد مع المنظمة

 ومنظمة الفنون مجال في والتجارة الصناعة لتشجيع الملكية الجمعية إلى بالنسبة مثال الشأن هو
 األوروبي والمكتب الدولي البيئة قانون في األبحاث ومركز الفكرية الملكية مجال في لةالعدا

 مجلس في الحكومية تير للمنظمات التنظيمي الهيكل يتجســـــــــد وقد  .المســـــــــتهلكين لجمعيات
 أمانة من بدعم المنظمة أعمال إدارة بمقتضــــــاها يتولى تنفيذية ســــــلطات له تكون الذي األمناء
 هو كما المقر بلد في المنظمة أعمال إدارة تتولى الفرعية أو اإلقليمية ماناتاأل وبعض رئيســــيه
 يتســــع حكومية تير ةدولي لمنظمات أخرى حاالت وثمة الثالث العالم شــــبكة إلى بالنســــبة الحال
 الرئيس من يتألف ومكتبا تنفيذية لجنة المديرين مجلس جانب إلى ليضــــــــــــم التنظيمي هيكلها
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)أفندي،  العامة للمصـــلحة الفكرية الملكية مســـتشـــاري منظمة في الشـــأن هو مامثل للخزانة واألمين
2006 :122.) 

 
 غير الحكومية(:)الدولية  تمويل المنظمات 2-2-7-1
، فكلما أمكن التغلب على مشـــــــكلة الدولية )تير الحكومية(التمويل عصـــــــب الحياة للمنظمات  ُيعد

تلفة، كلما اســــــــتطاعت هذه المنظمات أن تحقق شــــــــش الموارد المالية وتوفيرها من مصــــــــادرها المخ
المنوط بهــا ولقــد أثبتــت كثير من الــدراســــــــــــــــات الميــدانيــة التي طبقــت على المنظمــات تير  الــدور

 وبصـــــــــورة، الحكومية أن مشـــــــــكلة التمويل هي من أهم المشـــــــــاكل التي تعاني منها هذه المنظمات
 التمويل العام )حكومي( والتمويل عامة يتم تمويل المنظمات من ثالث مصـادر أسـاسـية تتمثل في

الذاتي من خالل مســاهمات واشــتراكات األعضــاء والهبات والوصــايا إضــافة إلى ممارســة األنشـطة 
أما المصــــــــــدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي ممثال في معونات نقدية أو  . المولدة للدخل

 (.64: 2222سمك وصدقي، )منظمات عينية تقدمها دول أو 
 
تير الحكومية والتطوعية يكشف أن هناك تنوعا في  للمنظمات إن تحليل البيانات المالية  

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

داراتها المحليةالحكومة  والمنش والتي تقدمهاالرسوم  -  .وا 
 المجموعة األوروبية. -
 تثمارات.االس -
 المتبرعون.  -
 الشركات. -

 
 العوامل المؤثرة في قرارات تمويل المنظمات الدولية: 2-2-7-2

إن أســــاليب تمويل مختلف المنظمات الدولية تحددها خمســــة عوامل مؤثرة في عمليات التمويل 
 (.258-257: 2004)صوفان،  المختلفة للدول النامية:

شــــــــــروط المطلوب توفرها بصــــــــــورة عامة لحدوث التمويل، أن تتفق الدولة طالبة التمويل مع ال .1
بين منظمات التمويل الدولية، والتي يحددها الوضــــــــــــــع  (ما)وهي في الغالب متشــــــــــــــابهة إلى حد 
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االقتصــــــــــــــادي للدولة طالبة التمويل، وجهودها وجديتها في عملية التنمية، والتوزيع الجغرافي بين 
 الدول.

دون تيرهــا بــالتمويــل نظرًا لحصــــــــــــــولهــا على ثقــة مــا يحــدث عمليــًا أن تظهر بعض الــدول   .2
المنظمات الدولية ولجدية المســـــــــــيولين فيها دون التركيز على حاجة البلد قدر ما يحقق من فائدة 
ملموســــــــــة بنشــــــــــاطه، وهذا أدى إلى عدم حصــــــــــول العديد من الدول النامية األشــــــــــد فقرًا إلى ثقة 

لتدني مســتويات األداء فيها ووجود الفوضــى المنظمات الدولية والحصــول على تمويل منها، نظرًا 
في مشروعاتها اإلنسانية، والعامل األكثر تأثيرًا لفقدان الثقة، الفوضى اإلدارية والفساد التي تسود 

 منظمات تلك الدول.
طبيعة المشــــــروعات المطلوب تمويلها، فكلما كانت المشــــــروعات مدروســــــة دراســــــة متأنية من  .1

ى والعائد االقتصــــــــادي قصــــــــير أو طويل المدى، الذي يعود على حيث البيئة واألســــــــاليب والجدو 
الدولة طالبة التمويل كلما زادت فرصــــــــة الموافقة، والعكس صــــــــحيش، وتكون دائمًا مبررات رفض 
تمويل مشــاريع معينة يرجع إلى هذا االعتبار وهو النظام الرســمي الذي تتبناه المنظمات في عدم 

 موافقتها على تمويل المشاريع.
ع ذلك إلى مدى اختيار المنظمة المناســــــــــــبة لتمويل معين، أو اختيار التوقيت المناســــــــــــب يرج .4

جراء اتصاالت ميدانية لمعرفة الميثرات الخاصة بقبول الطلب والنتائج المتوقعة،  لتقديم الطلب، وا 
إضـــــــافة إلى تأثير األشـــــــخا  الذي يقفون وراء طلب التمويل وتأثيراتهم الشـــــــخصـــــــية وعالقاتهم 

ومكانتهم الدولية، مما يخلق لدى المنظمة طابعًا إيجابيًا بكفاءات وجدية وخصـــــــوصـــــــية  الواســـــــعة
الذين تتعامل معهم المنظمة في الدول طالبة التمويل، على الرتم من أن المنظمات تحر  على 

 سلوكها وتحاول في سياساتها التمويلية أن تبتعد عن أي اعتبار خا .
ول طالبة التمويل، برضــــــــى مســــــــيولي الدول صــــــــاحبة هناك ميثرات تتصــــــــل بمدى تمتع الد  .5

الصــــوت األقوى في المنظمة، مما يجعل المنظمة تواجه مشــــكلة تتصــــل باالســــتقاللية والحياد في 
ســياســتها التمويلية وتطبيق شــروط التمويل على دولة دون أخرى العتبارات خارجية ال عالقة لها 

  .بميثاقها ولوائحها المنظمة
 

ن مشـــــــــكالت الدول النامية الســـــــــياســـــــــة والتنظيمية تيثر على عالقاتها مع مما ســـــــــبق نســـــــــتنتج أ
 ســـــــياســـــــات التمويليةالالمنظمات الدولية ووكاالتها المتخصـــــــصـــــــة، إضـــــــافة إلى طبيعة واختالف 

لمختلف المنظمات الدولية لدى التعامل مع الدول النامية، وهذا يتطلب التعامل مع البالد النامية 
إلنسانية وحقوق اإلنسان دون اعتبار لسياسات مسيولي تلك الدول وذلك بالتركيز على الجوانب ا

 لتغليب النظام والعدل والمساواة وحقوق اإلنسان األساسية دون أية اعتبارات أخرى. 
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العوامل التي أثرت على قرارات التمويل من قبل الجهات المانحة في  وتشــــــــــــــير الباحثة إلى أن
اع تزة، والتي باعتبارها شــــكلت عائقًا أمام عملية التمويل األراضــــي الفلســــطينية وخاصــــة في قط

من قبل تلك الجهات، كاســـتمرار الحصـــار اإلســـرائيلي لمدة ســـنوات على قطاع تزة، وتراجع دور 
التمويل نتيجة االنقســــــام والوضــــــع الســــــياســــــي، فلم تعد تلك المنظمات قادرة على ســــــد احتياجات 

يمية على الســــــــــاحة العربية )الربيع العربي(  التي أثرت المجتمع، باإلضــــــــــافة إلى المتغيرات اإلقل
على التمويل المتجه لقطاع تزة، حيث ســـحب منه لصـــالش المناطق التي تضـــررت بفعل الثورات 
مما أدى إلى شــــــــــــــش ونق  التمويل في المنظمات الدولية، إلى جانب ضــــــــــــــعف التمويل لدى 

ــدوليــة الممولــ قرارات التمويــل لبعض أثر على ة لصــــــــــــــــالش قطــاع تزة.  وهــذا كلــه المنظمــات ال
فأصـــــــبحت تنفذ المشـــــــاريع وفق أجندات  الممول،المنظمات، ما جعلها تنســـــــاق وراء ريية وأجندة 

يرســــمها لها، حيث لم تعد الفئات المســــتهدفة تســــتفيد منها بشــــكل حقيقي، وهذا عكس ســــلبًا على 
 عمل المنظمات.

 

 الصــــــعيد الرســــــمي والعمل الدولي، لوضــــــع على اً وترى الباحثة بأنه ينبغي أن يكون هناك تالحم
عداد ا  حل لمشـــــــــــــكلة العجز في التمويل، وذلك من خالل تنســـــــــــــيق و تعاون وشـــــــــــــراكة حقيقية، و 

الدراســات ووضــع الخطط لمعاجلة هذه المشــاكل، وأن نبذل الجهود المبنية على منهجية واضــحة 
ال ســــــيما القطاع الصــــــحي ومدروســــــة للتقليل من األزمات التي تعاني منها المنظمات الحكومية و 

الحكومي والذي بحاجة ماســــة إلى اســــتمرارية وتعزيز مصــــادر التمويل من قبل المنظمات الدولية 
، لذلك فالقطاع الصــــــــــــحي بحاجة إلى زيادة حجم التمويل المخصــــــــــــ  له، وبتغطية  له الداعمة

ظل وجود  ية فيالعجز الحاصل في الموارد )الوقود( الالزمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصح
 األزمات )انقطاع التيار الكهربي(  التي يعاني منها سكان قطاع تزة. 

 

 :تطور أهداف ومهام المنظمات الدولية 2-2-8

 بتطور واســــعا جوهريا اً شــــهد تطور  الدولية قد المنظمات بها تضــــطلع التي والمهام األنشــــطة نإ
 مختلف على نفسـها تفرض ره شـائعةظاه باتت حتى المنظمات هذه بها مرت التي النشـأة مراحل

 المنظمات تنشـــدها التي األهداف تصـــنيف يمكن ةعامة وبصـــف  .المجاالت كافة وفي األصـــعدة
 األهداف من رئيســــيين نوعين إلى بها تضــــطلع التي والمهام األنشــــطة مختلف وراء من الدولية
 النوع يكمن حين في الواســــــع بالمفهوم ةاقتصــــــادي أتراض تحقيق على العمل في أولهما يكمن
 أو الدولية أو الداخلية المجتمعات تيرق معينه قضـــــايا عن الدفاع في األهداف هذه من األخر
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  .ةمعين لجهات المطلوبة والدراســـــات بالبحوث والقيام واالســـــتشـــــارات الخدمات وتقديم معا كالهما
 تحقيق على الدولية المنظمات جانب من العمل لتشـــــمل األولى الفئة من العمل أهداف وتتســـــع
 إلى الصـــــحية الخدمات ذلك في بما المحتاجين إلى المختلفة الخدمات تقديم خالل من الرفاهية
 واألدوية األتذية والمالبس توزيع :مثل ،للفقراء الخاصــــة الحاجات وتلبية المســــاعدة تقديم جانب
 إلى طبيعيةال وتير واألزمات الطبيعية الكوارث أوقات في وخاصــة المســاعدة أشــكال من وتيرها
 النهاية في يضـــمن بما الجماعات الفقيرة على أســـاســـيه بصـــفه تركز إنمائية بأعمال القيام جانب
 اســتشــارية خدمات تقديم إلى جانب عموما الفقيرة والمجتمعات الدول في االقتصــادية التنمية بلوغ

 لاج من بها خاصـــــة مشـــــروعاتب القيام ذلك في بما ةمعين جهات لحســـــاب ودراســـــات وبحوث
 أو الناشـــــــــئة المشـــــــــكالت القائمة لحل المقترحات تحســـــــــين أو جديدة مقترحات وتطوير ابتكار

 (.50: 2002، عبد العظيممعين ) مجال في الموجودة

 

 :الدول حكومات ما عالقة المنظمات الدولية 2-2-9

نما ،واحده طبيعة ذات ليســـــــــت الدول بحكومات الحكومية تير الدولية المنظمات عالقةإن   وا 
 تتخذها التي واألشــــكال الصــــور وتتعدد كما ،ألخرى ةحال من طبيعتها في العالقات هذه تباينت

 الدولية المنظمات بين المتبادلة العالقات طبيعة تتباين.  الجهتين بين فيما المتبادلة العالقات
 بطبيعة الصــــــلة ذات والمتغيرات العوامل من للعديد نتيجة الدول حكومات وبين الحكومية تير

 به تضـــــــلع الذي النشـــــــاط طبيعة عن فضـــــــالً ، المعنية الدولة في الســـــــياســـــــي النظام وتوجهات
 النظام في الفاعلة الكبرى والقوى عموماً  الخارجية بالقوى وعالقاتها الحكومية تير المنظمات

 (.23: 2011معمر، )الخصو   وجه على الدولي

 

  -الحكومية تير المنظمات بين ما المتبادلة قةالعال نجد فإننا ، وتفصــيالً  بيانا أكثر أخرى وبعبارة
 والصــــــــغرى الضــــــــعيفة الدول أو الثالث العالم دول في الحكومات وبين -والدولية منها األهلية
 المنظمات هذه بين المتبادلة العالقات تلك عن واسعة بدرجه أو طبيعتها في تختلفة عام بصفه
 الكبرى والدول القوية الدول حكومات فيها ابم، المتقدم العالم في الدول حكومات وبين ذاتها
 دولة أية في الحاكم السياسي النظام طبيعة باختالف الذكر سالفة العالقات وتختلف كما، عموماً 
 المنظمات بين العالقات على الغالبة فالسمة، تحديداً  أكثر أخرى وبعبارة، الديمقراطية من وموقفه
 هذه أن عامة الديمقراطية تير والدول الثالث العالم دول حكومات وبين عموماً  الحكومية تير

 ترى ال جانبها من فالمنظمات. المتبادل الثقة وعدم والريبة الشــك من أســاس على تقوم العالقات
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 وراء من المتوخاة األهداف تحقيق وبين بينها يحول عثرة حجر إال الدول هذه حكومات في
 واحد منظور من إال المنظمات تلك إلى معنيةال الدول حكومات تنظر ال حين في ، إنشـــــــائها
  وتدعمها الخارجية القوى تســتخدمها هدم معاول تكون أن إال تعدو ال الدولية المنظمات أن مفاداة
 (.84-83: 2007)الهاللي،  .للدول الوطنية والسالمة األمن وتهديد الداخلي االستقرار لزعزعة

 الحكومية تير المنظمات وبين الحكومات بعض بين ما المتبادلة والريبة الشـــك عالقات وتتبدى
 رصد من الحكومية تير المنظمات تقارير تتضمنه فيما يتمثل ما منها ،عده وأشكال مظاهر في

عاقة لها الحكومات معاداة على الدالة واألحداث الوقائع وتســــــجيل  ويقابل ،عمله لمهام أدائها وا 
 مباشــــــــــرة على والالحقة الســــــــــابقة الرقابة تإجراءا تشــــــــــديد من الحكومات عليه دأبت ما ذلك

 3(: نت2214مجلة الدفاع الوطني، )لنشاطها  الحكومية تير المنظمات

 

 تتمثل الالحقة الحكومية الرقابة مظاهر أهم نإف، الحكومية تير الدولية بالمنظمات يتصــل وفيما
نهاء المنظمة مقر إتالق في  إلى، فيها مقر ةللمنظم كان إن الدولة في القانوني وجودها وا 

بعادهم الدول إلى مبعوثيها وطرد المنظمة وفد مهمة إنهاء جانب  ،ةعام وبصــفه .أراضــيها من وا 
 الحكومية تير للمنظمات تســــــــــــــمش -بأخرى أو بدرجه- الغربية الديمقراطيات أن فالمالحظ
 لهذه يتيش بما ةرســــــــمي تير أو ةرســــــــمي قنوات خالل من القرار صــــــــنع أجهزة إلى بالوصــــــــول

 خدمات تقديم أو تغييرات بإدخال تطالب وأن أحياناً  الحكومية الســــــياســــــات تنتقد أن منظماتال
 تير الدول أو الشــــــــــمولي الحكم ذات الدول في تماماً  ذلك خالف على الحال ،ةمعين جديدة

 بل لدورها تهديداو  لها منافســــاً  دهاوتع الحكومية تير المنظمات بعمل تضــــيق والتي الديمقراطية
 العالقات عةيطب تباين أن البيان عن وتني  محتمل أو حقيقي عدو أنها على يهاإل وتنظر
 من ألخرى حاله من الدول حكومات وبين الحكومية تير الدولية المنظمات بين ما المتبادلة
)أفندي،  العمل من به تقوم فيما المنظمات هذه دور على -ســـــــــلباً  أو إيجاباً – ييثر أن شـــــــــأنه
2006 :46-47.) 

 

 (.44: 2006، أفندي) :الدول حكومات ما المتبادلة العالقات أشكال 2-2-9-1

  دوتععام،  بوجه الدولية المنظمات نجاح في تســــــــــــــهم التي العوامل حدأ الحكومي التأييد يعد
 تكون ما أحياناً ، فكبير حد إلى ةعقدمو  متناقضـــة عالقة الدولية والحكومة المنظمات بين العالقة
 ومن ،التضـــــارب بعض على تنطوي قد ةثالث أحيان وفي ةصـــــراعي تكون ىأخر  وأحياناُ  تعاونية

                                                           
3  1/7/2114http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?40919#.VVCNZ9LvFG0 
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 ومن ألخرى دولة من تختلف العالقة هذه، فالطرفين بين للعالقة واحد نمط وجود تصور الصعب
، ألخرىة زمني فترة من المنظمة لنفس بالنســــبة وحتى ،ألخرى ةمنظم ومن ،ألخر ســــياســــي نظام
 الدولية والمنظمات والحكومة المجتمع من كل طبيعة على يتوقف فاألمر، تيره إلى ةقضـــي ومن

 العالقات تتخذها التي واألشـــــكال الصـــــور وتتعدد االهتمام موضـــــع والقضـــــية التاريخية واللحظة
 :الدول حكومات وبين الحكومية تير الدولية المنظمات بين فيما المتبادلة

 مكاتب ألحد أو الرئيســــــي للمركز ســــــواء الدولة في مقر على الحصــــــول فرصــــــة أوال فهناك-1
 تفعيل-فرعياً  أو كان رئيســــياً -المقر خالل من لها يتســــنى حيث، الحكومية تير الدولية المنظمة
، فيها العام الرأي قطاعات وبمختلف المعنية الدولة في بالمســــــــــــــئولين عالقاتها وتعزيز دورها
 المنظمة دور تدعيم شــــــــــأنها من كثيرة ومعنوية مادية مزايا من ذلك عليه ينطوي لما بالنظر
 .وفعال منتج نحو على عملها بمهام االضطالع من وتمكينها

 بواســــطة ومخاطباتهم الدول مختلف في بالمســــئولين الحكومية تير الدولية المنظمة اتصــــال-2
 حالة وتتبع برصـــــــد المعنية المنظمة قيام على بناء األفراد مشـــــــكالت لحل برقيات أو مذكرات
 .المعنى البلد في اإلنسان حقوق

 بإرســـــال المعنية المنظمة قيام من الطرفين بين المتبادلة العالقات تشـــــهده ما أيضـــــا وكذلك-6
 هدف، باإلنسـان لحقوق انتهاكها عن الحديث يتردد ةمعين دول إلى الحقائق تقصـي ولجان خبراء

 بنيت أن للمنظمة يمكن، الواقع رضأ من ةدقيق وبيانات معلومات على والحصـــول تقارير عدادإ
  .وحلها تسويتها بشأن المساعي بذل أو (ما (قضية عن الدفاع في خطتها أساسها على

 

أهم المنظمات الدولية التي تدعم القطاع الصـــــحي الحكومي في قطاع  2-2-11
 :غزة

عملت العديد من المنظمات األجنبية في القطاع الصـــحي باختالف أنشـــطته )كالدعم النفســـي، أو 
(، حيث كانت نســــــــــــــبة الفروع العاملة في هذا خ.... اليم معدات وتجهيزاتالعالج الطبي، أو تقد

يمثـل القطـاع الثـاني  (، وهو%63القطـاع من إجمـالي الفروع العـاملـة في محـافظـات قطـاع تزة )
 (.12: 2014بعد القطاع اإلتاثي في دعم تلك المنظمات له )دليل الجمعيات األجنبية، 
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 حي: مجال الصالعلى رعاية أحوال الالجئين الفلسطينيين في  الدولية التي تعمل المنظماتومن 
 (: (WHO: World Health Organizationمنظمة الصححة العالمية. 1

 7 ت فيشأوقد أن ،متخصصة في مجال الصحة مم المتحدةلألهي واحدة من عدة وكاالت تابعة 
، وهي الســـــــلطة التوجيهية والتنســـــــيقية ضـــــــمن ســـــــويســـــــرا، جنيفومقرها الحالي في  م1948أبريل 

منظومة األمم المتحدة فيما يخ  المجال الصــــــــــــــحي. وهي مســــــــــــــيولة عن تأدية دور قيادي في 
معالجة المســـــائل الصـــــحية العالمية وتصـــــميم برنامج البحوث الصـــــحية ووضـــــع القواعد والمعايير 

تجاهات لدعم التقني إلى البلدان ورصــد االوتوضــيش الخيارات الســياســية المســندة بالبي نات وتوفير ا
في القرن العشــــرين، بدأت الحكومات تتخذ تدابير ألول مرة في التاريخ، ليس   .الصــــحية وتقييمها

فقطا للحفاظ على ســــــكانها من األمراض المســــــتوردة، ولكن أيضــــــًا من أجل العمل لحماية وتعزيز 
 (.18-17: 2012)يوسف،  الصحة

 

القرن الحادي والعشـــرين، مســـيولية مشـــتركة تنطوي على ضـــمان المســـاواة وقد باتت الصـــحة، في 
في الحصول على خدمات الرعاية األساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة األخطار عبر 

 .الوطنية
 أهدافها:

  .توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب حتى اآلن 
  على الصـــــــعيد العالمي وضـــــــبط برنامج البحوث إنها تســـــــعى إلى معالجة المســـــــائل الصـــــــحية

 .األعضاء للبلدانالصحية وتوفير الدعم التقني 
 رســــــــاء شــــــــراكة فاعلة مع عدة أطراف لتنفيذ البرامج  إصــــــــدار معلومات صــــــــحية موثوق بها وا 

 4: نت(who ،2216)الصحية 
الطبية  توتوفير األدوية والمســـــتهلكا توفير الوقود للمســـــتشـــــفيات،هم المشـــاريا الصـــحية: أمن 
 من خالل تعزيز مشــــاركة المجتمع تعزيز وصــــول المرضــــى النفســــيين إلى الخدمات النفســــيةو 

 . المدني في تقديم الخدمات ومحاربة الوصمة والتمييز
 

القطاع الصـــــحي الحكومي بقطاع تزة  لدعم قد خصـــــصـــــت ميزانيةإن منظمة الصـــــحة العالمية 
خصـــــصـــــت منها ، وقد ويل المشـــــاريع الصـــــحيةلتم ؛ وذلكمليون دوالر أمريكي 3من بلغت أكثر 

لمستشفيات اكما ساهمت في تزويد  .شراء وتوريد األدوية والمستهلكات الطبيةلمليون دوالر  4.6

                                                           
4 w.who.int/about/role/arhttp://ww 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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زة تواســـتئجار مخازن لوزارة الصـــحة الفلســـطينية بقطاع  ،معدات طبية والتنســـيق إلدخالبالوقود، 
    5(2216صبش، )
 
 لطفولة )اليونيسف(:. صندوق األمم المتحدة لرعاية ا2

، 1966، صــندوق الطوارئ الدوري للطفولة وفي عام م1943أنشــأت الجمعية العامة في ديســمبر
االهتمام  في هلدور ، تم منش الصــندوق جائزة للســالم 1936عليه اســم اليونيســف وفي عام  أطلقت

إقليميًا ( مكتبًا 67بطفولة وصـــــــلة عمله بالســـــــالم الدولي، يمارس اليونيســـــــف نشـــــــاطه من خالل)
 ( دولة نامية.119لخدمة )

( عضوًا، ويجتمع سنويًا لوضع السياسة 41تتكون إدارة اليونيسف من مجلس تنفيذي يتألف من )
قرار الميزانية، ويرأس المجلس مدير تنفيذي ومقر الصـــندوق  العامة للصـــندوق، ودراســـة برامجه وا 

 كومات والتبرعات التي تقدم من قبلمدينة نيويورك، أما موارد الصندوق فتأتي من مساهمات الح
:  2004صـــــــــــوفان، )ميزانيته المنظمات والهيئات واألفراد، ويســـــــــــاهم األفراد مســـــــــــاهمة كبيرة في 

286.) 
 الخدمات لألطفال حديثي الوالدة في مجمع الشفاء الطبي. تحسين الصحية:من أهم المشاريا 

 
 (:UNFPA. صندوق األمم المتحدة للسكان:)1
مم المتحدة للســكان نشــاطاته بوصــفه صــندوق األمم المتحدة لألنشــطة الســكانية، بدأ صــندوق األ 

                                         .وكان يديره في األصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
عينت الجمعية العامة لألمم المتحدة الصــــــندوق للقيام بدور قيادي في منظومة األمم المتحدة وقد 

، وتتمثل البرامج واألنشطة الرئيسية للصندوق في مجال الصحة ل تعزيز البرامج السكانيةفي مجا
أجمعت الدول م  2222خالل قمة األلفية ســــــنة والنوع االجتماعي والســــــكان والتنمية. و  اإلنجابية

 .م2015دولــة على مســــــــــــــــاعــدة الــدول األكثر فقرا في العــالم بنهــايــة ( 189)األعضــــــــــــــــاء من 
 ا الصحية للصندوق:من أهم المشاري

 تخفيض معدل وفيات األطفال. 
  اإلنجابية.تحسين الصحة 
 والمالريـــــا وتيرهمـــــا من األمراض مكـــــافحـــــة فيروس نق  المنـــــاعـــــة البشــــــــــــــريـــــة الســــــــــــــيـــــدا 

)UNFPA،22166(:نت . 
                                                           

مع د. عبد الناصر صبح، مدير تنسيق إدارة المعلومات بمكتب منظمة الصحة العالمية  9/12/2115بتاريخ  أجريتمكالمة هاتفية  5

(WHO.غزة ،) 
6 l.htm-omd/-a-tunisie.org/index.php/ar/cipd-http://www.unfpa 
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  ICRC. الصليب األحمر:4

ونظامها وبروتوكوالتها اإلضـــــــــــــــافية،  م1949يقوم عمل اللجنة الدولية على اتفاقيات جنيف لعام 
األســاســي، والنظام األســاســي للحركة الدولية للصــليب األحمر والهالل األحمر، وقرارات الميتمرات 
الدولية للصــليب األحمر والهالل األحمر. واللجنة الدولية منظمة مســتقلة ومحايدة تضــمن الحماية 

ــــــــــــــــــزاعات المســــلحة وحاالت العنف األخر  ى. وتتخذ والمســــاعدة في المجال اإلنســــاني لضــــحايا النـ
دراجه  إجراءات لمواجهة حاالت الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي اإلنســــــاني وا 

سـتقلة منظمة تير متحيزة ومحايدة ومنشـاط الرئيسـي للمنظمة أنها ال الوطنية.  ويتمثلفي القوانين 
 وحاالت العنف لها مهمة إنســـــــــــانية بحتة تتمثل في حماية حياة وكرامة ضـــــــــــحايا النزاع المســـــــــــلش

 7(: نتicrc) ،2212 .األخرى وتقديم المساعدة لهم
 

أدوية ومســــتهلكات طبية ألقســــام الطوارئ في المســــتشــــفيات، دورات من أهم المشــاريا الصــحية: 
صــــيانة تســــيل الكلى و  وأجهزة والفالترتدريبية للتعامل مع الحاالت الطارئة، قطع تيار للمولدات 

ات الطوارئ في المســـــتشـــــفي محطة التحلية في مجمع الشـــــفاء الطبي، باإلضـــــافة إلى ترميم أقســـــام
وصيانة محطة الصرف الصحي من تسرب المياه في مستشفى األوروبي )التقرير السنوي لإلدارة 

 (.2014العامة للتعاون الدولي، 

 
 سطينيين )األونروا(:. وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفل5

الالجئين  إتـــاثـــة وتشــــــــــــــغيـــل وتعمـــل األونروا على منظمـــة األمم المتحـــدةتـــابعـــة ل هيئـــة األونروا
وا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة تأســـســـت األونر  وقد ،األدنىالفلســـطينيين في الشـــرق 

لغرض تقديم اإلتاثة المباشـــــــــــرة وبرامج التشـــــــــــغيل لالجئين الفلســـــــــــطينيين. وقد بدأت  1949عام 
. وتتعاون األونروا مع القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي في 1962الوكالة عملياتها الميدانية في عام

 .تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع تزة

ط النشـــا ويتمثل ألف موظف كلهم )ما عدا مائة ونيف( فلســـطينيون 22حوالي  ونروافي األ ويعمل
خدمات التعليم والصـــــــحة واإلتاثة والخدمات االجتماعية لالجئين الذين  للمنظمة بتوفيرالرئيســـــــي 

 .الفلسطينيينيستحقون تلك الخدمات من بين الالجئين 

                                                           
7 mission.htm-mandate-icrc-te/overvieware/manda-we-https://www.icrc.org/ara/who 

https://www.icrc.org/ar/who-we-are)
http://www.palqa.com/index.php?module=organizations&id=1
http://www.palqa.com/index.php?module=organizations&id=1
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ســلة مجمع ناصــر الطبي، تأهيل وتجهيز : تأهيل وتجهيز مغمشاريا الصحية للمنظمةالمن أهم 
، األونروا) .قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان وتزويد مستشفيات وزارة الصحة بالوقود

 8: نت(2216

 
 (:UNDP.  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )6

قليمي ة والمكاتب ييدي المكتب اإلقليمي للدول العربية ومقر ه نيويورك دور المقر  الرئيسي للبرامج اإل
بلدًا عربي ًا بينما يوجد المكتب الثامن  (17)الُقطري ة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموزعة على 

 موظفًا. (76)ويبلغ عدد الموظفين فيه  عشر في األراضي الفلسطيني ة المحتل ة

نظمة مية العالمية، وهو مبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي شـــــــــبكة األمم المتحدة المعنية بالتنويعتبر 
تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد بهدف مســــــــــاعدة الشــــــــــعوب على بناء 

 .حياة أفضل

ترتكز أنشـــــــــــطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في منطقة الدول العربي ة على المجاالت الخمســـــــــــة 
والتنميـة، والشــــــــــــــبـاب، ومنع األزمـات  الحـد من الفقر، وفيروس نق  المنـاعـة البشــــــــــــــريـة :التـاليـة

 9(: نتundp،2216).واالنعاش، والطاقة البيئة

 
 : فرنسا-. أطباء العالم 7

م، وهي منظمة دولية مستقلة تعني بالشئون اإلنسانية 1980تأسست منظمة أطباء بال حدود عام 
يعية والمرض الطب توفر الرعاية للسكان األكثر ضعفًا والمتضررين من الحروب والكوارث والطبية،

( جمعية 14( مكتبًا حول العالم. وتتكون من )64والمجاعة والفقر أو االســــــــــــــتعباد، ولديها اآلن )
  .أعضاء

للجمعية بالنشاط الصحي والنشاط اإلتاثي.  ومن أهم المشاريع الصحية  النشاط األساسيويتمثل 
ع العيادات الصــــحية في القطاللمنظمة هي: االســــتعداد للطوارئ على المســــتوي المجتمعي، تأهيل 

:  2014الصحي الحكومي، تطوير نظام الوقاية من العدوى ومكافحتها )دليل الجمعيات األجنبية، 
42.) 
 

                                                           

8 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54 
9 http://www.undp.org/content/rbas/ar/home 
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 . اتحاد األطباء العرب:8

م في القاهرة لخدمة الطب على مســــــــــــتوى العالم العربي 1964أنشــــــــــــئ اتحاد األطباء العرب عام 
ء األعضـــــــــــــــاء في النقـابـات والجمعيـات والهيئـات الطبية ويتكون االتحـاد من مجموعـة من األطبـا

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

هي:  ،للجمعية بالنشــاط الصــحي، ومن أهم المشــاريع الصــحية للمنظمة النشــاط األســاســيويتمثل 
:  2214بق، ساعدات والمستلزمات الطبية للمستشفيات في تزة )مرجع مشروع توفير األجهزة والم

23.) 
 
 جدة:-. البنك اإلسالمي للتنمية 9

ـــة، أ منظمة البنك اإلسالمي للتنمية ـــادرمالية دوليـ تمر وزراء عن مي  نشئت تطبيقا لبيان العزم الصـ
البنك على تقديم  فوتشـــــــتمل وظائ 1975.وقد افتتش البنك رســـــــميًا عام مالية الدول اإلســـــــالمية، 

ـــن خالل التنمية البشرية،  ـــر مـ ـــة الفقـ ـــة من المساعدة اإلنمائية لتمويل التجارة ومكافحـ أشكال مختلفـ
ـــــل اإلسالمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية. كما  ـــــز دور التمويـ ـــــادي، وتعزيـ والتعاون االقتصـ

دارة صــــــناديق خاصــــــة ألتراض معينة ، ومن بينها صــــــندوق إلعانة أنيطت بالبنك مهمة إنشــــــاء وا 
 .المجتمعات اإلسالمية في الدول تير األعضاء، وتول ي النظارة على صناديق األموال الخاصة

وللبنك تعبئة الموارد المالية بالوســائل التي توافق أحكام الشــريعة اإلســالمية. ومن مســيوليات البنك 
ة يعزز التبادل التجاري بينها، وبخاصـأن يســاعد في تنمية التجارة الخارجية للدول األعضــاء، وأن 

في الســـــــــــــلع اإلنتاجية، وأن يقدم لها المســـــــــــــاعدة الفنية، وأن يوفر التدريب للموظفين الذين يتولون 
أنواع النشــــــــــاط االقتصــــــــــادي والمالي والمصــــــــــرفي في الدول اإلســــــــــالمية، طبقا ألحكام الشــــــــــريعة 

 (: نتIslamic ،2216) 10.اإلسالمية
 

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

  

                                                           
10 

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://24de0d5f10da906da85e96ac3
56b7af0 
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 ( IHH. هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات: )11

م، ويتمثل 1992البوسنة في العام  تأسست هيئة اإلتاثة والمساعدات اإلنسانية على إثر مأساة
سر أ وزيع الطرود الغذائية علىت ، حيث تمتعليمي واالجتماعي، للمنظمة، النشاط األساسي

 األخيرة على قطاع تزة. األيتام والمتضررة من الحرب
يات )دليل الجمع ، وطرود تذائية: برامج تدريب ودروات تدريبيةأهم المشـــاريا الصـــحية للمنظمة

 (.26: 2014 األجنبية،

 
 . قطر الخيرية:11

مجلس إدارة منتخب من قبل  ويشـــــــرف عليهام  1984جمعية خيرية تير حكومية تأســـــــســـــــت في 
ليا مح والعمل اإلنســــــــــــانيالجمعية العمومية بقطر الخيرية، ومن أجل اإلســــــــــــهام في جهود التنمية 

تدامة ومحاربة الفقر  تاثة المنكوبينودوليا، تركز قطر الخيرية على مجال التنمية المســــــــــــــ ي ف وا 
ولهـــا دولـــة في مختلف أنحـــاء العـــالم،  60تعمـــل قطر الخيريـــة في أكثر من و  حـــاالت الطوارئ،

 ،جتماعياالتاثي، إلويتمثل النشــــــاط األســــــاســــــي للمنظمة بالنشــــــاط ا دولة 17ميدانية في  مكاتب
 طبي.التنموي و الو 
في ني مبـــــــا: تجهيز أقســـــــــــــــــــــام طبيـــــــة وترميم الأهم المشـــــــــــــاريا الصـــــــــحيـــــة للمنظمـــــة 

 11: نت(qcharity)  ،2221ت.المستشفيا

 
 . الهالل األحمر القطري:12

، لتخفيف حدة الكوارث دون أي تمييز أو تفرقة والمســــــــــــاهمة في 1978منظمة تأســــــــــــســــــــــــت عام 
الخدمات االجتماعية واإلنسانية بما يتفق مع رسالة الهيئة الدولية للهالل األحمر الدولي.  ويتمثل 

 منظمة بالنشاط اإلتاثي، والطبي، واالجتماعي.النشاط األساسي لل
عداد خطة اســتراتيجية للقطاع الصــحي الحكومي بقطاع تزة، إ: أهم المشــاريا الصــحية للمنظمة

وتأهيل وتطوير مضــــــخات الصــــــرف الصــــــحي، اســــــتقدام الخبرات الطبية والتدريب، توفير األدوية 
: qrcs ،2014) .الطبيةاألجهزة للمســــــتشــــــفيات باإلضــــــافة إلى تجهيز المســــــتشــــــفيات بالمعدات و 

 12(نت

                                                           
11 ge_id=2http://www.qcharitytn.org/?pa 
12 http://www.qrcs.org.qa/Arabic/WhoWeAre/Pages/default.aspx 
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 غاثة أطفال فلسطين:إ .11

، خالل االنتفاضة األولى لتوفير العون المجاني 1991تأسست المنظمة في فلسطين رسميًا سنة 
رســـالهم إلى الخارج للعالج عندما يتعذر عالجهم داخل فلســـطين.  ويتمثل ا  لألطفال والمصـــابين، و 

 اط الطبي واإلتاثي.النشاط األساسي للمنظمة بالنش
إرســال المرضــى للعالج في الخارج، اســتقدام وفود طبية إلجراء  أهم المشاريا الصحية للمنظمة:
 .(16: 2014، دليل الجمعيات األجنبيةعمليات للمرضى داخل فلسطين )
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 الصحي الحكومي الثالث: القطاعالمبحث 
Public Health Sector 

 مقدمة:
األراضي الفلسطينية،  في االجتماعية القطاعات أهم من الصحي الحكومي يعتبر القطاع

الفلسـطينية  الوزارات أهم وهي من ،1994 العام في عملها باشـرت التي بوزارة الصـحة ،المتمثل و 
الصـــحة:  تنظيم  وزارة مهام أبرز ومن المهام، من العديد تولي في ريادي دور بأداء تميزت التي
 الصحية الخدمات مقدمي يعجم مع بالتنسيق وذلك عليها، واإلشراف الصحية تخطيط الرعاية و

 برامج وتنشــيط بتفعيل الوزارة تقوم إذ العالقة، ذات الميســســات من وتيرها والميســســات التعليمية
 تطوير إلى إضــــــافة الصــــــحية، المعلومات ونشــــــر إدارة خالل من المجتمعي التثقيف الصــــــحي

 مع الءميت بحيث الصـــــحية الرعاية خدمات على اإلنفاق تخصـــــي  البشـــــرية وضـــــمان الكوادر
 (.2008وزارة الصحة،  ( السكان في قطاع تزة احتياجات

 

 وتشغيلالفلسطينية ووكالة توث  الصحة وزارة بين الصحية الخدمات تقديم نظامويتوزع 
 إلى إضــــافة الصــــحي، بالقطاع المهتمة األهلية والميســــســــات)األونروا(،  نالفلســــطينيي الالجئين
  الفلســــطيني، للمواطن األســــاســــية الصــــحية الخدمات يرتوف الجهات هذه وتحاول .الخا  القطاع

 من العديد إلى باإلضـــــــــافة ،عدد الســـــــــكان في والزيادة االقتصـــــــــادية الموارد لقلة ونظراً  أنه إال
 العديد تجاوز على قادر تير الصـــحي القطاع يزال ال الفلســـطيني، بالواقع المرتبطة المشـــكالت

 (.18: 2010زينة، )أبو  المواطنين حاجات وتلبية المشكالت من

 

ي الصـــــــــــح يواجهها القطاعوللتغلب على الكثير من المشـــــــــــاكل والصـــــــــــعوبات والتي كان 
الحكومي كانت هناك الحاجة للمزيد من بذل الجهود للتواصــل والتنســيق مع الجهات المانحة لدعم 
القطاع الصـــحي الحكومي ال ســـيما في الحاالت الطارئة من أجل تقديم الخدمات الصـــحية بشـــكل 

 الئق وميسور لسكان قطاع تزة. 
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 :واقا القطاع الصحي الحكومي 2-3-1

الواقع الصـــــحي العام أحســـــن حااًل بل هو امتداد لواقع الحصـــــار والحرب وتواصـــــل لواقع لم يكن  
 القطاع في الصحية األوضاع تعرضت حيث والتراجع،المزري والمتراكم في االنحدار المواطنين 

 أدى الذي تزة قطاع على إلســرائيليا الحصــار بســبب لمعاناة للمرضــىوا التردي من المزيد إلى
 للعالج السفر من منعهم أو المعدات أو األدوية في النق  المرضى بسبب من المئات وفاة إلى
 (.23: 2012أبو دية، الخارج ) في
 

 في األبرز المكانة إذ تتصـــــدر ،الصـــــحة لقطاع الفقري العمود الفلســـــطينية الصـــــحة وزارة وتمثل
( مركزًا للرعاية 54( مســــتشــــفى و)13األولية، فهي تشــــرف على ) الصــــحية الخدمات تقديم مجال

األولية في قطاع تزة، ويتركز نشــــــــاط القطاع الصــــــــحي الحكومي في مجالي الخدمات الصــــــــحية 
الوقائية وفي مجال الرعاية الصــحية األولية، وفي مجال المســتشــفيات العامة )تقرير وزارة الصــحة 

 (.2013 ينية،الفلسط
 
 الحقائق الديمغرافية والمؤشرات الصحية: 2-1-2

 م2010-2014المؤشرات الديمغرافية في محافظات قطاع غزة  :(1جدول رقم )

 (4102، التقرير السنوي للصحة والسكان) المصدر:

 

 2114 2111 2112 2111 2111 المؤشر
 103.3 103.2 103.2 103.1 103.1 نسبة الجنس ذكر / أنثى

 83.8 84.1 85.0 87.0 87.4 نسبة اإلعالة
 18.1 17.9 17.6 17.0 17.2 العمر الوسيط )سنة(

 71.2 71 70.7 70.5 70.2 العمر المأمول()توقا البقاء على قيد الحياة ذكور 
 74.1 73.8 76.6 73.2 72.9 توقا البقاء على قيد الحياة إناث )العمر المأمول(

 5.8 6.1 61 6.3 5.8 متوسط حجم األسرة
 31.2 32.9 34.4 36.4 38.3 نسمة( قطاع غزة1111لكل )معدل المواليد الخام 
 3.4 3.4 3.5 3.3 3.3 معدل الزيادة الطبيعية

 4.0 4.3 4.5 4.6 5.7 معدل الخصوبة الكلي قطاع غزة
 6.3 6.8 6.2 6.3 6.0 جم قطاع غزة2511المواليد األقل من 
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 تزةمليون نســـــمة في قطاع  (1,790,010)حوالي  2014لغ ســـــكان قطاع تزة في نهاية العام ب

( من إجمالي عدد الســـــــكان الفلســـــــطينيين المقدر داخل األراضـــــــي الفلســـــــطينية %38.8) بنسبببببة
 (.2014، المركز االحصائي الفلسطيني)
 

ســــــــكانية  وتســــــــتنتج الباحثة من خالل هذه الميشــــــــرات أن ســــــــكان قطاع تزة يشــــــــهد زياد 
الضــــــغط على المرافق الحياتية وفي مقدمتها المرافق  دمضــــــطردة وكثافة ســــــكانية مرتفعة مما يزي

ن م وكما يالحظ للحافظ على مستوى خدمات صحية الئق وميسور لسكان قطاع تزة. الصحية 
در نسبة مجتمع فتي إذ ق بأنهالمجتمع الفلسطيني في قطاع تزة يتميز  فإنخالل هذه الميشرات 

 2014وبلغ عدد المواليد الجدد في العام  43.1%( ما نســــــــــــــبته 0-14ألفراد في الفئة العمرية )ا
مولودا األمر الذي يســــــــــــــتدعى رفع قدرة القطاع الصــــــــــــــحي على توفير االحتياجات  (54,886)

تقع في الوزن عند  %6.3والكبيرة من الســـــكان خاصـــــة أن ما نســـــبته  المهمةالصـــــحية لهذه الفئة 
جم. وهذا يمثل تحديًا فريدًا لمقدمي الخدمات الصــــــــــــــحية يتمثل بضــــــــــــــرورة 2500من الوالدة أقل 

ن أو ضــــــمن الوصــــــول لمنافذ تقديم الخدمة االرتقاء بمســــــتوى هذه الخدمة وتوزيع األعباء بشــــــكل ي
ال يعبر عن الواقع الموضوعي  وهذا %83.8أي بنسبة  ؛2114نسبة اإلعالة انخفضت في عام 

بســــــــبب  –هناك آالفًا من األســــــــر بال معيل  إنواقع الفعلي يقول لنا ال إنحيث  ،بصــــــــورة حقيقية
-جراء العدوان اإلســــرائيلي على قطاع تزة في عام االســــتشــــهاد أو االعتقال والســــجن أو اإلعاقة 

تيجة ة، وننتيجة اســــــتمرار أوضــــــاع الحصــــــار والمعاناة والبطالة والفقر في الظروف الراهن 2012
ي يعاني منها ســـكان قطاع تزة فالقطاع الصـــحي الحكومي بحاجة لهذه الميشـــرات واألوضـــاع الت

ألن المسئولية الكبرى في تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع  ؛ماسة إلى زيادة من الدعم وذلك
 تزة تقع على كاهل هذا القطاع. 

