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 "91كوفيد   –أثناء أزمة الوباء العالمي "كورونا  الفلسطينية إدارة حالة الطوارئ

 أمين عام مجلس الوزراء –د. أمجد غانم 

 عملها، تواجه الحكومة الحالية ظروف منذ بدء
 
 سياسية واقتصادية داخلية وخارجية معقدة وبالغة الصعوبة فرضها االحتالل ا

 باإلدارة األمريكية ضمن تحالف أنتج "صفقة القرن" 
 
تبط بها وما ار  تفاقيات الموقعة،الخارجة عن القانون الدولي واال مدعوما

لسرقة األراضي والعقارات وهدم المنازل  أمريكي، وقرصنة إسرائيلية ألموالنا، واعتداءات مستمرةومالي حصار سياسي من 

كوفيد   –جاءت أزمة الجائحة العالمية "فيروس كورونا في هذا العام . و القدس ومحيطها وتعطيل مشاري    ع التنمية سيما في 

هي  هذه الظروف . علينا بشكل سري    ع ومتراكم خالل األشهر القليلة الماضية طبيعتها وحجمها وتأثيرها نا لتطّور فهم  التي " 91

جد وثبات بالحالية الحكومة القيادة و والقضية الفلسطينية، ورغم ذلك تعمل  الفلسطينيةات حكوماألصعب في تاري    خ ال

ألخيرة، انتهجت ظل هذه األزمة ا . وفيوتثبيت الحق الفلسطيني نلمواطنيواستباقية وبجهود موظفيها على تقديم األفضل ل

 نموذجفلسطين 
 
 مرن ا

 
 خاص ا

 
يح تعتبار الخصوصية الفلسطينية كأرض محتلة محدودة الموارد، ولي، يأخذ بعين اال بإدارة األزمات ا

 هذا النموذج دور 
 
 ل ا

ً
، وما انبثق عنها من لجان، وأجهزة تنفيذية حكومية وشعبية،  ل مستوى من مستويات إدارة األزمةكفعاال

وبالمحافظة على سيادة القانون واحترام الداخلية والخارجية،  (stakeholders) بالشراكة مع كافة الجهات المعنيةكل ذلك 

 قضايا مستقبلية.  وعبر لمواجهة أيلنحِمل هذا النجاح اإلداري وما استخلصناه من دروس حقوق اإلنسان، 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قتصادوالتوازن بين الصحة واال نموذج االستراتيجية الصارمة: 9مرب  ع 

لمواجهة  حازمةمبكرة و ، من خالل استراتيجية وإجراءات احترازية ووقائية الدولة أدارت الحكومة هذه األزمة، بتوجيهات رئيس

غالق الحدود، وفرض التباعد إوتمثل ذلك ب، وأرواحهم والمحافظة على صحة المواطنين الفيروس والحد من انتشاره

وعدم السماح لسكانها باالنتقال االجتماعي، وحظر التجمعات، وفرض الحجر الصحي المنزلي، وإغالق المناطق الموبوءة 

وتعطيل التعليم وكافة القطاعات األخرى باستثناء الصحة وبعض القطاعات الحيوية مثل األمن وسالسل التوريد. خارجها، 

 لموبوءة، حيثطق االسيطرة على سرعة انتشار الفيروس ومحاصرته في المنا قدرته على ا النموذجلهذومن المزايا التي ظهرت 

 .الستجابة للحاالت المصابة دون ضغط شديدلساعد النظام الصحي ما انتشار الوباء مساهم في تقليل اإلصابات وتباطؤ 

ة لق حالخلوباء، و ل للتصديلتحديات من خالل استدامة اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها ا مواجهةوتمكنت الحكومة من 

 جتماعية. الصحية والضغوطات االقتصادية واال التوازن الدقيق بين اإلجراءات 

ونشرح في هذا المقال الموجز نموذج إدارة األزمة من منظور فلسطيني، وعناصر االستراتيجية وخصائصها، واإلجراءات 

مع الجائحة  في التعاملوأداَءها اإلدارية المرتبطة بها، ومعايير التنفيذ والدروس المستفادة، ويمثل هذا النموذج نهج الحكومة 

 .5252يار أ 52ثاني وحتى المنذ منتصف كانون 
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 استراتيجية مواجهة الوباءمبادئ 

بار هدف عتمهمة أخذت بعين اال مبادئ ولنجاح تطبيق اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة وباء الكورونا، حددت الحكومة عدة 

 على منع وصول الوباء إاإلستراتيجية الق
ً
، أرواحهمو  للمحافظة على صحة المواطنين لى فلسطين والحد من انتشارهائمة أوال

التي أدت الى توقيت القرارات بما يخدم  االستباقيةستراتيجية ومن خصائص هذه اال  .الشركاءجميع وكذلك احتياجات 

عد نظر(  لصعيد امع جميع الجهات على التواصل الفعال ومن ميزات هذه االستراتيجية  .المواطنين ويحد من تفشي الوباء )ب 

 والجهات الدولية، واألمنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنيالمدنية جميع األجهزة الحكومية  ت، وشملالدوليالوطني و 

 في اتخاذ القرارات التي ركزت على منع تفشي الوباء وخفض البيروقراطية اإلدارية وإصدار القرارات بالسرعة الالزمة المرونةو

ة على عجلة الحياة اليومية بالحد األدنى. ولتحقيق مبدأ ، مع المحافظوتخصيص الموارد المالية المطلوبة دون تأخير 

