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  الملخص التنفيذي

  

  بشكل عامالفلسطينيةاألهلية المؤسسات تستهدف قطاع و التي  اإلستراتيجية هذه إعدادتم  .1

و قد . )مركز تطوير(كز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية من خالل مبادرة من مر

 األهلية قصد من وراء هذا العمل التحضير للمرحلة الثالثة من مشروع المؤسسات

ال يقصد من   و.باإلضافة إلى مانحين آخرينلدولي لبنك ابل االفلسطينية و المدعوم من ق

المؤسسات مشروع  الثالثة من لمرحلةمفيدة فقط لوراء هذه اإلستراتيجية أن تكون 

ة هذه فقد تمت صياغلذلك . الفلسطينية و لكن لتخدم القطاع األهلي الفلسطيني بشكل عام

 المؤسسات األهليةالتي توصف بها و القوة للتعامل مع نقاط الضعف االستراتيجية 

للدور الذي يجب أن تؤديه لحل المشاكل ذات العالقة وتوقعات األطراف  ةالفلسطيني

 في إطار اإلستراتيجيةهذه من المتوقع أن يتم تنفيذ . الحالية وتلبية االهتمامات بعيدة المدى

  .تعاوني يشمل كافة األطراف المعنية

  

  : الدراسة هيأهداف .2

  

  . في فلسطينالمؤسسات األهليةتعريف سياق التنمية الحالي ووضع  •

ات المانحة، الحكومة، القطاع الخاص، الهيئ(تحديد أهم األطراف المعنية  •

، والمفكرين )القاعدية(، المؤسسات المجتمعية  المحلية والدوليةالمؤسسات األهلية

 الشعب الفلسطيني التحدي الذي سوف يواجه  والنظر في،هيئات التعليميةفي ال

 لمعالجة هذه المؤسسات األهليةخالل السنوات الثالث القادمة والدور المتوقع من 

 .التحديات
 من أداء الدور المتوقع منها خالل المؤسسات األهليةيجية تمكن اقتراح إسترات •

 .السنوات الثالث القادمة
 .تعريف الموارد والتدابير المؤسسية الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية المقترحة •

  

الدراسة من خالل مراجعة األدبيات ذات الصلة وعقد مقابالت مع األطراف هذه أجريت  .3

نظمت مقابالت . المؤسسات األهليةمحورية بين تركيز ات المعنية ومناقشات في مجموع
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 الهيئات المانحة، الوسط األكاديمي، لقطاع الخاصي، ا الحكومممثلين عن القطاعمع 

وتم عرض إطار عمل . العاملة في فلسطين الدولية المؤسسات األهلية إلى باإلضافة

 العناصر األساسية لإلستراتيجية على األطراف المعنية للحصول على تعقيبهم على

  . لإلستراتيجية قبل إعداد مسودة اإلستراتيجيةةالمقترح

  

  االستنتاجات الرئيسية

  

وقع األطراف المعنية أن يظل تت. السياسي في فلسطين و االجتماعي، الوضع االقتصادي .4

حكما ويتوقعون .  هو التحدي األكبر خالل السنوات الثالث القادمةاالحتالل اإلسرائيلي

تأسيس من اجل تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية ستظل يشكل الهم األول حيث  ضعيفا

ويتوقعون . مع ندرة بالمواردمن الفئوية السياسية  مضطربة نظام إداري فعال في ظل بيئة

 كما يتوقعون .االقتصاد الوطنيتراجع كنتيجة لزيادة الطلب على الخدمات األساسية 

  .تشرذم اجتماعييخشون أن يؤدي هذا إلى  والفقر والبطالةارتفاع مستوى 

  

 واألطراف المعنية الذين عقدت المؤسسات األهلية أشارت .المؤسسات األهليةضعف  .5

المؤسسات  السلبي الذي حول على ما يبدو أثر المساعداتمعهم المقابالت إلى تزايد 

 ألن ر كفءغي أصبحت المؤسسات األهليةكما يشعرون بأن .  إلى امتداد للمانحيناألهلية

األموال التي تتلقاها ال تنسجم مع الخدمات التي تقدمها وأصبحت تكرر الخدمات 

، وغياب الشفافية المؤسسات األهليةالمنافسة بين  مخاوف بشأن توجدكما . الحكومية

 هناك مخاوف .اإلستراتيجيةالرؤية ) بمعنى عدم القدرة على تحديد(غياب ووالمساءلة 

سياسية أكثر  وباتت عمغير مرتبطة بالمجت وأنها أصبحت هليةالمؤسسات األعدة حول 

 كانت هناك   فقدستراتيجيةاإلناحية المن اما ). تشارك في السياسات االنتخابية (من الالزم

) مشخصنة( األكبر موجهة نحو شخص المؤسسات حيث تصبح القيادةمخاوف بشأن 

 تبذل أي جهد  بالكادية من كونهاوهناك خش. وتغيب فيها برامج تبادل القيادة المقصودة

 حتى مع تراجع تمويل المانحين  األهليةالمؤسسةاستدامة عمل للتعامل مع قضية 

  . في عملية التنميةللمؤسسات األهليةالمستمر وزيادة الطلب على دور أكبر 
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رغم هذه االنتقادات، فإن األطراف المعنية تتطلع   .للمؤسسات األهليةاألدوار المتوقعة  .6

تشدد على فمن المتوقع منها أن .  ألداء مجموعة كبيرة من المسئولياتلمؤسسات األهليةل

  ومن المتوقع منها أن .تقديم الخدمات األساسية بينما تواصل وأن تعزز السيادة الوطنية

للمحافظة على النسيج االجتماعي بتعزيز المجتمع المدني وتقوية الحوار والتفاعل تقوم 

تمكين  أيضا مسئولة عن المؤسسات األهليةمن المتوقع أن تظل . نيللمجتمع الفلسطي

 . في مواجهة الحكم الضعيفالناس

  

  المؤسسات األهلية المقترحة لتطوير قطاع اإلستراتيجية

  

 من تقوية دور المجتمع المؤسسات األهليةتمكين :  من هذه اإلستراتيجية هوالغاية .7

لوطنية، وبناء األمة والتنمية المستدامة في المدني في التشديد على وتدعيم السيادة ا

ة و إن هذا هدف نبيل وطموح وهو ضروري ألن الطلب كبير، والتوقعات عالي. فلسطين

  ." أصبح ضعيفاالتفاؤل بأن يتحسن الوضع المتردي خالل السنوات القادمة
 

لمساعدة بعض أنواع ا. األهداف المقترحة لتحقيق هذه الغاية قسمت إلى أجزاء إستراتيجية .8

 بدعم مختلف األطراف اإلستراتيجية جزاءة لتبيان كيف يمكن استكشاف األحرقتالم

  .المعنية

  

  :األهداف

  

زيادة كفاءة وفعالية تقديم الخدمات بالتكامل مع مقدمي الخدمات : 1رقم الهدف  .9

 يتطرق هذا الهدف إلى الحاجة الملحة لمواصلة تقديم خدمات بكفاءة وفعالية .اآلخرين

: األجزاء اإلستراتيجية المقترحة لهذا الهدف هي.  تعظيم استخدام الموارد النادرةبغرض

التنسيق / وضع أجندة تنموية وطنية وخطط قطاعية لتقديم الخدمات، تعزيز هيئات التشبيك

وإنشاء شراكات في تقديم الخدمات مع بناء القدرات في هذا المجال وتطوير المعايير 

مع التخطيط المرن والمتجاوب على مستوى المؤسسة وتنفيذ وأساليب تقديم الخدمات 

  .آليات تدمج المناظير التنموية في عملية تقديم الخدمات
 

 
85 من   صفحة   5



Proposed Strategy for the Development of the Palestinian NGO Sector (2007 – 2009) 
 

 يركز هذا .المؤسسات األهليةتحسين ممارسات الحوكمة في : الهدف الثاني .10

غالبية  أهلية بغرض تمكين مؤسسةالهدف على الحاجة لتطوير القدرات المؤسسية لكل 

 المقترحة من األجزاء اإلستراتيجيةتتكون . من أداء األدوار المتوقعة منها المؤسسات

 تجاه القطاعات التي تخدمها، المؤسسات األهليةتعزيز الشفافية والمساءلة في : التالية

، مأسسة أساليب اإلدارة المؤسسات األهليةتطوير التفكير االستراتيجي والمهارات لدى 

أشكال . للمؤسسات األهليةالبيئة القانونية والتنظيمية الممكنة والتخطيط بالمشاركة وتطوير 

تعزيز االستخدام الشامل لممارسات الحوكمة السليمة، التقييم : المساعدة المقترحة هي

الذاتي، المتابعة والتقييم وأدوات التخطيط االستراتيجي؛ دعم تعميم ميثاق سلوكي 

 . زيادة إجراءات مناسبة للشفافية والمساءلة الفلسطينية؛ والمساعدة فيللمؤسسات األهلية
  

يهتم هذا الهدف  .الديمقراطيةتقوية المجتمع المدني وتعزيز  :الهدف الثالث .11

 الديمقراطية بتعزيز المؤسسات األهليةعمل بالرغبة المعلنة لألطراف المعنية لزيادة صلة 

نقاشات مع أطراف معنية خلق : األجزاء اإلستراتيجية هي. والمشاركة المدنية وبناء األمة

متعددة حول القضايا األساسية ذات البعد الوطني، والمناصرة من أجل الحكم الرشيد 

والمسئولية االجتماعية للشركات تجاه القطاع الخاص، المناصرة للتأثير على السياسة 

العامة وأسلوب  الحكم، الترويج ل وخلق نماذج وأرضيات لفض النزاع بدون عنف 

الفكرية، وتعزيز التضامن الدولي ومناصرة الدعم / الثقافية/ت االجتماعيةوالتفاعال

أساليب المساعدة المقترحة . اإلقليمي والدولي لحقوق الفلسطينيين الوطنية وطموحاتهم

 وحقوق الديمقراطيةدعم الحوار بين العديد من األطراف المعنية حول قضايا : هي

طنية، والمساعدة لنشر وتعميم مواد تنشأ عن هذه اإلنسان والحقوق المدنية والسيادة الو

؛ دعم ناصرةالحوارات والمؤتمرات؛ بناء القدرات في مجال تنمية السياسات والم

 وحقوق اإلنسان وغيرها من القضايا ذات الديمقراطيةالدراسات واألبحاث في مجال 

ودعم مشاركة الصلة؛ دعم بناء القدرات في مجال المشاركة في إدارة اإلنفاق العام، 

 . في المؤتمرات والشبكات الدوليةالمؤسسات األهلية
  

تعزيز التمكين المجتمعي وزيادة مشاركة الناس في التنمية  :الهدف الرابع .12

 كمؤسسات وسيطة بين الحكومة والهيئات المؤسسات األهلية إن شرعية دور .المحلية
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من خالل ن تحقيقه فقط المانحة والمجتمع وجهودها في التعبير عن صوت الشعوب يمك

 لن تكون أفضل المؤسسات األهليةبدون التمكين، فإن حيث انه . تمكين المجتمعات نفسها

من رجال السياسة التقليديين الذين يستغلون التجمعات الفقيرة والمحرومة كأدوات لتحقيق 

 . مصالحهم الشخصية
  

قضايا الوطنية وديناميكياتها مع خلق توعية مجتمعية بال:  المقترحة هياإلستراتيجيةاألجزاء 

/ القطاعية/ األهلية مؤسساتتقوية التعاون بين ال/ القضايا واالهتمامات المحلية، تطوير

ئات  والهيالمؤسسات األهليةالمحلية، وخلق عالقات ديناميكية بين ) القاعدية(المجتمعية 

 ممكنة لحث الناس على المماثلة المحلية مع تشجيع وجود بيئةئات لقطاعية الوطنية والهيا

دعم مشاركة : أشكال المساعدة المقترحة هي. المشاركة في عمليات صنع القرار محليا

القاعدية في الشبكات المحلية وأرضيات الحوار؛ دعم نشر وتعميم مواد / المؤسسات المجتمعية

  األهليةالمؤسساتاالستشارية المحلية؛ بناء قدرات ئات تثقيفية شعبية والمناقشات في الهي

والقاعدية المحلية في تخطيط التنمية المحلية؛ دعم برامج القيادات النسوية والشابة؛ إنشاء 

 وبناء القدرات الستخدام هذه المنشآت للحصول على األحياء الكبرىمقاهي لإلنترنت في 

المعلومات والتواصل؛ توثيق ونشر وتعميم أفضل الممارسات عن مشاركة الناس في التنمية 

 .محلية؛ والمساعدة في تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية يوجهها المجتمعال
 

يدعم هذا . للمؤسسات األهليةتعزيز استدامة العمل التنموي : الهدف الخامس .13

الهدف السبل والوسائل الكفيلة باستدامة كل ما قيل سابقا إلى ما بعد اإلطار الزمني لهذه 

 وحدها بل المؤسسات األهليةط على استدامة ا الهدف ال يركز فقذولكن ه. اإلستراتيجية

أجزاء اإلستراتيجية المقترحة .  بشكل عاممؤسساتعلى استدامة العمل التنموي في هذه ال

 والمحافظة على بيئة للمؤسسات األهليةاالستدامة االقتصادية، رفع الفعالية المؤسسية : هي

توثيق أفضل الممارسات :  هيمجاالت المساعدة المقترحة لالستدامة االقتصادية. ممكنة

؛ تشجيع تبني أفضل األهلية مؤسساتالعالمية والمحلية في مبادرات االستدامة المالية لل

؛ تشجيع التخطيط االستراتيجي المؤسسات األهلية فيالممارسات في االستدامة  المالية 

لية لزيادة واإلدارة الفعالة والتخطيط المالي وتوليد الموارد على مستوى المنظمة األه

الفعالية واالستدامة؛ تشجيع المشاركة النشطة للمعلومات وقاعدة البيانات لتعظيم استخدام 

. الموارد؛ وتشجيع قطاع األعمال والشتات على إنشاء صندوق للتنمية المجتمعية المحلية
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ر لرفع الفعالية المؤسسية، نقترح التنفيذ الفعال للتوصيات السابقة للبناء المؤسسي كعنص

لخلق بيئة . المؤسسات األهليةفي زيادة فعالية وكفاءة تقديم الخدمات وتحسين حوكمة 

دعم الدراسات : ، فإن أنواع المساعدة المقترحة هيالمؤسسات األهليةممكنة لعمل 

وتشجيع استراتيجيات االستدامة، دعم نشر وتعميم استراتيجيات االستدامة، والمساعدة 

  .مية المجتمعية الفلسطينيالفنية إلنشاء صندوق التن
 

  اإلستراتيجيةتنقيح وتنفيذ 

  

 هذه على نفس مجموعة األطراف المعنية التي اإلستراتيجيةنقترح عرض  .14

 مساندتهم ومداخالتهموغيرهم ممن تعتبر )  آب24 (اإلستراتيجيةراجعت إطار عمل 

ت المانحة ونقترح بشدة عقد مشاورات خاصة مع الجها. اإلستراتيجيةجوهرية الستكمال 

 . وقادة القطاع الخاصالمؤسسات األهليةوالمسئولين الحكوميين الرئيسيين المطلعين على 

 في المؤسسات األهلية مع  المحوريةيجدر أيضا عقد جولة أخرى من مجموعات التركيز

كن من  على أكبر عدد مماإلستراتيجيةويجب أن تشمل المسودة النهائية من . طقاالمن

وهذا سوف يضمن التقاط . شاورات المبينة أعالهلمقترحات من االتعليقات والم

عند .  النهائية لتوقعات األطراف المعنية وكذلك مشاركتهم في تنفيذهااإلستراتيجية

  .، البد من نشرها وتعميمها على أكبر نطاق ممكناإلستراتيجية استكمال

  

 وغير مقراطيةودي إرساء آلية تعاونية بغرض ضمان ملكية كافة األطراف نقترح .15

البد من وضع نظام للتقييم والمتابعة لضمان استخدام . اإلستراتيجيةهرمية عند تنفيذ 

ينبغي التفكير جديا بعقد اجتماع .  بشكل فعال وتحقيق األثر المرجو منهااإلستراتيجية

  .اإلستراتيجيةسنوي لكافة األطراف المعنية لتقييم تنفيذ 
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  جيةاإلستراتي سياق –الجزء األول 

  

  المقدمة  .أ 

  

عنصر استقرار في المجتمع و على مدى السنوات  المؤسسات األهليةشكلت  .1

فقد تمكنت من خلق الجسر الذي مكن الشعب الفلسطيني من العبور . الفلسطيني

اليوم، وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة عملية . من مرحلة احتالل إلى أخرى

حالة طوارئ بعد أن علق المانحون بناء الدولة، ألقيت فلسطين مرة أخرى في 

المؤسسات وهكذا بينما كانت مجموعة من . دعمهم للحكومة المنتخبة شرعيا

اضطرت هذه  تستعد للمباشرة بدور جديد للمشاركة في عملية بناء الدولة، األهلية

  .المؤسسات مرة أخرى إلعادة تركيز طاقاتها على تقديم اإلغاثة الطارئة

  

 الفلسطينية تظهر عليها عالمات اإلرهاق في خضم هليةالمؤسسات األمجموعة  .2

فمن جهة، من المتوقع منها التعويض عن ضعف الحكومة في . الضغوط المختلفة

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تقوم بتعزيز قضية . تقديم الخدمات األساسية

سياسات الناتجة عنها قد المقاومة االحتالل مع ضمان أن مؤسسات الدولة و

وفي خضم هذا كله، تواجه . سست بمقتضى توقعات الشعب الفلسطينيتأ

 انتقادا لممارساتها من قبل مختلف قطاعات المجتمع ليس أقلها المؤسسات األهلية

 الفلسطينية مستقبال المؤسسات األهليةتواجه مجموعة .  نفسهاالمؤسسات األهلية

الجمهور الشديدة فلم يكن في أي وقت مضى أن وقعت تحت وقع رقابة . عصيبا

هذا هو السياق الذي .  سواء في المجتمع الفلسطيني أو من قبل أطراف خارجية–

  .اإلستراتيجيةيتم فيه تحضير 

  

ع  في المجتمالمؤسسات األهلية من ة مجموعة كبيراإلستراتيجيةتستهدف هذه  .3

 أهلية في هذه الورقة اصطالحا ليشمل ؤسساتيستخدم مصطلح م. الفلسطيني

 المجتمعية المؤسسات ذات التوجه التنموي ومؤسسات أهلية الخيرية والتالمؤسسا
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المصلحة ، وغيرها من المجموعات غير الربحية المنظمة لخدمة 1)القاعدية(

 تتوجه اإلستراتيجيةبسبب وضعها الفريد من نوعه في المجتمع، فإن . العامة

يم إغاثة مباشرة التي تتعدى مجرد تقد" التنموية للمؤسسات األهليةبشكل خاص 

تنمية قدرة المجتمع الداخلية على خلق نظام موازي بديل وفورية، وتحاول 

 لنفسها المؤسسات لقد حفرت هذه  2." وقادر على مقاومته–لالحتالل اإلسرائيلي 

 المؤسساتمكانا يضعها بين المجتمع والحكومة والمانحين والمجموعات المدنية و

 في موقع المؤسسات األهليةهذه . ل والمجتمع الدوليالفلسطينية التقليدية وإسرائي

 .استراتيجي يسمح لها بالتأثير على مستقبل المجتمع الفلسطيني
  

 أتت  تخص من؟اإلستراتيجيةهذه : طرح السؤال في إحدى جلسات التشاور .4

خالل مركز تطوير المؤسسات األهلية و  من اإلستراتيجيةالمبادرة لتحضير هذه 

تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المؤسسات األهلية الفلسطيني الذي سيعمل على 

حققت حيث . و الممول من قبل البنك الدولي باإلضافة إلى مانحين آخرين

نجاحا في   الفلسطينيةالمؤسسات األهليةالمرحلتان األولى والثانية من مشروع 

، مكنت وبشكل خاص.  على تلبية احتياجات الفقراءالمؤسسات األهليةمساعدة 

 على تقديم خدمات أساسية المؤسسات األهليةهاتان المرحلتان من البرنامج 

ضرورية للغاية للفلسطينيين الفقراء والمهمشين وكذلك ألولئك الذين عزلوا 

وتمكنت أيضا من المساهمة في . جغرافيا بفعل الحواجز التي تفرضها إسرائيل

 مما عزز قدرتها مؤسسات األهليةالزيادة الشفافية لدى الحاصلين على المنح من 

على الحصول على تمويل المانحين ورفع مستوى التعاون واقتسام المعلومات بين 

 عدة جهود تية، بذل الفلسطينالمؤسسات األهليةبخالف مشروع . مؤسسات أهليةال

 على تأدية دورها الهام في المؤسسات األهليةفي السنوات األخيرة لمساعدة 

 المؤسسات األهليةولكن، في الظرف الراهن، يحتاج قطاع . نيالمجتمع الفلسطي

 .إلى التقوية وتطوير القدرات وتعزيز الصفوف
  

                                                 
  . رغم التباين بين هذه المؤسسات عندما يكون ذلك ضروريا 1
  2005، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، رام اهللا وغزة، "2004تقرير التنمية البشرية لمناطق السلطة الفلسطينية " جامعة بيرزيت،  2
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 كجزء من تحضيرات اإلستراتيجيةشاركت مجموعة من المستشارين في تحضير  .5

ليس القصد من ولكن، .  الفلسطينيةالمؤسسات األهليةالمرحلة الثالثة من مشروع 

مركز تطوير المؤسسات األهلية  لإستراتيجيةتكون  أن اإلستراتيجيةهذه 

 مع مجتمع اإلستراتيجيةمن المأمول أن يتم إعداد هذه . فقط ةالفلسطيني

دور .  في فلسطينالمؤسسات األهلية نيابة عن مجتمع المؤسسات األهلية

المؤسسات  المناسبة لتنمية قطاع اإلستراتيجيةالمستشارين هو إجراء دراسة حول 

في ظل الوضع الراهن في فلسطين والبناء على إنجازات برامج ومشاريع  األهلية

من المتوقع أنه إذا ما شارك عدد كبير من . المانحين في السنوات األخيرة

 وإذا ما تماشت مع اإلستراتيجيةاألطراف المعنية في عملية التحضير لهذه 

ذه األطراف توقعاتهم، فإنها سوف تستخدم كوسيلة لتحقيق تعاون أكبر بين ه

 .المعنية لتحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة في فلسطين
  

.  سنوات5 – 3 أن تغطي فترة اإلستراتيجيةكانت النية أصال من وراء هذه  .6

وقد .  أوسع يمكن استخدامها لمرحلة زمنية أطولإستراتيجيةولكن ما نتج كان 

 ومع توقعات يةالمؤسسات األهلصيغت للتعامل مع نقاط الضعف المطروحة لدى 

األطراف المعنية للدور الذي ينبغي أن تؤديه هذه المؤسسات لمعالجة كل من 

إنها كبيرة وطموحة نظرا لضخامة . المشاكل الحالية والمخاوف بعيدة المدى

هناك . االحتياجات وكبر حجم التوقعات ومحدودية القدرات وندرة الموارد

من المتوقع . اإلستراتيجيةة تنفيذ هذه توصيات في نهاية الورقة حول كيفية إمكاني

وحيث إن . أن يتم التنفيذ بشكل تعاوني بين مختلف األطراف صاحبة العالقة

 الثالثة من المرحلة سوف يتولى دور إدارة المؤسسات األهليةمركز تطوير 

 فمن المتوقع أن يقود عملية تنفيذ ،مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية

 .اإلستراتيجية
  

القسم األول يعرض معلومات حول خلفية الوضع لهذه . قسم الورقة إلى قسمينتن .7

يشمل الجزء الثاني .  وكذلك إطار العمل المستخدم إلعداد الدراسةاإلستراتيجية

 .المؤسسات األهلية المقترحة لتطوير قطاع اإلستراتيجية
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  اإلستراتيجيةإطار عمل صياغة   .ب 

  

 المؤسسات األهلية هو تحديد الدور المرجو من قطاع تيجيةاإلسترااألسلوب المتبع في صياغة . 8

في السياق الحالي للمجتمع الفلسطيني، وباألخص الدور الذي يتوقعه معظم األطراف المعنية في 

 المؤسسات األهليةوقد طبق هذا األسلوب مع اعتبار توسع دور . المؤسساتالمجتمع من هذه 

 تسعى لجعل اإلستراتيجيةوهكذا، فإن .  في فلسطينمقراطيةالديوكذلك تغير التوقعات منها مع نمو 

 الفلسطينية نظرا ألنها الديمقراطية طرف فاعل أساسي في تشكل نمو المؤسسات األهليةقطاع 

  .إحدى أكثر المؤسسات استقرارا في هذا المجتمع

  

  : من الدراسة هوالهدف. 9

  

  .في فلسطين المؤسسات األهليةتعريف السياق الراهن للتنمية ووضع  •

الحكومة، القطاع الخاص، الهيئات المانحة، (تحديد ما تعتبره األطراف المعنية الرئيسية  •

القاعدية، والمفكرين في ( المجتمعية المؤسسات المحلية والدولية، المؤسسات األهلية

تحديات تواجه األمة خالل السنوات الثالث القادمة والدور المتوقع ) األوساط األكاديمية

 . لصد تلك التحدياتالمؤسسات األهليةمن 
 من أداء الدور المتوقع منها خالل السنوات المؤسسات األهلية تمكن إستراتيجيةاقتراح  •

 .القادمة
 . المقترحةاإلستراتيجيةتحديد الموارد والتدابير المؤسسية الالزمة لتنفيذ  •

  
  المنهجية. 10

  

 من خالل تحليل للوضع وهي إجراء اإلستراتيجيةتم اتخاذ الخطوة األولى لتحضير هذه  10.1

 ليشم. المؤسسات األهليةمراجعة األدبيات المتوفرة لرسم صورة السياق الحالي لعمل 

 االقتصادي والسياسي، خطط التنمية الحالية للحكومة، –السياق على الوضع االجتماعي 

 ت األهليةللمؤسسالقطاع األعمال، التطور التاريخي االستثمارات والمبادرات المتوقعة 

 في العقد األخير، المؤسسات األهليةالفلسطينية، أنواع البرامج والمشاريع التي تنفذها 
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، وجهود بناء القدرات األساسية التي المؤسسات األهليةالجهود األساسية لتطوير قطاع 