 

من جهة بلغ معدل الوفيات لألطفال الرضــــــــع حديثي الوالدة لكل ألف مولود حي حســــــــب 
، من جهة أخرى فقد انخفض عدد حاالت الوفاة في نهاية عام اً مولود 17.8، 2014حصائيات إ

، التقرير السنوي للصحة والسكان) 2012و 2009قياسًا بعام  5,375إلى  5,697من  2214
2014 :25.) 

 

إلى العــدوان اإلســــــــــــــرائيلي الــذي  2012و 2009وُتعزى البــاحثــة زيــادة عــدد الوفيــات في عــامي 
 زة في تلك الفترة والذي خل ف ورائه العديد من الشهداء والجرحى.تعرض إليه قطاع ت
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 2114لعام  مؤشرات صحة المرأة في قطاع غزة :(2جدول رقم )
 % المؤشر

 24.2 نجاب من مجموع السكاناالنسبة السيدات في عمر 
 19.9 نسبة الوالدات القيصرية في القطاع الصحي الحكومي

 76.9 يستخدمن وسائل تنظيم األسرة السيدات اللواتينسبة 
 17 عدد عيادات تنظيم األسرة في القطاع الصحي الحكومي

  ورة االرتقاءضـر يتمثل في الصـحية الجديدة تمثل تحديا فريدا  لمقدمي الخدمات  الوالدات نسـبةإن 
قع وزارة يم الخدمة حيث تلمنافذ تقدألعباء بشكل يضمن الوصول هذه الخدمات وتوزيع ا بمستوى
يات في المســــــتشــــــفالوالدات الكبرى في هذا الســــــياق حيث شــــــكلت  ئوليةفي موقع المســــــ الصــــــحة
 إنجابثقافة  (، كما أنه أصــــــبش يوجد%76.5)نســــــبته ة مســــــتشــــــفيات وزارة الصــــــحة ما الحكومي

ما وذلك ل (%0.04)عاما شــــــــــــكلت ما نســــــــــــبته 14من  األقلللفئة العمرية  األمهاتالمبكر عند 
عدت المتأخر والتي ت اإلنجابأو للمولود. كما أن فترة  األمواء سـ صـحيةل من مشـاكيترتب عليه 

الذي يســـــــتدعي تقديم خدمات الصـــــــحة  األمروالطفل  األمأثره على صـــــــحة  اً عاما له أيضـــــــ 22
 (.2214)التقرير السنوي للسكان والصحة،  الحمللتشمل فترات ما قبل  إنجابية

  كوميفي مستوى الصحي الح اً ملحوظ اً يشرات الصحية نستنتج أن هناك تقدموبناًء على هذه الم
  .ورعاية األطفالخاصة في أقسام الطوارئ و  في كافة القطاعات

رتقاء به واال الحكومي وزارة الصــــحة الفلســــطينية لتطوير األداء في القطاع الصــــحي لذلك تســــعى
خدمات صـــحية  ان الحصـــول علىضـــملإدارة القطاع الصـــحي بشـــكل مهني ســـليم  من أجلوذلك 

 لجميع المستفيدين من تلك الخدمات المقدمة.ذات نوعية جيدة 

 

 النظام الصحي 2-3-3

المنظمات والميســـســـات والموارد الرامية أســـاســـًا إلى من  ةمجموع هو :الصــحيمفهوم النظام  .1
مدادات ووســــــــــــائ ل نقل تحســــــــــــين الصــــــــــــحة. ويحتاج ذلك النظام إلى موظفين وأموال ومعلومات وا 

واتصـــــــــــــــال وتوجيهات واتجاهات عامة. وال بد لذلك النظام من توفير خدمات تلب ي االحتياجات 
، who) .القائمة بأســــــــعار منصــــــــفة والســــــــعي، في الوقت ذاته، إلى معاملة الناس على نحو الئق

 13(: نت2226

                                                           
13 http://www.who.int/features/qa/28/ar 
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 النظام الصحي الفلسطيني: .2

 متقدمة أهمية يحتل والذي المنطقة في ةالصحي النظم أقوى أحد الفلسطيني الصحي النظام يعتبر
 والدوليين العرب المانحين مجتمع اهتمام نقطة بقى و والشــــعبي الحكومي المســــتوى أولويات في
 ذلك ودليل الوطني المســتوى على القدرات وبناء الصــحية التحتية البنى في االســتثمار حيث من
 الدخل عالية حتى أو متوسطة لدو  في مثيالتها تضاهي الوطنية الصحية الميشرات بعض أن

 (.3: 2214وزارة الصحة الفلسطينية، ل التقرير الخا )
 

 في الدولة تلك تطمش التي األهداف باختالف أخرى إلى دولة من تختلف الصــــحية األنظمة إن
 الصحي الركيزة األساسية في الرقي والتقدم ألي دولة في العالم. القطاع يعدو إليها،  الوصول

 

 ر القانوني للنظام الصحي الحكومي:اإلطا 2.1

ينظم قانون الصحة العامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني، وكذلك من خالل نظام 
. باإلضافة 2004للعام  113التأمين الصحي والتحويل للخارج المقر من قبل مجلس الوزراء رقم 

صحية المقدمة. وين  قانون الصحة إلى التعليمات المشتقة منهما والخاصة بمختلف الخدمات ال
على توفير التأمين الصــــحي للســــكان ضــــمن اإلمكانيات المتوفرة.  2224العامة الفلســــطيني للعام 

وكذلك يدعو الوزارة إلى إعطاء األولوية في نشاطها إلى صحة المرأة والطفل، وتقوم الوزارة بوضع 
 (.5: 2007برامج التطعيم الوقائي وتنفذها مجانا )شلبي ولدادوة، 

 

 الخدمات التي يقدمها النظام الصحي الحكومي: سلة 2.2

وتتضــمن ســلة الخدمات الصــحية التي يشــملها النظام مجموعة من الخدمات الصــحية التي يجري 
تقديمها في ميسـسـات وزارة الصـحة، وأخرى يتم شـرايها من ميسـسـات صـحية أخرى في األراضي 

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

 

 الخدمات الصحية الحكومية:  2.2.1

 أو غير ؤحمنينالخدمات الصـــــحية التي تقدمها مراكز الوزارة لجميا المواطنين ســـــواء كانوا م   
 وتشمل على: عليهم ينمنمؤح 
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 .لتطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيم الموحدا .1
معالجة األمراض المعدية بما فيها السل الرئوي واألوبئة أو أي مرض يعرض صحة الجمهور  .2

 .للخطر وفقا لقائمة األمراض التي تنشرها وزارة الصحة
 .خدمات الرعاية األولية في مراكز األمومة والطفولة .6
 .رسية التي تقدم بمبادرة من وزارة الصحة والمتعلقة بالصحة العامةخدمات الصحة المد .4
 .خدمات الكوارث الطبيعية والحروب .6
 .معالجة األطفال حتى سن ثالث سنوات .3
 .معالجة المصابين باألمراض العقلية المزمنة .7
 .أي خدمات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة .8
 .لظروف الطارئة اتخاذ القرارات المناسبةيحق للوزير في الحاالت وا .9

الخدمات الصــــحية الحكومية األخرى التي تقدمها مراكز الوزارة لجميع المواطنين وهي معفاة  .12
من المراجعين فقط المســـــاهمة التي يقرها النظام  )تحصـــــلمن الدفع جزئيا للميمن عليهم فقط 

 (.2006سطيني، ( )مركز المعلومات الوطني الفلعند تلقي الخدمات الصحية
 

   الوزارة:من خارج  لخدمات الصحية التي يتم شراؤهاا 2.2.2

هي مجموعة الخدمات الصـــــــــحية المعفاة من الدفع جزئيا التي توفرها الوزارة للميمن 
المراكز الصـــــحية تير التابعة لها ســـــواء في داخل  عليهم فقط من خالل تعاقدها مع

 .(2006، الوطني الفلسطينيمركز المعلومات ) فلسطين أو خارج فلسطين
 

اســـــتمرت وزارة الصـــــحة بتقديم خدماتها الصـــــحية للمرضـــــي بالرتم من الحصـــــار المفروض على 
الشــــعب الفلســــطيني وخاصــــة في مجال العالج التخصــــصــــي )العالج بالخارج( حيث بلغ إجمالي 

عالج تم تحويلها لل 2013( حالة في جميع التخصــصــات لعام 9,605الحاالت المحولة للخارج )
 (.30: 2013خارج المستشفيات التابعة لوزارة الصحة )التقرير السنوي للمستشفيات، 

 

 خدمات الرعاية الصحية: 2.2.2.1

 الخدمات خاللمعالجة وتشخي  المرض، والمحافظة على الصحة من  مفهوم الرعاية الصحية:
دوائية، لة، والمستحضرات ال، الخدمات التكميلية والبدياألسنانالطبية، طب  العالجاتالتي تقدمها 

ة والتمريض، والمهن الصـحية. وتشـمل الرعاية الصـحي (،التشـخي  في المختبر)والعلوم السـريرية 
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 ةالجيالوقائية والع التجميع الســــــــــــــلع والخدمات المقدمة لتعزيز الصــــــــــــــحة، بما في ذلك "التدخ
 .أو للسكان ألفرادوالمسكنة، سواء الموجهة ل

 
 لرعاية الصحية:تصنيفات ا  2.2.2.1.1

  المتواصــــلة بما فيها  الصــــحية الشــــاملةهي الفح  األولي والرعاية  األولية:الرعاية الصــحية
دارة الخدمات الصحية الوقائية والحاالت المزمنة،  التشخي  والعالج األولي واإلشراف الصحي وا 

 صصة.وال يتطلب توفير الرعاية الصحية األولية معدات وأجهزة متطورة أو مصادر متخ
  ج من قبل اختصــــاصــــي في المســــتشــــفى المقدم للمريض عالال هيالثانوية: الرعاية الصـــحية

  .أو في حالة طوارئ األوليةالمحول من الرعاية الصحية 
 
 ن م تحولالتي عادة ما  المتخصــــــصــــــة االســــــتشــــــاريةالرعاية  هي: الرعاية الصــــحية الثالثية

ات وتقدم في مركز لديه مرافق للفحوص ةلثانويأو من الرعاية الطبية ا األوليةالرعاية الصحية 
 .ج المتخص الوالع

 
  دم والتدريب بهدف التأهيل. وهي المراكز التي تق لعالجالمرافق التي تقدم ا هيالتأهيل: مراكز

 تشفاءلالسج النطق الالمهني، وتدريبات خاصة كع عالج، الالحركيج عال، اللعالج الوظيفيا
الجهاز المركزي لإلحصــــاء الفلســــطيني، )الممكن حد الطبيعي أو المرض إلى الاإلصــــابة من 

2012 :27.) 

 
وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع الصحي  ة:الوقائية والصحة العام الخدمات 2.2.2.2

تكون  الخلل الوظيفي. وقد بإصــالحوالصــحية التي تعنى  العالجيةللســكان وتختلف عن الخدمات 
التلقيش. وهي بالتالي قد تشـــمل جميع ميادين الصـــحة العامة  حمالةو بالعادة خدمات وبرامج توعية 
  :بأوسع معانيها، وتنقسم إلى

   وتقديم المشورة األسرةوالطفل وتنظيم  األمصحة. 
   المعدية األمراضالوقاية من.  
  تير المعدية األمراضالوقاية من.  
  الرعاية الصحية المهنية.  
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  بعض هــذه الخــدمــات يخرج عن إطــار الخــدمــات  ،األخرىجميع خــدمــات الصــــــــــــــحــة العــامــة
  .على الصحة مثل خطط الطوارئ وحماية البيئة اإلنفاقالصحية التي يتم شمولها كجزء من 

 
الطبية بما فيها من خدمات الرعاية  :المقدمة للمرضــــــى المدخلين العالجيةالخدمات  2.2.2.1

الخدمات التي يحتاجها المريض مســـــــاندة المقدمة للمرضـــــــى ممن هم بحاجة لمبيت، وتقديم جميع 
  .إقامته خاللمن الناحية الطبية 

 
الطبية والخدمات  الرعاية الخارجية:العيادات  المقدمة لمرضـــــــــى العالجية الخدمات 2.2.2.4

والعيادات الخارجية والتي تقدم خارج  األوليةمراكز الرعاية  خاللالطبية المســـــــــــــــاندة المقدمة من 
من  اً ســـوا بحاجة للخدمات الطبية الخاصـــة بالمبيت. وقد تكون جزءالمســـتشـــفيات للمرضـــى ممن لي

 المســتشــفى على عيادات خارجية متخصــصــة يحتويخدمات المســتشــفيات، على ســبيل المثال قد 
 (.29-28: 2013)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 
 الصحي: التأمين 2.2.2.5

الصحية إلى كافة المواطنين انطالقًا من  الصحي إحدى وسائل إيصال خدمة الرعايةُيعد التأمين 
 حقوق المواطنة.

التأمين الصـــحي فرعًا من فروع التأمين االجتماعي، ووســـيلة لتغطية تكاليف الرعاية الصـــحية  ُيعد
 وترجمة لمبدأ إعمال الحق في الصحة.

 دويهدف التأمين الصـــحي الحكومي إلى إيصـــال خدمة الرعاية الصـــحية إلى أكبر شـــريحة من أفرا
 المجتمع مقابل أداء مالي من المشترك ال يتناسب مع القيمة المالية للخدمة الصحية المقدمة.

كما يهدف التأمين الصحي الحكومي إلى تمكين األفراد من الحصول على خدمة الرعاية الصحية 
 (.70-69: 2007بشكل ميسور وتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي )نصر، 

 

 %3عائلة بنســـــبة زيادة  (197,499) 2013ت المي منة حتى نهاية عام وقد بلغ إجمالي العائال 
 (.3: 2013)التقرير السنوي للتأمين الصحي،  2012عن العام 
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 :التأمينات من نوعين أو نظامين على الحكومي الصحي التأمين يشمل 2.2.2.5.1

 الشــــيون ختياري،اال ،االلزامي التأمين من كل في يتمثل: ) النظام حســـب (الرســـمي . النظام1
 .اوتيره ....والجرحى داءهالش أسر الجماعي،االشتراك  االجتماعية،

 الســن، كبار تأمين الوزير، قرار حســب مجاني تأمين العمال، تأمين يشــمل المجاني: النظام .2
 .اوتيره ....اجتماعية حاالت تأمين

 :التأمين اإللزامي 

 التي ريةهالشــــ التأمين أقســــاط مقابل لقائياً ت ليهمع الميمن الحكومي القطاعينطبق على موظفي 
 الراتب من %5 يســــتقطع حيث أخرى، بتأمينات التزامهم عن النظر بغض همرواتب من تخصــــم

 حدبو  شـــــيكل 50 عن يقل ال أدنى حكمهم بحد في ومن الحكومي القطاع لموظفي األســـــاســـــي
 هيئة من اً راتب يتقاضــون ينالذ المتقاعدين اســتثناء إلى وباإلضــافة شــيكل، 75 عن يزيد ال ىلأع

 .األدنى الحد من والمعاشات التأمين
 اختياري تأمين:  

    الراتب قيمة من %5 فردي أســــــــــاس ىلع المشــــــــــتركون )طوعي( يدفعهاختياري تأمين وه
 ) .األدنى الحد شيكل 50 و ،ىلاألع الحد شيكل 75) اإلجمالي

 االجتماعية الشؤونوزارة  تأمين: 

 وزارة في االجتماعية الحاالت قائمة ىلع المدرجة الحالةعليها:  لميمنا االجتماعية الحالة
 االجتماعية الشــــيونزارة و  نفقة ىلع الصــــحي التأمين نظام إلى والمنضــــمة االجتماعية الشــــيون
 الهقب من ميمن كل عن شـــيكال  50بدفع االجتماعية الشـــيون وزارة تولي ىلع النظام هذا ويقوم

  لوزارة الصحة ".

 جماعي بعقد نالتأمي: 

 عقد عبر وذلك األهلية والميســـســـات والجمعيات والشـــركات دياتلالب من الصـــحةوزارة  تتقاضـــى
 التأمين في االشــــتراك مقابل موظف لكل اإلجمالي الراتب من (5%) خصــــم هخالل يتم جماعي
 اســــتثناء تم أنه علماً  شــــيكل 75 األعلى والحد شــــيكل 50 األدنى الحد يكون أن ىلع الصــــحي

 اشـــتراكات قيمةوتخصـــم  الحكومة كموظفي مهمع التعامل ليتمالوزراء  سلمج من بقرار دياتلبال
 (. 6: 2013التقرير السنوي للتأمين الصحي،)المالية  وزارة في هممستحقات خالل من مهموظف
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 توجهات مستقبلية: 2.2.2.5.2

ع بقاء الفلســــطينية متســــعى وزارة الصــــحة الفلســــطينية إلى بلورة تأمين صــــحي عام في األراضــــي 
ويتضمن  لمن يريد التمتع بتأمينات إضافية. استكماليهأشكال التأمينات الصحية بوصفها تأمينات 

قانون التأمين الصـــحي المقترح الفصـــل بين مقدمي الخدمة ومشـــتريها، وضـــمان تعزيز االســـتدامة 
يئة ودة.  وتشكيل هالمالية لنظام التأمين الصحي، وضمان الحصول على رعاية صحية عالية الج

ي )المالك مســــــــتقلة للتأمينات الصــــــــحية، وتطوير ســــــــلة الخدمات المشــــــــمولة في التأمين الصــــــــحي
 (.56: 2012وآخرون، 

 

 مزودي الخدمة الصحية في النظام الصحي الحكومي: 2.2.1

ج العبشــكل أســاســي في توفير ال العاملة لمســتشــفياتويضــم هذا البند ا :المســتشــفيات 2.2.1.1
، والتمريض، وتيرها من الخدمات األطباءالتشــــــــــــــخي  وتقديم الخدمات التي تشــــــــــــــمل: الطبي و 

 لبهايطإلى خدمات الســــكن والخدمات المتخصــــصــــة التي  باإلضــــافةالصــــحية للمرضــــى المقيمين 
المرضـــى. ويمكن أيضـــا أن تقدم المســـتشـــفيات خدمة العيادات الخارجية كنشـــاط ثانوي. وكثير من 

باستخدام المرافق والمعدات المتخصصة التي تشكل عامل هام  إالرها يمكن توفي الهذه الخدمات 
ن م األدنى. في بعض البلــدان، المرافق الصــــــــــــــحيــة تحتــاج إلى الحــد اإلنتــاجيتجزأ من عمليــة  ال

وقد بلغت عدد المســــــتشــــــفيات التابعة  لتســــــجل باعتبارها المســــــتشــــــفى األســــــرة(عدد )المعدات مثل 
 ى.مستشف 13للقطاع الصحي الحكومي 

 
 :مستشفيات عامة أو متعددة التخصص 

جراحي أو )ج الطبي ســـواء الأســـاســـي في توفير الع العاملة بشـــكل المســـتشـــفياتويضـــم هذا البند 
للمرضــــــــــــــى الـذين بحـاجـة إلى مبيـت بحيـث يتم تقـديم الخـدمـات الطبيـة المتنوعة.  (تير جراحي

ها، ج بالر خدمات العتي ىأن توفر خدمات أخر  المســــــتشــــــفيات يمكنإضــــــافة إلى ذلك فإن هذه 
الســــــينية والخدمات الســــــريرية وخدمات المختبرات، وترفة  واألشــــــعةمثل الخدمات التشــــــخيصــــــية 

وينطبق هذا المســمى الصــيدالنية والخدمات  اإلجراءاتالعمليات والخدمات لمجموعة متنوعة من 
 على المجمعات الطبية ومســــــــتشــــــــفى تزة األوروبي ومســــــــتشــــــــفى الشــــــــهيد محمد يوســــــــف النجار

 ومستشفى شهداء األقصى ومستشفى كمال عدون ومستشفى بيت حانون. 
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 :المستشفيات المتخصصة أو أحادية التخصص 

صــر ينطبق على مســتشــفيات الن معين وهذاالبند المســتشــفيات المتخصــصــة في مجال  ويضــم هذا
، لدرةامســتشــفى عبد العزيز الرنتيســي التخصــصــي لألطفال، ومســتشــفى الشــهيد محمد و  لألطفال،

ء الذي يقدم خدمات النســـا اإلماراتيومســـتشـــفى الهالل  (،العيون )طب وجراحة العيون ومســـتشـــفى
بي ووظيفة هذه المســــتشــــفيات توفير العالج الط باإلضــــافة إلى مســــتشــــفى الطبي النفســــي. والوالدة

 (.8: 2013للمرضى الذين لديهم نوع محدد من المرض )التقرير السنوي للمستشفيات، 

 
 كز الرعاية األولية:مرا 2.2.1.2

( عيادة 54ويتضــــــــــــــمن هذا البند العيادات التابعة للقطاع الصــــــــــــــحي الحكومي والتي بلغ عددها )
الخدمات األولية للمرضــــــــــــــى من قبل األطباء والعاملين  ووظيفتها تقديمموزعة في محافظات تزة 

ات ذه العيادفي مجال الطب بتخصــــصــــات عدة لتقديم وظائف محددة في خدمة الرعاية األولية وه
  14(: نت2211وزارة الصحة، ). تقدم العالج للمرضى الذين ال يحتاجوا لمبيت

 
 

 :في القطاع الصحي الحكومي ملونالعا 5.5.2
 .موزعين على مختلف القطاعات موظفاً  168899يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي 

   القطاعات الصحية التالية: العاملين في نسبة :(3) رقم جدول
 % القطاع

 62.2 وزارة الصحة

 22.7 الميسسات األهلية

 7.2 وكالة الغوث )األونروا(

 21.4 الخدمات الطبية والعسكرية

 100 المجموع

 2013المصدر: التقرير السنوي للسكان والصحة، 
ديم بة األكبر في تقأن القطاع الصــحي الحكومي يحظى بالنســ الســابق ونالحظ من خالل الجدول

 الخدمات الصحية من خالل الكادر البشري الذي يعمل فيه.
 
 

 

                                                           
14 ttp://www.moh.ps/attach/441.pdfh 
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 عدد العاملين في المستشفيات :(4) رقم جدول
 المجموع اإلدارة والخدمات الفنيون الطبيون الصيادلة التمريض األطباء الفئة
 5300 1260 384 144 1920 1592 العدد
% 30 36 3 7 24 100% 

 2013المصدر: التقرير السنوي للمستشفيات، 
وهذا  ،من حيث عدد العاملين كادر التمريض يمثل أعلى نســــــــــبة أن (4ويتبين من الجدول رقم )

يشـــــــــير إلى أن القطاع الصـــــــــحي الحكومي يعتمد بشـــــــــكل أســـــــــاســـــــــي على خدمات التمريض في 
حية، للعمل في المستشفيات والمراكز الصبه لتدري المستشفيات وبحاجة إلى المزيد من هذا الكادر

وذلك لتقديم الخدمات الصـــــحية بصـــــورة أفضـــــل ومســـــتمرة وخاصـــــة أن قطاع الصـــــحي الحكومي 
واجهه الكثير من حاالت األزمات والطوارئ في ظل الحروب التي تعرض لها قطاع تزة والتي 

 ورائها العديد من الجرحى والمصابين. خلفت
 

 (2111افق وموارد وخدمات القطاع الصحي الحكومي لعام )(: عدد مر 5جدول رقم )

 إلى:باالستناد الباحثة  جرد بواسطة
 (م2111التقارير السنوية للمستشفيات والصحة والسكان لعام ))

 العدد المرافق/الموارد/ الخدمات العدد المرافق/الموارد/ الخدمات

 40,600 خدمات الوالدة 13 المستشفيات

 142,761 سنانألخدمات ا 54 المراكز الصحية 

عــــــدد العــــــاملين في القطــــــاع الصــــــــــــــحي 
 الحكومي

 33,369 خدمات العالج الطبيعي  9,061

 3,955,010 خدمات المختبرات 84,6479 خدمات العيادات )الخارجية والداخلية(

 554,521 شعةخدمات األ 65,395 العمليات الجراحية

 522,579 الخدمات الصيدالنية 4,414 خدمات الصحة النفسية المجتمعية 

 259,641 خدمات قسم البصريات 1,675 خدمات القسطرة القلبية

 6,825 خدمات الباثولوجي الجراحية 4,153 تنظير الداخلي خدمات ال

الخدمات اإلدارية في  131,970 خدمات التمريض 
 1260 المستشفيات
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قديم ت من مرافق وموارد يتم من خاللها لما يحتويه ويبين الجدول الســـــــــابق مدى أهمية هذا القطاع
التمريض، و لألهالي الفلســــطينيين في قطاع تزة )الجراحية، والقســــطرة القلبية،  الخدماتالعديد من 

والبصـــــريات، والصـــــيدلة، األشـــــعة، والمختبرات، الصـــــحة النفســـــية المجتمعية، والتنظير الداخلي و 
دات )الخارجية والداخلية( والخدمات اإلدارية في الباثولوجي الجراحية( باإلضـــافة إلى خدمات العيا

كله أن القطاع الصــــــحي الحكومي   وهذا يشــــــيروالوحدات اإلدارية بوزارة الصــــــحة، المســــــتشــــــفيات 
يتحمل درجة كبيرة من الضــــغط لتقديم تلك الخدمات، لذلك فهو يســــتحق المزيد من الجهود لدعمه 

 المانحة لتقديم الدعم المادي والمعنوي له.وتطويره من خالل التنسيق مع المنظمات الدولية 

 
 نفاق على القطاع الصحي الحكومي:إل حجم ا 2.2.5

نفاق على الصــــحة في فلســــطين األعلى في الدول العربية من حيث نســــبة هذا اإلنفاق اإليشــــكل 
تقريبــًا، وعلى الرتم من الجهود التي تقوم بهــا وزارة  %16من النــاتج المحلي حيــث يبلغ حوالي 

االعتماد على وجود تمويل خارجي لتغطية النفقات في هذا القطاع  والحكومة إال أنحة الصــــــــــــــ
بســـبب شـــش الموارد المحلية وعدم مقدرة قطاع التأمين الصـــحي على توفير الموارد الســـكانية نظرًا 
للظروف الســــياســــية واالجتماعية التي نعيشــــها في فلســــطين. )التقرير الســــنوي للتأمين الصــــحي، 

2013:1 .) 

 

ويتحمل القطاع الحكومي النســــــــــبة األكبر من الصــــــــــرف على الخدمات الصــــــــــحية في قطاع تزة 
 من الواردة المعطيات والمنظمات تير الحكومية، وحســب ا( مقارنة بقطاعي األونرو %42)حوالي 

 حوالي بلغت 2010 لعام الصــــــــحة وزارة إجمالي فإن الفلســــــــطينية الصــــــــحة وزارة في المالية الدائرة

 نســـبته ما الرواتب شـــكلت شـــيقل(، وقد مليون وثالثون وثالثة ومئتين شـــيقل( )مليار ليارم (1.233

 (% 22) نســــبته ما التشــــغيلية المحددة البنود على الفعلي االنفاق وبلغ اإلنفاق إجمالي من (% 43)

 نســـــــــبتها بلغت وزارة الصـــــــــحة وقد في االخرى التشـــــــــغيلية النفقات أما، الفعلي االنفاق إجمالي من

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

 

كبيرة  زيادة الصــحي اإلنفاق فزيادة الحكومي، اإلنفاق من كبير بجزء تســتأثر الصــحة أنونســتنتج 
 . الدعم لهذا القطاع لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين زيادة تتطلب
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والتي نتج عنها زيادة الضـــــغط على مرافق  -لزيادة في عدد الســـــكانإن قلة الموارد االقتصـــــادية وا
د باإلضــــافة إلى العدي -القطاع الصــــحي الحكومي في تقديم الخدمات الصــــحية لســــكان قطاع تزة

 قادر تير يزال فإن القطاع الصـــحي الحكومي ال  -الفلســـطيني بالواقع من المشـــكالت المرتبطة
ة على تجاوز العديد من المشـــــــــــــكالت وتلب ية حاجات المواطنين،  وهذا كله أدي إلى الحاجة الملح 

للتنســــــيق بين القطاع الصــــــحي الحكومي والمنظمات الداعمة له والســــــيما بعد الحرب األخيرة عام 
والتي تعرض لها قطاع تزة وعلى أثرها أدت إلى تدهور الوضـــع الصـــحي، فكان البد من  2014

 منظمات من أجل دعم ذلك القطاع وتحسين خدماته.بذل الجهود وتعزيز دور التنسيق مع تلك ال

 
 تحديات تواجه النظام الصحي الفلسطيني في قطاع غزة: 2.2.6

وتمثل التحديات التي يعيشـــها قطاع تزة عبئًا اضـــافيًا على كاهل المســـيولين في القطاع الصـــحي 
وي عاالبل) ةوعقبة في طريق نجاحهم وقدرتهم على وضـــــــــــع حلول للمشـــــــــــاكل الصـــــــــــحي الحكومي،
 (.7: 2013وآخرون، 

 

ويركز النظام الصـــحي الفلســـطيني على تقديم خدمات عالجية مكلفة وبناء مســـتشـــفيات، وخاصـــة 
في قطاع تزه، وذلك على حساب تطوير النظام الصحي المجتمعي والتي تستهدف زيادة وتحسين 

عاقات يزيد الخدمات الصـــــحية األســـــاســـــية. من جانب آخر فإن زيادة نســـــبة األمراض المزمنة واإل
 ي تزدادوبالتال الموارد المحدودة، من األعباء على القطاع الصـحي الفلسـطيني ويزيد الضـغط على

  المنافسة على خدماته بين المرشحين لالستفادة منها.

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

 أهمها:  تحديات تواجه هذا النظام، من

الزيادة المضـــطردة في الطلب على الخدمات الصـــحية التابعة لوزارة الصـــحية، ســـواء الخدمات  .أ
المقدمة من الميســـــــســـــــات الصـــــــحية الحكومية، أو من خالل نظام التحويل للعالج خارج هذه 

 الميسسات.

هذا و  ارتهان تطور، بل واســــــتمرار الخدمات الطبية، بما فيها الرئيســــــية بتوفر الدعم الخارجي. .ب
يضـــع عالمة اســـتفهام على اســـتدامة هذه الخدمات، ويضـــع على عاتق الجهات المعنية مهمة 
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التفكير بصــــــــــورة اســــــــــتراتيجية في هذه المســــــــــألة، بما في ذلك إحداث تغيير جذري في النظام 
 الصحي، وتعزيز درجة االعتماد على الذات في تمويل البرامج المهمة. 

ارئ يضـــعف إمكانية تطوير الخدمات الصـــحية األســـاســـية اســـتمرار التركيز على خدمات الطو  .ج
 (.6: 2007وبالتالي ضعف إمكانية متابعتها وتحسين نجاعتها )شلبي ولدادوة، 

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

 :م2014الصحية لعام 

نفا من األدوية رصــــيدها صــــفر صــــ 140تعاني الخدمات الصــــحية من عجز كبير يتمثل في  .1
 .%45صــــنفا حوالي  220شــــهور؛ أي أن الرصــــيد يكون  3صــــنفا تكفي لمدة أقل من  80و

صــــنف من المســــتهلكات الطبية رصــــيدها صــــفر، وهذا النق  الشــــديد  400وهناك أكثر من 
 ييثر على تقديم خدمات صحية أساسية للمرضى الفلسطينيين. 

 تصـــل كانت والتي % 30 بنســـبة تزة قطاع مســـتشـــفيات في الدوائية األرصـــدة فقد تراجعت .2
 من المرضــــــى حرمان إلى إضــــــافة ،رســــــمي بشــــــكل البري رفش معبر عبر تزة قطاع إلى

 اذبالنف مهددة صنف مائة نحو إلى إضافة نفاذ تلك األصناف من األدوية، بسبب ،عالجاتهم
 (.2014ة، تقرير اإلدارة العامة للصيدل)هذا العام  من المتبقية الفترة خالل

 مســــتشــــفيات خمس إلى إضــــافة ،أولية رعاية مراكز ســــبعة في البناء لعمليات جزئي توقف .6
بسبب  ، وذلكالمقدمة والتشخيصية الجراحية الخدمات من المرضى حرمان إلى وأدت رئيسية

  .على قطاع تزة منذ عدة سنواتوالمستمر الحصار المفروض 
 رفش معبر إتالق بســــــبب العالم دول تلفمخ من التخصــــــصــــــية الطبية الوفود قدوم تأجلو  .4

 .األطفال قلب وجراحة الكلى زراعة عمليات وخاصة المرضى معاناة من زاد مما البري
 إلى الوصــــــول من التخصــــــصــــــية المرضــــــية الحاالت من مريض (1,000)حوالي حرمان  .6

 رسميا تحويلها يتم شهريا حالة 300 عن يزيد ما منهم ،المتخصصة المصرية المستشفيات
 .الصحة قطاع قبل من

 اإلســعاف اراتوســي الكهربائية المولدات لعمل الالزمة المحروقات واردات في مســتمر نق  .3
 يذكر ،يوميا ســاعة 16 إلى الكهربائي التيار انقطاع راتفت زيادة مع ، تزامناً الصــحي والنقل
 من لتر آالف 10 إلى تحتاج الدم وبنوك براتوالمخت الطبية المراكزو  المســــــــتشــــــــفيات أن

 البنزين من لتر ألف 150و الســوالر من لتر ألف 22 جانب إلى ،شــهريا لتشــغيلها الســوالر
  .والطوارئ واإلسعاف الصحي النقل راتسيا لتشغيل شهرياً  القطاع يحتاجهم
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 على مباشـــر بشـــكل ييثر متتالية ســـاعة 16 إلى تصـــل طويلة لفترة الكهربائي التيار انقطاع .7
 المركزة والعناية الطوارئ أقســام الســيما ة،الصــحي والمراكز المســتشــفيات في المرضــى صــحة
 واألشـــــــعة الطبية والمختبرات والوالدة الكلى وتســـــــيل األطفال وحضـــــــانات العمليات وترف
 الصــــــحية الرعاية وخدمات ،الحســــــاســــــة األدوية وثالجات التطعيمات وثالجات الدم وبنوك

 (.7: 2013)تقرير منظمة الميتمر اإلسالمي،  لألطفال
في قطاع االدوية والمهمات الطبية بلغت منذ  من عجزيعاني القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي  .8

 مليون دوالر. 12وحتى هذه اللحظة قرابة  2014مطلع العام 
 فٍ نق  قطع الغيار الالزمة إلصـــالح األجهزة الطبية بســـبب عدم توفر بنود مالية وكذلك ســـل .9

 المهمةأجهزة طبية وخاصــــــــــــة في األقســــــــــــام جانب عدم توفر  جدًا، إلىمالية لألمور العاجلة 
 .عناية تسيل كلىوقسم العمليات، كقسم والحساسة 

عــدم توفير موازنــة كــافيــة للخــدمــات التي تقــدمهــا الوزارة في المحــافظــات الجنوبيــة ييثر على  .12
 .الخدمةعن تقديم هذه  ورضا المواطنأداء الخدمة الصحية المقدمة 

 
على  والــدولي واطالعهم يالــدور المجتمعي المحلوقــد أوصـــــــــى د. ريــاض الزعنون بتفعيــل 

 15(: نتpaltimes ،2214) له. الصحية االحتياجاتولويات أو مستجدات القطاع الصحي 
 

 قبل حدته زادت ســـنوات، تســـع مدى على ظالم وحصـــار صـــارم إتالق إلى تزة قطاع تعرضو 
 البطالة معدالت وزيادة المعيشية، الظروف في هائل تدهور إلى أدى األخير، لصهيونيا العدوان
 الصـــحية الرعاية مســـتوى تراجع بدوره  .االجتماعيةو  االقتصـــادية التنمية ميشـــرات وتراجع والفقر
 بنق  مثقلة االزمة تزة قطاع في الصــحية الميســســات جميع دخلت حيث الصــحي القطاع في

 ومنظمة ينيةالفلســـط الصـــحة وزارة تقارير أشـــارت حيث واللوجســـتية الطبية االمدادات في شـــديد
  الرعاية خدمات مع التعامل على الصـــــــــحي النظام قدرة في كبير نق  الى العالمية الصـــــــــحة
واإلمكانات  الموارد في الحاد النق  بســـبب اليومية المرضـــى احتياجات وتلبية الروتينية لصـــحية
 (.6: 2214لوزارة الصحة الفلسطينية،  الخا )التقرير 

 

الحكومي يواجــه الكثير من التحــديــات في ظــل الحصـــــــــــــــار ن القطــاع الصــــــــــــــحي أ تري البــاحثــةو 
 بين القطاع الصـــــــــــحي الحكوميعملية التنســـــــــــيق  المفروض على قطاع تزة منذ ســـــــــــنوات إال أن

عاطف ثره زاد كسب تإقد زادت في فترة العدوان األخير على تزة والتي على  له المانحةالمنظمات 
                                                           

15 -http://paltimes.net/details/news/73808  
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ة تقديم المســــاعدات الالزمات العاجلة من أجل اســــتجابتها الســــريعة للمناشــــدتلك الجهات المانحة و 
  هذا القطاع.لدعم 

 

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

واســـــتراتيجية وزارة الصـــــحة الفلســـــطينية لتحســـــين جودة الخدمات المقدمة وللنهوض  إطارضـــــمن 
 2013فقد ســعت االدارة العامة للتعاون الدولي خالل عامي بمســتوى الواقع الصــحي للمواطنين، 

 ،األهلية، العربيةلبذل كافة الجهود للتواصــــــــــــــل مع كافة الشــــــــــــــركاء والجهات المانحة ) 2014و
الدولية، واألممية( لجلب التمويل الالزم في ســـــــــــــــد احتياجات القطاع الصــــــــــــــحي من خالل دعم 

كات هزة الطبية، والتجهيز والتأثيث، واألدوية والمستهلنشاءات، والترميم والتأهيل، واألجاإلمشاريع 
   الطبية، والتدريب والتعليم.