المتخذة  جميع القرارات والتوجيهاتحالة الوباء و بشأن ، فقد تم تزويد المعلومات للجمهور بشكل دقيق ومتواصل الشفافية

ت لجنة ر صد، وأمؤتمر صحفي 922حيث تم عقد أكثر من  مما أدى الى منع اإلشاعات وطمأنة المواطنين ،للتصدي له

وإجراءات  يتبعها تعليمات والوضوح في اتخاذ قراراتإلنسيابية ا، وارتبط بذلك حتى اآلن تقرير متابعة 52 المتابعة اليومية

نة للجهات المختصة ليتمكن الجميع من تنفيذ ما هو مطلوب منهم في الوقت المحدد
ّ
مك  تنفيذية ومسؤوليات وصالحيات م 

 في مكافحة هذا الوباء على تجارب الدول األخرىاالستفادة من وقد تمت  .حقوق اإلنسانظل سيادة القانون واحترام في و 

 الصعيد اإلقليمي أو العالمي. 

_________________________________________________________________________ 

 شهادة منظمة الصحة العالمية :5مرب  ع 

 اتخذت إجراءات متقدمة لمكافحة انتشار التي الحكومة الفلسطينية داء أبمنظمة الصحة العالمية في فلسطين  شادتأ

 تقوم الحكومة أكدت أن فيروس كورونا، و 
 
وأشاد بدور رئيس الوزراء القيادي  ،بإجراءات تفوق ما هو موصى به دوليا

 الصحة العالمية ، وأشار إلى أن وزارة الصحة ملتزمة بمعايير منظمةحازم جديبشكل  في إدارة هذه األزمة وحكومته

المرضى، والحجر، والصحة العامة، إجراءات فحص بواسطة وأنها تقوم بكل ما يمكن عمله للحد من انتشار المرض 

 للمواطنين. على سلبية لتخفيف من اآلثار الل

________________________________________________________________________ 

 المعايير األساسية لنموذج إدارة األزمة 

لت 
ّ
نيت عليها معايير اإلستراتيجية والتي تم ا ئمبادمث ستراتيجية مكافحة وباء الكورونا في فلسطين األسس السليمة التي ب 

 لهذه المبادئ
 
 آلليات تنفيذية ارتبطت بمسوؤوليات وصالحيات محددة على األرض تكاملت فيما تطبيقها بنجاح وفقا

 
، ووفقا

 :ت، وشملإلدارة األزمات لقد انسجمت معايير إدارة األزمة مع الممارسات اإلدارية العالمية. يجابيةنتائج إ يعطلتبينها 

 وهيكلها.  مستويات إدارة األزمة – ستراتيجية مواجهة األزمةإل  القيادة الفاعلة .9

 استمرار تقديم الخدمات األساسية. و والصحية  اإلداريةالحكومية  اتالمرونة في العملي .5

 .الحفاظ على سالسل تزويد األدوية واألغذية ومراقبة األسواق .3

 .توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين بشكل يوميو الشفافية اإلعالم و  .4

 .ضمن سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسانلحفاظ على بيئة آمنة لتطبيق القرارات ميدانيا الجهود األمنية و  .2

 .تكامل الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول المانحة .6
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 مستويات وهيكل إدارة األزمة – ستراتيجية مواجهة األزمةال القيادة الفاعلة

ر استجابت القيادة السياسية الفلسطينية 
ّ
  لمواجهة تداعيات انتشار الجائحةبشكل استراتيجي مبك

 
حيث تم إعالن  ،عالميا

عالن الحالة مرة أخرى إ، والذي تم تجديده لمدة شهر آخر، وثم 5252 آذار 22يوم األول المرسوم الرئاسي حالة الطوارئ ب

  .5252 أيار 2بتاري    خ 

 سيما في الصين منتصف كانون 
 
، بدأ مجلس الوزراء بمتابعة حالة الوباء 5252 ثانيالومنذ بوادر ظهور الوباء وانتشاره عالميا

وأدركت القيادة الفلسطينية خطورته وأهمية اتخاذ تدابير استباقية تمنع وصول الفيروس الى فلسطين ، العالمي بشكل مستمر 

ألزمة ا وتحد من انتشاره. ومنذ البداية وبعد صدور المرسوم الرئاسي األول بشأن حالة الطوارئ، تم تشكيل هيكل إلدارة

ة متصلة إلتخاذ القرارات على المستوى الوطني والمحلي في المحافظات، مدعومة مستويات رئيس 3مؤلف من (( 9)مخطط )

 بهياكل مؤسسية تنسيقية وإعالمية وأمنية، تجعل من قضية الوباء شأن
 
 وطني ا

 
توى يشارك الجميع في مواجهته، وهي: المس ا

 
ً
راء والقيادة السياسية، وهم من يقع على عاتقهم اتخاذ القرارات الجوهرية مثل إعالن بالرئيس ورئيس الوز  السياسي ممثل

حالة الطوارئ، ولجنة الطوارئ الوطنية برئاسة رئيس الوزراء، ومؤلفة من عدد من القيادات السياسية وعدد من الوزراء ذوي 

ؤلف من مفهو المستوى التنفيذي أما . ألمنية، حيث تعزز عمل هذه اللجنة بواسطة لجنة المحافظين واللجنة اختصاصاال 

عدة أطراف منها األجهزة الحكومية المدنية واألمنية وجهات االختصاص القادرة على تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة األزمة 

لجان  ةمثل وزارة الصحة واإلقتصاد والزراعة والعمل والتنمية االجتماعية والمواصالت واإلتصاالت، وشمل هيكل إدارة األزم

ختصاص في المحافظات إضافة محافظ في كل محافظة، وعضوية مديري مديريات وزارات اال طوارئ المحافظات بقيادة ال

 متابعة حالة الطوارئ  ت. وتمرؤساء الدوائر األمنية في المحافظاتالى 
 
عد لفة من المساؤ ممن خالل لجنة اليومية ميدانيا

ختصاص مثل الصحة والزراعة واإلعالم والمواصالت واإلقتصاد والخارجية وممثلي عدد من وزارات اال  األمني لوزير الداخلية

 والعمل والشرطة والدفاع المدني. 