غني عن القول، أن هذه الورقة استفادت من الدراسات العديدة التي .  تمت في الماضي

ويعطي هذا الوضع تصورا شامال لمدى تعقيد .  الفلسطينيةالمؤسسات األهلية غطت قطاع

كما يطرح محاور لحدود . الوضع الحالي في فلسطين ولحتمية ومحدودية جهود التنمية

  .وإمكانات تغير ذي معنى خالل فترة التدخل المقترحة

  

اقشات مجموعات مقابالت مع األطراف المعنية ومناشتملت الخطوة الثانية على إجراء  10.2

 أجريت المقابالت مع شخصيات اعتبرت مصادر .المؤسسات األهليةمحورية بين 

من الحكومة والقطاع الخاص والوسط األكاديمي والجهات المانحة  معلومات أساسية

ويعتقد بأن مجموعات .  الدولية التي كانت موجودة خالل تلك الفترةمؤسسات أهليةوال

أجريت مقابالت منفصلة في . ر تأثيرا في المجتمع الفلسطينياألطراف المعنية هي األكث

كما أجريت لقاءات المجموعات المحورية بين ممثلين عن . ضفة الغربية وغزةال

ت عند اختيار الشخصيا.  في غزة وطولكرم ونابلس والخليل ورام اهللالمؤسسات األهلية

نت هناك محاولة إلدخال ، كاالمؤسسات األهليةمن  التي استخدمت كمصادر للمعلومات

 السابقين المؤسسات األهلية الصغيرة والمتوسطة والكبرى وكذلك قادة المؤسسات األهلية

 المؤسسات األهليةالذين انتقلوا إما إلى الحكومة أو القطاع الخاص أو الهيئات المانحة  أو 

مؤسسات مركز تطوير ال وقد تم اختيار هؤالء األشخاص من قبل المستشارين .الدولية

المركز و الذين  من قاعدة بيانات كبيرة لألفراد الذين لهم عالقة مع األهلية الفلسطينية

 لقدراتهم على التعبير عن آراء مجموعة األطراف ركزختيروا بناء على تصور الما

  :وقد أجريت المحادثات التالية لتحديد التالي. المعنية التي ينتمون لها

  

  .ية التي يتوقعون أن تواجه األمة خالل السنوات الثالث القادمةالقضايا والتحديات األساس •

 . لمواجهة تلك التحدياتالمؤسسات األهليةاألدوار الذي يرغبون في أن تؤديه /الدور •
 . في مواجهتها لتلك التحدياتالمؤسسات األهليةنقاط الضعف والقوة التي يرونها في  •
 .األدوار المرغوب فيه/ ا من أداء الدور لتمكينهللمؤسسات األهليةالتدخالت المقترحة  •
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 الذي يشمل اإلستراتيجيةالخطوات السابقة وفرت المعلومات الالزمة لصياغة إطار  10.3

عرض إطار عمل بعد ذلك تم .  في هيئتها األوليةلإلستراتيجيةالعناصر األساسية 

كين في  على األطراف المعنية الذين أجريت معهم المقابالت ومع المشاراإلستراتيجية

 في اإلستراتيجية شخصا عرض إطار عمل 60حضر ما مجموعة . مجموعات التركيز

 قائمة المشاركين في –أنظر الملحق ب . ( آخرون في غزة30الضفة الغربية وحضره 

  ).2006 آب 24 – اإلستراتيجيةمشاورات حول إطار عمل 

  

ر تعقيبات وتوصيات تم  األولية هذه مع األخذ باالعتبااإلستراتيجيةكتبت مسودة ورقة  10.4

استخدمت البيانات ذات العالقة من . تلقيها خالل جلسات التشاور مع األطراف المعنية

األدبيات المتوفرة لتأكيد أو نقض اآلراء التي قدمها األشخاص مصادر المعلومات ولتحليل 

من المتوقع أن يتم عرض مسودة . الدليل مقارنة مع تصورات األطراف المعنية

 على األطراف المعنية مرة أخرى لضمان تأييد أكبر عدد ممكن من المجتمع اتيجيةاإلستر

  .صاحب العالقة قبل استكمالها

  

عمل .  هو الوقتاإلستراتيجية كان القيد األساسي في ورقة .القيود والمحددات .11

. اإلستراتيجية أسابيع إلعداد هذه ة لمدة أربعمكثفالمستشارون في ظل جدول 

 لمراجعة األدبيات وأسبوعين للمقابالت مع األطراف المعنية اوأمضوا أسبوع

وقد أدى قصر مدة العمل إلى الحد .  آخر لكتابة الورقةاومجموعات التركيز وأسبوع

من عدد األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت مع عدد محدود من مجموعات 

جتمعية  المالمؤسساتولم يتمكن المستشارون خصوصا من الحديث مع . التركيز

الكثير من األشخاص . التي كان من شأنها تقديم تصور غني من القاعدة) القاعدية(

الذين يلزم مقابلتهم لم يكونوا موجودين خالل الفترة القصيرة التي أجريت فيها 

خالل المقابالت  مؤسسة 150 شخص يمثلون 150مع ذلك، تم التقاء . المقابالت

أجريت معهم المقابالت قدموا بصيرة نافذة لهذه األشخاص الذين . ومجموعات التركيز

كما ).  قائمة األشخاص مصادر المعلومات–ب  انظر أيضا الملحقين أ و. (الدراسة

أن قصر اإلطار الزمني للدراسة لم يسمح بوقت كاف إلجراء مراجعة شاملة لكمية 

وثائق  في فلسطين أو الحصول على المؤسسات األهليةاألدبيات المتوفرة حول عمل 
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 هذه ال اإلستراتيجيةوعليه، فإن ورقة . ناء سياق الدراسةغأخرى كان من شأنها إ

 في المؤسسات األهليةتدعي أنها تحليل شامل لتطوير سياق التنمية الفلسطينية ودور 

بل هي محاولة لعمل تقييم سريع للتوقعات والحلول الممكنة للتحديات . مستقبل األمة

ي مضطرب بسبب ارتفاع توقعات الجمهور وحجم الضغوط في تنظيم مجتمع ديناميك

  .بسبب البيئة المعقدة مما يتطلب اهتماما عاجال

  

لم يتمكن . المقيد الثاني هو أن الدراسة واجهت مشكلة الحركة في فلسطين .12

خالل االتصال المرئي، (المستشارون من الحديث سوى عبر التقنيات اإللكترونية 

أجريت مشاورات منفردة مع األطراف ). د اإللكترونياالتصال الهاتفي أو البري

 بينما التبادل كان اإلستراتيجيةالمعنية في غزة والضفة الغربية لعرض إطار عمل 

 من الجانبين االلتقاء في جلسة المؤسسات األهليةسيكون ديناميكيا أكثر لو تمكنت 

  .تشاور واحدة

  

  االستنتاجات األساسية  . ج

  

لقد جمعنا المعلومات التالية . اسي واالقتصادي في فلسطين السي–الوضع االجتماعي  .13

 واألطراف المعنية بها حول التحديات المتوقعة خالل السنوات المؤسسات األهليةمن 

  .الثالث القادمة
 

القيود المفروضة على حركة ف. يظل أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينيةاالحتالل اإلسرائيلي  13.1

على الواردات والصادرات وعدم تحويل عائدات الجمارك مع الناس والبضائع والسيطرة 

 االقتصادي الستقرارلغياب لليقين واستمرار توسع جدار العزل والضم كل هذا أدى إلى 

. في ظل هكذا ظروف، يصعب التوصل إلى خطط بعيدة المدى. والسياسي واالجتماعي

  .كما يصعب تخيل حدوث أي نوع من التنمية
 

. ى األطراف المعنية هو أن السنوات الثالث القادمة سوف تكون أقسىالتوقع السائد لد 13.2

رفض إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والجمارك بعد انتخاب حكومة تقودها حماس، 
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  هجمة الواليات المتحدة على 3.وزيادة الضوابط األمنية تعتبر عالمات تنذر بالخطر

لمجتمع الدولي لفرض شروط أكثر اإلرهاب قد تؤدي إلى قيود مالية أكبر وستفضي با

 من حيث تكلفة عملها وحدود هليةاألمؤسسات كل هذا له أثر كبير على ال. على مساعداته

وتتزايد المخاوف من أن ضم األراضي والقيود على الحركة سوف . ما يمكنها القيام بها

في . ةمما سيفرض قيودا إضافية على الحركتقطع أوصال الضفة الغربية إلى كانتونات 

الوقت ذاته ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بالتوصل إلى تسوية سياسية مقبولة بين فلسطين 

 رغبة قوية لدى المجتمع الدولي في فرض ال تظهركما . وإسرائيل في السنوات القادمة

  .ضغوط أكبر على إسرائيل لإلقرار بسيادة فلسطين

  

 وأصحاب العالقة المؤسسات األهليةا التحديات التنموية التي تتوقعه. ات التنمويةالتحدي 13.3

 :فيها ملخصة في مجموعة القضايا التالية
  

 وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية فريسة عدم التحضير ألثر . ضعف أسلوب الحكم 13.4

الضغط المالي من إسرائيل والواليات . 2006االنتخابات التشريعية في كانون الثاني 

انت السلطة ما زالت في طور إنشاء بنيتها التحتية المتحدة والدول المانحة أتى بينما ك

 .للحكم
  

 والبرامج الالزمة الرؤية التنمويةيسود الشعور بأن الحكومة ال تتولى القيادة من حيث  13.5

نظرا ألن جزءا كبيرا من موازنتها يتأتى من المساعدات الدولية، فقد ساد . لتحقيقها

شعر األشخاص الذين أجريت معهم . الشعور بأن المانحين يفرضون األجندة الوطنية

كما شعر . المقابالت بوجود قصور في عمليات التخطيط وآليات التنسيق داخل الحكومة

آخرون بأن الهيئات الحكومية ليس لها والية واضحة وأن البرامج والمشاريع أحيانا ال 

ضعيفة في  الكفاءةوينتشر الشعور بأن . تلبي االحتياجات واألولويات الفعلية للمجتمع

هكذا، فإن . غالب األحيان في مجال التخطيط المالي وتعاني من ضعف الموارد البشرية 

                                                 
رار حجز عائدات الضرائب والجمارك، والقيود على التجارة والعمالة، وتقلص تدفق المساعد قد تجعل  يقدر البنك الدولي بأن استم 3

 30ستتراجع بنسبة ) الدخل المحلي الحقيقي لكل نسمة(، والمداخيل الشخصية 2006 بالمئة عام 27إجمالي الداخل المحلي يتراجع بنسبة 

 47في ظل هذا السيناريو قد تصل معدالت البطالة إلى .  تعادل أزمة اقتصادية عميقة سنة واحدة من تراجع النشاط االقتصادي–بالمائة 

  .2008 بالمائة مع حلول العام 74بالمائة ومعدالت الفقر إلى 
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كان ضعيفة وخاصة ، سواء على صعيد الكمية أو النوعية، تقديم الخدمات األساسية

 .للمجموعات والمناطق المهمشة، ومن المتوقع أن تسوء أكثر بفعل التراجع االقتصادي

  

بدو بين الذين أجريت معهم مقابالت الرضا بخطة التنمية متوسطة من المؤسف أنه ال ي 13.6

 تنص الخطة على أن 4. التي صاغتها وزارة التخطيط2006 – 2005المدى لألعوام 

. عملية التخطيط ترتكز إلى دراسات سابقة وعمليات تشاور بين مختلف األطراف المعنية

 وتحدد أولويات صريحة في وتحدد بوضوح التوجه التنموي بناء على دراسات موسعة

من الواضح عدم توفر الجهود الكافية للحصول على التأييد الشعبي . تخصيص الموارد

 .مؤسسات أهليةللخطة، وبخاصة بين ال
  

 في الحكومة وغياب الشفافية والمساءلة الفساد المالي واإلداريهناك شكاوى بخصوص  13.7

من جهة ثانية اشتكى . مور أخرىمع وجود الواسطة وضعف الضوابط الداخلية من بين أ

بعض المسئولون الحكوميون من أن تجاوب المانحين مع هذه المشكلة أتى بعكس النتائج 

 مؤسسات أهليةمباشر للالفقد قالوا إن ممارسات بعض المانحين في منح التمويل . المرجوة

ورنت مع تصل لعدد محدود من الناس إذا ما ق المؤسسات يقلل من شأن الحكومة ألن هذه

 .الحكومة
  

التوقع أن . رغم مشاعر اإلحباط هذه كان هناك اتفاق عام على الحاجة لدعم الحكومة 13.8

 –تفرض الحكومة قيادتها في إنشاء نظام حكم فعال حتى في سياق المشاكل االجتماعية 

أشار البعض إلى أنه يمكن ممارسة الحكم الرشيد تحت أي . السياسية واالقتصادية

ناك شعور بأن الفصائل السياسية غير قادرة على العمل معا؛ وأنها تهتم ولكن ه. ظروف

 .بأجندتها السياسية أكثر من اهتمامها بعمليات اإلصالح ومأسسة القانون والنظام

ولكن كما . هليةاألمؤسسات  عبارة عن قانون مثالي لل2000 لسنة 1بعدة طرق فإن القانون رقم 

باختصار فلسطين عبارة عن ديمقراطية : "يجي للسالم العالمييقول ناثان براون من وقفية كارن

إن نكبة فلسطين هي أنها على الورق تمتلك العديد ." مشكلتها الكبرى أنها غير موجودة. نموذجية

                                                 
وقد تم تحديثها فعال من ). بدون تاريخ(، السلطة الوطنية الفلسطينية "2007 – 2005خطة التنمية متوسطة المدى " وزارة التخطيط،  4

  .2008 – 2006الل خطة التنمية متوسطة المدى خ
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من المؤسسات ولديها إجراءات دولة ديمقراطية ذات سيادة ولكنها في الواقع تظل مرهونة بين 

فلسطين هي تقريبا شريط . ب األمن واالحتالل اإلسرائيلياالنتفاضة وتصاعد البطالة وغيا

ففي حين معظم الدول العربية لديها مؤسسات دولة محكمة لقبضتها : النيجاتيف لجيرانها العرب

ولكن بدون ديمقراطية، فإن الفلسطينيين هم العكس في األساليب وإجراءات الديمقراطية، ولكن 

وهكذا، كما هو ".  خضم أحد أعقد الصراعات في العالمفي"مؤسساتها ليست قادرة على التجذر 

قريب جدا على الجمعيات الخيرية الفلسطيني حال الكثير من القوانين الفلسطينية، فإن قانون 

الورق من نموذج الحكم الرشيد؛ ولكن الواقع الملموس للحياة شديد التقلب، فالدولة المحتلة تجعل 

  .الواقعمن الصعب معرفة مدى صلة القانون ب

  
/ المجلد السابع، العدد الرابع/ ، الجريدة الدولية لقانون عدم الربحية" في دول عربية مختارةالمؤسسات األهليةقوانين "البيار كريم، 

  2005أيلول 

 
 أهم مخاوف اللحظة هي كيفية تمكين المتضررين .زيادة الطلب على الخدمات األساسية 13.9

سلطة الفلسطينية الخدمات األساسية التي يستخدمها تقدم ال. بشدة من األزمة من الصمود

من المدارس، بينما تسير % 75تدير وزارة التربية والتعليم العالي نحو . جل السكان

 مستشفى عمومي بينما تدير 22من عيادات الصحة األولية؛ وتدير % 62وزارة الصحة 

خصصي أصغر  مستشفى ت12 المؤسسات األهليةوكالة الغوث مستشفى واحد وتدير 

 ةوزارة الصحة هي المقدم الرئيس لعدد من الخدمات الحيوية بما فيها كاف. حجما

 المؤسسات األهليةعلى الرغم من أن األمم المتحدة و" تفيد األمم المتحدة بأنه 5.المطاعيم

سوف تصعد من عملياتها اإلنسانية، فإنها قد ال تكون قادرة على تلبية الزيادة السريعة في 

المساعدة اإلنسانية في مستويات . ياجات وخاصة في مواجهة القيود على الحركةاالحت

 مليار دوالر استثمرت في المساعدة اإلنسانية منذ العام 1.1 تقريبا –عالية بالفعل 

ستكون هناك حاجة لمساعدات إنسانية أكثر بكثير للمحافظة على الوضع القائم . 2000

من المتوقع أن يكون تقديم . ى السلطة الفلسطينيةإذا ما تقلص التمويل الذي يصل إل

الجارية اإلضافية للتمويل من خالل موارد / المساعدة أكثر كلفة بسبب المصاريف اإلدارية

                                                 
  2006 نيسان 11". تقييم المخاطر اإلنسانية المستقبلية في األراضي الفلسطينية المحتلة" األمم المتحدة،  5
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ستقل فعالية االستهداف لهذه المساعدات في غياب التنسيق مع . أصغر بديلة ومتعددة

  6."السلطة الفلسطينية
 

وفرة ونوعية وإمكانية الحصول على قة حقا بشأن  قلالمؤسسات األهليةوعليه، فإن  13.10

وإعادة بناء ) مياه، كهرباء، طرق زراعية( مثل البنية التحتية اإلضافية الخدمات األساسية

مقدرا تغطية الخدمات ونوعيتها، وتوفر الموارد (البنية التحتية المدمرة، والصحة والتعليم 

رفاه األطفال والعائالت الفقيرة مساعدة (ي ، والحماية والدعم االجتماع)البشرية المناسبة

). السجناء وعائالتهم، إعادة تأهيل السجناء المحررين، أصحاب اإلعاقات وكبار السن

مناطق :  المناطق  الجغرافية والناس المهمشينهناك أيضا مخاوف بشأن أثر هذه على

  .اب اإلعاقاتزراعية، المناطق المتأثرة بالجدار، النساء، األطفال، الكبار، وأصح

  

 واألطراف المؤسسات األهلية نتيجة للتدهور االقتصادي فإن .تراجع االقتصاد الوطني 13.11

المعنية قلقة بشأن احتمال عدم تمكن السلطة الفلسطينية من تغطية عملياتها؛ وأنها ستظل 

في واحد من تقاريره . معتمدة على الدول المانحة مما سيجعلها عرضة أكثر إلمالءاتهم

السلطة الفلسطينية تواجه حاليا أزمة مالية من شأنها "رة، يشير البنك الدولي إلى أن األخي

 كانت السلطة الفلسطينية قد 2005في واقع األمر مع نهاية ... أن تهدد وجودها برمته

وصلت بالفعل إلى وضع مالي غير قابل لالستدامة، حيث كانت تصفي موجوداتها أو 

 7."هاا لتغطية تكاليف رواتبهترهن
  

تعليق تحويل العائدات، . "التوقعات متشائمة أيضا إذا ما ظلت الظروف الراهنة على حالها 13.12

. تقييد حركة الفلسطينيين وتنقالتهم والحد من التدفقات يسبب ضررا اقتصاديا جسيما

والمداخيل ، 2006 بالمائة سنة 27يتراجع إجمالي الدخل المحلي لكل نسمة بنسبة 

 بالمائة، تقصير لمدة سنة بالنشاط االقتصادي يعادل أزمة 30سبة الشخصية تراجعت بن

 8."ئةا بالم74 بالمائة والفقر يصل 47، تصل البطالة إلى 2008مع حلول . حقيقية
  

                                                 
  7.  األمم المتحدة، نفس المصدر السابق، ص 6
  .2006 أيار 7ك الدولي، ، البن"األزمة المالية الفلسطينية الوشيكة، عالجات ممكنة" البنك الدولي،  7
  .2006، نشرة ربع سنوية يصدرها مكتب الضفة الغربية وغزة، نيسان "آخر أخبار الضفة الغربية وقطاع غزة" البنك الدولي،  8
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.  االقتصاديةاألزمة أخطر النتائج المتوقعة لتصعيد ماأن الفقر والبطالة ه. الفقر والبطالة 13.13

من هؤالء هم عاطلين عن العمل حاليا بسبب % 40تشير بيانات البنك الدولي أن قرابة 

 وستصعب 9.تركهم العمل في إسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية والمناطق الصناعية

لقد دفعت فلسطين ثمنا باهظا . القيود المفروضة على التنقل من الوضع بالنسبة لآلخرين

ار االقتصادي الذي أدى فهي لم تنتعش بعد من االنهي. لقاء تبعيتها االقتصادية إلسرائيل

وصلت البطالة في .  بالمائة منذ بدء االنتفاضة الثانية35إلى تراجع دخل الفرد فيها بنسبة 

 مستويات الدخل المتدنية، التي ترجع جزئيا 2004.10 بالمائة سنة 27.5إلى األراضي 

 47، نحو 2005مع حلول . إلى ارتفاع معدالت البطالة، أدت إلى تصاعد معدالت الفقر

 مليون نسمة، كانوا يعيشون تحت خط الفقر 1.7بالمائة من الفلسطينيين، أي قرابة 

 16أي نحو ( ألف شخص 600أكثر من . الرسمي وهو دوالرين باليوم للشخص الواحد

 وغير قادرين على تحمل على أنهم يعيشون في فقر مدقعمصنفون ) بالمائة من السكان

 .11ضروريات الحياة األساسية
  

 أثر خاص على موظفي السلطة ال  لهحويل العائدات من قبل إسرائيل سوف يكونعدم ت 13.14

 مع متوسط عدد أفراد األسرة الذي .2006 ألف والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ آذار 152

 بالمائة من 25نحو ( ألف شخص 900يصل إلى ستة أشخاص كحد أدنى، فإن أكثر من 

سكان غزة أكثر تضررا بسبب هذا الوضع نظرا .  الدخلفقدانيعانون حاليا من ) السكان

 12. بالمائة من السكان يعملون لدى السلطة الفلسطينية40ألن 
  

 يبدو أن غياب القيادة المتزامن مع الصراعات السياسية الداخلية في .التشرذم االجتماعي 13.15

مخاوفهم  المشاركون في الدراسةأبدى األشخاص . الحكومة يضر بالعالقات االجتماعية

ن أن ضعف الحكومة يؤدي إلى مؤسسات ضعيفة وفشل سيادة القانون مع نتائج أخرى م

/ هناك تقطيب ثقافي وأيديولوجي. تتمخض عن الصراع الداخلي في المجتمع الفلسطيني

يبدو أن الناس قد . ديني متنامي مع تراجع لدور الحمولة في النظم السياسية واالجتماعية

                                                 
  .، نفس المصدر السابق"آخر أخبار الضفة الغربية وغزة" البنك الدولي،  9

  2007 - 2005وطنية الفلسطينية  وزارة التخطيط، خطة التنمية متوسطة المدى للسلطة ال 10
   البنك الدولي، الضفة الغربية وغزة، تطوير برنامج لإلنعاش، خطة التنمية متوسطة المدى 11
  " نقس المصدر السابق–تقييم " األمم المتحدة،  12
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ع الفلسطيني في خضم ضغوط الفقر وتواصل القمع وعدم فقدوا إيمانهم بتكامل المجتم

 .تشكيل القيادة الوطنية لقدوة للشعب
  

فقد شعر بعضهم بأن . وبهذا تصاعد اإلحباط بين معظم من أجريت معهم المقابالت 13.16

حتى إن البعض شعر . اإلصالح لن يعني شيئا إذا ما ظلت فلسطين تحت سيطرة إسرائيل

بالكامل وأن تترك إسرائيل تسيطر وتدفع ثمن احتاللها بدال بضرورة أن تستقيل الحكومة 

 . وهذه رؤية يعارضها آخرون بشدة–من نقل تكلفة االحتالل إلى المجتمع الدولي 
  

من المواضيع التي تكررت في المحادثات . ما زال هناك البعض الذي يتبنى نظرة متفائلة 13.17

 البعض بأن الناس عانت من وهم  شعر.كيفية الصمود واألداء الجيد رغم االحتاللكان 

" دولة"االستقرار الذي أوجده إنشاء السلطة الفلسطينية وبدأت تتصرف كما لو كانت هناك 

تحت " أن الالزم هو وضع الخطط لسيناريو واوشعر. وكما لم يعد االحتالل موجودا

ن تشكل الجدار البد أ/ أما األشخاص من القطاع الخاص فيعتقدون أن الحواجز". االحتالل

 وأن الحياة يجب أن تستمر وأن هذه الوقائع ال –جزءا من تخطيط األعمال التجارية 

في الوقت ذاته، شعر . يمكن استخدامها كذريعة للتوقف عن العمل حتى يزول االحتالل

ويرى البعض . آخرون بأنه ال يجوز التغاضي عن االحتالل ويجب مواصلة الكفاح ضده

 الثقافي واأليديولوجي؛ فرصة لتقييم الذات والتأمل بكيفية تقوية هذا على أنه فرصة للحوار

 .المجتمع على الرغم من  االحتالل
  

ربما تكون أهم استنتاجات تقرير  التنمية البشرية الفلسطيني أن التمكين حسبما تم تعريفه في 

تى يتمكن من السياق الفلسطيني يعني تعزيز الطاقة الكامنة الهائلة لدى المجتمع الفلسطيني ح

المحافظ على وجوده على األرض الفلسطينية والتطور إلى مجتمع قابل للحياة وقادر على 

وهذا يتطلب تفعيل كل الطاقات النائمة . المحافظة على هويته الثقافية والوطنية وتنمية كافة موارده

از مساعيها بغرض إنجتها  وتنمي– الكامنة في األفراد والمؤسسات ونظم القيم –في المجتمع 

  .التاريخية من أجل تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة

  
  2. ، ص2004تقرير التنمية البشرية الفلسطيني 
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   في فلسطينللمؤسسات األهليةالوضع الحالي  .14

  

 ليست ظاهرة جديدة في المجتمع المؤسسات األهلية 13.المؤسسات األهليةتطور  14.1

 جزءا منه، تواجد في فلسطين المؤسساتل هذه فالمجتمع المدني، الذي تشك. الفلسطيني

من بين األشكال األكثر شيوعا لمنظمات المجتمع المدني والتي . منذ قبل الدولة العثمانية

 الخيرية التي باشرت نشاطاتها جمعياتظهرت في مطلع تاريخ فلسطين الحديثة هناك ال

 في ظل 14.ن العثمانيمع مطلع القرن العشرين في ظل إطار عمل قانوني يحكمه القانو

 العثمانية، ظهرت الجمعيات الثقافية ومختلف األندية بغرض المناصرة –السيادة التركية 

وكانت تقليديا ترتكز . من أجل قضايا السياسة العامة لحشد التأييد الجماهيري ألهدافها

  15.على االنتماءات الدينية والعائلية وكانت تقودها العائالت الكبيرة
 

المصري عندما أسس / السياسية بتعود لفترة الحكم األردني المؤسسات األهليةأما جذور  14.2