 
المتالحقة والتي كانت تعصــــف بالقطاع الصــــحي منذ تشــــديد الحصــــار  األزماتوعلى الرتم من 

الذي دفع القطاع  المتكررة األمروحتى يومنا هذا خاصـــــــــــــــًة االعتداءات والحروب  2223عام 
تغير أولوياته ألكثر من مرة اســتجابًة لالحتياجات الصــحية الطارئة ومع ذلك الصــحي الحكومي ل

فة مرحلة تحســين الخدمات بل واضــا إلىبقيت الجهود مســتمرة لتتعدي مرحلة االســتجابة لألزمات 
خدمات نوعية جديدة كان أبرزها ما شــهده قطاع تزة من نجاح أولى عمليات زراعة الكلى وألول 

 (.2014لتقرير السنوي لإلدارة العامة للتعاون الدولي، مرة في قطاع تزة )ا
 

 الدولي:العامة للتعاون  اإلدارة التي تقوم بها مهامال 2.2.4.0

 .التواصل والتنسيق الالزم للعالقات بين الوزارة والميسسات الدولية األجنبية والعربيةعمل  .1
ل الميســـــــــســـــــــات الدولية والدو  عمل الترتيبات واللقاءات وجداول الزيارات للوفود الزائرة من .2

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

 .والعربية
 .إعداد التقارير الدورية والطارئة للمسئول المباشر .4
 .مويل لهاالتواصل بشأن تسويق المشاريع في الوزارة والبحث عن مصادر الت .6



73 
 

 .تطوير اتفاقيات المشاريع مع الميسسات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة .3
 16: نت(moh ،2211)تنسيق المساعدات الطارئة للوزارة  .7

 

 

 2119، اإلدارة العامة للتعاون الدولي هيكلية: (2) رقم شكل
 www.moh.gov.psالمصدر: 

وفير على تللعمل اإلدارة العامة للتعاون الدولي تســعى جاهدة  –إن الجهة المنســقة بوزارة الصــحة 
التمويل للمشــــــــــاريع الصــــــــــحية والبحث الدائم عن النوافذ والفر  التمويلية والتعرف على شــــــــــروط 
االســـــــتفادة منها وتنســـــــيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشـــــــاريع الصـــــــحية المختلفة 

كمــا تســــــــــــــعى اإلدارة إلى تطوير عالقــات التعــاون مع هــذه ، حــةوذلــك بــالتعــاون مع الجهــات المــان
الجهات وبناء عالقات مع جهات جديدة بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشــــاريع الصــــحية في 

 القطاع الصحي. 

وترى الباحثة من خالل عملها في اإلدارة العامة للتعاون الدولي كجهة منســـقة لوزارة الصـــحة، بأن 
دارة عملياتيق المســـــــــاعدات تطوير آليات تنســـــــــ  حيةالصـــــــــالتمويل المقدمة للبرامج والمشـــــــــاريع  وا 

ن شـــأنها م ومتابعة التزام المصـــادر التمويلية ببرامج المســـاعدات المتفق عليها بروتوكولياً  المختلفة
 .تساهم بدرجة كبيرة في دعم القطاع الصحي الحكوميأن 

                                                           
16 ads-text-23/c14-58-06-05-06-2011-http://www.moh.gov.ps/portal/category/s6/ 
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 ة:. توزيا المشاريا المنفذة حسب الجهة المستفيد1

 2014إجمالي المشاريا الصحية المنفذة خالل عام  :(5) رقم جدول
 النسبة العدد الجهة المستفيدة م.

 %48.19 42 اإلدارة العامة للمستشفيات. 1

 %22.48 17 اإلدارة العامة للصيدلة. 2

 %12.26 12 .والماليةاإلدارة العامة للشيون اإلدارية  1

 %7.26 3 إلدارة العامة للرعاية االولية.ا 4

 %7.26 3 .لهندسة والصيانةاإلدارة العامة ل 5

 %2.41 2 .تنمية القوى البشريةاإلدارة العامة ل 6

 %1.22 1 .تكنولوجيا المعلوماتوحدة   7

 %1.22 1 .الميسسات الصحية في تزة 8

 % 111.11 83 المجموع

 (5102العامة للتعاون الدولي، التقرير السنوي لإلدارة)المصدر 

( في المشــــاريع المنفذة %48.19ر )كب( أن المســــتشــــفيات تحتل النســــبة األ6) الجدول يتضــــش من
نتيجة حجم مشــــــــــــاريع األجهزة الطبية والتجهيز والتأثيث ومشــــــــــــاريع الترميم والتأهيل المنفذة خالل 

المشــــاريع المنفذة على اعتبار ( من %21.48العام، ويتضــــش ان الصــــيدلة احتلت المرتبة الثانية )
ان كافة مشـــــــــاريع االدوية والمســـــــــتهلكات الطبية تســـــــــتفيد منها االدارة العامة للصـــــــــيدلة من خالل 

 والتوزيع على مرافق وزارة الصحة. االستالم
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  2114 العامالمشاريا المنفذة خالل  تكلفة (:6) رقم جدول

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

ة كبر في المشاريع المنفذة بسبب المنحاأل( أن اللجنة القطرية تحتل النسبة 7) الجدوليتضش من 
ات باإلضافة إلى الميسس 2014على تزة صيف ألخير الطارئة التي تم تنفيذها خالل العدوان ا

 الطبية. هزة األجاألخرى التي تم االنتهاء من تنفيذ منحها الخاصة باألدوية والمستهلكات الطبية و 
 
 
 
 

 

 حةالمؤسسة المان الرقم
المبلغ بالدوالر 

 األمريكي
 المؤسسة المانحة الرقم

المبلغ بالدوالر 
 األمريكي

 01 2,446,235 اللجنة القطرية 0
نقابة المهندسين 

 األردنيين
142,857 

 136,000 انتربال 01 2,179,000 البنك اإلسالمي للتنمية بجدة 5

 105,000 الرحمة العالمية الكويتية 01 1,383,700 نورواكال 3

 51 1,033,951 الصليب األحمر 2
صندوق االوبك للتنمية 

 الدولية
100,000 

 50 867,835 جمعية الهالل األحمر الكويتي 2
ميسسة إتاثة أطفال 

 فلسطين
100,000 

 100,000 ميرسي ماليزيا 55 861,100 اإلتاثة اإلسالمية 6

 53 793,488 فاعل خير 1
السالم والتضامن 

 التركية
89,000 

 52 470,000 يكات 1
الهالل األحمر 

 اإلندونيسي
85,000 

 60,000 اباألونرو اتحاد العاملين  52 432,770 ميسسة التعاون 1

 56 330,815 هيئة االعمال الخيرية 01
ميسسة نداء االنسان 

 الدولية
34,000 

 51 300,000 جمعية اإلصالح البحرين 00
 لإلتاثةجمعية تيث 

 والتنمية
33,944 

05 MAP-UK 284,115 51 
فريق العون الصحي 

 بيما -الدولي
29,748 

 27,000 ميسسة بيما بريطانيا 51 200,000 جاياكا 03

02 UNDP 200,000 31 UNFPA 9,400 

 WHO 6,799 30 155,000 الهالل االحمر القطري 02

 35 150,000 اللجنة األردنية 06
متبرعين ومتضامنين 

 بريطانيين
4,605 

والر األمريكيالمجموع بالد  13,151,363 
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 توزيا المشاريا المنفذة حسب الجهات المانحة: .5

 مليون دوالر 13بتكلفة إجمالية حوالي  2014خالل العام  عاً مشــــــــــــــرو  83تم االنتهاء من تنفيذ 
 ادناه:موضش في الجدول  كما هو أمريكي

 

 اريا المنفذة حسب الجهات المانحةالمش :(7) رقم جدول
 النسبة العدد المؤسسة الرقم
1 MAP-UK 9 10.84% 

 %8,43 7 األحمر الصليب 2

 %7,23 6 الخيرية االعمال هيئة 3

 %6,2 5 بجدة للتنمية اإلسالمي البنك 4
 %6,2 5 أهل الخير 5

 %4.82 4 لصحة العالميةمنظمة ا 6

 %4,82 4 الكويتي األحمر الهالل جمعية 7

 %4,82 4 المساعدات النرويجية 8

9 UNFPA 3 3.61% 

 %3,61 3 واإلتاثة والتضامن السالم 10

 %3,61 3 القطرية اللجنة 11

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

كانت أكثر الجهات تنفيذا للمشــــاريع  MAP-UKعون الطبي الفلســــطيني ( أن ال8) الجدوليشــــير 
(، والتي كان معظمها اســــــــتجابة للوضــــــــع الطارئ الذي أفرزه العدوان األخير، %10,84بنســــــــبة )

 (.%8,43تلتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بنسبة )

في  ان لهم الجهد المبذولمســــــيولي التنســــــيق في اإلدارة العامة للتعاون الدولي كأن  وترى الباحثة
لعدوان في فترة ا الحكومي وخاصـة الداعمة للقطاع الصـحي المنظماتتلك التنسـيق والتواصـل مع 

من أجل تســويق وجلب التمويل للمشــاريع الصــحية باإلضــافة  2014عام  تزة قطاع األخير على
ديم المســــــــــــــاعدات تقإلى المناشــــــــــــــدات العاجلة والموجهة للجهات المانحة والتي كانت تهدف إلى 

 في حاالت األزمات والطوارئ التي يتعرض لها القطاع الصحي الحكومي.الالزمة 
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 الدراسات السابقة: الفصــل الثـــالث:

 
 مقدمة    
 دراسات محلية 1-1
 دراسات عربية 1-2
 دراسات أجنبية 1-1
 الدراسات السابقة والفجوة البحثية على التعقيب 1-4
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 :مقدمة
راســــات الســــابقة رافدًا أســــاســــيًا من روافد المعرفة النظرية والعملية، وكذلك خبرات وتجارب تمثل الد

الســابقين واالطالع على أهم إنجازاتهم والنتائج والتوصــيات التي خلصــت إليها دراســاتهم وبحوثهم، 
ة عن دوالتي لها األثر الكبير في إثراء معرفة ومعلومات الباحثة، مما يساعدها في تكون خلفيه جي

موضــــــوع دراســــــتها، ومما يســــــهل أمر إنجازها بشــــــكل أفضــــــل وأكثر عمقًا وشــــــمواًل، وكذلك تجنب 
األخطاء والهفوات التي وقع بها الباحثون السابقون، وقد استعرضت الباحثة أهم الدراسات السابقة 
 التي تناولت موضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة، سواء أكانت بشكل مباشر أم تير مباشر،
حيث قامت الباحثة بتقســيمها إلى ثالثة أقســام: دراســات محلية، ودراســات عربية، ودراســات أجنبية 

 الدراسات من توفر ما على االطالع وبعدوكذلك تم ترتيبها من األحدث إلى األقدم حسب تاريخها. 

 كانت بينما المجال، هذا في المتوفرة الدراســات األجنبية ندرة مالحظة التنســيق تم بموضــوع المتعلقة

دراســات محلية عديدة تناولت الموضــوع بشــكل تير مباشــر أما الدراســات العربية فقد تناولت  هناك
 الموضوع بشكل مباشر.

 

 : الفلسطينيةالدراسات  3-1

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

الدراســـة إلـــى تقيـــيم دور التمويـــل الـــدولي فـــي تطـــوير القطـــاع الصـــحي الفلســـطيني فـــي وزارة  هدفت
ــــات معززة ذلك  ــــع المعلومـ ــــة لجمـ ــــأداة رئيسـ ــــتبانة كـ ــــاد االسـ ــــم اعتمـ ــــزة، وتـ ــــاع تـ ــــي قطـ ــــحة فـ الصـ

ـــن بمقابالت معمقة مع مختصي التمويل  ـــدراء مـ ـــة المـ ـــع الدراسـ ـــمل مجتمـ ـــوزارة. وشـ ـــي الـ ـــدولي فـ الـ
ــددهم ) ــالغ عـ ــحة والبـ ــي وزارة الصـ ــطى فـ ــا والوسـ ــة العليـ ــتويات اإلداريـ ــتجابة 172المسـ ــبة اسـ (، بنسـ

 .لتحليل البيانات SPSS حزمة برنامج وتم استخدام(، %83قدرها )

 ي:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يل

  دارة التمويــــل الــــدولي مــــن قبــــل و أن كل من إدارة التمويل الدولي في الــــوزارة، أظهرت النتائج ا 
الجهات المانحة، واألوضاع السياسية السائدة تيثر على إسهامات التمويل الـدولي فـي تطـوير 

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

  (%70). الصــحية األوليــة والثانويــة بدرجــة كبيــرة
  ـــــــــرت المن ناحية أخرى ــــد أظهـ ـــــ ــــدولي يعـ ـــــ ـــــــــل الـ ــــائج أن التمويـ ـــــ   (51.6%)مصدرًا ماليًا آمناً نتـ

(، وكانـــــت %49.8لتنفيـــــذ األنشـــــطة الصـــــحية الالزمـــــة )كما أنه كافيًا (، %64.3)ومستدامًا 
ـأمين  السائدة السياسية الظـروف ـي تـ ـحة فـ ـا وزارة الصـ ـية التــي تواجههـ ـعوبة الرئيسـ هــي الصـ
 . دوليالتمويــل الــ

  ولعــل مــن أهــم التوصــيات ضــرورة التعــاون والتنســيق المتبــادل مــن أجــل االســتغالل األمثــل
لهــــــذا التمويـــل، وبنـــاء القـــدرات المســـتدامة للنظـــام الصـــحي بأكملـــه. إضـــافة إلـــى إدارة مصـــادر 

ــاليف فـــي وزارة الصـــحة بشـــكل فعـــال وتفعيـــل الخطـــة ا ــالتكـ ة فـــي الســـتراتيجية الصـــحية الوطنيـ
 .جميـع مراحـل العمليـة التمويلية

 

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

هدفت الدراسة إلى تقييم دور المساعدات التركية في تحسين مستوى الخدمات الصحية في قطاع 
ة المنهج الوصــفي التحليلي حيث تم اســتخدام اســتبانة كأداة لجمع البيانات، تزة، وأتبع في الدراســ

( من الفئة الخاصــــــــــة والفئة العليا والفئة األولي القائمين على 190وتألف مجتمع الدراســــــــــة من )
اســــتخدم الباحث لتحليل البيانات  د(. وق%72( بنســــبة )137وزارة الصــــحة وقد اســــتجاب منهم )

 .SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

  تشـــــــــير نتائج الدراســـــــــة أن نســـــــــبة المســـــــــاعدات التركية للقطاع الصـــــــــحي األهلي من إجمالي
بلغت  2012 – 2008المســـــــــــــــاعدات التركية المقدمة للقطاع الصــــــــــــــحي خالل الفترة من 

مســـــاعدات التركية في ( بينما كانت نســـــبة القطاع الصـــــحي الحكومي من إجمالي ال94.5%)
 (.%5.5تلك الفترة ما نسبته )

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

 ت المقدمة لوزارة الصحة الفلسطينية. ( من اإلجمالي الكلي للمساعدا%1.74الفترة )في نفس 
 أن القطاع الصحي الحكومي يعاني عجزًا دائمًا في الموازنة سنويًا. إلى كما أشارت النتائج 
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(. " واقا التنســـــيق بين منظمات المجتما المدني وأثره على 2013دراســـــة: أبو ســـــلطان). 1
 التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة".

 على وأثره المدني المجتمع منظمات بين التنسيق وأساليب واقع على التعرف ىإل الدراسة هدفت
 كما التحليلي الوصــــفي المنهج الدراســــةواســــتخدمت  تزة، قطاع في المســــتدامة التنمية الزراعية

حيث  البيرية المجموعات أســــــــلوب على اشــــــــتملت البيانات جمع في منهجية متكاملة اعتمدت
 المدني المجتمع منظمات جميع الدراســــة اســــتهدفت .جمع البياناتاســــتخدمت االســــتبانة كأداة ل

 أسـلوب اسـتخدام تم الدراسـة مجتمع ، ولصـغرةمنظم (41) وعددها الزراعي القطاع في العاملة
 والمدراء اإلدارة لمجالس يعملون كريســـــــاء ممن المنظمات هذه في للعاملين الشـــــــامل المســـــــش
على مجتمع  ؛حيث تم توزيع اســـتبانة العامة، العالقات مســـئولي أو التنســـيق ومســـئولي التنفيذيين

 .%82أي بنسبة  استبانة؛ (113استرداد ) تم ( فردًا وقد123عددهم ) الدراسة، وبلغ

 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 كإدراك المســــــــيولين في الوزارة وفي منظمات المجتمع المدني ألهمية التنســــــــيق، ومع ذلك فهنا 
 اإلطار ضــــــعف ضــــــعف في وجود آليات فعالة لتطبيق التنســــــيق على األرض، وذلك بســــــبب

 فإن المســــتفيدين، نظر وجهة من  .الحكومي والقطاع المنظمات بين للعالقة المنظم القانوني
 معوقات أهم من المدني المجتمع منظمات قبل من احتياجاتهم تحديد عدم إشـــــــــــــراكهم في

 .التنسيق
 على الزراعية التنمية صــعيد على اقتصــادية نتائج له التنســيق الدراســة أن أظهرت المقابل في 

مســـــاهمة  وزيادة الرقعة الزراعية في التوســـــع أهمها المزرعة مســـــتوي وعلى المســـــتوى الوطني
 .الناتج المحلي إجمالي في الزراعة

 

ي فلسطين(. "إسهامات التمويل الدولي في تطوير النظام الصحي ال2012دراسة: الخالدي ). 4
 بالتركيز على المؤسسات الصحية غير الحكومية العاملة في محافظات غزة".

  يرت الميســــــســــــات في الصــــــحي النظام دعم في الدولي التمويل دور تقييم إلى الدراســــــة هدفت
اتبع الباحث في  التحليلي،الوصــــــــفي  المنهج الدراســــــــة .  واعتمدتتزة محافظات في الحكومية

مع  والمقابالت البيانات من خالل أداة االســــــــتبانةنوعي، حيث تم جمع دراســــــــته البحث الكمي وال
 (48)حكومية، حيث اســتجاب منهم تير منظمة 52))الدراســة مســيولين مهمين، وتضــمنت  (8)

 في تحليل البيانات. SPSS. واستخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي %88بنسبة 
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 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

  وأوصت %68.46مئوية.بنسبة  2.05 من 3أن اإلسهام الكلي للتمويل الدولي تمثل بمعدل 
الدراســـــــــة إلى أن الممول والميســـــــــســـــــــات تير الحكومية تحتاج إلى التنســـــــــيق لتحقيق احتياجات 

أكبر على تطوير الريى المشــــــــتركة والتنســــــــيق المتواصــــــــل  اً المجتمع الفلســــــــطيني. ويتطلب تركيز 
 ية المستدامة في تنفيذ مشاريع تطويرية.والنجاعة والفاعل

  الـــذكور،من مـــدراء المنظمـــات تير الحكوميـــة هم من  %86.4أظهرت نتـــائج البحـــث أن 
 سنة خبرة. 16على شهادة البكالوريوس، ولديهم  ومعظمهم حاصلين

   لها عالقة بتقديم الخدمات الصحية.  الحكوميةمن المنظمات تير  %96وأشارت النتائج أن 
 
(. " مدى قدرة المنظمات األهلية الصـــــحية بقطاع غزة على تطبيق 2011اســـــة: الرفاتي)در . 5

 ( كأداة لتقويم األداء التمويلي".BSCبطاقة األداء المتوازن )

بالمنظمات  تطبيقها قدرة ومدى المتوازن األداء بطاقة مفهوم تبيان إلى الدراســــــــــــة هذه هدفت
المقومات  توفر مدى ومعرفة التمويلي، األداء وتقويم قياس في تزة بقطاع األهلية الصــــــــــحية
األداء  بطاقة تطبيق بين والعالقة المتوازن، األداء بطاقة لتطبيق المنظمات هذه في الالزمة
 األداء بطاقة عليها تقوم التي الخاصة األربعة األبعاد ودراسة ،التمويلي األداء وكفاءة المتوازن

 الدراســـــــــة واعتمدت  .تزة بقطاع األهلية الصـــــــــحية اتالمنظم لبيئة مالءمتها ومدى المتوازن
 لعينة اختياره في الطبقية العشــــوائية العينة أســــلوب اســــتخدم أنه الوصــــفي التحليلي كما المنهج

 من الدراســـة مجتمع يتكون حيث ،األولية البيانات جمع في كأداة واســـتخدم االســـتبيان الدراســـة،
 اإلدارة لمجلس كعضو قطاع تزة يعمل في ألهليةا الصحية المنظمات العاملين في من فرد كل
 من شخًصا (130) الدراسة مجتمع حجم بلغ وقد قسم، رئيس أو مدير تنفيذي أو مالي مدير أو

ا (70) من تتكون عشـــوائية اختبار عينة تم وقد العاملين  عليهم الدراســـة أداة توزيع وتم شـــخصـــً
 .دراسةال مجتمع العاملين استبيان من 61 استرداد تم وقد

 
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

 بطاقة األداء لتطبيق الالزمة المقومات أن في يتمثل أهمها نتائج عدة إلى الدراســة توصــلت 
 بنســــــــبة تتوفر التمويلي األداء لتقويم تزة بقطاع األهلية الصــــــــحية المنظمات في المتوازن

 من التمويلي أدائها بتقويم كبيرة بدرجة تهتم األهلية الصحية المنظمات إدارة وأن ،%76.18
بطاقة  أن تطبيقو   ، % 72.13 بنســــــبة المالية الجوانب إلى باإلضــــــافة مالية تير جوانب
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وأن   ، 72.13%بنســـــبة كبيرة بدرجة التمويلي األداء كفاءة زيادة إلى ييدي المتوازن األداء
 كبيرة. بدرجة تزة بقطاع األهلية الصحية اتالمنظم لبيئة مالئمة المتوازن األداء بطاقة أبعاد
 

 (. " تقييم المشاريا في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة".2010)دراسة: حماد . 6

هدفت الدراســــــــــــة إلى التعرف على تقييم المشــــــــــــاريع في المنظمات تير الحكومية بقطاع تزة من 
يصا تحليلي، وصمم استبانة خصوجهة نظر مديري المشاريع، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ال

 واســـــترد اســـــتبانة160 لجمع البيانات، ثم اســـــتخدام العينة العشـــــوائية المنتظمة، حيث تم توزيع  
 % 90.6.نسبته ما أي ،145

  :يلي الدراسة ماومن أهم النتائج التي توصلت لها 

 ومعيار ،% 73.9 بنسبة االرتباط معيار على اعتماداً  المشاريع تقييم يتم أظهرت الدراسة أنه 
 70.93 بنســـبة األثر ومعيار ،% 68.23 بنســـبة الفاعلية ومعيار ،69.16%بنســـبة  الكفاءة

 %69.34االستدامة بنسبة  ومعيار ،%
 العمر، " الشـــــــخصـــــــية المتغيرات من كل إلى تعزى فروق وجود أظهرت الدراســـــــة عدم وكما 

عمرها، عدد  الحكومية يرت المنظمات وخصــــائ  ،" الخبرة وســــنوات العلمي الميهل ،الجنس
بالنسبة  المنظمة وعنوان الخبرة سنوات لمتغير تعزى فروق ووجود ،" المنظمة وعنوان المشاريع
 .الفاعلية لمعيار

 

ة التنمي وأثره علىالتمويل الدولي للمؤســـســـات الفلســـطينية (."2111دراســـة: )أبو حماد،  .7
 ".نيةم دراسة ميدا 2111- 2111السياسية في قطاع غزة عام 

ومعرفة  ،الفلســطينيةالدراســة الى الوقوف على دور التمويل الدولي للميســســات االهلية  هذههدفت 
 الذي لعبة التمويل الدولي في تحقيق ومدى الدور تزة،على التنمية الســـــــــــياســـــــــــة في قطاع  تأثيره

مدت عليها عتا التيإن المقاربة  احتياجاته.متطلبات التنمية الســـــياســـــية للمجتمع الفلســـــطيني وفق 
مســــاهمة التمويل الدولي في احداث تنمية ســــياســــية في  وتحليل مدىالدراســــة تقوم على توصــــيف 

التنمية الســياســية التي نفذتها الميســســات االهلية الفلســطينية المتلقية للدعم  وعن برامج تزة،قطاع 
ة ات الدوليمســــــتخدمة أداة االســــــتبيان على مجتمع الميســــــســــــ التنموية، ومدى ومالءمتها لبرامجها

الدراسة  جتمعميشكل  سياسية.تنبت برامج تنموية  التيالميسسات االهلية المحلية  وشركائهم من
 موظف. (172) والبالغ عددهممن العاملين في برامج التنمية السياسية المجتمعية في قطاع تزة 
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 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 حقق اولويات التنمية في فلســـــــــطين بســـــــــبب ســـــــــعيه الى تحقيق تايات أن التمويل الدولي ال ي
 الفلسطيني.سياسية للدول المانحة في المجتمع 

  قدمتها المنظمات الدولية تمت وفق خطة تنموية تتناســــــــــب مع اهدافها  التيأن المســــــــــاعدات
 مع احتياجات الشعب الفلسطيني.السياسية، وليس 

 هي ية واضحة تجاه اولويات التمويل و أن الميسسات األهلية الفلسطينية ليس لديها أجندة وطن
سـياسـات المانحين مما انعكس بشـكل سـلبي على واقع التنمية تسـتجيب بشـكل مباشـر لبرامج و 

 السياسية.
 

(. " الصـــعوبات التي تواجه منظمات المجتما المدني في 2010دراســـة: شـــبات والكفارنة ). 8
من وجهة نظر مديري شـــبكة المنظمات األهلية  –قطاع غزة  والبطالة فيحد من نســـبة الفقر ال

 الفلسطينية"

هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في الحد  هدفت
ل المن نســــبة الفقر والبطالة في قطاع تزة الذي يواجه الحصــــار الظالم المفروض من قبل االحت

اإلســـــــرائيلي، باإلضـــــــافة إلى ما خلفته الحرب األخيرة على أبناء القطاع من قتل ودمار وتهجير، 
تمثلـت عينـة الـدراســـــــــــــــة في المنظمـات المـدرجـة في شــــــــــــــبكـة المنظمـات األهليـة في قطـاع تزة، 

منظمة.  وقد  31وبلغ عددها  البيانات،ومســـتبعدين الضـــفة الغربية منها لصـــعوبة الوصـــول إلى 
الباحثان أســلوب المنهج الوصــفي التحليلي على أســاس المســش الشــامل لعينة الدراســة من  اســتخدم

 .وجهة نظر مدراء تلك المنظمات

 :يومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يل

  إن التنســيق بين المنظمات األهلية ضــعيف ويحتاج إلى آليات تعزيز وتطوير عملية من أجل
 الفقر في قطاع تزة. تقلي  نسبة البطالة و 

 بصـــــــورة واضـــــــحة في وصـــــــول االحتياجات الالزمة للفئات  اً كذلك اعتبر إتالق المعابر معيق
 وقد أوصى الباحثان توزيع الموارد المتاحة بطريقة شفافة وعادلة.  والمهمشة،المحتاجة 

  ووجد أن التنســـــــــــيق بين الجهات الحكومية والمنظمات األهلية أيضـــــــــــًا ضـــــــــــعيف ويحتاج إلى
طوير من أجل مســــــاندة الفئات المحتاجة والمهمشــــــة، وقد أوصــــــى الباحثان بضــــــرورة مبادرة ت

الجهات الحكومية بالتنســــيق مع المنظمات األهلية من أجل مســــاندة تلك الفئات وعدم التركيز 
 على اإلجراءات اإلدارية والقانونية فقط.
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مات الفلســـــــــطينية غير تتبا الدعم الخارجي للمنظ" .(2119 ،ديفويروترتير)دراســـــــــة:  .9
  ."2118- 1999خالل الفترة  وقطاع غزةالحكومية في الضفة الغربية 

ر من الجهات المانحة الخارجية للمنظمات الفلسطينية تي وتوثيق التمويلالى تتبع  هدفت الدراسة
مع التركيز على حجم  ســـــــــــنوات.على مدى العشـــــــــــر  وقطاع تزةالحكومية في الضـــــــــــفة الغربية 

وقد  ويل.التممن توزيع  والقطاعي والجهة المســـــتفيدةإضـــــافة الى التوزيع الجغرافي  المســـــاعدات،
حين باإلضــافة إلجراء مســ مقابالت،وعمل اتبعت الدراســة في منهجيتها مراجعة االدبيات الســابقة 

ة يركز على المنظمات الفلســـــطيني واآلخراالول يركز على المانحين الخارجيين  الدراســـــة:لطرفي 
مقارنة المعلومات مع البيانات المتوفرة في نظام رصــــــد  ومن ثم (،ميســــــســــــة 41ية )تير الحكوم

 اإلدارية. والتنميةالمساعدات الفلسطيني لدى وزارة التخطيط 
 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
  ا نوعها اختلفت وفق قطاع تزةان مبلغ المســــــــــــاعدات الخارجية التي دخلت الضــــــــــــفة الغربية و

إضــــــافة لكون المســــــاعدات الخارجية حيوية لكل من الســــــلطة الفلســــــطينية الســــــياســــــية  لألوضــــــاع
 الفلسطينية.تير الحكومية  وللمنظمات

 
(. " دور المنظمات غير الحكومية الفلســـــطينية في اســـــتغالل 2008دراســـــة: أبو نحلة ). 11

الدراســـــة إلى التعرف  هدفتأموال الدعم الخارجي لخلق فرص عمل مســــتدامة ودعم الرياديين". 
على دور المنظمــات تير الحكوميــة في اســــــــــــــتغالل أموال الــدعم الخــارجي في خلق فر  عمــل 

، اســـتخدمت الباحثة المنهج الوصـــفي التحليلي معتمدة في جمع البيانات مســـتدامة  ودعم الرياديين
ة حكوميــعلى أداة االســــــــــــــتبــانــة للمســــــــــــــتهــدفين العــاملين في قطــاع التنميــة في المنظمــات تير ال

الفلســــــــطينية في قطاع تزة، ومجموعتين مركزتين من الرياديين من مختلف المســــــــتويات التعليمية 
( 10ســـنة  واشـــتملت كل مجموعة على ) 18-22من كال الجنســـين والتي تتراوح أعمارهم ما بين 

أشـــــــــخا ، باإلضـــــــــافة إلى أنه تم إجراء مقابالت مع المســـــــــيولين عن برنامج البطالة في المركز 
 رئيسي لألونروا في قطاع تزة.ال

 :ما يلي ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
  إن تدهور القضــايا الســياســية وخاصــة النزاع الداخلي )االنقســام الســياســي( بين الحكومتين في

تياب حكومة قوية وفعالة وقد أثر هذا ســـلبًا على العالقة بين  إلىقطاع تزة والضـــفة قد أدى 
لسطينية تير الحكومية والسلطة الوطنية الفلسطينية والذي أدى بدوره إلى تياب المنظمات الف
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الدور اإليجابي للســــــلطة الفلســــــطينية في التنســــــيق بين المنظمات تير الحكومية الفلســــــطينية 
 عكس سلبًا على إمكانية توفير فر  عمل ثابتة.انوالجهات المانحة والذي 

 في أتلــب األحيــان عن احتيــاجــات ومتطلبــات  إن المنظمــات تير الحكوميــة تير مســــــــــــــيولــة
الجهـات المســــــــــــــتفيـدة، وال تقوم المنظمـات تير الحكوميـة بـالتـدخالت تبعـًا لتقييم االحتيـاجات 
للفئــات المســــــــــــــتهــدفــة، وقــد كــان ذلــك واضــــــــــــــحــًا في نوعيــة الخــدمــات التي تقــدمهــا المنظمــات 

لمنظمات الفلســــطينية من مشــــاريع ا %62الفلســــطينية تير الحكومية للجهات المســــتفيدة. إن 
تركز على دعم الرياديين وخلق فر   %13تير الحكومية تركز على برامج التدريب بينما 

 مستدامة.
 بما يلي: أوصت الدراسة

  أن تقوم الســـلطة الوطنية بزيادة جهودها لتلعب دورًا أكثر فاعلية في التنســـيق بين الميســـســـات
 .ناألهلية والداعمي

  جهودها مع الميســســات األهلية الفلســطينية للوصــول إلى تكامل  يةحد الســلطة الفلســطينوأن تو
 فيما بينها وليس التنافس.

 

 الدراسات العربية: 3-2

التنســــــــيق بين األجهزة األمنية ودوره في مواجهة األزمات في (. "2006)الفهيددراســــــــة:  .1
 مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية".

على دور التنســـــيق بين األجهزة األمنية في مواجهة األزمات والتعرف  هدفت الدراســـــة إلى التعرف
ي جمع الباحث أداة االســتبانة ف التنســيق، واســتخدمعلى أســاليب التنســيق والمعوقات التي تحد من 

 األجهزة في عليهم والمشرفين العمليات بغرف العاملين جميعالبيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في 
( فردًا، وتمكن الباحث 250) عددهم والبالغ الصــــناعية، الجبيل بمدينة ناعيالصــــ واألمن األمنية

من إجمالي  %( 80,92اســــتبانة موزعة مما يمثل نســــبة ) (250)( من أصــــل223من اســــتعادة )
في تحليل  التحليلي الوصفي المنهج ه الدراسةهذ في الباحث استخدماالستبانات التي تم توزيعها. 

 البيانات. 
  يلي:ئج التي توصلت إليها الدراسة ما واهم النتا

 مقدمته في وكان األزمات، مواجهة عن المســــــئولة األمنية األجهزة بين عالٍ  تنســــــيق وجود 
 ."األمنية األزمات لمواجهة بينهم فيما التنسيق أهمية المسئولين إدراك"
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 أهمها من وكان األزمات، لمواجهة األمنية األجهزة بين قوية بدرجة تنســــيقية أســــاليب وجود 
 ."العمليات ترف طريق عن التنسيق"
 وكان ألزمات،ا مواجهة في األمنية األجهزة بين التنسيق من كبيرة بدرجة تحد معوقات هناك 

 بصــورة وممارســتها التنســيق في المتبعة واألدوات األســاليب وتطوير تنمية إتفال" أبرزها من
 .أساليب من حديث هو بما األخذ عدم مع مستمرة
 يلي: الدراسة بما أوصت 

 وتنفيذها والمســـــئوليات والمهام الدور ووضـــــوح التنســـــيق، من األهداف وضـــــوح على العمل  
 بمواجهة المعنية األجهزة في الفعالة تير واالجتهادات الغموض عن البعد مع بدقة،

 .األمنية األزمات
 بين ماعةالج روح في والمشــاركة التعاون وقيم مفاهيم وتعميق ترســيخ على الحر  ضــرورة  

 .األمنية األزمات بمواجهة المعنية الجهات
 

(. " دور مجالس المناطق والمجالس المحلية في التنسيق بين 2006دراسة: عبد العزيز ) .2
 ".بالمملكة العربية السعودية األجهزة الحكومية الخدمية في منطقة الرياض

ي التنســــــــــــــيق بين األجهزة تحليل دور مجالس المناطق والمجالس المحلية فهدفت الدراســـــــــــــــة إلى 
يضــــــــاح  الحكومية الخدمية في منطقة الرياض، والتعرف على األنشـــــــــطة التي يتم النســـــــــيق فيها وا 

لمنهج الدراســـــــــة ا اتبعتو  ،األســـــــــاليب التنســـــــــيقية لمجالس المناطق في المملكة العربية الســـــــــعودية
ة هزة حكوميالوصــــــــفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراســــــــة بأعضــــــــاء مجلس منطقة الرياض من أج

( مجلســـــــــــًا وتم 19وأهالي فضـــــــــــاًل عن المجالس التابعة لها في منطقة الرياض والتي يبلغ عددها)
اســــــتبانة على أعضــــــاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية وكانت عدد االســــــتبانات  (232(توزيع 

 والمجالس المحلية من نطقةكما تم توزيع االســــــتبانة على أعضــــــاء مجلس الم ،116))الصــــــالحة 
المقابلة  اســـــتخدام أداة (، وتم95وكان عدد االســـــتبانات الصـــــالحة منها ) ،(190األهالي عددها )

 المحلية.ألصحاب السمو الملكي وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجالس 
 يلي: ما  هم النتائج التي توصلت إليها الدراسةأومن 

 لحكومية يوافقون على جميع تبين أن أفراد العينة المدروســـــــــــــــة من المســــــــــــــئولين في األجهزة ا
آلية االجتماعات واللقاءات، والتخطيط للنســــــــيق مع فروع  :أهمها ،اآلليات المقترحة للتنســــــــيق

األجهزة الحكومية ذات العالقة المشــــــــــتركة، ووجود ضــــــــــابط اتصــــــــــال مســــــــــيول لتولي متابعة 
 التنسيق.
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 العتمادات المالية من أهم المعوقات من وجهة نظر المســـــــئولين في األجهزة الحكومية نق  ا
 الوسائل والتقنيات لتسهيل عمليات التنسيق. دالمخصصة لعمليات التنسيق وعدم تجدي

  تبين أن أفراد العينة المدروســة من األهالي يوافقون بشــدة على مجموعة من االقتراحات لزيادة
بالتنســيق،  كفاءة األفراد المعنيين تحســين: مثلالتنســيق بين الجهات المختلفة أثناء التخطيط، 

وزيادة مســتوى التعاون بين الجهات المعنية بالتنســيق، وتوضــيش األهداف الموضــوعة لعمليات 
 التنسيق.

 يلي: أوصت الدراسة بما و  
 .تعزيز االهتمام بزيادة فاعلية التنسيق لإلدارة المحلية، مع توضيش االختصاصات لكل جهة 
 صـــــال لتي تتطلب التدريب على وســـــائل االتالتركيز على إيجاد آليات أكثر فاعلية للتنســـــيق وا

 التقني مثل الشبكات والبريد اإللكتروني وتيرها.

 

 الدراسات األجنبية: 3-3

مراجعة التنســـــيق بين المؤســـــســـــات غير  العددية:القوة "  .(Hedlund,2010دراســـــة: ) .1
 ."دراسة حالة في هايتي –الحكومية في الميدان 

ين بســــــية الخاصــــــة بالتنســــــيق في الميدان قضــــــايا الرئيالتعرف على بعض ال إلىهدفت الدراســــــة 
بتكليف من المجلس الدولي المســــــــيول عن التنســــــــيق للهيئات الخيرية،  المنظمات تير الحكومية

 هــايتي والتي تتراوح عــددهــا الحكوميــة المحليــة فيوتمثــل مجتمع الــدراســــــــــــــــة بــالمنظمــات تير 
مســـيولين في تلك المنظمات تير ( واشـــتملت عينة الدراســـة على األعضـــاء ال(3000- 20000

(، وتم اســـتخدام أداة المقابلة للحصـــول على المعلومات، ودراســـة 400الحكومية الدولية وعددهم )
 والمحلية.محاضر االجتماعات التي كانت تعقد بين المنظمات الدولية تير الحكومية 

 يلي:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما 
 ــــة في تقــــديم عــــدم وجود تعــــاون بي ــــة تير الحكومي ــــدولي ــــة والمنظمــــات ال ن المنظمــــات المحلي

 المساعدات والدعم المطلوب والالزم للشعب الهايتي.
  كانت هناك تقارير تدل على الفســـاد وســـوء اســـتخدام المســـاعدات اإلنســـانية من قبل المســـيولين

 في الكوارث السابقة.
 دي إلى اســــــــتجابة تير فعالة وتير عدم وجود تنســــــــيق في بعض القضــــــــايا كان له ســــــــلبياته وأ

 مناسبة.
 :كما يلي التوصيات من مجموعة الدراسة وقدمت
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  يجب أن يكون الدعم لعملية التنســــيق بين المنظمات تير الحكومية يلبي احتياجات أصــــحاب
 المصالش بأقصى درجة ممكنة، ويركز على بعض اإلنجازات السريعة على المدى القريب.