وشمل هيكل إدارة األزمة الخلية اإلعالمية بقيادة الناطق الرسمي للحكومة وعضوية اإلعالميين من وزارة الصحة والداخلية، 

لمحليين التي شملت المجتمع المدني، والقطاع الخاص )جمعية الفنادق، المستشفيات الخاصة وكذلك منظومة الشركاء ا

واألهلية(، والمؤسسات اإلعالمية، والنقابات )نقابة األطباء(، واالتحادات )اتحاد عمال فلسطين(، حيث يقع على عاتقهم 

شركاء الدوليين من دول عربية وصديقة ومنظمات دولية دور تكاملي وإسناد لقيادة األزمة ودعمها المعنوي والمادي، إضافة لل

داعمة لتقديم الخبرات والدعم المالي والمساندة في مواجهة األزمة من خالل المؤسسات العالمية مثل منظمة الصحة 

 .(WHO)العالمية 

 المرونة في العمليات الحكومية اإلدارية والصحية واستمرار تقديم الخدمات األساسية 

 للتعامل مع احتياجات األجهزة الميدانية والمواطنين لمواجهة  62الحكومة في جلساتها العادية والطارئة  أكثر من اتخذت 
 
قرارا

 من 
 
الفيروس واآلثار المترتبة عليه في المراحل المختلفة النتشار الفيروس ومن اللحظة األولى الكتشافه، ونلخص أدناه بعضا

 هذه القرارات واإلجراءات. 

وزارة الصحة بجهود كبيرة في مكافحة الوباء وبدعم وتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، ومن ذلك تخطيط الخرائط  قامت

الوبائية وتحديثها بشكل يومي وفحص العينات في جميع محافظات الوطن، وجميع القادمين من دول العالم للتأكد من 

فق عليها لمواجهة الوباء على معبري الكرامة ورفح. وتم تجهيز خلوهم من الوباء وتنسيق ذلك مع األردن ومصر وفق آلية مت

مناطق حجر صحي لعالج المصابين، وإعداد البروتوكوالت الصحية للتعامل مع المصابين ومحيطهم، واتخاذ ما يلزم من 

فيروس التعامل مع ال جراءات لتجهيز الطواقم الطبية بما يشمل إجراءات السالمة العامة، وإصدار التعليمات الالزمة لكيفيةإ

وتعميمها على جميع مرافق الدولة والمنشآت، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحجر الصحي ألي مواطن تواصل مع مصابين 

لغاء حجوزات الفنادق لجميع رعايا الدول التي ينتشر فيها الفيروس، وتعميم وتم بشكل منسق مع الصحة إ بفيروس كورونا. 
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نادق بشكل مستمر، وقامت وزارة الخارجية بالتواصل مع سفراء وقناصل وممثلي هذه الدول التخاذ قائمة هذه الدول على الف

 لى بالدهم. وعودتهم إ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على سالمة رعاياهم

راضي ألتأجيل أي مؤتمرات مقررة االنعقاد في اوتم تعطيل كافة المدارس والجامعات ورياض األطفال خالل فترة الطوارئ، و 

نع  نع و  ،تجمع أو التجمهر الالفلسطينية، وتوقف سفر المسؤولين، وم  ات التنقل بين المحافظات، وتم إغالق جميع المديريم 

في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية واالقتصاد والتنمية االجتماعية والشؤون المدنية، مع استمرار العمل في 

ومية بالحد األدنى من الموظفين إلنجاز القضايا التي تهم المواطنين والمرتبطة بسير الحياة المقار الرئيسية للدوائر الحك

نح المحافظون  نح رؤساء الدوائر الحكومية صالحية إصدار أذونات الحركة والتنقل الخاصة بموظفيهم، وم  اليومية. وم 

 مزودي خدمات االتصاالتلخدمات األساسية مثل صالحية إصدار أذونات الحركة والتنقل للقطاع الخاص واألهلي لتقديم ا

شر ندوية واألغذية وما يرتبط بها، ونقل البضائع للتصدير واالستيراد. وتم مصانع األ نترنت، وخدمات القطاع الزراعي، و واإل 

 على األمن العام وتطبيق كامل قوات األمن والشرطة
 
اءات مع اإلجر  وبقية األجهزة األمنية، في مختلف المدن ومداخلها حفاظا

 وإتاحة التنقل للمحاميين المزاوليين فقط.  ،بقاء حرية التنقل متاحة للقضاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: هيكل إدارة األزمة9مخطط )

 

 

             المستوى السياسي

رئيس الوزراء الرئيس و

 السياسية القيادةو

 المحافظات

 الشركاء الدوليون:

ة نيهممؤسسات •

WHO 
 صناديق عربية•
 دول عربية•
 شركاء دوليين•

مديريات 

 الوزارات

 لجنة الطوارئ الوطنية

رئيس الوزراء،  :المستوى التنفيذي

الحكومة، األجهزة األمنية، جهات 

 االختصاص

مع لجنة متابعة التعامل 

 تطورات فيروس كورونا

في لجان الطوارئ 

برئاسة المحافظات 

   المحافظين

 المحليون: الشركاء

 القطاع الخاص•
 المجتمع المدني•
 /الصحافةاإلعالم•
 نقابات•
 جامعات•

األجهزة 

 األمنية

جان للا

 شعبيةال

قطاعات 

ةصحي  

 إعالمية خلية

 البلديات

 العناصر الداعمة: القوى الفصائلية والفعايات المجتمعية

لجنة تنسيق مشتركة مع  

 خر للعمالالجانب اآل
محافظين    لجنة ال

 اللجنة األمنية

  



 

5 | P a g e  
 

 

 ،كموازنة طارئة لتغطية احتياجات التعامل مع الوباء   (مليون شيقل 922) مجلس الوزراء مبلغ خصصفي الجانب المالي، 

واألخذ بعين االعتبار في قانون الموازنة األثر المالي المتعلق بتأثر فلسطين بفيروس كورونا وانعكاساته على مختلف القطاعات 

 (ألف أسرة 22)االقتصادية، مع ضمان التدفق النقدي األسبوعي لوزارة التنمية االجتماعية بشكل منتظم لتغطية احتياجات 

ل هذه المرحلة الصعبة. كذلك، تم إنشاء صندوق "وقفة عز" بقرار من رئيس الوزراء من انضمت إلى نظام المساعدات خال

مجموعة من رجال األعمال لتنظيم جمع التبرعات في صندوق واحد ليتم صرفها على االحتياجات الطبية واالجتماعية والعمال 

من الجمهور لمواجهة فيروس كورونا  ةلتبرعات المقدمابإيداع تم تعميم رقم حساب بنكي خاص عملهم، و الذين توقف 

 ليتسنى لهم الدعوة للتبرع عبر هذا الحساب. 

قامت وزارة العمل بالتعاون مع هيئة ة الوباء، حالقضايا الجوهرية في مكاف ىحدون مشكلة العمال في الداخل شكلت إولك

وإجراء الفحوصات لهم وتقديم  ،وخروجهمإلشراف على دخولهم واالشؤون المدنية واألجهزة األمنية بمتابعة حركة العمال 

ع اتفاقية على إعداد وتوقيتحاد عمال فلسطين ابالتنسيق مع أشرف وزير العمل التوعية لهم، وبناًء على طلب مجلس الوزراء 

وإجراءات الحجر  ئخالل حالة الطوار المحليين لتزام بحقوق العمال من القطاع الخاص لضرورة االمع أصحاب العمل 

الد، الذي تمر به الب ئأو نصف راتب على األقل خالل هذا الظرف الطار  املةنهاء أعمالهم بل دفع رواتبهم كإمي، وعدم اإللزا

 للقانون. اواعتبار 
 
 مخالفا

ً
 نهاء عمل أي موظف خالل هذ المرحلة عمل

ييم اآلثار وتق ،جتماعية واألمنيةإجراء الدراسات االقتصادية واال ، حيث قامت بعادة العملقتصادية إل لجنة ا الحكومة توشكل

لى مجموعتين من التوصيات التي تحولت االلجنة حيث قدمت  ،، وتقديم الحلول لمعالجة اآلثار ئالمترتبة على حالة الطوار 

 إجراءات في الميدان. 

، وبالشراكة (والمواصالت ،والحكم المحلي ،والداخلية ،الصحة)التربية والتعليم بالتعاون مع وزارات االختصاص وزارة وعملت 

العامة لمجلس الوزراء على إعداد خطة محكمة لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده ضمن اإلجراءات الصحية  مع األمانة

 
 
 كلت لهذه الغاية والتي عقدت الصارمة. وتم ذلك من خالل لجنة ش

 
خطة مخاطر وكيفية  اجتماعات مهمة نتج عنها أيضا

 التعامل معها. 

 المرونة في العمليات الحكومية اإلدارية واستمرار تقديم الخدمات األساسية  :3ع مرب  

 التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر خالل فترة الطوارئ:  المرنةالحكومية واإلجراءات اإلدارية ومن أبرز القرارات 

  ال سيما في القطاع الصحي إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيينوقف.   

  سريان تمديد 
 
 .جوازات السفر للمواطنين المقيمين في الخارج لمدة سنة مجانا

  شركات  مع المحافظة على حقوقنفسها الطوارئ وضمان سريان تأمين السيارات خالل الفترة رخص القيادة المنتهية خالل فترة سريان تمديد

 .التأمين والمؤّمنين

  ينتهي تأمينهم خالل فترة الطوارئ نالصحي الحكومي للمواطنين الذيتمديد التأمين. 

  في السوق (مليون دوالر 322)تعليمات سلطة النقد بتأجيل الشيكات والقروض المستحقة خالل فترة األزمة لضخ. 

 باستمرار فتح المحالت ذات العالقة ضمان استمرار عمل سلسلة التزويد للمواد التموينية والصحية للمواطنين. 

 والرقابة المشددة من قبل حماية المستهلك االستغالل،ومنع  ،ضبط األسواق. 

  نشر أرقام هواتف مديريات الصحة ودوائر الطب الوقائي في المحافظات، وهواتف كافة الجهات الحكومية األخرى للمواطنين، بما فيها أرقام

 .لهواتف السفارات في كافة الدو 

  خدمات الاإليعاز لمؤسسات(utilities )باستمرار تقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين خالل األزمة. 