 المهنية والخيرية المؤسساتالفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعة من 

لتلبية احتياجات مجموعات محددة من السكان وإما مساعدة أو تكملة أو معارضة 

 من العائالت الكبرى التقليدية بل نبعت من المؤسساتلم يكن قادة هذه . ممارسات الحاكم

  16.مجموعة جديدة من النخبة السياسية المتعلمة

  

فقد .  أدى دورا حيويا في فترة االحتالل اإلسرائيليالمؤسسات األهليةالجيل التالي من  14.3

 الخيرية الظهور لتلبي الحاجة الملحة للخدمات األساسية للسكان المؤسساتعاودت 

                                                 
 الدراسات األكاديمية هذه فقد غطت العديد من.  ال يحاول هذا الجزء أن يطرح تحليال تاريخيا شامال للمؤسسات األهلية الفلسطينية 13

في ) 1998(، جورج جقمان )1997(، روبنسون )1999(برغوثي : النقطة في مناطق السلطة مما يعطي سردا تاريخيا غنيا، ومن بينها

 .2005مركز بيسان لألبحاث والتنمية، دور وأداء المؤسسات األهلية الفلسطينية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، كانون أول 

ولكن هذا القسم يحاول فقط عرض نبذة تاريخية مختصرة عن التاريخ الغني والقيم للمؤسسات األهلية الفلسطينية بغرض وضعها في 

  .سياقها الحالي
 إسرائيل للسياسة واالقتصاد والثقافة، المجلج –، جريدة فلسطين "مناظير تنموية: قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية" جرار، عالم،  14

  2005، 1، العدد 12
 المؤسسات دور – سنة من االحتالل 30نشاط المؤسسات األهلية ومسألة التحديات واآلفاق الفلسطينية، إنهاء " عبد الهادي، مهدي،  15

  2005، القدس "الهلية
   عبد الهادي، مهدي، نفس المصدر السابق 16
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 وخالل تلك الفترة، وخاصة خالل 17.قعين تحت الحاكم السلطوي الجديدالفلسطينيين الوا

 وكانت تقدم خدمات – التنموية والحقوقية المؤسسات األهليةاالنتفاضة األولى، أن ظهرت 

وقد رأت المؤسسات الخيرية . للفقراء والمهمشين في سياق غياب العدالة االجتماعية

اجات بشكل مستقل عن المحتل وروجت لفضائل  التنموية هذه االحتيالمؤسسات األهليةو

 .الصمود والمقاومة بين الشعب
  

: بين هذه الفترات، أصبحت فئة من مجموعات المجتمع المدني جزءا من الحياة الفلسطينية 14.4

؛ )المجموعات النسوية، االتحادات العمالية، حركة العمل التطوعي( الشعبية المؤسسات

؛ منظمات األبحاث واإلعالم وحقوق )اعية والصحيةاللجان الزر( التنموية المؤسسات

 ولكن، 18).مثل ألصحاب اإلعاقة، كبار السن، إلخ(اإلنسان؛ ومجموعات مصالح خاصة 

كانت المؤسسات الخيرية هي األكثر عددا وحتى الوقت الحالي، ألنها تتعامل مع 

 .االحتياجات الحيوية للسكان
  

في غياب . لدور الحاسم للمنظمات غير الحكوميةالفترات ما بين االنتفاضتين شددت على ا 14.5

 القناة األساسية للموارد من الدول المانحة المؤسساتحكومة كاملة النشاط، أصبحت هذه 

ونشأت وحدة بين مختلف أنواع . والجيران العرب إلى أولئك المتضررين بفعل الصراع

 األسف، وحدة مع. منظمات المجتمع المدني بغرض واحد هو الصمود تحت االحتالل

مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية . الهدف تشرذمت بفعل التغيرات في المشهد السياسي

ومع حلول . كسلطة حاكمة مركزية تعزز ظهور جديد للقيم التقليدية المحافظة واألبوية

االنتفاضة الثانية سيطرة هذه النظم التقليدية على السلطة الوطنية الفلسطينية التي لم 

 المشاركة الشعبية وصنع القرار التي كانت سمة التجاوب االجتماعي خالل ترث بشكلتك

 19.االنتفاضة األولى
  

 "جرار". المؤسسات األهليةكان إلنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية أثر كبير على دور  14.6

.  والسلطة الوطنية الفلسطينيةالمؤسسات األهليةيصف ثالث مراحل في العالقة بين 
                                                 

  "بق نفس المصدر السا–قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية " جرار،  17
  2006آذار "  مشروع بحثي لدليل المجتمع المدني–سيفيكس " برغوثي، مصطفى في مركز بيسان،  18
  93. تقرير التنمية البشرية الفلسطينية، ص" جامعة بيرزيت،  19
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اتسمت بغياب ) التي لحقت على الفور إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية( األولى المرحلة

أقرت الحكومة الجديدة بقيمة الخدمات التي تقدمها . المؤسسات األهليةاليقين حول دور 

في الوقت ذاته، .  والتي كانت تعلم أنها ال تستطيع توفيرها بالكاملالمؤسسات األهلية

 كمنافسين في أداء دور الحكومة الجوهري في تقديم ليةالمؤسسات األهنظرت إلى 

. المرحلة الثانية تتسم بالقبول المتبادل عندما بدأ الحوار بين القطاعين. الخدمات األساسية

 خطابها السياسي حول دور المجتمع المدني المؤسسات األهليةفي هذه المرحلة بدأت 

في طبيعة التمويل الذي كان يصلها من وهذا جلب تحوال . والديمقراطية وسيادة القانون

. تقديم الخدمات للبرامج التي تركز على النوع االجتماعي، والديمقراطية وحقوق اإلنسان

 المؤسسات األهليةتتسم المرحلة الثالثة بنوع من التعاون حيث، على سبيل المثال، تعاونت 

في الوقت الحالي . ليةالمؤسسات األهمع المجلس التشريعي الفلسطيني في صياغة قانون 

يمكن أن نلحق كل سمات هذه المراحل تشكل ديناميكيات تطور العالقة بين الحكومة 

 20.المؤسسات األهليةو
  

) 2004(تقرير التنمية البشرية الفلسطيني . اليوم يوجد في فلسطين مجتمع مدني منتعش 14.7

 ايلائل والحم تشمل القبمؤسسات اجتماعية تقليدية: يصنف هذه المؤسسات إلى قسمين

والعائالت الممتدة والشبكات المذهبية المدنية والريفية العائلية والمجموعات الدينية؛ 

 التي تشمل األحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية، والنقابات المؤسسات الحديثةو

، والمجموعات المؤسسات األهليةالعمالية، والجمعيات المهنية، والجمعيات النسوية، و

في حين أن  21. المقدمة للخدماتالمؤسساتة ومجموعات المناصرة وغيرها من اإلعالمي

 جعلت فلسطين مجتمعا تعدديا، إال أنها أيضا المؤسسات األهليةهذه الجرعة الصحية من 

ألقت به في التفاعل بين المؤسسات المدنية التي تعزز القيم المعاصرة للديمقراطية والتكافؤ 

 .زمة بالممارسات العرفية وعالقات النسب التقليدية الملتوسيادة القانون والمؤسسات
  

انظر القسم (مهما كان التصنيف ورغم  االنتقادات الشديدة التي تلحق بها في البيئة الحالية  14.8

 تستمر في أداء دور هام في المحافظة على الترابط المؤسسات األهلية، إال أن )التالي

                                                 
  " نفس المصدر السابق–قطاع المؤسسات األهلية " جرار،  20
  15. ، ص"تقرير التنمية البشرية الفلسطيني" جامعة بيرزيت،  21
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) األقل أكبر عدد يمكن الوصول إليه منهمعلى (االجتماعي، وفي ضمان أن الفقراء 

يحصلون على احتياجاتهم األساسية، معززين الصمود بين السكان والتشديد بشكل 

 .متواصل على الطموح االجتماعي في البحث عن دولة فلسطينية أصيلة
  

التجاوب مع المشكالت  في للمؤسسات األهليةالدور المتنامي .  المؤسسات األهليةضعف  14.9

لقد ظهرت هذه اآلراء في . ها عرضة لالنتقادات من مختلف القطاعات جعلالوطنية

 المؤسسات األهليةالمقابالت مع األطراف المعنية في مناقشات المجموعات المحورية مع 

 .المؤسسات األهليةحول نقاط الضعف في 
  

  هي أنها تحول إلىللمؤسسات األهلية االتهام األكثر شيوعا الموجه .أثر المساعدة 14.9.1

نظرا لفعاليتها في تقديم الخدمات في ظل نظام حكم ضعيف في . امتداد للجهات المانحة

 قد ركزت على تقديم الخدمات المؤسسات األهليةالحكومة، فقد قيل أن الكثير من 

مستخدمة تمويل المانحين وأنها أصبحت أقل اكتراثا بمسئوليتها في التشديد على 

 معتمدة المؤسسات األهليةوهذا أيضا جعل . الحتاللاالهتمامات الوطنية مثل مكافحة ا

وقد أدى . على المساعدة وحسب رأي البعض تحولت إلى أداة لتنفيذ أجندة الهيئات المانحة

 المؤسسات األهليةهذا االعتماد إلى سيطرة أجندة المانحين وأدى على ما يبدو إلى جعل 

وقد قيل ". تحت سيطرة المانحين"ر وأصبحت أكث" الخاصة"ياتها وأقل مرونة في تدعيم أول

 تغير أولوياتها وتركيز برامجها باستمرار لمجرد تأمين المؤسسات األهليةإن بعض 

بعض أفراد القطاع الخاص يدعون أيضا أن تمويل المانحين قام . التمويل من المانحين

ق  وأضر بالتالي بسوالمؤسسات األهليةبتضخيم سلم الرواتب بشكل غير ضروري لبعض 

 على طريقة تراجع روح التطوع بسبب  تبكيبعض األطراف المعنية. العمل المحلي

 .المؤسسات األهليةالعمل المدفوع في 
 

 هي أن األموال المؤسسات األهلية من االنتقادات الشائعة أيضا تجاه .عدم الكفاءة 14.9.2

ع الخدمات وتتهم أيضا باالزدواجية م. التي تتلقاها ال تتوافق مع الخدمات التي تقدمها

يشعر القطاع  الخاص بأن هناك . الحكومية ومنافسة الحكومة على تمويل المانحين الثمين

الخوف من غياب . منظمات أهلية أكثر من الالزم، وأن الكثير منها يقوم بالعمل نفسه
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اإلشراف والمتابعة على نوعية الخدمات هو، على أية حال، السمة المشتركة حتى لدى 

  . نفسهااألهليةالمؤسسات بعض 

  

 هناك مخاوف أيضا من تزايد المنافسة على .المؤسسات األهليةالمنافسة بين  14.9.3

أحيانا هناك . ، وخاصة بين الكبيرة والصغيرة منهاالمؤسسات األهليةتمويل المانحين بين 

 الواقع .وبعض المؤسسات المستفيدة منها) الوسيطة( المهنية المؤسسات األهليةمنافسة بين 

 األكبر تتمتع بمهارات أكثر في تحضير مقترحات المؤسسات األهليةرا ألن أنه نظ

المشاريع ولديها نظم كتابة تقارير أحسن، فإنها تميل إلى الحصول على التمويل على 

 ).القاعدية( الصغيرة والمجموعات المجتمعية المؤسساتحساب 
  

ألخرى تجاه  من االنتقادات الشعبية الشائعة ا.غياب الشفافية والمساءلة 14.9.4

 هناك غياب المساءلة تجاه المنتفعين من خدماتها وتجاه الجمهور بشكل المؤسسات األهلية

 المؤسسات األهليةدور و أداء  لقد أشارت دراسة أصدرها مركز بيسان حول .عام
على  تركز المؤسسات األهلية إلى أن الكثير من لفلسطينية في الصحة والتعليم والزراعة

ير لمانحيها ولكنها ال تكتبها للمجتمع الذي تلقت التمويل من أجله، كما أنها ال كتابة التقار

 – المؤسسات األهليةوهناك حس متنامي بالفساد في بعض . تقوم بنشر دخلها ونفقاتها

ويسوء الوضع بفعل .  بشكل عامالمؤسسات األهليةوهذا انطباع يساهم في تراجع صورة 

س حماية شديدة وتنظيمية للمعلومات التي تبين المخاوف  تمارالمؤسسات األهليةأن بعض 

وتقلل هذه االتهامات من مصداقية المؤسسات األهلية في طلب الشفافية من . األمنية

 . نفسها مترددة في اتباع تلك الممارسةالمؤسساتالحكومة عندما تكون هذه 

ا

  

بعض  تشعر .اإلستراتيجيةالرؤية ) عدم القدرة على التشديد على(غياب  14.9.5

 تنجرف نحو رؤية تنموية مدفونة بسبب انشغالها المؤسسات األهليةاألطراف المعنية أن 

المؤسسات يشعر بعض مسئولو الحكومة بأن بعض . بتقديم الخدمات والصمود الذاتي

 لديها أجندة معدة مسبقا عندما تتوجه للمجتمع، بناء على البرنامج الذي يفضله األهلية

 غير قادرة على تدعيم التفكير التنموي المؤسسات األهلية بأن  يشعر آخرون.المانحون

 تهدر فرصة إدخال منظور المؤسساتوهناك من يشعرون بأن هذه . على مستوى القاعدة
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المؤسسات وهكذا، هناك شعور متزايد بعدم قدرة . هالي للتأثير على سياسة الحكومةاأل

 في فلسطين وبخاصة دورها في تشكل  على تدعيم الدور االستراتيجي في التنميةاألهلية

كذلك، . مجتمع مدني قادر على عملية توجيه أجندة بناء الدولة التي هناك حاجة كبيرة لها

 ال تستخدم أقصى طاقاتها لغرس حركات جماهيرية المؤسساتيسود الشعور بأن هذه 

 .تكون نواة لديمقراطية ديناميكية
  

 هناك إحساس بأن .بعيدة عن المجتمع المؤسسات األهليةتكثر المخاوف من كون  14.9.6

 على إنتاج نتائج المؤسساتالضغط بسبب التحول نحو المهنية في العمل يجبر هذه 

البعض يدعي بأن . مشاريع بدون التركيز على تعزيز عالقاتها مع القاعدة الجماهيرية

 تستغل  ألنهم يرونهاالمؤسسات األهليةمجموعات القاعدة الجماهيرية بدأت تفقد ثقتها ب

التمويل وأنها تعيش على بؤس الفقراء من خالل تصورهم للرواتب العالية التي تدفعها 

 تجاه تلك المؤسسات األهليةمن الواضح أن هذا يرجع إلى غياب الشفافية والمساءلة لدى (

من جهة أخرى يشعر آخرون بأن األهالي تطور عالقات انتهازية تجاه ). القاعدة

من خالل قبول الخدمات الملحة التي تقدمها على الرغم من عدم  – المؤسسات األهلية

 تشير 2004 و2002في الواقع مقارنة مسوح الرأي العام التي أجريت عام . ثقتها بها

إلى أنه على مستوى الثقة في منظمات المجتمع المدني فهناك تنوع وأن مستوى الثقة في 

 22.معظم هذه المؤسسات قد تراجع
  

لقد لوحظ ). االنخراط في السياسة االنتخابية (مؤسسات األهليةالظاهرة تسييس  14.9.7

 المؤسسات األهليةأنه في االنتخابات األخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني، شكلت بعض 

 كأدوات للتنظيم المؤسساتأحزابا سياسية بينما بدأت األحزاب السياسية باستخدام هذه 

إلى كيفية كسب حماس لشعبية انتخابية وقد تكررت اإلشارة . وخدمة جمهور الناخبين

 .وعن مخاوف بأن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تقطيب التنمية
  

 وقد .قضايا القيادة واالستدامةبشكل استراتيجي أكثر، كانت هناك مخاوف حول  14.9.8

 األكبر أصبحت مشخصنة وأنها تتعمد عدم المؤسسات األهليةأشير إلى أن الكثير من 

                                                 
  105. ص...  تقرير التنمية البشرية الفلسطيني، 22

 
85 من   صفحة   27



Proposed Strategy for the Development of the Palestinian NGO Sector (2007 – 2009) 
 

ولوحظ كذلك أن مجموعة محصورة من القادة البارزين هم . ةوضع برامج لنقل القياد

 المؤسساتالذين يظهرون في قاعدة الضوء الوطنية مما يترك جانبا القادة الفعليين في 

هناك خطر . األصغر أو أولئك من المناطق النائية ويلقي بهم في غياهب الخطاب الوطني

وسع نح قيادة من القاعدة من بين من تشكل مجموعة من القادة النخبويين بدال من الت

 إلى الحكومة أو الهيئات المؤسسات األهليةإن ظاهرة انتقال قادة . المؤسسات األهلية

في الوقت ذاته، هناك مخاوف . المؤسساتالمانحة يخلق فراغا في القيادة في مجموع هذه 

 حتى مع يةالمؤسسات األهلسائدة بأنه ال تبذل أي جهود لمعالجة مسألة استدامة عمل 

 .المؤسساتاستمرار تراجع تمويل المانحين وزيادة الطلب على دور أكبر لهذه 
  

هناك غياب : "في واقع األمر، من استنتاجات تقرير التنمية البشرية الفلسطيني أن 14.9.9
وبنفس . ألولويات فلسطينية واضحة وأساسية ضمن رؤية تنموية فلسطينية شاملة

الفراغ . ين السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدنيالطريقة، يغيب التنسيق الفعال ب
د  اإلداري الناجم عن هذا الوضع شد أزر أجندة المانحين التنموية والتأثير السياسي و

ومع غياب سيادة . من اعتماد منظمات المجتمع المدني على تمويل وخبرات المانحين
 وكذلك في ظل انعدام ثقافة تدعيم القانون والشفافية في اإلجراءات والنظم الديمقراطية

ا  تداول السلطة ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدنية، كل ه
."ساهم في تراجع المجتمع المدني وتبعيته

زا

ذ

                                                

23 
  

، أشار أشخاص آخرون من الذين لجأنا المؤسسات األهلية عن إنصافللحديث ب 14.9.10

 لكان الوضع في فلسطين أسوأ األهليةالمؤسسات إليهم كمصادر للمعلومات بأنه بدون 

 في فلسطين شديدة التنوع؛ وأنه ال يمكن تطبيق المؤسسات األهليةكما ذكرونا بأن . بكثير

وكان هناك شعور بأن معظم هذه االنتقادات هي روايات مبنية . هذا االنتقاد عليها كلها

اك حاجة لتوخي لهذا، هن.  وليس كلهاالمؤسساتعلى االنطباع الذي تركته بعض هذه 

كما أن هناك ضرورة ألن نأخذ بالحسبان . الحذر حول على من تنطبق هذه االنتقادات

 المؤسسات األهلية.  في فلسطين وسبب ظهور الوضع الحاليالمؤسسات األهليةتاريخ 

 
، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، "2004تقرير التنمية البشرية " جامعة بيرزيت، – برنامج دراسات التنمية  23

  193. ، ص2005. رام اهللا وغزة
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 واحدة المؤسسات األهلية و–تتطور وهناك الكثير من القوى التي تقود المجتمع الفلسطيني 

 المؤسسات األهليةناك تشديد على حقيقة أن هذا فقط جزء من الحقيقة بأن كان ه. منها

تتأثر بشدة بالمانحين؛ حقيقة كون األغلبية العظمى منها رفضت تمويل الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية عندما اشترطت عليها التوقيع على وثيقة مناهضة اإلرهاب يثبت بأن 

 .على معتقداتها عندما ترغب في ذلك يمكن أن تشدد المؤسسات األهلية
  

 على الرغم من هذه االنتقادات، فإن أصحاب .المؤسسات األهليةاألدوار المتوقعة من  .15

يتم تحليل .  لمجموعة كبيرة من المسئولياتالمؤسسات األهليةالعالقة يتطلعون إلى أداء 

 عرفوها على أنها هذه األدوار والمسئوليات حسب القضايا التي تهم أصحاب العالقة والتي

 الدور –انظر الملحق ج . (التحديات الحاسمة التي تواجه األمة في السنوات الثالث القادمة

 ). في مواجهة التحديات خالل السنوات الثالث القادمةللمؤسسات األهليةالمتوقع 
 

 المؤسسات األهلية، فإن الدور المتوقع من التشديد على السيادة الوطنية وتدعيمهاعند  15.1

التي تعالج موضوع االحتالل بينما المشاركة في صياغة األجندة السياسية الوطنية هو 

ومن المتوقع أن تقوم . تضع األمة على طريق التنمية في ظل هذا النظام الحاكم وما بعده

من الفلسطينيين لمواجهة ضغوط االحتالل اإلسرائيلي بتعزيز صمود  المؤسسات األهلية
التي تمكن الشعب من تحمل الضغوط مع مواصلة إيمانها ألساسية خالل تقديم الخدمات ا

بتحسين المستوى االقتصادي واالعتماد  المؤسسات األهليةمن المتوقع أن تقوم . بأمتها
 بحيث يمكن لفقراء الفلسطينيين أن يحصلوا على ما يمكنهم من البقاء ومجابهة على الذات

اد الوطني والتراث الوطني حتى لو كانت الصعوبات وكذلك المشاركة في تشكيل االقتص

تروج الستراتيجيات تنمية  أن المؤسساتومن المتوقع من هذه . مساهماتهم صغيرة
 تجعل الناس يدركون وضعهم المزري واعتباره فرصة لتشكيل وتمكين مؤيدة للفقراء

ص  التنمية التي تضمن المساواة والتي تشدد أيضا على الحاجة إلعطاء فرإستراتيجية

تدعم الحوار  أن المؤسسات األهليةأخيرا من المتوقع من . أكبر للفقراء ليلحقوا بغيرهم
 بين أفراد الشعب الذي بدأ ينقسم ببطء السياسي واالجتماعي والثقافي وتعزز بناء اإلجماع

  .حول مصالح متباينة
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شارك في ت أيضا أن المؤسسات األهلية، ينبغي على تقديم الخدمات األساسيةمع مواصلة  15.2
 والمتوقع بشكل خاص .توزيع المواردأن تضمن العدالة في وللتنمية تشكيل أجندة وطنية 

تضمن توفر الخدمات األساسية وإمكانية حصول الفقراء من  هذه المؤسسات أن 
أن تمأل الفراغ  المؤسسات األهلية في الوقت ذاته، من المتوقع من .والمهمشين عليها

 مع الحكومة لضمان االستخدام الكفء للموارد التنسيق خدمات الحكومة معوتكمل 

للتعويض تطور تكنولوجيا بديلة مناسبة ومن المفترض أن . المحدودة والمهارات المتوفرة

على سبيل المثال أن تجد طرق (عن ندرة الموارد الطبيعية التي يمنعون من استخدامها 

وهناك ). مياه التي تسيطر عليها إسرائيلإلعادة تدوير المياه وتقليل االعتماد على موارد ال

تحسين المستوى المعيشي االقتصادي وتوفير  قادرة على المؤسسات األهليةاعتقاد بأن 
 الزمة لتمكين العائالت من الصمود مع المحافظة على عجلة االقتصاد فرص وظائف

  .دائرة

  

دور الحارس؛  هليةالمؤسسات األمن المتوقع أن تؤدي تقوية المجتمع المدني، من خالل  15.3
 نظرا .لمناصرة صياغة القواني والتشريعات التي تحمي حقوق اإلنسان والديمقراطية

المؤسسات لتزايد الطلب على الخدمات في ظل تراجع التمويل، من المتوقع أن تؤدي 

 بين مختلف مقدمي الخدمات، وتقوية المؤسسات تعزيز التنسيق دورا قياديا في األهلية

ندة حقوق الفقراء في الحصول على الخدمات األساسية، وخلق التكافؤ، وحماية لمساالعامة 
وينظر على أن .  حتى في خضم غياب االستقرارحقوق المواطنين، وتدعيم الديمقراطية

 في مواجهة .لتدعيم أجندة وطنية تجاه المجتمع الدولي لديها الفرصة المؤسسات األهلية

أبحاث حول السياسات  بإجراء المؤسسات األهلية الركود االقتصادي، يفترض أن تقوم
ريعات في إطار تنموي مستدام  ومن .ومناصرة التكافؤ االقتصادي، وتدعيم التجارة والت

تعزيز الديمقراطية والثقافة المدنية المتوقع أن تتولى قيادة أداء دور المجتمع المدني في 
وق اإلنسان والحقوق المدنية، والمناصرة من أجل احترام سيادة القانون واحترام حق

 .وتدعيم التعددية والتنوع مع احترام رأي اآلخر والسالم والتوافق

ن

ش

  

 للحفاظ تدعيم الحوار والتفاعل على أنها لها الدور الرائد في المؤسسات األهليةينظر إلى  15.4

ا وجزء ال يتجزأ من هذه المسئولية المناطة به. على النسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيني
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خلق أرضية لتعزيز الحوار حول القضايا والمخاوف الوطنية، وتدعيم التنسيق : هو
والتعاون بين مختلف األطراف المعنية في برامج ومشاريع التنمية لتحقيق االستفادة 
القصوى من الموارد المحدودة، وتسهيل التفاعل مع وبين المجتمع للتعبير عن احتياجاته 

الحوار حول المشاركة في الفعالة التي تحد من الفقر، ووخلق حوار حول المقاربات 
ا ونماذج التنمية،  األجندة الوطنية االقتصادية، مع تشجيع تبادل الخبرات والتعلم في قضا

 لجسر االنقسامات  خلق أرضيات للحوار الثقافي واالجتماعي واأليديولوجيأو مجرد

 .المتزايدة داخل المجتمع الفلسطيني

ي

ر

  

 في مواجهة الحكم الضعيف، .عملية تمكين الشعب المؤسسات األهليةن تقود من المتوقع أ 15.5

بناء الوعي الجماهيري حول ديناميكيات القضايا الوطنية والمحلية، وبناء : فإن هذا يشمل
قدرات األهالي على المشاركة في صياغة السياسات واألولويات على المستويين الوطني 

لتشجيع الناس على المشاركة في عمليات صنع القرار والمحلي، والترويج لبيئة ممكنة 
خلق التوعية بشأن حقوق :  فيما يتعلق بتقديم الخدمات األساسية، فهذه تشمل.المحلية

الشعب في الحصول على الخدمات األساسية، وزيادة مشاركة الناس في التخطيط وملكية 
خلق المشاركة في : ملفي مواجهة التراجع االقتصادي، فإن هذا يش. وإدارة الخدمات

