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نظر وجهات تعكس أنها أساس على معها التعامل يمكن وال مسؤوليتهم وعلى المؤلفين أراء عن التقرير هذا محتويات رتعب 
  األوروبي تحاداال

 
  
  
  
  
  
  
 
 

األوروبي في األراضي الفلسطينية المحتلة تحاد اعية لالللحصول على معلومات إضافية حول البرامج القط
  :يرجى مراجعة المواقع اإللكترونية التالية

  
  :األوروبي في الضفة الغربية وغزةتحاد مكتب ممثل اال

uropa.eu/delegations/westbank/projects/overview/index_en.htmhttp://eeas.e 

 
 :الصفحة الخاصة ببرامج المساعدات األوروبية إلى األراضي المحتلة

-http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country
-palestinian-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied

territory_en.htm 

  
 : يمكن تنزيل نسخة إلكترونية من هذه الدراسة على الرابط التالي

 http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/projects/overview/index_en.htm 
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 ملخص تنفيذي
 

 المقدمة واإلطار المنهجي للدراسة .1

  

 دراسةعن إطالق  الفلسطينية المحتلة األراضي في وبياألورتحاد ممثل اال مكتب أعلن، 2011الشهر األول من عام  في
وتهدف هذه الدراسة . في األراضي الفلسطينية المحتلة منظمات المجتمع المدني خاصة حول (Mapping Study)مسحية 

ظمات هذه المن احتياجاتبما في ذلك  األراضي الفلسطينية المحتلة،منظمات المجتمع المدني في عن  شاملة لمحةإلى تقديم 
التعاون  برامجمن قبل  تقديم الدعم لها المحتملة التي يمكن التدخلمجاالت  وكذلك رفع توصيات حول في مجال بناء القدرات

  .2011وقد تم إنجاز هذه الدراسة في شهر أيار من عام . القادمة

  

 بمشاركة) دس الشرقية وقطاع غزةالضفة الغربية والق(شمل النطاق الجغرافي للدراسة كامل األراضي الفلسطينية المحتلة 
تمثيل كاف للمنظمات والتوصل إلى على المسح  اشتمالمن أجل التأكد من منظمات المجتمع المدني وذلك منظمة من  262

ومن المنظمات . معرفة خصائص العمليات والتفاعالت التي تميز المجتمع المدني الفلسطيني على المستويين المحلي والوطني
  : الدراسة المشاركة في

  

 38منظمة في الضفة والقدس و 49منها (التي أجراها فريق البحث  منظمة في اللقاءات والمقابالت 87شاركت  •
ع األدوات المستخدمة تنو مما يعني الخاص بالبحثاالستبيان اإلجابة على باإلضافة إلى ) منظمة في قطاع غزة

ص كل من هذه المنظمات والتحقق من المعلومات التي تم لجمع المعلومات من هذه المنظمات المشاركة حول خصائ
 .الحصول عليها

قطاع  منظمة في 27 الغربية والقدس مقابل الضفة منظمة في 73( البؤرية مجموعاتال فيمنظمة  100 شاركت •
 دراستهاوالتي تمت  حسب الوصف المقدم أعالهالخاص بالبحث، االستبيان اإلجابة على باإلضافة إلى ) غزة

 .المعلوماتجمع لغرض  هااستخدامالتي تم  مختلفةال أدوات البحثأداتين من  تخداماسب

 .توزيعه على عدد كبير من المنظمات الذي تماالستبيان منظمة فقط باإلجابة على  75باإلضافة إلى ذلك، قامت  •

  

 ،والحلقات الدراسية الراجعةية التغذ اتاجتماعفي  منظمة من بين المنظمات المذكورة أعاله 68 شاركت، على ذلك عالوةًو
الدراسة نتائج من للتحقق ةضافيإها كأداة استخداموالتي كان الغرض من عقدها  ،رام اهللا وغزة قدت في مدينتيالتي ع.  

 

 القضايا األساسية ذات األهمية بالنسبة للمجتمع المدني الفلسطيني .2

  

تطورها التاريخي بشكل مخالف لتطور المجتمعات  بعة مننا ،تتصف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بخاصية فريدة
ففي حين نشأت معظم منظمات . وبطريقة تناقض حتى المفهوم النظري للمجتمع المدني نفسه ،المدنية في الدول األخرى

المدني  يشير الكثير من الكتاب والباحثين إلى حقيقة نشوء منظمات المجتمع ،"إطار الدولة"المجتمع المدني وتطورت ضمن 
لكن بعد قيام السلطة . الفلسطيني في ظل غياب الدولة، وغياب االستقالل الوطني، وغياب السيادة على األرض والمواطنة

 ،2000في عام " قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية"خاصة بعد إصدار  ،ر الوضعتغي 1994الفلسطينية في العام 
الكثير من  بينما واجهت منظمات المجتمع المدني ،هذه المنظمات على توفير الخدماتالتركيز األساسي في عمل  حيث أضحى
ا في ن الملحوظ أحيانًبالرغم من التحس، وذلك على صعيد التأثير على وضع السياسات العامة هاعمل خضمفي الصعوبات 

  .ليةالحوار الوطني حول السياسات والمشاركة على صعيد الحوكمة المح في عمل المنظمات
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بسبب اتساع  ،اا ومؤثرمتنوعوا ا واسعمنظمات المجتمع المدني في األراضي المحتلة تشكل قطاع أن ،لوهلة األولىل ،يبدو
ية في جتماعمن الخدمات اال% 90تقدم منظمات المجتمع المدني حوالي (في كافة المجاالت نطاق األنشطة التي تقوم بها 

على المصادر البشرية الفلسطينية األكثر خبرة ودراية،  قدرة هذه المنظمات على الحفاظ ببسب وبالتالي) األراضي المحتلة
إلى  ،متداد عقود من العملاا للمعلومات والمعرفة التي تراكمت لديها على ا هامعتبار هذه المنظمات مصدرا باإلضافة إلى

منظمات المجتمع  لكن مع كل هذه اإليجابيات تواجه. المجانب الدور الذي تقوم به كجسر يربط بين األراضي الفلسطينية والع
بهذا القطاع العامل ضمن  والتي تعتبر بمثابة أخطار محدقة ،المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة العديد من القضايا الهامة

  : التهديدات واألخطار هذه أبرزومن . ظروف صعبة

والحاجة إلى إيجاد أدوار جديدة ومحددة لمنظمات  ،ع المدنيعدم وضوح العالقة بين السياسة ومنظمات المجتم •
المجتمع المدني للقيام بها في عمليات التحوا في األراضي المحتلةل الديمقراطي وبناء الدولة الجارية حالي. 

دوره  بتغييبد المجتمع المدني أخطار تتهد من ينطوي على هذاالتركيز الحصري للمنظمات على تقديم الخدمات بما  •
 أخرى مثل التنافس مع السلطة العامة في تقديم الخدمات إلى جانب أخطار ،عن مجاالت صنع السياسات العامة

قراء والمعوزين مثل الف" للفئات الخاصة"وتهميش الدور الخدماتي لهذه المنظمات وحصره في توفير الخدمات 
 . الخاصة وغيرهم من الفئات المهمشة حتياجاتا وذوي االياقتصاد

إضافة إلى العمليات العسكرية  ،اإلسرائيلي حتاللاال من جراءستمرار حالة الطوارئ وتردي الوضع األمني ا •
داخل المجتمع  نقسامد عنها أيضا حالة من االوالتي يتولّ ،وقطاع غزة والقدس الشرقية رة في الضفة الغربيةالمتكر

 . المدني الفلسطيني
• رغم وبال ،الخبرة الطويلة ذات مدني الفلسطيني بالرغم من العدد الكبير للمنظماتد للمجتمع الغياب الصوت الموح

التي تقوم بها في األراضي المحتلة نشطةي لألقتصادمات المعرفة لديها والبعد االمن تراكم مقو . 
ا حدود جدالم عترافواال ،قتصاره على المنظمات غير الحكوميةابكافة مستويات مجتمع المدني و عترافغياب اال •

باإلضافة إلى نزوع معظم المنظمات غير الحكومية إلى فقدان ارتباطها بالمجتمع المحلي  ،بالمنظمات القاعدية
 . وبالجهات التي نشأت أصال بهدف العمل على تمثيلها والدفاع عن مصالحها

علية في اتدني مستوى الف مع ،نزاع بين منظمات قطاع المجتمع المدني نفسهالتنافس وال مظاهر نشوء تعاظم وجهة •
 .المصادر المتاحة لهذه المنظمات استخدام

 ،ستمرار الممارسات غير الديمقراطية داخل هذه المنظماتالة والشفافية وءالحوكمة الداخلية وضعف المسا تردي •
 . تدني مستوى ثقة الجمهور بهاإلى إلى الحد من قدرتها على التعبئة وحشد القدرات و فضيوالتي ت

  

  : شتملت األولويات الناشئة في قطاع غزة والقدس الشرقية على ما يلياناحية أخرى من 

  

تواجه  أدى إلى ظهور مجموعة من التحديات المزدوجة التيمن وضع خاص ، من ناحية، القدس الشرقية تعاني -
منظمات، بينما األول بالخطر المحدق بشرعية وجود وأنشطة هذه ال النوع يتعلق :منظمات المجتمع المدني فيها

ا من السكان على أنشطة ا متزايدي للمدينة والذي يخلق طلبجتماعظروف العزل اال تصاعدالثاني ب النوعيتعلق 
 . وخدمات حماية حقوق اإلنسان لمواطنيها

، وبشكل خطير، على منظمات المجتمع المدني ويؤدي يؤثر الحصار المفروض على قطاع غزةومن ناحية أخرى  -
قة بين المنظمات أنفسها من جهة وبينها وبين الفئات التي تعمل المنظمات على تمثيلها من جهة ثستوى الإلى تدني م

أخرى، إضافة إلى تدني مستوى الثقة بين المنظمات وبين السلطات السياسية وغياب فضاء الحوار السياسي 
عتماد االالمتاحة لمهذه المنظمات و نقص الموارد البشرية المؤهلة واألجهزة والموادو ،والمشاركة في الحوكمة

 .الكامل على التمويل الخارجي من الجهات المانحة ومصادرها

 المساعد على إحداث التغييرلكن وعلى الرغم من كل هذا، ال تزال منظمات المجتمع المدني تلعب دور العامل   -
ي في مجاالت النوع جتماعلتغيير االا التطور التكنولوجي واإلبداع، تيسير: إضافة إلى أدوار متعددة أخرى مثل

ي للمجموعات المهمشة، جتماعالتنموية للفئات العمرية المختلفة، دعم أنشطة الدمج اال حتياجاتي واالجتماعاال
إضافة إلى قيام  ،"حالة الحصار"ية طويلة األمد الناتجة عن جتماعوالعمل على التخفيف من أو الحد من التأثيرات اال

  . اا ودوليهيل الوصول إلى المعلومات والمعرفة ونشرها محليهذ المنظمات بتس
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 رؤية تحليلية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية .3

  

تنظيمية  /ألربعة مستويات مؤسسية وفقًا ،المدني الفلسطينية لمنظمات المجتمعلعملية تحليل ضمن هذه الدراسة جرت 
 . الوارد أدناه ، على النحوذه المنظماتكل من ه احتياجاتباإلضافة إلى تحليل قدرات و

  

  ): ا أخرى من المنظمات المجتمعية المحليةوالتي تشمل المجموعات القاعدية وأنواع( لمنظمات المستوى األولبالنسبة 

إدارة : ما يلي" حتياجاتتحليل اال"واألولويات الناشئة عن تطوير القدرات الفردية والمهارات  احتياجاتتشمل  •
لنشطاء منظمات المجتمع " الصفة الطوعية"اعتراف بـسياسات العامة، والعمل على بناء ، الرقابة على الالمشاريع

 . المدني
تحديد الهوية المؤسسية وتعزيزها، إدارة : المؤسسية لمنظمات المستوى األول على ما يلي حتياجاتتشتمل اال •

من المصادر المحلية وإدارته، والرقابة على  العالقات والتفاوض مع السلطات المحلية، والحصول على الدعم
 . الخدمات والعمليات الجارية في المجتمع أو على المستوى المحلي

ا بالمنظمات القاعدية المحلية بوصفها طرفً عترافاال: المتعلقة بالبيئة المؤسسية والسياق فتشمل حتياجاتأما اال •
وتعزيز إعادة بناء العالقات بين المنظمات القاعدية وبين  ،المشاريعا ال بوصفها الجهة المنفذة أو المستفيدة من أساسي

السلطات المحلية بالمنظمات القاعدية في مناطقها دون الحاجة إلى مرور  اعترافالمجتمعات المحلية، إضافة إلى 
محلي ال أو المنظمات بعملية التسجيل، وخلق فضاء للحوار حول السياسات التنموية على المستوى المجتمعي

  .بمشاركة كل من المنظمات القاعدية والسلطات المحلية
 

  ):ن من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الوسيطةوالتي تتكو( لمنظمات المجتمع المدني من المستوى الثانيأما بالنسبة 

لمشاريع، تحليل وإدارة ا تخطيط: تطوير القدرات الفردية والمهارات واألولويات الناشئة ما يلي احتياجاتتشمل  •
 . السياسات العامة، دور منظمات المجتمع المدني في الحوكمة، والحصول على التمويل

بالمنظمات  عترافاال: المؤسسية لهذه المنظمات خاصة على مستوى الحوكمة المؤسسية ما يلي حتياجاتتشمل اال •
وكمة على المستوى المحلي، الرقابة على القاعدية ومساندتها، تطوير وظائف التواصل والشفافية، المشاركة في الح

 .وإدارة العالقات والشراكات مع السلطات العامة السياسات والخدمات العامة، باإلضافة إلى بناء
خلق فضاء للحوار حول السياسات على المستوى الوطني، : المتعلقة بالبيئة المؤسسية والسياق فتشمل حتياجاتأما اال •

ات الجديدة وفتح باب العضوية المنظمات األقدم بالمنظم اعترافالمجتمع المدني،  ظماتالسلطات العامة بمناعتراف 
 . نتساب إلى التحالفات والشبكات القائمة أمام عدد أكبر من المنظماتواال

  

 ز علىمنظمات المجتمع المدني التي تركّ من (aggregations)التي تشمل تجمعات (لمنظمات المستوى الثالث أما بالنسبة 
قطاع محدد أو منطقة جغرافية محدوتشمل األطر العامة( ومنظمات المستوى الرابع) دةدة أو حملة محد(General 

Frameworks) والمنابر الوطنيةNational Platforms)  ( ها كالتالياحتياجاتفكانت نتائج عملية تحديد:  

وإدارة المشاريع،  تخطيط: ناشئة على ما يليتطوير القدرات الفردية والمهارات واألولويات ال احتياجاتتشمل  •
 . تحليل السياسات العامة، دور منظمات المجتمع المدني في الحوكمة، والحصول على التمويل

المؤسسية لهذه المنظمات خاصة على مستوى الحوكمة المؤسسية المتعلقة بالعالقة مع المنظمات  حتياجاتتشمل اال •
وإدارة العالقات والشراكات  والناشطين، تطوير وظائف التواصل والشفافية، بناء إدارة المتطوعين: األعضاء ما يلي

 أعضائها من المنظمات أو الجهات التي تمثلها احتياجاتمع السلطات العامة، وتحليل 
خلق مساحة للحوار حول السياسات على المستويين : المرتبطة بالبيئة المؤسسية والسياق فتشمل حتياجاتأما اال •

بها من قبل السلطات العامة، وزيادة عدد المنظمات األعضاء في التحالفات والمنابر عتراف ي والوطني، االالمحل
 ).العامة

  
  



 Page 10 of 99 ا���	
	 ا������ 

 مصادر دعم المنظمات المجتمع المدني الفلسطينية .4

  

األوروبي تحاد مع التركيز بشكل خاص على اال ،شمل البحث دراسة مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
م من السلطات إضافة إلى الدعم المقد ،والجهات المانحة األوروبية ومنظمات اإلغاثة الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية

ر لدراسة توفُّفي ان وقد تبي. (Non-State Actors) العامة الفلسطينية وأطراف مؤثرة أخرى خارج نطاق مؤسسات الدولة
تقديم  إلى اهدف غالب، تنحصار التمويل في مشاريع منفردة وقصيرة األمدالكن مع  ،اتمصادر كبيرة من الدعم لهذ المنظم

فعال للمنظمات على شكل برامج طويلة األمد أو توفر  ةالمتوفر درة المصادر الماديةنُ مما يعني على أرض الواقع ،الخدمات
  . سات العامة على المستويين الوطني والمحليالدعم الهادف إلى تعزيز دور المجتمع المدني ككل في الحوار حول السيا

  

منظمات المجتمع المدني إلى حصر معظم نشاطها في تقديم  التخصيص الحالي للمصادر المتاحة إلى زيادة توجه يؤديكما 
ت على التمويل بين هذه المنظما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة وهو ما –أحيانا بالتنافس مع السلطات العامة  –الخدمات 

الجهة "إلى التوجه العام إلى التعامل مع المنظمات القاعدية بوصفها  إضافة ،وتجنبها القيام بدور فاعل في مجال الحوكمة
  .اا أساسيال طرفً" المستفيدة

  

 توصيات عملية .5

  

مة لدعم ية عااستراتيجبعض التوصيات التي تجد سياقها الرئيسي في وضع ا إلى نتائج الدراسة تم التوصل إلى ستنادا
تعزيز مكانة المجتمع "هادفة إلى عامة  استرايجيةتعمل على تبني  ،منظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة

وعلى ". يات السلطة الفلسطينية وأنشطتهااستراتيجيات تنموية بالتكامل مع استراتيجالمدني في الحوار العام وتطوير وتنفيذ 
 : وهي ،بصدد تحقيق هذه األهداف يات رئيسيةاستراتيجالث ثهذا األساس تم تحديد 

 

وما قد يتطلبه ذلك من زيادة  التركيز في عمل منظمات المجتمع المدني من تقديم الخدمات إلى الحوكمة نتقالادعم  �
 الوةًع ،نخراط المنظمات في عملية وضع السياسات العامة، والرقابة على تنفيذ السياسات وإدارة الخدمات العامةا

ودعم المشاركة المجتمعية العامة في عملية  اركة في إنشاء وتسيير المجالس التنموية الوطنية والمحليةشالم على
 . صنع القرار

، دعم إدماج المنظمات القاعدية في المجتمع المدني وتحسين عالقاتها مع منظمات المستويين األول والثاني �
كة للمجتمع الفلسطيني، وتعزيز عالقات التعاون بين منظمات خاصة من خالل التوصل إلى وضع رؤية مشتر

الجهات "ا فاعال ومستقال ال بصفتها بمنظمات المستوى األول بوصفها قطاع عترافالمستويات المختلفة، وزيادة اال
 .من التمويل" المستفيدة

ي تقوم من خاللها هذه العامة والتدعم إيجاد فضاء خاص بوضع األجندات المحلية والحوار بشأن السياسات  �
 . المنظمات بتمثيل وجهات النظر المجتمعية على مستوى القاعدة

  

توسيع مجال بناء  :أهداف خاصة تتعلق بما يلي ةيات الثالث المذكورة أعاله من خالل تبني ثالثستراتيجااليمكن تعزيز 
، "نطالقا من القاعدةاصنع القرار "بعملية قدرات كافة المنظمات للقيام بأدوارها في مجال الحوكمة، إيجاد فضاء خاص 

تبني  اذلك أيضيتطلب كما قد  .وتيسير عملية الحوار حول السياسات العامة، وتحسين مبادرات التنمية المحلية المستدامة
، ستفادة القصوى من المصادر المتوفرةاالالظروف التي تهدف إلى وإيجاد  الصةإطار عام مشترك من قبل األطراف ذات 

التشاورية بين المنظمات، ودعم موقف المنظمات أمام السلطات العامة عن طريق توحيد الموارد  إلى جانب زيادة األنشطة
  .الفعلية حتياجاتمتها لالءالمبادرات ومال هذهرتباط االمتاحة لدى الجهات المانحة المختلفة وتطوير إجراءات تعزيز 

  

فمن . أولويات هذا القطاعوتحديد  والخيارات المتاحة لدعم تطور المجتمع المدنيالفرص بتحديد  ا، قام فريق الدراسةوأخير
  : د المجاالت التاليةيحيث الفرص والخيارات المتاحة تم تحد
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في الوقت الذي  لمساعدتها في الحفاظ على وظائفها وروابطها على مستوى القاعدة دعم منظمات المستوى األول �
ا مع قدرة ا وثيقًألن الحفاظ على الروابط القاعدية يرتبط ارتباطً ،ستدامتهااعزيز فرص تعمل فيه على بناء قدراتها وت

 . بدور فاعل في إدارة الخدمات العامة والمبادرات التنموية هذه المنظمات على القيام
التوجه وتغيير  بهدف زيادة مبادراتها الفاعلة وأنشطتها في مجال السياسة العامةدعم منظمات المستوى الثاني  �

 ".ا في مجال السياسة العامةا مؤثرطرفً" األول بوصفهابدور منظمات المستوى  عترافزيادة اال العام نحو
وتمكين الشبكات رفع مستوى مشاركة المنظمات األعضاء فيها،  دعم منظمات المستويين الثالث والرابع بهدف �

على  ادة تأثيرها على صنع السياسات العامةزيو من القيام بأنشطة دائمة ومستمرة ومنابر المجتمع المدني
 . المستويين الوطني والمحلي

 

مثل برامج المبادرة األوروبية (األوروبي تحاد المتعلقة ببرامج الدعم المتخصصة لدى اال األولويات القطاعيةأما بصدد 
برنامج الشراكة من أجل السالم، األطراف المؤثرة خارج نطاق مؤسسات الدولة، و لحقوق اإلنسان والديمقراطية، وبرنامج

  : خاصة ما يلي) ي، واألنشطة الثقافية، والتعاون في القدس الشرقيةجتماعالنوع اال/مار في الشعبوبرنامج اإلستث

والتي ) (Non –State Actors program مؤسسات الدولة برنامج دعم األطراف المؤثرة خارج نطاق •
المتبادل بين منظمات المجتمع المدني وبين األطراف المؤثرة  ترافعبإمكانها توفير فضاء متميز لتعزيز اال

ل اآلخرى، وبضمنها السلطة الوطنية وغيرها، من خالل مبادرات هادفة إلى إنتاج وتبادل المعرفة وتعزيز التوص
، وبناء الشراكات بغرض )العمل وغيرها من األنشطة اتمن خالل المؤتمرات وورش(إلى وجهات نظر مشتركة 

 . نع السياسات العامة أو حل القضايا والمشاكل المحليةص
  

تعزيز التعاون القائم بين : فتشمل (EIDHR) وحقوق اإلنسان برنامج المبادرة األوروبية للديمقراطيةأما أولويات  •
الهيئات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والدعوة إلى التطبيق الفاعل للتشريعات القائمة حول  المنابر

العام بالمنظمات القاعدية والمجتمعية  عترافاألهلية والمنظمات القاعدية إضافة إلى الدعوة إلى إفساح المجال لال
مع القيام بإجراء البحوث والرقابة مع التركيز على أنشطة حقوق المواطنة في الحياة اليومية " لةغير المسج"المحلية 

جودة عالية، وتحسين العالقات بين المواطن  ساسية والحصول على خدمة ذاتالعامة األمثل الوصول إلى الخدمات (
 ). البيروقراطية الدولة وأجهزة

الحوار العام حول وجهات النظر : الدعم لأللويات الناشئة التالية توفير والذي يمكنه: الشراكة من أجل السالمبرنامج  •
العمل على تحسين قدرة المنظمات على مواجهة  إلى جانب ،وسياسات صنع السالم) ويشمل بناء الدولة(من السالم 

للفضاء الخاص بالمجتمع المدني، ودعم المبادرات " جتياح السياسياال"ات السياسية ونقسامالتهديدات الناجمة عن اال
المجتمع الذي تقوم به منظمات  الدورببالمجتمع المدني الفلسطيني و حتاللسلطات اال اعترافواللجان المحلية لتعزيز 

- المدني الفلسطيني، وكذلك دعم مبادرات منظمات المجتمع المدني الهادفة إلى كشف وتوضيح أثر الصراع الفلسطيني
 . أو التخفيف من آثارها اإلسرائيلي وتعزيز المبادرات المحلية إليجاد الحلول لهذه الصراعات

تعزيز التعاون بين المنظمات : ألولويات الناشئة التاليةعنى باوالذي قد ي يجتماعالنوع اال/ستثمار في الشعببرنامج اال •
ي والهادفة جتماعلمبادئ والمفاهيم الخاصة بالنوع االا وتضمينهاالنسوية ومراعاة السياسات العامة في عملية صنعها 

 .قتصارها على الحقوق الفردية فحسببالحقوق الجماعية وعدم ا عترافإلى زيادة اال

فتشمل فتح المجاالت الثقافية المحلية والوطنية أمام المنظمات األنشطة الثقافية  ة في مجالالناشئ حتياجاتأما اال •
 . ستفادة من مخرجات اإلنتاج الثقافيها للمشاركة واالأمامالفرص  وإيجاد وإتاحةالقاعدية والصغيرة 

• اعتراف: على ما يلي رقيةمجال مبادرات التعاون في القدس الشا تشتمل األولويات األساسية الناشئة في وأخير 
وفتح المجال للحوار  ،اا أساسيبمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في القدس الشرقية بوصفها طرفً حتاللسلطات اال

باإلضافة إلى (والتفاوض معها حول األدوار التي يمكن لهذه المنظمات القيام بها في مجال تمثيل المواطن الفلسطيني 
ك العمل على تسهيل قيام الجهات المانحة الدولية بأدوار الوساطة وإضفاء الشرعية ل، وكذ)اسيةتقديم الخدمات األس

  .وتوفير الدعم السياسي للمنظمات
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  اإلطار المؤسسي وأهداف الدراسة: خلفية عامة .1
 
 دراسةطالق عن إ الفلسطينية المحتلة األراضي في األوروبيتحاد ممثل اال مكتب أعلن 2011الشهر األول من عام  في

وقد تم إنجاز هذه  .المحتلة في األراضي الفلسطينية منظمات المجتمع المدني خاصة حول (Mapping Study)مسحية 
  .ر عام يتميز بوجود عاملين أساسينإطاضمن من العام ذاته والتي إجريت  أيار في شهر الدراسة

ن قبل مالدولة  خارج نطاق مؤسسات طراف المؤثرةبدور الجهات غير الحكومية أو األ عترافتسريع ودعم اال: أوال
 عتبارنحو ا تتجه المفوضية األوروبية أكثر فأكثر الوثائق الصادرة عنها مؤخرا، لجميع وفقًاألنه ، المفوضية األوروبية

نفيذ دة على تالمساع حدى الجهاتإ بوصفها مقدمة للخدمات أو بوصفهاهامة ليس فقط  منظمات المجتمع المدني منظمات
باإلضافة إلى  .*في عمليات التنمية اا رئيسيسياسي وشريكً ا ذا تأثيرطرفًبوصفها  ولكن، المفوضية األوروبية ياتاستراتيج

 في الحوار الوطني حول السياسات المجتمع المدني مشاركة الواسعة والفاعلة لمؤسساتالفعلي بأهمية ال عترافذلك يتزايد اال
ا يعمل على ضمان عمل ا هامبوصفها عنصر لية صنع السياسات العامة ومضامينها،أثير على عمالتودور هذه المنظمات في 

  .للديمقراطية اتعزيزو عليةاف أكثر تنمية بطريقةلاعمليات 
الحوار  منظمات المجتمع المدني فيعلية لافا وأكثر تنظيم مشاركة تعزيز كذلك على الحاجة إلى الدراسة إطار شتملي :ثانيا
الوضع الحالي  وذلك لكون ،في األراضي الفلسطينية المحتلةعمليات التنمية المستدامة و طني حول صنع السياسات العامةالو
 تحت القدس الشرقيةمثال ال زالت  – والقانوني والسياسي الجغرافي التشتتب يتميز والذيالفلسطينية المحتلة، راضي لأل