 تمكين األمهات العامالت في القطاع العام اللواتي لديهن أطفال بحاجة إلى الرعاية و ، دوام الوزارات بالحد األدنى لتقديم الخدمات للمواطنين

 القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمراعاة دوام األمهات خالل حالة الطوارئ. الطلب من ، و للعمل من المنزل

   عد في المدارس والجامعات. تقديم التعليم عن ب 
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 الحفاظ على سالسل تزويد األدوية واألغذية ومراقبة األسواق 

على ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والدوائية لألسواق حيث استثني من إجراءات اإلغالق محالت  عملت الحكومة
كّمالت الصحية الحركة ، وتم السماح بومصانع األغذية البقالة والمواد التموينية والصيدليات والمخابر ومصانع األدوية والم 

 وحتى الخامسة مساًء للتزّود بالمتطلبات  والتنقل للمواطنين داخل المحافظات أثناء النهار من
 
الساعة العاشرة صباحا

من ائية المواد الغذالدوائية والصحية و المواد بين المحافظات لنقل والمواطنين األساسية. وتم إعطاء حرية الحركة للشاحنات 
بر وبين لمعالى انقل البضائع من وإتم السماح بوكذلك لى محالت البيع. ا أو أماكن إنتاجها من الَمزارع إمستودعات تخزينه

ذه الحركة أثناء النهار وفق ه إيقاع ستيراد والتصدير، حيث قامت األجهزة األمنية المكلفة بضبطالمحافظات ألغراض اال 
 اإلجراءات وتصاري    ح الحركة والنقل الصادرة عن المحافظين. 

 

وفر المواد األساسية من أغذية وأدوية، وعملت طواقم وقامت األجهزة الحكومية في المديريات في المحافظات بمراقبة ت
ن ألسواق، كما عملت على إعالفي اوزارات االقتصاد والزراعة والصحة والمواصالت على تنسيق استمرار وصول وتوفر المواد 

واتخاذ  ،من خالل الزيارات الميدانية العشوائية للمحال التجارية أسعارها و صالحيتها  ومراقبةقوائم األسعار لهذه السلع 
  والشرطة.  بدعم وتنسيق مع النيابة العامة اإلجراءات بحق المخالفين

 

 توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين بشكل يوميو والشفافية  اإلعالم

عالمية برئاسة إخلية وتوصيل المعلومات للجمهور بشكل متواصل، شكل رئيس الوزراء منذ اليوم األول لألزمة الشفافية لتعزيز 

عقدت و  .(social media)سم الحكومة تضم األجهزة المختصة وخبراء في وسائل التواصل اإلجتماعي باالناطق الرسمي 

ب توعيةء الضيوف على وسائل اإلعالم للقا اللجنة اجتماعات يومية لمناقشة التطورات واالقتراحات و  ل المواطنين حول س 

ا ونقلها واإلجابة عليه همواالستماع إلى مالحظاتوتلمس نبض المواطنين ومكافحة المرض في ظل عدم وجود عالج له، الوقاية 

ة لمنع العدوى، ليملذوي االختصاص، وتوجيه رسائل للتجار لضبط األسعار، وتعزيز الثقافة الصحية لديهم والسلوكيات الس

التحذير الدائم من الشائعات وحصرها ومحاربتها بالمعلومة الصحيحة من مصدرها، وتزويد الصحفيين اهتمت اللجنة بو 

ى إلى تجفيف منابع االشاعات واألخبار المفبركة والكاذبة من بداية ، بالمعلومات الموثوقة وتعزيز التواصل معهم
ّ
والذي أد

 مواجهة اوباء. 
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وباإلضافة إلى المؤتمرات الصحفية المفصلية التي عقدها رئيس الوزراء ليشرح فيها القرارات الرئيسية حول األزمة واإلتجاهات 

ين يوميا إلطالع صحفي بمعدل مرت ر مؤتم 922أكثر من فقد عقد الناطق اإلعالمي بمشاركة وزارة الصحة والداخلية ، المستقبلية

الحكومة مع الشؤون الداخلية والخارجية ذات العالقة.  عاملمات حول اإلصابات بالوباء وكيفية تالناس على ما يستجد من معلو 

ولمزيد من الشفافية حول عمل الوزارات أثناء الجائحة، استضاف الناطق اإلعالمي الوزراء جميعهم خالل مؤتمراته الصحفية 

  أسئلة الصحفيين. لإلجابة على و  ،ليقدموا بيانات ومعلومات تفصيلية تهم المواطنين

  
 
 للحفاظ على بيئة آمنة ضمن سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان الجهود األمنية وتطبيق القرارات ميدانيا

األجهزة  ساءرؤ بتشكيل خلية أزمة منعقدة على مدار الساعة مكونة من وزير الداخلية  بقيادة رئيس الوزراء/ قامت األجهزة األمنية 

 المدن والقرى وتأمينها لضمانمداخل تم نشر الحواجز الخارجية على كافة حيث ، إلدارة الحالة األمنية في فلسطين األمنية

المخابرات واالستخبارات واألمن الوقائي األمن الوطني و اإلغالق والسيطرة من خالل حواجز ثابتة داخل المدن من الشرطة و 

تسيير دوريات مشتركة بنظام القواطع، وتم نشر قوات األمن في تم و  .لمواطنينللحفاظ على األمن الداخلي والحد من حركة ا