 ديهم مهارات التواصـــــل والقدرة على التفاوض وبناء عالقات جديدة التنســـــيق يتطلب وســـــطاء ل
 .وأن يكون لديهم الوعي بالتأثير على الجهات المختلفة المعنية بالتنسيق

 

للتعلم من  " التمويل الرأســـي فـــي قطـــاع الصـــحة: دروس .(Sridhar , 2009" ). دراسة: 2
 ".GAVI الصندوق العالمي

ليل الكثير من حاالت تجارب تمويــــــــل البلــــــــدان لقطاعهــــــــا الصــــــــحي، ناقشت الدراسة وقامت بتح 
ـــــدودة  ـــــات المحـ ـــــي البيئـ ـــــل فـ ـــــو األمثـ ـــــى النحـ ـــــل علـ ـــــن أن تعمـ ـــــة يمكـ ـــــدخالت الخارجيـ ووجـــد أن التـ

ــــع محدودية في البنية التحتية، وضعف في النظم الصحية األساسية  ـــــ ــــة مـ ـــــ ــــوارد للغايـ ـــــ نق  و المـ
إلـى أن إدخـال التمويـل الرأسـي فـي البلـدان  وخلصـت أيضـاالرعايـة الصـحية.  في خـدمات شديد

ـــه، باإلضافة إلى عدد من العوامل الخارجية السلبية للبلدان المتلقية.  ـــه عيوبـ ـــدخل لـ ـــة الـ المنخفضـ
ــددة،مثل إثقال البلدان المتلقية بعمليـــات  ــداد  متعـ ــل إعـ ــل، وهياكـ ــار متطلبـــات التمويـ ــي  ر،يالتقـ والتـ

تجعـل مـن الصـعب بالنسـبة لهـم وضـع استراتيجية شمولية ألولويات القطاع الصحي في بلدانهم. 
والتــــي تــــيدي إلــــى وجــــود تكامــــل محــــدود مــــن البــــرامج الرأســــية مــــع خــــدمات الصــــحة العامــــة فــــي 

قديم ها أوجه القصور في تالبلــــدان المتلقيــــة، والتــــي تــــيدي إلــــى ازدواجيــــة الجهــــود التي تحدث في
  .الصحي وتفتيت النظامالرعاية الصحية 

أخيرا أوصت الدراسة بأن األثر اإليجابي وكذلك السلبي للتمويل الرأسي فــــــــي قطــــــــاع الصــــــــحة 
ـــــــــــــــــــــــــب أن ييخذ بعين االعتبار قبل النظر  إذا كانت تلك اآلليات يمكن توســـــــــــيعها إلى  فيمايجـ

 .قطاعات أخرى
 
 ."فعالية المعونة في قطاع الصحة في افريقيا" .(Pereira, 2009. دراسة: )1

ــــا،  ــــحة فـــــي أفريقيـ ــــاع الصـ الدراسة هي واحدة من سلسلة من الدراسات حول فعالية المعونة في قطـ
ــــة أن  ــــدت الدراسـ ــــات. وجـ ــــة األدبيـ ــــب مراجعـ ــــة بجانـ ــــرق النوعيـ ــــتخدام الطـ ــــم اسـ ــــا تـ ــــي منهجيتهـ وفـ

من قبــــــــــــل الحكومــــــــــــة، وتظهــــــــــــر وانتظامًا ومملوكة ًا ضل تنسيقأفزامبيا اآلن المســــــــــــاعدات فــــــــــــي 
، بصحة األطفال واألمهــــات، وانتشــــار فيــــروس نقــــ  المناعــــة جيداً اإلحصــــاءات الصــــحية تقــــدما 

 .البشـرية فـي انخفـاض، وعلـى الـرتم من التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية

 دراسة ما يلي:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ال



89 
 

  ـا ـ أنـه لـيس مـن الواضـش أن قيمـة كـــل دوالر أمريكـــي مـــن المســـاعدات هـــي اآلن أعلـــى ممـ
قد تعكس مجرد الزيـادة فـي تـدفقات المعونـة  الصحيةكانـــت عليـــه فـــي الماضـــي، وأن األرقـــام 

 .وليسـت دلـيال علـى فعاليـة المعونـة
  ضــارب فــي اآلراء بــين المختصــين حــول فعاليــة التمويــل الــدولي وعدمــه، وهنــاك ت هناكأن

 انتقــادات لــبعض الممارســات. 
 لقطاع ا كمــا وذكــرت اســتخدام مــا أســمتهم بشــركاء التنميــة لطرائــق مختلفــة للمســاعدات لــدعم

ـــــانحين الصحي،  ـــ ــــــــض المـ ـــــل أن بعـ ـــ ـــــديره وزار يجمعون مثـ ـــ ـــــاب تـ ـــ ـــــي حسـ ـــ ـــــوالهم فـ ـــ  ة الصحة،أمـ
 .لصحةاوبعضهم يوفر دعم لموازنة قطاع 

 

 أوصت الدراسة بما يلي:و 

  وأوصت الدراسة بمواءمة المســـــاعدات مـــــع خطـــــة الحكومـــــة وتحسين تنسيق المعونة، وتفعيل
 .ميسسات المجتمع المدني الصحية

 

(. "الوضا الصحي والخدمات الصحية في االراضي .Giacaman et al، 2119دراسة: ) .4
 الفلسطينية المحتلة".

ي السلطة فبحثت الدراسة العوامل التي تساهم في المشاكل الصحية والنظام الصحي الفلسطيني 
 وصــــــــف الخصــــــــائ  الموارد.على المســــــــاعدات الدولية لتوفير واالعتماد  ،الوطنية الفلســــــــطينية

 المقدمة للسكان الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية المحتلة.  الديموترافية، الحالة الصحية
 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أن الجهات المانحة تعمل مع اجندات مختلفة واعتماد الســــــــــــــلطة على المســــــــــــــاعدات المالية من 

 .الجهات المانحة تسببت في تجزئة البرامج
ســـطينية المحتلة يتم تمويلها من قبل الوكاالت المانحة تســـببت في معظم ميزانية الصـــحة الفلأن  

 السلطة.التي لديها دورا ميثرا في تحديد سياسة و ، تجزئة البرامج
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 (. "نظام الرعاية الصحية: التقييم وأجندة اإلصال  ".Mataria et al 2009,دراسة:). 5

قامت بتحليل النظام باالهتمام و نظام الرعاية الصـــــــــــحية الفلســـــــــــطيني قدمت الدراســـــــــــة لمحة عن 
وى القوهي تقديم الخدمات،  باللبنات إلطار منظمة الصــــــــــحة العالمية المتعلق بأنظمة الصــــــــــحة:

دت على واك  .، والقيادة والحوكمة، االدوات والتكنولوجيا الطبية، التمويلالعاملة، نظم المعلومات
، واســـــــتعرضـــــــت الســـــــيناريوهات تعقيد بناء النظام الصـــــــحي في ظل ظروف االحتالل العســـــــكري
 السياسية المستقبلية، كما اقترحت سبل لتحسين االداء والعدالة. 

قامت الدراســـــــة باســـــــتعراض االعمال المنشـــــــورة والمقابالت لتحديد ســـــــبل لدمج النهج التنموي مع 
 االستجابات لحاالت الطوارئ لخلق نظام صحي أكثر فعالية وكفاءة وعدالة. 

 
 ي توصلت إليها الدراسة ما يلي:ومن أهم النتائج الت

  ان فشـــــل المحاوالت لخلق مثل هذا النظام هي ناتجة عن ترتيبات للرعاية الصـــــحية وضـــــعتها
 الحكومة العسكرية اإلسرائيلية.

  وطبيعة السـلطة الوطنية الفلسـطينية، التي لديها ممارسـة قليلة في السـلطة ومثقلة بعدم الكفاءة
 والمحسوبية والفساد.

 اولويات تير مالئمة لتلبية رتبات الجهات المانحة للمســـاعدات الخارجية. واخيرا  إضـــافة الى
اوصت الدراسة بالنهج التنموي الذي ينبغي ان يكون متقدما، ومتكامال مع االستجابة لحاالت 

 الطوارئ.
 

 ."مراجعة قطاع الصحة" .(Abed,2007)دراسة: . 6

زويد المانحين بمعلومات حديثة حول قامت الدراســـــــــــــــة بعمل مراجعة لقطاع الصــــــــــــــحة بهدف ت
من خالل مبادرة تســـــــــعى الى الصـــــــــحة، الصـــــــــحية للقطاع العام أي وزارة واألولويات  االحتياجات

من قبل ليلية والتحاســتخدمت الدراســة التحقيقات الوصــفية المانحين. ترشــيد قرارات االســتثمار لدى 
  الضــــــــــــــفــةفي قطــاع تزة و  2226- 2226في الفترة ، والمحليينمجموعــة من الخبراء الــدوليين 

وجدت الدراســــــة أن الوضــــــع المالي لوزارة الصــــــحة يتأثر بشــــــكل كبير من ارتفاع تكاليف الغربية، 
ن كما ان إيرادات التاميالمانحة، التبعية للجهات وعدم كفاية الميزانية و  الخدمات، وزيادة الطلب

 الصحي الحكومي تير كافية لتغطية االحتياجات االساسية.
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تظهر المســـــــــاعدات الخارجية  المانحين،على الرتم من ضـــــــــخامة المعونة المقدمة من  ين أنهوتب
لذلك اوصــــــت الدراســــــة بالعمل  الصــــــحي.مجزأة في ظل عدم وجود إطار واضــــــش لتنمية القطاع 

عادة تنظيم التكاليف،على احتواء    تلفومخالخدمات من خالل دمج أفضل لمستويات الرعاية  وا 

المستفيدين أن تيدي الى شكل تنسيق أفضل في و يجب لشراكة المانحين ما و ك الخدمات،مقدمي 
 إطار البرامج الشاملة للقطاع.

 

 والمجتمعات بالحكومة الحكومية غير المنظمات عالقة." (Jelinek,2006)دراســـــــة:. 7 

 .المحلية"
 حكوميةال رتي والمنظمات والمحلية الحكومية الجهات بين العالقة في البحث إلى الدراسـة هدفت

يجاد بينهم، التوترات على للتعرف وذلك في أفغانســتان،  المنظمات لمشــاركة األفضــل الصــيغة وا 
تم  وقد .بينهم الفع ال التنســــــيق وضــــــمان والمحلية اإلقليمية الحكومية الجهات مع تير الحكومية

 ات،تنفيــذ هــذا البحــث كبحــث كمي مبني على المقــابالت المنظمــة وشــــــــــــــبــه المنظمــة، والمالحظــ
مناقشـــــــــات ضـــــــــمن مجموعات مركزة، وكان الهدف من ذلك بناء صـــــــــورة شـــــــــاملة للتصـــــــــورات الو 

والعالقات لدى العاملين في المنظمات تير الحكومية وأعضـــــاء المجتمع والمســـــئولين الحكوميين.  
هيرات، وهي:  ،مدن 6وشــــــــــــــملت المقابالت المســــــــــــــتوى القروي ومختلف الوزرات الحكومية في 

 .طوبالخوكابول، 

 

 ما يلي: الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

 احتياًجا األكثر الفئات احتياجات تراع   لم الحكومية تير المنظمات قبل من المنفذة المشاريع. 
 ســلبا أثر مما الحكومية، والجهات الحكومية تير المنظمات بين التنســيقية العالقات ضــعف 

 .المنظمات هذه على عمل
  :كما يلي التوصيات من موعةمج الدراسة وقدمت

 للتواصــل  أســس نشــاءا  و  الحكومية تير المنظمات مع اســتراتيجية شــراكة تطوير الحكومة على
 .والتنسيق

 الرســــــمية التنمية خطة مع بالتنســــــيق برامجها تخطيط الحكومية تير المنظمات على يجب 
 .للحكومة
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 :ةعلى الدراســات السابقــة والفجوة البحثي التعقيــب 3-4
خالل التح دث عن أوجه التشــابه واالختالف بين الدراســة الحالية والدراســات الســابقة التي تناولت  من وذلك البحثية الفجوة يوضــش والذي (9رقم ) الجدول إعداد تم

 بعض الجوانب المتعلقة 

 الحالية عن الدراسات السابقة. بالدراسة الحالية، ومن ثم ما يميز الدراسة

 
 والفجوة البحثية المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :(9) رقم جدول

 أوجـــــه #
 المقارنة

 الدراســــة
 الحاليــــــة

التشابه واالختالف ما الدراسات السابقة )الفجوة  أوجـــــه
 البحثية(

 ما تميزت به الدراسة الحالية
تناولت هذه الدراســـــــة  متغيرات الدراسة .1

 متغيرين: 
 المتغير المستقل:. 1
 نوع المنظمة 
 العمر 
 الميهل العلمي 
 سنوات الخبرة 
 عدد المشاريع 

 
 المتغير التابا:  . 2

التنسيق مع المنظمات 
الدولية ودوره في دعم 

مع دراسة الخالدي في المتغير المستقل الميهل العلمي كما اتفقت  اتفقت
وني في المتغير المســــتقل ســــنوات مع دراســــة أبو ســــلطان ودراســــة البســــي

الخبرة والميهل العلمي وأيضـــــــًا مع دراســـــــة البســـــــيوني في المتغير التابع 
دراسة  عم الرعاية الصحية األولية والثانوية بوزارة الصحة الفلسطينية، و

Sridhar, Pereira  اتفقت مع دراســـــــة أبو حماد في اختيارها نوع  ، و
ع مع دراسة الخالدي في المتغير التاباتفقت  كما المنظمة كمتغير مستقل

هو النظام الصــــــــــحي الفلســــــــــطيني، ودراســــــــــة حماد في تناولها مســــــــــتوى 
في  Giacaman و Matariaودراســــة  الخدمات الصــــحية كمتغير تابع

ي ف  ديفوير و ترتير الوضــــــع الصــــــحي كما متغير تابع وأيضــــــا دراســــــة 
 الدعم الخارجي كمتغير تابع.

في اختيارها عمر المنظمة كمتغير  أبو ســلطاندراســة  معاختلفت بينما  
دراســة أبو  معو  ،المتغير المســتقل هو التنســيق في ودراســة الفهيد مســتقل

هذه الدراســـة أولى الدراســـات التي ألقت الضـــوء على دور  دُّ عتُ 
 التنســــــــــــــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــــــــحي

رتم أن هناك دراســات ســابقة قد ذكرت جانب دعم  ،الحكومي
  لكن من خالل التمويل الدولي بشــــــــكل عام القطاع الصــــــــحي

القطاع الصــــحي الحكومي بشــــكل م تركز على دعم معظمها ل
 خا .

 نسيقالتعنصر دور أيضًا هذه الدراسة حاولت إبراز وتعزيز  
ما يميز هذه  باإلضــــــافة في دعم القطاع الصــــــحي الحكومي،

على المنظمات الدولية بشــكل كامل والتي الدراســة أنها ركزت 
ســـاهمت بدورها في دعم القطاع الصـــحي الحكومي وذلك من 

ذه ما يميز هأيضـــًا  الل عملية التنســـيق مع تلك المنظمات،خ
الدراسة أنها ستركز في اإلجابة على أسئلة الدراسة من وجهة 
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القطاع الصحي 
 الحكومي

نحلـــة في المتغير التـــابع وهو خلق فر  العمـــل ودعم الريـــاديين، كمـــا 
اختلفت مع دراســـــــة حماد في المتغير المســـــــتقل كما اختلفت مع دراســـــــة 

 في تحديد أيضـــــــاً  والكفارنة Jelinekودراســـــــة  ،ودراســـــــة شـــــــباتالرفاتي 
 .المتغيرات

اة باســـــتخدام أد في المنظمات الدولية التنســـــيق مســـــئولينظر 
ومن وجهة نظر مســـــــــيولي التنســـــــــيق في القطاع االســـــــــتبانة، 
لدراســــــــة أي أن االحكومي باســــــــتخدام أداة المقابلة. الصــــــــحي 

استخدمت أداتين مختلفين لمجتمعين دراسة مختلفين في جمع 
  يالنوع األســــــــــــــلوب منهجيتهــا في البيــانــات، وبــذلــك اتبعــت

 .الكمي األسلوب بجانب
الــمــنــهــج الــوصــــــــــــــــفــي  منهج الدراسة .5

 التحليلي
 اتفقت مع جميع الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي.

 حدود الدراسة: .3
الــــــــــــحــــــــــــد  .أ

موضـــــوعي ال
 للدراسة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

التنسيق مع المنظمات 
الــدوليــة ودوره في دعم 
الــقــطـــــــاع الصـــــــــــــــحــي 
  الحكومي بقطاع تزة

 

لخالدي اودراســة  البســيوني اتفقت في هذا الجانب بدرجة كبيرة مع دراســة
والتي تناولت اســـــهامات التمويل الدولي في تطوير النظام ودراســـــة حماد 

عبد ، الفهيد، و مع دارســــة أبو ســــلطان الصــــحي الفلســــطيني.  كما اتفقت
ع م ت، كما اتفقعلى موضــــــــــــوع التنســــــــــــيق بالتركيز Hedlundالعزيز و

( في التعرف على المشـــــــــــــــاريع للمنظمـات تير 2010دراســـــــــــــــة حمـاد )
 على منظماتفي تناولها الدراســــــــة  شــــــــبات والكفارنةالحكومية ودراســــــــة 
 أيضــــــًا اتفقتمن وجهة نظر المنظمات تير الحكومية. المجتمع المدني 

ع واتفقت م مع دراســــــــــــــة أبو نحلة في اختيارها المنظمات تير الحكومية
في تناولها الدعم الخارجي للمنظمات الفلســــــــطينية تير  Difuerدراســــــــة 

 و  Mataria و Pereira و Abedو  Giacamanالحكومية ودراسة 
Sridhar في تناولها قطاع الصـــحة. ولكنها اختلفت مع دراســـة أبو حماد

 تناولها التنمية السياسية.في 

المنظمـــــــات الـــــــدوليـــــــة   الحد المكاني .ب 
 العاملة في قطاع تزة

 اتفقت الدراســـةتزة، حيث الدراســـات أجريت بشـــكل عام في قطاع معظم 
الخالدي، ودراســــــــة أبو نحلة،  البســــــــيوني و بالحدود المكانية مع دراســــــــة

  ةإلى دراســـارنة باإلضـــافة ، وشـــبات وكفوأبوحماد ودراســـة وداي واألشـــقر
، اختلفت Matariaو، AbedوGiacaman و Difuerدرتام ودراســــــــة 
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ما ك ألن الدراســة أجريت  أيضــًا ا في الضــفة الغربية،Difuerمع دراســة 
اختلفت مع دراســــة الفهيد، وعبد العزيز والتي أجريت في المملكة العربية 

التي طبقت في أفغانســـــــــــــتان ودراســــــــــــة  Jelinekالســـــــــــــعودية ودراســـــــــــــة 
Hedlund ودراســــــــــــــة  التي طبقت في هايتيSridhar  في التي أجريت

  .التي أجريت في زامبياPereiraفي أثيوبيا ودراسة 
ج. الحد البشري  

 للدراسة
مســـــئولي التنســـــيق في 
المنظمـــــــات الـــــــدوليـــــــة 
ومســـئولي التنســـيق في 
الــقــطـــــــاع الصـــــــــــــــحــي 

 الحكومي

اتفقت في الحد البشــــــــري مع دراســــــــة أبو ســــــــلطان في اختيار مســــــــئولي 
واختلفت مع سائر الدراسات السابقة في ذلك وخاصة مع دراسة  لتنسيقا

البســــــــــــيوني في أنها اختارت اســــــــــــهامات التمويل الدولي من وجهة نظر 
 .المدراء العاملين بوزارة الصحة الفلسطينية

طلحـــــات  .2 مصــــــــــ
 الدراسة

التنســـــــــــــيق، المنظمات 
ـــة، ـــدولي لقطـــاع دعم  ال

 الصحي الحكومي.

 Hedlundوالفهيد، وعبد العزيز ودراســـــة  لطاناتفقت مع دراســـــة أبو ســـــ
 ة واتفقت مع دراســــــفي تناول المصــــــطلش العلمي التنســــــيق في الدراســــــة. 

و  لخالدي،ااتفقت مع دراسة ، في تناولها مصطلش الدعم ديفوير و ترتير
   البســـــيوني ، ودراســـــة أبو حماد في المصـــــطلش العلمي المنظمات الدولية

في تناول  Jelinekاإلضـــــــافة إلى دراســـــــة بودراســـــــة أبو حماد أبو نحلة 
ما ك ، للمنظمات تير الحكومية بشـــــكل تير مباشـــــر المصـــــطلش العلمي
 Pereira و Abed و Mataria و Giacaman  اتفقت مع دراســــة 

كما اختلفت مع دراســـــة الرفاتي في في تناولها مصـــــطلش قطاع الصـــــحة 
ي دراســة حماد فتناولها مصــطلش األداء التمويلي، كما اختلفت أيضــًا مع 

تناول مصطلش تقييم المشاريع وشبات والكفارنة في تناول مصطلش الفقر 
 والبطالة.

اتفقت مع جميع الدراســــــات الســــــابقة باســــــتخدام أداة الدراســــــة االســــــتبانة  والمقابلةستبانة اال أداة الدراسة . 2
  ترتيرو  ديفويركدراســـة البســـيوني ودراســـة  المقابلةبعضـــها أداة وأضـــافت 

 دراسة أبو سلطان.و 
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 الفصل الرابا
جراءات الدراسة  الطريقة وا 

 مقدمة
التعرف على دور التنسيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي  إلى تهدف هذه الدراسة

الحكومي بقطاع تزة، ويتناول هذا الفصــــــــــــــل منهجية الدراســــــــــــــة التي تم اتباعها، من حيث منهج 
الدراســــــة وأدوات الدراســــــة وصــــــدق وثبات االســــــتبانة واألســــــاليب  الدراســــــة ومجتمع الدراســــــة وعينة

 اإلحصائية المستخدمة وخطوات إجراء الدراسة ومصادر البيانات.

 
 منهج الدراسة  4-1

على المنهج الوصــــــفي التحليلي، والذي يعتمد على دراســــــة الظاهرة كما توجد في  ةالباحث تاعتمد
هج عند عنها تعبيرا كيفيا وكميا، كما ال يكتفي هذا المنالواقع، ويهتم بوصـــفها وصـــفا دقيقا، ويعبر 

جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل اســــــــــتقصــــــــــاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعدى 
ذلك إلى التحليل والربط والتفسير، للوصول إلى استنتاجات، يبني عليها التصور المقترح، ويعرف 

اليب البحث الذي يمكن بواســــــطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة هذا المنهج بأنه ذلك النوع من أســــــ
 عالقة بين متغيرين، ومن ثم معرفة العالقة.

 

 مصادر البيانات 4-2
 تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى نوعين، وهما:

 انةوتتمثل في أدوات الدراســـــة )االســـــتبوذلك بالبحث في الجانب الميداني  الرئيســـة:البيانات  . 1
والمقابلة(، وذلك للتعرف على دور التنســــــــــــــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــــــــحي 

 الحكومي بقطاع تزة.

الدراســــــات الســــــابقة وما تحويه المكتبات من دراســــــات األدبيات و : وتتمثل في البيانات الثانوية .2
 ي.، وذلك بهدف إثرائها بشكل علموأبحاث وكتب ومراجع في مجال موضوع الدراسة
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 :مجتما الدراسة 4-3
(، ويبلغ 76يتكون مجتمع الدراســــــة من مســــــئولي التنســــــيق في المنظمات الدولية، والبالغ عددهم )

، ( منظمـــة عربيـــة12منظمـــة أجنبيـــة، و)( 24( منظمـــة، منهـــا )63عـــدد المنظمـــات الـــدوليـــة )
  حكوميلصــــحي الفي القطاع اباإلضــــافة إلى مســــيولي التنســــيق في اإلدارة العامة للتعاون الدولي 

 (.3) والبالغ عددهمقطاع تزة ب

ات حيث تم توزيع االستبان ،مجتمع الدراسةحجم وذلك لصغر  أسلوب المسش الشامل استخداموتم 
أي  ؛(10باستثناء العينة االستطالعية )، ("1")أنظر إلى الملحق رقم  (73على مجتمع الدراسة )

( اســـــــــتبانة 63الدولية، وقد تم اســـــــــترداد )( من مســـــــــئولي التنســـــــــيق في المنظمات 36على عدد )
مســـيولي التنســـيق في اإلدارة ( مقابالت مع 3جراء )إحصـــائي، باإلضـــافة إلى اإل صـــالحة للتحليل

، كما أجريت مقابلة مع مســــــــيول التنســــــــيق في بالقطاع الصــــــــحي الحكوميالعامة للتعاون الدولي 
  (.WHOمنظمة الصحة العالمية )

 ائص عينة الدراسة:الجداول التالية توضح خصو 
 

 بالنسبة لنوع المنظمةخصائص عينة الدراسة  :(11) رقم جدول
 النسبة العدد نوع المنظمة م
 71.429 40 أجنبية 1
 28.571 16 عربية 2

 %111.1 56 المجموع

وأن نســــبة المنظمات العربية ( 71.4%) ةويتبين من الجدول الســــابق أن نســــبة المنظمات األجنبي
يفوق عن عدد المنظمات الدولية العربية التي  ةاألجنبين عدد المنظمات الدولية أي أ (28.6%)

عمل ت األجنبية تدعم القطاع الصـــــحي الحكومي، وقد يرجع الســـــبب في ذلك أن المنظمات الدولية
 أن نرى قطاع تزة لذافي في أكثر من قطاع أي متاح أمامها توفير التمويل في أكثر من مجال 

إتاثي كبير في عملها وخاصة في الحرب األخيرة التي   دور لها األجنبيةلدولية االمنظمات  معظم
 يمر التيالصــــعبة  االقتصــــادية األوضــــاع وأيضــــًا نتيجة 2214تعرض لها القطاع تزة في عام 

تالق المعابر. تزة قطاع بها  بسبب الحصار وا 
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 للعمرخصائص عينة الدراسة بالنسبة (: 11) رقم جدول
 النسبة دالعد العمر م
 30.357 17 62أقل من  1
 33.929 19 42أقل من -62 2
 23.214 13 62أقل من -42 6
 12.500 7 فما فوق 62 4

 %111.1 56 المجموع
 

 أنه للعمر، وفًقاعينة الدراســـــة  أفراد توزيع يبين الذي الســـــابق الجدول بيانات تقديم من يتضـــــش
قد حازت على التصـــــــنيف األول بنســـــــبة قدرها  42إلى أقل من  – 62الفئة العمرية من  بالنســـــــبة

(، ويمكن أن نســــــــــــــتنتج من هذا 30.3والتي بلغت ) 62 ( وتليها الفئة العمرية األقل من33.9)
الجدول أن معظم مســيولي التنســيق في المنظمات الدولية من الشــباب وتعزى الباحثة ذلك إلى أن 

 مثل فئة الشباب. المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي فالنسبة األكبر فيه ت
 

 للمؤهل العلميخصائص عينة الدراسة بالنسبة (: 12) رقم جدول
 النسبة العدد المؤهل العلمي م
 10.714 6 دبلوم 1
 62.500 35 بكالوريوس 2
 26.786 15 دراسات عليا 6

 %111.1 56 المجموع

( %26.7) و ،سيو ( من عينة الدراسة ميهلهم العلمي بكالور 62.5ويوضش الجدول السابق أن )%
( ميهلهم العلمي دبلوم متوســــــــط 10.7من عينة الدراســــــــة ميهلهم العلمي دراســــــــات عليا، بينما )%

وكون أن أتلبية أفراد العينة من حملة البكالوريوس والدراســـــات العليا، فهذا يشـــــير إلى أن القائمين 
جتمع ذلك أن المعلى عمليات التنســــيق في المنظمات على مســــتوى علمي عالي، وتفســــر الباحثة 

 العالي. نحو التعليمبدرجة كبيرة أصبش لديه توجه  الفلسطيني
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 الخبرةلسنوات خصائص عينة الدراسة بالنسبة : (11) رقم جدول
 النسبة العدد الخبرةسنوات  م
 30.357 17  6أقل من  1
2 6-12  21 37.500 
6 11-16  10 17.857 
 14.286 8  16أكثر من  4

 %111.1 56 المجموع
 وفقُا لما تبين في الجدول الســـــــابق الخبرة ســـــــنوات بخصـــــــو  المســـــــش عملية نتائج أوضـــــــحت

، وقد فأقل سنوات12 الحالية في مجال العمل خبرتهم بلغتراسة قد الد مجتمع من ( 67.6)%أن
ســـــنوات ،  وترى الباحثة  5( قد بلغت خبرتهم أقل من %62.6حازت بالتصـــــنيف األول وتليها  )

ســـــــــنوات فترة كافية الكتســـــــــاب الشـــــــــخ  الخبرة في أي مجال وهذا يشـــــــــير إلى أن  12ة أن الفتر 
القائمين على عمليات التنســـــــيق من أفراد عينة الدراســـــــة على مســـــــتوى عال من الخبرة، والخبرات 
المتراكمة عبر التجارب تســـــهم إلى حد كبيرة في تكوين اتجاهات إيجابية أو ســـــلبية نحو موضـــــوع 

زز الدور المطلوب نحو تحقيق الهدف بصـــــورة أفضـــــل. وقد اتفقت في ذلك مع معين، كما أنها تع
ســـنوات فأقل على النســبة  12( حيث حازت ســـنوات الخبرة من 2216نتائج دراســـة )أبو ســـلطان، 

 األكبر بالنسبة ألفراد مجتمع الدراسة.

 

 لعدد المشارياخصائص عينة الدراسة بالنسبة (: 14) رقم جدول
 النسبة عددال عدد المشاريا م
 42.857 24 6أقل من  1
2 6-12 26 46.429 
6 11-16 3 5.357 
 5.357 3 فأكثر 13 4

 %111.1 56 المجموع
إلى       6بين تتراوح ما  المنفذة المشاريع عدد من (%43.4 (نسبته ما أن السابق جدولال من يتبين
 6ا المشـــــــاريع التي عددها من وهي النســـــــبة األكبر في عدد المشـــــــاريع المنفذة تليه مشـــــــاريع 10

 مشـــروع 13و 12عدد المشـــاريع المنفذة األكثر من  (، بينما%42.8مشـــاريع فأقل وتبلغ نســـبتها )
 جماليإ من( %63) بأن يتضـــــــش(، ومن النســـــــب الســـــــابقة %6.6ما فوق، فقد بلغت نســـــــبتها )

 هميةأ على يدل وهذا 2214في العام  مشـــــــاريع خمس من أكثر بتنفيذ قامتالدولية  المنظمات
. وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع المستهدفة الفئات وتطوير تنمية فيمات الدولية المنظ دور
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(، حيث بلغت النسبة اإلجمالية حسب نتائج الدراسة السابقة للمشاريع 2212نتائج دراسة )حماد، 
(، وقد %16.6ا )فكانت نســــبته 6( بينما المشــــاريع االقل من %84.2المنفذة األكثر من خمس )

يعود انخفاض نســــــبة المشــــــاريع المنفذة من قبل المنظمات الدولية إلى األوضــــــاع الســــــياســــــة تير 
مستقرة في قطاع تزة من تحوالت سياسية طرأت على النظام الفلسطيني قد أدت إلى تقلي  عدد 

 المشاريع المنفذة من قبل المنظمات الدولية لصالش القطاع الصحي الحكومي.
 

 :وات الدراسةأد 4-4
 استخدمت الباحثة في دراستها األدوات البحثية التالية:

 . أداة االستبانة.1

 . أداة المقابلة.2

 ان ذلك:بيوفيما يلي 

 األداة األولى: االستبانة

االســــــــتبانة هي أنســــــــب األدوات التي تتســــــــق مع المنهج الوصــــــــفي التحليلي في التعرف على  دتع
يق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـــــــــحي الموضـــــــــوع محل الدراســـــــــة وهو التنســـــــــ

ة، حيث ييمن بتشــــــــــــــجيع حرية ، لما يمتاز به من صــــــــــــــفات وجوانب إيجابيالحكومي بقطاع تزة
 (.6: 2212إبراهيم، ) والمحاسبةعن الرأي بعيدًا عن المراقبة التعبير 

 

 :طريقة تصميم االستبانة 

ات الســـــــابقة ذات العالقة بموضـــــــوع الدراســـــــة، قامت وبعد اطالع الباحثة على األدبيات والدراســـــــ 
 الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية:

 تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها االستبانة. -
 صياتة الفقرات التي تقع تحت كل محور. -
( يوضـــــــش 2رقم ) والملحق ،فقرة( 68والتي شـــــــملت ) ،عداد االســـــــتبانة في صـــــــورتها األوليةإ -

 نة في صورتها األولية.االستبا
 عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البيانات. -
 لما يراه المشرف. وفقاً تعديل االستبانة بشكل أولي  -
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( من المحكمين المختصــــين، بعضــــهم من أعضــــاء هيئة التدريس 10عرض االســــتبانة على ) -
أبو ديس(، )المفتوحة مية، جامعة القدس في أكاديمية اإلدارة والســـــــــياســـــــــة، والجامعة اإلســـــــــال
داريين صحيين من وزارة الصحة، والملحق رقم )  ( يبين أعضاء لجنة التحكيم.6وا 

بعد إجراءات التعديالت التي أوصــى بها المحكمون ثم حذف وتعديل وصــياتة بعض الفقرات  -
  14ن من فقرة، مســــــتوى التنســــــيق ويتكو  12من  التنســــــيق ويتكون: طبيعة على ثالثة محاور

لكل فقرة وزن مدرج وفق مقياس  ُأعطيحيث فقرة،  12التنســـــــــيق وتتكون من  ومعوقات فقرة،
يال اإلضـــــافة إلى إدراج ســـــقليلة جدًا( و  قليلة،كبيرة جدًا، كبيرة، متوســـــطة، ) خماســـــي التدريج

 مفتوح في االستبانة والذي يبين مقترحات أفراد عينة الدراسة من المنظمات الدولية.
يم لجمع البيانات الالزمة للدراســة وقد تم تقســ عينة الدراســةســتبانة على جميع أفراد االتوزيع  -

 االستبانة إلى قسمين:
)نوع المنظمة، العمر، الميهل العلمي، : على البيانات العامة لعينة الدراســــة يحتوي القســـم األول:

 (.الً ، عدد المشاريع، المشاريع األكثر تمويالخبرةسنوات 
 موزعة على ثالثة محاور كالتالي: ،( فقرة68يتكون من ) ني:القسم الثا

 عدد الفقرات المحور #
 12 طبيعة التنسيق 1
 14 مستوى التنسيق 2
 12 معوقات التنسيق 6

 

  :صدق أداة الدراسة 4-5
 . صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين:1

ولية على مجموعة من المحكمين قامت الباحثة بعرض أداة الدراســـــة )االســـــتبانة( في صـــــورتها األ
( 12في مجاالت البحث العلمي للحكم عليها وبلغ عدد المحكمين ) االختصــــا من ذوي الخبرة و 

من أجل التأكد من ســـــالمة الصـــــياتة اللغوية لالســـــتبانة، ووضـــــوح تعليمات االســـــتبانة،  مين،محك
األهداف المرتبطة بهذه  وانتماء الفقرات ألبعاد االســــــــــــــتبانة، ومدى صــــــــــــــالحية هذه األداة لقياس

وفي ضــــــــــــوء التوجيهات التي أبداها المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي  الدراســــــــــــة، 
أشـــــار إليها أكثر المحكمين ســـــواًء بتعديل الصـــــياتة أو حذف بعض العبارات بعد تحديد مواضـــــع 

وجهة  االســتبانة من وبذلك تم التأكد من صــدقااللتباس والضــعف فيها أو إضــافة عبارات جديدة، 
 المحكمين.نظر 
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  . صدق االتساق الداخلي:2

وتم أيضـــــــا حســـــــاب صـــــــدق االتســـــــاق الداخلي لمحاور وفقرات االســـــــتبانة بعد تطبيقها على عينة 
( من مجتمع الدراسة، ومن خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور وفقرات 12استطالعية قوامها )

 ل التالية:كما هو مبين في الجداو االستبانة، 

 معامالت االرتباط لمحاور االستبانة(: 15) رقم جدول
 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م
 2.21دالة عند  0.000 0.816 طبيعة التنسيق 1
 2.21دالة عند  0.000 0.821 مستوى التنسيق 2
 2.21دالة عند  0.000 0.917 معوقات التنسيق 6

 

 (.2.362( = )2.26( ومستوى داللة )8جة حرية )* قيمة ر عند در 
 (.2.736( = )2.21( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )

يتضـــش من الجدول الســـابق أن محاور االســـتبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصـــائيا، وهذا يدل 
 .تبانة تتمتع بمعامالت صدق عاليةعلى أن جميع محاور االس

 معامالت االرتباط لفقرات محور طبيعة التنسيق(: 16) رقم جدول

معامل  الفقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
 الداللة

1 
يتم االجتماع الدوري بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي 
الحكومي من خالل اإلدارة العليـــــــا والقـــــــائمين على عمليـــــــات 

 .التنسيق
0.938 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

2 
انحة على الزيارات الميدانية من أجل متابعة تعتمد المنظمة الم

 .وتقييم أنشطة المشروع للتأكد من تحقيق األهداف المطلوبة
0.875 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

3 
تعتمد المنظمة المانحة على االتصــــــاالت المكتوبة في التنســــــيق 

 .مع القطاع الصحي الحكومي
0.929 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

4 
ورش عمــــل مع القطــــاع الصــــــــــــــحي  تنظم المنظمــــة المــــانحــــة

 .الحكومي
0.846 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

6 
يوجد ضــــــــــــــمن هيكلة المنظمة المانحة دائرة ُتعنى بالتنســــــــــــــيق  

 .الصحي
0.910 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

3 
يتم االتفاق بين المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي من 

 .ينخالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الطرف
0.836 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 
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7 
 المنظمة بين بها القيام الواجب والمهام لألدوار تحديد يوجد

 .والقطاع الصحي الحكومي المانحة
0.810 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

8 
 الخطة على بناء المنظمة المانحة ومشـــــاريع برامج وضـــــع يتم

 .الصحي الحكومي للقطاع االستراتيجية
0.834 2.222 

نـــــــــد دالـــــــــة عـــــــــ
2.21 

ي ف المســــــــــــــئولينتبادر المنظمة المانحة بتقديم مشــــــــــــــاريعها إلى  9
 .القطاع الصحي الحكومي من أجل الموافقة على تنفيذها

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد  2.222 0.837
2.21 

12 
التنســـيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الصـــحي الحكومي 

 .يساهم في حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع
0.942 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

11 
بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــحي  الفع ال التنســــــيق يســــــهم

 .لعملها المنظمة أداء كفاءة الحكومي ايجابيًا على
0.813 2.222 

دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 
2.21 

12 
يوجد لدى المنظمة المانحة ســـــــــياســـــــــات تمويلية واضـــــــــحة لدعم 

 2.222 2.976 .القطاع الصحي الحكومي
دالـــــــــة عـــــــــنـــــــــد 

2.21 
 

 (.2.362( = )2.26( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )

 (.2.736( = )2.21( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتع بمعامالت ارتباط دالة  طبيعة التنســـــــــيقيتضــــــــــــــش من الجدول الســــــــــــــابق أن فقرات محور 
 الية.إحصائيا، وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق ع

 

 معامالت االرتباط لفقرات محور مستوى التنسيق(: 17) رقم جدول

مستوى  "Sigقيمة " معامل االرتباط الفقرة م
 الداللة

1 
االتصــــــــــــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــحي 

 .الحكومي لها تأثير فع ال في نجاح عملية التنسيق
0.847 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

2 
ات بين المنظمة المانحة والقطاع مســـــتوى تبادل المعلوم

 .الصحي الحكومي يحقق الغاية المرجوة منه
0.911 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

3 
يوجـــد تعـــاون مشــــــــــــــترك وفعـــا ل بين المنظمـــة المـــانحـــة 

 .والقطاع الصحي الحكومي
0.852 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

التنســــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــحي  4
 .من الوقت والجهد الحكومي يقلل

ـــــــد  2.222 0.968 ـــــــة عــــن دال
2.21 

6 
التنســــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــحي 

 .الحكومي يحقق األهداف بالدرجة المطلوبة
0.933 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

3 
يوجد تحديد واضــــــــــــــش للمهام المطلوب تنســــــــــــــيقها لدى 

 .القائمين على التنسيق في القطاع الصحي الحكومي
0.843 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 
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7 
التنســـــيق في القطاع الصـــــحي الحكومي  مســـــئولويطبق 

 .عملية التنسيق بناًء على أسس ومفاهيم علمية مدروسة
0.855 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

8 
يوجد كفاءة وخبرة لدى القائمين على عملية التنسيق في 

 .القطاع الصحي الحكومي
0.830 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

حديد األولويات للمشــــاريع الصــــحية المراد تســــويقها يتم ت 9
 .من قبل القطاع الصحي الحكومي

ـــــــد  2.222 0.911 ـــــــة عــــن دال
2.21 

12 
يتم متابعة تنفيذ المشــــــاريع من قبل القائمين على عملية 
التنسيق في القطاع الصحي الحكومي بعد اعتمادها من 

 .المنظمة المانحة
0.895 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

11 
ى المنظمـة المـانحـة المعلومـات المحـدثـ ة التي تتعلق تتلق

بـــاحتيـــاجـــات الجهـــات المختلفـــة في القطـــاع الصــــــــــــــحي 
 .الحكومي عند الحاجة إليها

0.847 2.222 
ـــــــد  ـــــــة عــــن دال

2.21 

12 
احتياجات القطاع الصـــــحي الحكومي مدرجة في الخطة 

 .االستراتيجية له
0.911 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

16 
العليا في القطاع الصـــــــــحي الحكومي يتوفر لدى اإلدارة 

 .خطة طوارئ مدرج بها االحتياجات الطارئة له
0.852 2.222 

ـــــــد  ـــــــة عــــن دال
2.21 

14 
في القطاع الصــحي الحكومي  مســئولينيوجد وعي لدى 

صـــوى الق وكيفية االســـتفادةبأهمية المســـاعدات الخارجية 
 .منها

ـــــــد  2.222 0.832 ـــــــة عــــن دال
2.21 

 (.2.362( = )2.26( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )

 (.2.736( = )2.21( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )
تتمتع بمعامالت ارتباط دالة  مستوى التنسيقيتضش من الجدول السابق أن فقرات محور 

 إحصائيا، وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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امالت االرتباط لفقرات محور معوقات التنسيقمع(: 18) رقم جدول  

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

1 
في القطــاع الصــــــــــــــحي إدراك اإلدارة العليــا والتنفيــذيــة  ضــــــــــــــعف
 .في دعم هذا القطاعالتنسيق  عنصر ألهميةالحكومي 

 2.21دالة عند  0.862

لمية عتطبيق عملية التنســــيق على أســــس ومفاهيم  قلة القدرة على 2
 .في القطاع الصحي الحكومي مدروسة

 2.21دالة عند  0.958

3 
يوجد ازدواجية في المشـــــــــــاريع الصـــــــــــحية لدى القطاع الصـــــــــــحي 

 .الحكومي المراد التنسيق لها من قبل المنظمة المانحة
 2.21دالة عند  0.895

4 
ضــــــــــــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الصــــــــــــحي الحكومي 

 سبق الحتياجات القطاع الصحي الحكوميبضرورة التخطيط الم
 2.21دالة عند  0.949

6 
ضــــــــــعف كفاءة األفراد القائمين على عملية التنســــــــــيق في القطاع 

 2.21دالة عند  0.866 .الصحي الحكومي

3 
 التنســيق عمليات لتدعيم المســتمر بالتدريب الكافي االهتمام عدم

داخل اللدى مســــئولي التنســــيق في القطاع الصــــحي الحكومي في 
 .والخارج

 2.21دالة عند  0.930

7 
عملية  في المتبعة واألدوات األســــــــــاليب وتطوير تنميةضــــــــــعف 
 .في القطاع الصحي الحكومي التنسيق

 2.21دالة عند  0.856

تداخل الصـــــالحيات من قبل الجهات تير معنية بالتنســـــيق داخل  8
 .القطاع الصحي الحكومي بالتنسيق مع المنظمة المانحة

 2.21دالة عند  0.830

9 
السياسات واإلجراءات المتبعة في القطاع الصحي الحكومي تمثل 

 .عائقًا امام تسهيل إدارة المنش التمويلية
 2.21دالة عند  0.954

12 
الحوافز المادية والمعنوية التي تدعم عمليات  عدم تخصــــــــــــــي 
مســــــــــئولي التنســــــــــيق في القطاع الصــــــــــحي لدى  تنفيذ المشــــــــــاريع

  ي.الحكوم
 2.21دالة عند  0.857

11 
وجود نظام مركزي في القطاع الصـحي الحكومي يمثل عائقًا أمام 
 .عملية التنسيق بين المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي

 2.21دالة عند  0.862

12 
األوضاع السياسية السائدة تيثر على عملية التنسيق بين المنظمة 

 .المانحة والقطاع الصحي الحكومي
 2.21دالة عند  09765

 (.2.362( = )2.26( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )

 (.2.736( = )2.21( ومستوى داللة )8* قيمة ر عند درجة حرية )
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تتمتع بمعامالت ارتباط دالة  معوقات التنســــــــيقيتضــــــــــــش من الجدول الســــــــــــابق أن فقرات محور 
 ع بمعامالت صدق عالية.إحصائيا، وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمت

 

 :ثبات أداة الدراسة )االستبانة( 4-6
أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية 

 .والتجزئة النصفيةوهما معامل ألفا كرونباخ  ،بطريقتين
 

  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:.1

" لمحاور االســــــتبانة، كما معامالت ألفا كرونباخانة من خالل حســــــاب "تم التأكد من ثبات االســــــتب
 هو مبين في الجدول التالي:

 

 معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة: (19) رقم جدول
 معامالت ألفا كرونباخ المحور م
 0.979 طبيعة التنسيق 1
 0.945 مستوى التنسيق 2
 0.856 معوقات التنسيق 6
 0.867 لاالستبانة كك 

يتضش من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة هي معامالت ثبات عالية، 
 وتفي بأتراض الدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:. 2

وتم التأكد أيضــا من ثبات االســتبانة من خالل حســاب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصــفية 
 ما هو مبين في الجدول التالي:لمحاور االستبانة، ك

 معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة(: 21) رقم جدول

 المحور م
 معامالت االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.864 0.760 طبيعة التنسيق 1
 0.875 0.777 مستوى التنسيق 2
 0.851 0.741 معوقات التنسيق 6
 0.929 0.867 لاالستبانة كك 
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يتضــــــش من الجدول الســــــابق أن معامالت االرتباط لمحاور االســــــتبانة هي معامالت ثبات عالية، 
 وتفي بأتراض الدراسة.