األمر  – الغربية على الضفةفتح تسيطر حركة  في حين تحت سيطرة حركة حماس غزة، بينما يقع قطاع السيطرة االسرائيلية
 التنمية أو فيدور الذي تقوم به في وتحديد ال المدني الفلسطيني الجهات الفاعلة في المجتمع ف علىب التعرصعي الذي

 .اء التنفيذالسياسات أثن ههذ مشاركة في الحوار الدائر حول صنع السياسات العامة الرقابة علىال

 
  األهداف العامة والخاصة 

  
في الحوار الوطني العام وكذلك  المجتمع المدني في موقفتعزيز مكانة و"للدراسة  الهدف العام عتبري هذا اإلطار المعقد ضمن
اف الخاصة، أما من حيث األهد ."وأنشطتها السلطة الفلسطينية ياتاستراتيج معتكاملها التنموية ويات ستراتيجاالتنفيذ ووضع 

بما في  األراضي الفلسطينية المحتلة،منظمات المجتمع المدني في عن  شاملة لمحةتقديم " هودراسة لل الهدف المحددفإن 
 التدخلمجاالت  في مجال بناء القدرات إضافة إلى رفع توصيات للمفوضية األوروبية حولهذه المنظمات  احتياجاتذلك 

  ".المقبلة التعاون برامج من قبل لتقديم الدعم لها الممكنة
تلقي الضوء على بعض الجوانب الهامة  أن تخرج الدراسة بمعلومات أساسية فمن األهمية بمكان تحقيق هذه األهداف من أجل

 تشمل التي الحوار حول السياسات العامةتعزيز : في مجاالتمنها  تقوم باألدوار المتوقعة افتراض أنهاعلى  ،المنظمات هذهل
في كل  فاعل دوررصد ومتابعة تنفيذ هذه السياسات، إضافة إلى القيام بالحكومية، والقيام ب قرارتللى عمليات صنع االتأثير ع

على هذا األساس من المتوقع أن . التنمية المستدامةتحقيق على جميع المستويات وفي عملية من الدعوة إلى هذا الحوار 
  : إلى ما يلي الدراسة تتوصل

التي  والعوائق الرئيسيةتحديد الصعوبات  فضال عن في المجتمع المدني، والهياكل األساسية الموجودة المنظمات تحديد •
 .قدراتبناء الالرئيسية في مجال  تهااحتياجوتواجهها 

• مع  ،منظمات المجتمع المدني المشاركة فيها بنجاحل التي يمكن مجاالت الرئيسية في السياسة العامةال على فالتعر
الحالية لهذه المنظمات، والوضع السياسي العام في األراضي الفلسطينية، والوضع القدرات : ن اإلعتبار كل مناألخذ بعي

 .العام الحالي لقطاع منظمات المجتمع المدني

، المدني المجتمع تنمية قطاع في مجال يات الحالية المتبعة من قبل الجهات المانحةستراتيجاال لمحة عامة عن توفير •
 .العمل ذات األولويةمجاالت و الشاملة في تنمية هذا القطاع المشاركة لها من حيث لتوجهات المستقبليةا وتحديد

اآلليات  استخدامإمكانية  بشأن توصياتبما في ذلك رفع  مشاركة المجتمع المدني عليةافتعزيز ل عمل يةاستراتيجوضع  •
م من دولة إلى أخرى، أو ثل برامج الدعم الثنائي المقدم( واألدوات الحالية المستخدمة من قبل المفوضية األوروبية

 ). وما إلى ذلك، الجغرافي ذات التركيز برامج الدعم العاملة في القطاعات المتخصصة أو
فريق هذه الدراسةتنفيذ  عمل على ،اأخير فرانسيسكو كونستاتيني، وخبير  ص تألف من الباحث الرئيسي السيد جيانمتخص

  .عايشخالد والسيد  الحسيني فداءن من السيدة باإلضافة إلى فريق البحث الميداني المكو ،السيد جمال عثامنة المجتمع المدني

                                                 
لدولة في عملية التنمية األطراف المؤثرة خارج نطاق مؤسسات ا، مذكرة تواصل حول مشاركة )2001(الكتاب األبيض حول الحوكمة األوروبية  راجع أيضا *
الحوكمة في اإلجماع األوروبي حول "ول ، مذكرة تواصل ح(2005)، اإلجماع األوروبي حول التنمية (2003)" الحوكمة والتنمية"، مذكرة تواصل حول )2002(

وغيرها  (2006) بشأن آلية تمويل التعاون التنموي 2006كانون ثاني  18الصادر عن المفوضية األوروبية بتاريخ  /1905 2006، واإلجراء رقم(2006)" التنمية
  .من اإلصدارات
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 اإلطار النظري ومنهجية البحث .1
 

 اإلطار النظري للدراسة .1.1
  

تحديد  ها ألغراضاستخدامتستند الدراسة إلى إطار نظري يعتمد على تبني مجموعة من المفاهيم واألدوات التحليلية بهدف 
وتشتمل هذه األدوات على . الجهات الفاعلة ذات الصلة وتحليلها، بما في ذلك دراسة العمليات وآليات التفاعل بين هذه الجهات

  :ما يلي
 

يشتمل على  ع لمفهوم المجتمع المدني،موس) أو تعريف عملي ألغراض البحث(مفهوم عملي تطبيقي اعتماد  •
 لمفهوم العمل وفقًابحيث يمكن  ،المختلفة اسع من منظمات المجتمع المدنيو المنظمات غير الحكومية وعلى طيف

وهذه المستويات  .المنظمات على أي من المستويات التنظيمية الرئيسية الممثلة في الشكل البياني أدناه تواجدأن ت
ن من الذي يتكو يالمستوى الثان، ويشمل اللجان والمجموعات الشعبية والمنظمات القاعدية المستوى األول: هي

تجمعات  يشمل المستوى الثالث في حين ،ىرالمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية ومنظمات وسيطة أخ
 المستوى الرابعن يتكووأو بحملة مناصرة معينة،  منظمات المجتمع المدني العاملة فيقطاع معين أو منطقة جغرافية

  . مثل الشبكات اإلقليمية أو الوطنية ظمات المجتمع المدنيات بين عدد من منائتالفتجمعات مختلفة ومن 
  
لمفهوم المجتمع المدني المعتمد فيها، كافة الجهات الفاعلة في المجتمع  وفقًاعلى ذلك، تشمل الدراسة،  عالوةًو

 امهاهتما النظر يةجتماعز في عملها على مفهوم المسؤولية االاألجسام والكيانات التي تركّوهي تلك  ،المدني
 . ية في هذه المناطققتصادية واالجتماعبالعمل على خدمة المصالح الجماعية والصالح العام وإحداث التنمية اال

  
  تمثيل بياني للمستويات األربعة لمنظمات المجتمع المدني

  
  
  

  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

لمنظمات المجتمع  يستراتيجعد االالب تحليل عند ن دراستهاالتي يتعي آليات التفاعل والديناميكيات من مجموعة تحديد •
 كذلك. األوروبيتحاد سياسات المعتمدة من قبل االوال المحلية التنمية عملياتب يتعلق منها ما ال سيما، المدنيالمدني 

الحوار الدائر  والمشاركة في، (governance) الحوكمة تشمل آليات التفاعل ودينامكيات العمل مواضيع مثل
 الروابطوبناء  .المعرفةونشر ، تنفيذ المشاريعتقديم الخدمات وو ،(policy dialogue) حول السياسات العامة

 الخارجية، وزيادة الجهاتالتركيز على الترابط مع  مقابلالتماسك المؤسسي و الروابط الداخلية تعزيزأي (والجسور 
  .ستدامةاالاالبتكار وإلى جانب مواضيع  )خارجيةقة ثي وبناء عالقات جتماعرأس المال اال

في مجال  بلعب األدوار المتوقعة منها قيام منظمات المجتمع المدني إمكانية العوامل التي تؤثر علىالتركيز على  •
القيود  العوامل الخارجية التي تمثل من بعين االعتبار كلمع األخذ  السياسة العامة المستدامة وصنع مبادرات التنمية

 ثقافتها المؤسسيةوقدراتها وهيكلها التنظيمي و موارد المنظمة مثلمل الداخلية والعوا) الخارجي البعدأي (الفرص و
  .)الداخلي البعدأي ( وأجسام وآليات الحوكمة لديها طويلة األمد هدافها اآلنية أو المتوسطة أووأ
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 أبعاد ثالثةعلى المتعلقة ببناء وتطوير هذه القدرات مع التركيز  حتياجاتاالمنظمات المجتمع المدني و قدرات تحليل •
 التنظيميةمثل الهوية  والديناميكية الداخلية التنظيمية يةستراتيجاالقيادة لا وتشمل، المهارات الفردية :رئيسية هي

درجة التفاعل بين و والموارد المتاحة، الكفؤة والفاعلة ، إلى جانب اإلدارة)ياتاألخالقوالرسالة والقيم أي (للمنظمة 
 .الخارجيتحليل السياق باإلضافة إلى  علة األخرىاألطراف الفاومنظمة ال

  
 اإلطار المنهجي للدراسة. 2.1

  
في  ألنها لم تقم بإجراء مسح إحصائي لمنظمات المجتمع المدني ،هذه الدراسة ليست دراسة مسحية عامة إلى أن هيجب التنوي

قة لوب الدراسة المعمأس استخدامعن طريق دة المنشورتأت الدراسة العمل على تحقيق األهداف افقد . األراضي الفلسطينية
ولهذا . أمام المجتمع المدني الفلسطيني الماثلةللتوصل إلى فهم العمليات القائمة والتحديات الرئيسية  ،بدال من إسلوب المسح

للدراسة بالمالمح الرئيسية التالية المقاربة المنهجية زتالغرض تمي:  

  .مجموعة متنوعة ومتكاملة من مصادر المعلومات خداماستتقوم على  مقاربة منهجية عامة •
  .دمج األساليب النوعية والكمية في الدراسة •
  .بوصفها مؤشرات على الظواهر قيد الدراسة“ (facts and representations) التمثيل"و "الحقائق"اإلشارة إلى  •
الصلة ر األطراف ذات ستخالص وتوضيح وجهات نظابناء المعرفة من خالل عملية تكرارية تهدف إلى  •

(stakeholders).  
  

  نطاق الدراسة
  

إضافة إلى التعامل ، )الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة(الدراسة كامل األراضي الفلسطينية المحتلة  ا غطتجغرافي
 والقائلتين بأن ،ذه الدراسةللمفهوم الوارد في النظرية والمنهجية المعتمدتين في ه وفقًامع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني 

المجتمع المدني يحتل فضاء فغير معر ن هذا المجتمع ويتخذ أشكاال مختلفة من المنظمات وبالتالي يكو"ا غير عالم
ا بهدف حصر هذا العالم على الرغم من وجود بعض الدراسات المسحية واإلحصائية التي أجريت سابقً ، وذلك1"معروف

مثل الدراسة المسحية حول المنظمات غير الحكومية التي قامت بها (عامة للمجتمع المدني الفلسطيني ستكشاف المالمح الاو
  ).بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2007في العام " ماس"مؤسسة 

  

  :وهي رئيسيةعض الخيارات الأقدمت الدراسة على بومن أجل رسم صورة عن عالم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، 

المنظمات القائمة في الضفة الغربية والقدس  -أ: التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من منظمات المجتمع المدني .1
بينما يضفى  لمعظم المنظمات المقدسية الكبرى توجد في مدينة رام اهللا عتبار أن المقرات الحاليةاعلى ( الشرقية
المجتمع المدني المقدسية التي ال توجد مكاتب لها في الضفة  على العديد من منظمات "غير الرسمي"الطابع 
 .المنظمات القائمة في قطاع غزة - ، ب)الغربية

 .المستويات التنظيمية األربعة التشاور مع منظمات تنتمي إلى .2

 الزراعة والبيئة وحقوق: ومجاالت العمل المعترف بها وتشمل" القطاعات"استشارة منظمات نشطة عاملة في جميع  .3
 .الخاصة وحقوق المرأة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات حتياجاتاإلنسان والديمقراطية وذوي اال

  

ي ذي مغزىاجتماعبتمثيل  نة واسعة تتمتعبهذه الطريقة تم التوصل إلى عي(sociologically meaningful 
representation) ّتخاذ خيار آخر اكما تم . مع المدني الفلسطينين من تحديد التمثيل اإلحصائي لمنظمات المجتدون التمك

ا لحساسية هذه العملية بشكل خاص عند دراسة منظمات نظر (informants)يقضي بتحديد المبحوثين ومقدمي المعلومات 
من منظمات المجتمع  طيف واسعضمن من  العينة المشاركة في الدراسة ختيارالمعايير التالية الاعتماد المجتمع المدني و

   :المدني

قاس من خالل دراسة مدى المشاركة في ي هو ماو، مركز أو موقع رئيسي ضمن المجتمع المدني الفلسطيني إشغال •
 .الشبكات الوطنية وكذلك النطاق الجغرافي والتنظيمي لألنشطة

                                                 
للمنظمات غير الحكومية، وأدرجت ضمن مجموعة واحدة وفقا لهذا التعريف كافة أنواع  لى التعريف اإلداريإر استندت معظم الدراسات السابقة واقع األمفي ا 1

وعالوة على ذلك، تباينت التقديرات لحجم هذا القطاع بين التقديرات التي . ية لهذه المؤسساتجتماعبدون التمييز بين مستوياتها والمهام اال" المسجلة"مختلفة الجمعيات 
حيث يتراوح عدد منظمات المجتمع المدني وفقا للتقديرات ) مثل وزارة الداخلية(السابقة وبين اإلحصائيات المقدمة من قبل السلطات العامة خلصت إليها هذه الدراسات 

  .منظمة 2200إلى  1400المختلفة ما بين 
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عالقات مع ويتم قياسها وتحديدها من خالل األنشطة البحثية السابقة والخبرة وال ،القدرة على توفير المعلومات •
 .المنظمات األخرى

 .التي تشملها الدراسة المجاالت القطاعيةالمشاركة في قطاع واحد على األقل من بين  العمل أو •

 
 المالمح الكمية للدراسة

 
 منظمات المجتمع المدنيمنظمة من  262 قامت الدراسة بالتواصل مع، في الفقرات التالية من التقرير اكما سيتضح الحقً

  : تاليتوزعت كال
 المستويينمنظمات من  10الثاني إضافة إلى  مستوىمنظمة من ال 152مقابل  للمستوى األول منظمة تنتمي 100مشاركة 

  : كما تنوعت المشاركة بتنوع اآلليات المنهجية المتبعة في البحث وذلك كما يلي، والرابع الثالث

في قطاع  38منها في الضفة والقدس و 49(البحث  التي أجراها فريق منظمة في اللقاءات والمقابالت 87 مشاركة •
مما يعني تنوع األدوات المستخدمة لجمع المعلومات من هذه  ،ات الخاصة بالبحثاالستبيانتعبئة باإلضافة إلى ) غزة

 .والتحقق من المعلومات التي تم الحصول عليها ةالمنظمات المشاركة حول خصائص كل منظم

باإلضافة ) غزة قطاع في 27و الغربية والقدس الضفة فيمنها  73( البؤرية اتمجموعال فيمنظمة  100 مشاركة •
 عن طريقدراسة هذه المنظمات  هذا ويعني، حسب الوصف المقدم أعاله ات الخاصة بالبحثاالستبيانتعبئة إلى 

 .المعلوماتجمع  المستخدمة في مختلفةال أداتين من األدوات البحثيةاستخدام 

 .توزيعها على عدد كبير من المنظمات مالتي ت اتاالستبيان بتعبئة منظمة فقط  75قامت باإلضافة إلى ذلك،  •
  

 والحلقات الدراسية التغذية الراجعة اتاجتماعفي منظمة من بين المنظمات المذكورة أعاله  68 شاركت، على ذلك عالوةً
الدراسة نتائج من تحققلل ةضافيإأداة كانت بمثابة والتي رام اهللا وغزة  قدت في مدينتيالتي ع. 

 
  مصادر المعلومات

  
هو موضح في  التي تم تحديدها لغرض تنفيذ الدراسة في نوعين أساسيين وذك حسب ما مصادر المعلومات يمكن تصنيف
  :الجدول التالي

  

  مصدر المعلومات
 ممثلون عن منظمات المجتمع المدني 

المصادر 
األولية 

 للمعلومات

 نحة وغيرها من المنظمات الشريكة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينيةممثلون عن الجهات الما
األوروبي المسؤولين عن متابعة المبادرات التعاونية تحاد مديرو البرامج والمشاريع في مفوضية اال
 مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية 

 ممثلون عن السلطات العامة على المستويين المركزي والمحلي 
المقابالت والزيارات الميدانية (نظمات المجتمع المدني المشاركة في أنشطة هذه الدراسة م

 )والمجموعات البؤرية الخ
 ممثلون عن منظمات المجتمع المدني 

 الوثائق الصادرة عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية للتعريف بنفسها وبأنشطتها

المصادر 
الثانوية 

 للمعلومات

 نيلكترونية لمنظمات المجتمع المداإلالمواقع 
 تقارير المشاريع من قبل كل من منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة 

 تقارير تقييم المشاريع الخاصة بالجهات المانحة
 تقارير المشاريع والبرامج 

نية المحتلة وثائق السياسات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وأدوارها في األراضي الفلسطي
 والشرق األوسط

 والدراسات والتقارير البحثية المقاالت األكاديمية
  
  

 األدوات المستخدمة في التشاور مع مصادر المعلومات 
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  : العديد من الطرق واألدوات من بينها استخداممن خالل  المشاورات مع مصادر المعلوماتتمت 

  .المقابالت الفردية المعمقة •
 .ماعية مع ممثلي المنظمات من المستوى الثاني والثالث والرابعالمقابالت الج •
 .مع ممثلي المنظمات من المستوى األول (Focus groups) المجموعات البؤرية •
 .زيارات ميدانية إلى المنظمات والمشاريع التي تنفذها •
 .دراسة وتحليل الوثائق المختلفة •
 .(self-administered questionnaires)ستبيانات ذاتية اقيام المنظمات المشاركة بتعبئة  •
 .(restitution seminars) تقديم التغذية الراجعة من خالل القاءات الجماعية وحلقات النقاش •

 
  :كما يوضح الجدول أدناه األدوات المستخدمة لجمع المعلومات من مصادرها المختلفة

  

 األدوات المستخدمة لجمع المعلومات من المصادر المختلفة

 وفة تحليل المنظمات من المستويين الثالث والرابع مصف

المصادر 
  األولية 

 للمعلومات

 مصفوفة تقييم سريع للمنظمات من المستوى الثاني

 دليل مقابالت مع ممثلي جهات مانحة وشركاء آخرين

 أثناء اللقاءات الجماعية والمجموعات البؤرية دليل نقاش مع ممثلي منظمات من المستوى األول

 منظمات المستوى الثاني  تعبئة استبيانات ذاتية من قبل

 تعبئة استبيانات ذاتية من قبل منظمات المستوى األول 
 لقاءات التغذية الراجعة وحلقات النقاش

المصادر  المستويين الثالث والرابع  مصفوفة جمع المعلومات حول منظمات من
الثانوية 

 للمعلومات
 من المستوى الثاني ات حول منظماتمصفوفة جمع المعلوم

 إرشادات حول تحليل وثائق 

 

 لمحة عامة عن المصادر األولية للمعلومات 3.2
  

ها لجمع المعلومات من المصادر استخدامالتي جرى  ا، نورد أدناه لمحة عامة عن األدوات البحثيةباإلضافة إلى ما ذكر سابقً
 : المؤسسي للمنظمات المشاركة حسب المنطقة والمستوى مصنفةً، األساسية

  
 المقابالت المعمقة 

  
ها استخداماألداة األولى المستخدمة في جمع المعلومات والتي تم  قةا، كانت اللقاءات الفردية والجماعية المعمكما ذكرنا سابقً

 : للجدول التالي وفقًاا توزعت جغرافي منظمة مجتمع مدني 87مع 

 
ربية والقدس الضفة الغ قطاع غزة المجموع

 الشرقية
 المستوى المؤسسي للمنظمات

المنظمات غير (المستوى الثاني  42 35 77
 )الحكومية، إلخ

 )الشبكات، الخ(المستوى الثالث  5 2 7

 )الشبكات، إلخ(المستوى الرابع  2 1 3

 المجموع 49 38 87

  
يد من المقابالت المماثلة مع ممثلين عن الجهات المانحة وباإلضافة إلى المقابالت مع منظمات المجتمع المدني، تم إجراء العد

ا من الباحثين وممثلي لقاءات ضمت عدد 10باإلجمال تم عقد . وشركائها الفنيين من بين منظمات المجتمع المدني الفلسطينية
مات الدولية وعدد من الجهات المانحة والوزارات لدى السلطة الفلسطينية وممثلين عن البلديات والهيئات المحلية والمنظ

 . مراكز مصادر منظمات المجتمع المدني وغيرها من األطراف
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  المجموعات البؤرية

  
شتملت على االمستوى المؤسسي األول ف أما األداة الثانية المستخدمة في جمع المعلومات من مصادرها األولية من منظمات

8والذين بلغ عددهم بالمعدل من  ،ارة النقاش بين المشاركين فيهادليل إلد استخدامقدت بعدد من المجموعات البؤرية التي ع 
شملت  مجموعات بؤرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية 7عقد وباإلجمال تم . منظمة قاعدية في كل مجموعة 15إلى 
  . كةمنظمة مشار 27شملتا  في قطاع غزة فقد تم عقد مجموعتين بؤريتينأما . منظمات المستوى األولمن  73
  

 االستبيان 
  

حيث قامت المنظمات المشاركة باإلجابة على األسئلة  .دوات جمع المعلومات من المصادر األوليةأأحد االستبيان يعتبر 
للمنطقة والمستوى  وفقًااالستبيان يمكن تصنيف المنظمات التي أجابت على و .بشكل ذاتي دون تدخل فريق البحث الواردة فيه

  : وارد في الجدول التاليالمؤسسي حسب ما هو 
  

الضفة الغربية والقدس  قطاع غزة المجموع
 الشرقية

 المستوى المؤسسي للمنظمات

98 
المنظمات القاعدية، (المستوى األول  71 27

  )إلخ

152 
المنظمات غير (المستوى الثاني  90 62

 )الحكومية، إلخ

 )الشبكات، الخ(المستوى الثالث  3 2 5

 )الشبكات، إلخ(بع المستوى الرا 2 1 3

 المجموع 166 92 258

 
  لقاءات التغذية الراجعة وحلقات النقاش

  
فاشتملت على عقد عدد من اللقاءات والحلقات  ،خدمت لجمع المعلومات من المصادر اآلوليةأما األداة األخيرة التي استُ

والتي أرتؤي عدم مشاركة  ،ن نتائجبهدف عرض ونقاش ما توصلت إليه الدراسة م الصلةالدراسية مع المنظمات ذات 
وقد تركزت النقاشات خاللها على عرض النظرة العامة حول تجربة . ا لطبيعة هذه اللقاءاتمنظمات المستوى األول فيها نظر

بدال من تركيز النقاش على التجارب أو  ،بشكل عام من المستوى الثاني وحتى الرابع منظماتال حتياجاتالجماعية واال
ختيار المنظمات المشاركة معرفتها بالمراحل المختلفة للدراسة الهذا السبب روعي عند . المنفردة للمنظمات جاتحتيااال

عن طريق إجراء الدراسات وإجراء (نخراطها في هذا القطاع المدني نتيجة ال لقطاع منظمات المجتمع الوضع العامب ودرايتها
ملها في مجال بناء القدرات الخاصة بالقطاع أو بمشاركتها في أنشطة أو نتيجة ع) البحوث حول قضايا المجتمع المدني

لذا يمكن تصنيف منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه اللقاءات . ات بين منظمات المجتمع المدنيئتالفالتشبيك وبناء اال
  : للمنطقة الجغرافية والمستوى المؤسسي كما هو وارد في الجدول أدناه وفقًا

 
الضفة الغربية والقدس  قطاع غزة المجموع

 الشرقية
 المستوى المؤسسي للمنظمات

منظمات غير (المستوى الثاني  30 30 60
 )حكومية، الخ

 )الشبكات ، الخ(المستوى الثالث  3 2 5

 )الشبكات، الخ(المستوى الرابع  2 1 3

 المجموع 35 33 68

  
  ملخص المصادر األولية للمعلومات
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ها مع المنظمات من المستويات المختلفة في كال استخداما للمصادر األولية للمعلومات التي تم الي ملخصيقدم الجدول الت
 : لنوع أداة البحث التي شاركت فيها وفقًا مصنفةً ،المنطقتين

 
 ملخص األدوات المستخدمة في جمع المعلومات من المصادر األولية

 
 المجموع

نوع  شرقيةالضفة الغربية والقدس ال قطاع غزة
 المنظمة
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198  2
7 27   71 73  

المستوى 
 األول 

289 30 6
2  

35 
30 90  42 

المستوى 
 الثاني 

17 2 2  
2 

3 3  5 
المستوى 

 الثالث

9 1 1  
1 

2 2  2 
المستوى 

 الرابع

513 33 9
 المجموع 49 73 166 35 38 27 2

  
لسبب  ،المشاركة في الدراسة ق ال يشير إلى العدد الكلي للمنظماتبالجدول الساإلى أن التنويه في هذا الصدد ومن الجدير 

 الكلي للمنظمات العددن على عكس الجدول التالي الذي يبي ، وذلكأداة بحثية بسيط يتعلق بمشاركة المنظمات في أكثر من
منظمة أخرى من المستوى الثاني  152 منظمة من المستوى األول وحوالي 100منها ، منظمة 262المشاركة والبالغ 

  : وقد توزعت هذه المنظمات كالتالي. منظمات من المستوى الثالث 10إضافة إلى 

 )في قطاع غزة 38في الضفة الغربية والقدس الشرقية و 49( كت في اللقاءات الفردية والجماعيةمنظمة شار 87 •

 )في قطاع غزة 27في الضفة الغربية والقدس الشرقية و 73( منظمة شاركت في المجموعات البؤرية 100 •

 .االستبيان منظمة شاركت فقط من خالل اإلجابة على  75 •

 

  انوية للمعلوماتلمحة عامة عن المصادر الث 4.2
  

 اا هامالبحث عن ودراسة وتحليل العديد من الوثائق المتوفرة بوصفها مصدر ،من األدوات البحثية األخرى المستخدمة
قطاع المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية  توفير معلومات هامة حول قدرات وفعاليات ألنها عملت على ،للمعلومات

لنوع جهة اإلصدار  وفقًا يمكن تصنيف الوثائق المشاركة في الدراسة هوعلي .ت التي تواجههالمحتلة والعمليات والتحديا
  : كالتالي

 حوالي(حول أنشطتها وخصائصها المؤسسية وسياق عملها  تقارير صادرة عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية •
 ).وثيقة 43

بهدف توفير مسح عام ونظرة شاملة على هذا  ةمنظمات دولي أجرتهادراسات حول المجتمع المدني الفلسطيني  •
 ).وثائق 10حوالي (القطاع 

 ).وثيقة 50حوالي (حول أنشطة التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني  تقارير صادرة عن الجهات المانحة •
 ).وثيقة 25كتب، مقاالت، وأوراق بحثية علمية بلغ مجموعها ( دراسات بحثية أكاديمية •

والتي تقوم  ،ثنتين من قواعد البيانات المتخصصة بقطاع المجتمع المدنياهذه الوثائق، قامت الدراسة بفحص  باإلضافة إلى
  .على إدارتها كل من مركز تطوير المنظمات غير الحكومية وفرع شبكة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في قطاع غزة