عملية التنمية االقتصادية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكين الشعب، وبخاصة 
د  النساء والمجموعات المهمشة، من الحصول على المعرفة والوصول لألسواق والموا

حة زيادة فرص العمل وبرامج مكاف:  في خضم الفقر وتزايد البطالة، فإن هذا يشمل.المالية
الفقر الموجهة للمجموعات المهمشة وتقديم المعلومات وبناء قدرات الناس للنفاذ للفرص 

ضمان إدماج مختلف :  و، في مواجهة الشرذمة االجتماعية، فإن هذا يشمل.االقتصادية
فئات المجتمع في الحوار وآليات المشاركة؛ وتشجيع أرضيات الحوار الثقافي واالجتماعي 

 .والفكري
  

  

  

  :سياق الفلسطيني، فإن مفهوم التمكين الشامل يمتد ليعنيفي ال
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 المصممة إلحداث التغير في مجموعة من العمليات المترابطة والمتواصلة للتحدي والصمود

محتوى وتوجهات وعالقات القوى من خالل القدرة على العمل والضبط وتحدي الظروف غير 

 يدلل إلى اكتساب المعرفة والوعي والثقة على المستوى الشخصي، فإن التمكين. المرغوب فيها

  .ضمن عقد اجتماعي واضح التعريف ومتفق عليهوتجريب ممارسة السلطة 

لهذا، . على مستوى العالقات الجماعية، فإن التمكين يعني القدرة على التفاوض وإحداث التغيير

طبقتهم االجتماعية، تشمل التنمية إلى إنشاء عالقات بين الناس كأفراد وجماعات بغض النظر عن 

ويضاف إلى . بطريقة عادلة ومتكافئة، فيما يتعلق بكل من القدرة االقتصادية والسلطة السياسية

ذلك االستقالل والسيادة المجتمعية، مما يدلل على قدرة األطفال والجماعات على العيش في مجتمع 

نسيجه وعلى مستوى معقول مستقل يستمتع بالحرية واالستقالل ولديها قدرة أصيلة على الحفاظ 

  .من ضبط مصيرة في تفاعله مع النظام العام

  
  16. ، ص2004تقرير التنمية البشرية الفلسطيني 
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   اإلستراتيجية المقترحة–الجزء الثاني 

  

  المؤسسات األهليةإستراتيجية التنمية المقترحة لقطاع   . أ

  

 تعزيز دور المجتمع  منالمؤسسات األهليةتمكين :  من هذه اإلستراتيجية هوالهدف .16

المدني في التشديد على وتدعيم السيادة الوطنية، وبناء األمة والتنمية المستدامة في 

  .فلسطين

  

.  اهتماما عاجالالمؤسسات األهليةلقد شكل الهدف ليعالج أربع مجاالت أساسية تتطلب من  .17

ت األول هو تقوية المجتمع المدني في فلسطين الذي يتعرض لخطر االنجراف تح

والثاني هو الحاجة للسيادة كأجندة وطنية عاجلة تواجه هي أيضا خطر . المصالح المتباينة

. الضياع في الوعي الوطني الكامن بسبب المصاعب المتعددة التي تعترض طريق األمة

والثالث هو الحدة لترسيم إحساس بالقيم االجتماعية بين مجموع المواطنين الذين 

 لمواصلة أداء المؤسسات األهليةوأخيرا، حاجة .  مهيمنةيتشرذمون بفعل الضغوط ال

دورها التقليدي في تقديم الخدمات ألولئك المتضررين بشدة بفعل تراجع الظرف 

االقتصادي وفي الوقت ذاته تعزيز التنمية التي تواجه التحديات الحالية وترسي أسس 

 قادرة المؤسسات األهليةكل هذه تحديات جمة يتوقع األطراف المعنية أن تكون . التقدم

.  نفسها على أنها الواقع العصيب الذي تعيشهالمؤسسات األهليةتقبل بها على مجابهتها و

إن هذا هدف كبير وطموح وهو ضروري بسبب عظم الطلب والتوقعات عالية وهناك 

  .القليل من التفاؤل بأن الوضع المزري سوف يتحسن خالل السنوات القادمة

  

 لي الغايات التي سوف تساهم في تحقيق الهدف السابق فيما ي.الغايات .18

  

. زيادة فعالية وكفاءة تقديم الخدمات بالتكامل مع مقدمي الخدمات اآلخرين :ى األولغايةال 18.1

 وهي حاجة من –يتطرق هذا الهدف للحاجة الملحة لمواصلة تقديم الخدمات األساسية 

حدوث تحسن اقتصادي مع الضغوط المتوقع أن تتفاقم في السنوات القادمة نظرا للشك ب
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ولكن، البد من النظر إلى تقديم الخدمات بمنظور . بسبب الزيادة الطبيعية في السكان

ونوصي بالتشبيك والشراكة . الكفاءة والفعالية بغرض تعظيم االستفادة من الموارد النادرة

ية سوف تمكن إذا ما نجح هذا، فإن هذه الغا. كإستراتيجيات أساسية لتحقيق هذه الغاية

 من تحقيق توقعات المساهمين ومواصلة تقديم الخدمات وستحد من المؤسسات األهلية

 .االنتقادات بعدم الكفاءة والمنافسة بينها
  

  تركز هذه الغاية على .المؤسسات األهليةتحسين ممارسات الحوكمة في : 2 الغاية 18.2

ض تمكين مجموعة الحاجة لتحسين القدرات المؤسسية للمنظمات كل على حدا بغر

المؤسسات لألسف فإن العديد من . المتوقع منها من أداء الدور األكبر المؤسسات األهلية

مثال عدم وجود انتخابات ( أهملت االهتمام بالحوكمة خالل عملية أداء مهامها األهلية

 أن تؤسس المؤسسات األهليةيلزم . )دورية لمجلس إدارتها ومجلس أمنائها، إلخ

 وأن تزيد من ثقة الجمهور بها من خالل ضمان شيوع ممارسة الحوكمة لمصداقيتها

يعتبر بذل جهد كبير في تطوير المؤسسات من اإلستراتيجيات األساسية الموصى . السليمة

إذا ما تكلل هذا بالنجاح، فإن هذه الغاية تستطيع التعامل مع مسألة . بها لتحقيق هذه الغاية

  .المؤسسات األهليةغياب الشفافية والمساءلة بين 

  

 تركز هذه الغاية على رغبة األطراف .تعزيز المجتمع المدني والديمقراطية :3 غايةال 18.3

 في تعزيز الديمقراطية والمشاركة المؤسسات األهليةالمعنية الصريحة بزيادة صلة عمل 

جه  بأنها تفتقر للتوللمؤسسات األهليةوتتطرق لالنتقادات الموجهة . المدنية وبناء األمة

 في التشديد على السيادة المؤسساتاإلستراتيجي وكذلك للتوقعات الملقاة على عاتق هذه 

 الفلسطينية المؤسسات األهليةلسوء الحظ، الواقع هو أن مجموعة . الفلسطينية وتدعيمها

 المحدودة في تركيزها على  الصغيرةالمؤسسات األهليةيهيمن عليها حاليا عدد كبير من 

 في الحقيقة كانت هناك جهود عديدة لتعريف أجندة المجتمع المدني بين 24.تقديم الخدمات

 المؤسسات الفلسطينية ولكن هذه الجهود تقتصر على عدد صغير من المؤسسات األهلية

البد من توسيع هذه . الكبيرة التي تتمتع برفاهية المشاركة في مثل هذه المناقشات

                                                 
. سات األهلية الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، تجمع مؤسسة التعاونمسح المؤس"، )ماس( معهد األبحاث والدراسات االقتصادية  24

  2001أيار 
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 التي لديها رؤية مختلفة للوضع ألهليةالمؤسسات االمناقشات لتشمل طيقا أوسع من 

كما ينبغي ترجمة .  الفلسطينيةالمؤسسات األهليةالتنموي ولكنها شريك شرعي لمجموعة 

 األكبر أن تشكل المؤسساتهذه المناقشات إلى نقاط قابلة للتنفيذ بحيث يمكن لمجموعة 

التوافق االجتماعي تعتبر المناصرة وبناء . معا قوة أكبر وصوتا أقوى في تدعيم أجندتها

إذا ما تحقق هذا بنجاح فإنه يمكن . االستراتيجيات الموصى باستخدامها لتحقيق هذه الغاية

 بكونها تفتقر للتوجه للمؤسسات األهليةلهذه الغاية التعامل مع االتهام الموجه 

 من أن تكون على مستوى توقعات المؤسساتكما يمكن أن تمكن هذه . اإلستراتيجي

لمعنية منها فيما يتعلق بالتشديد على السيادة الوطنية وتدعيمها، وتقوية المجتمع األطراف ا

. المدني وتعزيز الديمقراطية والترويج للحوار والتفاعل االجتماعي في المجتمع الفلسطيني

 ألن تكون سياسية، ليس المؤسسات األهليةويمكنها أن تساعد الجمهور على فهم حاجة 

نفسها ولكن بقصد تحويل الهيكليات السياسية التي تعيق مشاركة بمعنى تراكم السلطة ل

 .الناس النشطة في تنمية فلسطين وفي تحقيق سيادة حقيقية
  

تعزيز التمكين المجتمعي ورفع مستوى المشاركة الجماهيرية في التنمية : 4 غايةال 18.4

المانحة  بصفتها وسيط بين الحكومة والهيئات المؤسسات األهلية شرعية دور .المحلية

. والمجتمع مع جهودها لتوصيل صوت الناس يمكن تحقيقه إذا ما تم تمكين األهالي أنفسهم

 لن تكون أفضل من رجال السياسة التقليديين الذي المؤسسات األهليةبدون التمكين، فإن 

وجزء من هذا . يستغلون التجمعات الفقيرة والمعدمة كأدوات لخدمة مصالحهم الشخصية

الجهود التنموية الكبيرة وتقريبها من القاعدة من خالل تعزيز المشاركة الهدف تجميع 

تعتبر التوعية وبناء المؤسسات من االستراتيجيات . المجتمعية في السلطات المحلية

المؤسسات إذا ما تكللت بالنجاح فإنها ستمكن . الموصى باستخدامها لتحقيق هذه الغاية

  .معنية في قيادة التمكين الجماهيري من تحقيق توقعات األطراف الاألهلية

  

 تعزز هذه الغاية الطرق والوسائل .للمؤسسات األهليةاستدامة العمل التنموي : 5 غايةال 18.5

الكفيلة باستدامة كل ما ذكرناه سابقا إلى ما بعد اإلطار الزمني الذي تغطيه هذه 

المؤسسات وى ولكن، هذا الهدف يركز على االستدامة ليس فقط على مست. اإلستراتيجية

المؤسسات إن التركيز على استدامة .  نفسها بل على مستوى عملها التنموي أيضااألهلية
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تهتم هذه الغاية باالنسجام .  سواء كانت ذات صلة أم الالمؤسسات قد يمؤسس هذه األهلية

 المؤسسات األهليةبين بيئة ممكنة وتكامل وقدرات تنظيمية مع التوافق الديناميكي بين 

درة على توجيهها لتكون على مستوى توقعات األطراف المعنية في العمل للتوصل القا

زيادة التوعية والمناصرة والتشبيك كلها تعتبر من اإلستراتيجيات . لمجتمع فلسطيني مثالي

وإذا ما نفذت بنجاح فإنها قد تحل مشكلة . الموصى باستخدامها لتحقيق هذه الغاية

 بكونها أدوات في يد المانحين وكذلك المخاوف  األهليةللمؤسساتاالنتقادات الموجهة 

 .بشأن عدم االستدامة أو غياب القيادة المبادرة
  

نقترح مكونات إستراتيجية لكل واحدة من الغايات كوسيلة لتقسيم هذه . آليات التنفيذ .19

نقترح بعض أنواع المساعدة لتوضيح كيف يمكن . الغايات إلى أغراض أصغر قابلة للتنفيذ

وهذه المكونات وأنواع . تشاف المكونات اإلستراتيجية بدعم مختلف األطراف المعنيةاك

 وغيرها من المؤسسات األهليةينبغي على . المساعدة المقترحة ليست على اإلطالق شاملة

كما . أصحاب العالقة أن تحدد مكونات ومساعدات أخرى في سياق تنفيذها لإلستراتيجية

اشرة أو من واحد لواحد بين المكونات اإلستراتيجية وأنواع ال توجد عالقة تبادلية مب

قد تتواءم بعض من المساعدة المقترحة مع اثنين أو أكثر من . المساعدة المقترحة

 .المكونات اإلستراتيجية
  

نظرا ألن الهدف من اإلستراتيجية المقترحة هو االستناد للمبادرات الحالية وتعزيز  .20

درات القائمة أو التي انتهت لتوها للربط بين النشاطات التعاون، نطرح قائمة بالمبا

كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى مواصلة الجهود السابقة في تعريف . المقترحة والقائمة

). انظر المربع التالي( في السعي من أجل التنمية في فلسطين المؤسسات األهليةدور 

 حول االختصاصات والمهام يةالمؤسسات األهلوهي تتماشى مع نتيجة المشاورات مع 

 أخيرا، تم اقتراح تدابير 25.المؤسسات األهليةالمخطط أن يقوم بها مركز تطوير 

                                                 
وقد نظم مكتب .  سيتولى المركز إدارة مسئوليات مشروع شبكة المؤسسات األهلية الفلسطينية التابع للبنك الدولي في مرحلته الثالثة 25

ك في الضفة الغربية وقطاع غزة لتلقي التعقيبات والتوصيات  مشار244إدارة المشاريع أربع عشرة جلسات تشاور موسعة حضرها 

  .حول المهام المقترحة للمركز

، تجمع مؤسسة التعاون، حزيران "تقرير حول المشاورات الموسعة التي نظمها مركز تطوير المؤسسات األهلية"انظر شاهين، محمد، 

2006.  
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هناك . مؤسسية، حيث يمكن تطبيقها، لطرح أفكار لالنطالق حول كيفية حدوث التعاون

أيضا إشارة، إن أمكن، للممارسات الفضلى العالمية لتدعيم المبادرات المرتبطة بتلك 

  .ترحةالمق

  

   في المجتمع الفلسطينيالمؤسسات األهليةالجهود السابقة لتعريف دور 

خالل الفترة القادمة، والتي قد تكون هادئة نسبيا، نظرا لمبادرة خارطة الطريقة، من المتوقع أن 

  :يقوم المجتمع المدني الفلسطيني بما يلي

مواصلة دوره في تقديم المساعدات الطارئة والتنموية للشعب   .أ 

  لفلسطيني؛ا

  التأثير على السياسات التشريعية والعامة للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ .ب 

تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية وكذلك الموارد البشرية   .ج 

 ؛للمؤسسات األهلية
تشجيع التعاون والتنسيق والتشبيك والتشاور بين مختلف مؤسسات   .د 

يئات األمم المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المانحة وه

 .المتحدة بغرض ضمان عملية تنموية حقيقية ومثمرة
  

  2004 تموز 30-29بيروت  - العالمي حول إعادة تأهيل وتنمية األراضي الفلسطينية المحتلة، االجتماع التشاوري–المنتدى العربي 

  

   الفلسطينية في الوضع الحاليالمؤسسات األهليةأدوار واستراتيجيات 

 بصياغة عدد من اإلستراتيجيات بغرض إدراك المفهوم المشار إليه  األهليةالمؤسساتلقد قامت 

  :في هذا السياق، يمكن اإلشارة لما يلي. أعاله

  : المناصرةإستراتيجية  ) أ(
ممارسة الضغط لتغيير القوانين والتشريعات واللوائح واإلجراءات والسياسات العامة لصناع  .1

 ية بشكل خاص؛القرار بشكل عام وللسلطة الوطنية الفلسطين
 كسب تأييد الرأي العام في المنطقة والعالم للحقوق الوطنية الفلسطينية؛ .2
 .التأثير على عملية إصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الجارية حاليا .3

 إستراتيجية التوعية؛  ) ب(
 إستراتيجية تقديم الخدمات؛  ) ت(
 ية؛ المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالموارد البشراإلستراتيجية  ) ث(
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  .إستراتيجية التشبيك والتنسيق والتشاور والتعاون ) ج(
 الدولي إلعادة التأهيل والتنمية في األراضي –المنتدى العربي  -   الفلسطينية في عملية التنميةالمؤسسات األهليةتوسيع مفهوم دور 

  2004 تشرين أول 14 – 11بيروت،  - نحو الدولة المستقلة: الفلسطينية المحتلة
  

  .رفع كفاءة وفعالية تقديم الخدمات بالتكامل مع مقدمي الخدمات اآلخرين: 1الغاية  20.1

  

  المكونات اإلستراتيجية 20.1.1

  

 نوصي بشدة أن يبدأ .وضع أجندة تنموية وطنية وخطط قطاعية ولتقديم الخدمات 20.1.1.1

تنظيم تقديم الخدمات من توافق عريض على توجه إستراتيجي للسياسة الوطنية للسنوات 

ض إطار عمل السياسة الوطنية هذا المنطق اإلستراتيجي لتقديم سوف يعر. القادمة

 تعتبر نقطة انطالق 26خطة التنمية المتوسطة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط. الخدمات

جيدة لهذا العمل حيث تمت صياغتها من خالل عملية ضمت عددا من األطراف المعنية 

. إمكانات النمو خالل هذه الفترةواستخدمت مؤشرات وإحصائيات أساسية تعرف حدود و

كما أنها تعرف المجموعات المنكشفة التي يلزمها اهتمام عاجل وكذلك تحدد أولويات 

من خالل خطة التنمية المتوسطة المدى، . االستثمار في ظل السيناريوهات القابلة للتنبؤ

ت لتطوير تتعهد الحكومة بتولي القيادة في تنسيق المساعدات وقد أنشأت أربع مجموعا

 بشكل نشك في مجموعات المؤسسات األهليةوتقترح أن تشارك . اإلستراتيجية

اإلستراتيجيات هذه لتشمل بذلك منظور األهالي ومنظورها في تصميم خطط قطاعية 

باإلضافة لذلك، ينبغي عقد مناقشات وتنظيم مركز أكثر خارج . محددة ووضع األولويات

السلطة الوطنية الفلسطينية حول االهتمامات /  المدىنطاق عملية خطة التنمية المتوسطة

 والقطاع الخاص والهيئات المانحة المؤسسات األهليةالخاصة لكل قطاع مع دعوة 

مثال (وغيرهم من األطراف المعنية ذات المصالح الخاصة والموارد في قطاعات محددة 

جهود سوف تساهم هذه ال). التعليم، والصحة، والمستوى المعيشي والتوظيف، وغيرها

 بأنها تشكل ازدواجية مع الخدمات للمؤسسات األهليةأيضا في تخفيف االتهامات الموجهة 

  .التي تقدمها الحكومة

                                                 
  2005 كانون أول 14. ، الملخص التنفيذي2008 – 2006 وزارة التخطيط، خطة التنمية متوسطة المدى  26
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 الشبكات .الهيئات التنسيقية وإنشاء شراكات في تقديم الخدمات/ تقوية الشبكات 20.1.1.2

 التي تأسست العالقات. المؤسسات األهليةعبارة عن هيكليات طبيعية لخلق التعاون بين 

بخالف . بين أعضائها عبارة عن رأسمال قيم في خلق االنسجام في تقديم الخدمات

، هناك عدد من الشبكات القطاعية التي للمؤسسات األهليةالشبكات والتحالفات الواسعة 

 والبد من 27).مثال في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والبيئة، وغيرها(تأسست بالفعل 

ت والهيئات التنسيقية على التوصل إلى توافق حول التوجه واألولويات حث هذه الشبكا

اإلستراتيجية في تقديم الخدمات األساسية وكذلك على شكل شراكات محددة بين 

البد من .  وبينها وبين الحكومة والقطاع الخاص والهيئات المانحةالمؤسسات األهلية

ؤسسات األكاديمية التي يمكنها أن  والمالمؤسسات األهليةاكتشاف فرص الشراكات بين 

ستسمح . توفر مهارات قيمة في األبحاث والممارسات التشاركية وتقييم البرامج وغيرها

 حول عدم كفاءتها والمنافسة للمؤسسات األهليةهذه الجهود في تخفيف االنتقادات الموجهة 

 .غير الشريفة بينها
رجاع عدم الكفاءة في تقديم  يمكن إ.بناء القدرات المؤسسة في تقديم الخدمات 20.1.1.3

في الوقت ذاته فإنه ينبغي التعامل . الخدمات غالبا إلى ضعف مؤسسي لدى مقدم الخدمة

 في مجال تقديم الخدمات بشكل شمولي المؤسسات األهليةمع بناء القدرات لمعالجة ضعف 

ع البد من وض. نظرا ألن الكثير من نقاط الضعف التنظيمية مترابطة مع بعضها البعض

أجندة إستراتيجية لبناء القدرات حسب الغرض تستهدف تحسين القدرات التنظيمية 

في مجال تقديم الخدمات ) القاعدية( المجتمعية المؤسسات الصغيرة وللمؤسسات األهلية

والبد أن تشمل األجندة على المدى البعيد مجموعة كاملة من . كتدخل أولي لبناء المؤسسة

كما البد من إيالء .  بتقييم احتياجات المنتفعين وحتى تقييم األداءالنشاطات التنظيمية بدءا

عناية خاصة لتشجيع استخدام التخطيط بالمشاركة ووسائل تقييم األثر واألدوات لمعالجة 

 المرحلة – المؤسسات األهلية الفلسطيني قضايا استهداف الفقراء الذين كشف مشروع

 يمكن للنجاحات 28).امج ومشاريع أخرى للمانحينوكذلك ربما في بر( النقاب عنهم الثانية

                                                 
يمكن الحصول على نسخة من المالحظات على المقابالت .  وقد تم تحديد هؤالء في المقابالت مع مختلف األطراف المعنية 27

  .مركز تطويرومجموعات التركيز المحورية بطلبها من 
 مشروعتقييم أثر مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية  " كاميرون، جون وخالد النبريص، دوغالس سولتمارش، وصابر عاشور، 28

  .2006آب . ، تجمع مؤسسة التعاون)"مسودة) ( المرحلة الثانية–المؤسسات األهلية الفلسطيني 
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 المجتمعية المؤسسات الصغيرة وللمؤسسات األهليةعلى هذا المستوى من التدخل بالنسبة 

 .أن تشكل المسار لمستويات أعلى من بناء المؤسسات في مرحلة الحقة) القاعدية(
 إستراتيجيات  من.تدعيم المعايير والعالمات الهامة في تقديم الخدمات األساسية 20.1.1.4

تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات هناك إنشاء عالمات هامة يمكن قياس تقديم تلك 

البد من بذل جهود موازية لتحديد التدخالت اإلستراتيجية لرفع . الخدمات بمقتضاها

الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات األساسية حتى أثناء تأسيس آليات تنسيق لتحقيق هذه 

 .الغاية
 

خالل السنوات الثماني السابقة، شجع معهد الخدمات العامة وأبحاث السياسيات في جامعة ساوث 

. كارولينا على التعلم التنظيمي من خالل مشاريع الحكم المحلي التي يتم تحديد عالمات هامة لها

رص للتشارك وقد وفر مشروع العالمات الهامة البلدي في ساوث كارولينا لمديري البلديات الف

بأفضل الممارسات وقد أدى هذا دور العامل المساعد في التحسينات على تقديم الخدمات في 

وقد . الخدمات البلدية األساسية للشرطة والمطافئ والصرف الصحي والحدائق العامة والترفيه

لمشاركة  ا–استخدم المشروع مقاربة متعددة المستويات لمساعدة البلديات على تحقيق هذه الغاية 

في بيانات قياس األداء، مناقشة التحديات في تقديم الخدمات وأفضل الممارسات، واستهداف 

وضمت . ، بدأت جهود مماثلة في بعض مناطق ساوث كارولينا2002في عام . األبحاث والتحليل

هذه المناطق مشروع العالمات المهمة في بلدة ساوث كاروينا على بناء أعمال التفتيش والطرق 

  .والمصارف وخدمات األسطول وتطوير المؤسسات

  
  edu.sc.ipspr.www://http   مقاربة جديدة للحكومة المحلية في ساوث كاروينا: تسهيل التعلم التنظيمي

  

مأسسة تخطيط مرن ومتجاوب وآليات تنفيذ تشمل المناظير التنموية في تقديم  20.1.1.5

أي ربط اإلغاثة والتدخل في حاالت الطوارئ مع المناظير واألولويات (الخدمات 

 الفلسطينية تهيمن عليها منظمات أهلية صغيرة لها المؤسسات األهلية مجموعة ).يةالتنمو

 المؤسسات األهلية تحتاج هذه 29.مجال تركيز محدود في تقديم الخدمات األساسية

الصغيرة إلى مساعدة لتمكينها من إدخال أجندة تنمية وبعد تمكيني في عملها في تقديم 

                                                 
ر أيا. مسح المؤسسات األهلية في الضفة الغربية وغزة، تجمع مؤسسة التعاون"، )ماس( معهد الدراسات االقتصادية وأبحاث السياسات  29

2001  
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البد ). المقترح سابقا( السياسة الوطنية والتعاون الشبكي وهنا تظهر أهمية أجندة. الخدمات

 الصغيرة المقدمة للخدمات في مناقشات السياسة الوطنية المؤسسات األهليةمن إشمال 

بشكل مباشر أو غير مباشر ومدها بالمدخالت التي تساعدها على الفهم والتوضيح لألهالي 

دائمة وسبب قدوم هذه المساعدة لهم في بأن المساعدة التي يتلقوها يجب أال تشكل حالة 

كما قد يلزمها الحصول على أدوات حول كيفية استخدام وسائل التمكين في . هذا الوقت

تقديم الخدمات مثل الغذاء مقابل العمل حيث يتم تنظيم األهالي للقيام بأعمال لتحسين 

خدام توزيع المساعدات كما يمكن است. المجتمع في مقابل المساعدة التموينية التي يتلقونها

  .كوسيلة لتنظيم مناقشات جماعية لخلق الوعي بين األهالي حول القضايا المحلية والوطنية
 

 ينبغي استكشاف األشكال .األشكال المقترحة للمساعدة والمبادرات ذات العالقة 20.1.2

التالية من المساعدة من قبل المانحين وخيرهم من المؤسسات المرجعية في تحقيق هذه 

  .ايةالغ

تدعيم تقديم الخدمات في مجالت تحددها الشبكات والهيئات التنسيقية على أنها  20.1.2.1
 من تقديم الخدمات المؤسسات األهلية يجب أن تواصل المساعدة تمكين .أولويات