 .محيط أماكن الحجر الصحي في كافة المحافظات

 لحالة الطوارئ التي تمر بها البالد 
 
 تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باإلغالق وفقا

 
عملت حيث  ،تابعت األجهزة األمنية ميدانيا

ط ، ومتابعة ضبوتأمين سالمتهم وعودتهم لى إخالء كافة المحافظات من السياح األجانبع األجهزة كافة وشرطة السياحة

بالغات عن مخالطين محتملين لمصابين، وضبط تنقل  ت، ومتابعة أيوحفظ األمن في أماكن الحجر الصحي بجميع المحافظا

باإلضافة إلى مراقبة المحال التجارية بالتنسيق مع جهات االختصاص لضبط االلتزام بالتسعيرة الرسمية  الداخللى من وإالعمال 

لع المنتجات والسبعض  خاذ اإلجراءات بشأنختصاص بإتزة األمنية وبالتعاون مع جهات اال من وزارة االقتصاد، وقامت األجه

 الفاسدة. 

رئيس الوزراء و الرئيس التطبيق السليم للقانون والنظام والقرارات الصادرة عن التزمت أجهزة إنفاذ القانون بالمحافظة على و 

 التي ظهرت إال أن الحكومةنتقادات واال احترام حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من بعض اإلشاعات ب تام لتزام  ابومجلس الوزراء 

آلراء ر حول االنظ اتتوضيح وجه ، وتمرأيعن الالتعبير الحريات و بحماية تمتعت برحابة صدر واستمرت سياستها كعادتها 

 ومساًء قدمت من توعية الجمهور والشفافية والمعلومات الدقيقة بمزيد  تلفة المخ
 
. وخالل المؤتمرات الصحفية اليومية صباحا

 في التعا
 
 إيجابيا

 
  اإلعالمي وحرية الرأي والصحافة الناقدة.  ملالحكومة نموذجا
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 المدني والقطاع الخاص والدول المانحة تكامل الشراكات مع المجتمع 

أوضحت الحكومة منذ البداية أن أزمة كورونا هي ليست قضية قطاعية تديرها وزارة الصحة وحدها، وإنما قضية وطنية تشاركية 

ي فوتكاتف الجهود، واالستثمار الدولة الشراكة بين كافة مؤسسات على تكامل رئيس الوزراء عمل ، و جميعها  م القطاعاتته  

العمل التطوعي للشباب خالل هذه األزمة التي تواجهنا، إضافة الى زيادة حمالت التوعية المجتمعية للوقاية والحد من انتشار 

 .الفيروس

نِشئ صندوق بالشراكة مع القطاع الخاص و 
ُ
ي والذي جمع حوالودعمها، لمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمع « وقفة ِعز»أ

 322) ق بقيمةو دمع سلطة النقد والبنوك إلنشاء صنالعمل  تم كوزيعها على الفئات المستهدفة. وكذلتم ت (مليون شيقل 62)

 .أعمالهالدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للمحافظة على استمرارية ( مليون دوالر

 المجلس التنسيقي للقطاعالقطاع الخاص ؤسسات مواجتمع رئيس الوزراء وأعضاء من الحكومة مع 
ً
 مركز الخاص و  شامل

نادق واتحاد الفالمستشفيات الخاصة واألهلية  يريمدتحادات والنقابات و اال مع ، و تجارة الفلسطيني واتحاد الصناعاتال

هة لتحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعام في مواجتحت تصرف الحكومة(  م وفنادقهمكافة مستشفياتهوا  وضعذين )وال

 ت االقتصادية. الخلق حالة توازن بين اإلحتياجات الصحية للمواطنين والمتطلبر بخطورة الوضع، و األزمة دون مبالغة أو استهتا

ختلف المحافظات )المدن والقرى والمخيمات( للمساهمة في مشعبية من القوى وفصائل العمل الوطني لجان وتم تشكيل 

شملت مة مهلرفد الجهد الحكومي بأعمال تحت عنوان "بتعاوننا ووعينا سنهزم كورونا"، ة الجائحة حفي الجهد الوطني لمكاف

ق األكثر ال سيما في المناطوالمراكز العامة، وتوجيه حركة العمال، وتوفير الطرود الغذائية للفئات المحتاجة  اتسيار تعقيم ال

 .
 
 تضررا

تواصلت الحكومة بشكل مكثف مع الجهات المانحة للحصول على ف المالية الصعبة التي يفرضها االحتالل، و وبسبب الظر 

 ماليين 92) الدعم المالي الالزم لمواجهة الوباء، وتمكنت من الحصول على دعم من عدد من الدول مثل دولة قطر بقيمة

ودعم تجهيزات من ، (مليون دوالر 2.2) والصناديق العربية واإلسالمية بقيمة (مليون دوالر، 2.2) ، والكويت بقيمة(دوالر

والوكالة ، (مليون دوالر 4.4) منظمة الصحة العالمية بقيمةدعم بواسطة و ، (دوالر ماليين 3) سعودية بقيمةمملكة العربية الال

مجموع المساعدات  ى متبّرعة محلية ودولية، حيث بلغ، باإلضافة إلى جهات أخر (مليون دوالر 9.3ة)بقيم AFDالفرنسية 

  (مليون دوالر 42)حوالي المحلية والدولية المالية والعينية الملتزم بها من قبل كافة األطراف 
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 :4مرب  ع 

 625) بفيروس كورونا في فلسطين بلغ عدد اإلصابات اإلجماليةأيار، فقد  52بتاري    خ  52بحسب تقرير المتابعة اليومي رقم 

 قيد العالج. وحسب التوزي    ع الجغرافي يوجد منها (حالة نشطة 953)، و(حاالت وفاة 2)و (حالة شفاء 442) منها (إصابة