  
 تحليل أنشطة الجهات المانحة
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 ،الجهات المانحة توفير الوثائق والمعلومات حول أنشطتها وبرامجها في القطاع األهلي الفلسطيني فريق البحث من كما طلب
بلغ عددها العشرات من الوثائق  ،على اإلنترنت وغيرها من المصادر ةببحث خاص حول الوثائق المتوفر القيام إلى جانب

ويمكن تصنيف هذه الوثائق . على طلب الفريق يرها بناءالمتوفرة على شبكة اإلنترنت أو التي قامت الجهات المانحة بتوف
  : للجدول التالي وفقًاحسب الدولة التي تتبع لها الجهة المانحة وآلية توفير المعلومات 

 
تم توفيرها من قبل الجهة 

 المانحة
على اإلنترنت وغيرها من  ةمتوفر

 المصادر 
 الجهة المانحة / البلد 

 النمسا  *

 بلجيكا * 

 لدانماركا  *

 فرنسا  *

 فنلندا  *

 ألمانيا * 

 إيطاليا * 

 يرلنداإ  *

 هولندا  *

 إسبانيا  *

 السويد  *

 سويسرا * 

 المملكة المتحدة * 

 الواليات المتحدة األمريكية  * 

  البنك الدولي * 

 * 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وغيره من المنظمات التابعة 

 لألمم المتحدة

  
  العقبات والتحديات 5.2

 
نتيجة للوضع السياسي في  الميدانيثناء العمل أالعقبة الكبرى التي واجهها فريق البحث  القيود المفروضة على الحركة تعتبر

تصاالت ضطر الفريق إلى تقديم الدعم للباحث الميداني في قطاع غزة من خالل االامما  ة،األراضي الفلسطينية المحتل
إلى األراضي  الثانية زيارتهزيارة قطاع غزة إال أثناء  فرصة ا للباحث الرئيسيتسن فعليتولم . الهاتفية المستمرةاإللكترونية و

بسبب تمكن  ،ثار سلبية محدودة على هذه الدراسةآلصعوبة الدخول إلى قطاع غزة  كانتوعلى الرغم من ذلك . الفلسطينية
والحصول  ،وعقد لقاءات المجموعات البؤرية بشكل منتظم ،قطاع بشكل فرديالفريق من اإللتقاء بالمنظمات العاملة في ال

المعلومات  وبالتالي يمكن القول بأن. ات بعد اإلجابة عليها من المنظمات التي طلب منها ذلكستمارعلى العدد المتوقع من اال
  .والمتواجدة في قطاع غزة التي تم الحصول عليها نجحت في توفير المعلومات حول المنظمات التي شملها البحث

  
أدت إلى الحد من  ،كان لصعوبة الحركة والوصول إلى القدس الشرقية ومناطق الضفة الغربية آثار على العمل الميداني كما

لي منظمات المجتمع المدني من الوصول ثن الباحثين وممعدم تمكّ إلى حركة الباحث الميداني في القدس وفي أحيان أخرى
  . نتيجة للقيود المفروضة على الحركة بين المناطق المختلفة في الضفة الغربية، وذلك أنشطة الدراسةوالمشاركة في 

  
مرتبطة "التي تعتبر (تأثير السيطرة السياسية والصراع بين األحزاب الحاكمة المحلية وبين منظمات المجتمع المدني  بيد أن

بسبب مشاركة منظمات من مختلف االنتماءات السياسية والدينية في ، الميدانية كان ضئيال ةعلى الدراس") باألطراف األخرى
عن قلقها أحيانا إزاء ظاهرة إغالق منظمات المجتمع المدني أو  إال أن هذه المنظمات عبرت ،لقاءات المجموعات البؤرية

  . فرض تغييرات إجبارية على عضوية المجالس اإلدارية فيها
ة ستمارإلجابة على االا بعض منظمات المجتمع المدني من الجدير بالذكر رفضفمنظمات بالرغم من المشاركة الواسعة لل

 فمن. حد ذاتهابديرة بالتحليل جوهي ظاهرة  .نتيجة لعدم وضوح وضعها القانوني أو لتخوفات عدة، الخاصة بالبحث
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ا لبعض أحيانً لكنها سمحتو بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني" أغلقت" المعروف أن السلطات
تنفيذ بعض األنشطة بطريقة ال تلفت إليها بلكن حتى في الحالة األخيرة قامت هذه المنظمات (ستمرار في العمل المنظمات باال

ات من خالل تحليل االستبيان تخاذ تدابير أخرى لضمان توافق البيانات الناتجة عن اونتيجة لهذا الرفض تم ). األنظار
البيانات المتوفرة لدى مركز مصادر شبكة منظمات  مثل قاعدة –لمسجلة في قواعد البيانات حول المجتمع المدني المنظمات ا

  .المجتمع المدني الفلسطينية في غزة
  

في الحاجة إلى تسجيل جميع منظمات االمجتمع المدني تؤدي إلى صعوبة بشكل عام وبالمقارنة مع البلدان األخرى، لوحظ أن 
" تحاداتاال"فعلى سبيل المثال يندرج تحت المصطلح . ين المستويين األول والثاني من منظمات المجتمع المدنيالتمييز ب

لكن كقاعدة . طبيعتها من حيثا كثير تتباينالوارد في القانون الفلسطيني العديد من المنظمات الحاصلة على التسجيل والتي 
في حين تصنف  ،ن تعتبر منظمات غير حكوميةون المنظمات التي لديها موظفأ ساسأعامة يمكن التمييز بين المستويين على 

  . المنظمات القائمة على العمل التطوعي على أنها منظمات قاعدية
  

اا ما تؤدي الحاجة لتسجيل المنظمة، فضال عن توفر الموارد وعدم وضوح الهوية التنظيمية، إلى خلق غالبر نطباع وتصو
تمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ولدى طيف واسع من المنظمات، بأنها ال تزال منظمات ذاتي لدى منظمات المج

لحظ قيام بعض المنظمات القاعدية بالتعريف عن نفسها كذلك ي. قاعدية لكنها تعتمد على الموظفين مدفوعي األجر للقيام بعملها
المنظمات القاعدية في معظم األحيان تعمل على  غير أن ،اهتجومحاولة تطوير ذاتها بهذا اال" منظمات غير حكومية"بوصفها 

" إخفاء"وتعمد  ات،جتماععدم المشاركة في اال: مثل تالعديد من الممارسا المحافظة على الطابع غير الرسمي لها من خالل
أو التصريح انفسها كلي نطوي تحت مظلة وطنية من ت" فروع محلية"، تنظيم نفسها على أساس أنها "غير دائم"وجودها أمر  بأن

  .والمنظمات غير الحكومية تحاداتاال
  

ن كما تبي .ار مما كان متوقعبأك جهداو اوقتً ،انسبي، االستبيان نتيجة لألسباب المذكورة أعاله، استغرقت عملية اإلجابة على 
ة استمار 700فقط من بين  ةماراست 191مثال تمت إعادة (االستبيان بوضوح عدم رغبة معظم المنظمات في اإلجابة على 

ات إضافة االستبيان مما أدى إلى وجود عبء ضخم من العمل على كاهل الفريق للعمل على جمع ، )زعت على المنظماتو
ستكمال عملية جمع وذلك ال) االستبيان باإلضافة إلى (مصادر خارجية أخرى  استخدامإلى بروز حاجة موضوعية إلى 

  .يالكم هاالبيانات وتحليل
  

ا للحاجة إلى تفسير بعض البنود على مساعدة الباحثين الميدانيين تحسبعتماد االاالستبيان لضروري أثناء مرحلة كان من ا
ومع ذلك، وبفضل المساعدة التي تلقاها . وتوضيحها للمنظمات المشاركة بعد ترجمتها إلى اللغة العربيةاالستبيان الواردة في 

ستثناء بعض البيانات المالية المتعلقة با ،جرت بشكل سلس وممنهج بشكل عاماالستبيان لية عم نإالفريق، يمكن القول 
جرت عملية التحقق النهائي من  بينما .الميدانيين ا من الباحثينا إضافيوالتي تطلبت تدقيقً ،بموازنات منظمات المجتمع المدني

البيانات  استخدامعملية تفسير وأن إلى في هذا الصدد  ةاإلشارر دتجو. ات أثناء مرحلة التفريغاالستبيان صحة المعلومات و
إجراء بعض التغييرات و أصبحت أكثر سهولة بعد تجربتها خالل الزيارة األولى للباحث الرئيسي إلى األراضي الفلسطينية

 .، استنادا إلى التجربةاالستبيان ا على كيفية صياغة وطرح األسئلة الواردة في أحيانً

 

 يل السياقتحل. 3
 

 التطور الزمني للمجتمع المدني الفلسطيني 1.3
 

رها ناشئة عن تطو ،تشير كافة األدبيات المتوفرة إلى تمتع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بخاصية فريدة من نوعها
للمجتمع المدني  تناقض مع المفهوم النظريتبطريقة  ،التاريخي بشكل مخالف لتطور المجتمعات المدنية في الدول األخرى

في البلدان األخرى، يشير الكثير من  "إطار الدولة"رت ضمن ففي حين نشأت معظم منظمات المجتمع المدني وتطو. نفسه
الكتاب والباحثين إلى حقيقة نشوء منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في ظل غياب الدولة، وغياب االستقالل الوطني، 

بما في ذلك  -بداية نشوء منظمات المجتمع المدني الفلسطينية شار إلى أنا ما يوكثير. مواطنةوغياب السيادة على األرض وال
  .خالل حقبة العشرينيات من القرن الماضي كانت -المنظمات الدينية والنسوية والجمعيات الخيرية والنوادي الشبابية

  

لكن  ،مات المجتمع المدني تواجدها وممارسة أنشطتهاواصلت منظ 1948منذ ذلك الحين وحتى قيام دولة إسرائيل في العام 
راضي نية في العمل في األالتغير المستمر في السياق التاريخي أدى إلى استمرار بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطي

العربية بشكل  في البلدان ،االسرائيلية، والعمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية، بينما قامت أخرى بالعمل خارج إسرائيل
  .أنشطتها على قضيتين رئيسيتين هما تحرير فلسطين والهوية القومية العربية ، وركّزترئيسي
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ضع قطاع غزة تحت بينما و ،"الضفة الغربية لألردن"طلق عليها إسم م ضم الضفة الغربية إلى األردن وأت خالل هذه الحقبة

ع نتج عنه ظهور أول العالمات الفارقة في تطور المجتمع المدني وهو وض .ااإلدارة المصرية دون ضمه إلى مصر رسمي
فمن جهة بدأت منظمات المجتمع المدني في غزة بالعمل بشكل علني وإقامة العالقات مع األحزاب السياسية مثل  .الفلسطيني

. العربي في غزة الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة، وفرع اإلخوان المسلمين في غزة وفرع حزب البعث القومي
 1948وبدوره أدى ذلك إلى تطور واضح ومبكر للمؤسسات السياسية في غزة مثل المجلس الوطني الفلسطيني الذي نشأ عام 

  .1963والمجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشكل في العام 
  

العمل العام باستثناء تقديم الخدمات منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية لكن دون القدرة على  تواصل تواجدفي المقابل 
الجمعيات الخيرية في العام اتحاد تأسس (بموجب القانون األردني الساري في ذلك الوقت " الجمعيات الخيرية"تخاذ شكل او

حتى عقد (والذي أجيرت أحكامه الجمعيات الخيرية على طلب اإلذن من السلطات األردنية قبل القيام بأي نشاط  ،)1958
  ).اتماعجتاال
  

ر منظمة التحرير ر منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بتطورتبط تطوا 1988وحتى عام  1964في الفترة ما بين األعوام 
حيث قدمت منظمة التحرير الفلسطينية الدعم للعمل على إنشاء لجان العمل التطوعي  .الفلسطينية وفصائلها المختلفة

وية إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الصحية والتعليمية التي ظهرت أيضا في الضفة والمنظمات القاعدية الشبابية والنس
الحقبة والدة العديد من منظمات المجتمع  تلككما شهدت . الغربية وقطاع غزة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي

على األقل المنظمات (اصلت الجمعيات الخيرية وو. وغياب الدولة حتاللوفي ظل وجود اال في هذه البيئة المدني الرئيسية
العمل وتقديم الخدمات في هذه الفترة، مع التركيز بصفة خاصة على القضايا الرئيسية مثل الصحة ) ذات الطابع الديني منها

: ن رئيسيينزت األنشطة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني في مجاليتركّ حتاللستمرار االاوفي ظل غياب الدولة و. والتعليم
قضايا وضع السياسات العامة خارج مجال عمل منظمات المجتمع المدني  بينما ظلت .تقديم الخدمات وأنشطة االغاثة اإلنسانية
  .بر هذا الدور من المسؤوليات الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الخارجعتُافي األراضي الفلسطينية المحتلة حيث 

  

ا خاصة في مخيمات الالجئين ا متميزموقع 1948حتلت منظمات المجتمع المدني منذ عام ريخية افي ظل هذه الظروف التا
إضافة ) مثل األحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية واألونروا(التي شهدت تنظيم الناس ألنفسهم بدعم من الجهات الخارجية 

  .على تنظيم وتوزيع المساعدات على سكان المخيمات نذاكآإلى نشوء العديد من منظمات المجتمع المدني التي عملت 
  

عاشت منظمات المجتمع المدني مرحلة جديدة تميزت بظهور أجندة وأولويات  1987في العام ) األولى(مع تصاعد االنتفاضة 
طويل  ركزت على وضع األجندة السياسية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وخلق رؤية تنموية في إطار الصراع ،جديدة

ات التي نتهاكاإلسرائيلي المستمر، وإعطاء األولوية للدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني خاصة ضد اال حتاللاألمد مع اال
   .اإلسرائيلي حتالليرتكبها اال

  
ر على ذلك، برزت منظمات شعبية جديدة في حين تراجعت المنظمات غير الحكومية التقليدية المرتبطة بمنظمة التحري عالوةً

ك األساسي خالل االنتفاضة التي كانت المحر" اللجان الشعبية"بـالفلسطينية، وشملت المنظمات الجديدة أشكاال مختلفة عرفت 
ا من المشاركة السياسيةوهي ذات الحقبة التي شهدت بدايات قيام المنظمات الخيرية اإلسالمية بأدوار جديدة أكثر قرب ،

كإحدى الجهات النشطة  1988ضوعية التي أدت إلى ظهور حركة حماس في العام باإلضافة إلى إيجاد الظروف المو
  .المشاركة في االنتفاضة

  
عانت األحزاب ما ففي. أما حقبة التسعينيات فشكلت مرحلة حاسمة أخرى في تاريخ قطاع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

شهد قطاع منظمات المجتمع المدني  ،مصالح المجتمع الفلسطينيالسياسية من الضعف المتزايد وعدم القدرة على تمثيل فئات و
توسعتقديم مواصلة  مع ،ية الداخلية في األراضي الفلسطينية المحتلةجتماعز على الظروف االأجندات تركّاعتماد با وبدأ ا كبير

العها بمسؤولية توفير واضط 1994لطة الفلسطينية في العام ء السونش غير أن. على رأس أولويات هذه المنظمات ،الخدمات
ر من هذه المعادلةالخدمات غي ه منظمات المجتمع المدني إلى العمل على قضايا ومجاالت أخرى شملتوساهم في توج :

ات السلطة الفلسطينية لحقوق انتهاكتباع نهج تنموي مختلف، ومراقبة وتوثيق اتعزيز الديمقراطية، وبناء المؤسسات، و
وحشد التأييد، وخطط مناهضة العسكرة، ومشاريع السالم والالعنف، فضال عن تمثيل المجموعات  ةمرافعاإلنسان، وال

  .الخاصة حتياجاتالمهمشة أو ذات المصالح الخاصة مثل الشباب والنساء وذوي اال
  

اضي منظمة في كافة األر 1400حوالي  1994في العام بلغ  عدد منظمات المجتمع المدني تشير التقديرات إلى أن
لتقديرات  وفقًامنظمة عن الوجود  800ختفاء امثل (بعد قيام السلطة الفلسطينية  نخفضالكن هذا العدد  .الفلسطينية المحتلة
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بعد  1996٪ من المنظمات المتواجدة في عام 40تأسس حوالي (بالترافق مع ظهور جيل جديد من المنظمات ) معهد ماس
ندماج في مؤسسات في ذلك الحين إلى االلطة الفلسطينية منظمات المجتمع المدني دعت السفقد ). قيام السلطة الفلسطينية

مثل مجلس  رتبطت بشكل وثيق بحركة فتحا وهذا ما حدث مع بعض المنظمات غير الحكومية خاصة التي(السلطة الوطنية 
لكن  ).لدى السلطة الفلسطينيةتم دمجها الحقا في وزارة الصحة  ،عيادات صحية 62الخدمات الصحية التي عمل على إدارة 

مما أفرز ظاهرة جديدة من المنافسة على التمويل واألنشطة  هذه، جادماالنالعديد من منظمات المجتمع المدني رفضت دعوة 
فرض سيطرتها على قطاع بوفي هذا اإلطار بدأت السلطة الفلسطينية . زدياد حدة التوتر بين الطرفينامع السلطة الفلسطينية و

إلى عرض مسودة مشروع قانون إلى المجلس التشريعي الفلسطيني  1997أدت في العام  ، والتيمات غير الحكوميةالمنظ
ترخيص"على منح وزارة الداخلية صالحية  ينص "التسجيل"د صالحية المنظمات غير الحكومية بدال من مجر."  

  
ات المجتمع المدني إلى اإلصالح الذي بدأ أيضا على الرغم من التوترات المتنامية خالل تلك الفترة دعت بعض منظم

ع متداد وتوسابالظهور على جدول أعمال السلطة الفلسطينية إضافة إلى بروز اتجاهين آخرين خالل هذه الفترة وهما 
 1993خالل عام (المنظمات اإلسالمية داخل المجتمع الفلسطيني، وتزايد أعداد الوكاالت والمنظمات غير الحكومية الدولية 

وكنتيجة لهذا التوجهات ). 29إلى  3وإرتفع عدد الوكاالت الدولية من  200ارتفع عدد المنظمات الدولية غير الحكومية إلى 
ز تمي، نوع جديد من المنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي ظهرت المنافسة على الموارد البشرية المحلية وظهر

نحصر جل عملها في تنفيذ أنشطة حصلت ابينما  ،يةاجتماعتمثيل أية فئات  المحلي وعدممع المجتمع  نعدام وجود روابط لهاب
 .الجهات المانحة أو لحسابها على التمويل من

  
قانون الجمعيات الخيرية "بمنظمات المجتمع المدني والمعروف بإسم  بدأ القرن الجديد بصدور قانون خاص 2000في العام 

بفضل جهود منظمات المجتمع المدني والحكومات األجنبية وبالرغم من  –وى في نهاية األمرحتاالذي " والمنظمات األهلية
على اإلقرار القانوني بحق المنظمات غير  -  توجه السلطة الفلسطينية إلى تعزيز سيطرتها على منظمات المجتمع المدني

ودون الحاجة إلى الحصول  )السلطة الوطنية(السلطات العامة  من "التسجيل"الحصول فقط على  شريطة ،الحكومية في العمل
بسبب عدم توفر سند قانوني لدى  ،منظمات المجتمع المدني تشكيلونتيجة لهذا اإلقرار توفرت حرية . على أية تصاريح

وباإلضافة إلى اإلقرار بالحق في تشكيل . السلطة الفلسطينية لحظر تشكيل المنظمات غير الحكومية أو منعها من العمل
تخاذ قراراتها فقط بناء على رغبة استقاللية المنظمات غير الحكومية في ا يات والهيئات األهلية، ينص القانون علىعالجم

  .2للسياسات والقرارات المفروضة عليها من الخارج وفقًاال  ،مجالس اإلدارة فيها
  

اف العاملة على تغيير أنشطتها األطر ضطرافي إحياء الصراع المسلح مما  االنتفاضة الثانية من جهة أخرى ساهمت
زت منظمات المجتمع المدني جل نشاطها على األنشطة األحزاب السياسية مثال إلى الكفاح المسلح بينما ركّعادت ف .وتوجهاتها

والتي  5-2004زداد الدعم الدولي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية خالل األعوام اكما . اإلغاثية
 شكّلت 2009لدراسة أجريت في العام  وفقًاف. القيام بأنشطتها وخدماتها هذا الدعم في حت تعتمد بشكل شبه كلي علىأصب

 ترتفعابينما  ،في ذلك العام ٪ من إجمالي التمويل50قيمة المساعدات الخارجية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية أقل من 
  .20083ام ٪ من حجم التمويل في الع80قرابة الـإلى 

  
صنع "الديمقراطية والحوكمة وحقوق اإلنسان إضافة إلى مبادرات  كان الهدف من تقديم جزء من هذه التمويل دعم أنشطة

رتفاع عدد مشاريع اغير أنه على عكس النتيجة المتوقعة من ذلك التمويل ساهم  .4العالقات مع اسرائيل" تطبيع"و" السالم
العمل في مجال حشد التأييد ووضع  فيمشاركة المجتمع المدني  ةنخفاض قدرافي  المجاالتالمنظمات غير الحكومية في هذه 

الحد من مساهمة منظمات المجتمع المدني في  في المتوقع مع وجود عامل آخر ساهم رترافق هذا التغيير غي اكم. السياسات
برت ذات عالقة بمجموعات تهدد عتًامات التي لمتوفر للمنظا نخفاض التمويلاوهو  ،وضع السياسات العامة في هذه الفترة

  ).االسرائيلي حتاللالقيام بمبادرات وأنشطة مناوئة لال مثل المنظمات اإلسالمية والمنظمات الداعية إلى(السالم  عملية
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	 أ���� 4��قليلة ما تكون رها في مناطق أخرى في العالم لكن هذه األنشطةغالبا إلى الممارسات التي تم إختبا" السالم من القاعدة"أو " من الشعب إلى الشعب"

التبادل الشبابي برامج نتائج بعض الدراسات التقييمية مثل دراسة تقييم  هإلي توصلتوهذا ما .الفاعلية وينظر إليها بعين الشك في أوساط منظمات المجتمع المدني
  ا������
��  مؤسسة الرؤيةالتالية الصادرة عن دراسة الإنظر . ل الحوار والوفاقالفلسطيني اإلسرائيلي بهدف تحفيز السالم من خال

(PAL Vision, Evaluation Study for the Exchange and Reunion of Palestinian Israeli Youth Aiming to Urge the Peace Process through 

Dialogue and Accord, Palestinian Vision, 2008  
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في كانون ثاني  لنتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي جرت في هذه الفترة يتضح التأثير الكبير من ناحية أخرى
إضافة  ،في المجتمع الفلسطيني على المنظمات اإلسالمية )ا على األقلجزئي(تنامي اإلجماع  والتي أظهرت 2006من عام 

 على السواء على السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكوميةاعتماد عتقاد السائد لدى الرأي العام الفلسطيني باال إلى ترسخ
منظمات المجتمع المدني العمل على  واصلت رات السلبيةبالرغم من هذه التطو .ستشراء الفساد فيهااو المساعدات الدولية

ختفت اوالتي يبدو إنها  واإلصالح في السياسات العامة التركيز على الدعوة إلى المناصرة تراجع قضايا أخرى مع مالحظة
  .لسلطة الفلسطينيةالعامة لكل من منظمات المجتمع المدني وا كذلك من األجندات

  

الفصل السياسي بين الضفة  الرئيسية في تهاجدت سمفو 2006نتخابات العامة في العام أما خالل األعوام التي تلت اال
السلطات السياسية على منظمات  ضغط تزايد: أوال. نوعين أساسيين من التغييرات وما نتج عنه من الغربية وقطاع غزة

مع السلطات  المفتوح والتي ظهرت على شكل الصراع(ة وموالية للحزب الحاكم في كل منطقة لتصبح تابع المجتمع المدني
صارخ في شؤون المنظمات المجتمع التدخل الو ،لمنظمات المجتمع المدني من تنفيذ أنشطتها السياسية، ومنع أجهزة األمن

بعض منظمات المجتمع المدني في كل من قطاع غزة الهيئات اإلدارية ل بتعيين د قيام السلطات السياسيةح والذي بلغ المدني
وتجنب المشاركة الفعالة  ز المزيد من أنشطة منظمات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدماتتركّ: اوثاني). والضفة الغربية

وهو  .لفلسطينيةعلى التمويل مع السلطة ا والمنافسة )على طلب السلطات السياسية يكن ذلك بناء إذا لم( في الحكم المحلي
  .سم للمسؤولية بينها وبين السلطة الوطنيةاوضع ساهم في تكريسه عدم وجود تعريف واضح ألدوار هذ المنظمات أو تق

  
 ،ث بعض التحسن على وضع منظمات المجتمع المدنيوحد اإلشارة إلىومع ذلك، وبالرغم من هذا الوضع الصعب يمكن 

التي شملت في " المجالس الشعبية"ا من عدد الهيئات المحلية الفلسطينية بعض شأتحيث أن .األقل علىعلى المستوى المحلي 
مشاوراتها مع المنظمات  الوزارات الحكومية من وتيرة كما رفعت .ا من ممثلي منظمات المجتمع المدنيعضويتها بعض

  .ات العامة في قطاعات معينةا للسلطا رئيسيما زالت تعتبر شريكً والتي ،من منظمات المجتمع المدني" المتخصصة"
 

 اإلطار القانوني الناظم لقطاع المجتمع المدني 2.3
 

 قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
  

العنصر الرئيسي في اإلطار الناظم )  2000لسنة  1قانون رقم (الفلسطيني " يعتبر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني  6من هذا القانون) 1(وقد جاءت المادة رقم . 5لفلسطينيةلمنظمات المجتمع المدني ا

ية والثقافية والمهنية والعلمية بحرية كاملة جتماعممارسة األنشطة اال"بشكل رسمي على حق المواطنين الفلسطينيين في  لتنص
القانون على شروط وأشكال ممارسة  كما ينص". لهيئات األهليةوا تحاداتحق في إنشاء وتسيير الجمعيات واالومن بينها ال

اعلى األحكام المختصرة التي أوردها القانون الحقً هذا الحق بناء .  

  

 : القانون على ما يلي فينص الصلةأما بالنسبة لتعريف المنظمات ذات 

بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق  7الجمعية أو الهيئة األهلية"
لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق 

  "منفعة شخصية

  

نبية أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أج"على أنها  للجمعيات األجنبيةا هذا التعريف يقدم القانون أيضا تعريفً إلى جانب
 اقدم تعريفًيو ."يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج األراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد أعضائها من األجانب

توحيد جمعيتين أو  إدماج أو عملية"ف بأنه ويعر( بين جمعيتين أو أكثراتحاد بوصفها عملية ا مع للمنظمات المندمجةا ضافيإ

                                                 
بعمل المؤسسات األهلية ومن بينها القانون العثماني حول الجمعيات الخيرية الصادر في  المتعلقةإلغاء ما سبقه من القوانين  2000لعام  1عن إقرار قانون رقم نتج  5

  . 2000ر قانون عام الفعلي مع صدو ها في فلسطين حتى إلغائي كان ساريوالذ 1966لعام  33هجرية وقانون المنظمات الخيرية رقم  1327رجب  29
  :على الرابط التالي 2000لسنة  1قانون رقم  ،قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية. المجلس التشريعي الفلسطينيالصادر عن راجع القانون 6

http://www.pogar.org/publications/other/laws/associations/charlaw-comorg-pal-00-e.pdf. 
على اإلطالق في وصف منظمات المجتمع المدني وإنما يستيعض عنها بمصطلحات أخرى مثل جمعية خيرية " منظمة"جدير بالذكر أن هذا القانون ال يستخدم كلمة  7

  .لجزء فقط من الدراسة نفس المصطلحات الواردة في القانون للداللة على منظمات المجتمع المدني من المستويين األول والثانيوعليه يستخدم هذا ا. وهيئة أهلية
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بين جمعيتين أو  ائتالفوهو (تحاد إلى جانب اال). "أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة هيئتين أو أكثر في جمعية
 ).هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة بينما تحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة

  

ي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو اقتصادأو ي اجتماعأية خدمة أو نشاط "على أنه  النشاط األهلي لهذ االقانون يعرف وفقًا
اغيره يقدم تطوع اجتماعومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع  اأو اختيارياي أو صحيا أو مهنياا أو مادي اأو روحي 

اأو فني أو رياضياا أو ثقافي أما بشأن تسجيل . اخليةبوزارة الدختصاص فيحددها القانون أما الوزارة ذات اال ."اأو تربوي
سجل ) ، ب8سجل طلبات التسجيل) أ: وهي إنشاء ثالث سجالت عامةالقانون على  الجمعيات والهيئات األهلية فقد نص

ج)9التسجيل أي الحاصلة على(لة المنظمات المسج ، (10فض طلب تسجيلهاسجل الجمعيات التي ر .  