على أية حال، يجب زيادة تركيز هذه المساعدات على األولويات  التي تحددها . األساسية

ال نقترح هنا .  التعاونية في مجال تقديم الخدمات األساسيةأو المشاريع/ شبكات التنسيق و

ما نوصي به هو . أن يتم قصر المساعدة في تقديم الخدمات األساسية على هذه الشبكات

 على المؤسسات األهليةأن توفر الهيئات المانحة والمؤسسات المرجعية الحافز لتشجيع 

تقديم هذه الخدمات بتلك التي تم أو ربط / المشاركة بشكل مباشر في هذه الشبكات و

وهذا سوف يساهم في زيادة مستوى التعاون . تحديدها كأولويات من قبل اآلليات التعاونية

، وسوف يحد من المنافسة، ويخلق االنسجام مما يضفي المؤسسات األهليةوالتبادل بين 

يون  على أنها مؤسسات اجتماعية مسئولة في عالمؤسسات األهليةصورة أفضل على 

المؤسسات وهذا سوف يساهم أيضا في خلق صوت أكثر انسجاما وفعالية بين . الجماهير

 . في تشكيل األجندة الوطنية لتقديم الخدمات األساسية تجاه الحكومات والمانحيناألهلية
الصحة، والتعليم، والزراعة،  (للمؤسسات األهليةدعم نشاطات التشبيك القطاعية  20.1.2.2

 لتدعيم التوصيات المشار إليها سابقا، نقترح مساندة الشبكات ).لخوالحماية االجتماعية، إ

القطاعية  على إرساء التعاون في تعريف المجاالت التي تعتبر أولوية أو المجموعات 

والمشاريع القائمة التي يمكن ربطها والتسهيالت المشتركة التي يمكن أن تستخدمها 
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 األطراف المعنية بوجود مبادرات متقدمة وقد علمنا من مقابالت. مجموعات مختلفة، إلخ

  األهلية المؤسسات في قطاع الزراعة، أنشأت .في قطاعات الزراعية والمياه والبيئة

قاعدة بيانات واسعة للمشاريع التي تنوي استخدامها إلرساء التعاون ووضع التدابير 

عة إلكترونية  مجموالمؤسسات األهليةفي قطاعات البيئة والمياه، أسست . الالزمة له

تتبادل من خاللها المعلومات بشكل منتظم حول المشاريع بغرض تعزيز التعاون ما 

 البد من تدعيم هذه المبادرات وما يشبهها حيث إنها تسير مسار خلق الفعالية في 30.بينها

 .تقديم الخدمات كما أنها تنشئ أشكال تعاون فعالة يمكن استكشافها في المستقبل
-قطاعية لتعزيز الحوار وبناء التوافق والتنسيق منتديات عبر/ دعم تشكل شبكات 20.1.2.3

في مجال تقديم الخدمات عبر الشبكات؛ استخدام هذه الهيكليات لتعزيز المناقشات حول 
 المنتديات والشبكات المتعددة القطاعات لها قيمتها في .كيفية ربط حالة الطوارئ بالتنمية

على سبيل المثال، . المؤسسات األهلية خلق االنسجام عبر مختلف أنواع وتخصصات

وهنا أيضا يمكن . يمكن إيجاد توافق بين تقديم الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، إلخ

مركز . التشارك بشكل موسع بأفضل الممارسات وحتى إنشاء مستويات أعلى للتعاون

بيك المتعدد  عبارة عن جهدين للتشالمؤسسات األهلية ومنتدى المؤسسات األهليةموارد 

وهناك غيرهما من المراكز التي يمكن . القطاعات يمكن استخدامهما لهذا الغرض

 .استكشافها
 المؤسسات األهليةدعم التنسيق، والتعاون، والشراكات في تقديم الخدمات بين  20.1.2.4

وبينها وبين األطراف المعنية، وبخاصة السلطات المحلية، والمؤسسات المجتمعية 
 المؤسسات األهلية البد من تشجيع التعاون بين .العام ت القطاع، ومؤسسا)القاعدية(

كما يجب تشجيع . وغيرها من القطاعات لرفع مستوى الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات

 على احتضان قدرات وموارد األطراف المعنية األخرى الستكمال المؤسسات األهلية

 .هااردقدراتها ومو
 

جتمع المدني، مؤسسات السلطة الوطنية مكة في منظمات الالشرا: 51 – 50نقاط توضيح 

  الفلسطينية والقطاع الخاص للحد من الفقر

  

                                                 
  .2006 آب 23أيمان ربيع، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، . عبد الرحمن التميمي ود.  مقابلة مع د 30
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  اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر: 50نقطة توضيح 

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني، ومختلف الوزارات، والقطاع 

ض ممثلين الجهات المانحة تحت تنسيق وإدارة وزارة الخاص، ووكالة الغوث، ولجان الزكاة، وبع

ثم . نشرت اللجنة أول تقرير فلسطيني عن الفقر بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. التخطيط

أجرت بحثا مكثفا عن الفقر في فلسطين باستخدام مقاربة دراسة الفقر بالمشاركة بدعم من المملكة 

قر مناقشات على مستوى عال بين األطراف المعنية في عملية وقد ولد نشر تقرير الف. المتحدة

األهم من ذلك، وقد ساهمت هذه العملية في صياغة . التنمية حول القضايا األساسية المتعلقة بالفقر

  .اإلستراتيجية الفلسطينية الخاصة بمكافحة الفقر والتي اتفق عليها معظم أصحاب العالقة

  

  لتنمية البشريةتقرير ا: 51النقطة التوضيحية 

: يشرف برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت على نشر هذا التقرير بالتعاون مع لجنتين

تمثل اللجنتان األطراف المعنية في عملية التنمية من .  وزارية–واحدة استشارية والثانية بين 

رة التخطيط وبدعم  والسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص بالتعاون مع وزاالمؤسسات األهليةقطاع 

النشر المنتظم لهذا التقرير وكذلك العمل التحضيري الالزم . من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لنشره يمثل مساهمة كبيرة في تقوية العالقات بين مختلف المجموعات صاحبة العالقة وتعريف 

  .إستراتيجيات أولية للتنمية البشرية والقضاء على الفقر

  

  108. ، ص2004 البشرية فلسطين تقرير التنمية

  

وضع مؤشرات قابلة (تمويل أبحاث السياسات والتنمية لتحسين تقديم الخدمات  20.1.2.5
أصبح وضع المقاييس القابلة للقياس مقاربة شائعة لخلق كفاءات ). للقياس لتقديم الخدمات

 في وقد تم تطوير عدة وسائل لوضع مقاييس قابلة للقياس. في تقديم الخدمات األساسية

 بعض هذه الجهود إما 31.دول مختلفة، يمكن تطبيق بعض منها في السياق الفلسطيني

                                                 
 2001 شباط 22. مؤشرات الحكومة اإللكترونية لوضع مؤشرات قابلة للقياس ألوروبا اإللكترونية:  انظر على سبيل المثال31 

)(htm.en_index/benchmarking/2010i/eeurope/society_information/eu.euroPNA.ec://httpبنك التنمية اآلسيوي ؛ .

؛ لجنة 2002تشرين ثاني ".  للفقراءالمساعدة الفنية لجمهورية إندونيسيا لتقديم هيئات الحكم المحلي للحد األدنى من الخدمات األساسية"

  2003الخدمات العامة لجنوب أفريقيا، مسح حول رضا المواطنين، نيسان 
htm.03040914461002/2003/speeches/za.gov.info.www://http  
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تركز بشكل مباشر على التدخالت في الجانب اإلداري لتقديم الخدمات بينما تتعامل الجهود 

االستثمارات في األبحاث في وضع مؤشرات . األخرى مع مسح رضا جمهور المنتفعين

دمات األساسية سوف يقطع شوطا طويال في تحقيق الكفاءة على قابلة للقياس في تقديم الخ

  .المدى البعيد
 

  آليات التكيف في المجتمع الفلسطيني: 19 – 16نقطة توضيحية 

  

من األمثلة الهامة على التمكين في فلسطين نجد تفعيل االعتماد على الذات، بطريقة تعزز من 

كن أن يكون االعتماد على الذات من أهم مناحي يم. القدرة الجماعية على الثبات في وجه المحتل

التمكين الفلسطيني، مما يعكس األسلوب الفلسطيني اإلبداعي والناجح في مواصلة تغيير مجموع 

األمثلة التالية توضح األوضاع التنمية المكيفة داخل المجتمع الفلسطيني في . الظروف السلبية

  :السنوات الماضية

 الفكرة من وراء هذه المبادرة :ء الذاتي من خالل الزراعة العضويةاالكتفا. 16نقطة توضيحية 

ترتكز على تطوير ممارسات إصالح األراضي والزراعة الخالية من الكيماويات باستخدام الموارد 

توسع . وقد أطلق هذه المبادرة عائد فلسطيني قرر أن يعيش ويستثمر في وطنه. المحلية فقط

، وقد غطت )األبقار واألغنام والدواجن(م تزويج الحيوانات المشروع خالل خمس سنوات ليض

حتى إنه تمكن من البدء بتسويق منتجاته في . مداخيل االستثمار إجمالي احتياجات ونفقات أسرته

  .المجتمع المحلي

 الصلة الخاصة لهذه المبادرة :نموذج لمزرعة أرانب في قرية شويكة. 17نقطة توضيحية 

ا جمعية تنمية المرأة الريفية، تنبع من حقيقة أنها توفر نموذجا للعمل مع النساء التنموية، التي نفذته

من أهم . الريفيات الفقيرات، وهن واحدة من أهم القطاعات المهمشة في المجتمع الفلسطيني

إنجازات هذه الجمعية كان تعريف المهارات المتوفرة لدى األهالي وتقييم احتياجات هؤالء النساء 

شاركت النساء في كافة مراحل المشروع بدءا من التنفيذ وحتى .  مشاريع مناسبةبغرض خلق

 بموارد محدودة 2003وتم بناء مزرعة األرانب التجريبية في نهاية . تسويق المنتجات النهائية

يتم تنفيذ المشروع تحت . منتج أرنبا 92ويضم المشروع حاليا ).  دوالر7000تقريبا (جدا 

من المتوقع استرداد رأس المال . (محافظة على أصوله وتعظيم اإلنتاجف فني وطبي للاإشر

  ).المستثمر بالكامل خالل سنتين

 مبادرة برنامج ):برنامج اإلقراض واالدخار(اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية . 18نقطة توضيحية 
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ثم اإلقراض واالدخال تسمح لمجموعة صغيرة من النساء الريفيات من تجميع مدخراتهن ومن 

تقديم قروض صغيرة بشكل دوري ألعضاء االتحاد من رأس المال الذي يتم تجميعه ألغراض 

 عضو 5065يضم اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية . ذات صلة بالتنمية وعملية التمكين في المجتمع

وعادة ما تستخدم القروض الصغيرة لتمويل احتياجات .  قرية وجمعية إقراض منفصلة12في 

  .بوية والتدريبية أو لتقديم رأس مال للبدء بمشروع صغير في المجتمعالنساء التر

-  جتماعياال – يمركز اإلرشاد النفس/ اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي. 19نقطة توضيحية 

 يوفر هذا المشروع التدريب على إنتاج الحرف اليدوية للنساء ):برنامج خلق الوظائف(النسوي 

  .المنتجات إلعادة بيعهاالفقيرات ومن ثم يشتري 

  

  37. ، ص2004تقرير التنمية البشرية فلسطين 

  

المساعدة في تشجيع الممارسات الفضلى في التشبيك في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتناهية 
 تطوير المؤسسات المتناهية في الصغر واحد من مجاالت التدخل المستدامة األساسية .في الصغر

 32قدرت ورقة نشرها البنك الدولي مؤخرا. يز االكتفاء الذاتي بين الفقراء لتعزللمؤسسات األهلية

 ألف منتفع من التمويل المتناهي في الصغر وأن الطب على القروض الصغيرة 27أن هناك نحو 

لألسف فإن .  ألف مقترض محتمل في فلسطين150 مليون دوالر لنحو 200يمكن أن يصل إلى 

لحالي في فلسطين قد ال يكون جاهزا تماما الستدامة هذا النوع من الورقة تفيد أيضا بأن الوضع ا

من جهة أخرى، تطرح الورقة عددا من التوصيات التي يمكنها أن تؤسس لبيئة ممكنة . التمويل

المربع السابق يحتوي على مجموعة صغيرة من مبادرات . لهذا النوع من التدخل في المستقبل

وهذا يبين وجود قاعدة مؤسسية .  الصغر للفلسطينيين الريفيينالمؤسسات الصغيرة والمتناهية في

البد . يمكن من خاللها تطوير مؤسسات متناهية في الصغر) رغم أنها قد تكون ضيقة جدا حاليا(

من إطالق مشروع رئيسي لبناء القدرات لمتابعة التوصيات التالية لدراسة البنك الدولي حول 

البنية التحتية ) 2( بناء قدرات مختلف األطراف الفاعلة؛ )1: (التمويل المتناهي في الصغر

) 3(المدعمة للتمويل المتناهي في الصغر وكذلك الشفافية والمساءلة في هذا النوع من االستثمار؛ 

) 5(اإلطار التنظيمي وإطار السياسات للمؤسسات المالية المقدمة لهذه الخدمات؛ ) 4(التمويل؛ 

                                                 
 كانون CGAP، "تلبية الطلب على التمويل المتناهي في الصغر في الضفة الغربية وغزة"افيير ري،  خالد، محمد، كايف الوير وكس 32

  2006الثاني 
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ء الفلسطينيين غير المستعدين الستهالك الخدمات التقليدية لهذا النوع سياسة حكومية موجهة للفقرا

تحليل أفضل للطلب الذي لم تتم تلبيته من الخدمات المالية بين الفقراء ) 6(من التمويل؛ و

  33.والمؤسسات المتناهية في الصغر الفلسطينية

  

تنتاجات  تشير االس.المساعدة الفنية من أجل استهداف أفضل في تقديم الخدمات 20.1.2.6

إلى وجود   المرحلة الثانية– المؤسسات األهلية الفلسطيني مشروعاألخيرة لتقييم أثر 

 وطرحت مالحظات 34. في استهداف المنتفعين األكثر فقراالمؤسسات األهليةضعف لدى 

خاصة حول ضعف مشاركة المنتفعين في تحديد االحتياجات المحلية والمجموعات 

هناك دليل واضح يثبت إمكانية زيادة عملية االستهداف . تفعةالمستهدفة في التجمعات المن

الفعال لقدرة األكثر فقرا على الحصول على الخدمات بمقدار الربع أكثر مما يحصلون 

 المؤسسات األهلية البد من االستثمار في رفع قدرات 35.عليه من التخصيص العشوائي

عين من خالل استخدام هذه على تحسين استهدافها للمنتف) وبخاصة الصغيرة منها(

األثر على / المنهجيات مثل التخطيط بالمشاركة ونظم المتابعة والتقييم وتقييم تعقيب

  .المنتفعين

 فيما يلي بعض المبادرات والبرامج والمشاريع .مبادرات حالية وأخيرة ذات صلة 20.1.3

 .التي حددت على أنها ذات صلة بأنواع المساعدة المقترحة سابقا
وربما (  المرحلة الثانية– المؤسسات األهلية الفلسطيني  في مشروعمنح الشراكة 20.1.3.1

 للخدمات في عدد من المؤسسات األهليةسوف يدعم هذا المشروع تقديم ). ةالثالثالمرحلة 

 المؤسسات األهليةالهدف هو تعزيز الشراكات بين . المجاالت المبرمجة والمعرفة مسبقا

طراف الفعالية لتقديم الخدمات التي حددت كأولوية وهيئات الحكم المحلي أو غيرها من األ

 36.بالنسبة للمجموعات المهمشة أو تلك في المناطق الجغرافية المعزولة
 المرحلة – المؤسسات األهلية الفلسطيني مشروعمنح لتحسين نوعية القطاع في  20.1.3.2

تسعى وهذا سوف يدعم المنح التنافسية التي ). ة الثالثالمرحلةللمواصلة في ( الثانية
                                                 

، منظمة العمل الدولية "تطوير المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر ومكافحة الفقر في تايلند" انظر أيضا فينغان، جيري،  33

  .2000 شباط .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بانكوك
  نفس المصدر السابق...  كاميرون، جون، 34

  .2006 أيلول asp.Targeting/safetynets/sp/org.worldbank.1www://http .4 " االستهداف" البنك الدولي، 35 
 – نيسان 30". سجل المساعدات للبعثة التشاورية، مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الثالث " البنك الدولي، الضفة الغربية وغزة، 36

  .2006 أيار 10
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المؤسسات المنحة سوف تمكن . لتحسين نوعية تقديم الخدمات في قطاعات فرعية محددة

 من االستفادة من أمثلة على أفضل الممارسات الدولية إما على أساليب إبداعية األهلية

ثم يتم اقتسام الخبرات بين . تجريبية جديدة أو أمثلة على تفعيل الممارسات الفضلى

تبادل الخبرات حول .  األخرى التي تتدخل في قطاع فرعي مماثلالمؤسسات األهلية

 الفلسطينية والدولية سوف يحظى بالدعم المؤسسات األهليةالممارسات الفضلى بين 

 37.أيضا
اهي في الصغر التي أصدرها البنك الدولي أن وكالة نتفيد دراسة التمويل المت 20.1.3.3

ود بناء القدرات لمؤسسات التمويل التعاون الدولي اإلسبانية تهتم في المباشرة في جه

 .CGAPالمتناهي في الصغر في فلسطين بالتعاون مع 
 فيما يلي بعض الوسائل التي يمكن من خاللها تفعيل .التدابير المؤسسية 20.1.4

 .التوصيات السالفة الذكر
، كانت هناك منحة   المرحلة الثانية– المؤسسات األهلية الفلسطيني في مشروع 20.1.4.1

المؤسسات  الكبرى أن تقدم دعما لبناء قدرات للمؤسسات األهليةن للشراكات بحيث يمك

الذي سوف يخلف مكتب إدارة (في مرحلة الحقة، مركز التنمية الوطني .  الصغرىاألهلية

 الصغيرة بالموارد حتى تختار شريكها المؤسسات األهليةيجب أن ينظر في مد ) المشاريع

 لمنع نشوء عالقات المؤسسات الراعية بين )بدال من أن يتم األمر بالطريقة العكسية(

 . الكبرى والصغرىالمؤسسات
 الدولية في فلسطين بالفعل تحت تجمع المؤسسات األهليةتم تنظيم العديد من  20.1.4.2

 التنموية الدولية ويمكن النظر في هذه الهيكلية كأرضية لجهود التعاون المؤسسات

 .  المحلية والدوليةالمؤسسات األهليةالتنظيمي بين 
 اإلندونيسية والدولية تعرف المؤسسات األهليةيوجد في أندونيسيا آلية شراكة بين  20.1.4.3

 تأسس إينفيد 38). من أجل التنمية اإلندونيسيةللمؤسسات األهليةاالتحاد الدولي (باسم إينفيد 

 وقد أثبت فعاليته في تنسيق المساعدات والمناصرة العالمية للدفاع عن قضايا 1985سنة 

/  الفلسطينية أن تستكشف هذا النوع من الشراكةللمؤسسات األهليةيمكن . إندونيسيا

 الدولية المرونة للقيام بالمناصرة على عكس المؤسسات األهليةتتوفر لدى . التعاون

                                                 
  6. ، نفس المصدر السابق، ص... البنك الدولي، الضفة الغربية وغزة 37

  htm.index/be.infid.www://http  انظر أيضا 38 
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ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون فعالة في تدعيم السيادة الفلسطينية في . الهيئات المانحة

 .صرة لدى حكوماتها للمدافعة عن المصالح الفلسطينيةدولها األصلية وكذلك يمكنها المنا
 

  للمؤسسات األهليةتحسين ممارسات الحكم التابعة : غايةال 20.2

  

 المكونات االستراتيجية 20.2.1
   أمام جمهورهاالمؤسسات األهليةتعزيز مساءلة وشفافية  20.2.1.1

  

 أمام ةللمؤسسات األهلي الشعبي لممارسات الحوكمة الضعيفة اإلدراك مؤخرا أجريتأكدت دراسة 

وبين النتائج األخرى، أظهرت الدراسة أن قلة قليلة من . 39 معهاالمؤسساتالناس التي تعمل هذه 

 التي اجرى المسح عليها قامت بتزويد نسخا من التقارير المالية الى الجمهور التي المؤسساتهذه 

 نشر  لم ترغب فيالمؤسسات من نصف هذه أكثر أن أيضا وأظهرت المؤسساتتعمل معها هذه 

 ان تزيد من الشعور المؤسساتليس من شأن ممارسات الحوكمة الرشيدة لهذه . هذه التقارير

المؤسسات  تخلق روابط أقوى أيضا بين الجمهور وبين هذه أنهابالمسؤولية االجتماعية فحسب بل 

ة أفضل من أن تكون مبنية على العالقة االوتوقراطي( وتخلق شراكة مبنية على المبادئ األهلية

 والذي بدوره أيضا المسئولوالتي تعزز النسيج االجتماعي وتعلي من شأن السلوك االجتماعي 

  . في المجتمعاألخرىيزيد من التيقن حول الممارسات الفاسدة والمنتشرة في القطاعات 

  

  المؤسسات األهليةتعزيز الفكر واالستعداد االستراتيجي بين  20.2.1.1

ي نظرة طويلة األمد للعمل تكون ايضا مرتبطة ينطوي جزء من الحوكمة الرشيدة على تبن

 المؤسسات األهلية األساسية ولكن لسوء الحظ يبقى الفكر االستراتيجي لكثير من مؤسسةبمهمة ال

هناك ميل في . مجرد متعة وذلك بسبب انشغالها بتقديم الخدمات وجمع األموال لمشروع الى آخر

خطيط االستراتيجي للتعامل مع هذه المشكلة ولكن مجال بناء القدرات الى توفير التدريب في الت

 الصغيرة وقليلة الخبرة ال تتمتع بالقدرة على تطوير استراتيجية ما، حتى لو تعلمت المؤسسات

 على المؤسساتكيفية اعداد هذه الخطة، يوجد منهج آخر يمكن اتباعه وينطوي على مساعدة هذه 

  .اسي للدولةالسي/ معاينة الخدمات في السياق االجتماعي 

                                                 
البنك " دور وأداء المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في مجاالت الصحة والتعليم والزراعة" مركز بيسان للبحث والتنمية، -39

  .2005" 19الدولي، ديسمبر 
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 ان المؤسسات األهليةأو شبكات / األخرى ذات الخبرة والمؤسسات األهليةوينبغي على 

 الصغيرة في ايجاد مكان لها على خريطة األزمة المؤسساتتعقد جلسات معاينة ونقاش لمساعدة 

لى الوطنية وفد يوفر ذلك فرصة لحقن التفكير االستراتيجي فيه وقد يؤدي ذلك بنهاية المطاف ا

  .تخطيط طويل األمد

  

  -:تأسيس التخطيط المشارك وأنمط ادارية للتشغيل 20.2.1.2

بالرغم من التطرق الى أهمية الممارسات المشاركة في أجزاء سابقة من هذه الورقة اال 

أن الوعي والقدرة لضمان مشاركة المنتفعين أو الزبائن في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم يجب 

 ليس كاجراء فعال ومؤثر فحسب بل كممارسة للحوكمة ؤسسات األهليةالممراعاتها من قبل 

 األهلية ثباتا بمهمتها في خدمة مؤسسةإن مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار يضمن لل. الرشيدة

  . األهلية فقط على حساب زبائنهامؤسسةالفقراء والمهمشين وليس دفع مصلحة ال

  

  المؤسسات األهليةزة للقوانين في تحسين البيئة القانونية والبيئة المعز 20.2.1.3

يجب أن تكون هذه البيئة التمكينية مزيجا من االجراءات القانونية الحكومية من جهة 

  .المؤسسات األهليةواالجراءات القانونية الذاتية الصادرة عن مجتمع 

تنطوي هذه االجراءات الحكومية على حد أدنى من مجموعة من القوانين تلتزم بها 

لتأسيس هويتها القانونية باالضافة الى المساءلة في الوقت ذاته، يتوجب على هذه  المؤسسات

 أخذ خطوة أخرى الى األمام بوضع نظام ذاتي ضابط الظهار قدرتها على التحكم المؤسسات

بنفسها ومنع الحاجة من الحكومة إلصدار قوانين أكثر صرامة قد تستخدم للحد من حرية 

  . في المستقبلليةالمؤسسات األهواستقاللية 

  

 األنواع المقترحة للمساعدات 20.2.2
،  تقييم ومتابعة بشكل أوسع، تقييم ذاتي،شيدتعزيز استخدام ممارسات الحكم الر 20.2.2.1

  وأدوات التخطيط االستراتيجي
يجب توفير الدعم لدفع عملية نشر المواد المتعلقة باالدارة االستراتيجية واالدارة المشاركة 

مركز تطوير  جديرا بـوقد يكون.. ) الئل تدريبية ، نشرات، الخد(وأدوات التقييم الذاتي 

جراء مسح لهذه المواد والمؤسسات التي تتعامل بالتدريب، ونشر هذه إ المؤسسات األهلية
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بناءا على ذلك، يمكن للممولين توفير هذه المعلومات والمساعدات الفنية الى طالبيها . المعلومات

أو الخدمات لهذه / والتزود بهذه المواد وحوكمتهمتحسين الذين يشعرون انهم بحاجة الى 

  .المؤسسات

 والشرقي بنشر كتيب حول الحكم ي المتوسطاألوروبي  غير الربحيقام مركز القانون

 األهلية والذي يحتوي على مجموعة قيمة من المعلومات واألدوات لتحسين مؤسسةالراشر لل

 وإرشادات للحوكمة الرشيدةب على ثماني مبادئ يتضمن الكتي. المؤسسات األهليةالحوكمة في 

  -:على النحو التالي

  . للمساءلة أمام جمهورهاالمؤسسات األهليةتخضع  -

 .هو شكل أساسي من المساءلةالحوكمة الرشيدة  -
 . نظاما رسمياتتضمن الحوكمة الرشيدة -
 . الفصل بين الحكم واالدارةالحوكمة الرشيدة -
 .بنية على المهام منظمات مالمؤسسات األهليةتكون  -
 . بترويج المعايير المهنية واألخالقية الساميةالمؤسساتتقوم  -
 . ادارة الموارد والحشد بشكل مسؤولالمؤسساتتمارس  -
 . متجاوبة مع جمهورها الذي توفر له الخدماتالمؤسساتتكون  -