 
 :إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
 عداد األداة بصورتها النهائية.إ -
ي فحصـــلت الباحثة على كتاب موجه من أكاديمية اإلدارة والســـياســـية؛ لتســـهيل مهمة الباحثة  -

 ( يوضش ذلك.7توزيع االستبانات على المنظمات الدولية في قطاع تزة وملحق رقم )
استبانات أولية؛ للتأكد من صدق  ؛(10بعد الحصول على التوجيهات والتسهيالت، تم توزيع ) -

 االستبانة وثباتها.
 (،76توزيع االســـــــــتبانات على مجتمع الدراســـــــــة )ب بعد إجراء الصـــــــــدق والثبات قامت الباحثة -

( من مسئولي التنسيق في المنظمات 36أي على عدد ) ؛(12باستثناء العينة االستطالعية )
 .االحصائي ( استبانة صالحة للتحليل63الدولية، وقد تم استرداد )

 
 األداة الثانية: المقابلة الشخصية

تم إجراء مقابالت شــــخصــــية مع بعض مســــيولي التنســــيق في القطاع الصــــحي الحكومي )اإلدارة 
عامة للتعاون الدولي( والذي كان لهم الدور البارز في التنســـــــــــــيق مع المنظمات الدولية المانحة ال

"(، والهدف من المقابالت الشـــــخصـــــية هو 6لدعم القطاع الصـــــحي الحكومي )انظر لملحق رقم "
 حيث ،اســـــــــتثارة بعض المعلومات والتركيز على ما هو مهم واســـــــــتبعاد المعلومات تير الجوهرية

من أهم طرق جمع المعلومات والبيانات وأكثرها صــــــــــــــدقًا، حيث يســــــــــــــتطيع الباحث  ابلةالمق دتع
عبير عن ، كما تتيش للمقابل بالت، وكذلك اتجاهاته وميوله التعرف على مشاعر وانفعاالت المقابل

ل إليه الوصــو ، وهذا ماال يســتطيع رأيه بكل حرية من خالل اإلجابة على بعض تســايالت الدراســة
أداة دعم وتأكيد لصـحة البيانات التي تم الحصـول عليها من  دل المقابلة، كما أنها تعإال من خال

 خالل االستبانة.
 

 خطوات إجراء الدراسة: 4-7
 تم إتباع الخطوات التالية:

 على الدراسات السابقة في مجال الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها. االطالع .1
 ل الدراسة، وبناء اإلطار النظري للدراسة.على األدب النظري السابق في مجا االطالع .2
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 بناء أداة الدراسة )االستبانة(، والتحقق من صدق وثبات االستبانة. .6
 اختيار مجتمع وعينة الدراسة. .4
 توزيع أداة الدراسة )االستبانة( على عينة الدراسة وجمعها. .6
 تحليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها. .3
 ة.إجراء المقابالت الشخصي .7
 تفسير النتائج ومناقشتها، وصياتة التوصيات والمقترحات. .8

 

 :في الدراسة األساليب اإلحصائية المستخدمة 4-8
(  )معامل SPSSولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

المتوســط  جزئة النصــفية،ارتباط بيرســون، معامل ارتباط ســبيرمان، معامل ألفا كرونباخ، طريقة الت
-T"، الوزن النسبي، اختبار .Sig" للعينة الواحدة، وقيمة "Tالحسابي، االنحراف المعياري، قيمة "

Test اختبار ،One-Way ANOVA اختبار ،LSD في إجراء التحليالت اإلحصــــائية الالزمة )
 للدراسة.

 معامل ارتباط بيرسون: لحساب صدق االتساق الداخلي.  .1

 معامل ألفا كرونباخ: لحساب ثبات االستبانة.    .2

 طريقة التجزئة النصفية: لحساب ثبات االستبانة.    .6

"، الوزن النسبي: .Sig" للعينة الواحدة، قيمة "Tاالنحراف المعياري، قيمة " المتوسط الحسابي،  .4
 بشكل األمر هذا ستخدمي للتعرف على ترتيب محاور وفقرات االستبانة بالنسبة للوزن النسبي

 الدراسة. عينة وصف في منها االستفادة ويتم ما متغير تكرار فئات معرفة ألتراض أساسي
 

للعينتين المستقلتين: للتعرف على الفروق بين المجموعات في حال وجود  T-Testاختبار     .6
 مجموعتين.

ت في : للتعرف على الفروق بين المجموعاLSD، اختبار One-Way ANOVAاختبار   .3
 حال وجود ثالث مجموعات فأكثر.
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 اختبار توزيا البيانات 4-9
الختبار  K-S) )Kolmogorov -Smirnov Testسمرنوف -تم استخدام اختبار كولمجوروف 

ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول 
 التالي:

 
 (21جدول رقم )

 االستبانةلتوزيا الطبيعي لمحاور اختبار ا
 ".Sigقيمة " المحور م
 2.222 طبيعة التنسيق 1
 2.222 مستوى التنسيق 2
 2.222 معوقات التنسيق 6

 
أكبر من مســـــــتوى الداللة  االســـــــتبانة" لجميع محاور .Sigيتضـــــــش من الجدول الســـــــابق أن قيمة "

 التوزيع الطبيعي.تتبع  االستبانة(، وهذا يدل على أن جميع محاور 0.05)
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 وتفسيرها،  الدراسةنتائج : الفصل الخامس

 والتوصيات، والمقترحات
 

 

 مقدمة
 الدراسة وتفسيرها تحليل 5-1
 نتائج الدراسة 5-2
 التوصيات 5-1
 المقترحات 5-4
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 مقدمة:
 فســير النتائج، ثم تالدراســةتحليل بيانات االســتبانة، واختبار فرضــيات  يتناول هذا الفصــل

  .ومناقشتها، ومن ثم بيان أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة

بعرض نتائج الدراسـة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسـئلة الدراسـة واسـتعراض أبرز  ةوم الباحثسـتق
نتائج االســــــــــــــتبانة والمقابلة التي تم التوصــــــــــــــل إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف التعرف على 

، وقد تم إجراء ظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـــــــــحي بقطاع غزةالتنســـــــــيق ما المن
ية للبيانات التي تم جمعا من اســــتبانة الدراســــة باســــتخدام الرزمة اإلحصــــائية المعالجات اإلحصــــائ
(، للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها ومناقشتها في هذا SPSSللعلوم االجتماعية )

 الفصل.

 ستخدام مقياس خماسي التدريج، كما هو مبين في الجدول التالي:قد تم ا إنهحيث 

 خماسي التدريج سمقيا :(22) رقم جدول

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1.00 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.80 قليلة

 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.40 كبيرة

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جدا

 

 الدراسة وتفسيرها تحليل 5-1
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 على:األول  ين  السيال
 ؟بقطاع غزة ما طبيعة التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية

 "Tاالنحراف المعياري وقيمة "المتوســـــــط الحســـــــابي و اســـــــتخدام ولقد تم اإلجابة على هذا الســـــــيال ب
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:" والوزن النسبي.Sigوقيمة " للعينة الواحدة
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 والوزن  للعينة الواحدة" Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "(: 21) رقم جدول

 لفقرات محور طبيعة التنسيق النسبي

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 عياريالم

 قيمة
"T" 

 الوزن
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 

يتم االجتمــاع الــدوري بين المنظمــة 
المانحة والقطاع الصـــحي الحكومي 
من خالل اإلدارة العليـــــا والقـــــائمين 

 .على عمليات التنسيق

 كبيرة 10 71.786 27.220 0.987 3.589

2 

تعتمـــــــد المنظمـــــــة المـــــــانحـــــــة على 
ل متــابعــة الزيــارات الميــدانيــة من أجــ

وتقييم أنشــــــطة المشــــــروع للتأكد من 
 .تحقيق األهداف المطلوبة

 كبيرة جدا 2 87.857 41.000 0.802 4.393

6 
تعتمـــــــد المنظمـــــــة المـــــــانحـــــــة على 
االتصـــــــاالت المكتوبة في التنســـــــيق 

 .مع القطاع الصحي الحكومي
 كبيرة جدا 2 87.857 48.414 0.679 4.393

4 
تنظم المنظمــة المــانحــة ورش عمــل 

 .مع القطاع الصحي الحكومي
 متوسطة 12 60.714 19.865 1.144 3.036

5 
يوجد ضمن هيكلة المنظمة المانحة 

 .دائرة ُتعنى بالتنسيق الصحي
 متوسطة 11 66.071 18.926 1.306 3.304

3 

يتم االتفـــاق بين المنظمـــة المـــانحـــة 
والقطــــاع الصــــــــــــــحي الحكومي من 
خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها 

 .قبل الطرفين من

 كبيرة 5 83.571 31.495 0.993 4.179

7 
 والمهــــــام لألدوار تحــــــديــــــد يوجــــــد

المنظمــــة  بين بهــــا القيــــام الواجــــب
 .الحكومي الصحيالمانحة والقطاع 

 كبيرة 6 81.786 38.608 0.793 4.089

8 

المنظمة  ومشـــاريع برامج وضـــع يتم
ـــــــاء عــلــى الــخــطـــــــة  الــمـــــــانــحـــــــة بــن

االســــــــــــــتراتيجية للقطاع الصــــــــــــــحي 
 لحكومي.ا

 كبيرة 9 76.071 27.063 1.052 3.804

9 
ـــــادر المنظمـــــة المـــــانحـــــة بتقـــــديم  تب

قطاع في ال المسئولينمشاريعها إلى 
 كبيرة 8 77.500 29.231 0.992 3.875
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الصحي الحكومي من أجل الموافقة 
 .على تنفيذها

12 

التنسـيق الجيد بين المنظمة المانحة 
والقطاع الصـــــحي الحكومي يســـــاهم 

اســـــــتغالل التمويل لدعم  في حســـــــن
 .هذا القطاع

 كبيرة جدا 1 88.214 42.259 0.781 4.411

11 

بين المنظمة  الفع ال التنســـيق يســـهم
المانحة والقطاع الصـــحي الحكومي 

 المنظمة أداء كفاءة ايجابيًا على
 .لعملها

 كبيرة جدا 4 85.357 41.243 0.774 4.268

12 
يوجـــــــد لـــــــدى المنظمـــــــة المـــــــانحــــــة 

يلية واضــــــــحة لدعم ســــــــياســــــــات تمو 
 .القطاع الصحي الحكومي

 كبيرة 7 78.571 27.753 1.059 3.929

 كبيرة  78.780 58.324 0.505 3.939 المجموع

 أن: ينالسابق ينوقد تبين من الجدول

  ( وهي )التنســــــــــــــيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي 12فقرة رقم )أعلى ترتيب
  جاءت بوزن نســــــــبيوقد التمويل لدعم هذا القطاع(، الحكومي يســــــــاهم في حســــــــن اســــــــتغالل 

 (.كبيرة جدا) وهي بدرجة (88.214)

  ( وهي )تنظم المنظمــة المــانحــة ورش عمــل مع القطــاع الصــــــــــــــحي 4فقرة رقم )أدنى ترتيــب
 (.متوسطة) وهي بدرجة (60.714) جاءت بوزن نسبيوقد الحكومي(، 

 (78.780) بيعة التنســــيق( يســــاويلمجموع فقرات محور )ط نســــبيالوزن ال وبشــــكل عام فإن 
 (.كبيرة) وهو بدرجة

  :وقد تبين من الجدول السابق أن 

التنسيق الجيد يساهم في حسن استغالل التمويل بين المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي 
 أشــــاروقد  (،88.214)أي بوزن نســــبي  ؛بدرجة كبيرة جداً وبالتالي يســــاعد على تحقيق األهداف 

الوزارة قامت بتشـــــكيل لجنة طوارئ عليا لوضـــــع خطة للتعامل مع  أن 17(2216(قديشالكاشـــــف، و 
القطاع الصحي في أوقات الطوارئ واألزمات، وذلك الستغالل ما يتوفر من األدوية والمستهلكات 

                                                           
ياد قديشو  مدير عام التعاون الدولي السابق ،مقابلة مع محمد الكاشف 17 مدير وحدة األزمات، اإلدارة العامة للتعاون الدولي، وزارة  ا 

 .2216 م3 16و12الصحة الفلسطينية، تزة، 
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التنسيق الجيد يساعد على  أن( 2216) 18الكفارنة أكدتو  الطبية لعالج المرضى وجرحى الحرب
انحة نحو اختيار المشــــــروع الذي في يصــــــب في مجال عملها من أجل تمويله، توجيه المنظمة الم

 وهذا ييدي بدوره إلى االستغالل األمثل للموارد المادية لتلبية احتياج القطاع الصحي الحكومي.

 اإلدارة أهداف أحد أنه التنســـيق إلى اإلدارة ميدان في والباحثين الكتاب من الكثير وينظر كما 
 لجميع الفعال األداء محصـــلة هو األنشـــطة بين الفعال التنســـيق فإن وعليه فها،وظائ دأح وليس

أن التنســـــيق  (72: 2216أبو ســــــلطان، )وكما أشــــــارت دراســــــة (. 4: 2008،يالعجم (وظائفها
له األهمية البالغة  تزة، مما قطاع في وخاصـــــة الفلســـــطيني مجتمعنا في خاصـــــة بأهمية يمتاز

جهات التنســــــــيق مع اللقلة الموارد المتاحة، حيث يتم  لمجتمع وذلكاوالدور البارز في دعم وتقدم 
 تحقيقوبالتالي ضـــــمان  ،الفلســـــطينيبالمجتمع  المانحة وجلب التمويل من أجل البناء والنهوض

 في كافة التمويل مرارواســـت ديمومة على إيجابا ينعكس مما وفاعلية، بكفاءة المرســـومة األهداف
 القطاعات.
 

)تنظم المنظمة المانحة  ( وهي4فقرة رقم )أدنى ترتيب ج الجدول الســـابق أن وقد اتضـــش من نتائ
 وهي بدرجة (%60.714) جاءت بوزن نســــبيوقد ، ورش عمل ما القطاع الصـــحي الحكومي(

 (.متوسطة)

أن طبيعة التنســــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــحي الحكومي تتم في  ذلك الباحثةوتفســــر 
تماعات الدورية والزيارات الميدانية واالتصـــــــــــــــاالت المكتوبة بين الطرفين األتلب من خالل االج

ويســـتفيد منها  هاب حيث يتم فيها تبادل اآلراء والخبرات وتقديم االقتراحات والخروج بتوصـــيات يلتزم
وهذا ما أكده مســـــيولو التنســـــيق في القطاع  ،الطرفين للوصـــــول إلى تحقيق االهداف المطلوبةكال 

هناك فعالية عالية في أن  19(2216واصـــــــرف،  الكفارنة و قديشو )الكاشـــــــف ي الصـــــــحي الحكوم
ل هذه الصحية من خال االجتماعات الدورية وتبادل المعلومات، حيث يتم تقييم األنشطة للمشاريع

 لالحتياجاتاطالع المنظمات الدولية على آخر المســـتجدات  ، ويتم أيضـــًا من خاللهااالجتماعات
أن االجتماعات المتعلقة في وضـــــــع " (2216) لكاشـــــــفاحيث ذكر ، يالقطاع الصـــــــحي الحكوم

ش صــــــــــــــبوهذا ما أكده  تفصــــــــــــــيل مهام العمل فعالة مثل :مذكرة التفاهم وتحديد االدوار لألطراف"
أن االجتماعات تتم بصــــــــورة دورية وهي مفيدة جدا للوقوف على اخر المســــــــتجدات  " 20(2216)

                                                           
 . 2216 3 12، وزارة الصحة الفلسطينية،رئيس قسم في العالقات األجنبية، اإلدارة العامة للتعاون الدولي ،مقابلة مع اكسينا الكفارنة 18
ياد قديشو  مدير عام التعاون الدولي السابق، مقابلة مع محمد الكاشف 19 ة ، اإلدار وحازم اصرف منسق المشاريع مدير وحدة األزمات ا 

 .2216 م3 16و12العامة للتعاون الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية، تزة، 
 .12/6/2115في العالقات األجنبية، اإلدارة العامة للتعاون الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية،قسم مقابلة مع اكسينا الكفارنة رئيس  19

 .21/6/2115منظمة العالمية، غزة،  تنسيق إدارة المعلومات، مكتبمقابلة مع عبد الناصر صبح، مدير  20
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من خالل المراســــــــــالت المكتوبة باإلضــــــــــافة إلى تتم عملية التنســــــــــيق أيضــــــــــًا " للقطاع الصــــــــــحي
االتصــــــــــاالت الهاتفية بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــــــــحي الحكومي وهي من أكثر وســــــــــائل 

 التنسيق فعالية. 

افة باإلضــ ،جهدالوقت و ال المزيد من حتاج إلىتعداد والتحضــير لورش العمل إلا عملية كما أن  
ي نتائج كما أنها ال تعط ،ن التزام المدعوين للورش بالحضــوروال تضــم، إلى أنها مكلفة اقتصــادياً 

اضــــة ، ويمكن االســــتعواالفتخارألن المنظمات الدولية تعقدها من منطلق التباهي  إيجابية مجدية
ك مع لعنها بوســائل أخرى مجدية كاالجتماعات الدورية. وقد اختلفت نتائج الدراســة الحالية في ذ

يتم االعتماد في مجال التنســـيق بدرجة كبيرة على  إنه(. حيث 2216نتائج دراســـة )ابو ســـلطان، 
 ورش العمل. 

 
  (78.780) لمجموع فقرات محور )طبيعة التنســـــيق( يســـــاوي نســـــبيالوزن ال وبشـــــكل عام فإن 

يسير  )طبيعة التنسيق( بشتى وسائله وبناًء على ذلك ترى الباحثة أن محور (.كبيرة) وهو بدرجة
المانحة والقطاع الصـــــــحي الحكومي وبالتالي يســـــــاعد على عملية دعم  بدرجة جيدة بين المنظمة

 هذا القطاع.

 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 ين  السيال الثاني على:

 ؟بقطاع غزة ما مستوى التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية

 "Tواالنحراف المعياري وقيمة "المتوســـــــط الحســـــــابي اســـــــتخدام ولقد تم اإلجابة على هذا الســـــــيال ب
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:" والوزن النسبي.Sigوقيمة " للعينة الواحدة
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والوزن  للعينة الواحدة "Tالحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " ط(: المتوس24) رقم جدول
 لفقرات محور مستوى التنسيق النسبي

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 عياريالم

 قيمة
"T" 

 الوزن
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
االتصـــــــــــــــاالت بين المنظمــة المــانحـة 
والقطاع الصـــــحي الحكومي لها تأثير 

 .فع ال في نجاح عملية التنسيق
 كبيرة جدا 1 86.429 46.842 0.690 4.321

2 
ـــــــادل المعلومـــــــات بين  مســــــــــــــتوى تب
المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي 

 .غاية المرجوة منهالحكومي يحقق ال
 كبيرة 2 80.714 39.637 0.762 4.036

6 
يوجــــد تعــــاون مشــــــــــــــترك وفعــــا ل بين 
المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي 

 .الحكومي
 كبيرة 5 77.500 34.829 0.833 3.875

4 
التنســيق الحالي بين المنظمة المانحة 
والقطاع الصـــــــحي الحكومي يقلل من 

 .الوقت والجهد
 كبيرة 4 77.857 31.394 0.928 3.893

5 
التنســيق الحالي بين المنظمة المانحة 
والقطـــاع الصــــــــــــــحي الحكومي يحقق 

 .األهداف بالدرجة المطلوبة
 كبيرة 3 78.214 31.147 0.940 3.911

3 
يوجد تحديد واضــــــــش للمهام المطلوب 
تنســــــيقها لدى القائمين على التنســــــيق 

 .في القطاع الصحي الحكومي
 كبيرة 7 75.357 30.188 0.934 3.768

7 

يطبق مســـــــئولو التنســـــــيق في القطاع 
الصـــــــــحي الحكومي عملية التنســـــــــيق 
بنــــاًء على أســــــــــــــس ومفــــاهيم علميــــة 

 .مدروسة

 كبيرة 11 70.000 28.639 0.915 3.500

8 
يوجد كفاءة وخبرة لدى القائمين على 
عملية التنســـــيق في القطاع الصـــــحي 

 .الحكومي
 كبيرة 12 69.286 27.771 0.934 3.464

9 
ــــات للمشــــــــــــــــــاريع  يتم تحــــديــــد األولوي
الصـــــــــــــحية المراد تســـــــــــــويقها من قبل 

 .القطاع الصحي الحكومي
 كبيرة 9 70.714 24.542 1.078 3.536

12 
يتم متابعة تنفيذ المشــــــــــــــاريع من قبل 
القـــائمين على عمليـــة التنســــــــــــــيق في 

 كبيرة 8 73.571 29.401 0.936 3.679
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القطــــــاع الصــــــــــــــحي الحكومي بعــــــد 
 .اعتمادها من المنظمة المانحة

11 

تتلقى المنظمـــة المـــانحـــة المعلومـــات 
ة التي تتعلق بـــــاحتيـــــاجـــــات  المحـــــدثـــــ 
الجهات المختلفة في القطاع الصحي 

 .الحكومي عند الحاجة إليها

 كبيرة 10 70.357 30.876 0.853 3.518

12 
احتياجات القطاع الصــــحي الحكومي 

 .مدرجة في الخطة االستراتيجية له
 كبيرة 6 76.429 32.642 0.876 3.821

16 
يتوفر لــدى اإلدارة العليــا في القطــاع 
الصحي الحكومي خطة طوارئ مدرج 

 .بها االحتياجات الطارئة له
 كبيرة 14 68.571 28.779 0.892 3.429

14 

 في القطاع مســــئولينيوجد وعي لدى 
الصحي الحكومي بأهمية المساعدات 

وى القصــــــ وكيفية االســــــتفادةالخارجية 
 .منها

 كبيرة 12 69.286 24.046 1.078 3.464

 كبيرة  74.592 44.516 0.627 3.730 المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  ( وهي )االتصـــــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصـــــحي الحكومي 1فقرة رقم )أعلى ترتيب

كبيرة ) ي بدرجةوه (86.429) جاءت بوزن نســبيوقد لها تأثير فع ال في نجاح عملية التنســيق(، 
 (.جدا

ملية هو عاالتصــــــــال كما ذكر في الســــــــابق من قبل المنظرين اإلداريين  ذلك بأنوتفســــــــر الباحثة 
كفاءة ب االســــــتقبالثم  مشــــــاركة في األفكار والمعلومات، عن طريق عمليات إرســــــال وبث للمعنى،

نظمات الدولية كما أن االتصـــــال بين الم .لخلق اســـــتجابة معينة في وســـــط اجتماعي معين ،معينة
والقطاع الصـــحي الحكومي يوفر الوقت والجهد في شـــتى أنواع وســـائل االتصـــال المســـتخدمة بين 

 تصــــال هاتفي أو اتصــــاالت مكتوبة عبراالأو  االلكترونيكان عبر البريد  االتصــــال ســــواءطرفي 
. تبدوره على عملية التنســـــــيق الفعال بين تلك الجها ينعكسالفاكس بشـــــــكل واضـــــــش ومفهوم مما 

( في أن وســــــائل االتصــــــال 2216واتفقت نتائج الدراســــــة الحالية مع نتائج دراســــــة )أبو ســــــلطان، 
وتتفق هذه  ،المرجوة األهدافالحديثة والمختلفة المســـتخدمة في عملية التنســـيق تســـاهم في تحقيق 

سـيولي مالتي أجريت مع  الشـخصـية المقابالت النتيجة مع ما تم التوصـل له من نتائج من خالل 
أكثر الوســــــائل الفعالة  داالتصــــــاالت تع أن في (2216) التنســــــيق في القطاع الصــــــحي الحكومي
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الهاتف و  المكتوبة المراســالت مع المنظمات الدولية وخاصــة في عملية التنســيق اســتخداماً كثر األو 
 ععملية ولها تأثير فًعال في نجاح عملية التنســــــيق بين المنظمات الدولية والقطاأكثر فعالية وهي 

الصــــحي الحكومي، باإلضــــافة إلى التواصــــل من خالل االجتماعات المباشــــرة التي يتم فيها تبادل 
 اآلراء  بين األطراف المختلفة.

  ( وهي )يتوفر لدى اإلدارة العليا في القطاع الصـــــــحي الحكومي خطة 16فقرة رقم )أدنى ترتيب
  وهي بـدرجة (68.571) جـاءت بوزن نســــــــــــــبيوقـد طوارئ مـدرج بهـا االحتيـاجـات الطـارئـة لـه(، 

 (.كبيرة)

لخاصة خطة الطوارئ ا لتمويل وتحديثالموازنات التشغيلية  عدم توفر إلى-أيضا  –وقد يعود ذلك 
ة القائمة البشــــري نق  في الكفاءاتأنه يوجد باإلضــــافة إلى  في حاالت الطوارئ واألزماتبالوزارة 

 ة مع ما تم التوصـــل له من نتائج منوتتفق هذه النتيج ،عداد وتحديث خطة الطوارئإعلى عملية 
)الكاشــــــــف  المقابالت التي أجريت مع مســــــــيولي التنســــــــيق في القطاع الصــــــــحي الحكومي خالل

ســـــــماعيل وشـــــــعت، الكفارنة،  (، حيث أنه توجد خطة طوارئ للقطاع الصـــــــحي الحكومي 2216وا 
ذو فعالية  روهي تعمل ضــــمن الخطة الوطنية واســــتجابتها تعتبولكن بحاجة إلى تطوير وتحديث. 

 متوسطة بسبب النق  في الموارد المادية ونق  الكفاءة في الموارد البشرية التي تقوم على إعداد
الخطة وتحديثها باســتمرار ضــمن أولويات ومتطلبات القطاع الصــحي الحكومي في وقت األزمات 

بد من حل ليها ولكن بشكل نسبي، حيث أنه اللكن في أوقات الطوارئ يجرى التطوير ع والطوارئ
"حســـــب وزارة ( 2216ذكر صـــــبش )قد . و المشـــــاكل التي تواجه المســـــتشـــــفيات في أوقات الطوارئ

الصحة، يوجد خطط لالستجابة لحالة الطوارئ خاصة ما يتعلق بالحروب واالجتياحات التي ينجم 
؛ ةعنها قتلى وجرحى وقد اثبتت نجاحها إلى حد ما في مواجهة حاالت الطوارئ في األعوام السابق

إال أنها في الكثير من األحيان تعتمد على المساعدات الخارجية عوضًا على أنه ينقصها التكامل 
( أنه يوجد 2216مع خطط الميســســات الدولية واألهلية األخرى العامة في تزة". وأشــار الكاشــف)

ضــــــعف بالتنســــــيق بين القطاع الصــــــحي الحكومي والميســــــســــــات الوظيفية العاملة بالطوارئ مثل: 
توجد عقبة لدى  ( أنه2216وقد أوضــــــــــــــش قديش )بلديات ووزارة االشــــــــــــــغال والزراعة والتعليم. ال

 المنظمات الدولية بعدم التزامهم باالحتياجات المدرجة في خطة الطوارئ.

أن أفراد العينة  )2223عبد العزيز، )دراســــة وقد اختلفت نتائج الدراســــة الحالية في ذلك مع نتائج 
دراجها المدروسة يقومون بدر  جة جيدة جدًا بمجموعة من األنشطة مثل تحديد احتياجات المنطقة وا 
 .في خطة التنمية للدولة
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 وهو  (74.592) لمجموع فقرات محور )مستوى التنسيق( يساوي نسبيالوزن ال وبشكل عام فإن
  (.كبيرة) بدرجة

النتيجة  ل، وتتفق هذهموافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجا يوجد وهذا يشـــــــــير إلى أنه
مع ما تم التوصـــــل له من نتائج من خالل آراء مســـــيولي التنســـــيق في القطاع الصـــــحي الحكومي 
مســــتوى التنســــيق الجيد بين القطاع الصــــحي والحكومي والمنظمات الدولية يحقق األهداف، ولكن 

 .ليس بالدرجة المطلوبة
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

 :ث علىين  السيال الثال
ما نوعية المشــــاريا الصــــحية األكثر تموياًل من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع الصــــحي 

 الحكومي؟

ل ، كما هو مبين في الجدو التكرار والنســـــــــبة المئويةاســـــــــتخدام ولقد تم اإلجابة على هذا الســـــــــيال ب
 التالي:

 نوعية المشاريا الصحية(: 25) رقم جدول
 ةالمئوي النسبة التكرار المشاريا األكثر تمويال م
 76.222 42 أدوية ومستهلكات طبية 1
 76.214 41 أجهزة طبية 2
 48.214 27 تأهيل وترميم 6
 39.286 10 إنشائية 4
 69.283 22 تعليم وتدريب 6
 62.146 18 أثاث 3
 17.867 22 قطع تيار 7

 %111.1 56 المجموع

 ( المشـــــــــــــــاريع األكثر تمويالً 62يبين الجدول رقم ) من قبل المنظمات الدولية لخدمة القطاع 
الصحي الحكومي، فقد حاز مشروع األدوية والمستهلكات الطبية على النسبة األكبر في التمويل، 

( وتليها مشـــاريع األجهزة الطبية وقد %76حيث بلغت نســـبة تمويل األدوية والمســـتهلكات الطبية)
أن األوضــــاع الســــياســــية التي يتعرض لها  (، وتفســــر الباحثة هذه النســــبة%76.2بلغت نســــبتها )

قطاع تزة من حصار وحروب  وخاصة القطاع الصحي الحكومي الذي يواجه أزمة حقيقة تتمثل 
في نق  األدوية والمســتهلكات واألجهزة الطبية بشــكل مســتمر ال ســيما في أوقات الحرب ، فهو 
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ية كبير في اســـــــتهالك األدو بحاجة ماســـــــة إلى توفير مثل هذه االحتياجات نتيجة إلى الضـــــــغط ال
واألجهزة الطبية من أجل تقديم الخدمات الصحية للمرضى ومصابي الحرب مما يدفع المسيولين 

بمناشدات عاجلة واجتماعات طارئة للمنظمات الدولية  لحل  للقيام في القطاع الصحي الحكومي
التمويل الدولي قدم ( أن 2214واتفقت مع دراســــــــة )البســــــــيوني،  هذه األزمات الجهات المانحة، 

  .(%74اسهامات بارزة في الظروف الطارئة والكوارث بنسبة )
أن الجهات المانحة في المقابالت الشـــــخصـــــية التي أجريت  (2216) وكما أكد قديش، والكاشـــــف

تضــــــــــــــع في أجندها التمويلية األولوية للمشــــــــــــــاريع اإلتاثية نتيجة للحالة الطوارئ واألزمات التي 
على  تركزهذه المنظمات االجنبية ( أن 2216)وأشـــــــارت الكفارنة لصـــــــحي. يتعرض لها قطاع ا

في  (2216)صـــــبش  ، وكما أشـــــاردعم الحاجات االنســـــانية وليس الحاجات االنشـــــائية والنظامية
نســــــانية وتفتقر إلى عامل االســــــتدامة أ له أجريت مقابلة ن معظم المشــــــاريع الممولة هي إتاثية وا 

 ،ا خاصــــة ما يتعلق ببناء البنية التحتية أو تأهيل مباني صــــحيةورتم ذلك فإن هناك البعض منه
  ،(2229، (، ودارسة )ديفوير وتيرتر2214واتفق هذا الجانب أيضًا مع نتائج دراسة )البسيوني، 

 تالبيتها في وليســـــــــت المتكررة الطوارئ حاالت تتعلق بتجاوز المشـــــــــاريع هذه هو أن تالبيةو 
اخليًا. كما اتفقت مع دراســـــــــــة الخالدي د على االكتفاء ازرةالو   قدرة من تعزز تنموية مشـــــــــــاريع
تطوير الريى المشــــتركة والتنســــيق المتواصــــل (. والتي اشــــارت الى التركيز في 2212)الخالدي، 

 Mataria et، وكما اشـــــارت دراســـــة )والنجاعة والفاعلية المســـــتدامة في تنفيذ مشـــــاريع تطويرية
al,2009) ن يكون متقــدمــًا، ومتكــامال مع االســــــــــــــتجــابــة لحــاالت الــذي ينبغي أ نمويالنهج التبــ

  ئ.الطوار 
 

والزيادة المضــطردة في عدد ســكان قطاع تزة  االقتصــادية والســياســيةونظرًا إلى تدهور األوضــاع 
دوره إلى وهذا أدى ب اً مما يجعل الطلب على استهالك األدوية والمستهلكات واألجهزة الطبية مرتفع

تأهيل  أما بالنســــبة للمشــــاريعاثية بدرجة أعلى من المشــــاريع التنموية. التركيز على المشــــاريع اإلت
 ية،بعد المشاريع االتاثفي األولوية ( وتأتي بمرتبة الثالثة %48والترميم فكانت نسبتها من الدعم )

ألن المنظمات تضــــــع في أجندها التمويلية المشــــــاريع الطارئة والعاجلة كاألدوية والمســــــتهلكات ثم 
ي التي وترميم المباني القديمة والمبان تأهيلأ بعد ذلك بتمويل المشـــــــــــــاريع التنموية من بعد ذلك تبد

 أن( 2216تضـــــــررت أثناء الحروب التي تعرض إليها قطاع تزة، وكما أشـــــــارت دراســـــــة )حماد،
 فترة  في وخصـــــوصـــــا المدمرة اآلثار حدة من التخفيف في كبير بشـــــكل ســـــاهم لدوليا التمويل
 .تزة قطاع على شنت التي األخيرة أيام الثمانية ذات الحرب
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أما بالنســــبة ألدنى نســــبة في التمويل فكانت المشــــاريع التي تتعلق بتوفير قطع الغيار )الصــــيانة(، 
أن المـانحين في المنظمـات الـدوليـة يرتبون في إبراز دورهم في التمويـل الـذي  ذلـك إلىوقـد يعود 

ن ثبات على أنه تم دعمها مإو أل وضع شهادة يقدموه للمشاريع الصحية التي يتم دعمها من خال
ومشــــــــــــــاريع قطع الغيار ال تبرز هذا الدور باعتبارها نفقات تشــــــــــــــغيلية أو  معينة،قبل جهة مانحة 

مهتمة بنوع محدد من  منظماتهناك  أن" (2216) الكاشــف . وقد أشــارتكميلية لمشــاريع أســاســية
ظمات نعليم والتدريب وباإلضـــــــافة الى مالطبية وهناك ميســـــــســـــــات مهتمة بالت كاألجهزةالمشـــــــاريع 
 ."اإلنسانيةاالتاثة 

 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابا:

 ين  السيال الرابع على:

 ؟بقطاع غزة ما معوقات التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية

 "Tري وقيمة "المتوســـــــط الحســـــــابي واالنحراف المعيااســـــــتخدام ولقد تم اإلجابة على هذا الســـــــيال ب
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:والوزن النسبي للعينة الواحدة

والوزن  للعينة الواحدة "Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "(: 26) رقم جدول
 لفقرات محور معوقات التنسيق النسبي

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
"T" 