  

لب من األعضاء المؤسسين أو الهيئة التاسيسية تقديم طلب خطي مستوف التي تتط آلية التسجيلالقانون كذلك على  وينص
ستيفاء الطلب اإصدار قرارها بشأن  فرض على الوزارةيو، إلى الدائرة المختصة بالتسجيل لدى وزارة الداخلية 11للشروط

ن على ورود الطلب للدائرة أما إذا انقضت مدة الشهري. لشروط التسجيل خالل مدة ال تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب
وفي حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن  .تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون ،تخاذ قرارادون 

يكون القرار مسبويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة اب. 

  

حتفاظ لتزام الهيئة باالا: التي يخصصها كما يليو ،ات الهيئة األهليةبحقوق وواجبالقانون بعض األحكام المتعلقة  يوردكما 
بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركز الجمعية أو نظامها أو يداع بيان لدى الدائرة المختصة إ، )11المادة رقم (بسجالتها 

ول أنشطة الجمعية وتقرير حسابات إضافة إلى تقديم تقرير سنوي ح ،)12المادة رقم (أهدافها أو أغراضها أو مجلس إدارتها 
موالها أنحت للجمعية بشأن وتشتمل التقارير األخيرة على كافة اإلعفاءات الضريبية والجمركية التي م ).13المادة رقم (مدقق 

  . المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتحقيق أهدافها

  

للقانون يمكن للهيئة العامة للجمعية أو للوزارة  وفقًاف. ليةأو الهيئة األه القانون إجراءات حل الجمعية ى يحددخرأ جهةمن 
  : د القانون سببين رئيسيين لقيام الوزارة بحل الجمعية وهماحد وقد. تخاذ مثل هذا القرارا

عدم قيام الجمعية أو الهيئة األهلية بمباشرة عملها الفعلي خالل السنة األولى من تاريخ تسجيلها أو حصولها على  •
 .الترخيص

 ةنظامها األساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خالل مدة ثالث ثبوت قيام الجمعية أو الهئية األهلية بمخالفة •
 .ا بذلك من قبل الوزير أو الدائرةتاريخ إنذارها خطي شهور من

ا، ويحق للجمعية أو وخطيا مسببلكن في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار 
ذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز إو. الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة

القانون على بعض الشروط  كذلك نص). مؤقت أو نهائي(للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي 
ستقاللية الهيئات األهلية تتعلق بشكل رئيسي بعدم جواز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو اوالضمانات لحرية و

 ).41المادة رقم (إغالق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إال بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة 

 

  : لعدة أسباب أهمها 2000لعام  )1(حول قانون رقم يدور الكثير من النقاش والجدل في الوقت الحالي 

                                                 
 ختصةالمالدائرة  اهاسم الجمعية، مجال نشاطها، أهدافها، وأية معلومات أخرى ترا: ل المعلومات التالية لكل جمعيةطلب تسجيل الجمعيات يجب تسجيسجل في 8 

  .ختصاصلكافة الجهات ذات اال ضرورية
سم الجمعية ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة المختصة ضرورية لذوي الشأن ان فيه دويفي سجل الجمعيات المسجلة يفرض القانون أن  9

  . لالطالع عليها
  .أسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلهاأسمائها وأهدافها و يحتوي سجل الجمعيات التي رفض تسجيلها على 10
ضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو ع من ثالثة على األقل من المؤسسين المفوموقّ مثل تقديم طلب تسجيل(لشروط بعض العناصر الرسمية الشكلية تتضمن هذه ا 11

ها ومصادرها المالية وكيفية سم وعنوان وأهداف الجمعية ومقراأعضاء اللجنة التأسيسية والذي يجب أن يشمل الهيئة، إضافة إلى نسخ من النظام األساسي موقعة من 
و أاقبة المالية وقواعد حل الجمعية ستغاللها والتصرف بها، وشروط العضوية، والهيكل التنظيمي للجمعية، وشروط تعديل إجراءات عقد الجمعية العامة، وطرق المرا

باإلضافة إلى بعض الشروط الخاصة بأهداف وآليات عمل الجمعية ومصادرها وشروط الهيكل التنظيمي . من القانون) 5(التي وردت في المادة رقم ) لخإالهيئة ، 
 . وجهاز الحوكمة فيها، والدمج أو االتحاد مع جمعيات أخرى وغيرها من الشروط
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 السيطرة على المنظمات المجتمع المدني بفرض مزيد من السلطة الفلسطينية ووزارة الداخليةمطالبة من ناحية  •
وجود أي تعريف محدد للتنسيق بين السلطات العامة وبين منظمات المجتمع المدني أو  تدعم وجهة نظرها بعدم التي

وجود سيطرة فعلية على األنشطة التي تنفذها هذه الهيئات أو  إضافة إلى عدم ،ها ذاتهاالتنسيق بين المنظمات نفس
ا ما تخفي وراءها مصالح سياسية أو دعاء بأن هذه الهيئات غالبإضافة إلى اال على التأثير الناتج عن هذه األنشطة

 .حتى مصالح فردية محددة
 

ستقاللية الذاتية وتطبيق أدق بمزيد من االومية في التمتع من ناحية ثانية رغبة المنظمات الخيرية وغير الحك •
األمر  ،مثال تؤدي اإلجراءات البيروقراطية التي لم ينص عليها القانون إلى تأخير تسجيل هذه الجمعيات( للقانون

  ).الذي يعتبر ظاهرة شائعة

  

عدم قدرة هذا القانون على : أوال .لى أمرينع) أي منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة(الطرفان  يتفق بالرغم من ذلك
هتمام أكبر بموضوع الفساد اضرورة إيالء : اثانيو. العمل كأداة تضمن نوعية منظمات المجتمع المدني أو جودة عملها

من على الدروس والعبر المستفادة  بناء - الحل قد يكمن  ويرى البعض أن. لدى هذه المنظمات 12والحوكمة الداخلية السيئة
 -منظمات المجتمع المدني  في هذا القطاع، وهو ما تدعو إليه في تعزيز إطار التنظيم الذاتي -التجارب في بلدان أخرى 

   .)أنظر اإلطار أدناه" (السلوك مدونة"تحت عنوان  - وبدعم من الجهات المانحة الدولية

 

  قواعد السلوك للمنظمات غير الحكومية مدونة

منظمة  250ستندت إلى مشاركة واسعة من المجتمع المدني زادت في عددها عن اورات واسعة امش وبعد 2006في عام 
" السلوك للمنظمات غير الحكومية قواعد مدونة"صياغة  غير حكومية، عمل مركز تطوير المنظمات غير الحكومية على

  :االمتثال لها ومن بينها توقع من المنظمات غير الحكوميةوالمبادئ التي ي والتي حددت القيم األخالقية
  .االلتزام بالمواثيق والقوانين

  .)مع المحتل أنشطة تطبيع وبدون أي ألجندة وطنية وفقًا(لتزام بأولويات التنمية اال
  .المشاركة

  .التشبيك والتنسيق
  .الشفافية
  .المساءلة

   .المساواة والشمولية
  .المصالح تضارب منع

  .التأثير والفاعلية
  .غير الحكوميةنزاهة المنظمات 

  .حل النزاعات
  

ونشرها بين  هاقام مركز تطوير المنظمات غير الحكومية بترويج 2008في عام  مدونةنتهاء من وضع هذه البعد اال
الجمعيات الخيرية الفلسطينية، شبكة اتحاد وهي (المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية بالتعاون مع الشبكات الرئيسية 

العام للمنظمات غير تحاد غير الحكومية الفلسطينية، واال الحكومية الفلسطينية، والمعهد الوطني للمنظمات المنظمات غير
السلوك من  مدونةتفعيل  ئتالفوتبع تشكيل هذا اال"). قواعد السلوك مدونة ائتالف"ا بتشكيل التي قامت مع) غزة –الحكومية 

موضع التطبيق الفعلي من خالل  مدونةق فعاليات أخرى تهدف إلى وضع هذه الخالل إعداد األدلة والمبادئ التوجيهية وإطال
حيث قامت أكثر من . من قبل منظمات غير حكومية وترويجها ونشرها مدونةالتصديق على ال) 1: خطوات رئيسية 3تبني 
بناء ) 2. ا للدول العربيةصفها نموذجبو مدونةعتمدت جامعة الدولة العربية هذه الكذلك ا. يهامنظمة بالتوقيع عليها وتبن 500

من  مدونةبهدف دعم هذه المنظمات ومساعدتها في تطبيق ال قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال الحوكمة الديمقراطية
حول  اإرشاديَ ودليال اكتيب 24إضافة إلى تحضير ، منظمة غير حكومية 50خالل تقديم الدعم الفني والتدريب الذي شمل 

من خالل المشاورات مع األطراف ذات  مدونةلضمان التطبيق الفعلي لهذه ال آلية إمتثالتطوير ) 3. مدونةفية تطبيق الكي
، المتابعة وتقديم الشهادات من قبل طرف ثالث، )برامج تدقيق(التنظيم الذاتي : تشمل مدونةبشأن التطبيق القسري لل الصلة

   .)وافزنظام الح(ستحداث نظام تصنيف جديد او

 مدونة: تعزيز الحوكمة الديمقراطية لدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية: لة والموثوقيةاءالمس. غسان كسابرة: المصدر
قواعد السلوك  مدونة. قواعد السلوك مدونةمركز تطوير مصادر المنظمات غير الحكومية، تحالف . طوعية لقواعد السلوك

  . 2008طينية، للمنظمات غير الحكومية الفلس

                                                 
  .قطاع المنظمات غير الحكومية وجود الفساد فيب%) 90(غالبية الشعب الفلسطيني  تعتقد) ساءلةوالم زاهةاالئتالف من أجل الن(وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة أمان  12
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من الوضح حاليستمرار العالقة بين اهي السبب الوحيد وراء ) أحكام القانون والتشريعال (طبيعة الروابط السياسية  ا أن
ما ورد في اإلطار القانوني القائم الذي  احترامالسلطات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كل من الضفة والقطاع دون 

كذلك يتم إحداث التغييرات على اإلطار القانوني عن طريق  .13المنظمات وإغالقها بشكل مؤقت أو دائمينظم عملية تسجيل 
في الضفة الغربية والذي يفرض  2000لسنة  20قرار وزير الداخلية رقم  منها على سبيل المثال -إصدار قرارات حكومية 

  . على المنظمات رفع طلب التسجيل إلى األجهزة األمنية

  

مع حلول العام (المنظمات الحاصلة على التسجيل  كثرة عدد: ض التسجيل على المنظمات كانت له نتائج أخرى منهافر إن
 ،)منظمة في قطاع غزة 890منظمة في الضفة الغربية وحوالي  2100بلغ عدد المنظمات الحاصلة على التسجيل  2009

مجموعات "مثل (ختلفة من المنظمات القاعدية من المستوى األول إلى جانب الصعوبة المتزايدة في تحديد وتمييز األنواع الم
 وفي حقيقة األمر يبدو أن. عن منظمات المستوى الثاني) المنظمات المجتمعية المحلية أو اللجان الشعبية ، أو"العون الذاتي

العمل "على عتماد االل أو من خال "بأجر" ينحصر في قضية توظيف العاملين فيها إما الفرق الوحيد بين هذه المنظمات
كما يالحظ ازدياد . األجر ا إلى عمل مدفوعل العمل التطوعي تدريجيإلى تحو بالرغم من إشارة بعض الدراسات - "التطوعي

ف عن نفسها على أنها منظمة غير حكومية وذلك التي تعر) عائلة واحدة أفراديديرها التي (عدد المنظمات المحلية الصغيرة 
  . ل على الدعم المالي من الجهات المانحةبهدف الحصو

  

عامال آخر يعيق التأكد من جودة األنشطة  تزايد أعداد المنظمات الحاصلة على التسجيل أصبح من جهة أخرى يبدو أن
هذه ا لوجود اآلالف من ا مستحيال نظروزارة الداخلية بهذا الدور أمر قيام والحوكمة الداخلية للمنظمات ويجعل من إمكانية

ا في صفاتها ومزاياها المنظمات التي تختلف كثير)ا من القيام بذلك مع عدد صغير من حتى لو تمكنت الوزارة نظري
 .)المنظمات

 

 الصلةن األخرى ذات القواني

  

تي ل، اخرى ذات الصلة والمتعلقة بالتعاونيات والنوادي الرياضيةيسري في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد من القوانين األ
وفي كثير من الحاالت . 14وزارة الشباب والرياضةوالنوادي الرياضية لدى يتم وفقها تسجيل التعاونيات لدى وزارة العمل 

  . هامة في التنمية المحلية االكثير من المنظمات المسجلة لدى هاتين الوزارتين تلعب أدوار هناك

 

 قانون التعاونيات

  

 .15في األراضي الفلسطينية المحتلة يعمل معظمها في قطاعي الزراعة واإلسكان جمعية تعاونية عاملة 600توجد حوالي 
ا إلى يندرج تحت صالحيات الدائرة العامة للتعاونيات في وزارة العمل استناد 2010وكان تشكيل هذه الجمعيات حتى العام 

لضفة الغربية يخضع تشكيل التعاونيات ففي ا. ثنين من اإلطر القانونية السارية في أجزاء مختلفة من األراضي المحتلةا
لكن في شهر تموز من . ألحكام القانون األردني بينما يخضع تسجيل مثل هذه الجمعيات في قطاع غزة إلى القانون المصري

من قبل الرئيس  هقانون جديد تم رفعه لمكتب الرئاسة من أجل المصادقة علياعتماد قام مجلس الوزراء ب 2010عام 
                                                 

 
القسري ألعضاء  و التغييرأإغالق بعض المنظمات قيام السلطات ب تمت مقابلتهم إلىت الكثير من التقارير اإلعالمية والعديد من ناشطي المجتمع المدني اللذين شارأ13

لجنة  28تشير التقارير إلى تعيين  2008مثال خالل العام . غزة قطاعوالغربية مقرات المنظمات في كل من الضفة باإلضافة إلى مداهمة وتفتيش ل داريةهيئاتها اإل
 لجنة وبلغ عدد المنظمات 11إلى  2009نة في العام معيال نالجال عدد وصلبينما اإلدارة فيها،  مجالسبعد الحل القسري لمؤقتة في الضفة الغربية إلدارة المؤسسات 

 متعلقةأو ألسباب ألعضائها نتماء السياسي االبذريعة  ، وذلك2009في العام أغلقت منظمة  22 مقارنة بحواليمنظمة  58 حوالي 2008في العام  التي تم إغالقها
واألجهزة األمنية العامة " السلطة الفعلية" ة عندراص ذها بناء على قراراتجاء تنفي أت بقرار قضائي لكنيهذه اإلغالقات لم لكن يالحظ أن أيا من . باألمن الوطني

وفي بعض  - الوضع الحالي المتمثل في التطبيق المحدود للقانون يدفع بالمنظمات أن في المفارقة تكمن لكن ."الحرب على اإلرهاب"والخاصة التي تستمد شرعيتها من 
  . يعلنالها نشاطالتقليص من خفض مستويات الشفافية فيها أو اللجوء إلى ممارسات تهدف إلى إلى  - ه اإلجراءاتهذتعرضت لالمنظمات التي  نفس األحيان

وهو برنامج تقوم بتنفيذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع النوادي الرياضية المحلية أحد األمثلة على ذلك رواد  –برنامج تعزيز الشباب الفلسطيني  يعتبر14 
يراجعة مراجعة الرابط التالي . التعليملمنظمات غير الحكومية الوطنية، بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمركز األمريكي لتطوير وبعض ا

).http://www.ruwwad.org/(  
15

ILO, Concept note. Support to Palestinian Cooperatives for Employment and Income Creation, 2010.  
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مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ في الضفة والقطاع " زدواجية القانونيةاال"األمر الذي سيعمل على إنهاء حالة  ،الفلسطيني
  .ستحداث إدارة جديدة وشبة مستقلة للتعاونياتا إضافة إلى ضرورة

  

الدائرة العامة للتعاونيات في  لدىالهيئة العامة لتنظيم التعاونيات  نقل هذه الصالحيات والمهام إلى للقانون الجديد سيتم وفقًا
أعضاء يمثلون الوزارات ذات العالقة، والحركة التعاونية  ةوزارة العمل التي يقوم بإدارتها مجلس إدارة مؤلف من ثالث

كمركز للخدمات الفنية  كذلك يضفي القانون الجديد على الهيئة صالحية العمل. الفلسطينية، ومنظمات العمال وأصحاب العمل
عتبر قانون وي. المساعدة الفنية للتعاونيات من أجل تطوير أداء وتحسين الهيكل التنظيمي وأنشطة هذه التعاونيات وتقديم

التعاونيات الفلسطيني نموذج16يحتذى به في العالم العربي اا فريد.  

  

لمنظمات الفلسطينية خاصة في هو اإلطار القانوني الناظم األهم لعمل ا القانون اإلسرائيلي أن على أرض الواقع لكن يبدو
خاضعة " ب"المنطقة (تحت السيطرة اإلسرائيلية الفعلية  في الضفة الغربية الواقعتين" ج"و "ب" القدس الشرقية وفي المنطقتين

ج"بينمت تخضع المنطقة  .لسيطرة األمنية اإلسرائيليةلا للسلطة الفلسطينية لكنها خاضعة إداري "يةا للسيطرة اإلسرائيلتمام.( 
لة وصدور قرار المجموعات ومنظمات المجتمع المدني غير المسج وعلى الرغم من عدم وجود قانون إسرائيلي يمنع عمل

بوصفه أحد حقوق  "بحرية تشكيل الجمعيات"عترفت فيه المحكمة ا 2009عن محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في عام 
  .اإلسرائيلية القضاءلدى وزارة " ل الجمعياتمسج"على تفويض من  الحصول "الجمعيات"اإلنسان، ال يزال يتوجب على 

  

  : حسب القانون اإلسرائيلي توجد ثالثة قوانين ناظمة لحرية تشكيل الجمعيات

الذي ينظم عملية تشكيل وعمل المنظمات غير الحكومية، والشركات والجمعيات ) 1980(قانون الجمعيات  •
 .التعاونية

قانون تنفيذ االتفاقية االنتقالية في الضفة الغربية وقطاع "، و (1948) "منع اإلرهابقانون "القانون الجنائي خاصة  •
 . )2005(" قانون حظر تمويل اإلرهاب"و ) 1994( "غزة

• نقابة "المهنية مثل  تحاداتن يمارسونها الحصول على عضوية االالقيود على ممارسة المهن التي تتطلب مم
 ".المحامين

  

على رغبة أعضائها أو بقرار  القانون الفلسطيني، على حل الجمعيات بناء ، شأنه شأنون الجمعيات اإلسرائيليقان نصيكذلك 
قضائي بناء متثال للتحذيرات فقط في حالة فشل هذه الجمعيات في اال ،ل الجمعياتعلى طلب من النيابة العامة أو من مسج

 قتراف الجمعيات ألي من جرائم الجمعيات التيل الجمعيات أو او مسجالصادرة عن النيابة العامة أ الخطيةوالمخاطرات 
 . ةداريحتيال والمخالفات اإلاال: ز عليها القانون بشكل رئيسي وهمايركّ

 

ا ما يتم تبني هذه اإلجراءات بهدف الضغط على المنظمات أوفي الواقع غالب على أسباب أو  إغالقها بطريقة تعسفية أوبناء
الدفاع اإلسرائيلي عنها  بعد إعالن وزير" أنصار السجين"تم إغالق جمعية  على سبيل المثال. أو عسكريةفرص سياسية 

 2009في شهر حزيران " 17مركز نضال لتنمية المجتمع"وفي حالة أخرى إغالق  .2006غير قانونية في العام  منظمةً
منظمة جاءت في سياقات  25طات اإلسرائيلية بإغالق باإلجمال قامت السل. 1948ا إلى قانون منع اإلرهاب لعام ستنادا

  . 18مماثلة من بينها بيت الشرق وغرفة تجارة وصناعة القدس وجمعية الدراسات العربية

  

  

  

  

                                                 
16

Huseyin Polat, Cooperatives in the Arab World, ILO, 2010 
والتي " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينب" بعالقتهدعاء غالقه جاء تحت ذريعة االإلمهني لكن الخدمات التعليمية والتعليم ا على تقديم بشكل رئيسينضال مركز عمل ي17

  .ة إرهابية وفقا للقانون اإلسرائيليتعتبر منظم
18

Civic Coalition for Defending the Palestinians’ Rights in Jerusalem cited in Lendman St., Freedom of Association Restrictions and 

Discrimination in Israel and Occupied Palestine, March 2010 (Thepeoplevoice.org). 
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 القضايا والمصالح األساسية للمجتمع المدني الفلسطيني .4
 

 منظور عام 1.4

  

للوهلة األولى يبدو المجتمع المدني الفلسطيني قطاعا ناا واسعا بالحياة ويشتمل على مجموعة من المنظمات الفاعلة بض
من % 90رة ما يزيد عن مثال تقوم المنظمات بإدا(في جميع القطاعات والعاملة على نطاق واسع من األنشطة والخدمات 

 لبشرية الفلسطينيةالحفاظ على الموارد ا ا فيا جدعتبر المجتمع المدني هامي كما ).ية في األراضي المحتلةجتماعالخدمات اال
 الجسور حفاظ على مخزون واسع من المعرفة والمعلومات، باإلضافة إلى قيامة بدور أحدالاألكثر تأهيال وفي إنتاج ونشر و

  . تربط األراضي الفلسطينية المحتلة بالعالم الخارجي الرئيسية التي

  

ره وقدرته على القيام وجوده وتطو دا ومخاطر تهدقضاي من عدة يعاني قطاع المجتمع المدني وبالرغم من كل هذه المزايا
لهذا السبب عملت الدراسة على تحديد وتحليل هذه القضايا المذكورة أدناه من خالل المشاورات مع . باألدوار المناطة به

على منظمات هذه القضايا ال تقتصر في مسبباتها وتأثيرها  إلى أن هومع ذلك يجدر التنوي. المصادر المختلفة للمعلومات
مع عموميتها تستوجب التفكير  هذه القضايا لكن .ثير على قطاعات أخرىأإلى الت ابل تتعداه ،المجتمع المدني فحسب

 .تحليل منظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة والدراسة المعمقة من أجل

 

 لمجتمع المدنيعدم وضوح العالقة بين السياسة والحاجة إلى إيجاد دور جديد ل

  

رتباطه الوثيق بتطورات األوضاع السياسية في ار المجتمع المدني الفلسطيني وتاريخ تطو أسلفنا في األجزاء السابقة موجز
للقطاع وأثرت على  متداد الحقب الزمنية السابقة التي ساهمت بوضع المالمح الرئيسيةااألراضي الفلسطينية المحتلة على 

للضفة والقطاع باألردن ومصر، والصراع  ا بمرحلة اإللحاق السياسينتداب البريطاني ومرورقبة االمن ح بتداءا .تطوره
ستثناء اوبالتالي ال يمكن . رات متنوعةتفاقيات السالم وما تالها من تطواب نتهاءاو ،اإلسرائيلي حتاللالعربي اإلسرائيلي واال

 احتالل"الخطر األساسي يكمن في  أن ع المدني ومصالحه لذا يمكن اإلستناجالعامل السياسي عند تحليل القضايا الهامة للمجتم
وما قد ينتج عن ذلك من فقدان هذه المنظمات لصبغة  ،إن جاز التعبير ،"الديناميكيات السياسية لقطاع المجتمع المدني

 .المجتمع المدني وطبيعته

 

التي يبدو من إجراءاتها عدم إدراكها أو فهمها فحسب، و ةضغط األحزاب والسلطات السياسيلكن هذه المنظمات ال تواجه 
في عمليات التحول السياسي وبناء الدولة الجارية في  دور محددللطبيعة المستقلة للمجتمع المدني والتوقع من منظماته لعب 

ضي وكان لها دور لت في المافالعديد من األطراف األساسية في قطاع المجتمع المدني كانت قد تشكّ. األراضي المحتلة
وإفراز  حتاللواضح وهو دعم الشعب الفلسطيني في ظل عدم وجود دولة فلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من مقاومة اال

وقد قامت العديد من المنظمات . 19سمح فيه بوجود سلطة سياسية فلسطينيةفي ظل وضع لم يكن ي" و شعبيةأحوكمة قاعدية "
مثل هذا األدوار على ب (PNGO) حكومية األعضاء في شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينيةالقاعدية والمنظمات غير ال

  .اإلسرائيلي حتاللمتداد سنوات عديدة تحت االا

  

                                                 
د المتاح أمام حتمال الوحيتمثل االإلى حقيقة أن هذه الروابط بدأت وجود روابط قوية بين األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني  د السبب وراءقد يعو19 

 في الفترة بينزمة األحزاب جة ألنتي 1994ا بعد عام أكثر ضعفًأصبحت هذه الروابط  مع أن. ية المحليةجتماعية واالقتصادفي إدارة العمليات االالمنظمات للمشاركة 
 كتسبت شرعيتها من القدرات الفنيةتمن األحيان ظهور قيادات وهويات  ستقاللية منظمات المجتمع المدني وفي كثيرا ةزياداألمر الذي ساهم في  ،2005 – 1994

الحوكمة في أي  – التي تشكلت المنظمات للقيام بها وقامت بها فعاللية الوظائف األصكما تجدر اإلشارة إلى أن . المتخصصة ال من شرعية التمثيل والعمل المجتمعي
عن ز المجتمع المدني األدوار والمالمح التي تميأضفت عليها الطابع و ،أساسية بالرغم من روابطها مع األحزاب السياسية اقد جعلت منها أطرافً –ظل غياب الحكومة 
ية الناتجة عن التفاعل مع الدولة جتماعاحتياجات وتوقعات الفئات االعن  تعبيرللأداة  التي تعتبر المجتمع المدني يةجتماعت االا للنظريات واألدبياوفقًاألحزاب السياسية 

 ). السوق(ومع القطاع الخاص ) التمثيل السياسي(
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نظرقناعة شبه عامة لدى قطاع منظمات المجتمع المدني بوجوب تغيير ثمة هناك  رات المختلفة في المجتمع الفلسطينيا للتطو
ختالف بين المنظمات هذا التغيير واال جرى فيهاوضوح الكيفية التي سي بالرغم من عدم، قوم بها هذا القطاعاألدوار التي ي

داخل قطاع المجتمع  والجدلللنقاش  القضايا المثيرة وكال األمرين يعتبران من .على ماهية األدوار الجديدة التي ستقوم بها
عدم تفكير معظم المنظمات بشأن  مع مالحظة الدور الجديد مات حول طبيعةراء بين المنظآفي الواقع توجد أربعة . (المدني