 62في الضفة وغزة و 63في القدس، وبلغ عدد الحاالت النشطة  (إصابة 941)جمالية في الضفة وغزة، و( إإصابة 453)

عدد العينات التي خضعت  بلغحالة في القدس. وقد  995و ،في الضفة وغزة 324دد حاالت الشفاء حالة في القدس، وع

إصابة المذكورة. وفيما  625، كانت جميعها سلبية باستثناء ال  (عينة 24255)للفحص منذ بداية ظهور الوباء في فلسطين 

حالة  16)، منها (حالة إصابة 9623)يار، فتم رصد أ 52يتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم حتى 

 ، والباقي حاالت نشطة قيد العالج. (حالة 454)، وعدد المتعافين (وفاة

______________________________________________________________ 

  



 

10 | P a g e  
 

 الدروس المستفادة

9.  ،
 
برغم أن القرارات الحكومية لمواجهة الحالة أدت الى تقييد الحركة وإغالق المنشآت ووقف الحالة االقتصادية عموما

 إال أنها 
َ
 لم ت

 
درجة عالية من خلقت ، ولهذا من حرية الرأي وحافظت على سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان حد

ستباقية اإلجراءات اال ( وذلك بسبب %52لدى المواطنين والمؤسسات )رضا المواطنين تجاوز  الرضا والطمأنينة

لدرس امع جميع الفئات.  تواصل وشفافيةنحسار الوباء والسيطرة عليه وما رافقها من االتي أدت الى  والقانونية

مواطنين د الالسبيل المناسب لكسب تأيي يهواحترام سيادة القانون : االستباقية والتواصل الفعال والشفافية المستفاد

 .اوإجراءاته خطوات الحكومةبوالتزامهم والمؤسسات 

هنالك معرفة كافية بطبيعة الفيروس، إال أن األجهزة الصحية الفلسطينية يكن في معظم دول العالم لم  و الحالكما ه .5

وظيف تمن تمكنت و  ،مجلس الوزراء مباشر من دعم ب، و عملت بمختلف طواقمها لمواجهة الوباء بما لديها من إمكانيات

التدريب المكثف والتنسيق مع المؤسسات الحكومية واألكاديمية لتوفير الطرق في الجهاز الصحي و أعداد جديدة 

والدعم األمني للحد من تأثر الوباء. وهذا يشكل مصدر إلهام للعمل  ،الصحيحة لرسم الخرائط الوبائية والمعدات الالزمة

لدرس ا المشترك والتنسيق المتواصل بين كافة أجهزة الدولة لتطوير القدرات وتوفير اإلمكانات الالزمة بسرعة عالية. 

اء والمشترك الموثق بين مختلف الجهات أدى الى النجاح. المستفاد
ّ
 : التدريب والتعاون البن

ارئ وتشكيل لجان الطو  ،تكافل االجتماعي والتبرع بالجهد والمال من المواطنين على مستوى الوطن والمحافظاتال .3

الشعبية والفصائلية لمساندة األجهزة الحكومية كان أحد الجوانب المضيئة من أبناء شعبنا، وهي بحاجة الى االستدامة 

كافة الجهات   منوتنظيمها رورة تشجيع المبادرات الشعبية : ضالدرس المستفاد من خالل تشجيع وتحفيز هذه القيم. 

 وتكريم وشكر القائمين عليها. 

تبين أن مواجهة هذا الوباء تحتاج الى االنضباط العالي وااللتزام بالبروتوكوالت الصحية والتعليمات واالرشادات  .4

ثل م راءات الحد من انتشار الفيروسإجلتعليمات الحكومة و لظواهر المخالفة اوجود مالحظة ذلك تم مع و الرسمية، 

ي    ج من الردع والتوعية مزيد من اإلجراءات الصارمة بحق المخالفين ومز لالحاجة  الدرس المستفاد: . حاالت التجمهر

 سلوكيات أو تصرفات سلبية.  للحد من أي

عد لقد اتضح التفاوت في إمكانيات ممارسة التعلم عن  .2 عديد لابين الجامعات والمدارس، فقامت الجامعات بتذليل ب 

الصعوبات المرتبطة بالجوانب الفنية لتطبيق عملية التعلم، وطبقتها بالرغم من ضعف السيطرة على بعض من 

والتنفيذ المستقل للواجبات واالمتحانات. أما في  ،عناصرها مثل جودة وسائل االتصال لدى الطلبة ونسبة حضورهم

 س فكانت العملية ضعيفة المدار 
 
ولم تحقق قيمة مضافة يمكن االستشهاد بها سوى على نطاق محدود في بعض جدا

ضرورة تطوير الجوانب التكنولوجية  الدرس المستفاد: المدارس ولمناهج محددة واجتهادات شخصية غير منظمة. 

عات قدرات في التعليم عن بعد في الجامفي وسائل التعليم عن بعد، وقيام جهات االختصاص بواجباتها تجاه بناء ال

 والمدارس. 