  

  للمؤسسات األهليةدعم تأسيس قواعد سلوك  20.2.2.2
ة من قواعد السلوك التي تم االنتهاء منها  على نسخاإلجماع الدعم لبناء إعطاءيتوجب 

 توزيع، يتوجب أيضا 40 الواسعالمؤسسات األهليةمؤخرا ولكنها بحاجة الى نقاش من قبل مجتمع 

 المؤسسات األهليةأكبر عدد ممكن من هذه النسخة للبحث من المقترحات والمالحظات من 

ملة لمناقشة هذه القواعد والتوقيع يجري بعد ذلك ح. وخصوصا تلك الموجودة في األماكن النائية

 عند التسجيل أو عند تجديد إما لهذه النسخ المؤسسات األهليةيجب التأكد من استالم جميع . عليها

 على وضع آلية خاصة بتنفيذ هذه القواعد المؤسساتيتوجب تشجيع . التسجيل لدى وزارة الداخلية

 .يضاباالعتماد على الذات وهو ما تقترحه هذه القواعد ا
 
  

  
                                                 

  .2006 يونيو – النسخة األولى – قواعد سلوك خاص بالمؤسسات األهلية - 40
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   في الفلبينللمؤسسات األهلية مشروع الالئحة البيضاء –القواعد 

 في الفلبين من الشبكات القيادية في تأسيس قواعد المؤسسات األهليةتعتبر شبكة تنمية 

  .1991 التنمية في عام ك حيث وصلت قواعد سلوللمؤسسات األهليةسلوك 

نمية الموارد البشرية وهو برنامج ثنائي ومن الجدير ذكره هنا بأنه عندما انتهى برنامج ت

) 1000(مليون دوالر كندي فقد فشلت ) 25(بـ " سيدا"بين كندا والفلبين وممول من قبل مؤسسة 

وقد ) عدم تسليم تقرير نهائي، أموال التصفية( أهلية مستفيدة بااللتزام بواجباتهم التعاقدية مؤسسة

 المؤسسات الشبكة وقاموا بمالحقة هذه إلى ؤسساتالمأسماء هذه بقام البرنامج بتسليم الئحة 

ولكن حتى بعد سنة من مالحقة هؤالء، فشل مئة منهم االلتزام . قواعد السلوكب التقيدوطلبوا منها 

 التي المؤسسات بأنها ستنشر الئحة بأسماء المؤسسات الشبكة تلك أيضابتقديم التقارير وقد أبلغت 

قضاء الموعد النهائي قامت الشبكة بنشر الئحة من أسماء فشلت بااللتزام بواجباتها بعد ان

ووزعتها على جميع ) والتي أسمته الالئحة البيضاء بدال من الالئحة السوداء (المؤسسات األهلية

وألصقت رسالة مع الالئحة تقول أن جميع . الوكاالت الحكومية والممولين الذين يعملون في الفلبين

 بااللتزام بواجباتها الناجمة عن البرنامج اإلنذارات بالرغم من  المنتفعة فشلتالمؤسساتهذه 

 من المئة اعضاءا في الشبكة وقد شطبت مؤسسة) 11(وكان فقط . الثنائي بين الفلبين وكندا

  . األعضاء في الشبكةالمؤسساتها من الئحة ؤأسما

  

راءات مناسبة للشفافية والمساءلة   20.2.2.3 -:المساعدة في تطوير ا   ج

بد للممولين من تحمل المسؤولية لدعم الحكم الرشيد بين أعضائهم المستفيدين ويتطلب ال 

 مسح للمقترحات وفحص نطاق الممارسات المتبعة في الشفافية والمساءلة للمنظمات إجراءذلك 

 كانت هذه الممارسات غير موجودة أو ضعيفة، يتوجب على الممولين البحث فإذا. المتلقية للدعم

 إلى ممارسات الحكم الرشيد بدون اللجوء إلتباع المؤسسات األهليةأخرى لتحفيز عن وسائل 

 على نشر تقاريرهم المالية المؤسساتفعلى سبيل المثال، يستطيع الممولون تشجيع . فرضها عليهم

  .وخصوصا للجمهور الذي يتلقى المنح منهم

  

  المبادرات األخيرة والحالية ذات العالقة 20.2.3

 المؤسسات األهليةمركز تطوير تي برزت جراء تشكيل  الخطط الإحدىكانت  20.2.3.1

 كوسيلة لتنفيذ قواعد السلوك للمؤسسات األهلية نظام تصديق إيجادتنطوي على 
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ويتوجب متابعة هذه الخطة في المستقبل .  الفلسطينيةللمؤسسات األهليةالمقترح 

 مركزويجب على . ألنها تكشف مدى جدية المجتمع المجني في مراقبة ذاتها

 دراسة الخبرة للجهود المماثلة في الدول إجراء المؤسسات األهليةتطوير 

وكان الجهد األول لتشكيل نظام مصادقة تابع للحكومة هو مجلس . األخرى

وقد استقرت المجلس مدة . 199541 في الفلبين لعام المؤسسات األهليةمصادقة 

. راف الحكومة بهسنوات العت) 3(سنة كاملة لتشكيل نظام المصادقة وأكثر من 

 على إال سنوات على تأسيسه، لم يصادق المركز 10أما اآلن وبعد مرور 

.  التي توقع أن تحصل على المصادقة6000 أهلية من أصل مؤسسة 1000

 الصغيرة تشعر بأنها غير قادرة على المؤسسات الكثير من أن إلىويعدو ذلك 

وال بد هنا من بذل . لشبكة األنظمة الضرورية التي تتماشى مع معايير اإدخال

 الصغيرة على تبني ممارسات الحكم الرشيد المؤسساتجهود أكبر لمساعدة هذه 

 . المصادقةإلىقبل السعي 
  

  الترتيبات المؤسساتية 20.2.4

 أعطيت منحة الشراكة  المرحلة الثانية– المؤسسات األهلية الفلسطيني في مشروع 20.2.4.1

 ذات المؤسساتناء القدرات في المساعدة للمنظمات الكبيرة ذات الخبرة لدعم ب

 المؤسسات ويتوجب هنا اجراء تجربة عكسية بحيث تقوم .نسبياالخبرة القليلة 

 الكبيرة المؤسساتالتي ترغب ببناء القدرات عقد اتفاقيات لالستفادة من خدمات 

 الصغيرة وتمكينها من اختيار الشركاء على المؤسساتويؤدي ذلك الى تقوية 

 المؤسساتضا منع العالقات المبنية على السيطرة حيث تعتمد أساس المنافسة وأي

  .42 الكبيرةالمؤسساتالصغيرة على المساعدات التي توفرها 

  

احدى الطرق الممكن اتباعها لتشجيع االلتزام بمعايير الشفافية والمساءلة هي  20.2.4.2

وضع الثقل على ضمان االلتزام بالمعايير الخاصة بهذا الصدد والمرتبط بشبكات 

 أكثر المؤسسات األهليةوبالتالي يصبح الجهد جزءا من جهود . ؤسسات األهليةالم

                                                 
 www.pcnc.com.pl/govsoc.pde: االطالع على هذا العنوان على الشبكة  لمزيد من المعلومات عن هذا المجلس، الرجاء - 41
  2006 أغسطس، 19  توصيات سامي خضر، مرآز معا، رام اهللا، - 42
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وينظر الى ذلك أيضا بأنه وسيلة لتشجيع التشبيك . منه فرضا من قبل الممولين

  . وتشديد أهمية الشبكاتالمؤسسات األهليةبين سائر 

  

  تقوية المجتمع المدني والديمقراطية: ة الثالثالغاية 20.3

  ). في تشجيع الديمقراطية والمشاركة المدنيةسسات األهليةالمؤرفع شأن عمل 

  

   االستراتيجيةاتالمكون 20.3.1
تطوير : تأسيس حلقات نقاش لألطراف المعنية حول القضايا الوطنية المهمة 20.3.1.1

الرؤية الوطنية، دور األطراف المختلفة في المجتمع، الحكم الرشيد والمبادئ 
اف المعنية مهما في سياق تكوين يعتبر الحوار بين سائر األطر  .الديمقراطية

 اتخاذ دورا قياديا في المؤسسات األهليةاألجندة الوطنية للتنمية ويتوجب على 

ويصرف بوابة . البناء المجتمعي من أجل الوصول الى االجماع االجتماعي

الثقة الجماعية "... الرأسمال االجتماعي مصطلح الرأسمالي االجتماعي بأنه 

 االجتماعية والشبكات االجتماعية والمؤسسات التي تشكل والمؤسسات واألعراف

تفاعالت االطراف المختلفة في المجتمع باعتبارها أصوال لالنتاج الفردي 

 تحدث البنك الدولي عن دالئل باالضافة الى ذلك، فقد. 43والجماعي للعيش الجيد

متزايدة تظهر ان التماسك االجتماعي مهم جدا للمجتمعات كي تتمكن من 

وبالتالي فان الرأسمال االجتماعي . الزدهار اقتصاديا ولكن يكون التطور مستديماا

ليس مجرد مجموعة من المؤسسات التي تشكل المجتمع وانما المادة الالصقة التي 

  44.تمسك هذه المؤسسات بعضها ببعض

  

  .المناصرة للحكم الرشيد والمسؤولية االجتماعية التعاونية تجاه القطاع الخاص 20.3.1.2
المؤسسات الوقت الذي تتبنى فيه الشراكة مع القطاع الخاص، يجب على في 

 الضغط الصالحات المصالح العامة تجاههم، إن الظاهرة الحالية لمبادرات األهلية

االصالح في القطاع الخاص بحكمها التعاوني الرشيد والمسؤولية االجتماعية 

                                                 
  www.aoualcapitalgateway.org" بوابة الرأسمال االجتماعي، -43

  2006 سبتمبر www.worldbank.org/prem/poetry/ocapital/whatsc.htm. 7"الرأسمال االجتماعي للتنمية" البنك الدولي، - 44
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.  منظمات المجتمع المدنيالتعاونية هي نتيجة للحمالت المستديمة التي قامت بها

 الفلسطينية دفع هذه القضايا باتجاه القطاع الخاص المؤسسات األهليةيجب على 

لزيادة الوعي، والممارسة عند التعامل مع هذه القضايا وتفهم المسؤولية 

االجتماعية التعاونية على أنها واجب الشركة الدراك احتياجات جميع األطراف 

 مع مبادئ التنمية المستديمة التي تجبر الشركات –ة المعنية وهي ايضا مرتبط

على اتخاذ القرارات ليس باالعتماد على العوامل االقتصادية ظ المالية فقط، بل 

فهناك اذا حاجة . 45على النتائج االجتماعية والبيئية ألنشطة هذه الشركات

اقية  لتحسين ممارستهم في الحكم الرشيد حتى يتمتعون بمصدللمؤسسات األهلية

في هذا الصدد وال يجب ان تمنعهم هذه الحاجة من دفع هذه القضية باتجاه القطاع 

  .الخاص

  

  :المناصرة للتأثير على السياسة العامة والحكم 20.3.1.3
 بدور المناصرة لدى المؤسسات األهليةتكمن أعلى التوقعات لألطراف المعنية في قيام 

ة والحقوق المدنية وحقوق االنسان والتجاوب الحكومة وال تزال قضايا الحكم الرشيد والديمقراطي

مع احتياجات الفقراء والمهمشين باالضافة الى لعب دور المراقب ضد الفساد، ال تزال جميع هذه 

لسوء الحظ، يسند هذا .  ومؤسسات المجتمع المدنيالمؤسسات األهليةالقضايا خاصة في مجال 

يجب أن تبذل الجهود .  في فلسطينCSO و المؤسسات األهليةالدور الى أقلية صغيرة من 

  . العاملة في هذا المجالالمؤسساتلتوسيع دائرة هذه 

  

تطوير وتأسيس نماذج ومنابر خاصة بالفض السلمي للنزاع وفض التفاعالت  20.3.1.4
 للمؤسسات األهليةهناك دور مهم آخر   :االيديولوجية/ الثقافية / االجتماعية 

يعرف  .تصاره بمفهوم تجسير القيادةومؤسسات المجتمع المدني والذي يمكن اخ

أسلوب القيادة الذي "بأنه " تجسير القيادة"سينيرجوس مؤسس هذا المفهوم الجديد 

. يركز على تشكيل وديمومة عالقات عمل فعالة بين الشركاء واألطراف المعنية

وترتكز الفكرة على تضييق أو تجسير وجهات النظر واآلراء المختلفة التي عادة 

د بين األطراف المعنية اليجاد اجندة مشتركة يمكن تطويرها واقتسامها من ما تسو

                                                 
   سبتمبر7" المسؤولية االجتماعية التعاونية "- 45
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ينظر الى تجسير  46".أجل ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل االجتماعية واالقتصادية

القيادة بأنه تعبير أكثر فعالية لبناء الرأسمال االجتماعي ألنها تسعى الى ايجاد 

وقد يكون . عتماد على تشكيل عالقات فقطحلول للنزاعات االجتماعية بدال من اال

هذا التدخل مهما جدا حين تجد األطراف المعنية أن المجتمع الفلسطيني يمر في 

  .حالة الشرذمة االجتماعية

  

تحسين التضامن الدولي ومناصرة الدعم االقليمي والدولي للحقوق والتطلعات  20.3.1.5
 وهو الدور ألهليةالمؤسسات اهناك توقع شعبي آخر من  :الوطنية الفلسطينية

يتطلب .  في بناء التضامن الدولي للقضية الفلسطينيةالمؤسساتالذي تلعبه هذه 

ذلك المشاركة في المؤتمرات االقليمية والدولية التي يعقدها المجتمع المدني 

 بأنها المؤسساتإن صفة . باالضافة الى العضوية النشطة في الشبكات الدولية

 بالتعبير المؤسساتطين تضفي ثقة خاصة لهذه عوامل تغيير أساسية في فلس

وتتوفر للمنظمات ايضا فرصة . والحشد للقضية الفلسطينية في المجتمع الدولي

من ناحية أخرى، . بناء الروابط الدولية من خالل المؤتمرات الدولية المنتظمة

 تحت قيد المساءلة لتحقيق هذه المسؤولية المؤسساتهناك حاجة لكي تكون هذه 

 بد لهذه المشاركة في االجتماعات الدولية أن تمثل المصالح الوطنية وتنطوي وال

  -:على التالي

لألطراف المعنية حول ) اذا وجد(تمثيل صادق لوجهات النظر واالجماع   ) أ

  .قضايا خاصة للمصالح

 واالعتماد المؤسساتاالبالغ عن نتائج هذه االجتماعات الى قاعدة واسعة من   ) ب

 .موارد التي حشدت في هذه العمليةعلى الشفافية حول ال
  

ان شرعية التمثيل في هذه االجتماعات الدولية تستطيع االستمرار طويال فقط اذا تم االلتزام بهذه 

  .المسؤوليات
 

  أشكال المساعدة المقترحة 20.3.2

                                                 
 سبتمبر، أنظر أيضا الحاالت الدراسية والمواد التدريبية الخاصة بتجسير القيادة على 7. مرآز الموارد لتجسير القيادة" سينرجوس - 46

  .صفحة االنترنت هذه
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دعم الحوار بين مختلف األطراف صاحبة العالقة حول قضايا الديمقراطية  20.3.2.1
 البد من تقديم الدعم للحوار بين .والسيادة الوطنيةوالحقوق المدنية وحقوق اإلنسان 

. مختلف األطراف والنقاش إما حول قضايا شمولية أو محددة بخصوص المصلحة الوطنية

إنه فقط من خالل هذا التفاعل يمكن إنشاء رأس المال االجتماعي حتى إذا لم يتم التوصل 

ويمكن تحقيق ذلك . ت االجتماعيةالبد من تشجيع الحوار كوسيلة لجسر الخالفا. إلى توافق

 .فقط من خالل ممارسة متواصلة
 البد من توثيق .تدعيم نشر وتعميم مواد تنشأ من هذه الحوارات والمؤتمرات 20.3.2.2

المؤسسات الحوار المتعدد األطراف ونشره وتعميمه على نطاق واسع وبخاصة لدى 

ن للمنظمات التي لم تقدر في المناطق النائية، بحيث يمك) القاعدية( والمجتمعية األهلية

يمكن استخدام هذه المواد المنشورة من قبل . على المشاركة أن تستفيد من هذه التفاعالت

 في زيادة وعي الناس في المجتمع وحملهم على المشاركة في المؤسسات األهلية

كما يمكن تطوير التوافق االجتماعي بمرور الوقت فقط إذا ما بنيت . المناقشات الوطنية

البد . لمناقشات الالحقة على مناقشات سابقة تم توثيقها بعناية وتعميمها على نطاق واسعا

 . التي لها مواقع على اإلنترنت أن تنشر هذه الوثائقالمؤسسات األهليةأن يطلب من 
ياسات والمناصرة 20.3.2.3 .بناء القدرات في مجال تطوير ال  إنها حقيقة مؤكدة أن س

يبا في نقل دور هيئات تقديم الخدمات لمناصري  تواجه وقتا عصالمؤسسات األهلية

غالبا ما تقوم مجموعة صغيرة نخبوية من منظمات الخدمات االجتماعية بعمل . السياسة

 غير الواعية لهذه المؤسسات األهليةمناصرة حول السياسات نيابة عن عدد أكبر من 

عالة والتأثير على يمكن تحقيق المناصرة الف. المهمة الهامة في العملية الديمقراطية

 والمقدمة للخدمات من مهارات المؤسسات األهليةالسياسات العامة فقط إذا ما طورت 

البد من االستثمار في تطوير وتعميم هذه المهارات بحيث يمكن . تنمية السياسات لديها

 .زيادة هذه القاعدة من المناصرين للسياسات وبخاصة على المستوى المحلي
بحاث في مجال الديمقراطية وحقوق  اإلنسان وغيرها من دعم الدراسات واأل 20.3.2.4

جزء من بناء القدرات لمناصرة السياسات هو دعم العمل البحثي . القضايا ذات الصلة

حتى المناصرين المتمرسين يمكنهم أن يكون . إلغناء المعرفة حول قضايا السياسة هذه

البد من تقديم .  يدافعون عنهافعالين فقط إذا ما قاموا ببحث جيد لتدعيم القضايا التي

 .المساعدة لعمل األبحاث التي سوف تترجم قضايا المجتمع المدني إلى سياسات عامة
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 أهم نقطة في .المساعدة في بناء القدرات في المشاركة في إدارة اإلنفاق العام 20.3.2.5

مناصرة سياسات المجتمع المدني هي إشراك الحكومة بالطريقة التي تجمع فيها أموال 

وهذا يشمل المشاركة في صياغة موازنة الحكومة ومتابعة وتقييم فعالية . اس وتنفقهاالن

 المؤسسات األهليةنظرا لندرة الموارد العامة حاليا، فإن ناحية هامة من قيام . اإلنفاق العام

بالتنسيق مع الحكومة في مشاركتها في اتخاذ القرارات حول أولويات الموازنة في تقديم 

. المؤسسات األهليةذا مجال هام للسياسة قد تحتاج الحكومة فيه لمساعدة من وه. الخدمات

 لمتابعة عمليات إنفاق األموال للمؤسسات األهليةوهو على نفس القدر من األهمية بالنسبة 

وهنا تظهر أهمية . الداخلة في الموازنة وفعالية البرامج والمشاريع التي تمولها الحكومة

 47.اركةدراسات التقييم بالمش
ينبغي تقديم .  في المؤتمرات والشبكات الدوليةالمؤسسات األهليةدعم مشاركة  20.3.2.6

 من المشاركة في المؤتمرات ونشاطات التشبيك المؤسسات األهليةالمساعدة لتمكين 

 األخرى عند المؤسسات األهليةالجهود لمشاورة . الدولية لمتابعة العمل التضامني الدولي

لية أو تقديم التقارير حول نتيجة العمل الدولي بحاجة للدعم التحضير للمؤتمرات الدو

 .فيما اقترح سابقا المؤسسات األهليةوهذه أيضا طريقة تزيد من قيمة شبكات . أيضا
 المبادرات األخيرة والحالية ذات الصلة 20.3.3

االجتماع التشاوري للمؤتمر العربي الدولي إلعادة تأهيل وتنمية األرض  20.3.3.1

 كان تمرينا منتجا لتعزيز الحوار متعدد 2004لمنعقد في بيروت سنة الفلسطينية المحتلة ا

المؤسسات وقد شارك في االجتماع ممثلين عن الحكومة و. األطراف وبناء التوافق

وهذه نقطة انطالق جيدة . مقدمي الخدمات، والقطاع الخاص والهيئات المانحة/األهلية

 .لتأسيس هذه األنواع من الحوار في المستقبل
 مركز بيسان دراسة حول توصيف المجتمع المدني في فلسطين باستخدام ىأجر 20.3.3.2

وهناك خطط إلجراء هذه الدراسة سنويا لمتابعة تطور . مؤشر سيفيكس للمجتمع المدني

والبد أن تحضن هذه المبادرة مجموعات تتولى تنفيذ . نمو المجتمع المدني في فلسطين

 تنجح في تقوية المجتمع المؤسسات األهليةهذه االستراتيجية بغرض تحديد ما إذا كانت 

 .المدني في فلسطين

                                                 
موقع  انظر المساءلة أمام الفقراء على  47

http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/66PNArentDoc/PNArticiPNAtionandCivicEngagement?O
p  
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بدأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمشروع تعزيز العمل التشريعي الفلسطيني  20.3.3.3

 . في مناصرة السياسات التشريعيةالمؤسسات األهليةالهادف إلى بناء قدرات 
  

  التدابير المؤسسية 20.3.4

 المدني المعد من بيسان لمتابعة كيفية هل يمكن استخدام مؤشر سيفكس للمجتمع 20.3.4.1

 تحسن مؤشرات تنمية المجتمع المدني أثناء تنفيذ هذه االستراتيجية؟
البد من إدماج مشروع الوكالة األمريكية لتعزيز القدرات التشريعية في بناء  20.3.4.2

 . في مجال تطوير السياسات والمناصرةالمؤسسات األهليةقدرات 
  

  تمعي وزيادة مشاركة الناس في التنمية المحليةتعزيز التميكن المج: 4الهدف  20.4

  

  المكونات اإلستراتيجية 20.4.1

  

ضايا  20.4.1.1 لقنشر الوعي المجتمعي حول القضايا الوطنية وديناميكياتها مع ا
 كما اقترحنا سابقا، البد أن يعي األهالي األسباب األعمق حول سبب .واالهتمامات المحلية

المؤسسات . عهم بالصمود لمقاومة هذا الوضعمواجهتهم لما يواجهونه حاليا والبد من إقنا

 يلزمها الوقت إليجاد العالقة بين المشاكل المحلية والقضايا الوطنية بغرض زيادة األهلية

توعية الناس والمجتمع باألزمة الوطنية والمحافظة على تضامنهم مع التجمعات الفلسطينية 

  .األخرى

 .المحلية) القاعدية(المجتمعية /لقطاعيةا/المؤسسات األهليةتقوية التعاون بين /تنمية 20.4.1.2
 لزيادة للمؤسسات األهليةالبد من حمل األهالي على التشبيك والنشاطات التعاونية األخرى 

كما ينبغي تشجيع . فهمها بالوضع الحالي ورفع مستوى التزامها في تحقيق السيادة

شجيع زيادة المشاركة على االنضمام لنشاطات التشبيك وت) القاعدية(المؤسسات المجتمعية 

 ستارا حاميا ضد خلق ثقافة المؤسسات األهليةالبد أن تشكل . لتعزيز القيادة في المجتمع

 .نخبوية بينها تستثني األهالي من تفاعالتها
القطاعية / للمؤسسات األهليةخلق روابط ديناميكية بين الهيكليات الوطنية  20.4.1.3

بد من إنشاء شبكات محلية كمقابل للهيكليات  قدر اإلمكان ال.والهيكليات الموازية المحلية
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يجب أن تشمل المناقشات الوطنية وبناء اإلجماع والحوار على المستوى الوطني . الوطنية

 .على هذه الهيكليات المحلية بغرض جعل هذا التفاعل أكثر شمولية واتساعا
ب  يج.تعزيز بيئة ممكنة لتشجيع الناس على المشاركة في عمليات صنع القرار 20.4.1.4

تقوية لجان تنموية محلية بحيث يمكن اقتسام حمل المشاكل الوطنية على مستوى / خلق

تقوية / ينبغي إنشاء. كما سيمكن هذا القيادات المحلية من التطور. هيئات الحكم المحلي

) القاعدية(المجتمعية / المؤسسات األهليةالتخطيط التنموي في المحافظات لتشجيع مشاركة 

 . التنمية مع السلطات المحلية واألطراف المعنيةفي عمليات تخطيط
 

نظرا ألن مهام التحرير الوطني وبناء المجتمع مترابطة، البد أن تشكل التنمية االنعتاقية نقطة 

وكما أشار إليه تقرير (انطالق إلعادة بناء المجتمع الفلسطيني، كما يظهر في األدبيات الفلسطينية 

، مع تأمين الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير )2002التنمية البشرية الفلسطيني 

 توسيع – وهو كذلك بالفعل –ألنه إذا كان التمكين يعني . والحق في تنمية بشرية مستدامة

الخيارات المتاحة للناس بحيث يوسعوا من مشاركتهم في القرارات التي تؤثر على مصائرهم، فإن 

جماعي والفردي هو نقطة االنطالق إلعادة بناء المجتمع الحق في تقرير المصير على المستوى ال

  .وكذلك أساس مواجهة التحديات والعوائق على مسار التحرر والتنمية

  

  17. ، ص2004تقرير التنمية البشرية الفلسطيني 

  أنواع المساعدة المقترحة 20.4.2

  

في الشبكات المحلية وفي ) القاعدية(دعم إنشاء ومشاركة المؤسسات المجتمعية  20.4.2.1
 البد من دعم النقل المحلي للحوارات المقترحة سابقا أو المبادرة إلى .قاءات الحوارل