ستمرار المنظمات في القيام بدورها السابق الذي لعبته أثناء سنوات اينادي الرأي األول بضرورة : الدور الذي عليها القيام به
تصار هذ يعتقد الرأي الثاني بضرورة اق ينماب .بسبب عدم تيقن القطاع من ثبات وضع وقدرات السلطة الفلسطينية حتاللاال

كما يوجد إلى جانب هذين الموقفين رأي ثالث يؤمن بضرورة ربط دور المنظمات . القطاع على القيام بدور رقابي فقط
ز على الحاجة إلى استمرار المنظمات في القيام مقابل رأي رابع يركّوبال .يةجتماعبالعمل على إحداث التغيير والتنمية اال

  ).قديم الخدماتبت

 

 التركيز الحصري على تقديم الخدمات

  

عن دورها في حلبة السياسات  هاوهو تخلي ،د منظمات المجتمع المدنيعلى النقيض من الخطر األول يوجد خطر ثان يتهد
محتلة بدور أكبر قيام جهاز الدولة الفلسطينية الناشئة في األراضي ال بالرغم من ،تقديم الخدمات ستمرار فيالعامة لصالح اال

تركيز  وهذا يعني أن. الحال في السابق هأكثر بكثير من كان علي) وخاصة الصحة والتعليم(إدارة الخدمات العامة  في
في  منافسة السلطات العامة: ثنين من المخاطر الجديدة المحدقة بها وهمايجعلها عرضة ال المنظمات على الدور الخدماتي قد

ذين ينظر إليهم أحيانا ال وال" المستفيدين من الخدمات"إلى في الحصول على الموارد المالية والوصول  تقديم الخدمات وبالذات
للجهات التي " أسرى"لهذه الخدمات أو " متلقين"بوصفهم مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة بل يتم التعامل معهم بوصفهم 

التنافس يدور على مصادر  وكأن يبدو ،ين منظمات المستوى الثانينتشار الكبير لظاهرة المنافسة خاصة بلالا نظر(تقدمها 
صب في صالح يوما تفرزه هذه األموال من عمليات بناء اإلجماع قد ال  .من قبضة السلطة العامة" اإلفالت"نت من مالية تمكّ

ديم الخدمات لما يسمى المنظمات إلى هامش تق هالهبوط بدور هذ إضافة إلى الخطر اآلخر المتمثل في) السلطة العامة
وفي كال . الخاصة وغيرهم حتياجاتمن الفقراء والمعوزين وذوي اال" شةالمجموعات المهم"أو " المجموعات الخاصة"ـب

  .يجتماعالواقع اال فيحتمال خسارة هذه المنظمات لقدرتها على التأثير االحالتين يوجد قاسم مشترك واحد بينهما وهو 

  

وعلى تمثيل المواطنين وعرض وجهات نظرهم في عملية بناء الدولة يمكنه تقديم منظور  لمواطنةاالتركيز على  غير أن
زيادة مشاركة المنظمات : األمر الذي يتطلب بدوره أمرين هامين –للدور الجديد لهذه المنظمات في مثل هذا السياق الصعب 

ء أثنا وتوصيل منظور المواطنين للسلطات لطة الوطنيةعن طريق تقديم المعلومات والمعرفة للس(في وضع السياسات العامة 
باإلضافة إلى الرقابة على وظائف السلطات العامة ) عتبار في السياسات العامة الموضوعةهذه العملية ليتم أخذه بعين اال

ضرورة بذل  ويتمثل األمر اآلخر في). لة لدى السلطات العامةءوبالتالي رفع مستوى الشفافية والمسا(وتقديم الخدمات 
وبشكل (ا للجهود الهادفة إلى التعاون مع السلطات العامة ليس فقط في تقديم الخدمات بل أيض منظمات المجتمع المدني

والدور الذين دخال في حالة من األزمة في  ستعادة هذا الفضاءاو للحوار حول السياسات العامة في إيجاد فضاء) أساسي
ال يزال الحوار بين  ،مشاركة بعض المنظمات في وضع خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينيةعلى الرغم من (السنوات األخيرة 

ا بسبب إنعدام الثقة المتبادل بين الطرفين ومحاولة السلطات السياسية السيطرة على المجتمع المدني وبين السلطات العامة صعب
 .)أنشطة هذه المنظمات وسياساتها

 

 ي وحالة الطوارئاإلسرائيل –الصراع الفلسطيني 

  

في  ستمراراكات المسلحة التي تقع باشتبوباال حتاللمع المدني الفلسطيني بوجود االتترتبط بعض المخاطر المحدقة بالمج
الناتجة  حتياجاتمما يتطلب مواجهة اال ،نعدام األمناحالة دائمة من الطوارئ ونشأ عنها تالضفة الغربية وغزة والقدس والتي 

للعمل على أساس حالة  لدى منظمات المجتمع المدني توجه فهناكونتيجة لهذا الوضع  .نشطة اإلغاثيةعنها عن طريق األ
بروز ظاهرة عامة لدى المنظمات تتجلى في تهميش قضايا أساسية مثل وضع أجندة  مما أثقل كاهلها وأدى إلى، الطوارئ

اإلسرائيلي وحالة  حتاللهة أخرى أدى إستمرار االمن ج. واضحة لها أو رسم خطط العمل على المدى المتوسط أو البعيد
ألول واألهم بين المنظمات التي ا نقسامنشأ اال ات داخل المجتمع المدني الفلسطينينقساممجموعة من اال الصراع إلى إنتاج

لى تقديم ز جل نشاطها عاإلسرائيلي وبين المنظمات التي تركّ حتاللترى جوهر هويتها في المنظور الوطني ومقاومة اال
مثل جمع المعلومات والقيام بحمالت التوعية على " (ألنشطة المرتبطة بالصراعا"الخدمات وتجنب التعامل مباشرة مع 
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فيدور بين المنظمات التي  احالي اآلخر الموجود نقسامأما اال"). حملة المقاطعة اإلسرائيلية"المستوى الوطني أو المشاركة في 
بالخالفات  ات أخرى ترتبطانقسام إضافة إلى وجود ،"صنع السالم"وبين المنظمات العاملة على  حتاللتنشط في مقاومة اال

ات الموجودة بين المنظمات التابعة أو المرتبطة بحركة فتح وبين المنظمات نقساممثل اال( بين التيارات السياسة الفلسطينية
 ).منظمات التيار الوطني العلماني وبين اإلسالمية بين المنظمات أو ،التابعة أو المرتبطة مع الحركات اإلسالمية

 

الجهات (خارجية  بأجنداتات داخل المجتمع المدني الفلسطيني نقسامرتباط هذه االللوهلة األولى ا بدوقد يفي معظم األحيان 
لكن  .المواطنين اجاتاحتيترتكز على تمثيل مصالح و يات قطاعيةاستراتيجرتباطها باأكثر من ) المانحة أو السلطة الفلسطينية

الرئيسية للخروج  إلى المواطنة بوصفها أحد الطرق يتوجب النظر بعمق وبجدية إلى قضية وضع المنظمات ألجندة مرتكزة
للمجتمع المدني وضع أجندة أو برنامج عمل مبني  في مستطاعكذلك . ستمرار حالة الصراعاالناتج عن  من الطريق المسدود

" رأي عام"التأثير على محتويات أجندة السياسات الحكومية وبناء إجماع شعبي أو  حد وسائلبوصفه أ على صنع السالم
   .حولها

  

 صوت موحد إيجاد

  

مثل الخبرة الواسعة والعدد الكبير لمنظمات وتراكم  - على الرغم من المميزات العديدة لقطاع المجتمع المدني الفلسطيني 
 ليس لدىه إال أن - ي لألنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني قتصادالصول المعرفة والمعلومات لديه والبعد اأ

 أو فمن جهة ال يوجد دور واضح للمنابر العامة أو للشبكات. ناتهحتى اآلن صوت مشترك أو موحد بين كافة مكو القطاع
المنظمات، ومن جهة أخرى يالحظ صغير فقط من  عددتقتصر عضويتها على  ات الرئيسية في المجتمع المدني والتيئتالفلال

 بالرغم من قلة أهتمام المنظمات خاصة من المستوى الثاني بالمشاركة في أنشطة منظمات من المستوى الثالث أو الرابع
 .وجود عدد ال بأس به من الشبكات والمنابر في قطاع المجتمع المدني

 

 إلى وجود) اكما سنرى الحقً(د ر مثل هذا الصوت الموحإلى تطوي قد يعود السبب إلى عدم وجود إحساس بحاجة المنظمات
التركيز على تقديم الخدمات، والمنافسة على المصادر المالية بين المنظمات، وغياب التأويل السياسي أو : عوامل متعددة مثل

حول دور منظمات هذه المنظمات، إلى جانب غياب النقاش والحوار  استدامةالقطاعي في التعامل مع القضايا المتعلقة ب
  .المجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني

  

ويلة فيها ءلهذه العوامل نفس التأثير على المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات المنظمات ودرجة الوثوقية والمسا الحظ أن
إال (في شؤون المنظمات  تدخلبمثابة وموضوع المشاركة في الشبكات والتحالفات التي تعتبر  ")السلوك مدونة"مثل مبادرة (

لذا يكمن التحدي الماثل أمام المنظمات في تجاوز مسألة التأسيس ). إذا إرتبطت مباشرة بالحصول على المصادر المالية
إضافة إلى  .يات مشتركة بين المنظمات األعضاءاستراتيجبشكل أكبر على تطوير رؤية و الرسمي للشبكات والمنابر والتركيز

ندماج وتسهيل مشاركة جميع األطراف الفاعلة والقطاعات المختلفة من منظمات قدرة المنظمات على االتحد آخر يتعلق ب
 .عن المجتمع المدني "بيئة منفصلة"ا ما تبدو وكأنها جزء من بما فيها المنظمات الدينية التي غالب المجتمع المدني الفلسطيني

 

   افع عن مصالحهاالتي تد بالمجتمع المدني وتمثيل الفئات عترافاال

  

ا أكبر عند تحليل منظمات المستوى األول وعالقاتها مع المنظمات باإلضافة إلى التحديات آنفة الذكر تواجه المنظمات تحدي
وجود مجتمع مدني ناشط وبالرغم من حقيقة . ا للخبرات والمواردمتالكًاغير الحكومية والجمعيات الخيرية األقدم أو األكثر 

بالتخفيف المقصود إال أنه يالحظ ظهور توجه ) والذي يتخذ شكل المجموعات واللجان غير الرسمية( اعدةعلى مستوى الق
والنقص ( في مجاالت الحوكمة وصنع السياسات العام بها كطرف أساسي عترافدرجة ظهور المنظمات القاعدية واال من

بالمجتمع  عترافالعامة والهادفة إلى تسهيل اال الواضح في أنشطة البحث ونشر المعلومات من قبل المنظمات والسلطات
جهات مستفيدة فقط من أنشطة  عتبار المنظمات القاعديةره إلى اإلطار القانوني القائم واوالذي تعود جذو) المدني المحلي

تبني  على ذلك يالحظ ظهور توجه لدى المنظمات القاعدية الحاصلة على التسجيل إلى عالوةًو. المنظمات غير الحكومية
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االشكال التنظيمية واألدوار الخدماتية للمنظمات غير الحكومية وفقدان روابطها مع مجتمعاتها المحلية والشرعية من الفئات 
  . لهايالتي تعمل على تمث يةجتماعاال

  

عتبر ضعف االيرتباط بالفئات التمثيلية خطرير الحكومية المنظمات غ ا بالمجتمع المدني الفلسطيني خاصةا محدقًا رئيسي
ومنظمات ") المستفيدين"و "العاملين"وعدد كبير من " األعضاء"ا على عدد صغير من والتي تشتمل غالب(والجمعيات الخيرية 

المستوى األول األصغر حجمجهة مقدمة للخدمات"بسبب توجه هذه المنظمات إلى بناء مرجعيتها بوصفها  ،اا واألقل تنظيم "– 
 استدامةكمنظمة منفردة بدال من " عملها وخدماتها استدامة"على المحافظة على  في مأزق التركيزوقوعها  وبالتالي خطر

 بالفئات التي تمثلها عترافكما يتطلب اال. الفئات التي تمثلها احتياجاتعن حقوق و العاملة في الدفاع "قطاع المنظمات"
اعتماد و" الوصول إلى الخدمات والمستفيدين"و" ستفيدةاستهداف الجهات الم"منظمات المجتمع المدني التخلي عن أسلوب 

  .ودعم الممارسة الفعلية للمواطنة أسلوب التركيز على المشاركة المجتمعية

 

 ستفادة القصوى من الموارد المتاحةاال

  

 بروز من العمليات والظواهر التي تؤدي إلى دالمصادر المالية في السنوات األخيرة عد) أو عدم توفر(نجم عن توفر 
المؤشرات على هذه  تعتبر من ومما. خاصة بين منظمات المستويين الثاني واألول ،األزمات والنزاعات بين المنظمات

 : العمليات

 .يوجد لها تمثيل شعبي حقيقي والتي ينقصها الرؤية على المدى المتوسط أو البعيد زيادة عدد المنظمات التي ال •
 .فرةالتنافس على الموارد البشرية المتو •
زيادة التبعية للجهات المانحة في الحصول على المصادر المالية وفيما يتعلق بوضع برامج العمل واألجندات وتحديد  •

 .المشاريع واألنشطة
  .زيادة توجه المنظمات للعمل كجهات تنفيذية أو تعاقدية مع المانحين •
 .كل أساسي لتنفيذ مشروع محددت بشزيادة الفجوة بين المنظمات الرئيسية وبين المنظمات التي تشكل •
توجه المنظمات القاعدية إلى تبني أشكال وخصائص المنظمات غير الحكومية بغرض الحصول على الموارد  •

 .ة بدون وساطة جهات أو أطراف أخرىالمتاح
يؤدي مما  ،عتبار نفسها في منافسة مع المنظمات األخرى على الموارد الماليةاالمنظمات غير الحكومية إلى  توجه •

 .نقص التواصل والتعاون بين المنظمات إلى

حسب  - حجم التمويل المتوفر  مع ستفادة القصوى من الموارد فقد بدأت بالظهور كقضية ملحة خاصةأما بالنسبة لكيفية اال
 مليون يورو 210 -  110التقديرات المختلفة إلى تشير إلى تراوح حجم الدعم الخارجي لمنظمات المجتمع المدني بين 

غير  ستخداماال والمخاطر المحدقة بشأن - 20من الدعم الخارجي للضفة الغربية وقطاع غزة% 10أي ما يعادل  ،اسنوي
 .الفعال لهذه المصادر من قبل المنظمات في ظل غياب برنامج عمل موحد أو إجراءات تمويل متجانسة لدى الجهات المانحة

 

  لة والشفافيةالحوكمة الداخلية والمساء

  

تهامها بالفساد والممارسات غير الديمقراطية يعود إلى ازدياد الهجوم على منظمات المجتع المدني وا بعض المحللين أن يرى
ستمرار تأثير االناجمة عن ) الترتيبات الشكلية التي يفرضها القانون ستثناءاب(الداخلية المناسبة  غياب الهيكليات اليمقراطية

على األجسام ) (patrimonial and neo-patrimonial structures أو الزبائنية الجديدة التقليدية التراكيب الزبائنية
يالحظ تدني مستويات  السلوك مدونةنتشار المتزايد لوبالرغم من اال. والتنظيم الهيكلي داخل المنظمات والقطاع بأكمله

  . ستثناء ال القاعدةوالتي تعتبر اال نيلة وتداول السلطة داخل منظمات المجتمع المدءالمشاركة والشفافية والمسا

  

                                                 
20

See the debate on external aid to Palestine in DeVoir and Tartir, Tracking External Donor Funding to Palestinian NGOs in the WB 

and Gaza, MAS, 2009. 
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ا في بروز تحديات هامة تواجه ا كبيردور ي الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلةقتصادالوضع السياسي واال كما يلعب
 ،اورفع قدراتها على نشر المعلومات والمعرفة حول أنشطته ،لدى هذه المنظمات لةءوالمسا مستوى الشفافية مبادرات تطوير

عن هذه المنظمات وتحسين قدراتها على الحشد " الرأي العام الشائع"بهدف تغيير  لةءالمعتمد في المسا "النظام الجديد"و
شبة الحصري على الدعم الخارجي يعود عتماد االا من التبعية وا كبيرجزء أن في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى. والمشاركة

  . امحلي ةعلى حشد وتحريك الموارد المالية والبشرية المتوفرإلى ضعف قدرة المنظمات  باألساس

 

 

 القضايا والمصالح الهامة الناشئة في القدس الشرقية وغزة 2.4

  

 .في القدس الشرقية وقطاع غزة نورد أهمها العينيةمن بين القضايا الهامة المذكورة أعاله برزت بعض القضايا 

 

 القدس الشرقية 

  
د شرعية تتهد ن من التحديات الماثلة أمام منظمات المجتمع المدني والتيالقدس الشرقية يوجد نوعنتيجة للوضع الخاص ل

تزايد الطلب  يؤدي إلى ، ماي المفروض على القدس الشرقيةجتماعتعميق حالة العزل اال عن ةالناجمو ،وأنشطة هذه القطاع
العوامل الرئيسية التي  وعلى أرض الواقع تتعدد. ذه المنظماتعلى تقديم الخدمات وأنشطة حماية حقوق اإلنسان التي تقدمها ه

  : تساهم في ظهور هذه التحديات مثل

ية سلبية وفقدان لمصادر اجتماعية واقتصادأفرزه ذلك من نتائج  فصل القدس عن باقي مناطق الضفة الغربية وما •
 . يةجتماعمان والشبكات االالرزق واألسواق إضافة إلى عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى شبكات األ

معاناة القدس الشرقية من التهميش المضاعف والسياسات التمييزية من قبل السلطات اإلسرائيلية من جهة ومن  •
 .21السلطة الفلسطينية من جهة أخرى والتي تعنى سياساتها بشكل رئيسي بباقي مناطق الضفة الغربية

 ت والعنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية لنتيجةظهور العديد من الظواهر السلبية مثل المخدرا •
 . ي للمدينةجتماعي واالقتصادللتهميش اال

إنتشار صورة مثالية وغير حقيقية عن مدينة القدس بين سكان المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة  •
 .قدس أو زيارتها على اإلطالقبسبب حقيقة عدم تمكن األجيال الجديدة فيهما من معرفة ال

عملية التحول في التركيبة الحضرية والسكانية والتي تتصف بإزدياد الفقر ونقص الخدمات والبنية التحتية األساسية  •
وبضمنها التعليم والمياه والنظافة العامة والخدمات الصحية األولية والمستشفيات وأماكن لألنشطة التنموية للشباب (

 ).واألطفال
في القدس الشرقية مما يعرضهم للممارسات التمييزية وإنعدام  فلسطينيينمنح صفة وحقوق المواطنة للسكان ال عدم •

 . إحتمال مشاركتهم في صنع السياسات العامة حتى على المستوى المحلي
ا في إدارة متفق عليه كما ال توجد قيادة" بيت الشرق"عدم وجود تمثيل للسلطة الفلسطينية في المدينة منذ إغالق  •

 .التجمعات الحضرية
 .نيالسلطات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان ومضايقتها للسكان الفلسطيني انتهاكتكرار  •
 .في القدس وبين بلدية القدس والتي تعتبر بنظرهم مؤسسة إسرائيلية غير شرعية فلسطينيينالفجوة القائمة بين ال •
ي في المدينة خاصة في المناطق السكنية المأهولة غالبابالسكان الغياب المتواصل للتراث والوجود الثقافي الفلسطين •

 . فلسطينيينال
ونقص المساكن المالئمةوصعوبة القوانين  حتاللخطر طرد المقدسيين نتيجة للنزاع على ملكية األرض واال •

 . مباني الجديدةاإلسرائيلية المتعلقة بالتنظيم الحضري والبناء والترميم األمر الذي يؤدي إلى العشوائية في ال
العامة وما نجم عن ذلك من إغالق  عدائية السلطات اإلسرائيلية نحو المنظمات الفلسطينية ومنع قيامها باألنشطة •

إضافة إلى خرى على نقل مكاتبها إلى رام اهللا منظمة أ 33منظمة من منظمات المجتمع المدني وإجبار  24لحوالي 
ت على دعم السكان الفلسطينيين واللجان المحلية الفلسطينية والمنظمات النقص المتزايد في القدرة هذه المنظما

 . القاعدية

                                                 
خطة التنمية عبر " تطوير ب 2010تزال القدس خارج السياسات التنموية للسلطة الفلسطينية بالرغم من قيام وحدة القدس في مكتب الرئاسة الفلسطينية عام � 21

  " القطاعية للقدس الشرقية
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وطلبات السكان األمر الذي إنعكس في تنوع وتشتت  حتياجاتحاجة منظمات المجتمع المدني إلى تلبية العديد من اال •
 .)في ظل غياب القدرات الكافية والمالئمة(األنشطة التي تنفذها المنظمات 

المفروضة على الحركة والتي تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المدينة وفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة القيود  •
 . الغربية

 .نقص المعلومات المحدثة والموثوقة حول عمليات التغيير الحضري الجارية في القدس •
المدني وغيرها من نقص الموارد المخصصة من قبل الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية لمنظمات المجتمع  •

المنظمات التي تعنى بالسكان الفلسطينيين في المدينة مما ينجم عنه أيضا زيادة النزاعات والمنافسة على التمويل بين 
 . هذه المنظمات

ات الحقوق الفردية والتي ال يمكن أن تؤديإلى نتائج نتهاكحقيقة تركز عمل المنظمات وأنشطتها في مجال التصدي ال •
األمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان  فلسطينيينستوى الحقوق الجماعية أو التعزيز الجماعي للنوعية على م

 .المواطن العادي ونشطاء المجتمع المدني للحافز على اإلستمرار في العمل
  

 :ل التاليةيرتبط إرتباطا وثيقا بالعوام التحديات بشكل مالئم هذهإن إحتمال قيام المجتمع المدني باإلستجابة ل

زيادة الموارد لدعم الحصول على الموارد البشرية وإطالق فعاليات وأنشطة في مجالي توفير الخدمات وقضايا  •
السياسات العامة خاصة مع التركيز على تطوير آليات وترتيبات للتعاون بين منظمات المجتمع المدني في القدس 

 . الشرقية

 . مساحة الحوار المتعلق بالسياسات العامة في القدس الشرقيةادة تنظيم مدى احتمال إيجاد الحلول وتتنفيذها إلع •

الحفاظ على المنظمات القائمة في القدس الشرقية وتعزيز قدراتها خاصة في مجال الحوكمة الرشيدة، والربط بين  •
 . ية والسياسات العامة، وحقوق اإلنسان، والتخطيط الحضريجتماعالعمليات اال

الموارد ، والحصول على المعلومات والمعارفالمجتمع المدني خاصة في مجال الوصول إلى  بناء قدرات منظمات •
المنافسة ورفع على التمويل الخارجي، ووضع الترتيبات الخاصة بتخفيف عتماد االوتقليص ، البشرية المؤهلة

 . عليةا، وبناء أنظمة حوكمة أكثر فمستوى التنسيق بين المنظمات

بين المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المقدسية وتعزيز العالقة بين منظمات المستوى الثاني إعادة بناء الروابط  •
 ".اللجان الشعبية"وبين 

ية والقدرة على جتماعللمنظمات وقدرتها على الرقابة على التحول الحضري والعمليات اال" الحماية الدولية"زيادة  •
 . الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينيحشد تأييد المنظمات العالمية وغير الحكومية 

 
 قطاع غزة

  
يطرة السلطة الوطنية الفلسطينية السياسي بين المناطق الخاضعة لس نقسامال شك أن الحصار المفروض على القطاع واال

 أكثر من(سكانية عالية كثافة  ل إلى منطقة محصورة تعاني منوالذي تحو ،على الحياة اليومية والتنمية في قطاع غزة انؤثري
 )اا تجمعات سكانية كبيرة الحجم ورسمية جزئيمع عيشون في عدد من القرى الصغيرة والمدن التي تشكلنسمة يمليون  2

ي بسبب الحظر اإلسرائيل(ية قتصادنشطة االونقص األ 22األراضي المتوفرة ألغراض الزراعة إضافة إلى قلة مساحة
إضافة إلى تردي الوضع السياسي  ،الخارجية" اإلنسانية"الكامل على المعونات عتماد االو) المفروض على دخول البضائع
كذلك تفرز هذه األوضاع العديد من التغيرات . ثر بالطبع على منظمات المجتمع المدنيؤالداخلي في القطاع وجميعها ت

  : الرئيسية ومنها

السياسي  نقسامستمرار حالة االاو الجغرافي، نقساماال: هاتقويض قدرات منظمات المجتمع المدني نتيجة لعدة عوامل من •
ستمرار قدراتها على اال الفئات التي تمثلها أو حتى حتياجاتستجابة الالفلسطيني، وتقلص قدرات هذه المنظمات على اال

السلطات  من قبل غالقه أو تهديدهإفقد حدث أن أغلقت بعض المنظمات أبوابها وبعض آخر تم . القيام بوظائفها في
حتى وصل األمر في  .عن المجموعات المستهدفة والمستفيدين من األنشطةبشكل دائم برفع التقارير  باإلغالق ما لم تقم

صبح التنسيق مستحيال أو أكثر أكذلك  .إلى التدخل الفعلي للسلطات في مجال عمل المنظمات بعض الحاالت األخرى
ترافقت كل هذه التغييرات مع نقص و. في القطاع وبين مقراتها في رام اهللا ع المنظمات الوطنية العاملةوصعوبة بين فر

أو بين المنظمات وبين الفئات التي تعمل على  ،بينها وبين السلطة السياسية أو ،في مستوى الثقة بين المنظمات نفسها
 .تمثيلها

                                                 
ونقص  على األراضي الزراعية ا مع الزحف العمرانيتقلصت كثير ها نسبتهالكنمن مساحة قطاع غزة % 40- 30حوالي  األراضي الزراعيةمساحة ل تشكّ 22

  . مما أدى إلى نقص المساحة المزروعة وتدني إنتاجيتها) التجمعات اإلسرائيلية المجاورة إلىضخ المياه ستهالك المحلي وبسبب اال(ية ئالمصادر الما



 Page 34 of 99 ا���	
	 ا������ 

• جم عن ذلك من تقويض لقدرة منظمات د النقاش السياسي وما نتجميد المجلس التشريعي ومعظم الفضاء المتوفر لتعد
إطالق حوار سياسي فاعل والممارسة الفاعلة لألنشطة المتعلقة بالرقابة الفعلية على السياسات  المجتمع المدني على

منع فيه المنظمات من العمل في مجال النقاش والحوار العام في الوقت الذي تُ. العامة والمساهمة في صنع هذه السياسات
السلطات  إال أن ،ستمرار بعض المنظمات في تنفيذ أنشطة مناصرة خاصة لصالح المجموعات المهمشةازة وفي قطاع غ

 .تشترط على المنظمات التنسيق المباشر معها قبل القيام بهذه األنشطة
مواد المنظمات على الموارد البشرية المؤهلة والحصول  تحول دونالصعوبات القائمة أمام حركة األفراد والبضائع  •

كانت النتيجة زيادة التنافس على الموارد البشرية المؤهلة والتردي المتزايد للبنى التحتية لهذه المنظمات  بحيث .واألجهزة
 ،في الوقت المناسب" اإلغاثة اإلنسانية"، والتأخير في وصول أجهزة ومعدات ومواد )المقرات والمرافق الخدماتية وغيرها(

أو التواصل مع الجهات المانحة أو  لى فرص لبناء قدرات الموارد البشرية للمنظماتعلى صعوبة الحصول ع عالوةً
طريق اإلنترنت  عن ةستثناء الحصول على المعلومات والمعرفة المتوفراب ،المشاركة في األحداث الوطنية والدولية