 الوزن 
 ةدرج الترتيب النسبي

 الموافقة

1 

إدراك اإلدارة العليـــا  ضــــــــــــــعف
 في القطاع الصــــــحيوالتنفيذية 
ـــــــةالحكومي   عنصــــــــــــــر ألهمي
 .في دعم هذا القطاعالتنسيق 

 متوسطة 11 60.000 25.690 0.874 3.000

2 

تطبيق عمليــة  قلـــة القـــدرة على
التنســـــــيق على أســـــــس ومفاهيم 

في القطـاع  علميـة مـدروســـــــــــــــة
 .الصحي الحكومي

 متوسطة 9 63.929 24.404 0.980 3.196

6 

يوجد ازدواجية في المشــــــــــــــاريع 
الصـــحية لدى القطاع الصـــحي 
الحكومي المراد التنســــــــــــــيق لها 

 .من قبل المنظمة المانحة

 متوسطة 8 66.071 24.535 1.008 3.304

4 
ضـــعف الثقة لدى اإلدارة العليا 
في القطاع الصــــــحي الحكومي 
بضـــــــــــرورة التخطيط المســـــــــــبق 

 متوسطة 12 59.286 24.821 0.894 2.964
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ات القطاع الصــــــــــــــحي الحتياج
 .الحكومي

5 
ضـــــــــعف كفاءة األفراد القائمين 
ـــــــة التنســــــــــــــيق في  على عملي

 .القطاع الصحي الحكومي
 متوسطة 10 60.357 20.777 1.087 3.018

3 

 بالتدريب الكافي االهتمام عدم
 عمليـــات لتـــدعيم المســــــــــــــتمر

لدى مســئولي التنســيق  التنســيق
قطاع الصــــــحي الحكومي في ال

 .في الداخل والخارج

 كبيرة 3 70.000 25.077 1.044 3.500

7 

ـــــــةضـــــــــــــــعــف   وتــطــويــر تــنــمــي
 في المتبعة واألدوات األســاليب
 في القطـــاع التنســــــــــــــيقعمليـــة 

 .الصحي الحكومي

 متوسطة 6 67.500 27.883 0.906 3.375

8 

تداخل الصــــــــــــــالحيات من قبل 
الجهات تير معنية بالتنســـــــــيق 

اع الصـــــــــــــــحــي داخـــــــل الــقــطـــــــ
ـــــــالــتــنســـــــــــــــيــق مــع  الــحــكــومــي ب

 .المنظمة المانحة

 متوسطة 5 67.857 24.039 1.056 3.393

9 

الســـياســـات واإلجراءات المتبعة 
في القطاع الصــــــحي الحكومي 
تمثل عائقًا امام تســـــــــــهيل إدارة 

 .المنش التمويلية

 متوسطة 7 66.786 24.643 1.014 3.339

12 

الحوافز المادية  عدم تخصي 
التي تـــدعم عمليـــات  والمعنويـــة

ي مســـــــئوللدى  تنفيذ المشـــــــاريع
التنســــــيق في القطاع الصــــــحي 

 .     الحكومي

 كبيرة 2 72.500 28.703 0.945 3.625

11 

وجود نظام مركزي في القطاع 
الصــــــحي الحكومي يمثل عائقًا 
أمــــــام عمليــــــة التنســــــــــــــيق بين 
المنظمــــــة المــــــانحــــــة والقطــــــاع 

 .الصحي الحكومي

 كبيرة 3 70.000 25.505 1.027 3.500

12 

األوضـــــاع الســـــياســـــية الســـــائدة 
تيثر على عملية التنســـــيق بين 
المنظمــــــة المــــــانحــــــة والقطــــــاع 

 .الصحي الحكومي

 كبيرة 1 82.500 34.463 0.896 4.125

 متوسطة  67.232 42.184 0.596 3.362 المجموع 
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:

  لســياســية الســائدة تيثر على عملية التنســيق بين األوضــاع ا( وهي )12فقرة رقم )أعلى ترتيب
 وهي بدرجة (82.500) جاءت بوزن نســـــبيوقد (، المنظمة المانحة والقطاع الصـــــحي الحكومي

 (.كبيرة)

وتفســــــــــــــر البـاحثـة ذلـك أن العوامـل التي أثرت على قرارات التمويـل من قبـل الجهـات المـانحـة في 
باعتبارها شــــــكلت عائقًا أمام عملية التمويل  األراضــــــي الفلســــــطينية وخاصــــــة في قطاع تزة، والتي

تعود إلى استمرار سياسية فرض الحصار على قطاع تزة لمدة سنوات، وأيضًا تراجع التمويل من 
قبل تلك المنظمات نتيجة االنقســــــــــام الســــــــــياســــــــــي، فلم تعد المنظمات قادرة على ســــــــــد احتياجات 

ي حة العربية) ثورات الربيع العربي( التقليمية على الســـــــــــــاإلالمجتمع، باإلضـــــــــــــافة إلى المتغيرات ا
هثرت على التمويل أ ، قرارات التمويل لبعض المنظمات ىإلى قطاع تزة ، وهذا كله أثر عل الموج 

فذ المشـــاريع وفق أجندات يرســـمها لها، فأصـــبحت تن    ،مما جعلها تنســـاق وراء ريية وأجندة الممول
قد اتفقت اآلراء أفراد العينة مع آراء مســــــــــيولي أثر ســــــــــلبًا على عمل تلك المنظمات، و  وهذا بدوره

 التنســـيق في القطاع الصـــحي الحكومي، حيث كانت االســـتجابات ضـــعيفة من قبل تلك المنظمات
 ،كبير أمام عملية تمويل المشـــــاريع الصـــــحية أثرت بشـــــكل مما لدعم القطاع الصـــــحي الحكومي؛ 

الدولية ألنشـــــــطتها بســـــــبب صـــــــعوبة بتقلي  عدد من المنظمات  التأثير المباشـــــــر  حيث كان لها
وكما أشـــــارت  على قطاع تزة ، المعابر  و، والتي ترجع إلى اتالق الحدود المكانالوصـــــول إلى 

 سبيل على المعوقات هذهأن من ( 2212ودراسة )شبات والكفارنة،( 2216دراسة ) أبو سلطان،
 عشر الرابع في الوطن شطري بين االنقسام أحداث منذ التصدير وجه في المعابر إتالق المثال
بصـــــــورة واضـــــــحة في وصـــــــول االحتياجات  اً كذلك اعتبر إتالق المعابر معيقو  ،2007يونيو من

 .والمهمشةالالزمة للفئات المحتاجة 
 لكذ فإن األوضاع السياسية كان لها تأثير كبير على التمويل مع اتفقت نتائج الدراسة الحالية وقد
أن األوضاع السياسية لها تأثير كبير  (2211، حماد)أبو  ( ودراسة2214)البسيوني،  دراسةمع 

( أن االنقســام 2228نحلة،  واتفقت مع دراســة )أبو على مصــادر التمويل الدولي وعلى اســهاماته،
الدراسة  كما اتفقت نتائج السياسي أثر سلبًا على العالقة بين المنظمات تير الحكومية والحكومة،

( بأن مبالغ المســـــــاعدات الخارجية التي دخلت الضـــــــفة 2229ير، الحالية مع دراســـــــة )ديفويروترت
الغربية وقطاع تزة ونوعها اختلفت وفقًا لألوضـــــاع الســـــياســـــية، وايضـــــًا اتفقت الدراســـــة مع دراســـــة 

(Giacaman et al. بأن المشــــــاكل الصــــــحية والنظام الصــــــحي تأثر بشــــــكل كبير باألوضــــــاع )
ســماعيل، وال الســياســية. ( 2216) كفارنة، وشــعت، واصــرف، وقديش، وصــبشوكما أكد الكاشــف، وا 
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الظروف السياسية لها تأثير كبير على عملية التنسيق بين المنظمات أن  في المقابالت الشخصية
 طرة،الســــــــيالدولية والقطاع الصــــــــحي الحكومي. وال يمكن التغلب على هذا العائق ألنه خارج عن 

القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي عن أي تجاذبات وال بد من تحييد  فالبد من تحقيق الوحدة الوطنية
 ســـياســـية، وقد أثر ذلك على درجة اســـتجابة المنظمات الدولية والســـيما بعد فترة االنقســـام الداخلي.

( التي ذكرت أن من أهم المعوقات التي تواجه 2223واختلفت مع نتائج دراســـــــــــــــة )عبد العزيز، 
م ات المالية المخصــصــة للتنســيق، وعدمســيولي التنســيق في األجهزة الحكومية هي نق  االعتماد

 تجديد الوسائل والتقنيات لتسهيل عملية التنسيق.

  ضــــــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الصــــــحي الحكومي ( وهي )4فقرة رقم )أدنى ترتيب
  جاءت بوزن نســــــــــبيوقد (، بضــــــــــرورة التخطيط المســــــــــبق الحتياجات القطاع الصــــــــــحي الحكومي

 (.توسطةم) وهي بدرجة (59.286)

الصـــحية  الســـياســـاترســـم و المســـبق  وتفســـر الباحثة ذلك أن اإلدارة العليا لديها االهتمام بالتخطيط
صحي دت الخطة االستراتيجية للقطاع الع  أُ االعتبار الخطط االستراتيجية السابقة، فقد  ينآخذة بع
كافة  شـــــاركةمو  العالقةذات  األطراف، وذلك بالتنســـــيق الكامل مع كافة 2218 -2214من عام 

 وتيرهــا من الوزارات اإلداريــةذلــك بــالتنســــــــــــــيق مع وزارة التخطيط والتنميــة  و األهليــةالقطــاعــات 
 وســـيولمفقد أكد  من أجل توفير احتياجات القطاع الصـــحي الحكومي في المســـتقبل، الميســـســـاتو 

يوجــد خطـة جريــت لهم أنــه أمن خالل المقــابلــة التي  التنســــــــــــــيق في القطــاع الصــــــــــــــحي الحكومي
ات تحدد أولوي الحكومي، حيث يتم لى حد كبير في دعم القطاع الصـــــــــحيإســـــــــتراتيجية تســـــــــاهم ا

يش ولويات للمســــتويات المســــاهمة المختلفة مما يتاألالمشــــاريع وتتميز الخطة االســــتراتيجية بتحديد 
  كما يتاح للمنظمات الدولية باختيار المشــــاريع أكبر عدد من المنظمات الدولية للمشــــاركة المادية،

يما يغطى فت هذه الخطة في توزيع المســــاهمات وقد ســــاهمالتي تتفق مع البند المالي المتاح لها، 
ق التي تتعل الفجوات المطلوبة بدون ازدواجية أو تعارض ، كما احتوت الخطة على عدة أنشـــــــــــطة

  ا.في تنفيذه موزعة بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان عدم ازدواجية بالمشاريع الصحية

نه يوجد تخطيط أ، (2216قد اتفقت نتائج الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة )البلعاوي وآخرون، و 
( بأنه يوجد 2216مســــــبق لدى اإلدارة العليا بوزارة الصــــــحة كما اتفقت مع دراســــــة )أبو ســــــلطان، 

التي  (2216، البســـــــــيونيمع دراســـــــــة )إدراك لدى المســـــــــئولين بالوزارة بأهمية التخطيط، واختلفت 
 من بدءا   التمويلية العمليةمراحل  كافة في وتطبيقها كافة اإلدارة بمبادئ مااللتزا شـــــــــــــارت إلىأ

ـــــــــــــــيSridhar,2009واختلفت مع دراسة ) والتسويق للمشاريع الصحية التخطيط ـــــــــــــــل  ( والتـ تجعـ
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مـــــــن الصـــــــعب بالنســـــــبة لهـــــــم وضـــــــع استراتيجية شمولية ألولويات القطاع البلدان المتلقية التمويل 
  .لصحي في بلدانهما

 (67.232) لمجموع فقرات محور )معوقات التنســــيق( يســــاوي نســــبيالوزن ال وبشــــكل عام فإن 
 (.متوسطة) وهو بدرجة

وهــذا يرجع إلى أن أفراد عينــة الــدراســـــــــــــــة من المبحوثين متفقين على أن هنــاك معوقــات تحــد من 
لية لمعوقات التي واجهت عمالتنســيق وكان أبرزها األوضــاع الســياســية،  لكن هناك بعض ا عملية

التنســــــــــــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــــــــــــحي الحكومي كوجود نظام مركزي في القطاع 
الصــــــــــــــحي الحكومي يمثل عائقًا أمام عملية التنســــــــــــــيق بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي 

من  (6221) والكفارنة 21شـــعتوهذا ما أكده  من اســـتجابات المبحوثين( 72%بنســـبة ) الحكومي
خالل المقـابلـة التي أجريـت لـه أنـه يوجـد درجـة عـاليـة من الروتين لـدى المســــــــــــــيولين في القطـاع 
الصــحي من خالل االجراءات و الســياســات المتبعة في تنفيذ المشــاريع الممولة من المســيولين في 

الحوافز المادية  عدم تخصــــــــــي باإلضــــــــــافة إلى   اإلدارة العليا في القطاع الصــــــــــحي الحكومي.
 ميمســئولي التنســيق في القطاع الصــحي الحكو لدى  تنفيذ المشــاريعلمعنوية التي تدعم عمليات وا

 .(72%وكانت نسبتها )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

 :علىالخامس ين  السيال 
ما اقتراحاتك لتفعيل عملية التنســــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــحي الحكومي الهادفة 

 طاع؟لدعم هذا الق

قامت الباحثة بتوجيه ســـــيال مفتوح إلى أفراد عينة الدراســـــة،  الســـــيال؛على هذا ولإلجابة على هذا 
، كما هو مبين في الجدول إجابات المبحوثين، وتوضــــــــــــــيش تكرار كل إجابةحيث قامت بتجميع 

 التالي:

  

                                                           
 .2216 3 8ارة الصحة الفلسطينية، تزة، سامر شعت، رئيس قسم العالقات العربية، اإلدارة العامة للتعاون الدولي، وز  21
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 تفعيل عملية التنسيقلإجابات مقترحات المبحوثين (: 27) رقم جدول
 % كرارالت اإلجابة م

1 
إطالع المنظمات الدولية على االحتياجات الالزمة وآخر المستجدات من خالل عقد 
عــداد التقــارير والتعــاون في تحــديــث بيــانــات أولويــات القطــاع  االجتمــاعــات الــدوريــة وا 

 الصحي الحكومي. 
27 42.85 

ل ياتباع ســـبل التواصـــل االجتماعي واألســـاليب الحديثة في التواصـــل من خالل اإليم 2
 26.98 17 والفيديوكونفرنس.

 22.22 14 تحديد الجهات المختصة للتواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية. 6

تدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الحكومي على كيفية التواصل مع  4
 15.87 12 المنظمات المانحة.

 11.11 7 التعاون في وضع خطة واضحة األركان. 6

 11.11 7 مركزية القرار وحل المشاكل البيروقراطية داخل القطاع الصحي الحكومي.عدم  3

 6.34 4 البعد عن االزدواجية في طلب الدعم للمشاريع الصحية. 7

 6.34 4 الشفافية في نشر المعلومات التي تعتمد عليها القرارات التمويلية.  8

في المجال الصــــــــــحي نحو خدمة التفاعل مع مجموعة المنظمات الدولية التي تعمل  9
 4.76 6 أهداف التنسيق

 3.17 2 تقديم المقترحات والمعلومات المسبقة للمشاريع قبل وقت كاف. 12

متابعة تدخالت الجهات الدولية والعالقة بينها ومتابعة المنش مع الميســــــــــــــســـــــــــــــات  11
 3.17 2 المانحة.

 3.17 2 زيارات دورية للمشاريع المختلفة. 12

 3.17 2 المشاريع المنتهية بشكل علمي وتزويد المنظمات بالتقارير المتعلقة بالمشاريع. تقييم 16

 3.17 2 اإليمان بالتكاملية والتعاون في العمل. 14

معرفــة المبــادئ واألســــــــــــــس المتعلقــة ببنــاء العالقــات مع المنظمــات الــدوليــة وتوقيع  16
 3.17 2 مذكرات التفاهم بين الطرفين.

أخير المشــاريع الناتجة عن الســياســات واإلجراءات الروتينية المتبعة في حل مشــكلة ت 13
 3.17 2 القطاع الصحي الحكومي. 

توطيد العالقات االجتماعية مع المنظمات المانحة من خالل تنســــيق زيارات رســــمية  17
 3.17 2 من قبل القطاع الصحي الحكومي إلى المنظمات المانحة.

 1.58 1 قترحة.االلتزام بالمواعيد الم 18

 1.58 1 وضع مشاريع وبرامج مشتركة بين القطاع الصحي والمنظمات الدولية. 19



127 
 

 1.58 1 توضيش األدوار المطلوبة من الجهات الدولية المانحة. 22

 1.58 1 حصر األدوية في المخازن. 21

 1.58 1 االهتمام بتوظيف كفاءات في المناصب الحساسة وخصوصًا التعاون الدولي. 22

 1.58 1 تحييد القطاع الصحي من تجاذبات السياسة. 26

 1.58 1 مراجعة ومحاسبة القطاع الصحي. 24

 1.58 1 التنسيق بشكل دوري ومستمر. 26

( والذي يتضـــمن مقترحات مســـيولي التنســـيق في المنظمات الدولية 26ويتضـــش من الجدول رقم )
قطاع الصــــــــــــــحي الحكومي والهادفة لدعم هذا لتفعيل عملية التنســــــــــــــيق بين المنظمات الدولية وال

خر آلدولية على االحتياجات الالزمة و ضـــــــرورة اطالع المنظمات االقطاع، تقترح بالدرجة األولى 
عداد التقارير ا  المســــــــــــــتجدات للقطاع الصــــــــــــــحي الحكومي من خالل عقد االجتماعات الدورية و 

( في المقابلة التي أجريت له 2216فقد اقترح صـــــــبش ) ،المتعلقة بأولويات احتياجات هذا القطاع
اصـــــــــــدار تقارير تعكس الواقع الصـــــــــــحي بضـــــــــــرورة المحافظة على جدول االجتماعات الدولية، و 

 بصورة منتظمة ودورية.
وكما أنه يتضـــش من خالل آراء ومقترحات مســـيولي التنســـيق في المنظمات الدولية أنهم بحاجة 

ة بما يخ  أولويات االحتياجات للقطاع حدث  إلى تزويدهم بقائمة من البيانات والمعلومات الم
وتفســـــر الباحثة ذلك  ،الصـــــحي الحكومي واالطالع على آخر مســـــتجدات احتياجات هذ القطاع

ها مســــــــتقرة التي يواجهالة نظرًا لألوضــــــــاع تير انات محدث  ببيأن حاجة المنظمات إلى تزويدهم 
ع الصــــــــــــــحي الحكومي وعلى قطاع تزة من حاالت الطوارئ واألزمات التي يتعرض لها القطا

إثرها يقوم المســـــــيولون في القطاع الصـــــــحي بمناشـــــــدة تلك المنظمات لتلبية االحتياج المطلوب 
ســــــــــــماعيل )، بشــــــــــــكل عاجل ( بإعداد وتحديث دليل االحتياجات 2216وقد اقترح الكاشــــــــــــف وا 

 لتواصــــــــــلااتباع ســــــــــبل ضــــــــــرورة وتليها في المرتبة الثانية بللمشــــــــــاريع واالنشــــــــــطة والمختلفة. 
ن وســـــــــيلة أبالباحثة  وترى ،من خالل اإليميل والفيديوكونفرنس واألســـــــــاليب الحديثة االجتماعي

 ألنها تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة، ؛الةوســــــــيلة فع   دالتواصــــــــل من خالل اإليميل تع
خصـــوصـــًا ونحن نواكب عصـــر تكنولوجيا المعلومات وشـــبكات التواصـــل االجتماعي، كما ترى 

ها ألن ؛الة ومجديةوســـــــــيلة فع   دن وســـــــــيلة االتصـــــــــال من خالل االجتماعات الدورية تعالباحثة أ
تعمل على توضـــــــــيش الصـــــــــورة وتقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات بين المنظمات الدولية 

كما اتفقت مع دراســـــة (.2223والقطاع الصـــــحي الحكومي واتفقت في ذلك مع دراســـــة )الفهيد، 
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((Pereira, 2009  المســاعدات مــع خطــة الحكومــة وتحسين تنسيق المعونة، وتفعيل بمواءمة
( أنه كما ويجب لشراكة Abed,2007. واتفقت مع دراسة )ميسسات المجتمع المدني الصحية

 المانحين والمســـــتفيدين أن تيدي إلى شـــــكل تنســـــيق أفضـــــل في إطار البرامج الشـــــاملة للقطاع،
م وجود تنســــــــيق في بعض القضــــــــايا كان له عدب (Hedlund,2010)واتفقت مع نتائج دراســــــــة 

("على ضــــرورة 2216صــــبش )أكد وقد   ســــلبياته وأدي إلى اســــتجابة تير فعالة وتير مناســــبة.
مشــــــــــــاركة المنظمات الدولية في التخطيط واالســــــــــــتفادة من خبرات المنظمات الدولية في تعزيز 

 لقطاع الصحي".القدرات الوطنية وليس االعتماد عليها في حل المشاكل التي تواجه ا
التنســيق في المنظمات الدولية بضــرورة تحديد الجهات المختصــة بالتنســيق مع  وكما يرى مســيول

المنظمــات الــدوليــة ويرجع ذلــك إلي قيــام بعض الجهــات المختلفــة بــالقطــاع الصــــــــــــــحي الحكومي 
صحي لع إلى الجهة المسئولة عن التنسيق في القطاع ابالتنسيق مع المنظمات الدولية دون الرجو 

ما أنه ك  وهذا ييدي بدوره إلى خلق االزدواجية في العمل في دعم المشـاريع الصـحية، ،الحكومي
ال بد من توحيد نظام االتصـــــــــال مع المنظمات الدولية المانحة من خالل خطوط واضـــــــــحة لمنع 

وهذا ما أكده مســــــــيولو التنســــــــيق في القطاع الصــــــــحي الحكومي )شــــــــعت، والكفارنة،  االزدواجية
الجهة المنســــــــقة التي تتعامل مع المنظمات  شــــــــف، وقديش، واصــــــــرف( حيث اقترحوا بتوحيدوالكا

ن مبدرجة كبيرة  كما تم االتفاق  المانحة أو وجود مرجعية واضـــــحة للتنســـــيق مع وزارة الصـــــحة.
 ضــــرورة تطوير وتنمية الموارد البشــــرية فيقبل مســــيولي التنســــيق في القطاع الصــــحي الحكومي 

مع  نســيقوالت المهارات اإلدارية وخاصــة كيفية التواصــلكومي وتدريبهم على القطاع الصــحي الح
وتفعيل عنصــــــــر التعاون في وضــــــــع خطط واضــــــــحة المنظمات الدولية المانحة، باإلضــــــــافة إلى 

  واتفقت في ذلك مع دراســة )البســيوني، األركان بين المنظمات الدولية والقطاع الصــحي الحكومي
ك لتقليل االزدواجية في المشــــــــــاريع المنفذة ومعرفة احتياجات ، وقد يرجع الســــــــــبب في ذل(2214

وأولويات القطاع الصــحي الحكومي من قبل الجهات الداعمة له في المســتقبل والســيما في أوقات 
واستمرارية العمل في التنسيق إلقامة مجموعات  زمات التي يتعرض لها هذا القطاع الطوارئ واأل

تم تقســـيم األنشـــطة فيما ( لدعم الخدمة حيث يHealth Clusterمتكاملة من المنظمات الدولية )
( بضـــــرورة 2216اقترح الكاشـــــف )وقد  عليهابينهم بدون ازدواجية ضـــــمن خطة واضـــــحة ومتفق 

ما ، كتعزيز مجموعات العمل الصـــــحية المشـــــابهة في مجاالت الخدمة كمشـــــروع العالج الطبيعي
ولية في التخطيط واالســتفادة من خبرات ( على ضــرورة مشــاركة المنظمات الد2216صــبش ) أكد

المنظمات الدولية في تعزيز القدرات الوطنية وليس االعتماد عليها في حل المشـــــــاكل التي تواجه 
 القطاع الصحي. 
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 :اختبار الفرضيات ومناقشتها 
اختبار فرضيات استبانة التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي 

 .تزةبقطاع 
 احصــــــائيًا بين متوســــــطات اســــــتجابات المبحوثين حول فروق دالةين  الســــــيال على: هل توجد 

مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى التنســــــــــــــيق 
 لمتغير: )نوع المنظمة، العمر، الميهل العلمي، سنوات الخبرة، عدد المشاريع(؟

 بصياتة الفرضيات التالية: ةالباحث تقامولإلجابة عن هذا السيال 
 نوع المنظمةلمتغير  األول: بالنسبةالفرض 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى : ين  الفرض األول من فروض الدراســــة على
في دعم القطاع الصـــــــحي الحكومي  ودوره ( في التنســـــــيق مع المنظمات الدوليةα≤0.05داللة )

 ر نوع المنظمة: )أجنبية، عربية(.بقطاع تزة تعزى لمتغي
كما هو مبين في الجدول  ،t-Testولقد تم التحقق من صــــــــحة هذه الفرضــــــــية باســــــــتخدام اختبار 

 التالي:
وقيمة  للعينة الواحدة "Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "(: 28) رقم جدول

"sig" نوع المنظمةبالنسبة لمتغير  ومستوى الداللة 

 المتوسط العدد نوع المنظمة رالمحو  م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى الداللة

 طبيعة التنسيق 1
 0.525 3.908 40 أجنبية

 تير دالة 0.478 0.714-
 0.459 4.016 16 عربية

 مستوى التنسيق 2
 0.614 3.600 40 أجنبية

 دالة 0.013 2.567-
 0.552 4.054 16 عربية

 معوقات التنسيق 6
 0.475 3.317 40 أجنبية

 دالةتير  0.377 0.890-
 0.836 3.474 16 عربية

 االستبانة ككل 
 0.361 3.608 40 أجنبية

 دالة 0.024 2.319-
 0.376 3.859 16 عربية

 2.000( = 0.05( وعند مستوى داللة )54" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "

ذا كانت سالبة فهي  "T"قيمة  مالحظة: إذا كانت موجبة فهي لصالش المنظمات الدولية األجنبية وا 
أي ســـــالبة فهي لصـــــالش المنظمات ( 2.319-ة )لصـــــالش المنظمات الدولية العربية، لذلك النســـــب
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بلغ و الدولية العربية، ويوضــــــــــــش ذلك المتوســــــــــــط الحســــــــــــابي األكبر هو للمنظمات الدولية العربية 
(3.859.) 

 د تبين من الجدول السابق أن:وق

 ) مســـــتوىاالســـــتبانة ككل وفي المحور الثاني " الجدولية فيTمن قيمة " أكبر" المحســـــوبة Tقيمة "
( في α≤0.05، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى داللة )التنســـــــيق(

تغير لمتعزى  اع تزةدور التنســــــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــحي الحكومي بقط
وقد يرجع الســـــــــــبب في ذلك أن المنظمات نوع المنظمة، ولصـــــــالح )المنظمات الدولية العربية(، 

تركز في دعمها على المشاريع الصحية الضخمة والتي تحتاج إلى ميزانية مرتفعة "العربية الدولية 
ندوق األقصــى وصــ كما أن المنظمات العربية قامت مشــاريعها ضــمن إطار منحة البنك اإلســالمي

)مقابلة مع  "مشــــــــاريع مســــــــتدامة قيام تزة مما أتاح للمنظمات العربيةالمخصــــــــ  إلعادة اعمار 
ن إ، كما أن العالقة العربية  لها دور كبير في عملية التنســـــــيق والدعم، حيث (2216 ،الكاشـــــــف

لعربية ا المنظمات العربية الدولية تقع تحت ظروف متشــــــــابهة وتجاربهم الســــــــابقة في بعض الدول
أدت إلى ســــرعة التف هم لالحتياجات الصــــحية في قطاع تزة ، ومن جانب آخر نرى أن المنظمات 
األجنبية تركز في دعمها على الجانب اإلتاثي واإلنســـــــــــاني دون التركيز بشـــــــــــكل كبير على دعم 

تير ها أي معظم مشـــاريع ؛بل المشـــاريع التي توفر االحتياجات االســـتهالكية ،المشـــاريع اإلنشـــائية
  األوضـــــــاع إلى يرجع -أيضـــــــا  – جنبيةألا الدولية المنظمات لدى التمويل شـــــــش أن كما ،مســـــــتدامة

  لقطاعل الضـــــرورية االحتياجات تلبية إلى المنظمات هذه اســـــتجابة تراجع إلى أدت التي الســـــياســـــية

نها توزع أنشـــطتها ومجال إ، حيث العربية المنظمات عدد يفوق عددها أن برتم الحكومي، الصـــحي
  تقديم أنب (2214 )البســيوني، دراســة مع الحالية الدراســة نتائج واتفقت.  عملها في أكثر من قطاع

 ترتبط ما تالباً  التي الخارجية، والمنش المســــــــاعدات على كبير بشــــــــكل يعتمد الصــــــــحية الخدمات

 والشــــعور بالتعاطف الفلســــطيني الشــــعب لقضــــية الداعمة المواقف تلك ســــواء الســــياســــية بالمواقف

  العربية الدول من كثير شـــــأن الفلســـــطيني الشـــــعب تجاه واألخالقية واإلســـــالمية الوطنية لمســـــئوليةبا

  (2229,ترتير و )وديفوير ودراســــــة ((Giacaman et al.,2009 دراســــــة مع تماما يتفق ذلككو 
 عقد خالل إنفاقها مسـارات وتحليل الحكومية تير المنظمات تمويل مصـادر تتبع على ارتكزت التي

  دراســـة مع وكذلك الفلســـطينية لألراضـــي الدولية للمســـاعدات شـــاملة مراجعة  وقدمت كما زمن،ال من

(Pereira,2009).  
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 " قيمةT" المحســــــوبة أقل من قيمة "Tوهذا يدل على عدم  والثالث،المحور األول  " الجدولية في
مات الدولية التنسيق مع المنظ( في α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .نوع المنظمةلمتغير تعزى  ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة

  بين المنظمات الدولية ســـــــــــواء كانت طبيعة التنســـــــيقوتفســـــــــــر الباحثة بما يتعلق بالمحور األول 
فهي تتبع  ي الحكوميأجنبية ام عربية  ال توجد فروق بينهم في طبيعة التنســيق مع القطاع الصــح

والوســـــائل المســـــتخدمة في عملية التنســـــيق مع القطاع الصـــــحي الحكومي ســـــواء من آلليات نفس ا
و الشـفوية، وحسـب وجهة نظر مسـيولي التنسـيق في القطاع الصـحي أخالل االتصـاالت المكتوبة 

الســــــــــــــس حدى اإفقد تبين أن  ،بطبيعة وآلية التنســــــــــــــيق مع المنظمات الدوليةبما يتعلق الحكومي 
والعالقة مع المنظمات الدولية ) أجنبية أو عربية ( هو وجود دليل يتم من الرئيســــــــــــــية للتنســــــــــــــيق 

 منظمةالخالله تحديد االحتياجات األولية، من جانب آخر يتم ترشـيش شـخ  اتصـال مناسـب مع 
ليقوم بعملية التنســـــــيق واتخاذ القرارات بما  المنظمةمن قبل ومن جانب آخر يتم ترشـــــــيش شـــــــخ  

 ميلياإلو ية، حيث تتم عملية التنسيق من خالل المراسالت المكتوبة يخ  تمويل المشاريع الصح
ات لتوضيش هذه االحتياج لمنظماتمع تلك ا ةهم من ذلك كان يتم عقد لقاءات مباشر والهاتف واأل

واالطالع على آخر مســـتجدات القطاع الصـــحي الحكومي و ذلك بإشـــراك عدد كبير من مســـيولي 
  22اون الدولي كجهة مسيولة عن التنسيق مع تلك المنظمات.التنسيق في اإلدارة العامة للتع
ة حيث أنه تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي معوقات التنسيقأما بالنسبة للمحور الثالث 

في إجابات المبحوثين بما يخ  معوقات التنســــــــــــيق، وتفســــــــــــر الباحثة ذلك أن المنظمات الدولية 
وقات أثناء عملية التنســـيق مع القطاع الصـــحي الحكومي  والتي العربية واألجنبية تواجه نفس المع

التنســـيق من خالل المقابلة  وكانت محصـــورة أكثر في األوضـــاع الســـياســـية، وهذا ما أكده مســـيول
على دعم المشــاريع الدولية حيث يمثل  تتالق أثر اإلهناك تحديات خارجية كالحصــار و  إنحيث 

، باإلضافة إلى عدم وجود تحديث للدليل اإلرشادي بصورة االنقسام نكبة حقيقية لسكان قطاع تزة
ـــــــات لــــــلــــــخـــــــدمـــــــات الصـــــــــــــــــــحــــــيـــــــة.ألاجـــــــات وامســـــــــــــــــــتــــــمــــــرة لــــــالحــــــتــــــيـــــــ               ولــــــوي

ة وجود موارد بشـــــــري في القطاع الصـــــــحي الحكومي تتمثل فيالضـــــــعف اإلداري ووجود المركزية و 
ني، البســــــــيو ) ســــــــة واتفقت الدراســــــــة مع نتائج دار  تير ميهلة وتدخل موضــــــــوع الحزبية في العمل

 .( فإن هناك معوقات للتنسيق تتمثل بالوضع السياسي الفلسطيني واالنقسام الداخلي2214

  

                                                           
 .16/6/2115مقابلة مع محمد الكاشف مدير عام التعاون الدولي السابق، في المجلس الطبي الفلسطيني، غزة، 22
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 لمتغير العمر الثاني: بالنسبةالفرض 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى : من فروض الدراســـــة على لثانيين  الفرض ا
في دعم القطاع الصـــــحي الحكومي دوره و ة التنســـــيق مع المنظمات الدوليحول  (α≤0.05داللة )

 62، 62أقل من -42، من 42أقل من -62، من 62)أقل من : العمربقطاع تزة تعزى لمتغير 
 فما فوق(.

، كما هو مبين One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 
 في الجدول التالي:

" وقيمة Fالحرية ومتوسط المربعات وقيمة "مجموع المربعات ودرجات (: 29) رقم جدول
"Sig.العمربالنسبة لمتغير  " ومستوى الداللة 

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 طبيعة التنسيق 1
 0.748 3 2.243 بين المجموعات

 0.227 52 11.805 داخل المجموعات دالة 0.028 3.294
  55 14.048 المجموع

 مستوى التنسيق 2
 0.815 3 2.446 بين المجموعات

 0.369 52 19.174 داخل المجموعات دالةتير  0.098 2.211
  55 21.620 المجموع

 معوقات التنسيق 6
 0.888 3 2.664 بين المجموعات

 0.325 52 16.896 داخل المجموعات دالةتير  0.053 2.733
  55 19.559 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.178 3 0.535 بين المجموعات

 0.142 52 7.395 داخل المجموعات دالةغير  0.299 1.255
  55 7.931 المجموع

 2.760( = 0.05( وعند مستوى داللة )52، 6" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 الجدول السابق أن:  وقد تبين من

 ،في االســـــــــتبانة ككل وفي المحور الثاني والثالث " الجدوليةFمن قيمة " أقل" المحســـــــــوبة Fقيمة "
دور ( في α≤0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــائية عند مســــــــــــتوى داللة )
  ،العمرر متغيلتعزى  التنسيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة

على متوسط التقديرات لمستوى ومعوقات التنسيق مع العمر وقد يعود ذلك إلى عدم تــــــــأثير متغير 
 نبأوتفســــــــــــــر الباحثة ذلك  ،المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي بقطاع تزة 
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ة عمل عجراءاتها المتبعة وطبيا ٍ مســـــتوى ومعوقات التنســـــيق لها عالقة بالميســـــســـــة ككل وأنظمتها و 
واتفقت نتائج الدراســـــة الحالية في ذلك مع نتائج دراســـــة )عبد  ،عن عمره الشـــــخ ، بغض النظر

 (.2223(، و دراسة )الفهيد، 2223 ( ، و دراسة )وادي واألشقر،2223العزيز، 

 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحســـوبةFوهذا يدل على وجود فروق  األول،في المحور  " الجدولية
دور التنســـــيق مع المنظمات الدولية في ( في α≤0.05ائية عند مســـــتوى داللة )ذات داللة إحصـــــ

 .العمرلمتغير تعزى  دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة

كما هو مبين  ،LSDوإليجاد الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير العمر، تم اســــــــتخدام اختبار 
 :في الجدول التالي

 جموعات تعزى لمتغير العمر في المحور األولالفروقات بين الم (:11) رقم جدول
 فما فوق 51 51أقل من -41 41أقل من -11 11أقل من  العمر

    1 11أقل من 
   1 *2.962 41أقل من -11
  1 -2.222 *2.448 51أقل من -41
 1 -2.126 -2.128 2.622 فما فوق 51

 أقل من -62) األفقيه مالحظة توضــــــــــــــيحية للجدول: يوجد فروق بين المجموعة في االتجا
 (42أقل من -62( ولصـــــــــــالش مجموعة )62)أقل من والمجموعة في االتجاه الرأســـــــــــي  (42

، وهكذا المجموعة (42أقل من -62)( مقابل مجموعة *2.962وذلك لوجود إشــــــــــــارة النجمة )
 .األخرى

 : هوقد تبين من الجدول السابق أن

 ( ومجموعة 42أقل من -62يوجد فروقات بين مجموعة ) ( ولصـــــــــــــالش مجموعة 62)أقل من
 (.42أقل من -62)

 ( ولصـــــــــــــالش مجموعة 62( ومجموعة )أقل من 62أقل من -42يوجد فروقات بين مجموعة )
 (.62أقل من -42)

على متوســـــط التقديرات لطبيعة التنســـــيق، وتفســـــر الباحثة ذلك أن الفئة لمتغير العمر تأثير  يوجد
التواصل و ستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة تميل إلى ابطبيعتها سنًا  العمرية األصغر

نترنت في عملية التنســـيق، بينما الفئة العمرية األكبر ســـنًا تميل إلى اســـتخدام إلعبر ا االجتماعي
ستخدام ا إلىالوسيلة األكثر رسمية من خالل االجتماعات واللقاءات الدورية والمباشرة باإلضافة 

ة التنســـيق. واختلفت نتائج الدراســـة الحالية مع نتائج دراســـة )حماد، اســـالت المكتوبة في عمليالمر 
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بعدم وجود فروق احصـــائية تعزي لمتغير العمر في معيار  (2214ودراســـة )البســـيوني،  (2212
 الكفاءة في تقييم المشاريع.