جهود المؤسسات . حوارات محلية بغرض توسيع قاعدة التوافق على القضايا الوطنية

في إنشاء شبكات محلية وحوارات بحاجة للدعم ألنها تساعد في ) القاعدية(المجتمعية 

  .لى المستوى المحليزيادة رأس المال االجتماعي ع

 .دعم نشر وتعميم مواد الثثقيف الشعبي والمناقشات في هيكليات التشاور المحلية 20.4.2.2
يجب نشر نتائج الحوارات المحلية وتعميمها على الناس في المجتمع الذين لم يتمكنوا من 

المشاركة حتى يستفيدوا هم أيضا من حصيلة هذه الجهود ويكونوا آراءهم الشخصية حول 

القضايا الوطنية ترجمت إلى لهجة (يجب إنتاج مواد التثقيف الشعبي . يا الهامةالقضا
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للمساعدة في زيادة وعي الناس بالقضايا الوطنية ) محلية وأشكال يمكن فهمها بسهولة أكبر

 .الهامة
المحلية في تخطيط التنمية ) القاعدية( والمجتمعية المؤسسات األهليةبناء قدرات  20.4.2.3

المؤسسات هد خاص لتطوير مهارات التخطيط التنموي المحلي في  يجب بذل ج.المحلية

) القاعدية( والمجتمعية للمؤسسات األهليةال يمكن . المحلية) القاعدية( والمجتمعية األهلية

المحلية أن تشارك في سهولة في عمليات التخطيط المحلي إال إذا ما تزودت بتلك 

والبد من بذل جهود . ل في هذه العملياتالمهارات التي تمكنها من المشاركة بشكل فعا

خاصة لتحضيرها للمشاركة فيما يمكن أن يكون عمليات فنية وغريبة عنها قبل أن يتم 

 .إدماجها في هذه العمليات
لقيادات الشابة 20.4.2.4 . دعم البرامج النسوية وبرامج   البد من إيالء اهتمام خاص ا

تمع؛ نظرا لكون النساء عرضة لتطوير مهارات القيادة لدى النساء والشباب في المج

للتهميش في عملية صنع القرار وألن الشباب سوف يشغلون مناصب المسئولية في 

 .المجتمع في المستقبل
م  20.4.2.5 د ساسية وبناء القدرات على است اإنشاء مقاهي اإلنترنت في التجمعات المحلية ا خ أل

عات المحلية  أفضل طريقة لزيادة نفاذ التجم.هذه التسهيالت للمعلومات والتواصل

يمكن لالستثمارات الصغيرة . للمعلومات هي جعل االتصال عبر اإلنترنت متاح للجميع

في تركيب الحاسوب مع اتصاالت إنترنت وتدريب الناس المحليين على استخدامها أن 

في الهند أنشأت شركة محلية . تحقق العجائب في تمكين الناس حتى في أبعد المناطق

القرى النائية مكنت المزارعين من متابعة أسعار منتجاتهم على أكشاكا لإلنترنت في 

 48.اإلنترنت والحصول على التكنولوجيا إلكترونيا
 البد .توثيق ونشر وتعميم أفضل الممارسات في مشاركة الناس في التنمية المحلية 20.4.2.6

من توثيق تجارب الناس في المشاركة في نشاطات التنمية المحلية ونشرها وتعميمها على 

 .مستوى واسع حتى يستفيد منها األهالي اآلخرون
 في حين أن هذا .المساعدة في تصميم وتنفيذ مشاريع تنمية موجهة من المجتمع 20.4.2.7

، إال أنه يجدر المالحظة أنه المؤسسات األهليةالنوع من المشاريع ليس جديدا تماما على 

                                                 
، الثروة في أسفل الهرم. كي. ، في براهاالد، سي"حكاية عيد باري"، )براهاالد. كي. بإشراف سي_ أناماالي، كوتايان وساشين راو  48

  2005. واترون للنشر

 
85 من   صفحة   60



Proposed Strategy for the Development of the Palestinian NGO Sector (2007 – 2009) 
 

يعرف الكتاب . لميجتذب دعما متزايدا من الجهات المانحة الرئيسية على مستوى العا

 التنمية الموجهة من World Bank’s PRSP Sourcebookالمرجعي للبنك الدولي 

مقاربة تعطي السيطرة على قرارات التخطيط وموارد االستثمار في "المجتمع على أنها 
 السمة األساسية لهذه التنمية هي أنها تمكن مشاريع التنمية المحلية لمجموعات األهالي

تلقي أموال لمشاريع وإدارتها ويكونون قد عملوا هم أنفسهم على تصميمها األهالي من 

المبادرة بهذا النوع .  أو هيئات الحكم المحليالمؤسسات األهليةوتنفيذها وتقييمها بمساعدة 

من المشاريع سوف يزيد بشكل كبير من الممارسات التشاركية ومن قدرات األهالي على 

 غير ذات المؤسسات األهلية كما سيقلل من االنطباع بأن .تحقيق مثلهم الخاصة للتنمية

.صلة باألهالي وسوف يدفع باتجاه تمكين المجتمع على أعلى مستوى

".

                                                

49 
 الحالية ذات العالقة/ المبادرات األخيرة 20.4.3

سوف يطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج لتخطيط التنمية المحلية يكون  20.4.3.1

 وغيرها من منظمات المجتمع المدني أن تشكل أحد هليةالمؤسسات األفيه من المتوقع من 

كما البد من بذلك الجهود لالتصال ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي . الفاعلين األساسيين

 .هذا لتحقيق هدف زيادة مشاركة الناس في الحكم المحلي
  المرحلة الثالثة– المؤسسات األهلية الفلسطيني مشروعمن مكونات مشروع  20.4.3.2

 والحكومات المحلية المؤسسات األهليةلمساعدة في تنفيذ نشاطات مشتركة تضم هناك ا

سيتم تنظيم هذا الشق . بغرض تعزيز التنسيق المحلي لعمليات التدخل وضمان االستدامة

بتعاون حثيث مع مشروع التمويل البلدي للبنك الدولي الذي يتلقى الدعم من وكالة التنمية 

 .األلمانية
والتعاون الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نشرتا دراسة وزارة التخطيط  20.4.3.3

صوت فقراء (تقرير وطني حول دراسة تقييم الفقر بالمشاركة : الفقراء يعبرون"عن 

وهذه مبادرة عظيمة إلعطاء االهتمام ألصوات الفقراء في الخطابات )". الفلسطينيين

تزيد الحساسية تجاه طموحات نأمل أن تجرى الدراسة بشكل منتظم بحيث . السياسية

 .الفقراء وآرائهم في القضايا الوطنية
 

لومات حو ل التنمية الموجهة من المجتمع، انظر موقع البنك الدولي على  للمزيد من المع49 
EXTEAPREGTO/EASTASIAPNACIFICEXT/COUNTRIES/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http

theSite ~34003707:piPK~34004173:PNAgePK~746774:menuPK~20327355:contentMDK,,0/PSOCDEV
html.,00502940:K . ،هة من المجتمع وتطبيقها على بنك نظرة على التنمية الموج"انظر أيضا سينغ، جانميجاي ودانيلو سونغكو

  )للنشر قريبا (2006، بنك التنمية اآلسيوي، تشرين أول "التنمية اآلسيوي
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  التدابير المؤسسية 20.4.4

إذا لم يتم ذلك بعد، فإن باليتيل، مقدم خدمات اإلنترنت المحلي، قد ترغب في  20.4.4.1

يمكن للشركات . تقديم اتصال باإلنترنت للمدارس العمومية وبخاصة في المناطق النائية

 أن تساهم في تدريب السكان للمؤسسات األهليةحاسوب ويمكن المحلية أن توفر أجهزة ال

يمكن فتح هذه المرافق لتستخدمها التجمعات المحلية . المحليين على استخدام الحاسوب

 .كوسيلة لتوفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لهم
  

  للمؤسسات األهليةتعزيز استدامة العمل التنموي : 5الهدف  20.5

كما ذكرنا سابقا، البد لجهود تحقيق استدامة العمل . يةالمكونات االستراتيج 20.5.1

المفهوم الجديد .  األهلية بحد ذاتهامؤسسةالتنموي أن تنظر إلى ما هو أبعد من استدامة ال

المربع التالي . نعرض فيما يلي مرجعين مفيدين. لالستدامة يتخطى أيضا المخاوف المالية

لقرن الواحد وعشرين يعرض نظرة على  في االمؤسسات األهليةحول تغير مشهد عمل 

 من القرن المؤسسات األهليةالتغيرات التي تحدث على هيكلية وعمليات ومحاور 

في سوق :  في القرن الواحد والعشرينالمؤسسات األهلية: وقد تم اقتباسه من. العشرين
 50. من منظور السوقالمؤسسات األهليةإنه يعرض منظورا إلدارة التغيير في . التغيير

 لمركز أوروبا المؤسسات األهليةمن المراجع األخرى ذات الصلة هناك مؤشر استدامة 

الشرقية وأوراسيا، أداة يستخدمها مكتب أوروبا وأوراسيا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

.  في كل دولة في المنطقةالمؤسسات األهليةلدراسة قوة وقابلية الحياة اإلجمالية لقطاعات 

البيئة القانونية، القدرات التنظيمية، : لدراسة إلى مؤشرات االستدامة في سبع مناطقتنظر ا

، والصورة )االجتماعية(قابلية الحياة المالية، المناصرة، تقديم الخدمات، البنية التحتية 

وقد استخدم المؤشر خالل السنوات التسع الماضية لمتابعة التغيرات على استدامة . العامة

 فيما يلي العناصر األساسية المقترحة للنظر فيها 51. في المنطقةألهليةالمؤسسات ا

 .كمقاربة شاملة لالستدامة

                                                 
، برنامج األمم المتحدة للبيئة، االجتماع الدولي لألمم "في سوق التغيير: المؤسسات األهلية في القرن الواحد والعشرين" االستدامة،  50

  2003المتحدة 
مؤشر استدامة "ية للتنمية الدولية، مكتب أوروبا وأوراسيا للتحول الديموقراطي وفي الحكم والتحول االجتماعي،  الوكالة األمريك 51

  .2006أيار . ، النشرة التاسعة"2005المؤسسات األهلية لمركز شرق أوروبا وأوراسيا لسنة 
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 أهم عنصر في االستدامة هو تحقيق االكتفاء الذاتي . االستدامة االقتصادية 20.5.1.1

 :بعض األفكار لتحقيق هذا الشق هي. االقتصادي
للمؤسسات ستدامة المالية توثيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في مبادرات اال -

 المتعلق بممارسات االستدامة دراسة للمركز الدولي لقانون عدم الربحية. األهلية

 يعرض ملخصا لنماذج االستدامة 52 في أوروبا الشرقيةللمؤسسات األهليةالمالية 

  .المالية فيما يلي؛ يمكن تطبيق بعضها في فلسطين

o التمويل الحكومي 
o  ليات القانونية التي تمكن دافعي الضرائب من  اآل–نسبة العمل الخيري

 .تخصيص نسبة مئوية معينة من الضرائب التي يدفعها المنتفعون
o  يتلقى نسبة من دخل الخصخصة  إنشاء صندوق وقف –مواصلة الخصخصة

 .الذي يتأتى للحكومة
o العمل الخيري الخاص 
o  دارة  محلية غير ربحية تعمل على جمع وإمؤسسة –المؤسسات المجتمعية

 .وإعادة توزيع الموارد المحلية بما يخدم مصلحة المجتمع
o  مساهمات من وقت المتطوعين–العمل التطوعي  
o دخل يتم دره ذاتيا 
o  األهلية يكون له مؤسسة استثمار تجاري تديره ال–المشاريع االجتماعية 

 .غرض اجتماعي
o  ويل كوسيلة لدر المال وتم" الوقفيات" استخدام –الدخل من االستثمار

 .المؤسساتالمؤسسات المقدمة للمنح وغيرها من 
  

                                                                                                                                                 
pdf.document_complete/2005/ngoindex/gov_dem/eurasia_europe/locations/gov.usaid.www://http.   8 أيلول 

2006  
. بحية، المركز الدولي لقانون عدم الر"القوانين وغيرها من اآلليات التي تعزز استدامة المؤسسات األهلية ماليا" مور، دايفد، 52 

2005
sust20%financial20%NGO22=%search#pdf.Sustainability_Financial/pubs/knowledge/org.icnl.www://http

22%ainability ،8 2006 أيلول  
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 تزيد من توجهها نحو مختلف المؤسسات األهليةيجدر المالحظة أن هناك دليل متزايد على أن 

 توجد عدة نماذج للدخل المدر ذاتيا والتي تستحق 53.أنواع الدخل المدر ذاتيا وتبتعد عن المنح

  . الفلسطينية عن المنح المالية في المستقبلسات األهليةالمؤسالدراسة واالستكشاف كوسيلة إلبعاد 

  

 البد من .المؤسسات األهليةتعزيز تبني أفضل الممارسات لالستدامة المالية بين  -

توثيق المبادرات القائمة ومناقشتها لزيادة اإلدراك باالعتماد على الذات ماليا بين 

لممارسات في أوربا الشرقية مليئة الدراسة حول االستدامة المالية ل. المؤسسات األهلية

  .بأمثلة على مبادرات من هذا النوع

توى  - تعزيز تخطيط استراتيجي فعال وإدارة وتخطيط مالي وتوليد موارد على م
 اقتراح سابق لتحسين أسلوب الحكم من . لزيادة الفعالية واالستدامةالمؤسسات األهلية

هناك عدد أبكر من . لالستدامةخالل مأسسة التفكير االستراتيجي تعتبر إجراء 

تطوير هذه النظرة البعيدة على إدارة .  قادر على التفكير قدماالمؤسسات األهلية

 أيضا من تقدير الحاجة للحكم الرشيد في الوقت الحالي المؤسسات األهليةالتنمية تمكن 

 .بغرض تطوير القدرات التنظيمية لتلبية األهداف المستقبلية

س

                                                

 تبادل .نشطة بالمعلومات وقواعد البيانات لتعظيم استخدام المواردتشجيع المشاركة ال -

يجب تشجيع . المعلومات النشط عبارة عن إجراء صغير ولكنه فعال لالستدامة

 على المشاركة بخبراتها وأدواتها وغيرها من موارد المعلومات مع المؤسسات األهلية

على سبيل .  مستوى الكفاءةغيرها لتفادي ازدواجية الجهود وزيادة االبتكار لرفع

 أن تتشارك بالمعلومات حول مرافق التدريب ومواد للمؤسسات األهليةالمثال، يمكن 

يمكن إتاحة هذه المواد مجانا أو لقاء رسوم بحيث يغطي . األبحاث والتجهيزات

 .المصدر تكاليف إنتاجه أو يحقق دخال من عملية التبادل
ينبغي تشيع . شاء صندوق تنمية اجتماعية محليةتشجيع قطاع األعمال والشتات على إن -

قطاع األعمال المحلي على تأسيس نسخة محلية من النموذجين المنشأين قبل عدة 

 
% 53 دولة أجري عليها المسح فيها 32، تبين أن )"2003(المجتمع المدني العالمي، نظرة عامة " في دراسة لجامعة هوبكينز بعنوان  53

من % 13من دخلها من الحكومة و% 35من دخل منظمات المجتمع المدني يتأتى من رسوم ودفعات لقاء الخدمات بينما تحصل على 

انظر أيضا اليتون، سيزار، . 2006 أيلول pdf.globalciv/pdf/pubs/ccss~/edu.jhu.www://http. ،8. المساهمات الخيرية

  2006حزيران . ن، معهد وليام دافيدسون في جامعة ميتشغا"محور جديد في االستدامة المالية للمؤسسات األهلية في الدول النامية"
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 التي تأسست سنة (org.pbsp.www)أعمال الفلبين للتطور االجتماعي : عقود

ع في فنزويال  و مشروع أرباح طوعية يقدمها المجتم1970

(org.dividendo.www) ما زالت هاتان المنظمتان في . 1964 التي تأسست سنة

 .أودهما وتشهدان على نجاح الجهود لمنح األعمال التجارية دورا تنمويا اجتماعيا
 

ؤسسات كعنصر  سابقا حول بناء الم طرح عدد من التوصيات.الفعالية المؤسسية 20.5.1.2

كما . المؤسسات األهليةفي رفع مستوى فعالية وكفاءة تقديم الخدمات وتحسين حوكمة 

.  إذا ما نفذت بفعاليةالمؤسسات األهليةستساهم الجهود نفسها في تحقيق االستدامة لعمل 

 إذا ما المؤسسات األهليةعلى سبيل المثال، يمكن المحافظة على  استدامة صلة عمل 

االتصال بالهيئات المحلية يعزز شرعية . رابطة ديناميكية بينها وبين األهاليكانت هناك 

تقديم مخرجات ذات نوعية على الدوام .  على المستوى المحليالمؤسسات األهليةعمل 

 وتشمل مقاربات إبداعية لتلبية هذه االحتياجات مما تكون حساسة الحتياجات المجتمع

بصفتها المؤسسات . ضمن تدفق الموارد بشكل دائم ويالمؤسسات األهليةيعزز مصداقية 

 قادرة على إعادة المؤسسات األهليةالمستقرة اإلستراتيجية والقادرة دائمة على الكيف، فإن 

 الراكدة ذات مجال التركيز المؤسساتولكن . تخليق نفسها لخدمة هدف اجتماعي مهم

  .المخطط لخدمته" للسوق"دمها الضيق تتقادم نظرا لعدم استمرار الحاجة للخدمات التي تق

مجموعة من : "...  تعرف بوابة التنمية البيئة الممكنة على أنها.البيئة الممكنة 20.5.1.3

 مثل القانونية، والبيروقراطية، والمالية، والمعلوماتية، والسياسية، –الظروف المترابطة 

ف الفاعلة  التي تؤثر على قدرة منظمات المجتمع المدني وغيرها من األطرا–والثقافية 

 وهذا يشير إلى 54."التنموية على المشاركة في عمليات التنمية بطريقة فعالة مستدامة

على سبيل المثال، فإن . المؤسسات األهليةمقاربة شاملة لخلق وسط يزدهر فيه عمل 

:  لوسط وشرق أوروبا وأوراسيا، ينص على2005 المؤسسات األهليةمؤشر استدامة 

ينبغي أن تسهل . المؤسسات األهليةة القانونية والتنظيمية حاجة يجب أن تدعم البيئ"... 

 المؤسسات األهليةدخول مؤسسات جديدة وأن تساهم في منع التدخل الحكومي، وأن تمنح 

األساس القانوني الالزمة للمشاركة في نشاطات مناسبة لجمع التمويل واستثمارات شرعية 

                                                 
  "ما هي البيئة الممكنة؟" بوابة التنمية،  54

folderId~RCContentUser=source~do.BrowseContent/rc/civilsociety/org.developmentgateway.topics://http
  2006 أيلول 8 =2818
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 1 رقم المؤسسات األهليةبعض أحكام قانون وهكذا ينبغي حل الجدال حول ." مدرة للدخل
باإلضافة لذلك، فإن المناخ . لمنع نشوء المشاكل في المستقبل بشأن األحكام المثيرة للجدل

المخاوف من فقدان روح التطوع .  بحاجة للتطويرالمؤسسات األهليةاالجتماعي لتنمية 

كن أن يكون حاسما بالنسبة  يمالمؤسسات األهليةنتيجة النتشار العمل المدفوع األجر في 

المجتمع المدني العالمي، "دراسة جامعة جونز هوبكنز . المؤسسات األهليةالستدامة عمل 

من العاملين في المجتمع المدني هم من المتطوعين % 43تفيد بأن أكثر من " نظرة عامة

 وهكذا 55. دولة تم مسحها يؤدون عمال تطوعيا35من السكان البالغين في % 20 –

ألن تحتضن على الدوام هذا التجمع الكبير للموارد  الفلسطينية المؤسسات األهليةتاج تح

البشرية الذي تقدره دراسة جون هوبكنز بأنه يعادل ضعفي قيمة العمل الخيري في البالد 

 56.التي تحدث بها

  ‘الجديدة’و‘ القديمة’المؤسسات األهلية 
  

القرن الواحد   القرن العشرين  القضية

  نوالعشري

    تعليقات
  

القادمين من   الوضع القانوني

  الخارج

   مؤسسة أهلية النصف20أمضت   المحليين   

  الثاني من القرن كغريبة، تتحدى

  النظام، أما منظمات القرن الواحد

  والعشرين سوف تزيد اندماجها فيه
  

  المشاكل التي تبينت لدى منظمات  الحلول      المشاكل  مجال التركيز

   اعتبرت على أنهاالقرن العشرين

  سوف. أعراض فشل في السوق

   على21تركز منظمات القرن 

  وغالبا ما(الحلول التي تقدم عبر 

  األسواق) تزعج
  

                                                 
  15. نفس المصدر السابق، ص…  جامعة جون هوبكنز 55
  8. نفس المصدر السابق، ص... ، في دايفد مور... جامعة جون هوبكنز 56
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  20بدأت الكثير من منظمات القرن   الشبكات  المؤسسات    الهيكلية     

  .صغيرة ونمت إلى مؤسسات كبرى

  سوف يستمر التوسع ولكن ستستثمر

   في أكثر21منظمات القرن 

  التشبيك
  

تفاعلت الكثير من منظمات القرن   االستثمار  الذنب     التمويل  

 بفعل الغضب الجماهيري أو 20

قرن سوف تهدف منظمات ال. الذنب

 إلى إقناع المؤيدين بأنها استثمار 21

  جيد
  

على مستوى 

  العالم  

 عبر 20   تواصلت منظمات القرن   ثالثي البعد  أحادي البعد

النبرات الصوتية، مع حمالت تركز 

منظمات القرن . على قضية واحدة

 ستكون متعددة األبعاد، أي 21

  ستكون األكثر نجاحا
  

 تبعت 20  معظم منظمات القرن   استراتيجية   المساءلة الوقتية  

 21منظمات . قواعد القطاع الخيري

تتبنى أفضل ممارسات الشفافية 

  .والمساءلة والحوكمة

  سوق من أجل التغيير:  في القرن الواحد والعشرينالمؤسسات األهلية: المصدر

  

 أشكال المساعدات المقترحة  20.5.2
في هذا السياق يتوجب تشجيع . دعم الدراسات وتشجيع استراتيجيات االستدامة  20.5.2.1

فمن الممكن على سبيل  . ية تجريبية لالعتماد الذاتي في التمويلالجهود الخاصة بنماذج اختبار

مثل ( القادرة على فرص رسوم خاصة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات األهليةالمثال  تشجيع 
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المؤسسات على القيام بذلك، مع توفير الدعم الفني لهذه )  الخدمات في مجالي الصحة والتعليم

 هذه الرسوم وللتخطيط المالي، وبذلك يمكن إيجاد نموذج وسياق  إلنشاء نظام وهيكليةاألهلية

 . محليين ليكونا المرجعية لتشجيع مثل هذه الجهود والمبادرات مستقبال
 

يتوجب نشر  .دعم نشر وتوزيع المعلومات الخاصة باستراتيجيات االستدامة 20.5.2.2

ع لتعميم التجارب وتوزيع المعلومات التي توثق للتجارب المحلية والعالمية على نطاق واس

 .  المختلفة لنماذج وأنماط االستدامة المختلفة
  

يتوجب على .  تقديم المساعدة الفنية إلنشاء صندوق للتنمية االجتماعية الفلسطينية 20.5.2.3

أو المغتربين الفلسطينيين في الشتات تقديم الدعم إلنشاء صندوق محلي / قطاع األعمال المحلي و

 في هذا السياق اإلطالع على نماذج وتجارب قطاع األعمال  ويتوجب58.للتنمية االجتماعية

 ودراسة إمكانية Dividendo Vountarioونماذج ) PBSP(الفيلبيني لدعم التقدم االجتماعي 

 .  تطبيقها كطريقة ، أثبتت نجاعتها، في إدارة مثل هذا الصندوق
  
 

 المبادرات الجديدة والحالية ذات الصلة  20.5.3
 على المؤسسات األهليةلقطاع الخاص ومن قطاع تعمل مجموعة أفراد من ا 20.5.3.1

يتم حاليا صياغة مسودة لورقة . دراسة آفاق وإمكانيات إنشاء صندوق ضمان المقدرات المجتمعية

عمل تقوم باالستطراد على مفهوم واستراتيجيات زيادة هذه المقدرات، ويتوجب بذل الجهود 

 .  م مبادرتهالالتصال بهذه المجموعة لتوجيه وتوظيف أفكارها ودع
 

أحد األدوار التي يلعبها مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية والتي تم  20.5.3.2

 الصغيرة، المؤسسات األهليةاالتفاق عليها يتمثل في تحول المركز إلى جهة تجند األموال لصالح 

 .  وبالتالي يتوجب دعمها كذلكالمؤسسات األهليةمما يعد مبادرة جيدة من قبل قطاع 
  

                                                 
اهتمامها باإلطالع أبدى اثنان من الشخصيات القيادية الرائدة في القطاع الفلسطيني الخاص خالل المقابالت التي أجريت معهما عن  58

على نماذج وتجارب قطاع األعمال الفليبيني الخاصة بإنشاء صندوق للتنمية االجتماعية كتعبير عن المسؤولية االجتماعية للشركات 

  ) Philippine Business for Social Progress and Dividendo PNAra la Communidad(التجارية 
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 الثالث في تطوير البيئة المؤسسات األهليةثل أحد مكونات برنامج شبكة يتم 20.5.3.3

 والسلطة المؤسسات األهليةالمالئمة، ويهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز مستوى التعاون بين 

ويأتي من ضمن النشاطات التي يمكن لهذا المكون أن يتضمنها تسهيل وتيسير . الوطنية الفلسطينية

 حول تعزيز اإلطار القانوني لنشطات هذه المؤسسات األهليةالوطنية والحوار بين السلطة 

 وتحسين العالقات بينها وبين وزارة الداخلية ودعم نشاطات المناصرة الخاصة بمنح المؤسسات

ويتوجب استخدام .  من القطاع الخاصالمؤسساتإعفاءات ضريبية للمساهمين والمتبرعين لهذه 

 . لجة المكونات االستراتيجية المقترحة أعالههذا الجانب من البرنامج لمعا
  

 الفلسطينية، بتمويل المؤسسات األهليةقامت مؤسسة التعاون، من خالل شبكة  20.5.3.4

قدمت من خاللها  الفلسطيني المؤسسات األهليةاالستدامة المالية طويلة األمد لقطاع دراسة حول 

ويتوجب مراجعة هذه .  الفلسطينيةللمؤسسات األهليةتقييما شامال وتوصيات لالستدامة المالية 