أحد المحلي والدولي  المستوىوالمعلومات على  عتبار نشر المعرفةا األمر الذي يعزز من( واإلتصاالت اإللكترونية
 ). األدوار الهامة لعمل منظمات المجتمع المدني

والذي يكتسب أهمية في قطاع غزة ( خاصة من المنظمات الدولية والجهات المانحة ،الكلي على الدعم الخارجيعتماد اال •
الملحة  حتياجاتوزيادة اال) ى غزةأكثر من أهميته في الضفة الغربية بالرغم من الطريقة التي تتم بها إدارة الحصار عل

المساعدة "قتصار عمل المنظمات والدعم الخارجي المقدم للقطاع على أغراض ااألمر الذي يعني  ،المحلية نتيجة لإلعاقة
وما ) بعض المشاريع والمبادرات التنموية يجري تنفيذها تحت هذا العنوان إلى درجة أن( "اإلغاثة الطارئة"أو " اإلنسانية

 .زه ذلك من أثر كبير على تخطيط المشاريع وتنفيذها بهدف إحداث آثار مباشرة خالل مدة قصيرةأفر
ونقص التعاون وتبادل المعلومات بين  زيادة المنافسة على التمويل إلى اعلى المصادر الخارجية أيضعتماد االأدى  •

" هتوجي"بـ تهالباطمة مع الجهات المانحة ويستراتيجلة المنظمات الكبرى عن عالقاتها االءإلى درجة مسا ،المنظمات
كذلك قد ينجم عن المنافسة المتزايدة على التمويل . بهدف تطوير المنظمات األصغر التمويل الذي تحصل عليه استخدام

نتماء قطاع المنظمات المجتمع المدني حول قضايا عديدة خاصة الشائعة منها مثل الفصائلية واال انقسامخطر زيادة 
) محلي-وطني(من قضايا المجتمع المدني مثل مجال العمل  ستقطاب الموجود في كثيرباإلضافة إلى االي والعائلي السياس

 ).حديثة–تقليدية(أو القيم ) علماني–ديني (أو النوع 
زيادة  من حيث ،"ثقافة التبعية"ا في نشر ا أساسيية المحلية دورقتصادعلى المصادر الخارجية واألزمة االعتماد االلعب  •

على مواردها الذاتية عتماد االنتظار الحصول على العون الخارجي بدال من زيادة اتوجه منظمات المجتمع المدني إلى 
الدخول في مواجهات ونزاعات مع السلطات المحلية أو  وقدرتها على حشد المواطنين والقدرات المحلية، إضافة إلى تجنب

ر منظمات المجتمع المدني وعلى عمل ا على تطوان إلى ظهور ثقافة تؤثر سلبوكال األمرين يؤدي .القيام بالمبادرات
والتي تم ذكرها في ( هذه المنظمات المجتمع المحلي أو مقاومة الفئات التي تمثلها نتيجة رفض ،المنظمات غير الحكومية

  .)المجتمع المدني في قطاع غزة كأحد التحديات التي تواجه منظمات المقابالت
• لبعض المنظمات  هففي الوقت الذي تتوفر في .األوضاع هالتدخالت التنموية إلى مجرد كلمة في هذ" استدامة" لتحو

من المنظمات المحلية تأسست قبل عشر % 50حوالي (ستمرار في التواجد على المدى الطويل القدرات الضرورية لال
وخاصة (ن الجهات المانحة، تتأثر األنشطة والخدمات ر ميبفضل المساعدات الدولية المتوفرة من الكث) سنوات أو أكثر

) دة مثل برنامج الصحة النفسية أو برنامج خدمات المياة والصرف الصحيأو خدمات محد" برامج"تلك القائمة على شكل 
عدم لتجربة ات تبثأي مثل تحصيل رسوم الخدمات والذ( كفاية التمويل أو المصادر المالية نقطاع أو عدماا بسبب سلب

 ).نتشاره بين المنظمات المقدمة للخدماتابالرغم من  نجاعته
ها في ذلك على الدعم الخارجي المقدم من خالل المنظمات الدولية اعتماد ات المقدمة من السلطات المحلية وضعف الخدم •

الذي يمكن أن تلعبه  األمر الذي يؤثر بالطبع على الدور ،المنظمات الفلسطينية المنظمات غير الحكومية الدولية أو أو
بتعاد عن القيام بأدوار إلى استبدال دور السلطات العامة في هذا المجال واال تنحىألنها  - منظمات المجتمع المدني 

فمع قيام الكثير من المنظمات المحلية . حقوق اإلنسان فيها احترامى تحسين جودة الخدمات العامة أو إل" بالدعوة"تتعلق 
حقوق المجموعات  احتراممواضيع المطروحة على الدعوة إلى ت المناصرة يالحظ اقتصار البأنشطة الحشد وحمال

مثل إنهاء (السياسية المرتبطة بالخارج  األنشطة" إنهاء"، أو الدعوة إلى )الخاصة حتياجاتمثل ذوي اال(الخاصة 
قة عادلة بين السلطات المحلية وبين ، أو الدعوة إلى بناء عال")نقساماال"اإلغالقات والحصار على غزة أو إنهاء حالة 

بإعادة  ا مع المطالبةمثل الدعوة إلى إعادة فتح المنظمات التي تم إغالقها كما هو الحال مؤخر(منظمات المجتمع المدني 
 . )في غزة" منتدى شارك الشبابي"فتح فرع 

دور يمكن  وهو ،ل المحفز على التغييروهو العامبلعب دور هام ) القاعدية وغير الحكومية(قيام بعض المنظمات  يظهر •
ي جتماعتعزيز التغيير االوتكار التكنولوجي، تشجيع االب :لمنظمات المجتمع المدني القيام به في ظل اإلغالق عن طريق

ي للمجموعات المهمشة والمحرومة، وتخفيف األثار الهيكلية جتماعي والعمر، ودعم الدمج االجتماعالمتعلق بالنوع اال
 .ي، إضافة إلى دعم نشر المعلومات والمعرفة والحصول عليهاجتماعلمدى لإلغالق على الفضاء االبعيدة ا
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 نظرة تحليلية إلى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني .5
 

 نتشار والتوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة اال
  

يصعب معرفة العدد  (all citizens organizations) كافة المواطنينمنظمات على  فرض التسجيل على الرغم من
بشأن هذا العدد واألنشطة الحقيقية التي تقوم " اآلراء"وختالف التقديرات ي لمنظمات المجتمع المدني نتيجةً الوالتوزيع الحقيق
منظمة حاصلة  2126حوالي  2009العام لوزارة الداخلية الفلسطينية بلغ هذا العدد في شهر أيلول من  وفقًا. بها المنظمات

حسب  أما بالنسبة لقطاعات العمل المختلفة للمنظمات المسجلة. 23)دون التمييز بين المستويات األربعة(على التسجيل 
 :فكانت كما يلي 200624 العام إحصائيات

  

 2006توزيع المنظمات غير الحكومية على القطاعات المختلفة في العام 

 التدخل / قطاع العمل %

 التعليم والتقافة 22.1

 اإلغاثة واألنشطة الخيرية  18.3

 الشباب والرياضة  13.0

 األطفال 9.8

 النساء 8.8

 الصحة  7.1

 الزراعة، التنمية الريفية، المياة والبيئة 6.0

 ية ومساعدة الفئات المهمشةجتماعالتنمية اال 5.8

 الحوكمة، حقوق اإلنسان والديمقراطية 3.5

 البحث والتعليم العلمي  4.9

 مسح المنظمات غير الحكومية"ية حول قتصادتحليل إضافي للبيانات المقدمة من معهد ماس للسياسات اال: المصدر
  .2007، "الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

  
التسجيل ال يقوم بالتمييز  عتبار أناا على والمنظمات القاعدية أيض(يبدو من الجدول أعاله إنتشار المنظمات غير الحكومية 

وعلى النقيض من ذلك تعمل نسبة قليلة . ية والذي يشكل نطاق العمل الرئيسي لهاجتماعفي قطاعات تقديم الخدمات اال) بينها
العامة إلدراجها في السياسات " معقولة"بينما ال تتعدى نسبة المنظمات العاملة على قضايا  ،في قضايا السياسات العامة%) 4(

لكن يجدر بالذكر زيادة . في مجاالت السياسة العامة المتعلقة بالمرأة والزراعة والبيئة والحوكمة تعمل، %20مجتمعة نسبة 
خاصة من زاوية مشاركة الشباب في (قافة ثعلى السياسات المتعلقة بالشباب والرياضة وال المنصرما وخالل العقد العمل مؤخر

من % 23ر بالذكر وجود أكثر من يجدمن الكذلك  ).المجتمعية والمبادرات الشبابية المتعلقة بالسالمالحكم المحلي والمشاركة 
 ).كذوي اإلعاقة والمسنين وغيرهم(ز نشاطها على اإلغاثة وتقديم المساعدة للمجموعات المهمشة المنظمات تركّ

 
المجتمع المدني إلى توزيع هذه المنظمات على حول منظمات ) ماس(ية قتصادتشير الدراسة المسحية لمعهد السياسات اال

عتبار نسبة المنظمات التي لكن يمكن ا. ستويين األول والثانيالمحافظات المختلفة لكن هذه الدراسة ال تفصل بين منظمات الم
تتلقى دعما خارجيالمنظمات  يوجد عدد كبير من لهذا المسح وفقًاف .على منظمات المستوى الثاني" غير مباشر" اا مؤشر

منها على التمويل الخارجي بينما % 24يحصل  ،)جنين ونابلس امحافظت( منطقة شمال الضفة الغربيةفي ) منظمة 250(
وبالتالي ارتفاع (تتلقى الدعم من الخارج % 70منها ) والبيرة محافظة رام اهللا( المنطقة الوسطى للضفةفي  130يبلغ عددها 

فقط % 23منظمة يحصل منها  63فتوجد  القدسأما في ). بالمقارنة مع المنظمات القاعدية عدد منظمات المستوى الثاني فيها
يوجد  جنوب الضفة الغربيةوفي ). أي غلبة خصائص المنظمات القاعدية في القدس ومنطقة الشمال(على الدعم الخارجي 

أكثر من  قطاع غزةضفة يوجد في بالمقارنة مع ال. منظمة يحصل أقل من نصفها على التمويل الخارجي 230أكثر من 
  . المساعدات الدولية منمنها % 70أكثر من  تتمولمنظمة  380
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  .وفرت للباحثين بيانات حديثة أخرى صادرة عن وزارة الداخلية خالل فترة إجراء هذه الدراسةت24
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سية وقطاع غزة بسبب وجود المكاتب الرئي ى التمويل بشكل رئيسي في رام اهللاز المنظمات الحاصلة علين مما سبق تركيتبي
ستهداف المساعدات الدولية للقطاع خالل السنوات العشر إضافة إلى وجود عامل آخر وهو ا للمنظمات الوطنية في رام اهللا،

األمر الذي يشير إلى وجود  ،موضوع التوزيع الجغرافي للمنظمات ال يقتصر على عامل توفر التمويل الدولي مع أن، األخيرة
  .حول المجتمع المدني الفلسطيني" الخطاب العام"مجتمع مدني نابض بالحياة ويعتمد بشكل أقل على 

  

المسح الحظ  أنمنظمات المجتمع المدني من قبل معهد ماس، إال  لرغم من غياب التمييز بين المستويين األول والثاني بينوبا
فالمنظمات غير الحكومية الكبرى والمهنية العاملة على المستوى اإلقليمي . وجود تسلسل هرمي بين المنظمات المحلية
من المنظمات في هذه المنطقة أفادت بأنها تعمل على المستوى الوطني % 29والوطني تتركز في وسط الضفة الغربية ألن 

) شاملة للمنظمات المتواجدة في بيت لحم(في الجنوب % 9في الشمال وحوالي % 4النسبة إلى حوالي  هذهبينما تنخفض 
 المستوى الوطني تقومكذلك تشير نتائج هذا المسح إلى وجود منظمات قوية عاملة على . في قطاع غزة% 7.8وإلى نسبة 

  .25القاعدية المنتشرة في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة بدور الراعي للمنظمات األصغر والمنظمات
 

 منظمات المستوى األول 1.5
  

كما يوجد عدد كبير من المنظمات القاعدية والشعبية العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي يمكن تصنيفها بشكل عام 
 : يلي

 حتياجاتستجابة لالواال المجموعات غير الرسمية المتواجدة في معظم المجتمعات المحلية بغرض حل المشاكل •
 ).من مدارس ومياه وغير ذلك(اليومية فيها 

روابط مع المنظمات غير الحكومية  لديها في الغالب(العاملة على قضايا األرض والزراعة ) المحلية(اللجان الشعبية  •
  .)شارك في حمالتهاأو ت

غاثة بالنيابة عن ملة على تقديم الخدمات وأنشطة اإلالعا" مخيمات الالجئين"لجان القرى والتجمعات السكانية ولجان  •
مثل األونروا واليونيسف التي تعمل على نشر فكرة (المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة والمنظمات الدولية 

 .)المبني على العمل المجتمعي تشكيل لجان التعليم والتأهيل
 .المجموعات الشبابية غير الرسمية خاصة في المدارس والجامعات •
 .التعاونيات الزراعية وتعاونيات اإلسكان •
 .النوادي الشباب والرياضة المحلية •
  .النوادي النسوية المحلية •
  .الجمعيات الخيرية المحلية ذات الطابع الديني •
والتي تعمل في مجال ) التي تختلف عن اللجان الشعبية المذكورة أعاله(ت الالجئين المنظمات القاعدية في مخيما •

 . 26أنشطة إدرار الدخل
الوصول إلى المصادر وتوفير  منظمات اإلغائة المحلية التي نشأت بطريقة مستقلة في المجتمعات المحلية لتعزيز •

 . العون والمساندة
  

  "نقسامإنهاء حالة اال"مسيرة 
  

و منظمات  بتمثيل األحزاب السياسيةأ واألراضي الفلسطينية المحتلة نشوء حركات جديدة ال تتمتع عربيةول عدة د تشهد
على اإلنترنت " يةجتماعالشبكات اال"بل تعتمد على شبكات غير رسمية وعلى  ،"الحاصلة على التسجيل"المجتمع المدني 

 2011ذار آاضي الفلسطينية المحتلة في الخامس عشر من ضمن هذا اإلطار شهدت األر. كوسيلة أساسية للتواصل بينها
على موقع الفيسبوك من قبل مجموعات شبابية من الضفة الغربية " نقسامإنهاء اال"نطالق مسيرة تم تنظيمها من خالل صفحة ا

   .شخص 15000وشارك في هذه المبادرة حوالي  .جئين الفلسطينيين في األردن ولبنانالوقطاع غزة ومخيمات ال
  

 Sherwood H., Guardian.co.uk, 24 February 2011:المصدر
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من المنظمات القاعدية في مخيمات الالجئين  103ية بالشراكة مع جتماعمجموعة واسعة من الخدمات اال) األونروا(تقدم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين  26

  .في األردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية
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  حتياجاترتباط األنشطة باالاالمهمة االساسية للمنظمات ودرجة 

  
سم المنظمة الرسمي الوارد في شهادة أي ذكر مجال العمل بالتحديد في ا(للمنظمات القاعدية " األسماء المتخصصة"بالرغم من 

على سبيل . والتوجهات المحلية حتياجاتستجابة لالعدة أنواع من األنشطة بهدف االنفذ مات تهذه المنظ إال أن) التسجيل
ا على تنفيذ مجموعة واسعة ا للعمل في مجال الشباب والرياضة تعمل أيضلة رسميفي منطقة الخليل منظمة مسج هناك المثال

، )مثل الدراما والموسيقى والرقص وغيرها(الثقافية والفنية ، واألنشطة )للذكور واإلناث(الرياضية  األنشطة: من األنشطة مثل
ص وعدم الدراسة وبوضوح ملحوظ إلى غياب التخص كذلك تشير نتائج. وبناء مجموعات نسوية وتطوير أنشطة إدرار الدخل

م ففي قطاع غزة ال وجود ألي منظمة. د لألنشطة التي تقوم بتنفيذها المنظمات المختلفةتخصيص قطاع محدصة في تخص
وهو عدد كبير مقارنة بالضفة الغربية التي يوجد ( في أكثر من خمسة قطاعات قطاع واحد فقط بل تنشط غالبية المنظمات

 ةعاملة في أربع% 18إضافة إلى حوالي ) من المنظمات القاعدية العاملة في خمسة قطاعات أو أكثر% 43حوالي  فيها
  .من المنظمات التي تتخصص في قطاع واحد فقط% 5ي قطاعين مقارنة بنسبة ز نشاطها فتركّ% 20قطاعات، إضافة إلى 

 

  
 

ص المنظمات القاعدية في األنشطة بل لديها ميل واضحفي الواقع ال تتخص وفقًادة من األنشطة إلى ممارسة أنواع متعد 
" تنفيذ عقود"ا على بوضوح إلى تفضيل المنظمات للعمل في مجال تقديم الخدمات فقط وأحيانً والذي يشيرللرسم البياني التالي 

في % 6حوالي (ا من المنظمات في المقابل يوجد عدد قليل جد). خاصة في الضفة الغربية(لصالح غيرها من المنظمات 
مثل الرقابة على " بالسياسات العامة"متعلقة  تنفيذ أنشطةالتي تعمل على ) في قطاع غزة% 10الضفة الغربية ونسبة تقل من 

كذلك يوضح الرسم البياني . األخرىالسياسات وأنشطة الدعوة والمناصرة والمشاركة في الحكم المحلي وأجسام الحوكمة 
  .يةلدى منظمات الضفة الغرب نهم نتشار مشاركة منظمات قطاع غزة في اللجان الشعبية أكثر بقليلاتساع نطاق ا
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 مجاالت األنشطة الرئيسية للمنظمات القاعدية في قطاع غزة
 
  تقديم المساعدات الغذائية وأنشطة اإلغاثة وتوفير سبل المعيشة للعائالت  -
  تعزيز قدرات المرأة في إنشاء مشاريع صغيرة من خالل التدريب المهني وإنشاء الوحدات اإلنتاجية  -
  ي وحل النزاعات جتماعالدعم النفسي واال -
  التعليم الخاص وخدمات التأهيل  -
  كفالة األيتام -
  أنشطة األطفال والحضانات وحماية األمومة والطفولة  -
  برامج دعم وخدمات رعاية كبار السن  -
  تنمية التعليم والتدريب  أنشطة -
  هاالدفاع عن حقوق المرأة وتقديم المساعدة القانونية ل -
  تقديم خدمات حضانة األطفال -
 . إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية العضوية ونشر أفضل الممارسات الزراعية -
  
  .ا من المنظمات القاعدية في غزةضمت عدد مجموعة بؤرية: المصدر 

  
المنظمات القاعدية  ات التي عقدت مع المنظمات في إلقاء الضوء على أنشطةجتماعساهمت نقاشات المجموعات البؤرية واال

  : وقد كانت النتائج كما يلي .حتياج الحقيقي إليها ودرجة ترابطها مع المهام األساسية للمنظماتمن حيث مدى اال
 

ستجابة ا لالتوجه عام لديه توجد صالت وراوبط قوية بين المنظمات القاعدية والمجتمعات المحلية إضافة إلى وجود •
 . السكان المحليين في عمل هذه المنظمات العالقة المباشرة مع المجتمع ومشاركة بببس" المجتمع المحلي حتياجاتال"

النفقات الفعلية للمشاريع في ظل غياب موازنة أو دعم بديل  المنظمات الن التمويل يغطي هذهمحدودية الموارد ل •
 .ستدامتهااللمشاريع يتم تخصيصه لتطوير األنشطة والحفاظ على 

على رغبة المنظمات غير الحكومية  ر من المنظمات القاعدية لم يأت من المجتمع المحلي وإنما بناءإن قرار تشكيل الكثي •
غالبا ما  لذا. في تنفيذ مشروع أو نشاط محدد لحاجتها إلى ذلك من المستوى الثاني أو المنظمات غير الحكومية الدولية

 .هذا المشروع أو النشاط نتهاءات القاعدية مع اوبين هذه المنظم ينتهي االتواصل بين المنظمات غير الحكومية
على المنظمات القاعدية بشكل ملحوظ أكثر وتسبب الحساسية بين ة السياسي والخالفات الفلسطيني نقساماال نعكسي •

 . توترات إضافية داخل المجتمع المحلي نفسه من على ما ينجم عن هذا ،الناشطين
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اضح لديها في هذا الصدد بسبب المحلية بالرغم من التوجه الو حتياجاتالتعجز المنظمات القاعدية عن االستجابة ل •
غالبية منظمات  إلى تشابه أنشطة وبرامج مما يؤدي في الواقع" بجداول أعمال الجهات المانحة وأجنداتها رتباطاال"

 . المجتمع المدني
خر أكثر مدعاة للقلق خاصة في آحة أمر المجتمعات المحلية في بعض المناطق على الجهات الماناعتماد يعتبر تزايد  •

 .الخاصة وأولويات هذه المجتمعات حتياجاتمجال تحديد اال
 

 المالمح الخاصة بقطاع غزة
  

نت الدراسة من بفضل المشاورات التي أجريت مع المنظمات القاعدية وغيرها من منظمات المجتمع المدني في غزة تمكّ
  : غاية على المستوى المحلي وهيتحديد بعض القضايا التي تعتبر هامة لل

 اإلغاثة وإعادة اإلعمار مقارنة بعدد قليل يعمل في مجال التنمية حتياجاتستجابة الشط معظم المنظمات القاعدية في االتن -
  . المجتمعات المحلية على خدمات اإلغاثة والمساعدات الغذائيةاعتماد مما يؤدي إلى تزايد الطلب على الخدمات و ،المحلية

نتماءات السياسية أو رتباط الحصول على التمويل باالاغياب الثقة بين المنظمات القاعدية وبين منظمات المجتمع األخرى و -
  . لعالقات الشخصيةا

ك لدى المانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية من العمل المباشر مع المنظمات القاعدية المحلية وميل تشكّيوجد  -
إلى تقديم الخدمات مباشرة للمستفيدين من خالل التعامل مع اللجان المحلية بدال من إشراك المنظمات  المنظمات الدولية

  . القاعدية في هذه العملية
 ا في نفس المنطقة والقطاع، يالحظبتسجيل العديد من المنظمات الجديدة والعمل على أنشطة متشابهة وأحيانً نتيجة للسماح -

عدم وجود أنشطة حقيقية لدى العديد من  موارد المنظمات وزيادة المنافسة بينها إلى جانبوجود التكرار في أنشطة و
  . المنظمات القاعدية

  . ا أمام المصالحة وحل النزاعات الناشئة بين المنظمات القاعديةيعتبر غياب فضاء الحوار عائقً -
 . السياسي نقسامود المفروضة واالتواجه المنظمات القاعدية مشاكل في الحصول على التمويل بسبب القي -

  . ا أمام تكوين الشراكات خاصة مع السلطات الحكوميةالسياسي والفصل بين الضفة وغزة عائقً نقساميعتبر اال-
خاصة إذا ، يةجتماعالسياسي والفصل بين الضفة وغزة صعوبة في عمل المنظمات على تمثيل الفئات اال نقسامأفرز اال -

  .مقابل السلطات العامة التمثيل تطلب األمر مثل هذا
  

  .مجموعة بؤرية مع المنظمات القاعدية في غزة :المصدر

 
 والدينامكيات الداخلية المقومات التنظيمية

  
المتطلبات المؤسسية الرسمية من حيث وجود جمعيات عامة وهيئات إدارية تعمل  احترامل عام تلتزم المنظمات القاعدية ببشك
هيئاتها ال تعمل بشكل  ستشارتها بأناربع منظمات فقط من بين المنظمات التي تم أفادت أ(لكل منظمة  للنظام الداخلي وفقًا

ا لجان غير رسمية أو لجان تنفيذية يتم تشكيلها لغرض تسهيل عمل وباإلضافة إلى األجسام الرسمية توجد أحيانً). صحيح
ا لقلة عدد نظر( ذاتها الهيئة التأسيسية المنظمات القاعدية علىاعتماد وعلى الرغم من وجود هذه األجسام يالحظ . المنظمات

ا عضو 15التي أشارت إلى وجود هيئات عامة مؤلفة من االستبيان األعضاء المؤسسين وصغر حجم الهيئة العامة حسب نتائج 
على عتماد االيم الخدمات والمنظمات على تقد تركيز ستنتاج أنلذلك يمكن اال). ت المجتمع المدنيلدى معظم منظما أو أقل

من أهم العوامل التي تساهم في تغيير طبيعة المنظمات  ،على قائد واحدعتماد االعدد األعضاء و إلى جانب قلة ،الموارد الخارجية
  . القاعدية وتحولها أكثر فأكثر إلى منظمات غير حكومية مهنية

  
 اللجان"ل ا مثنسبي تنظيمية قوية لمقومات ت المجتمع المدنيمعظم منظما متالكامن ناحية أخرى تشير نتائج الدراسة إلى 

 إضافة إلى ،)المنظمات هبعضها مستأجرة لكن أغلبها ملك لهذ(العاملة على إدارة العمل ووجود المكاتب والمقرات " تنفيذيةال
االتواجد طويل األمد نسبي طاع غزة قد تشكلت قبل عام ٪ من المنظمات المشاركة في الدراسة في ق50حوالي  حيث تبين أن

  . في الضفة الغربية ٪ من المنظمات30مقارنة بحوالي  2000
  

مثالية تتمثل في وجود " تنظيمية"هو وجود ثقافة  ،عتبار أثناء تحليل المقومات التنظيميةوثمة عنصر آخر يجب أخذه بعين اال
 .اتقريب المشاركة في الدراسة دى جميع المنظمات القاعديةوذلك ل، ومجموعة من األهداف المحددة المرجعيات المثالية المشتركة

أو أنها ليست على استعداد لتحديدها بطريقة (عدد المنظمات التي تعاني من نقص في المرجعيات المثالية  األمر الذي يعني قلة
وفي هذا . كة في الدراسةلم يتجاوز عددها ثماني منظمات من بين جميع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني المشار) واضحة
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مرجعياتها المثالية  يتجلى في التعبير العلماني عن ،لدى جميع المنظمات القاعدية المشاركة الصدد يجدر ذكر عنصر آخر متوفر
التي شاركت في المجموعات البؤرية أكثر من غيرها من األنشطة األخرى  عدد قليل من المنظمات ذات الطابع الديني وبضمنها
  .للدراسة

  
أخيرظهر فيه وبوضوح المقومات التنظيمية المنظمات القاعديةتعتبر االتصال والتواصل مجاال آخر ا ي .نت ففي الضفة الغربية بي

% 50مقارنة بما يزيد عن  الكترونية مدونةموقع على اإلنترنت أو ل٪ من المنظمات القاعدية المشاركة 20متالك انتائج الدراسة 
٪ فقط من المنظمات ليس لديها بريد 1مقابل (دية في قطاع غزة التي لديها موقع على شبكة االنترنت من المنظمات القاع

  ).إلكتروني
 

  لة والشفافيةءالمسا
  

ر عب ،ا بقدرتها على العمل مع المجتمعات المحلية أكثر من المنظمات األخرىالمنظمات القاعدية عموم في الوقت الذي تعتقد فيه
عن ) المجموعات البؤرية حول المنظمات القاعدية خاصة من منظمات المستوى الثاني المشاركين في(شاركين الماألفراد بعض 

لدى هذه المنظمات وعن انعدام المساءلة ونقص الشفافية التي تعتبر من سمات المنظمات  شكوكهم حول درجة المساءلة والشفافية
لة ءالمنظمات القاعدية األصغر ال تعتبر المسا غير أن". ة غير حكوميةمنظم"ل إلى الراغبة في التحو "الراسخة"القاعدية 