 
 الفرض الثالث: بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

وجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى ال ي: من فروض الدراســـة على لثانيين  الفرض ا
  في دعم القطاع الصـــحي الحكوميدوره و التنســـيق مع المنظمات الدولية حول  (α≤0.05داللة )
 لمتغير الميهل العلمي: )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(.تعزى 

، كما هو One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صــــــــحة هذه الفرضــــــــية باســــــــتخدام اختبار 
 ي الجدول التالي:مبين ف

" وقيمة Fمجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "(: 11) رقم جدول
"Sig.المؤهل العلميبالنسبة لمتغير  " ومستوى الداللة 

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 طبيعة التنسيق 1
 0.068 2 0.137 ين المجموعاتب

 0.262 53 13.912 داخل المجموعات دالةتير  0.772 0.261
  55 14.048 المجموع

 مستوى التنسيق 2
 0.429 2 0.858 بين المجموعات

 0.392 53 20.761 داخل المجموعات دالةتير  0.342 1.096
  55 21.620 المجموع

 معوقات التنسيق 6
 0.034 2 0.067 بين المجموعات

 0.368 53 19.492 داخل المجموعات دالةتير  0.912 0.092
  55 19.559 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.063 2 0.127 بين المجموعات

 0.147 53 7.804 داخل المجموعات دالةغير  0.653 0.430
  55 7.931 المجموع

 3.150( = 0.05( وعند مستوى داللة )53، 2عند درجة حرية ) " الجدوليةF* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

، وهذا يدل في االســــتبانة ككل وفي جميع المحاور " الجدوليةFمن قيمة " أقل" المحســــوبة Fقيمة "
دور التنســــيق مع ( في α≤0.05على عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة )

، المؤهل العلميلمتغير تعزى  ظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي بقطاع تزةالمن
ــــــــــــــــــأثير الميهل العلمي على متوســــط التقديرات لطبيعة ومســــتوى ومعوقات  إلىوهذا يشــــير  عدم تـ
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التنســــــــيق مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــحي الحكومي بقطاع تزة، وقد اتفقت نتائج 
  (، 2216ســــلطان، ( ودراســــة )أبو 2223ة في ذلك مع نتائج دراســــة )عبد العزيز، الدراســــة الحالي

قد يرجع طبيعة  وتفسر الباحثة ذلك بأنه (،2214ودراسة )البسيوني،  (2211و دراسة )الرفاتي، 
ومســــــتوى ومعوقات التنســــــيق إلى أن أفراد العينة المبحوثة من  خالل ممارســــــتهم لعملية التنســــــيق 

ملية جانب الذي اكتسبوه من خالل خبرتهم العالقية فهم على دراية كاملة ووعي بهذا والمهام التنسي
التنســــــــــيق في  ووبغض النظر عن الميهل العلمي للشــــــــــخ . وهذا ما أكده وأجمع عليه مســــــــــيول

ائم الق مســـــتوى أداء الكادرالقطاع الصـــــحي الحكومي من خالل المقابالت التي أجريت لهم   بأن 
يم يوجد لديهم متابعة وتقيو  عالية،وذو كفاءة  ممتازفي المنظمات الدولية  على عملية التنســــــــــــــيق

هناك كفاءة وخبرة لبعض المســـــــــــيولين عن إدارة المنش  أنه يوجديتم تنفيذها، كما للمشـــــــــــاريع التي 
التمويليـة في المنظمـات الـدوليـة التي تم التعـامـل معهـا حيـث يتم توظيف المشـــــــــــــــاريع في مكـانها 

 لهدف منها.الصحيش لتحقيق ا
 

 سنوات الخبرةبالنسبة لمتغير الفرض الرابا: 

(  α≤0.05فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية عند مســـــــــــتوى داللة ) ال يوجد على:ين  الفرض الرابع 
عزى ت في دعم القطاع الصـــــــحي الحكومي بقطاع تزة ودوره التنســـــــيق مع المنظمات الدولية حول

 (.16، أكثر من 16-11 ، من12-6، من 6لمتغير سنوات الخبرة: )أقل من 

، كما هو مبين One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 
 في الجدول التالي:

" وقيمة Fمجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "(: 12) رقم جدول
"Sig.ومستوى الداللة " 

 الخبرةسنوات بالنسبة لمتغير 

 مجموع رالمصد المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 طبيعة التنسيق 1
 0.261 3 0.784 بين المجموعات

 0.255 52 13.264 داخل المجموعات دالةتير  0.389 1.025
  55 14.048 المجموع

 مستوى التنسيق 2
 0.367 3 1.102 بين المجموعات

 0.395 52 20.517 داخل المجموعات دالةتير  0.432 0.931
  55 21.620 المجموع
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 معوقات التنسيق 6
 0.589 3 1.767 بين المجموعات

 0.342 52 17.792 داخل المجموعات دالةتير  0.174 1.722
  55 19.559 المجموع

 دالةغير  0.928 0.152 0.023 3 0.069 بين المجموعات االستبانة ككل 

 " قيمةF( 0.05( وعند مستوى داللة )52، 6" الجدولية عند درجة حرية = )2.760 

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أقل" المحســــــــوبةFوهذا  المحاور،في االســــــــتبانة ككل وفي جميع  " الجدولية
دور التنســـيق ( في α≤0.05اللة )يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى د

 .خبرةسنوات اللمتغير تعزى  مع المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع تزة

 فهم التنسيق مجال في خبراتهم كانت ومهما الدراسة عينة أفراد جميع أن إلى ذلك ةالباحث وتعزو
على عمليات التنسيق متفقين في خبراتهم  يجعل األفراد القائمين مما تنسيقية بمهام بالقيام مطالبين

حول التنســيق ودوره في دعم القطاع الصــحي الحكومي، وقد اتفقت نتائج الدراســة الحالية في ذلك 
ودراســــــة  (2223في ذلك مع دراســــــة )عبد العزيز،  واختلفت(، 2216مع دراســــــة )أبو ســــــلطان، 

لخبرة وبين نوع اختالف األنشـــــــطة توجد عالقة إيجابية بين ســـــــنوات ا إنهحيث  (،2223الفهيد، )
( في عدم وجود فروق ذات داللة 2214، ودراســـــــة )البســـــــيوني، وفعاليتها في عملية التنســـــــيق لها

تائج الدراسة نواختلفت  احصائية في واقع اسهام التمويلي الدولي تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وقد
احصــائية لتقويم األداء التمويلي تعزى ( بوجود فروق ذو داللة 2211مع دراســة )الرفاتي، الحالية 

التنســــــــيق في القطاع الحكومي من خالل المقابلة التي  مســــــــيولوأكد وقد  لمتغير ســــــــنوات الخبرة.
أن المنظمات الدولية التي تم التعامل معها ســواء ما يتعلق بطبيعة التنســيق او مســتواه  مأجريت له

 بغض النظر عن ســــــــــــــنوات الخبرةيخ  ذلك  بما آرائهم واجاباتهمفي  متفقون معوقاته فهممأو 
ال يوجد ك لذل الغالب،في  ومســـتوى ومعوقات واحدة التنســـيق، فطبيعةللشـــخ  القائم على عملية 

التنســـيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصـــحي  الخبرة علىمتغير لتأثير هناك أي 
( مســـــــيول التنســـــــيق في 2216أكد صـــــــبش)الســـــــتجابات أفراد العينة المبحوثة، كما وفقًا  الحكومي

منظمة الصــحة العالمية بأن وزارة الصــحة تقوم بالتنســيق من خالل االجتماعات الشــهرية المحدثة 
لالطالع على الوضـــــع الصـــــحي والتحديات التي تواجهه واالقتراحات لســـــد هذا العجز، وكذلك يتم 

جتماعات الثنائية بين المنظمة مراجعة التقارير التي تزودنا بها وزارة الصـــــــــــــحة، عوضـــــــــــــا عن اال
 والوزارة والميسسات األخرى العاملة في القطاع الصحي.
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 عدد المشاريا المنفذة بالنسبة لمتغيرالفرض الخامس: 

( α≤0.05ين  الفرض الخامس على: ال يوجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ) 
اع الصــــــــــــــحي الحكومي بقطاع تزة تعزى في دور التنســــــــــــــيق مع المنظمات الدولية في دعم القط

 فأكثر(. 13، 16-11، من 12-6، من 6لمتغير عدد المشاريع المنفذة: )أقل من 

، كما هو مبين One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 
 في الجدول التالي:

" وقيمة Fوقيمة " مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات(: 11) رقم جدول
"Sig.عدد المشاريا المنفذةبالنسبة لمتغير  " ومستوى الداللة 

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الداللة

 طبيعة التنسيق 1
 0.131 3 0.394 بين المجموعات

 0.263 52 13.654 داخل المجموعات دالةتير  0.683 0.501
  55 14.048 المجموع

 مستوى التنسيق 2
 0.243 3 0.729 بين المجموعات

 0.402 52 20.890 داخل المجموعات دالةتير  0.615 0.605
  55 21.620 المجموع

 معوقات التنسيق 6
 0.368 3 1.104 بين المجموعات

 0.355 52 18.455 داخل المجموعات دالةتير  0.384 1.037
  55 19.559 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.117 3 0.350 بين المجموعات

 0.146 52 7.581 داخل المجموعات دالةغير  0.499 0.800
  55 7.931 المجموع

 2.760( = 0.05( وعند مستوى داللة )52، 6" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 جدول السابق أن: وقد تبين من ال

، وهذا يدل في االســــتبانة ككل وفي جميع المحاور " الجدوليةFمن قيمة " أقل" المحســــوبة Fقيمة "
دور التنســــيق مع ( في α≤0.05على عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة )
ا مشـــــــاريعدد اللمتغير تعزى  المنظمات الدولية في دعم القطاع الصــــــــــحي الحكومي بقطاع تزة

الباحثة أنه ال يوجد اختالف في عملية التنسيق في عدد للمشاريع  لدى المنظمات  رىوت ،المنفذة
اثي فطبيعة التنســـــيق ومســـــتواه الدولية ســـــواء على مســـــتوى المشـــــروع المادي أو الخدماتي أو اإلت
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يق مع ســـــــــالمشـــــــــاريع على التن دواحدة بالنســـــــــبة للمشـــــــــاريع، لذلك ال يوجد أي تأثير لعد ومعوقاته
 المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصــــحي الحكومي وفقًا الســــتجابات أفراد عينة الدراســــة.

أثر تنفيذ هذا المشـــــــروع يعود على مدى المنفعة المتحققة من  أن التنســـــــيقلو وقد أوضـــــــش مســـــــيو 
 لوالتعرف على مدى تحســـن الحاصـــ والمواطنين،خدمة للمرضـــى  في تقديمتتمثل  المشـــروع والتي

من تنفيذ المشـــــروع وعمل قائمة باآلليات التي يمكن اتخاذها لمعرفة النتائج اإليجابية المتحققة من 
وتيرها، والعمل على المتابعة والتقييم المســـــــــــتمر للمشـــــــــــاريع  كالزيارات الميدانية ذالمشـــــــــــروع المنف

 ).2212وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )حماد، المنفذة، 

 
 نتائج الدراسة: 5-2

التنســــــيق مع المنظمات  لحو عينة الدراســــــة  أفراد آراء في إحصــــــائية داللة ذات فروق وجود –
ظمات لصالش المن الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي تعزي لمتغير نوع المنظمة

 .العربية
ن بي طبيعة التنســــــــــــــيقفي آراء أفراد عينة الدراســــــــــــــة في  وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــــائية –

 المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي تعزي لمتغير العمر.
التنسيق مع المنظمات  حولعينة الدراسة  أفراد آراء في إحصائية داللة ذات فروقعدم وجود  –

الدولية ودوره في دعم القطاع الصـــــــــــــحي الحكومي تعزي لمتغير )الميهل العلمي، وســـــــــــــنوات 
 المنفذة(.الخبرة، عدد المشاريع 

لكات )أدوية ومستهتاثية إأن المشاريع األكثر تموياًل من قبل المنظمات الدولية هي مشاريع  –
 (. %76 وبلغت نسبتهاالطبية  تليها األجهزة %76 وبلغت نسبتهاطبية 

أن التنسـيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الصـحي الحكومي يسـاهم في حسـن اسـتغالل  –
(، وفي المرتبة الثانية تعتمد %88.214لقطاع وقد جاءت بوزن نســــــــــــبي )التمويل لدعم هذا ا

المنظمة المانحة على الزيارات الميدانية من أجل متابعة أنشـــــــطة المشـــــــروع للتأكد من تحقيق 
(، وفي المرتبة الثالثة يســــــهم التنســــــيق الفعال 87.867%األهداف وقد جاءت بوزن نســــــبي )

ايجابًا على كفاءة أداء المنظمة لعملها وقد جاءت  بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي
تنظم المنظمـة المـانحـة ورش عمـل مع القطاع  بينمـا جـاءت: .(85.375%بوزن نســــــــــــــبي )

 (.%32.714بوزن نسبي )و الصحي في أدنى ترتيب 
أن االتصـــــــــــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصـــــــــــحي الحكومي لها تأثير فعال في نجاح  –

يتوفر لدى اإلدارة العليا : (، بينما جاءت%83.429قد جاءت بوزن نسبي )عملية التنسيق، و 
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في القطــاع الصــــــــــــــحي الحكومي خطــة مــدرج بهــا االحتيــاجــات الطــارئــة لــه( بوزن نســــــــــــــبي 
(38.671%). 
لى عوضـــاع الســـياســـية الســـائدة التي تيثر األ :هي أن أعلى ترتيب بالنســـبة لمعوقات التنســـيق –

مانحة والقطاع الصــــــــــحي الحكومي وقد جاءت بوزن نســــــــــبي عملية التنســــــــــيق بين المنظمة ال
وجود نظام مركزي في القطاع الصــــــــــــــحي الحكومي يمثل عائقًا أمام عملية  .(82.622%)

 وأدنى ترتيب (. %72وهذا القطاع وقد جاءت بوزن نســـــبي )التنســـــيق بين المنظمات الدولية 
ق ي بضــرورة التنســيق المســبضــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الصــحي الحكوم :هي

 (.%69.286الحتياجات القطاع الصحي الحكومي وقد جاءت بوزن نسبي )
عملية التنســــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــــحي الحكومي المقترحات لتفعيل أهم أما  –

من وجهة نظر أفراد عينة الدراســـــــــــة من مســـــــــــيولي التنســـــــــــيق في المنظمات الدولية والقطاع 
ي فهي تقترح بالدرجة األولى ضـــــــــرورة تحديث البيانات ألولويات احتياجات الصـــــــــحي الحكوم

االحتياجات وآخر  تلك علىي وضــــــــــرورة اطالع المنظمات الدولية القطاع الصــــــــــحي الحكوم
وقد جاءت بوزن  عداد التقاريروا  من خالل عقد االجتماعات الدورية  لهذا القطاعالمســــتجدات 

ة في استخدام أساليب التكنولوجيا الحديث الثانية ضرورة وتليها في المرتبة ،(%42.85نسبي )
قد و  ومواقع التواصــــــــــــــل االجتماعي، التواصــــــــــــــل من خالل البريد االلكتروني والفيديوكونفرنس

وفي المرتبة الثالثة تحديد الجهات المختصـــــــــــة للتواصــــــــــل  (،26.98%جاءت بوزن نســـــــــــبي)
وقد جاءت بوزن نســــــــــــــبي  في العملوالتنســــــــــــــيق مع المنظمات الدولية وذلك لمنع االزدواجية 

قد جاءت و  تدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الحكومي و تليها ،(%22.22)
وفق نتائج المقابالت المتعلقة المقترحة من مســـــــــيولي التنســــــــيق ،  (15.87%بوزن نســـــــــبي )

ي الصـــــــــــح إلى البعد عن مركزية القرار وحل مشـــــــــــاكل البيروقراطية داخل القطاع كانت تميل
 Health)مجموعة العمل الصحي التعاوني استمرارية العمل في التنسيق إلقامة و الحكومي، 
Cluster  ) دعم الخدمة الصحية المقدمة. وتوزيع األنشطة عليها لمنع االزدواجية من أجل 

 
 :التوصيات 5-3

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصى الباحثة بما يلي:
التنســــيق الجيد بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــحي الحكومي للمســــاهمة  ة علىالمحافظ .1

 في حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع.
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ما هو عليه الســـيما المنظمات األجنبية مبشـــكل أفضـــل  الدوليةتقوية الشـــراكة مع المنظمات  .2
األزمات  لمواجهةعداد الخطط الصــــــــــــــحية في قطاع تزة إعملية شــــــــــــــراكهم في إمن خالل 
 .والطوارئ

وني التعامجموعة العمل الصـــحي إلقامة  القطاع الصـــحي الحكومي في التنســـيقتمرارية اســـ .3
(Health Cluster)  زدواجيةانشـــــــــــطة فيما بينهم بدون األتقســـــــــــيم  من خالللدعم الخدمة 

 .ضمن خطة واضحة ومتفق عليها

ة ياجات واألنشطة الصحيعداد وتحديث دليل إرشادي بشكل دوري مدرج فيه أولويات االحتإ .4
تلك بالمعلومات الدقيقة التي تتعلق مع ضـــــــــرورة توفر  المختلفة للقطاع الصـــــــــحي الحكومي

وســـهولة تبادلها داخل مرافق الوزارة والتي من شـــأنها تســـهل من عملية التنســـيق  االحتياجات
 مع المنظمات الدولية المانحة.

ومي والقطاع الصــــحي الحك ظمات الدوليةالمنبين  والشــــفوية( المكتوبة،) تعزيز االتصــــاالت .6
 مما يسهم في نجاح عملية التنسيق.

 البريـــد االلكتروني التواصــــــــــــــــل من خاللاســــــــــــــتخـــدام أســــــــــــــــاليـــب التكنولوجيـــا الحـــديثـــة في  .3
التواصـــــــــــــــل االجتمـاعي من أجـل تقليـل الوقـت والجهـد في عملية  ومواقع ،كونفرنسوالفيـديو 
 التنسيق.

 تحســــينالحكومي لبل اإلدارة العليا في القطاع الصــــحي تفعيل خطة الطوارئ وتحديثها من ق .7
 االستجابة لحالة الطوارئ واالزمات.

االهتمام بالتدريب المســــــتمر للموارد البشــــــرية في مختلف مرافق وزارة الصــــــحة على مهارات  .8
 اإلدارية من أجل رفع كفاءة األداء التنسيقي مع المنظمات الدولية المانحة. 

ي القطاع الصـــحي الحكومي والتي يمكن الرجوع إليها عند التواصـــل توحيد الجهة المنســـقة ف .9
 مع المنظمات الدولية المانحة وذلك لمنع االزدواجية.

 عن التنســــــيق في القطاع الصــــــحيلوحدات اإلدارية والجهة المســــــيولة التنســــــيق بين اتعزيز  .11
 الحكومي فيما يخ  تمويل المشاريع الصحية.

والســــــــــــــياســـــــــــــــات المتبعة في القطاع الحكومي فيما يتعلق  في اإلجراءات الحد من المركزية .11
 .من خالل تفويض الصالحيات باعتماد وتنفيذ المشاريع الصحية

 ده عن أي خالفات سياسية.يتوحيد العمل الصحي في كافة أرجاء الوطن وتحيضرورة  .12

براز إبراز الدور اإلعالمي للمشاريع التي يتم تموليها من قبل المنظمات الدولية،  .13   للخدمات هوا 
تاثية مما على أنها خدمات إنســــــانيةالتي يقدمها القطاع الصــــــحي الحكومي  ه يســــــهم بدور  وا 

 استجابة المنظمات الدولية لتلك الخدمات.في دعم 

تعزيز اهتمام وتركيز المنظمات الدولية المانحة باتجاه تمويل المشاريع التنموية. .14
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 خطة تنفيذية للتوصيات مقتر ( 14جدول رقم )

 المدى الزمني الجهة المسؤولة االنشطة لتنفيذ التوصية التوصيات نتائجال #
 إحصـــــــائية داللة ذات فروق وجود .1

عينة الدراســــــــــة حول  أفراد آراء في
التنســــــــــــــيق مع المنظمـــات الـــدوليـــة 
ودوره في دعم القطـــاع الصــــــــــــــحي 
الـــحـــكـــومـــي تـــعـــزي لـــمـــتـــغـــيـــر نـــوع 
 المنظمة لصالش المنظمات العربية.

 الدوليةالمنظمات تقوية الشــــــــــــــراكة مع 
ما هو عليه الســــــــيما مبشــــــــكل أفضــــــــل 

شـــــراكهم إالمنظمات األجنبية من خالل 
عداد الخطط الصــــــــــحية في عملية إفي 

 .قطاع تزة لمواجهة األزمات والطوارئ
 

الحكومي إعداد نشرة دورية حول القطاع الصحي  -
 في قطاع تزة وتوزيعها على المنظمات الشريكة.

جتماعات التحضيرية دعوة المنظمات الدولية لال -
 .الحكومي إلعداد خطط التدخل في القطاع الصحي

 مواجهةلدعوة المنظمات الدولية لحضور اجتماعات  -
قطاع الصحي الحكومي بقطاع األزمات التي تواجه 

 تزة.

وحدة العالقات  -
العامة واإلعالم 
 بوزارة الصحة.

وحدة التخطيط  -
ورسم السياسات 
 بوزارة الصحة.

 
 على مدار العام

 
 

 بداية كل عام
 
 

 في وقت األزمات
أن التنســــــــــــــيق الجيــد بين المنظمــة  .2

المانحة والقطاع الصحي الحكومي 
يســاهم في حســن اســتغالل التمويل 
لدعم هذا القطاع وقد جاءت بوزن 

 .(%88.214نسبي )
أن االتصـــــــــــــــــــاالت بين المنظمــــــة 
المانحة والقطاع الصحي الحكومي 
لهـــا تـــأثير فعـــال في نجـــاح عمليـــة 

لتنســــــيق، وقد جاءت بوزن نســــــبي ا
(83.429%.) 

المحـــافظـــة على التنســــــــــــــيق الجيـــد بين 
المنظمــات الــدوليــة والقطــاع الصــــــــــــــحي 
الحكومي للمســاهمة في حســن اســتغالل 
التمويــــل لــــدعم هــــذا القطــــاع من خالل 

االتصــــــــاالت )شــــــــتى وســــــــائله المختلفة 
 المكتوبة، الشفوية(.

قياس معدل االتصاالت اإلدارية الشفوية  -
جتماعات، العروض، تلفون...( واالتصاالت )اال

المكتوبة )مذكرات، تقارير، مخاطبات( الحالية بين 
 المنظمات ووزارة الصحة.

المحافظة على المعدل الحالي من االتصاالت  -
 اإلدارية الشفوية والمكتوبة.

وحدة التخطيط  -
 .ورسم السياسات

جميع الدوائر  -
واإلدارات العامة 
 بوزارة الصحة.

 م2213يناير، 
 
 
 

ديسمبر،  –يناير 
2213 

ضـــــــــــرورة اطالع المنظمات الدولية  .1
ـــــــاجـــــــات وآخر  ـــــــك االحتي على تل
المســــتجدات لهذا القطاع من خالل 
عــداد  عقــد االجتمــاعــات الــدوريــة وا 

إعداد وتحديث دليل إرشـــــــــــادي بشـــــــــــكل 
دوري مــدرج فيــه أولويــات االحتيــاجــات 

الصــــــــــحية المختلفة للقطاع واألنشــــــــــطة 
الصــــــــــحي الحكومي مع ضــــــــــرورة توفر 
المعلومــــات الــــدقيقــــة التي تتعلق بتلــــك 

مخاطبة الدوائر الفنية الوظيفية بوزارة الصحة  -
 ات.لتحديد االحتياج

تجميع االحتياجات حسب القطاعات )أدوية،  -
مستهلكات، أجهزة، قطع تيار، تدريب، موارد 

 بشرية إضافية وأخرى بتخصصات جديدة(

وحدة العالقات  -
العامة واإلعالم 
 بوزارة الصحة.

النصف األول من 
شهر يناير، 

 م.2213
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التقـارير وقـد جـاءت بوزن نســــــــــــــبي 
(42.85%). 

ــة تبــادلهــا داخــل  االحتيــاجــات وســــــــــــــهول
مرافق الوزارة والتي من شأنها تسهل من 
عملية التنســــــــــــــيق مع المنظمات الدولية 

 المانحة.
 

ترتيب االحتياجات حسب األولوية والتنسيق بينها  -
)مثال كوادر بشرية بتخصصات جديدة قد تكون 

 بحاجة لتجهيزات تير متوفر(.
الوصول إليه من إعداد دليل إرشادي سنوي يسهل  -

 خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة.

وحدة التخطيط  -
ورسم السياسات 
 بوزارة الصحة

األسبوع الثالث من 
شهر يناير 

 م.2213
األسبوع الرابع من 

شهر يناير، 
 م.2213

 2213من فبراير 
 خر العام.آل

أن المشاريع األكثر تموياًل من  .4
قبل المنظمات الدولية هي مشاريع 

تاثية )أدوية ومستهلكات طبية إ
تليها األجهزة  %76وبلغت نسبتها 

 (.%76 وبلغت نسبتهاالطبية 

تعزيز اهتمام وتركيز المنظمات الدولية 
المــــانحــــة بــــاتجــــاه تمويــــل المشــــــــــــــــــاريع 

 التنموية.
 

نظمات الدولية إلى التخصي  األمثل توجيه اهتمام الم
للموارد والذي يشير إليه الدليل اإلرشادي في البند 

 السابق

ـــــــات  - وحـــــــدة العالق
العــامــة واإلعالم 
 بوزارة الصحة.

وحدة التخطيط ورسم 
الســـــــــــياســـــــــــات بوزارة 

 الصحة

النصف األول من 
شهر يناير، 

 م.2213
األسبوع الثالث من 

شهر يناير 
 م.2213

ن ماألسبوع الرابع 
شهر يناير، 

 م.2213
 2213من فبراير 
 آلخر العام.

يتوفر لدى اإلدارة العليا في القطاع  .5
الصـــــــحي الحكومي خطة مدرج بها 
االحتيـــــاجـــــات الطـــــارئـــــة لـــــه( بوزن 

 (.%38.671نسبي )

تفعيــــل خطــــة الطوارئ وتحــــديثهــــا من 
قبل اإلدارة العليا في القطاع الصــــــحي 
الحكومي لتحســـــــــين االســـــــــتجابة لحالة 

 طوارئ واالزمات.ال

دعوة لجان الطوارئ في محافظات تزة المختلفة  -
إلى تقديم المقترحات لتعديل خطط الطوارئ 

 لديهم.
دعوة لجان الطوارئ لالجتماع مع اإلدارة العليا  -

 بوزارة الصحة لمناقشة المقترحات.
 دعوة المنظمات الدولية لحضور االجتماع. -
 .اعتماد خطط الطوارئ لمحافظات تزة -

وحدة التخطيط  -
 ورسم السياسات.

مكتب عطوفة  -
 وكيل الوزارة.

لجان الطوارئ في  -
 محافظات تزة.

 المنظمات الدولية

النصف الثاني من 
شهر ديسمبر 

 م2216
األسبوع األول من 

شهر يناير 
 م2213
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سيق بين خطط الطوارئ المعتمدة والدليل التن -
 اإلرشادي لالحتياجات.

ى ئمين علضـــــعف كفاءة األفراد القا .6
عملية التنسيق في القطاع الصحي 

 الحكومي.

االهتمــام بــالتــدريــب المســــــــــــــتمر للموارد 
البشرية في مختلف مرافق وزارة الصحة 
على مهـــــارات اإلداريـــــة من أجـــــل رفع 
كفاءة األداء التنســــــــــــــيقي مع المنظمات 

 الدولية المانحة.

عداد االحتياجات التدريبية بناء على تقييم إ -
 .ميين لمريوسيهالمدراء التنفيذ

 ترتيب االحتياجات حسب األولوية. -
 إعداد خطة التدريب. -
 تنفيذ خطة التدريب. -
 تقييم المتدربين. -

اإلدارة العامة  -
لتنمية القوى 
البشرية بوزارة 

 الصحة

األسبوع األول من 
 م2213العام 

خالل العام 
 م2213

ضــــــــــــــــرورة اســــــــــــــــتخدام أســــــــــــــــاليب  .7
التكنولوجيـــــــــــــــــــا الحديثـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــد التواصـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــ الل البري
االلكترونـــــــــــــــي والفيـــــــــــــــديوكونفرنس، 
ـــــــــــع التواصـــــــــــل االجتمـــــــــــاعي  ومواق
وقــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــــــــــــــوزن 

 (.26.98%نسبي)

اســــــــــــــــتخدام أســــــــــــــــاليب التكنولوجيــــــــــــــــا 
الحديثـــــــة فـــــــي التواصـــــــل مـــــــن خـــــــالل 
البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
والفيـــــــديوكونفرنس، ومواقـــــــع التواصـــــــل 
االجتمـــــاعي مـــــن أجـــــل تقليـــــل الوقـــــت 

 والجهد في عملية التنسيق.

االحتياجات من البنية التحتية إعداد  -
للتكنولوجيا الالزمة للدوائر الفنية بوزارة 
الصحة التي تضطلع بمهام التنسيق مع 

 المنظمات الدولية.
 إعداد خطة التنفيذ. -
 التنفيذ. -
 التقييم. -

وحدة تكنولوجيا -
المعلومات بوزارة 

 الصحة.
الدوائر الفنية -

 المعنية بالتنسيق.

األسبوع األول من 
 م2213 العام

خالل العام 
 م2213

تحديد الجهات المختصـــة للتواصـــل  .8
والتنســــــــــــــيق مع المنظمــات الــدوليــة 
وذلــــك لمنع االزدواجيــــة في العمـــل 
ـــــــي  ـــــــوزن نســـــــــــــــــــــب ـــــــد جـــــــاءت ب وق

(%22.22). 

توحيـــد الجهـــة المنســــــــــــــقـــة في القطـــاع 
الصـــــــحي الحكومي والتي يمكن الرجوع 
إليهـــا عنـــد التواصــــــــــــــــل مع المنظمـــات 

 ك لمنع االزدواجية.الدولية المانحة وذل

للجهات توجيه تعميم من قبل اإلدارة العليا  -
المستفيدة )المستشفيات ومراكز الرعاية األولية( 

الجهة -بالوزارة بتزويد اإلدارة العامة للتعاون الدولي
ات بنسخ عن المكاتب-المسيولة عن التنسيق بالوزارة

واالتفاقيات التي تتم مع بعض المنظمات الدولية التي 
 دون الرجوع للتعاون الدوليمعها  ترتب التعامل إال ال

  كمرجعية في التنسيق.
الداعمة للقطاع والتأكيد على المنظمات الدولية  -

الصحي الحكومي وعلى رأسها منظمة الصحة 

مكتب عطوفة  -
وزارة وكيل 
 .الصحة

المسيولين في  -
الجهات الفنية 
 بوزارة الصحة.

مسيولي التنسيق  -
في المنظمات 
الدولية وعلى 

بداية العام الجديد 
 م2213
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 من اعداد الباحثة بناء على النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة

 
 

 اإلدارة العامة للتعاون الدولي وتزويد العالمية باطالع
بالتقارير التي تتعلق بالتنسيق مع الجهات الفنية 

وزارة وذلك بهدف جمع المعلومات والبيانات بشكل بال
ة للمشاريع الصحي دقيق عن حجم التمويل الحقيقي

 .الدولية المانحة كل عام المنظمات التي تقدمه

رأسها منظمة 
لصحة العالمية ا
(WHO.) 

تعزيز التنســـيق بين وحدة العالقات  .9
العـــــــامـــــــة واالعالم وبين الجهـــــــة 
المســــيولة عن التنســــيق في القطاع 
الصــــــــــــــحي الحكومي فيمـــــا يخ  

 تمويل المشاريع الصحية.
 

إبراز الدور اإلعالمي للمشـــــــــــــاريع التي 
 ،يتم تموليها من قبل المنظمات الدولية

برازه للخـــدمـــات التي يقـــدمهـــا القطـــاع  وا 
الصـــــــــــــحي الحكومي على أنها خدمات 
تاثية مما يســـــــــهم بدوره في  إنســـــــــانية وا 
دعم اســــــــــــتجابة المنظمات الدولية لتلك 

 الخدمات.

اعداد خطة اعالمية تتضمن الوسائل  -
االعالمية المختلفة )مرئية، مكتوبة، 

مسموعة( والرسائل التي تنقل عبر تلك 
هدفة عدة قطاعات منها الوسائل مست

المنظمات الدولية في تزة، الجمهور من 
 خارج تزة، الجمهور من داخل تزة.

 تنفيذ الخطة. -

وحدة العالقات  -
العامة واإلعالم 
 بوزارة الصحة

النصف األول من 
شهر يناير للعام 

 م.2213
 

ما تبقى من العام 
 م2213

العمـــــــل في التنســــــــــــــيق إلقـــــــامـــــــة  .12
تعاوني مجموعة العمل الصــــحي ال

(Health Cluster   وتـــوزيـــع )
األنشـــــــــــــطة عليها لمنع االزدواجية 
من أجل دعم الخدمة الصــــــــــــــحية 

 المقدمة.
 

اســتمرارية التنســيق في القطاع الصــحي 
الحكومي إلقـــــــامـــــــة مجموعـــــــة العمـــــــل 

( Health Cluster)الصحي التعاوني 
لدعم الخدمة من خالل تقســيم األنشــطة 

ة طفيما بينهم بدون ازدواجية ضــــــــمن خ
 واضحة ومتفق عليها.
 

بين وزارة الصــــــحة  - الواردة سابقا 6، 6، 1يتم تحقيقه من خالل البنود 
والمنظمات الدولية 
الــتــي تــعــمـــــــل فــي 
القطاع الصــــــــــــحي 
وعــلــى رأســــــــــــــــهـــــــا 
منظمة الصــــــــــــــحة 

 (WHOالعالمية )

 2213خالل العام 

البعـــــد عن مركزيـــــة القرار وحـــــل  .11
مشاكل البيروقراطية داخل القطاع 

 حكومي.الصحي ال

ـــــــة فـي اإلجـراءات  الـحـــــــد مـن الـمـركـزي
والســــــــــــــيـــاســـــــــــــــــات المتبعـــة في القطـــاع 
الحكومي فيمــــا يتعلق بــــاعتمــــاد وتنفيــــذ 

الصـــــــحية من خالل تفويض  المشـــــــاريع
 الصالحيات.

تمكين وتفويض الصالحيات للعاملين في  -
الوحدات اإلدارية بالوزارة باتخاذ اإلجراءات التي 

 حية.تتعلق باعتماد وتنفيذ المشاريع الص

مكتب عطوفة  -
 وكيل الوزارة.

المدراء العامون  -
في الوحدات 

 اإلدارية بالوزارة.
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 الدراسات المقترحة 5-3
اع طفي ق تقترح الباحثة الدراســـات المســـتقبلية إليها توصـــلت التي والنتائج الدراســـة هذه ضـــوء في
 تزة:
في دعم احتياجات القطاع الصحي  أثر االنقسام السياسي على استجابة المنظمات المانحة .1

 الحكومي.
معوقات التنســـــــــــيق بين القطاع الحكومي والمنظمات تير الحكومية وأثرها على تنمية ودعم  .2

 المجتمع الفلسطيني.
 مواجهة األزمات التنســــــــــيق بين الوحدات اإلدارية في القطاع الصــــــــــحي الحكومي ودوره في .6

 والطوارئ.
في  رهاودو  الحكوميالصحي في القطاع  لدى مسيولي التنسيقمهارات االتصال والتواصل  .4

 المانحة.  المنظماترفع األداء التنسيقي مع 
 الصــــــــحي مع الجهات المانحة ودورها في بناء وتعزيز الثقة لدعم القطاعمأســــــــســــــــة العالقة  .6

  الحكومي.
 اجات الفعلية في دعم القطاع الصحي الحكومي.االحتيتقدير  مساهمةمدى  .3
 تقييم فاعلية التنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الدولية المانحة. .7
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 قائمة المصادر والمراجا
 أوال: المصادر:

 القرآن الكريم -
 

 : العربية ثانيًا المراجا
 الكتب العربية: .أ
 .صادر للطباعة والنشر، بيروت دار ،3مج ،لسان العرب :(1997منظور، محمد )ابن  –
 العامة للنظرية وتأصـــيلية فقهية دراســـة الدولية تالمنظما (:1990)الســـــالم عبد ،جعفر –

دار  ،6. طالدولية والمنظمات المتخصــــــــصــــــــة والوكاالت المتحدة واألمم الدولي للتنظيم
 .القاهرة، العربية النهضة

 األردن-لمسيرة للنشر والتوزيع، عمان، دار االعامة اإلدارة مبادئ (:2009) صالش حبتور،ال –
 دار النهضة، بيروت.  ،اإلداري والتنظيم العامة اإلدارة (:1990)  فوزي حبيش، –
 دار النهضــــــــــة ،1ط ،واألصــــــول المبادئ العام الدولي القانون (:2010، علي )حديثيال –

 .، القاهرةالعربية
  الكتاب الرابا: المنظمات الوســـيط في التعاون الدولي العام: :(2002خضــــير، عبد الكريم ) –

 .، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع1. طالدولية
 تزة. اإلسالمية،مكتبة الجامعة  ،آراء ونظريات في اإلدارة :(1983دب اس، أحمد ) –
  ن.األرد، عمان .اإلدارة الحديثة المركز العربي للخدمات الطالبية (:1994، وآخرون )دره  –
، الدار الجامعية، 1ط ،المنظمات الدولية المعاصرة :(1990دقاق، محمد وحسين، سالمة )ال –

 .تزة اإلسالمية،مكتبة الجامعة 
 مطبعة شفيق، بغداد. ، وعمليات مدخل :المنظمة نظرية :(1988 ) مييد سالم،ال –
، ، دار وائل للطباعة والنشــــــــــرنظرية المنظمة: الهيكل والتصــــــميم(: 1999الســــــــــالم، مييد ) –

 بغداد.
 ، أبو العزم للطباعة، اإلسكندرية. العامة اإلدارة لأصو (:2001) العزيز عبد شيحا، –
 .، بيروتالجامعة الدار ،اإلدارية العملية: العامة إلدارةا : (1994)العزيز عبد شيحا، –
 ، دار األحمدي للنشر، القاهرة.1ط ،المنظمات اإلقليمية والدولية(: 2004صوفان، عاكف ) –
ــة:(2000ميـــد، محمـــد )عبـــد الح – ــدولي ــانون المنظمــات ال ، مطبعـــة 9ط، األمم المتحـــدة : ق

 المعارف، اإلسكندرية.
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 اإلســكندرية مركز، 1ط ،ةيالسياس العلوم ومجاالت سأس (:2012، اســماعيل)الكافي عبد –
 ، جمهورية مصر العربية.للكتاب

قضــــاء المختص مســــؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها وال :(2009، محمد )كعبد المل –
 ، عمان.دار الثقافة ،بمنازعاتها

 للنشــــــــــر المســــــــــيرة دارفي القيادة اإلدارية،  الحديثة االتجاهات(: 2228) محمد عجمي،ال –
 .األردن، والطباعة زيعوالتو 

 والعلوم االقتصاد كلية ،يتنمو  مدخل :الحكومية غير المنظمات(: 2006عطية، أفندي ) –
العامة: دراســــــة نظرية وتطبيقية علم اإلدارة  مبادئ وأصــــــول(: 1990)مصــــــــــطفى، عفيفي –

، كلية 1، طلتنظيم اإلدارة ومشـــــــــكالتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول األجنبية
 كلية شرطة دبي.-حقوق طنطا

، دار اليازوري 1ط ،أســـــــــس اإلدارة الحديثة: نظريات ومفاهيم :(1999عالق، بشــــــــــــــير )ال –
 والتوزيع، عمان.العلمية للنشر 

، دار اليــازوري العلميــة 3. طاإلدارة الحديثة: نظريات ومفاهيم(: 2008العالق، بشــــــــــــــير ) –
 للنشر والتوزيع، عمان.

، 8ط ،إلدارة: دراســــــــــة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية(: ا1998عالقي، عبـد القـادر ) –
                     مكتبة دار جدة للنشر والتوزيع، جدة.

دار الثقافة، ، 1ط ،مبادئ المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية :(2010فتالوي، حســــــين )ال –
 .عمان

 العالي للخدمة المعهد ،االجتماعية المنظمات إدارة إلى مدخل: (1997بهجت ) كشــــــــــك، –
  ، االسكندرية.االجتماعية

 .، تزةإتقان مطبعة ،المدني المجتما منظمات إلى مدخل :(2013أحمد )مشهراوي، ال –
 ، دار الفكرة العربي، القاهرة.1، طمبادئ اإلدارة العامة :(1998نجم، أحمد ) –
، التجارية الفرزدق مطابع ،والوظائف األســــــــس :العامة ةاإلدار  (:2001) وآخرون ،نمرال –

 الرياض.
دار الجامعة الجديدة ، الوظيفة التشــريعية لمنظمة الصــحة العالمية :(2012يوســـف، خالد ) –

 .، االسكندريةللنشر
 .جامعة ناصر .الدولية العالقات لدراسة مقدمة (.1991ر)يونس، منصو  –
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 ب. الرسائل العلمية العربية:

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية العلوم ماهية االســــــتبيان، (: 2212إبراهيم، دالي ) –

 االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة الجزائر. 
دولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأثره على التمويل ال(: 2211ابو حماد، ناهض ) –

)رسالة ماجستير تير منشورة(، كلية  م2111-م 2111التنمية السياسية في قطاع غزة 
 تزة.، االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر

ة سادر واقــــا وتحـــديات: -الالجئـون الفلسطينيـون في قطــاع غزة(: 2012أبو دية، عالء ) –
  .الالجئين في قطاع غزة حياة لواقا وظروف :ةتحليلي

تحليــل خــدمــات القطــاع الصـــــــــحي الحكومي من منظور النوع (: 2010أبو زينــة، محمــد ) –
 لتعميق الفلســــطينية ، المبادرةاالجتماعي: دراســـة ميدانية من وجهة نظر الفئات المســـتفيدة

 مفتاح. – والديمقراطية العالمي الحوار
واقا التنســــــيق بين منظمات المجتما المدني وأثره على  :(2013ســــــــــلطان، أشــــــــــرف )أبو  –

ة أكاديمية اإلدار  ،)رســـالة ماجســـتير تير منشـــورة( التنمية الزراعية المســتدامة في قطاع غزة
 جامعة األقصى، تزة. –والسياسية للدراسات العليا 

ل دور المنظمات غير الحكومية الفلســـــطينية في اســـــتغالل أموا :(2008حنين ) ،نحلةأبو  –
 ،)رســالة ماجســتير تير منشــورة( الدعم الخارجي لخلق فرص عمل مستدامة ودعم الرياديين

 الجامعة اإلسالمية، تزة –كلية التجارة 
 العمليات مدى إســــــهام مركز القيادة والســــــيطرة في تنســــــيق (:2004، عبد اهلل )حمدياأل –

 للدراســــات األمنية )رســــالة ماجســــتير تير منشــــورة(، المركز العربي األمنية في موســـم الحج
 والتدريب، الرياض.