 إلى مقولة "الحاجة أم االختراع" فقد بادرت ب .6
 
لمساعدة  إنتاج أجهزة تنفسعض مختبرات الجامعات الفلسطينية باستنادا

، فقد ة، ولكن كما هو الحال في معظم الدول الناميمؤهلةمرضى كورونا، وهذا مؤشر إيجابي على توفر الموارد البشرية ال

اج بالسرعة اإلنتاإلبتكار و على التكاملية وعدم القدرة لدينا البحث العلمي مأسسة تبين خالل االزمة مدى الضعف في 

 من  الدرس المستفاد:  الكافية. 
ً
اإلنتاج لمأسسة البحث العملي و  بشكل متكامل ها وتجميعالجهود توحيد بناء و ال بد أوال

 توفير الموازنات الكافية  ،اإلبتكاري من خالل مختبرات وطنية
 
مي وتركيز لبحث العلدوائر الهذه المختبرات ولوثانيا

 .ةواحدمن خالل شبكة مؤسسية  الموارد البشرية الالزمة

دى ن قواعد البيانات لحيث اتضح أ، حكومية وقواعد بياناتالكترونية متكاملة أظهرت هذه األزمة ضرورة بناء نظم  .4

أدوات  وتفتقر الىد عليها بشكل كامل، غير مكتملة وغير مترابطة وال يمكن االعتمافعالة، فهي جهات االختصاص 

،لكترونية الن النظم اإلالتحليل ودعم القرار والنظم الذكية، إ عتماد وما زال اال  ضرورية غير متاحة بشكل فوري وكاف 
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متكاملة ة وذكية الكترونيناء نظم معلوماتية ضرورة ب الدرس المستفاد: على النظم التقليدية والنماذج الورقية هو السائد. 

 والتقارير لصناع القرار بيسر وسهولة. والمؤشرات وفعالة تتيح المعلومات 

عملت الحكومة منذ بدء األزمة على تسهيل حياة الناس، ومن ذلك قامت سلطة النقد بالطلب من البنوك تأجيل  .5

الدرس  .من بعض فئات مجتمع األعمال انتقاداتته رافقالخلل و ، إال أن تطبيقها شابه بعض أوجه القروض والشيكات

ت ن تستند إلى أفضل الخياراأتحتاج هذه الظروف الى قرارات مبنية على الدراسات والمعايير واألدلة، و  المستفاد: 

القضاء و والبدائل المتاحة بحيث ال يكون لها آثار سلبية تصعب معالجتها في المستقبل، وكذلك تفعيل دور الرقابة 

 بحق المخالفين. 

لقد أدى الوباء الى تراجع األداء في مختلف القطاعات وإلى انكماش اقتصادي خالل فترة الطوارئ، وهذا يتطلب ضرورة  .1

 ،
 
 وفق معايير ودراسات التخاذ اإلجراءات لتعافي االقتصاد، من خالل مساعدة القطاعات األكثر تضررا

 
المضي قدما

نتاجية لتحريك عجلة االقتصاد بالسرعة الممكنة للحد من االنكماش االقتصادي الذي ودعم وتشجيع القطاعات اإل 

 مع التركيز على األعمال الصغيرة الدرس المستفاد حدث خالل فترة االغالق. 
 
: ضرورة دعم القطاعات األكثر تضررا

 ديدة. لى تمويل استثمارات جاللجوء إار التشغيل واإلنتاج دون والمتوسطة ووفق معايير تتيح لها القدرة على استمر 

ال بد من و إن تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ال تعني انتهاء الوباء والسيطرة الكاملة عليه،  .92

االعتماد على رأي الخبراء والمختصين فيما يتعلق باتجاه انتشار الوباء واحتمال حدوث موجات أخرى منه، والتركيز 

 تفاد: الدرس المس ب التوعية واإلرشاد واعتماد البروتوكول الصحي في الوقاية من الوباء والحد من انتشاره. على جوان

، ولهذا يجب التركيز عدم اإلنجرار لحالة الشعور با
 
 أو محليا

 
مزيد من  علىنتهاء الوباء، حيث أن الوباء لم ينته عالميا

ت الصحية تحت طائلة المسؤولية، باإلضافة الى تبادل المعلومات مع لزام المواطنين بالتعليماالتوعية للمواطنين وإ

 المنظمات الدولية المختصة ومتابعة التوجه العالمي وإجراءاته في السيطرة على الفيروس. 

اص جهات االختصآني من قبل إن إصدار التشريعات الناظمة لحالة الطوارئ من قوانين وقرارات وتعليمات جاء بشكل  .99

حيث ال  ،تدريجية وفق مقتضى الحال، لتمكين األجهزة الحكومية من ممارسة المهام المنوطة بها ابعة و متتوبصورة 

بناء منظومة عمل متكاملة إلدارة ضرورة  الدرس المستفاد: . يوجد لدينا منظومة إدارة طوارئ متكاملة وجاهزة للعمل

شرية وهيكلية وإدارية وبقانونية تشمل عناصر بكافة مستوياتها )المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية( الطوارىء حاالت 

 عند إعالن يتم تفعيلل االطوارئ بكل جوانبه تمستدامة وشاملة لتنظيم حاال وتقنية 
 
وارىء، على أن طأي حالة ها تلقائيا

 يتم فحصها وإثبات صالحيتها بشكل دوري. 

راقات المضيئة ألداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية في مواجهة الجائحة من ناحية المرونة والسرعة على الرغم من االش .95

 وجود 
 
خلل ظهرت بالمشهد العام خالل الثالث أشهر الماضية.  الدرس المستفاد: مظاهر والشفافية، إال أنها تدرك أيضا

االت لجنة متخصصة لبحث وفحص حل تشكيل لهذه المرحلة من خال ةشاملتفصيلية و تقييم  يةعملتنفيذ ضرورة 

للتعليمات الحكومية وأسبابها بشأن جائحة الكورونا الستخالص مزيد من الدروس والعبر القانونية  المخالفات

 والتنفيذية. 

 