على عكس المنظمات التي تشكلت بسبب توفر الدعم أو تتلقى التمويل من المنظمات  – والشفافية المشكلة الحقيقية التي تواجهها
 ا وفقدانعليها ماليعتماد االاألخرى و للمنظمات متداداك بل تكمن المشكلة في عمل هذه المنظمات – غير الحكومية الدولية

  .ستقالليتها في إدارة المواردا
  

 التمويل
  

المنظمات القاعدية على غيرها من اعتماد وهي على حد سواء، تظهر في قطاع غزة والضفة الغربية  ثمة سمة مشتركة
صول على الموارد المالية الالزمة من أجل الح – منظمات دولية سواء كانت منظمات فلسطينية غير حكومية أو - المنظمات 

مع المجتمعات المحلية والفئات  نظماتالمعلى األطراف الخارجية من إضعاف روابط عتماد اال بالرغم مما يعنيه ،لتنفيذ األنشطة
قد تبدو  التي" (الحرفنة"أو " االحترافية"ومن السمات المشتركة األخرى بين المنطقتين تزايد ظاهرة . ية التي تمثلهاجتماعاال

 ).غير الرسمية" (اللجان المحلية"من المنافسة على المستوى المحلي مع  وظهور شكل جديد") التطوع المدفوع"مرتبطة مع ظاهرة 
العمل  ك المنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة بنجاعة فكرةتشكّ عن الذين تمت مقابلتهم ر العديد من األفرادعب كذلك

بتقديم الخدمات بنفسها مباشرة إلى المستفيدين  وتفضيل قيامها ،"منظمات المجتمع المدني الحاصلة على التسجيل"مع  مباشرةَ
منظمات قاعدية تابعة لألحزاب السياسية  بوجود وال سيما في المناطق التي يشتبه فيها" لجان محلية" أو العمل من خالل(النهائيين 
  ).ستفادة منهاأو اال ها بشكل مصطنع كأدة لتنفيذ األنشطةؤإنشاهذه اللجان يتم  إال أن ،اإلسالمية

  
شهادة جميع  على ا على التعاون بينها بناءبين المنظمات القاعدية أيض التنافس على الموارد الماليةإلى جانب ذلك يؤثر 

 ون المنظمات مع بعضها البعضتكمن في عدم تعا القضية الرئيسية رت عن الرأي السائد بأنوالتي عب، المجموعات البؤرية
سريعة إلى البيانات المالية لمنظمات المجتمع المحلي المشاركة في الدراسة  ةن بنظروقد تبي ).تبادل المعلومات حتى على مستوى(

٪ من المنظمات القاعدية في غزة تمويل منظمات 90ففي غزة مثال تتلقى حوالي . لخارجي المتوفر للمنظماتا أهمية التمويل
من % 50بالضفة الغربية التي يحصل  مقارنة ،على تمويل من المنظمات الدولية% 60غير حكومية دولية بينما يحصل حوالي 

باإلضافة إلى التمويل . ٪ منها يحصل على تمويل من المنظمات الدولية40 منظماتها على تمويل من منظمات غير حكومية مقابل
دور با بإدارة جزء هام من التمويل الموجه للمجتمع المدني من خالل القيام لفلسطينية أحيانًالمباشر تقوم المنظمات غير الحكومية ا

  .الوسيط بين المنظمات الفلسطينية وبين المنظمات غير الحكومية والوكاالت الدولية
  

من المنظمات % 40حوالي (أما مصادر التمويل الذاتية فتأتي إما على شكل الرسوم المفروضة على الحصول على الخدمات 
إضافة الى رسوم العضوية والمساهمات المادية من ) من المنظمات في قطاع غزة% 33القاعدية في الضفة الغربية وحوالي 

 .األعضاء الموجودة لدى غالبية المنظمات القاعدية
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عتبر إفصاح معظم المنظمات عن التمويل الذي في الواقع ال يا تتلقاه من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية مؤشر

تفضيل : ثنتين من العمليات المحفوفة بالمخاطر وهياا على ستقاللية المنظمات القاعدية بل على العكس، يعتبر مؤشراعلى 
إضافة إلى  ،كومية الوطنيةإلى المستفيدين والقفز عن المنظمات غير الح" للوصول مباشرة"المنظمات الدولية وغير الحكومية 

وتبني أدوار المنظمات غير الحكومية وإحداث فراغ على مستوى " طبيعتها"حقيقة تزايد قيام المنظمات القاعدية بتغيير 
  . القاعدة

  
 الشراكات

  
 ،دول أدناهالج يبينقطاع غزة كما وتحافظ المنظمات القاعدية على عالقات شراكة مع العديد من األطراف في الضفة الغربية 

أما المنظمات غير . هي الشريك األساسي) اوبضمنها المنظمات القاعدية أيض(منظمات المجتمع المدني  منه أن يستدّلالذي و
من مجمل المنظمات القاعدية العاملة في % 80ذلك بنسبة تقل بشكل طفيف عن و ،ل الشريك الثانيالحكومية الدولية فتشكّ

من المنظمات القاعدية في الضفة الغربية والتي لها عالقات تعاون مع المنظمات غير % 60ة قل من نسبأمقارنة ب ،غزة
  . الحكومية الدولية

  
فبينما تشكل السلطات الحكومية الشريك . ن وجود وضع مماثل بين المنظمات القاعدية والمنظمات الدولية في غزةيكذلك يتب

في % 40ترتفع النسبة إلى  ،من المنظمات القاعدية% 30ة بينها وبين األول للمنظمات في غزة حيث يوجد عالقات شراك
 .من المنظمات القاعدية% 30الضفة الغربية باإلضافة إلى تلك التي تشمل السلطات المحلية أي ما يعادل 
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فمن بين منظمات قطاع . الشبكات والتحالفات توجه للمنظمات القاعدية للمشاركة فيبروز االستبيان أظهرت نتائج تحليل 
التي ، ومن المنظمات القاعدية% 15ال يزيد عدد المنظمات التي ال تشارك في أية شبكة عن االستبيان عزة التي شاركت في 

ة مثل شبكة التأهيل المبني على المجتمع، شبكة حماية األطفال، شبكة التنمي(يشارك معظمها في شبكات محلية وقطاعية 
مثل شبكات المنظمات (إضافة إلى الشبكات ذات العالقة بمصادر التمويل ) التعاونية، أو شبكات المنظمات القاعدية المحلية

كما تنتمي بعض هذه ). المتوسطية، وشبكة المعاقين الدولية وغيرها–غير الحكومية الدولية، برنامج الشراكة األوروبية 
  ) المراكز الثقافية اتحادالمزارعين و اتحادمثل (ات القاعدية وطنية للمنظم اتحاداتالمنظمات إلى 

  
أظهرت تحليل نتائج الدراسة وجود تناقض بين المشاركة في هذه الشبكات وبين توجه المنظمات القاعدية لتركيز نشاطها في 

وة والمناصرة أو للضغط على في الواقع توجد أكثر من طريقة تتبعها المنظمات في تنفيذ مبادرات الدع. مجال تقديم الخدمات
ات من قبل المنظمات القاعدية كمدخل للوصول ئتالفالشبكات واال استخدامحيث يتم  ،السلطات الحكومية وغيرها من األطراف

اإلى مصادر التمويل األمر الذي يفسر مشاركة المنظمات المحلية والصغيرة في الشبكات الدولية أيض .  
  

يل الشبكات والمشاركة فيها وهو الحواجز اإلسرائيلية والعوائق التي تضعهاغا في التأثير على تشدلكن يوجد عامل ثان هام ج 
) جتياحات واألعمال العسكرية وغيرهاالحواجز، جدار الفصل، الحصار، االمثل (ن يأمام حركة الفلسطيني السلطات اإلسرائيلية

درة على التنقل، إضافة إلى نقص الثقة بين الالعبين قدم العلى ع لت بناءوالتي ساهمت في تطوير إجراءات يومية تشكّ
عتبار القرب الجغرافي والعالقات مع اآلخرين على أنها المؤشر الرئيسي على موثوقية الشبكات ااألساسيين والميل إلى 

  .والتعاون عن بعد
 

 الخصوصيات القطاعية 
  

أنشطة معظم  ومع ذلك يبدو أن ،في العمل، في العديد من القطاعاتا، تعمل معظم المنظمات، أو لديها الرغبة كما ذكرنا سابقً
  : المنظمات القاعدية قوية في القطاعات التالية

 قضايا المرأة والطفل •

 التعليم والصحة •

 الشباب والرياضة والثقافة •

 27الزراعة والتنمية الريفية •

 ) ذوي اإلعاقة والمسنين والمشردين(مساندة المجموعات المهمشة  •
نخراط المنظمات القاعدية التي شملها البحث في القطاعات المختلفة في كل من الضفة الغربية االجدول التالي مدى يوضح 

 : وقطاع غزة

                                                 
27

 Also due to the presence of local cooperatives among CBOs 
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كما هو متوقع، كثيرليم فتقدم م المنظمات القاعدية التي تعنى بالمرأة خدمات لألطفال أما المنظمات التي تعنى بالتعا ما تقد
ا خدمات متعلقة بالشبابأيض.  

  
 الناشئة حتياجاتاال

  
عتبار تحليل المنظمات أنفسها ووجه نظرها فيما يتعلق الناشئة للمنظمات القاعدية مع األخذ بعين اال حتياجاتيمكن تحديد اال

يل هذه العناصر مع األخذ مات تأولكن يتوجب عند التحليل العام للمنظ .بنقاط الضعف والقوة والمزايا والعقبات والتهديدات
 ".الحقيقية"عتبار السياق والعناصر الناشئة بعين اال

  

  نقاط القوة والضعف لدى المنظمات القاعدية

الضفة 
  الغربية

  العقبات  المزايا  نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخبرة
نقص التمويل الدائم 

على التمويل عتماد االو
  الخارجي

وجود عالقة بين 
 حتياجاتواالاألنشطة 
  المجتمعية

اإلسرائيلي  حتاللاال
والحد من حرية 

  الحركة

رتباط مع المجتمعات اال
  المحلي 

مة ءنقص أو عدم مال
المكاتب، (البنية التحتية 
  )واألجهزة الخ

التوجهات السياسية   القرب من المستفيدين
  للتمويل

لتزام من تذبذب درجة اال  الحوكمة الداخلية والقيادة 
  ء بتنفيذ المشاريع األعضا

توفر المصادر العينية 
لدعم المنظمات 

القاعدية لدى السلطات 
  منها المحلية القريبة

نقص الدعم من 
السلطات العامة 
  والمنافسة معها 

عالقات قوية مع 
السلطات المحلية 

  ومستوى جيد من التعاون 

محدودية وعدم كفاية 
تسيطر  الموارد التي

  عليها السلطات المحلية
السياسي  نقساماال  

  والتشتت الداخلي 

التعاون والتنسيق مع 
المنظمات األخرى، 

والمنظمات غير 
والمنظمات  الحكومية

  الدولية

عدم توفر القدرات 
    المالئمة لدى المتطوعين

محدودية العالقات 
والصالت مع الجهات 

  المانحة 
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قطاع 
  غزة

  الحوكمة الداخلية والقيادة 
ائم نقص الدعم الد

على الدعم عتماد االو
  الخارجي

رتباط األنشطة ا
  اإلغالق اإلسرائيلي  المجتمعية حتياجاتباال

عدم الوضوح     نقص الطاقم الدائم  الخبرة
  السياسي

الصالت مع المجتمع 
  على المستوى المحلي 

مالءمة البنية التحتية  عدم
الصراعات السياسية     واألجهزة

  وإغالق المنظمات

التشبيك مع التعاون و
المنظمات األخرى 

والمنظمات غير 
الحكومية والمنظمات 

  الدولية

هتمام الضئيل اال    نقص القدرات المهنية
  بالمنظمات األصغر

  المرونة 
على األطراف عتماد اال

المانحين (الخارجية 
  ) ومستخدمي الخدمات

  

موافقة المنظمات غير 
الحكومية الدولية 
العاملة في التنفيذ 

   المباشر

  
والتي تعكس  ،تشابة كبير بين المناطق الجغرافية في طبيعة العناصر اإليجابية والسلبية وجودمن الجدول أعاله  يالحظ

أما . بدال من كونها منظمات مجتمع مدني" لمشاريعلجهات منفذة " بطريقة ما الصعوبات التي تواجهها هذه المنظمات بوصفها
 نقساماال :بشقيه(هتمام الكبير الذي تعطيه المنظمات في كل منطقة للوضع السياسي اال ختالفات الرئيسية فتبرز على شكلاال

، إضافة إلى طبيعة عالقة المنظمات في كل منطقة مع المنظمات غير )السياسي الفلسطيني واإلغالق اإلسرائيلي للقطاع
على عتماد االا للتبعية وا لها ومصدرا ومنافسا هامعتبر من وجهة نظر المنظمات القاعدية شريكًالحكومية الدولية والتي تُ

  . األطراف الخارجية
  

" منظمات مجتمع مدني"العمل تعزيز وجود المنظمات القاعدية بوصفها  يبدو أن ،عتبار كل ما ذكر أعالهخذ بعين االعند األ
ل قد ينشأ ألن مثل هذا التحو ،قاعديةاألساسية للمنظمات ال حتياجاتالن أهم االوتجنب تحولها إلى منظمات غير حكومية يشكّ

  : عنه بعض المخاطر مثل
  

مثل السلطات العامة ( إلمكانية قيام المجتمات المحلية بإيصال أصواتها إلى األطراف الخارجية إضعاف متزايد •
  ".خدماتمقدمي ال"تساع الفجوة بين المواطنين وبين الي اوبالت) الحكومية وغيرها والجهات المانحة والمنظمات غير

بسبب نقص المصادر المتاحة على مستوى  لألطراف ومصدر التمويل الخارجية زيادة تبعية المجتمعات المحلية •
 . هذه المنظمات من المستوى األول إلى مستويات أعلى" نقل"القاعدة و

المجتمع  معرتباطها امن خالل التخلص من األطراف المحلية التي يمكن بفضل  ستيعاب المحليةنقص في قدرة اال •
مثل السلطات العامة والمنظمات غير  - المحلي لعب دور الوسيط بين المجتمعات وبين األطراف الخارجية 

 . ثر سلبي مثل خلق النزاعات وتعزيز العالقات الشبيهة بالزبائنيةأعندما يكون لتدخلها المباشر  –الحكومية 
عدد المنظمات الحكومية الباحثة عن المصادر  يخاصة في ظل تنام زيادة المنافسة على الموارد والتمويل •

 . بدال من التركيز على إحداث التأثير في المجتمعات التي تعمل فيها" المنظمات استدامة"الضرورية للحفاظ على 
الجديدة إلى الخبرات ) المحلية(فتقار المنظمات ابسبب  تدني نوعية أو جودة المشاريع ومبادرات التنمية المحلية •

ن المنظمات ا أو األكثر خبرة، وبسبب عدم تمكّات المهنية التي تمتلكها المنظمات غير الحكومية األكبر حجموالقدر
 . القاعدية من الحصول على هذه الخبرات التي ال تتوفر أصال في المناطق المحلية

 ببعضها البعض بسبب هذه المنظمات اعترافلعدم  بين منظمات المجتمع المدني نتيجةتزايد الصراعات والنزاعات  •
األكبر في التدخل على المستوى ) الوطنية(المنظمات غير الحكومية الجديدة بمشروعية المنظمات  اعترافصعوبة 
 افتقارها تقبل المنظمات األقدم أو األكبر لفكرة التعامل مع المنظمات الجديدة كنظير مساو لها بسبب وعدم ،المحلي

ا لتحيز المنظمات األقدم الناشئة نظر أو حتى زيف مثل هذه العالقة(ظمات الجدية لقدرات والمصادر المتوفرة المنل
 ). أو األكبر
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وبناء ن الجدول التالي التدخالت التي يمكن القيام بها لتعزيز قدرات المنظمات القاعدية من خالل التركيز على ما سبق، يبي
  :بناء القدرات التالية احتياجاتعلى 

  
  

 القدرات الخاصة بمنظمات المستوى األول حتياجات بناءا
  الضفة الغربية قطاع غزة
 القدرات الفردية   حتياجاتتحليل اال حتياجاتتحليل اال

 إدارة المشاريع  إدارة المشاريع

 تحليل السياسات والرقابة عليها تحليل السياسات والرقابة عليها

عي معترف بهبناء طابع تطو عترف بهعي مبناء طابع تطو 

القدرات  تحديد وتعزيز الهوية المؤسسية تحديد وتعزيز الهوية المؤسسية
 إدارة العالقات والتفاوض مع السلطات المحلية إدارة العالقات والتفاوض مع السلطات المحلية المؤسسية

  إدارة وحشد الموارد المحلية إدارة وحشد الموارد المحلية
يات الجارية في المجتمعات الرقابة على الخدمات والعمل

 المحلية
الرقابة على الخدمات والعمليات الجارية في 

  المجتمعات المحلية 
بالمنظمات القاعدية المحلية كطرف أساسي  عترافاال

  للمشاريع أو جهات مستفيدة منها ةمجرد جهات منفذ وليس
بالمنظمات القاعدية المحلية كطرف  عترافاال

للمشاريع أو  ةنفذمجرد جهات م وليسأساسي 
  جهات مستفيدة منها

 حتياجاتاال
المرتبطة بالسياق 

 البيئة المؤسسية / 

بناء فضاء محلي للحوار وتسهيل التفاعل بين المنظمات 
/ القاعدية وبين شبكات منظمات المجتمع المدني

   كومية الدولية السلطة الفلسطينيةوالمنظمات غير الح

قاعدية مع مات التعزيز وإعادة بناء عالقات المنظ
  المجتمعات المحلية

المحلي  بالمنظمات القاعدية على المستوى عترافدعم اال
  دون المرور بعملية التسجيلمن قبل السلطات المحلية 

بالمنظمات القاعدية على المستوى  عترافدعم اال
حلية دون المرور المحلي من قبل السلطات الم

  بعملية التسجيل
ول السياسات التنموية على مستوى بناء فضاء للحوار ح

على المستوى المحلي من خالل إشراك / المجتمع المحلي 
  المنظمات القاعدية والسلطات المحلية

بناء فضاء للحوار حول السياسات التنموية على 
على المستوى المحلي / مستوى المجتمع المحلي 

ظمات القاعدية والسلطات من خالل إشراك المن
  المحلية

  
 : بناء القدرات التالية احتياجاتتمثل حالة خاصة حيث تنشأ فيها  القدس الشرقية ذلك تجدر اإلشارة إلى أنمع 

  

 بناء القدرات الخاصة بمنظمات المستوى األول احتياجات
  القدس الشرقية 

 القدرات الفردية  حتياجاتتحديد اال

 تخطيط وإدارة المشاريع

 هاتحليل السياسات والرقابة علي

 الحصول على التمويل

 اللغة العبرية

القدرات   تحديد وتعزيز الهوية المؤسسية للمنظمة 
  التفاوض على بناء الشراكات وإدارتها المؤسسية

  حشد وإدارة الموارد المحلية 
  ات الجارية في المجتمعات المحليةالرقابة على الخدمات والعملي

  المناصرة والحمالت
 حتياجاتاال  دة بناء عالقات المنظمات القاعدية مع المجتمعات المحلية تعزيز وإعا
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تشكيل مظلة قانونية لتسهيل وتنسيق القضايا القانونية التي تسمح للمنظمات القاعدية بالعمل بشكل رسمي 
  وقانوني

المرتبطة 
 البيئة/ بالسياق

  لقاعديةاات ونشرها بين الناشطين والمنظمات مستوى عال من المعلومات حول تحليل السياسات والخدم لمؤسسية ا

 منظمات المستوى الثاني 2.5

  

بضرورة التمييز بين  28يوجد إجماع لدى العديد من التصنيفات المطبقة على المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة
النقابية  تحاداتن، والمنظمات المهنية واالبما فيها منظمات المواطني" المنظمات غير الحكومية"ثالثة أنواع من المنظمات وهي 

. يةجتماعاال والحركات السياسية واألحزاب، )مثل نقابات العمال والنقابات المهنية المتخصصة والغرف التجارية وغيرها(
: ا يليز يمتتمي التيالمنظمات  فيها بما ،المواطنين من منظمات التقرير على مجموعة من لكن ينحصر النقاش في هذا القسم

حتوائها على هيكل تنظيمي ووجود مجموعة من ا، و)أي التسجيل(رسمية لها  صفة ستمرارية، ووجودالديمومة واال
  ). امن غير األعضاء وأكبر منهم عدد(المستفيدين 

  

  : التالية تحديد أطياف المنظمات التي تنتمي إلى المستوى الثاني بالمنظمات ،ضمن هذه المعايير الملموسة ،من الممكن إذا

o مجموعات ل وتعمل خارج نطاقوهي المجموعات التي تتشكّ( يةجتماعاال ومنظمات الرعاية الخيرية المنظمات 
 .)الزكاة لجان أو "الذاتية المساعدة"

o مثل تلك المنظمات التي تركز ،متخصصالمهني ال طابعذات ال الحكومية غير المنظماتالجمعيات المقدمة للخدمات و 
 .ذلك من خدمات إلى وما والتعليم، األطفال رعايةو الصحية الرعاية توفير في عملها على

o تنموية" أطر لكونها تعمل ضمن سابقاتها عن تختلف التي، والبحثية المنظماتو الحكومية غير المنظمات التنموية "
 ترتبط ولكنها( دةالقاع مستوى على روابط لها ليسالتي  المنظمات مجموعة تشتمل على ما اغالبو ،اوضوح أكثر
 ).بالجامعات اأحيانً

o والديمقراطية اإلنسان جمعيات حقوق. 
o أوالنساء الشبابوحقوق فئات  خاصة تلك التي تركز على قضايا، المنظمات التي تعنى بقضايا خاصة أو فئات محددة 

 .يةقتصادواال يةجتماعاال والحقوق أو تعنى بقضايا مصادرة األراضي ،المعتقلين ل أوااألطفأو 
o والمعارض، الفنية والمدارس والشعر السينماو والمحاضرات والمسرح الموسيقىالتي تعنى ب( المنظمات الثقافية 

 .)وغيرها

  

2007لعام  29ن عند دراسة هذه األنواع من المنظمات ومقارنتها بنتائج مسح معهد ماسيتبي الحقيقي يتراوح  هاحجمتقدير  أن
منظمة حاصلة على التسجيل والتي تشكل النوادي الشبابية والرياضية منها حوالي  1500ا مجموعه مم% 60إلى % 50من 

المنظمات التي يمكن تصنيفها  بالرغم من قلة عدد هذه% 52ـبينما تشكل الجمعيات النسبة الكبرى والتي تقدر ب .19.2%
  . كمنظمات من المستوى الثاني

 

  المجتمعية  حتياجاتالرتباط األنشطة بااالمهمات الرئيسية للمنظمات و

  

من البحث العملي والتكنولوجي  الضفة الغربية و قطاع غزة إبتداءتنشط منظمات المستوى الثاني في كافة القطاعات في 
والزراعة والبيئة  ا بقطاعات الصحةمرور ،)مع التركيز على التعليم الخاص أو التعليم العالي بمراحله المختلفة(والتعليم 

  . بقطاع صنع السالم وغيرها وإنتهاء ،ي والقضايا المتعلقة بالشبابجتماعوالنوع اال ق اإلنسان والديمقراطيةوالمياه وحقو

 

مثل لجان اإلغاثة الزراعية التي تقدم خدمات (يشتمل هذا القطاع على عدد صغير من المنظمات : قطاع الزراعة •
لجان اإلغاثة  اتحادلجان العمل الزراعي و اتحاد، والمزارعين الفلسطينيين اتحادالبحث واإلرشاد الزراعي، أو 

باإلضافة إلى ظهور جمعيات جديدة صغيرة في ) ا من اللجان والتعاونيات المحليةي تضم عدد كبيرالزراعية، والت

                                                 
28

Source: “Civil Society in Palestine, a Literature Review” by Dr. Jamil Hilal. 
29

MAS, Mapping of Non Governmental Organizations in the West Bank and Gaza Strip, Ramallah, 2007 
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المنظمات "ن إلى جانب عدد من السنوات األخيرة تركز في عملها على الزراعة العضوية أو على محصول معي
مثل  –ا في هذا القطاع من خالل تعزيز تبني أساليب زراعية مبتكرة ا الذي يعمل أيضمثل مركز مع(خرى أ" التنموية

 ). ضمن خدمات اإلغاثة التي يقدمها المركز - برك األسماك

) مثل منتدى العلماء الصغار(ويشمل المنظمات العاملة في مجال التعليم : قطاع رعاية وتنمية وحماية األطفال •
 حتياجاتذوي اال"والمنظمات العاملة مع ) معية إرشاد األم ورعاية الطفلمثل ج(ت التي تعنى باألم والطفل اوالمنظم
إلى جانب ) الخاصة حتياجاتمثل الجمعية العربية لرعاية األيتام أو جمعية العناية باألطفال ذوي اال" (الخاصة

 ). فرع فلسطين –المية للدفاع عن األطفال مثل المنظمة الع(المنظمات العاملة على حماية حقوق األطفال 

شتمل على عدد من المنظمات التي تعمل على نشر وتعزيز الثقافة مع التركيز بشكل خاص على يو: قطاع الثقافة •
 قافة السالم والحوار الثقافي التي وجدت فيها بعض المنظمات فضاءث الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية وعلى نشر

 .)مركز خليل السكاكيني وجمعية صابرينلها مثل 

أو المنظمات ) مثل جامعة القدس المفتوحة(ويشتمل على المنظمات التي تقدم خدمات تعليمية مباشرة  :قطاع التعليم •
ا والتي تقوم بإدارة بعض المدارس والدورات التدريبية مع التركيز بشكل خاص على غير الحكومية األصغر حجم

مثل مركز إبداع (إلى جانب المنظمات المختصة بتشجيع اإلبداع وتحسين جودة التعليم الحكومي ") التعليم المجتمعي"
ر المعلمالمعلم أو مركز المورد لتطو .( 

ويشتمل على منظمات عملت لسنوات عديدة على تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية للمواطنين : قطاع الصحة •
ص في خدماتها في مناطق نائية أو لمجموعات محددة خيرة بالتوجه إلى التخصوبدأت في األعوام األ ،الفلسطينيين

برنامج غزة للصحة "لجان الرعاية الصحية أو المنظمات األكثر تخصصا مثل اتحاد مثل لجان العمل الصحي و(
 "). والتأهيل المبني على العمل المجتمعي"والعديد من منظمات تأهيل المعاقين " النفسية

تنخرط المنظمات العاملة فيه في مجال تقديم المساعدة للمجموعات  والذي: يةجتماعساعدات والتنمية االقطاع الم •
مثل جمعية العطاء للمسنين، وجمعية تنظيم وتخطيط األسرة، (ية الناشئة جتماعشة وتخفيف آثار المشاكل االالمهم

 ). اكز معية ومرجتماعومركز اإلرشاد الفلسطيني، ومركز القدس للخدمات اال

ا من المنظمات العاملة في مجال المساعدة القانونية ا كبيرويتضمن عدد :قطاع حقوق اإلنسان والديمقراطية والحوكمة •
إلى جانب المنظمات العاملة في قطاع  )ومركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة الحق وغيرها مثل مؤسسة الضمير(

مثل (ة يوالمبادرات البحثية والتدريب) ومؤسسة مفتاح وغيرها مركز حرياتو مثل مؤسسة الحق(الدعوة والمناصرة 
 ).ومؤسسة بديل، ومركز مساواة وغيرها مؤسسة مواطن

ويشتمل بشكل رئيسي على المراكز البحثية، مثل معهد أريج ومركز أبحاث األرض أو مجموعة  :قطاع البيئة •
 . المنظمات العاملة في قطاع الزراعةوغالبا ما تتعاون هذه المنظمات مع ) الهيدرولوجيين