العالقات الدولية واألطراف الفاعلة في المجتما (: 2014أزم، زكريا وحجاج، عبد الفتاح )  –
)رسالة دكتوراه تير منشورة(، كلية العلوم القانونية واالقتصادية بسطات واالجتماعية،  الدولي

 جامعة الحسن األول، المغرب. 
)رســـــــــــالة  جهود المنظمات الدولية لضـــــــمان حق إنشـــــــاء نقابات :(2010أورابش، بورنين ) –

 وزو. تيزي-معمري جامعة مولود  –كلية الحقوق  ،ماجستير تير منشورة(
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إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في (: 2214البسيوني، عائشة ) –
)رســـــــــــالة  لين فيهاوزارة الصـــــــحة الفلســـــــطينية في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء العام

 الجامعة اإلسالمية، تزة.-ماجستير تير منشورة(، كلية التجارة 
دراسة العالقة بين التفكير االستراتيجي واالبتكار لدى  :(2216)وآخرون بلعاوي، أسامة ال –

 وزارة الصحة الفلسطينية، تزة.المدراء في وزارة الصحة في قطاع غزة، 
)رســـــــالة  في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تقييم المشـــــاريا :(2010حماد، رشـــــــاد ) –

 جامعة األزهر، تزة. –كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،ماجستير تير منشورة(
دور المســاعدات التركية في تحســين مســتوى الخدمات الصــحية  :(2013حماد، محمود )  –

اسات السياسية للدر أكاديمية اإلدارة و  ،)رسالة ماجستير تير منشورة( الحكومية في قطاع غزة
 جامعة األقصى، تزة.  –العليا 

 أثر تكلفــة العالج بــالخــارج على تمويــل موازنــة وزارة الصـــــــــحــة(. 2012حمـــد، منيرة ) –
)رسالة ماجستير تير منشورة(، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر،  الفلسطينية

 تزة.
ي تطوير النظام الصــحي الفلســطيني إســهامات التمويل الدولي ف :(2012خالدي، محمد )ال –

)رســــــــــالة  بالتركيز على المؤســـــــســـــــات الصـــــــحية غير الحكومية العاملة في محافظات غزة
 ، تزة.القدس-جامعة أبوديس  ،ماجستير منشورة(

 الحكومية األجهزة بين التنســــــيق المناطق في مجالس دور :(1998) ســــــــــعود دويش،ال –
 المنطقة أمارة في المنطقة مجلس على ةدراســـــة تطبيقي :التحديث لمفهوم جديد منظور
العربية  نايف أكاديمية (،منشــورة تير ماجســتير رســالة (يةالعربية الســعود بالمملكة الشــرقية
 األمنية، الرياض. للعلوم

تتبا الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير (: 2229، عالء )وترتير جوزيفديفوير،  –
، معهد أبحاث السياسات 2118-1999ة الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غز 

 االقتصادية الفلسطيني )ماس( القدس ورام اهلل.

مدى قدرة المنظمات األهلية الصـــــــــحية بقطاع غزة على تطبيق  :(2011رفاتي، عادل)ال –
 ،)رسالة ماجستير تير منشورة( ( كأداة لتقويم األداء التمويليBSCبطاقة األداء المتوازن )

 عة اإلسالمية، تزة. الجام –كلية التجارة 
)رسااااالة بوزارة الداخلية  األمنية األجهزة بين التنسببببيق : مدي(1998)محمد  الســــــــعدان، –

 .السعودية-نايف األمير جامعة الشرطية، العلوم قسم، ماجستير غير منشورة(
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(: دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة: 2222سمك، نجوى والسيد، عابدين ) –
 ، مركز الدراسات اآلسيوية، القاهرة.واليابانية الخبرتان المصرية

المهنية في القطاع الصــــحي الحكومي في  ةالثقاف (.2007شـــــلبي، ياســـــر ولدادوة، حســـــن ) –
 ، رام اهلل: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة.األراضي الفلسطينية

 ولمةالع ظل في الحكومية غير للمنظمات المتغير الدور (:2002عبــد العظيم، زينــب ) –
 األسيوية. الدراسات القاهرة، مركز )رسالة دكتوراه تير منشورة(، جامعة

دراســة  :صــنا الســياســات العامة في المنظمات اإلقليمية والدولية (:2006) ، جميلثييالغ –
، جمهورية مصــــــــــــــر كاديمية الســــــــــــــادات للعلوم االدارية، أتطبيقية على جامعة الدول العربية

  العربية.
 التنســـيق بين األجهزة األمنية ودوره في مواجهة األزمات،(. 2006) ســــنالفهيد، عبد المح –

 منشورة تيرر ماجستي رسالة (.جبيل الصناعية بمدينة ألمنيةا األجهزة على مسحية دراسة
 العربية للعلوم األمنية، الرياض. – نايف أكاديمية. )
لســـطينية: الوضـــا لضـــمان االجتماعي في األراضـــي الفا :(2012مالكي، مجدي وآخرون )ال  –

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(،  ،دراسة استكشافية :الراهن التحديات
 القدس ورام اهلل.

 دكتوراه )رســــالة نظريه دراســــة :الدولية الحكومية غير المنظمات(: (2007محمود، ماجدة –
  .القاهرة السياسية، جامعة والعلوم االقتصاد كليةتير منشورة(، 

 ،(دراســــــة علمية منشــــــورة) واقا بعض المنظمات الدولية واإلقليمية(: 2008)زيني، على الم –
 .بالمدينة المنورة -مجلة الجامعة اإلسالمية 

، ندوة الوقف والمجتمع المدني مستقبل الوقف في الوطن العربي(: 2226) المطيري، بدر –
عامة لوحدة العربية واألمانة الفي الوطن العربي، تحرير إبراهيم البيومي تانم، مركز دراسات ا

 لألوقاف، بيروت.
 دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنســــان :(2011معمر، إبراهيم ) –

  .القاهرة جامعة ،السياسية والعلوم االقتصاد كلية ماجستير تير منشورة(،رسالة )
 ما التعامل في األمنية جهزةاأله تواج التي اإلدارية المعوقات (:2002) إبراهيم نويصــر،ال –

 رسالة) الرياض بمدينة المدني والدفاع الخاصة األمن قوات على تطبيقية دراسة األزمات،
 ، الرياض.األمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية(، منشورة تير ماجستير

 :اإلنســان حقوق حماية في الحكومية غير الدولية المنظمات دور (:2007الهاللي، هالة ) –
دكتوراه تير  رســــالة (الدولية العفو ومنظمة األحمر للصـــليب الدولية اللجنة يلحالت راســـةد

 .القاهرة السياسية، جامعة والعلوم االقتصاد كليةمنشورة(، 
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 ج. التقارير:

مركز نظم المعلومات،  ،التقرير الســـنوي للصـــحة والســـكان :(2013فلســـطين، وزارة الصـــحة ) –
 تزة.

مركز نظم المعلومات،  ،التقرير الســــنوي للتأمين الصــــحي :(2013فلســــطين، وزارة الصــــحة ) –
 تزة.

 مركز نظم المعلومات، تزة. ،التقرير السنوي للمستشفيات :(2013فلسطين، وزارة الصحة ) –
 .2012فلسطين. وزارة الصحة. التقرير السنوي. تزة،  –
-الدوليعاون العامة للت ، اإلدارةغزةالوضا الصحي في قطاع  :2013))نوفمبر تقرير شهر  –

 الصحة، تزة.  وزارة
برنامج تدبير التمويل بالمنظمات غير الحكومية وتعبئة موارد  :(2012صـــــــــــــــالش، محمد ) –

األمين العام لشــــــــــــبكة الحوار مع منظمات   .المجتما، جمعية المدربين المصـــــــريين للتنمية
 .المجتمع المدني لدول البحر األبيض المتوسط

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. :(2010ي )التقرير االستراتيجي الفلسطين –
 الصحة الفلسطينية، تزة. وزارة-الدولياإلدارة العامة للتعاون  :(2014التقرير السنوي ) –
دارة القطاع الصـــحي(: 2214تقرير خا  ) –  الســـــلطة-الصـــــحةوزارة  ،العدوان الصـــهيوني وا 

 .2214أتسطس-يوليو تزة، الوطنية الفلسطينية،
الوضــــــا اإلنســــــاني في قطاع غزة. مقدم إلى  :(2013التعاون اإلســــــــــالمي ) تقرير منظمة –

 .مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي الخامس لمنظمات المجتما المدني في العالم اإلسالمي
الحســـابات الصـــحية  :(2012، وزارة الصــــحة )الجهاز المركزي لإلحصــــاء الفلســــطينيتقرير  –

 .فلسطين- اهلل ، نتائج أساسية. رام(2009-2010)الوطنية 
الحســـابات الصـــحية  :(2013تقرير الجهاز المركزي لإلحصــــاء الفلســــطيني، وزارة الصــــحة ) –

 فلسطين. –، رام اهلل نتائج أساسية، 2010-2011الوطنية 
-اهللرام  الفلسطينية،السلطة الوطنية  :(2014) الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي  تقرير –

 .2214كانون اول  ديسمبر،  ،فلسطين
. نظم التأمين الصـــحي في مناطق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية :(2007نصـــــر، خديجة ) –

 (، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام اهلل.69سلسلة تقارير قانونية رقم )
 . وزارة الصحة، تزة.دليل المؤسسات :(2214) الدولي،اإلدارة العامة للتعاون  –
 وزارة الداخلية، تزة. :((2014دليل الجمعيات األجنبية  –
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  نظام التأمين الصــــحي والعالج خارجتقرير  :(2006) مركز المعلومات الوطني الفلســـــطيني –
 السلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان رئيس الوزراء. ،(11رقم )الوزارة 

 وزارة الصحة، تزة. :(2013تقرير السنوي لإلدارة العامة للصيدلة ) –
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 : الشخصية رابعًا: المقابالت
أجرتها الباحثة"، اإلدارة العامة للتعاون الدولي، وزارة  "مقابلة :(2216) أشـــــــــــرفل، إســـــــــــماعي –

  .2216 3 11تزة،  –الصحة 
اإلدارة العــامــة للتعــاون الــدولي، وزارة أجرتهــا البــاحثــة"،  مقــابلــة" :(2216) اصــــــــــــــرف، حــازم –

 .2216 3 17تزة، -الصحة
العامة للتعاون الدولي، وزارة  اإلدارةأجرتها الباحثة"،  مقابلة" :(2216) شــــــــــــــعت، ســـــــــــــــامر –

 . 2216 3 8، تزة-الصحة
(: " مقابلة أجرتها الباحثة"، منظمة الصــــــــــحة العالمية، تزة، 2216صــــــــــبش، عبد الناصــــــــــر ) –

21 3 2216 . 
- اإلدارة العامة للتعاون الدولي، وزارة الصـــحةأجرتها الباحثة"،  مقابلة" :(2216) قديش، إياد –

  .2216 3 12 ،تزة
المجلس اإلدارة العامة للتعاون الدولي، أجرتها الباحثة"،  مقابلة" :(2216) مدالكاشـــــــــــف، مح –

 .2216 3 16، تزة- الطبي الفلسطيني،
اإلدارة العامة للتعاون الدولي، وزارة أجرتها الباحثة"،  مقابلة :(2216) الكفارنة، اكســــــــــــــينيا –

 .2216 3 21، تزة-الصحة
 

 : المواقا االلكترونية:خامساً 
. 3، الساعة 11/11/1112(، http://web.worldbank.org، دوليال )البنك -  مساء 

. 2، الساعة 0/11/1112( http://ar.wikipedia.org/wiki)ويكبيديا،  -  مساء 

http://www.thelancet.com/
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http://ar.wikipedia.org/wiki
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 صباحًا. 9، الساعة 13 4 2216(، http://www.isdb.orgالبنك اإلسالمي للتنمية، )  -
 صباحًا. 9:62، الساعة 13 4 2216(، http://www.qcharitytn.org)قطر الخيرية،  -
الســـــــــــــــــــــاعـــــــة ، 13 4 2216(، http://www.qrcs.org.qa)الـهـالل األحـمـر الـقـطـري،  -
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 الدولية الداعمة للقطاع الصحي الحكومي المنظمات أسماء(: 1ملحق رقم )
 الدولية األجنبية : المنظماتأوالً 

 عدد مسؤولي التنسيق المؤسسةاسم  #
 2 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) 1
 6 (UNRWAاتحاد العاملين الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين )  2
 2 اللجنة الدولية للصليب األحمر 1
 1 ماليزيا -أمان فلسطين 4
 MAP-UK 6العون الطبي للفلسطينيين   5
 2 فرنسا –أطباء العالم  6
 1 أسبانيا –أطباء العالم  7
 1 الهالل األحمر التركي 8
 1 بيما 9
 2 (Unicef)ة منظمة رعاية األمومة والطفول 11
 2 األيدي المسلمة 11

 2 هيئة التنسيق والتعاون الدولية التركية )تيكا( 12
 2 فرنسا –أطباء بال حدود  11
 1 ياردم إلي 14
 1  والتضامن واإلتاثة السالم  15
 6 ميسسة دعم كبار السن 16
 6 (UNDP)للتنمية برنامج األمم االنمائي  17
 6 اإلتاثة اإلسالمية 18
 2 وكالة التعاون الدولية اليابانية )جايكا( 19
 4 انتربال 20
 1 جمعية إتاثة أطفال فلسطين 21
 2  (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان  22
 2 ميرسي اندونيسيا 23
 2 (IHHهيئة اإلتاثة اإلنسانية التركية ) 24

 ثانيًا: المنظمات الدولية العربية
 4 البنك اإلسالمي للتنمية 1
 6 الهالل األحمر القطري 2
 2 قطر الخيرية 3
 6 الهيئة العربية الدولية إلعمار تزة 4
 1 الهالل األحمر الكويتي 5
 1 إلسالميمنظمة الميتمر ا 6
 1 ميسسة االمة الخيرية 7
 6 هيئة األعمال الخيرية 8
 1 الهيئة الُعمانية لألعمال الخيرية 9
 2 ميسسة التعاون 10
 2 الرحمة الكويتية لإلتاثة والتنمية 11
 2 اتحاد األطباء العرب  12

 71 العدد الكلــــي
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 بصورتها األولية : االستبانة(2) رقم ملحق

 

 الرحيم الرحمن اه بسم

 
 حول استبانة

 "التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي بقطاع غزة"
 

 العليا للدراسات-والسياسيةأكاديمية اإلدارة 

 اإلدارة والقيادة في الماجستير برنامج

 فلسطين-غزة 

 

  ةالفاضل ................السيد ة ................................

 ،،،وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 دفبه العلمي البحث ألتراض تصــــميمها تم التي االســــتبانة هذه يديك بين أضــــع أن لي يطيب
 الماجســتير درجة على للحصــول بإعدادها أقوم التي الماجســتير لرســالة الالزمة المعلومات جمع
في دعم القطاع الصحي بقطاع  ودوره ةما المنظمات الدولي سيقالتن) بعنوانوالقيادة اإلدارة  في

 غزة(.

 بالمكان المناســبة العالمة وضــع ثم ومن بعناية عبارة كل قراءة بعد االســتبانة بتعبئة التكرم أرجو
 البحث لغرض إال تســتخدم ولن التامة الســرية موضــع كافة،ومات المعل تكون وســوف المناســب،
 .العلمي

 وجهد وقت من بذلتموه ما ةً ومقدرً  ة  شاكر 
 ،،،فائق االحترام والتقدير وتقبلوا

 الباحثة                                                                       

 تغريد حسن الغوطي
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 الخانة في ()عالمة  بوضا المطلوب البيان تحديد أو التالية البيانات استيفاء الرجاء
 :المناسبة

 انات الشخصية:أواًل: البي

 نوع المنظمة:

 عربية                       أجنبية .1

 

 فوق فما     40- 50     31-       41 30-25العمر:  .2

 

 دكتوراه   ماجستير    بكالوريوس     دبلوم  المؤهل العلمي:   .6
 

 سنوات الخبرة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4
  

 

 وياًل لخدمة القطاع الصحي الحكومي.لمشاريا األكثر تما

تعليم    خدمات مســـاندة         تأهيلية           تطويرية           إنشـــائية        
     وتدريب 
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 ثانيًا: محاور الدراسة:

 طبيعة التنسيق: .1
 ييهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك في طبيعة التنســــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــح

 ( في المكان الذي تراه مناسبًا.الحكومي. الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضع عالمة )

 

شدة العبارة الرقم
ق ب

أواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

5 4 3 2 1 

يتم االجتماع بين المنظمة المانحة والقطاع الصـــــــــحي من   .1
 .خالل اإلدارة العليا والقائمين على عمليات التنسيق

          

يتم تبادل الزيارات بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــحي   .2
 من أجل متابعة أنشطة المشروع.

          

تعتمد المنظمة على االتصــاالت المكتوبة في التنســيق مع   .6
           القطاع الصحي الحكومي.

تنظم المنظمة المانحة ورش عمل مع القطاع الصــــــــــــــحي   .4
 الحكومي.

          

           يوجد في المنظمة دائرة خاصة بالتنسيق.  .6

يتم االتفاق بين المنظمة والقطاع الصـــــــــــحي الحكومي من   .3
      خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

 بين بهـــا القيـــام الواجـــب والمهـــام لألدوار تحـــديـــد يوجـــد  .7
 والقطاع الصحي الحكومي. المنظمة

     

 الخطة على بناء المنظمة ومشــــــــاريع امجبر  وضــــــــع يتم  .8
 الصحي الحكومي. للقطاع االستراتيجية

     

تعتبر العالقة بين المنظمة والقطاع الصــــــــــــــحي الحكومي   .9
 عالقة تعاونية وتكاملية.

     

للتنســـــــــــــيق مع  الالزمة بالخبرة بالمنظمة العاملون يتمتع  .12
 المنظمات الحكومية األخرى.

     

المنظمة والقطاع الصــــــــحي الحكومي  بين التنســــــــيق ييثر  .11
 لعملها. المنظمة أداء كفاءة ايجابيًا على
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 مستوى التنسيق:  .2
يهدف هذا الجزء بالتعرف على رأيك في مســــــتوى التنســــــيق مع القطاع الصــــــحي الحكومي بقطاع 

 ( في المكان الذي تراه مناسبًا.تزة، الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضع عالمة )

 

 عبارةال الرقم

شدة
ق ب

أواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

 5 4 3 2 1 

1.  
االتصــاالت بين المنظمة والقطاع الصــحي الحكومي لها تأثير 

 فع ال في نجاح عملية التنسيق.
          

2.  
مســــــــــــــتوى تبادل المعلومات بين المنظمة والقطاع الصــــــــــــــحي 

 الحكومي جيد.
          

           الجهات المعنية بالتنسيق. يوجد تعاون مشترك بين  .6

التنســـيق الحالي بين المنظمة والقطاع الصـــحي الحكومي يقلل   .4
 من الوقت والجهد.

          

6.  
التنسيق الحالي بين المنظمة والقطاع الصحي الحكومي يحقق 

 األهداف بدرجة المطلوبة.
          

3.  
ين على قائميوجد تحديد واضش للمهام المطلوب تنسيقها لدى ال

 التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
     

7.  
ملية عيطبق مســــيولي التنســــيق في القطاع الصــــحي الحكومي 

 على أسس ومفاهيم علمية مدروسة.  بناءً  التنسيق
     

8.  
يوجد كفاءة وخبرة لدى القائمين على عملية التنســيق في مجال 

 التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
     

9.  
يد األولويات للمشــــــــاريع الصــــــــحية المراد تســــــــويقها في يتم تحد

 القطاع الصحي الحكومي.
     

12.  
هل يتم متابعة تنفيذ المشاريع بعد اعتمادها من الجهة المانحة 

 في القطاع الصحي الحكومي.
     

تتوفر الوســـائل والتقنيات الالزمة لتســـهيل عمليات التنســـيق في   .11
 القطاع الصحي الحكومي.

     

12.  
يــد احتيــاجــات القطــاع الصــــــــــــــحي الحكومي وادراجهــا في تحــد

 الخطة االستراتيجية للقطاع.
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 معوقات التنسيق: .1
يهدف هذا الجزء بالتعرف على رأيك على المعوقات التي تحد من التنسيق بين 

الحكومي بقطاع تزة، الرجاء قراءة العبارة بدقة  والقطاع الصحيالمنظمات الدولية 
 ي المكان الذي تراه مناسبًا.( فووضع عالمة )

شدة العبارة الرقم
ق ب

أواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

5 4 3 2 1 

ــــذيــــة ألهميــــة التنســــــــــــــيق   .1 ــــا والتنفي عــــدم إدراك اإلدارة العلي
  في القطاع الصحي الحكومي. والتخطيط المسبق له

          

يم هالتجاهل في تطبيق عملية التنســـــــــيق على أســـــــــس ومفا  .2
 . في القطاع الصحي الحكومي علمية مدروسة

          

6.  
قلة الخبرة والمهارات والقدرة على التفاوض وبناء العالقات 

لــدى القــائمين على عمليــات  لجهــات المــانحــة األخرىمع ا
   .التنسيق

          

4.  
عدم توفر الوســــــــــائل واإلمكانيات المادية التي من شــــــــــأنها 

           التنسيق بكل سهولة.تساعد على انسياب عملية 

انعــدام الثقــة لــدى اإلدارة الحكوميــة في القطــاع الصــــــــــــــحي   .6
 بضرورة التنسيق. 

          

ضــــــــــــعف كفاءة األفراد القائمين على عملية التنســــــــــــيق في   .3
 القطاع الصحي الحكومي.

     

 عمليات لتدعيم المســــــتمر بالتدريب الكافي االهتمام عدم  .7
 .وخارجها مةالمنظ داخل التنسيق

     

8.  
  في المتبعة واألدوات األســـــــــــــــاليب وتطوير تنمية إتفال
 هو بما األخذ عدم مع مستمرة بصورة وممارستها التنسيق
 .وتيرها ومعدات أساليب من حديث

     

9.  
من شــــــــأنه يوفر  حديثة معلومات نظم ببناء االهتمام عدم

قـــاعـــدة بيـــانـــات تتعلق بـــاحتيـــاجـــات الجهـــات المختلفـــة في 
 طاع الصحي الحكومي.الق

     

عدم الشـعور باالسـتقرار الوظيفي لدى القائمين على عملية   .12
 التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.
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عـــدم تخصــــــــــــــي  الحوافز المـــاديـــة والمعنويـــة التي تـــدعم   .11
  عليها.عمليات التنسيق لدى القائمين 

     

 رجوخا داخل( ورأســـــياً  أفقًيا،) متكامل تنســـــيق وجود عدم  .12
 .المنظمة

     

16.  
االنقســـام الســـياســـي والحصـــار واألوضـــاع االقتصـــادية تير 
المســــــتقرة تيثر على عملية التنســــــيق بين المنظمة والقطاع 

 الصحي الحكومي.
     

 
 مؤشرات دعم القطاع الصحي الحكومي: .4

يهدف هذا الجزء بالتعرف على الميشــــــــرات التي تشــــــــير إلى دعم القطاع الصــــــــحي الحكومي من 
( في ل عملية التنســــــــــيق مع المنظمات الدولية، الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضــــــــــع عالمة )خال

 المكان الذي تراه مناسبًا.

 العبارة الرقم

شدة
ق ب

أواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

ق  
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

  5 4 3 2 1 

يســـــــهم التنســـــــيق في تحســـــــين الخدمات الصـــــــحية المقدمة   .1
 قطاع تزة. مرضى فيلجميع 

          

2.  
ـــاة على عـــاتق القطـــاع  ـــل من عـــبء التكـــاليف الملق التقلي
الصــــــــــحي الحكومي من التحويالت لعالج المرضــــــــــى في 

 الخارج.
          

تدريب الكادر الطبي المحلي في المستشفيات لتقديم خدمة   .6
 طبية ذات جودة أعلى.

          

اســــــــــتقدام أطباء في تخصــــــــــصــــــــــات مختلفة ذوي كفاءات   .4
 ية من خارج وداخل قطاع تزة. وخبرات عال

          

6.  
تجهيز المســـــتشـــــفيات ومراكز الرعاية األولية التابعة لوزارة 
الصــــــــــــــحة باألجهزة والمعدات الطبية، بحيث تكفي لتقديم 

 الخدمات الصحية لجميع مرضى قطاع تزة.
          

إنشـــــــــــاء وترميم المباني في المســـــــــــتشـــــــــــفيات التابعة لوزارة   .3
      الصحة.

يســــــــــــهم التنســــــــــــيق مع المنظمة في تضــــــــــــييق فجوة الفقر   .7
 والبطالة من خالل تقديم المساعدات اإلتاثية.
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رضـــــــى المرضـــــــى في قطاع تزة عن الخدمات الصـــــــحية   .8
 القطاع الصحي الحكومي. المقدمة في

     

ـــة المقـــدمـــة من خالل توفير   .9 تطوير الخـــدمـــات الصــــــــــــــحي
 حة.خدمات طبية جديدة في مستشفيات وزارة الص

     

12.  
يســــــــــــــهم التنســــــــــــــيق مع المنظمات الدولية في رفع الوعي 

خالل عمل ندوات  تزة منالصــــــــــحي لدى ســــــــــكان قطاع 
 وكتيبات للتثقيف الصحي. 

     

يســـــــــــهم التنســـــــــــيق مع الوفود الطبية الزائرة لقطاع تزة في   .11
 تقديم خدمات صحية ذو جودة عالية وبأقل التكاليف.

     

مة في تمكين برامج الصـــــــــحة ســـــــــاهم التنســـــــــيق مع المنظ  .12
 الخصوبة. وتحسين معدلاإلنجابية 

     

16.  
ســــــــــــــــاهم التنســــــــــــــيق مع المنظمــة في زيــادة معــدل العمر 
االفتراضــــي من خالل تعزيز برامج صــــحية لتحســــين نمط 

 الحياة.
     

14.  
ســـــاهم التنســـــيق مع المنظمة في الحد من وفيات األمهات 
م واألطفال من خالل دعم وتحســــــــــــــين برامج صــــــــــــــحة األ

 والطفل.
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 بأسماء المحكمين ة(: قائم1) رقم ملحق
 

 الدرجة الوظيفية االسم #

 بغزةأستاذ مشارك في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  سامي أبو الروس د.  .1

 بغزةأستاذ مشارك بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية  سمير صافيأ. د.  .2

 ةالفلسطينيعام اإلدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة  نائب مدير حسونةمثقال د.  .1

 بوزارة الصحة الفلسطينية مدير عام التعاون الدولي السابق محمد الكاشفد.  .4

 رئيس قسم العالقات العربية في التعاون الدولي بوزارة الصحة الفلسطينية  محمود رضواند.  .5

 بغزة العاممة للتدريب والتطوير في ديوان الموظفين عام االدارة العا مدير نبيل اللوحد.  .6

 مدير وحدة التنسيق مع المنظمات تير الحكومية بوزارة الصحة الفلسطينية  وليد صباحد.  .7

 أستاذ مساعد بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة ياسر الشرفاد.  .8

 بغزة القدس جامعة ة فيالعام الصحة كلية في مشارك أستاذ يحيى عابدأ. د.  .9

 بغزةجامعة اإلسالمية في الالتجارة  بكليةأستاذ مشارك  يوسف بحرد.  .11
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 االستبانة بصورتها النهائية(: 4) رقم ملحق
 

 الرحيم الرحمن اه بسم
 

 حول استبانة
 "ةالتنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع غز"

 
 العليا للدراسات -والسياسيةأكاديمية اإلدارة 

 اإلدارة والقيادة في الماجستير برنامج
 فلسطين-غزة 

 
 /ةالفاضل السيد/ة ................................................

 وبركاته، اه ورحمة عليكم السالم
 دفبه العلمي البحث ضألترا تصــــميمها تم التي االســــتبانة هذه يديك بين أضــــع أن لي يطيب
وذلك اســــــتكمااًل لمتطلبات الحصــــــول على  بإعدادها أقوم التي للدراســــــة الالزمة المعلومات جمع

في دعم  ودوره ةما المنظمات الدولي التنســـــــيق) بعنوانوالقيادة اإلدارة  في درجة الماجســــــــــتير
 القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة(. 

 المناســبة العالمة وضــع ثم ومن ،بعناية عبارة كل قراءة بعد ، وذلكاالســتبانة بتعبئة التكرم أرجو
 إال تســـــــتخدم ولن التامة الســـــــرية موضـــــــع كافة،ومات المعل تكون وســـــــوف المناســـــــب، بالمكان
 .العلمي البحث ضألترا

 
 وجهد وقت من بذلتموه ما ةً ومقدرً  ة  شاكر 

 ،،،فائق االحترام والتقدير وتقبلوا

 الباحثـــة                                                                                 
 تغريد حسن الغوطي

 
 

 0599447901جوال: 
 tr-gh007@hotmail.comايميل: 
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 الخانة في () عالمة بوضا المطلوب البيان تحديد أو التالية البيانات استيفاء الرجاء
 :المناسبة

 أواًل: بيانات عامة:
 
 ي تعمل بها:نوع المنظمة الت .6

  عربية                       أجنبية

 
 العمر: .3
 
  فما فوق  62 01أقل من  -  40 42أقل من  - 62 62أقل من  

 
 المؤهل العلمي: .7

 
 دراسات عليا     بكالوريوس        دبلوم      

 
  سنوات الخبرة في العمل الحالي: .8

  سنة 15أكثر من  سنة    15-11سنة   10-5سنوات  5أقل من 

 

 مشاريا األكثر تموياًل من قبل المنظمة المانحة لخدمة القطاع الصحي الحكومي:لا .9

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(. 

   قطع تيار   أجهزة طبية       تأهيل وترميم     إنشائية 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــحددهاــــــــــ أخرى   تعليم وتدريب    أثاث     أدوية ومستهلكات طبية  

 :2014عدد المشاريا الصحية المنفذة من قبل المنظمة في العام  .12
 

   مشروع فأكثر  16مشروع    15-11مشاريع      10-5مشاريع 5أقل من 
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 ثانيًا: محاور الدراسة:
 طبيعة التنسيق: .1

ت الدولية ة التنســـــــيق بين المنظمايهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك في اآللية التي تتم بها عملي
( في المكان الذي تراه والقطاع الصــــــــحي الحكومي. الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضــــــــع عالمة )

 مناسبًا.

جداً  العبارة الرقم
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جداً  
لة 

قلي
 

5 4 3 2 1 

1.  
يتم االجتماع الدوري بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي 

من خالل اإلدارة العليـــــــا والقـــــــائمين على عمليـــــــات الحكومي 
 التنسيق.

          

2.  
تعتمد المنظمة المانحة على الزيارات الميدانية من أجل متابعة 

 وتقييم أنشطة المشروع للتأكد من تحقيق األهداف المطلوبة.
          

6.  
تعتمد المنظمة المانحة على االتصــــــاالت المكتوبة في التنســــــيق 

 الصحي الحكومي. مع القطاع
          

4.  
تنظم المنظمـــــة المـــــانحـــــة ورش عمـــــل مع القطـــــاع الصــــــــــــــحي 

           الحكومي.

6.  
يوجد ضــــــــــــــمن هيكلة المنظمة المانحة دائرة ُتعنى بالتنســــــــــــــيق  

 الصحي. 
          

3.  
يتم االتفاق بين المنظمة المانحة والقطاع الصــحي الحكومي من 

 ها من قبل الطرفين.خالل مذكرة تفاهم يتم التوقيع علي
     

7.  
 المنظمة بين بها القيام الواجب والمهام لألدوار تحديد يوجد

 والقطاع الصحي الحكومي. المانحة
     

 الخطة على بناء المنظمة المانحة ومشـــــاريع برامج وضـــــع يتم  .8
 الصحي الحكومي. للقطاع االستراتيجية

     

9.  
ى المســـــــــــــيولين في تبادر المنظمة المانحة بتقديم مشـــــــــــــاريعها إل

 القطاع الصحي الحكومي من أجل الموافقة على تنفيذها.
     

12.  
التنســــيق الجيد بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــحي الحكومي 

 يساهم في حسن استغالل التمويل لدعم هذا القطاع.
     

11.  
بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــحي  الفع ال التنســــــيق يســــــهم

      لعملها. المنظمة أداء كفاءة الحكومي ايجابيًا على

12.  
يوجد لدى المنظمة المانحة ســـــــــياســـــــــات تمويلية واضـــــــــحة لدعم 

 القطاع الصحي الحكومي.
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 مستوى التنسيق:  .2
يهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك في مســــــــــــــتوى أداء التنســــــــــــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع 

 ( في المكان الذي تراه مناسبًا.ع عالمة )الرجاء قراءة العبارة بدقة ووض الحكومي،الصحي 

جداً  العبارة الرقم
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جداً  
لة 

قلي
 

5 4 3 2 1 

االتصــاالت بين المنظمة المانحة والقطاع الصــحي الحكومي   .1
           لها تأثير فع ال في نجاح عملية التنسيق.

والقطــاع مســــــــــــــتوى تبــادل المعلومــات بين المنظمــة المــانحــة   .2
           الصحي الحكومي يحقق الغاية المرجوة منه.

يوجد تعاون مشــــــــــــــترك وفعا ل بين المنظمة المانحة والقطاع   .6
           الصحي الحكومي.

التنســــــــــــــيق الحالي بين المنظمة المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي   .4
           الحكومي يقلل من الوقت والجهد.

المانحة والقطاع الصــــــــــــــحي التنســــــــــــــيق الحالي بين المنظمة   .6
           الحكومي يحقق األهداف بالدرجة المطلوبة.

يوجد تحديد واضـــــــــش للمهام المطلوب تنســـــــــيقها لدى القائمين   .3
      على التنسيق في القطاع الصحي الحكومي.

يطبق مســيولو التنســيق في القطاع الصــحي الحكومي عملية   .7
      دروسة. التنسيق بناًء على أسس ومفاهيم علمية م

يوجــد كفــاءة وخبرة لــدى القــائمين على عمليــة التنســــــــــــــيق في   .8
      القطاع الصحي الحكومي.

يتم تحديد األولويات للمشــــــاريع الصــــــحية المراد تســــــويقها من   .9
      قبل القطاع الصحي الحكومي.

12.  
يتم متــابعــة تنفيــذ المشــــــــــــــــاريع من قبــل القــائمين على عمليــة 

ي الحكومي بعد اعتمادها من التنســـــــــــيق في القطاع الصـــــــــــح
 المنظمة المانحة. 

     

11.  
ة التي تتعلق  ــــ  تتلقى المنظمــــة المــــانحــــة المعلومــــات المحــــدث
باحتياجات الجهات المختلفة في القطاع الصـــــــــــحي الحكومي 

 عند الحاجة إليها.
     

احتيــاجــات القطــاع الصــــــــــــــحي الحكومي مــدرجــة في الخطــة   .12
      االستراتيجية له.

اإلدارة العليا في القطاع الصــــــحي الحكومي خطة  يتوفر لدى  .16
      طوارئ مدرج بها االحتياجات الطارئة له.

يوجد وعي لدى مســـــــــــــيولين في القطاع الصـــــــــــــحي الحكومي   .14
      منها. القصوى وكيفية االستفادةبأهمية المساعدات الخارجية 
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 :التنسيقمعوقات  .1
ة التي تحد من التنسيق بين المنظمات الدولييهدف هذا الجزء للتعرف على رأيك على المعوقات 

( الحكومي بقطاع تزة، الرجاء قراءة العبارة بدقة ووضــــــــع عالمة ) والقطاع الصــــــــحيالمانحة 
 في المكان الذي تراه مناسبًا.

جداً  العبارة الرقم
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جداً  
لة 

قلي
 

5 4 3 2 1 

حي في القطاع الصــة إدراك اإلدارة العليا والتنفيذي ضــعف  .1
            في دعم هذا القطاع.التنسيق  عنصر ألهميةالحكومي 

تطبيق عملية التنسيق على أسس ومفاهيم  قلة القدرة على  .2
           . في القطاع الصحي الحكومي علمية مدروسة

6.  
يوجــد ازدواجيــة في المشـــــــــــــــاريع الصــــــــــــــحيــة لــدى القطــاع 

من قبل المنظمة  الصــــــــحي الحكومي المراد التنســــــــيق لها
 المانحة.

       

4.  
ضــــــــــــــعف الثقة لدى اإلدارة العليا في القطاع الصــــــــــــــحي 
الحكومي بضــــــرورة التخطيط المســــــبق الحتياجات القطاع 

 الصحي الحكومي. 
          

ضـــــــــعف كفاءة األفراد القائمين على عملية التنســـــــــيق في   .6
      القطاع الصحي الحكومي.

3.  
 عمليات لتدعيم المســــتمر ريببالتد الكافي االهتمام عدم

لدى مســــــــيولي التنســــــــيق في القطاع الصــــــــحي  التنســــــــيق
 .الحكومي في الداخل والخارج

     

 في المتبعة واألدوات األســــــــاليب وتطوير تنميةضــــــــعف   .7
       في القطاع الصحي الحكومي. التنسيقعملية 

8.  
تداخل الصالحيات من قبل الجهات تير معنية بالتنسيق 

الصــــــــحي الحكومي بالتنســــــــيق مع المنظمة  داخل القطاع
 المانحة.

     

الســـــــــــياســـــــــــات واإلجراءات المتبعة في القطاع الصـــــــــــحي   .9
      الحكومي تمثل عائقًا امام تسهيل إدارة المنش التمويلية.

12.  
الحوافز المــاديــة والمعنويــة التي تــدعم  عــدم تخصــــــــــــــي 

طاع مسـيولي التنسـيق في القلدى  تنفيذ المشـاريععمليات 
      .حي الحكوميالص

     

11.  
وجود نظام مركزي في القطاع الصـــــــــــــحي الحكومي يمثل 
عائقًا أمام عملية التنســـــــــيق بين المنظمة المانحة والقطاع 

 الصحي الحكومي. 
     

األوضاع السياسية السائدة تيثر على عملية التنسيق بين   .12
      المنظمة المانحة والقطاع الصحي الحكومي.
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تك لتفعيل عملية التنســـــــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصـــــــــحي الحكومي ماهي اقتراحا

 القطاع؟الهادفة لدعم هذا 
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 

............................................................................................ 
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 أسئلة المقابلـــة(: 5) رقم ملحق

 

من وجهة نظركم كيف تتم آلية التنســـــــــــــيق بين المنظمات الدولية المانحة والقطاع الصـــــــــــــحي  .1
 الحكومي فيما يخ  تمويل المشاريع الصحية؟

 
حية الممولة من قبل المنظمات الدولية؟ وكيف ما مدى تحقق معيار االســتدامة للمشــاريع الصــ .2

 يمكن قياسه؟ أو ما هي اآلليات التي يتم اتخاذها لضمان االستدامة؟
 
لى أي مدى تســـــــــاهم خططكم االســـــــــتراتيجية في دعم القطاع  .6 هل لديكم خطة اســـــــــتراتيجية؟ وا 

 الحكومي؟الصحي 
 

 وكيف الطوارئ؟الة هل يوجد لدى القطاع الصـــــــحي الحكومي خطط أو برامج لالســـــــتجابة لح .4
 تقيمون فعالية هذه الخطط؟

 
كيف تتأكدون من عدم ازدواجية العمل الذي تتم بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــــــــــــحي  .6

 الحكومي؟
 

 كيف تقيم مستوى أداء الكادر الذي يعمل في إدارة المنش التمويلية في المنظمات الدولية؟ .3
 

ات الــدوريــة وتبــادل المعلومــات التي تتم بين من وجهــة نظركم كيف تقيمون فعــاليــة االجتمــاعــ .7
 منظمتكم والقطاع الصحي الحكومي لالطالع على آخر مستجدات القطاع الصحي الحكومي؟  

 
ما مدى تأثير األوضـــاع الســـياســـية على درجة اســـتجابة المنظمات الدولية لالحتياجات الفعلية  .8

الية القطاع الصــــــــــــحي الحكومي للقطاع الصــــــــــــحي الحكومي؟ وما مدى تأثير ذلك على التزام فع
 بالمشاريع المتفق عليها؟

 
ماهي اقتراحاتك لتفعيل عملية التنســــــــــــيق بين المنظمات الدولية والقطاع الصــــــــــــحي الحكومي  .9

 القطاع؟الهادفة لدعم هذا 
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  ينابلـالمق  أسماء قائمة ب(: 6) رقم ملحق
 

 الجهة المسمى الوظيفي االسم #

 ةوزارة الصح-اإلدارة العامة للتعاون الدولي لتعاون الدولي سابقاً مدير عام ا د. محمد الكاشف .1

 ةوزارة الصح-اإلدارة العامة للتعاون الدولي مدير دائرة العالقات األجنبية أشرف إسماعيلد.  .2

 ةوزارة الصح-اإلدارة العامة للتعاون الدولي مدير دائرة األزمات أ. إياد قديش .1

 ةوزارة الصح-اإلدارة العامة للتعاون الدولي ئيس قسم العالقات األجنبيةر  أ. كسينيا الكفارنة .4

 ةوزارة الصح-اإلدارة العامة للتعاون الدولي منسق المشاريع  م. حازم اصرف .5

 ةوزارة الصح-اإلدارة العامة للتعاون الدولي ةدائرة العالقات العربي –رئيس قسم  أ. سامر شعت .6

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) مدير تنسيق إدارة المعلومات د. عبد الناصر صبش .7
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 "1" باحثة كتاب تسهيل مهمة(: 7) رقم ملحق 
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"2"كتاب تسهيل مهمة باحثة (: 8) رقم ملحق  