  . الدراسة وتطبيق توصياتها على االقتراحات المذكورة أعاله
  

 الترتيبات المؤسسية  20.5.4
 التي باشرت فعليا في فرض رسوم المؤسسات األهليةيوجد عدد ال بأس به من  20.5.4.1

ي تقدمها ، بناءا على الخدمات التالمؤسسات األهليةبإمكان بعض هذه . على الخدمات التي تقدمها

والفئات التي تستهدفها، أن تحقق االكتفاء الذاتي من خالل اعتماد مفهوم الرسوم مقابل الخدمة أو 

على سبيل المثال . ببساطة من خالل تحسين الطريقة التي يتم من خاللها تسعير هذه الخدمات

حصلت  أهلية للرعاية الصحية تمكنت من خالل المنح التي مؤسسةتوجد في منطقة طولكرم 

عليها من الممولين من شراء معدات طبية متطورة جدا، ولكنها تظل مترددة وممتنعة عن فرض 

رسوم أعلى مقابل خدماتها حتى في حاالت المرضى القادرين على الدفع وذلك ألن إدارة هذه 

 األهلية من مؤسسةوبالمقابل شكت هذه ال.  األهلية ترى أنها تأسست خدمة للمجتمعمؤسسةال

ط المتزايدة التي تعاني منها لإلبقاء على نفس مستوى خدماتها نتيجة لتراجع أو تالشي الضغو

 أهلية في رام اهللا تشرف على إدارة متحف يضم مجموعات مؤسسةوهناك مثال آخر ل. العائدات

مذهلة من الثياب الفلسطينية التقليدية ولكنها ال تتقاضى رسوم دخول لزيارة المتحف وعند سؤالنا 

 األهلية هي مؤسسة خيرية مؤسسةلسبب وراء ذلك كانت اإلجابة من قبل اإلدارة بأن هذه العن ا

 . وبالتالي عليها تقديم خدماتها بشكل مجاني للعامة
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  توصيات لتحسين وتنفيذ اإلستراتيجية   . ب

  تحسين وصقل االستراتيجية .21

تقديم هذه  يجب .متابعة المشاورات حول المسودة النهائية لهذه االستراتيجية 21.1

االستراتيجية المقترحة لنفس مجموعة األطراف المعنية التي قامت بمراجعة إطار عمل 

باإلضافة إلى أشخاص آخرين تعد مالحظاتهم ودعمهم من )  آب24(االستراتيجية 

ويضاف . العوامل الحاسمة واألساسية في وضع اللمسات النهائية على هذه االستراتيجية

يتم عقد مشاورات مع المانحين ومع المسؤولين الحكوميين إلى ما تقدم نوصي بأن 

 الفلسطينية والشخصيات القيادية البارزة في المؤسسات األهليةالرئيسيين العارفين بشؤون 

المؤسسات وال بد من عقد جولة جديدة من االجتماعات البؤرية مع . القطاع الخاص

 وغزة، على أن يتم تخصيص قدر  في كل من طولكرم ونابلس ورام اهللا والخليلاألهلية

  . كبير من الوقت لتنظيم هذه االجتماعات البؤرية لضمان المشاركة على نطاق واسع

يجب أن تتضمن النسخة النهائية من .  اإلستراتيجية استنادا إلى التغذية الراجعةتنقيح 21.2

االستراتيجية أكبر قدر ممكن من المالحظات الواردة من خالل التغذية الراجعة 

من شأن ذلك أن يضمن اشتمال . المتقرحات الناجمة عن المشاورات المذكورة أعالهو

اإلستراتيجية وتعبيرها عن توقعات األطراف المعنية، باإلضافة إلى الحصول على دعمهم 

     . يتوجب نشر وتوزيع هذه اإلستراتيجية حال استكمالها على أوسع نطاق ممكن. لها
 

  لة  تنفيذ اإلستراتيجية والمساء .22

. تحديا كبيرا) في حال إقرارها بهيكليتها الحالية(تعد محاولة تطبيق هذه اإلستراتيجية  22.1

المؤسسات وحيث أن الغاية من وراء هذه االستراتيجية هي أن تكون إستراتيجية لقطاع 

المؤسسات  ككل فإننا نقترح بشكل أساسي أن تقوم مجموعة كبيرة وواسعة من األهلية

المعنية بالتشارك في تحمل مسؤوليات تطبيقها، ألن الطبيعة المعقدة  واألطراف األهلية

 أهلية واحدة، حيث مؤسسةلهذه اإلستراتيجية تحول دون إلقاء مسؤولية تنفيذها على كاهل 

 اهلية منفردة بالموارد والقوى البشرية الضرورية للقيام بذلك على مؤسسةال تتمتع أي 

 ديمقراطية وتعاونية غير تراتبية، بالطبع قدر اإلمكان، لذلك ال بد من إنشاء آلية. عاتقها

لتنفيذ هذه اإلستراتيجية بشكل يضمن تعزيز الشعور بالملكية لدى األطراف المعنية 

 . العديدة
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يتمثل أسلوب التنفيذ الموصى به في تقسيم العمل ومهام التنسيق، حيث يمكن على سبيل  22.2

ن أهداف اإلستراتيجية بحيث تتألف كل المثال إنشاء مجموعات عمل خاصة بكل هدف م

ويمكن أن توكل . مجموعة عمل من منظمات أهلية مختلفة ومن جهات معنية أخرى

 أو منظمتين أهليتين رئيسيتين تختصان في المجاالت التي تندرج تحت الهدف مؤسسةل

ويمكن أيضا أنشاء أمانة . اإلستراتيجي مهمة الدعوة وترؤس اجتماعات مجموعة العمل

امة توكل إليها مهمة تنسيق نشاطات كل مجموعة من مجموعات العمل وتقديم التقارير ع

يمكن .  األخرى المشاركة في تنفيذ اإلستراتيجيةالمؤسساتحول هذه النشاطات لجميع 

 الرئيسية لكل هدف باإلضافة إلى المؤسساتتتكون من (كذلك إنشاء لجنة توجيه 

 . سؤولية العامة عن تنفيذ اإلستراتيجيةوذلك لتولي الم) شخصيات بارزة أخرى
تعد عملية اإلشراف والتقييم من القضايا األخرى ذات األهمية والتي ال يمكن تجاهلها أو  22.3

ومن بين الخيارات الممكنة في هذا السياق تقديم تقرير إشراف دوري . التغاضي عنها

سة ما وبشكل مستقل أما الخيار اآلخر فهو أن تقوم مؤس. يعمم من قبل األمانة العامة

شيء مشابه للتقارير (باإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية وتقييم فعالية التنفيذ سنويا 

ولكن وبغض النظر عن أي ).  الشفافية الدوليةمؤسسةوالتقييمات السنوية التي تقوم بها 

من هذه الخيارات يتم تدارسه في نهاية المطاف فإن عقد اجتماع عام لكافة األطراف 

معنية سنويا من أجل تقييم التنفيذ يجب أن يكون أحد الخيارات التي يتم النظر فيها ال

ويكون هذا اإلجتماع بمثابة فرصة لتواصل عملية تحسين وصقل اإلستراتيجية . بجدية

وزيادة الوعي بالقضايا التي يتم معالجتها والتعامل معها في مجموعات العمل المختلفة 

افس وتشجيع وجود مستويات أكبر من التنسيق بين منظمات باإلضافة إلى إدارة التن

السنوي أن ) أو الهيئة العمومية(ويجب في حال إقرار مثل هذا اإلجتماع . المجتمع المحلي

يتم توزيع التقرير الخاص به على نطاق واسع لزيادة الوعي بوجود هذه اإلستراتيجية 

 كة في التنفيذ ولتشجيع مزيد من المجموعات على اإلنضمام والمشار
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  المالحق
  

  ذوي الخبرةاألشخاصقائمة بأسماء   )أ (
 
 ل اإلستراتيجيةقائمة بأسماء المشاركين في المشاورات حول إطار عم  )ب (
 
  في مواجهة التحديات خالل السنوات الثالث القادمةالمؤسسات األهليةدور   )ج (
 
   في فلسطينالمؤسسات األهليةإطار العمل اإلستراتيجي المقترح لتطوير قطاع   )د (
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  المحلق ج 

   في مواجهة التحديات على مدى السنوات الثالثة القادمة المؤسسات األهليةدور 

  
المؤسسات دور 

 القضايا      األهلية

  األساسية        

الطلب المتزايد على   ضعف الحكم 

  الخدمات األساسية 

  التحوالت االجتماعية   تزايد الفقر والبطالة التدهور االقتصادي 

تأكيد والدعم ال

باتجاه السيادة 

  الوطنية 

االنخراط في بلورة أجندة 

  سياسية وطنية 

تعزيز القدرة على 

الصمود من خالل توفير 

  الخدمات األساسية 

تعزيز سبل الحياة 

االقتصادية 

  واالعتماد الذاتي 

تعميم االستراتيجيات 

الداعمة لتنمية الفقراء 

  وتمكينهم

نشر وإشاعة أجواء الحوار 

ياسي واالجتماعي الس

واالقتصادي وعملية 

  التوصل إلى إجماع 

تقديم الخدمات 

  األساسية 

  

المشاركة في بلورة أجندة 

  وطنية وتخصيص الموارد 

 التنسيق -جسر الهوة

والتكاملية مع الحكومة 

وتطوير وسائل 

التكنولوجيا البديلة 

  المالئمة 

تعزيز سبل الحياة 

  االقتصادية 

ضمان توفر الخدمات 

ألساسية للفقراء ا

والمهمشين وإمكانية 

حصولهم عليها ، خلق 

فرص عمل وتطوير سبل 

التكنولوجيا البديلة 

  المالئمة 

  

تعزيز قدرات 

  المجتمع المدني 

الرقابة والمناصرة من أجل 

بلورة قوانين وتشريعات  

في مجال حقوق اإلنسان 

والديمقراطية، تشجيع 

التنسيق وبناء المؤسسات 

اه أجندة وطنية والدفع باتج

والترويج لها أمام المجتمع 

  الدولي 

تشجيع ودعم حق الفقراء 

في الحصول على 

الخدمات األساسية، 

التشبيك مع مزودي 

الخدمات اآلخرين في 

  مجال تقديم هذه الخدمات

اجراء أبحاث حول 

السياسات 

والمناصرة من 

أجل المساواة 

والعدالة االقتصادية 

وتعزيز التجارة 

 في ظل وتنظيمها

  إطار عمل مستدام 

المناصرة من أجل تكافؤ 

  الفرص وحقوق الفقراء

نشر الديمقراطية والثقافة 

المدنية والمناصرة باتجاه 

سيادة القانون واحترام حقوق 

اإلنسان والحقوق المدنية 

ونشر التعددية والتنوع 

واحترام الرأي اآلخر 

  والسالم والمصالحة

نشر ثقافة الحوار 

  والتفاعل 

شجيع التنسيق والتعاون ت

بين األطراف المعنية 

المختلفة وإيجاد منبر لنشر 

ثقافة الحوار حول القضايا 

  واالهتمامات الوطنية 

تشجيع التنسيق والتعاون 

بين األطراف المعنية 

المختلفة وتبادل الخبرات 

والتجارب وتسهيل 

التفاعل مع المجتمع 

وبينه للتعبير وإظهار 

  احتياجاتهم

 في االنخراط

الحوار حول 

األجندة االقتصادية 

الوطنية، تعزيز 

التنسيق في 

البرامج والمشاريع 

التنموية لضمان 

االستفادة القصوى 

من الموارد 

  المحدودة 

تمكين الفقراء من التعبير 

بوضوح عن احتياجاتهم 

وطموحاتهم وإنشاء آليات 

الحوار حول األساليب 

  الفعالة للحد من الفقر  

منصات إيجاد منابر و

للحوار الثقافي واالجتماعي 

واإليديولوجي، تبادل 

التجارب والخبرات في 

  قضايا ونماذج التنمية 

 مشاركة القطاعات ضماندعم ونشر برامج خلق  إنشاء المشاركة نشر الوعي حول حقوق رفع الوعي حول   تمكين الناس 
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ديناميكيات القضايا الوطنية 

والمحلية، بناء قدرات 

المشاركة في بلورة 

األولويات والسياسات على 

المستويين الوطني والمحلي، 

كن نشر بيئة مالئمة تم

وتشجع الناس على 

المشاركة في عمليات صنع 

القرار على المستوى 

  المحلي

المواطنين في الحصول 

على الخدمات األساسية، 

زيادة المشاركة الشعبية 

في التخطيط وملكية 

  وإدارة الخدمات 

في عمليات التنمية 

االقتصادية؛ توفير 

المساعدات التقنية 

وبناء القدرات 

لتمكين الناس، 

وتحديدا النساء 

والمجموعات 

المهمشة، من 

الوصول إلى 

المعرفة واألسواق 

  والموارد المالية

فرص العمل ومكافحة 

الفقر التي تستهدف 

الفئات المهشمة، وتوفير 

المعلومات والقدرات 

للناس للتمكن من 

الحصول على الفرص 

  االقتصادية

المختلفة في المجتمع في 

الحوار وآليات المشاركة؛ 

نشر وإيجاد المنابر من أجل 

الحوار الثقافي واالجتماعي 

  واإليديولوجي 
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  الملحق د 

   في فلسطين  المؤسسات األهليةإطار عمل االستراتيجية المقترحة من أجل تنمية قطاع 

  

تعزيز دور المجتمع المحلي في التأكيد والدفع باتجاه السيادة الوطنية وبناء  من المؤسسات األهليةتمكين : الهدف

  الدولة والتنمية المستدامة في فلسطين
أنواع المساعدة المقترحة   المكونات االستراتيجية  األهداف/الهدف

   للمؤسسات األهلية

 المبادرات الحالية /البرامج

  )والقائمين عليها(

  الترتيبات المؤسسية 

دة مستوى الفعالية زيا

والكفاءة في تقديم 

الخدمات بالتكامل مع 

  مزودي الخدمات اآلخرين

المشاركة في رسم أجندة تنموية  -

وطنية وخطط قطاعية وفي 

تقديم الخدمات باالستناد إلى 

  . األدوار المحددة

الهيئات /تعزيز الشبكات -

التنسيقية في مجال تقديم 

 الخدمات 

يم إنشاء الشراكات في مجال تقد -

 . الخدمات

بناء القدرات المؤسسة في  -

 .مجال تقديم الخدمات

تعميم استخدام أساليب وأدوات  -

التخطيط بالمشاركة وتقييم 

 . التأثير

تعميم استخدام معايير ونقاط  -

مرجعية في عملية تقديم 

 . الخدمات األساسية

إنشاء آليات تخطيط وتنفيذ  -

مرنة ومتجاوبة متضمنة 

ة تقديم منطلقات تنموية في عملي

أي تربط بين (الخدمات 

مساعدات اإلغاثة والمساعدات 

الطارئة وبين أبعاد واولويات 

  ) التنمية

دعم تقديم الخدمات في  -

المناطق ذات األولوية 

والتي يتم تحديدها من 

قبل الشبكات والهيئات 

مع التشديد ( التنسيقية 

بشكل خاص على 

المناطق الريفية 

ومخيمات الالجئين 

 ).لمهمشةوالفئات ا

دعم تشكيل منبر  -

 للمؤسسات األهلية

لتعزيز الحوار وبناء 

اإلجماع والتنسيق في 

مجال تقديم الخدمات 

 .بين الشبكات المختلفة

دعم تأسيس التعاون  -

والتنسيق والشراكات 

في مجال تقديم 

الخدمات بين 

 المؤسسات األهلية

وبين األطراف المعنية 

األخرى خاصة 

السلطات المحلية، 

مات المجتمع ومنظ

المحلي ومؤسسات 

 القطاع العام 

 التمويل من اجل  -

أبحاث السياسات 

للمؤسسات إنشاء منبر  -

  األهلية

إعادة هيكلية آليات  -

التنسيق والتشاور 

الوطني والقطاعي 

وزارة (واإلقليمي 

 ) التخطيط

التنمية والتخطيط  -

ووضع الميزانيات 

للمدى المتوسط 

  )وزارة التخطيط(

التشاور مع الوزارات  -

حول كيفية تحسين مشاركة 

 في األهليةالمؤسسات 

  آليات التشاور والتخطيط 

تشجيع ونشر الحوار  -

التنسيقي الدوري بين 

 وشبكات المؤسسات األهلية

  )AIDAمثل (الممولين 
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والتنمية لتحسين تقديم 

على سبيل (الخدمات 

المثال نقاط المرجعية 

في التكلفة واألطر 

الزمنية في مجال تقديم 

 ). الخدمات

المساعدة في نشر  -

وتشجيع أفضل 

الممارسات والتشبك 

في مجال تطوير 

غيرة المشاريع الص

 والمنتاهية الصغر 

دعم نشاطات التشبيك  -

الصحة (القطاعي 

والتعليم والزراعة 

والحماية االجتماعية، 

 ). الخ

المساعدة التقنية من  -

أجل استهداف أفضل 

 في تقديم الخدمات

المساعدة التقنية في  -

مجال التخطيط 

بالمشاركة وأنظمة 

على (اإلشراف والتقييم 

سبيل المثال التغذية 

 من قبل الراجعة

تقييم /المستفيدين

  )التأثير

تحسين ممارسات الحكم 

المؤسسات واإلدارة في 

   األهلية

تحسين البيئة القانونية  -

والتنظيمية التي تسهم في تمكين 

  المؤسسات األهلية

طيط تأسيس عمليات التخ -

وأنظمة أدارة العمليات 

 بالمشاركة 

نشر وتعميم التفكير  -

االستراتيجي والكفاءة بين 

  المؤسسات األهلية

تعزيز مبادئ الشفافية  -

نشر وتشجيع استخدام  -

أوسع لممارسات الحكم 

الرشيد وأدوات التقييم 

الذاتي وأنظمة 

يم اإلشراف والتقي

والتخطيط االستراتيجي 

على سبيل المثال (

المؤسسات تشجيع 

 على نشر األهلية

تقاريرها 

 مشروع أمان  -

مراجعة مالية وإدارية  -

من قبل شبكة 

 المؤسسات األهلية

الفلسطينية لكافة 

 أعضائها

مشروع تمكين  -

)USAID(  

للمؤسسات توفير الحوافز  -

 الصغيرة للحصول األهلية

على المساعدة في مجال 

اإلدارة االستراتيجية 

من قبل والحكم الرشيد 

 الكبيرة المؤسسات األهلية

وغيرهم من مزودي 

  الخدمات  
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المؤسسات والمساءلة لدى 

  .  أمام جماهيرهااألهلية

 ) المالية/السنوية

المساعدة في تحديد  -

الدور والرسالة 

 والصالحيات 

المساعدة المالية  -

والتقنية في تطوير 

وإدراج أنظمة اإلدارة 

القائمة على أسس 

ديمقراطية صنع 

 القرارات والمشاركة

ة في تطوير المساعد -

إجراءات الشفافية 

  والمساءلة المالئمة

تعزيز المجتمع المدني 

 والديمقراطية في فلسطين 

نشر وتشجيع تطوير رؤية  -

 وطنية
المبادرة إلى نقاشات حول دور  -

األطراف المعنية المختلفة في 

 المجتمع
حوار متعدد األطراف حول  -

 الحكم الرشيد 
 نشر وتشجيع المساواة بين -

الجنسين واحترام وحماية حقوق 

 اإلنسان والحقوق المدنية
المناصرة من أجل الحكم  -

الرشيد في القطاعين العام 

 والخاص
المناصرة من أجل مسؤولية  -

الشركات االجتماعية تجاه 

 القطاع الخاص
أداء مهام الرقابة على الحكومة  -

المناصرة من أجل إقرار  -

سياسات عامة لتعزيز 

ق اإلنسان الديمقراطية وحقو

والحقوق المدنية واالستجابة 

 الحتياجات الفقراء والمهمشين
نشر وتشجيع وإنشاء النماذج  -

والمنابر من أجل اسلوب ال 

عنف في حل النزاع وآليات 

دعم الحوار والنقاشات  -

المتعددة األطراف بين 

الجهات المعنية حول 

قضايا الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان 

والحقوق المدنية 

 والسيادة الوطنية
ع دعم نشر وتوزي -

المواد التي تنتج عن 

مثل هذه الحوارات 

 والمؤتمرات
دعم الدراسات  -

واألبحاث في مجال 

الديمقراطية وحقوق 

 .اإلنسان
دعم مشاركة  -

 في المؤسسات األهلية

المؤتمرات والشبكات 

  الدولية 

مؤشر المجتمع المدني  -

Civicus) بيسان( 
مشروع دعم المجلس  -

  )USAID(التشريعي 

-   
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التفاعل االجتماعي والثقافي 

 واإليديولوجي 
نشر وتشجيع المشاركة في  -

الشبكات والمنابر اإلقليمية 

 للمؤسسات األهليةوالدولية 

 والمجتمع المدني 
المناصرة ونشر وتشجيع اكبر  -

قدر من الدعم اإلقليمي والدولي 

وحماية الحقوق والتطلعات 

  الفلسطينية الوطنية

دعم تمكين المجتمع 

وزيادة مشاركة 

المواطنين في التنمية 

  المحلية 

خلق الوعي المجتمعي  -

بالديناميكيات بيت القضايا 

 المحلية والوطنية

تعزيز التعاون بين /تطوير -

 المؤسسات األهلية

منظمات /القطاعية/المحلية

 المجتمع المحلي

خلق صالت ديناميكية بين  -

 المؤسسات األهلية

الهيكليات القطاعية /الوطنية

ن الهيكليات المحلية المقابلة وبي

 لها

نشر وتشجيع بيئة مالئمة تعمل  -

على تمكين وتشجيع الناس على 

المشاركة في عمليات صنع 

 ..القرارات المحلية

تعزيز لجان التنمية /خلق

 المحلية

 نشر وتشجيع مشاركة  -

منظمات /المؤسسات األهلية

المجتمع المحلي في عمليات 

التخطيط التنموي المحلية مع 

السلطات المحلية واألطراف 

 المعنية 
 
    

دعم وإيجاد المشاركة  -

من قبل منظمات 

المجتمع المحلي في 

الشبكات والمنابر 

المحلية للحوار 

التركيز على جوانب (

أساسية ذات إمكانيات 

 )عالية للتنمية المحلية

دعم نشر وتوزيع مواد  -

ونقاشات التثقيف 

الشعبية في الهيكليات 

 يةالمحلية التشاور

المؤسسات بناء قدرات  -

 المحلية األهلية

ومنظمات المجتمع 

المحلي في مجال 

التخطيط التنموي 

 المحلي 

 دعم برامج القيادات  -

 النسوية والشابة

إنشاء مقاهي االنترنيت  -

في التجمعات المحلية 

الرئيسية وبناء القدرات 

من أجل استخدام مثل 

هذه المرافق للحصول 

على المعلومات 

 والتواصل

توثيق ونشر وتوزيع  -

برنامج التخطيط  -

التنموي بالمشاركة 

)UNDP ( 

لجان الحد من الفقر  -

اللجنة (المناطقية 

الوطنية للحد من وطأة 

 ) الفقر

اإلصالح والالمركزية  -

في السلطات المحلية 

 )وزارة الحكم المحلي(

  صندوق البلديات -

االستفادة من المعاهد  -

األكاديمية في التدريب 

وإجراء األبحاث حول 

السياسات للمشاركة 

 الشعبية في التنمية المحلية

التنسيق بين الممولين  -

 على المؤسسات األهليةو

المستوى المحلي 

  )المنطقة/الدائرة(
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معلومات حول أفضل 

الممارسات في مجال 

مشاركة المواطنين في 

  التنمية المحلية 

تشجيع ونشر االستدامة 

المؤسسات في عمل 

   التنموي األهلية

i. الستدامة االقتصادية ا 

توثيق أفضل الممارسات  -

العالمية والمحلية في مجال 

المبادرات من أجل االستدامة 

  .للمؤسسات األهليةالمالية 

تشجيع ونشر التخطيط واإلدارة  -

بشكل استراتيجي والتخطيط 

المالي وتوليد الموارد على 

 المؤسسات األهليةمستوى 

 لزيادة الفعالية واالستدامة 

ونشر التشارك النشط تشجيع  -

في المعلومات وقواعد البيانات 

لتحقيق االستفادة القصوى من 

 الموارد

تشجيع قطاع األعمال  -

والمغتربين في المهجر على 

تأسيس صندوق اجتماعي 

 تنموي محلي 

ii.  االستدامة المؤسسية  

تعزيز الصالت المؤسسية  -

المؤسسات والشراكات بين 

منظمات المجتمع /األهلية

لوطنية والمحلية وبين المحلي ا

  السلطات المحلية

تعزيز القدرات المؤسساتية  -

وإمكانيات منظمات المجتمع 

المحلي لتولي مسؤولية مواصلة 

 تقديم الخدمات لمجتمعاتها

آلية دعم مؤسسي  /إنشاء نظام  -

  للمؤسسات األهلية

iii.  االستدامة البيئية 

المؤسسات  تعزيز مصداقية -

جتمع من  وقبولها من قبل الماألهلية

خالل إنتاج مخرجات عالية الجودة 

دعم الدراسات وتعميم  -

 استراتيجيات االستدامة

دعم نشر وتوزيع  -

االستراتيجيات المتعلقة 

 باالستدامة

تقديم الحوافز  -

 للمؤسسات األهلية

الكبيرة لمساعدة 

 هليةالمؤسسات األ

منظمات /الصغيرة

المجتمع المحلي في 

مجال التخطيط 

 االستراتيجي واإلدارة

المساعدة الفنية في  -

تأسيس صندوق 

فلسطيني اجتماعي 

  للتنمية

- Community 
endowment trust 

fund)  من خالل

 ) السيدة نورا مراد

تأسس مركز تطوير  -

المؤسسات األهلية 

  الفلسطينية 

الحوار مع القطاع الخاص  -

ل إنشاء صندوق حو

  اجتماعي للتنمية/خيري
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والمعايير وتتجاوب وتلبي 

االحتياجات واألولويات المحلية 

  والوطنية

iv. االستدامة السلوكية 

 تشجيع روح التطوع والمشاركة -

المجتمعية والمشاركة في العملية 

  التنموية 
  
v.  االستدامة على مستوى

 السياسات 

تشجيع بلورة سياسات / المناصرة-

 شأنها تعزيز عملية مأسسة من

الهيكليات والعمليات والقوانين 

واألنظمة والمقاييس المتعلقة 

  . المؤسسات األهليةب
  

vi.   
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