وبين  (Feminist)ويشتمل على عدد كبير من المنظمات التي تتراوح بين المنظمات النسوية أو : قطاع المرأة •
الدعوة غلى تعزيز : وتعمل هذه المنظمات بشكل عام على أنواع معينة من األنشطة مثل .المنظمات اإلسالمية للمرأة

وتمكين النساء والمنظمات التي تعنى بالمرأة، وتوفير الحماية والمساعدات واإلستشارات القانونية حقوق المرأة، وتعليم 
 . للمرأة

بهم كالعب أساسي في  عترافوتتضمن المنظمات العاملة على تنظيم الشباب والدفاع عن حقوقهم واال :قطاع الشباب •
والمنظمات ) الشباب الفلسطينياتحاد مثل " (الة قديمكّالمش"ضمن هذا اإلطار تتواجد المنظمات . المجتمع الفلسطيني

ودمج الشباب في " المشاركة"والذي يركز على (أو منتدى شارك ) ز على اإلعالمالتي تركّ(مثل بياالرا " حديثة العهد"
االحياه السياسية كما يبدو من إسم المؤسسة أيض.( 

المنظمات العاملة على صنع  ألن ،محدد من المنظمات وهو عبارة عن مجال عمل ال عن قطاع: قطاع صنع السالم •
كما هو الحال مع مركز بانوراما ومؤسسة الرؤية الفلسطينية والتي تنشط  30السالم تنشط كذلك في قطاعات أخرى

                                                 
تهامات إليها توجه اال التيو" من شعب إلى شعب "برامج التي تحمل عنوان الخاصة " صنع السالم "نشطة ا بين منظمات المجتمع المدني حول أحاليجدل يدور ال30

بالوضع الحقيقي لألراضي الفلسطينية وتجاهلها لمعاناة الشعب الفلسطيني  عترافأو عدم اال يلي أو خلق واقع مزيفالل اإلسرائمع اإلحت" التطبيع"بوصفها تهدف إلى
  .لجدار العازل وإغالق الطرق الرئيسية والحصار المفروض على قطاع غزةوبناء ا لمدن الرئيسيةفيها مثل إحتالل ا

Also see: Ophir A., Givoni M., Hanafi S., The Power of Inclusive Exclusion. Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian 

Territories, Zone Books, New York, 2009.  
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ا في مجاالت الديمقراطية والمبادرات الشبابية إلى جانب مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين التي تركز باألساس أيض
 .على القضايا والمصادر المائية

 

 

 

في الضفة الغربية مثال : ختالفات بين المناطق الرئيسية في األراضي المحتلةاظ وجود فيالح للتخصصات القطاعيةأما بالنسبة 
المنظمات في القدس الشرقية بينما تنحى مثل هذه  ،تميل منظمات المستوى الثاني إلى الحفاظ على تخصصاتها القطاعية

في قطاع " اإلغاثة"رتباط ذلك بأنشطة ال خاصة(وقطاع غزة إلى العمل بشكل تكاملي أي بمعنى التركيز على أكثر من قطاع 
حيث تعطى المنظمات األولوية للعمل على مبادرات  ،في القدس الشرقية" بالوضع الحضري"غزة وبعالقته التدخالت المتعلقة 

  ).ية والحماية القانونية لحقوق اإلنسانجتماعرية والخدمات االالبيئة الحض

  

ها المنظمات يات تتبعاستراتيجوعلية يجب النظر ضمن هذا اإلطار إلى مسألتي التكامل والمرونة في األنشطة على أنها 
عتبار اى درجة إمكانية إل ،ستجابة للطلبات المجتمعية المتزايد على خدمات المنظمات غير الحكوميةلضمان قدرتها على اال

األساس  نها تشكل فعالأل ،ز أنشطة منظمات المستوى الثانيالعامل األساسي الذي يمي" مطالب المجتمع"القدرة على تلبية 
من % 48من منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية و %57 مثال أفادت نتائج الدراسة أن. المتبع في تحديد المشاريع

تباع أساليب أخرى مستخدمة في وضع امع  ،ا من المطالب المجتمعيةنطالقًاي قطاع غزة تختار مشاريعها هذه المنظمات ف
من المنظمات في % 70من المنظمات في الضفة الغربية وحوالي % 66والتي تقوم بها  الدراسات التشخيصيةالمشاريع مثل 

  .)قطاع غزة

  

المجتمعية أو توافقها مع المهمة األساسية للمنظمات بسبب توجه  تياجاتحرتباط األنشطة باالبالرغم من هذا يالحظ تدني ا
المنظمات إلى اتباع أجندات المموالعديد من األدبيات ومن النقاشات أثناء اللقاءات والمجموعات  على ذلك من ستدّلل كما ي

رجعية األساسية المتبعة في تحديد الم توفر فرص التمويل بوصفها إضافة إلى نتائج الدراسة التي أشارت إلى، البؤرية
  .من المنظمات في الضفة الغربية% 57من المنظمات في قطاع غزة وحوالي % 60المشاريع من قبل حوالي 
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عند تطوير الفعلية  حتياجاترتباط األنشطة باالاتباع المنظمات لعدة وسائل وأساليب لضمان اتشير الرسومات البيانية إلى 
من المنظمات في الضفة الغربية % 60فمثال تصل نسبة المنظمات التي تستخدم ثالث طرق أو أكثر إلى حوالي . المشاريع

  . من مجموع هذه المشاريع% 12بينما ال تتعدى نسبة المنظمات التي تستخدم طريقة واحدة فقط نسبة  ،وقطاع غزة

 

   

 

نواع األنشطة المنفذة قيام منظمات المستوى الثاني بشكل رئيسي بدور أن عند تحليل يتبي"كما يشير إليه" مي الخدماتمقد 
مقابل قيام نسبة قليلة فقط بأدور " تقديم الخدمات"ا بتنفيذ أنشطة قيام كافة المنظمات تقريبن والذي يبي ،الرسم البياني التالي

الحشد والمناصرة والرقابة على السياسات العامة أو اإلنخراط في مجال الحوار حول السياسات العامة أو المشاركة في 
  . الحوكمة المحلية



 Page 50 of 99 ا���	
	 ا������ 

 

 

  

لكن هذه  ،"المناصرة"من المالحظ وجود نسبة كبيرة من المنظمات في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تقوم بتنفيذ أنشطة 
اإلسرائيلي، والمشاركة في  حتاللاألنشطة تشتمل بشكل رئيسي على المشاركة في الحمالت الوطنية أو الدولية ضد اال

أو ) الخاصة والبيئة والمياه وغيرها حتياجاتي وذوي االجتماعحول قضايا النوع اال(حمالت التواصل التوعية المحلية 
عتبار أنشطة الحشد والمناصرة ايمكن  ، بحيث)مثل رعاية المعاقين(الخاصة  اتحتياجالمناداة بالحصول على خدمات اال

  .مع األطراف الداخلية والخارجية طريقة أخرى لتقديم الخدمات من خالل التواصل

  

التركيز "مثل عامل  ،الفضاء المتاح للحوار حول السياسات العامة تعمل على تضييق أخرى ظهر عواملت باإلضافة إلى ذلك 
أو " العقود"خالل من المنظمات العاملة في كافة المجاالت بتنفيذ األنشطة من % 70نتيجة لقيام أكثر من " ى تقديم الخدماتعل
عامل الصعوبة التي تواجهها هذه المنظمات في تنفيذ خططها  إلى جانب ،مع جهات أخرى" إتفاقيات تمويل المشاريع"

في هذا الصدد تشير نتائج الدراسة إلى . رة األمد عند وضع خطط طويلة األمدتباعها أساليب برامجية قصياية وستراتيجاال
 المنظمات التي من% 10نسبة تقل عن  مقابل ،اية لدى كافة المنظمات تقريباستراتيجوجود خطط طويلة األمد أو خطط 

ٌ قصيرة األمد وتقوم بمتابعة تنفيذ رة والتي ات ذات القدرات المتطوستثناء المنظماب(يات ستراتيجاال تمتلك خطط برامجية
باألزمة وحالة الطوارئ في  اتأثر سلبتالمنظمات في قطاع غزة ف أما عملية التخطيط لدى). بإمكانها القيام بمثل هذا الدور

مات ستمرار المنظاالفورية إلى جانب  حتياجاتستجابة لالي تعنى باالالت" المشاريع"هذه األنشطة على اعتماد وبحقيقة  القطاع
  . في التركيز على تقديم الخدمات

 

  الديناميكيات المؤسسية 

  

ا حسب نتائج الدراسة التي أشارت إلى في معظم األحيان تستمر منظمات المستوى الثاني في التواجد لفترة طويلة نسبيأن 
على التسجيل من  بعضها حصل(في الضفة الغربية  %50تصل إلى حوالي  1994نسبة المنظمات التي تأسست قبل العام 

المنظمات التي نشأت بين  من% 20ـمقارنة ب) السلطات اإلسرائيلية في الماضي وبعضها ال يزال تعمل في القدس الشرقية
أما منظمات . 2007من المنظمات التي تشكلت منذ العام % 4إلى جانب نسبة ضئيلة لم تتعد  ،2007 – 2000األعوام 

 2007 – 2000منها بين األعوام % 40تشكّل ما نسبه حيث  ،ابر حديثة العهد نسبيالمستوى الثاني في قطاع غزة فتعت
  . في قطاع غزة 2000من المنظمات التي نشأت قبل العام % 50مقابل  ،2007لت من العام منها تشكّ% 7إضافة إلى 
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حيث ال  ،جيالقة بالصراع بين األبعض القضايا المتعلال بد أن ينشأ عن وجود عدد هائل من المنظمات ذات التاريخ الطويل 
لهذه ) الحقيقية(ونتيجة لذلك من الصعب تغيير القيادة . يزال األعضاء المؤسسون فاعلين في إدارة وقيادة المنظمات األقدم

 ،)وزيادة عدد المنظمات الجديدة(ا يلجأ في الغالب إلى تأسيس جيل جديد من المنظمات المنظمات ألن الجيل األصغر سنً
األمر  ،غالل الفرص المهنية المتاحة بما فيها الفرص المتوفرة لدى المنظمات غير الحكومية األخرى والمنظمات الدوليةستاو

كما . الذي يسبب التغيير الدائم في طواقم المنظمات الفلسطينية وعدم قدرتها على الحفاظ على موظفيها وخبراتهم المكتسبة
تخاذ القرار في يد مجموعة صغيرة من االتوجه الواضح في المنظمات لتمركز السلطة و 31قن أثناء المقابالت وتحليل الوثائتبي

توجه يتم تكريسه بحقيقة  وهو .ستمرار القيادة األصلية والهيئات التأسيسية في العمل في المنظمةااألفراد المؤثرين بسبب 
العامة وعالقاتها مع  اظمات والحفاظ على عالقاتهاألشخاص األكثر خبرة في إدارة المن "واألعضاء المؤسسين"كون القادة 

  .الجهات المانحة

  

تتألف هيئاتها التأسيسية  هذه التوجهات تدعمها حقيقة عدم وجود قاعدة عضوية واسعة لدى منظمات المستوى الثاني التي
لحكومية أو من المؤسسات ية المنحدرين من قطاع المنظمات غير اجتماعواإلدارية من النخبة والشخصيات ذات المكانة اال

المركزية في السلطة وصالحيات  كل هذه الحقائق تعمل على مضاعفة. 32ا أخرى من األحزاب السياسيةاألكاديمية وأحيانً
حيث تقتصر  ،احصر عدد المشاركين في مثل هذه العمليات في عدد قليل من األفراد في كل منظمة تقريبوصنع القرار 
  . رات ووضع األجندات وبرامج العمل للمنظمة على بعض األفراد دون غيرهمتخاذ القرااالمشاركة في 

  

لديها مثل " الشكلية"بالرغم من وجود األجسام التنظيمية  ختالفات بين األجيال ال تؤثر على مركزية السلطة فيهااال غير أن
التي ال ) دراسة بوجود مثل هذه األجساممن المنظمات المشاركة في ال% 95أفادت حوالي (الهيئات العامة ومجالس اإلدارة 

مة قوانين واإلجراءات والمعايير اإلدارية زت المنظمات المشاركة على عدم مالءفي الحقيقة ركّ(فاعلة  ريناط بها أية أدوا
خاصة في منظمات قطاع  ،ر الحاصل في عملها وأنشطتهاوشروط العضوية في معظم المنظمات والتي ال تستجيب مع التطو

  ). ةغز

  

 المقومات التنظيمية

  

فمن ناحية هناك عدد من . كما هو متوقع ال تعتبر منظمات المستوى الثاني متجانسة في المقومات والقدرات المؤسسية
 المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات األقدم أو الرئيسية منها، والتي تتمتع بقدرات مهنية متطورة ومصادر مالية كبيرة

التي تساهم في حصول المنظمة على مصدر دائم للتمويل  (endowments) تالك صناديق الهبات أو الوقفياتماا وأحيانً(
" فرد"على  تالعديد من المنظمااعتماد باإلضافة إلى  .)حتى في حالة عدم كفاية عوائد الوقفيات للحفاظ على أنشطة المنظمة

وقد ". كشركة تجارية عائلية"المؤسسين والقائمين عليها بإدارتها في الحصول على التمويل أو يقوم بعض  واحد" مشروع" أو
والتي يمكن ،1994ا من األمثلة على النوع األخير من المنظمات التي ظهرت بعد العام ذكر المشاركون في الدراسة بعض 

الواضحة لهذه  المجتمع المدني بالرغم من المشاركة ات وشبكات وقضاياائتالفحصر خصائصها في عدم المشاركة في 
 .المنظمات في الحوار والقضايا العامة

  

حتواء قواعد افبالرغم من . كما يتضح ميل منظمات المستوى الثاني إلى عدم المشاركة عند البحث في عدد هذه المنظمات
تطوير المنظمات مثل قاعدة البيانات الخاصة بمركز (عدد هائل من منظمات المجتمع  البيانات المتعلقة بالمجتمع المدني على

هذه المنظمات إلى عدم المشاركة  تنحى ،)غير الحكومية الذي تعتبره المنظمات غير الحكومية بوابة للحصول على التمويل
على هذه المجموعة من االستبيان يجدر بالذكر أنه تم توزيع (في األنشطة إال في حالة ربطها مباشرة بالدعم والتمويل 

  ). ها بشكل مناسب في العينةالمنظمات للتأكد من تمثيل

                                                 
31

Hanafi S., Tabar L., The emergence of a Palestinian Globalized Elite. Donors, International Organizations and Local NGOs, 

Institute of Jerusalem Studies – Muwatin, 2005. 
تشكلت بوصفها  األحيان يعود ذلك إلى العالقة الطويلة القائمة بين األحزاب السياسية وبين المنظمات غير الحكومية كما أن بعض المنظمات غير الحكوميةبعض �� 32
  ".ي للحزبجتماعية أو الذراع االجتماعالمنظمة اال"
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  : ا مثلالمتوفرة للمنظمات والقدرات الجيدة عموم النظر حول طبيعة المقومات وجهات في الحقيقة تتعدد

في % 1 نسبةعن  2006ت الحديثة الناشئة بعد عام المنظما تزيدال (التاريخ الطويل والتواجد طويل األمد للمنظمات  •
 ).33ربية والقدس الشرقيةفي الضفة الغ% 4قطاع غزة وعن 

• بثقافة مؤسسية) "في الضفة الغربية% 90في غزة وحوالي % 100بنسبة (ا تتمتع كافة المنظمات تقريب "رة تتمثل متطو
بحيث يظهر تناغم هذه  ،يدولوجيات والمبادئ التي تحكم عملها وأهدافهاموعة من المرجعيات األخالقية واإلفي وجود مج

 . 34نظمات ووظائفها األصليةالثقافة مع أهداف الم
في % 74في قطاع غزة مقابل % 72(ية استراتيجامتالك الغالبية العظمى من المنظمات لخطط طويلة األمد أو خطط  •

 )الضفة الغربية
تبلغ (في عملها على موظفين دائمين عتماد االواحد على األقل مع  متالك كافة المنظمات العاملة في كال المنطقتين لمقرا •

في % 35من المنظمات في قطاع غزة مقابل % 23ا حوالي موظفُ 30إلى  موظفين 10ل من ن تشغّالمنظمات مم نسبة
 ). الضفة الغربية

 ). في الضفة الغربية% 76في قطاع غزة مقابل % 74(ات والشبكات ئتالفمشاركة معظم المنظمات في اال •

 

 لة والشفافية المساء

  

يدور معظمها  المنظمات برفع تقارير حساباتها المالية وتقارير التدقيق المالي السنوية والتيألحكام القانون تقوم كافة  وفقًا
إلى جانب قيامها بنشر المعلومات ورفع التقارير الدورية للمانحين والجهات الرسمية ذات  ،أنشطة المنظمة وتمويلها حول

حتى وإن كانت من نقاط القوة لدى ( التقارير أن  ير إلىقة لبعض المنظمات المعروفة تشالدراسة المعم غير أن. العالقة
وبناء عالقات الثقة مع الممولين والمستفيدين من " لةءالمحاسبة والمسا"ترتبط في معظم األحيان بأهداف ال ) المنظمات
ور يعتبر أحد ضعف معظم المنظمات في مجال نشر التقارير واإلفصاح عن المعلومات للجمه كما يجدر بالذكر أن .األنشطة

 .2005لة الموجهة للمنظمات الحكومية منذ عام ءتهامات بالفساد وتدني مستويات المساواال نتقاداتاألسباب الكامنة وراء اال
من السلطة الوطنية الفلسطينية لتبرير إغالق عدد من المنظمات غير الحكومية  مةكما أن الفساد هو أحد األسباب المقد

 . والجمعيات الخيرية

  

لة ءوجد عوامل عديدة أخرى تساهم في تدني مستويات المسار المعلومات والتقارير تباإلضافة إلى الضعف في قدرات نش
  : ، منهاوالشفافية

أو  اعضو 20لديها االستبيان فقط من المنظمات التي أجابت على % 10( صغر حجم العضوية لدى المنظمات •
 .)أكثر

                                                 
يتعلق األول بالحصول على التمويل بينما يتعلق . بين الضفة الغربية ورام اهللا يثةمن خاللهما تفسير التباين بين نسب المنظمات الحدن يمكن ان رئيسيايوجد سبب33 

غير الحكومية الدولية ات قنوات المنظم عبر ي يمرذالو" أنشطة اإلغاثةب" للقيامفي قطاع غزة  ، إضافة إلى توفر التمويللعملية التسجيل الثاني باإلجراءات البيروقراطية
استقاللحتماالت ا تضاءلتفي الواقع لكن  .اوالمحلية والمنظمات الدولية التي تفضل الشراكة في العمل مع المنظمات القاعدية وعدم الطلب منها تسجيل نفسها رسمي 

ا ما تتوجه المنظمات المحلية إلى التوسع ا في الضفة الغربية عموما فغالبأم. أمامها ات والعوائقيدوهذه المنظمات وتوسيع مجال أنشطتها بسبب وجود الكثير من المحد
أما من حيث إجراءات عملية التسجيل فيبدو التأثير السلبي للوضع  .أنشطتها إلى مناطق جغرافية جديدةوتبني أشكال ووظائف المنظمات غير الحكومية وتوسيع مجال 

  . في الضفة الغربية وطأةًأخف يبدو المنطقتين على المنظمات غير الحكومية  يطرة السلطات في كالبالرغم من س إال أنه ،السياسي الراهن عليه
بين المنظمات " تيار المجتمع المدني"نشر الثقافة ) 1: قد يعود ألسباب مختلفة منها  هو ماإلى مبادئ وثقافات علمانية و تشير الغالبية العظمى من المنظمات34 

يوجد سبب إضافي ) 3، في العلندينية يدفع بالمنظمات إلى التقليل من أهمية أهدافها وحوافزها ال ، وهو ماالجهات المانحة في المنظمات الدينية كتشكّ) 2الفلسطيينية، 
المنظمات "وبين  "المجتمع المدني" الثغرة القائمة بين) 4، "دينية"ال هوية " وطنية"لكنه جوهري وهو المنطلق السياسي لعدد من منظمات المجتمع المدني وتبنيها لهوية 

ينجم عنها عدم مشاركة المنظمات الدينية في العديد من الفضاءات  ةغرثوهي ) مثل األوقاف(بالمؤسسات الدينية  أو) مثل حماس(باألحزاب السياسية  المرتبطة" الدينية
لتعزيز " مجتمع المجتمع المدني"والتي تستخدم من قبل ) هانشطة التدريبية وغيرالعمل واأل اتمثل منتديات النقاش والمجالت والشبكات والحلقات الدراسية وورش(

  . وجوده وتقويته
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حت صراالستبيان قلة من المنظمات التي أجابت على ( هذه المنظماتعدم وضح هوية الفئات التي تمثلها  •
 .للخدمات مقدمة" كدكاكين"تعمل معظم المنظمات  بينما، ية محددة أو بمستفيدين محدديناجتماعرتباطها بفئات اب

انحة من الجهات الم) ا حسب دراسة معهد ماسمليون يورو سنوي 210والبالغ ( الكبير للمنظمات توفر التمويل •
 .لواضحة بالنسبة لألطراف المحليةالشفافية وا ها أحيانا بطرق تنقصهااستخدامالخارجية والتي يتم تخصيصها و

والتي تعني التقديم السريع للخدمات، ومحدودية الضوابط وأنشطة التقييم، غاثة زيادة التمويل المتوفر ألنشطة اإل •
غال( الصلةرة بين األطراف ذات والنزاعات المتكرا حول تخصيص المصادر لفئات أوب وهو مانة قطاعات معي 

ونقص الثقة من الفئات المستثناة من  ا للعداءا للنزاعات بين السلطات المحلية ومقدمي الخدمات وسببا سببيضأ يشكّل
 .)الدعم

 .هذه األنشطة أنشطة منظمات المجتمع المدني وآثار على تسليط الضوءعدم  •
صة والمؤهلة في األمر الذي يؤثر على سوق العمل للكفاءات المتخص ،ت غير الحكومية الدوليةالمنظمازيادة تواجد  •

للعمل مع المنظمات الدولية بسبب التوقعات الكبيرة حول  مجتمع المدني الفلسطيني واستقطاب هذه الكفاءاتقطاع ال
  .الرواتب الكبيرة وغنى العاملين في المنظمات األجنبية

  

ل من البنك الدولي من المرحلة الممو( مركز تطوير المنظمات غير الحكوميةجوهر عمل  لةءوالمسا لشفافيةاتعزيز  يعتبر
الذي يهدف إلى تشجيع المنظمات غير الحكومية على تبني و ،)الرابعة من مشروع دعم المنظمات الفلسطينية غير الحكومية

يعمل على مكافأة المنظمات على الذي و ،المنظمات" نظام تصنيف"ير بتطوأداة رئيسية تتعلق  استخدامالسلوك ونشرها ب مدونة
علقة بشكل توالم قد تنجم عن تطوير وتطبيق مثل هذا النظام بالرغم من اإلشكاليات التي لة فيهاءمستوى الشفافية والمسا

  . أساسي بشرعية الطرف الذي ستوكل إليه مهمة تقييم وتصنيف المنظمات

 

 التمويل

 

على عتماد االو الضروري للعمل" التمويل األساسي"عتبر الحصول على التمويل مشكلة بسبب نقص ظم المنظمات يبالنسبة لمع
ببعض التمويل غير المرتبط  لوقفيات تسمح لها على األقل متالك بعض المنظماتيل المشاريع المنفردة بالرغم من اتمو

أغلبية  إلى إناالستبيان نتائج تحليل  كذلك تشير). التعاون وغيرهااإلغاثة الزراعية ومؤسسة  كما هو الحال في(بالمشاريع 
25مقابل  ت بثبات حجم موازناتهاالمنظمات أقر %بالزيادة  تمن منظمات المستوى الثاني في الضفة الغربية والتي أقر

من المنظمات % 60اعتماد ن أما من حيث مصادر التمويل، فقد تبي. الحاصلة على موازناتها خالل األعوام القليل الماضية
بينما تعتمد  ،منها تعتمد على مصدر واحد فقط% 13مقارنة بحوالي ) مصادر 3أكثر من (دة للتمويل على مصادر متعد

المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات : وهما على مصدرين من مصادر التمويل من المنظمات بشكل رئيسي% 30
  . الدولية
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رسوم من المستفيدين مقابل تقديم وعلى  مساهمات من أعضائهاعلى الدعم الخارجي، تحصل المنظمات على  عالوةً
كن ل) األنشطة الرئيسية للمنظمة مثل تأجير األجهزة أو القاعات التي تمتلكهابوبضمنها الخدمات غير المتعلقة (لهم  الخدمات

هذه المصادر الذاتية ال تشكل مصدرأفادت المنظمات في قطاع غزة(ا للدخل في موازنات هذه المنظمات ا هام هذين  بأن
من % 85 –% 80إلى الحصول على  من التكلفة السنوية لعمل هذه المنظمات التي تحتاج% 10المصدرين يشكالن أقل من 

  ).الخارجيةالتكلفة السنوية للعملها من مصادر التمويل 
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  الجهات المانحة الرئيسية في الضفة الغربية

  

بطلبات الحصول على تمويل المشاريع في الضفة الغربية  تشتمل قائمة المنظمات التي تتقدم إليها منظمات المستوى الثاني
 : على المنظمات التالية

  ) الذي يعمل على إدارة التمويل المقدم من عدد من الجهات المانحة الدولية(كومية مركز تطوير المنظمات غير الح -  

  مؤسسة التعاون -

  ) واليونسكو وغيرها اليونيسف( برنامج األمم المتحدة للتنمية وغيره من برامج ووكاالت األمم المتحدة  -

  )غير الحكومية الوسيطة بشكل مباشر ومن خالل المنظمات(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -

  األوروبي تحاد اال -

  ) خاصة في مجال أنشطة اإلغاثة(المنظمات العربية واإلسالمية  -

ألمانيا، المملكة (من الدول األوروبية  باإلضافة إلى هذه الجهات توجد مصادر دعم أخرى مثل التمويل الثنائي المباشر
إنقاذ الطفل، دياكونيا، معهد الدراسات (والمنظمات غير الحكومية األوروبية ) طالياالمتحدة، هولندا، فنلندا، فرنسا، إسبانيا، وإي

إلى ) الكنائس للتعاون التنموي، وغيرهااتحاد ومنظمة  السياسية حول أمريكا الالتينية وإفريقيا، برنامج من مرأة إلى مرأة،
مثل منظمة المساعدات الشعبية (لهذين البلدين جانب التعاون السويسري والنرويجي والمنظمات غير الحكومية التابعة 

 )النرويجية

 

  الجهات المانحة الرئيسية في قطاع غزة

  

ا ما تحصل منظمات المجتمع المدني من المستوى الثاني في قطاع غزة على دعم لمشاريعها من الجهات المانحة التاليةغالب : 

  )اليونيسف واليونسكو وغيرها(ت األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة للتنمية وغيره من برامج ووكاال -

  السلطات العامة المحلية  -  

  اإلغاثة اإلسالمية -  

  مركز تطوير المنظمات غير الحكومية  -  

  صناديق التنمية العربية واإلسالمية -  

  )بشكل مباشر ومن خالل المنظمات غير الحكومية الوسيطة(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -  

 األوروبي، مع تواجد واضح لمنظمة المساعدة اإلنسانية للمفوضية األوروبية تحاد اال -

  ) عادة من خالل منظمات غير حكومية أوروبية(وكاالت الدعم الثنائي األوروبية  -  

  )تمويل من الحمالت(المنظمات غير الحكومية األوروبية والدولية  -  

لية في بعض الدول األوروبية، وكاالت الدعم الثنائي غير األوروبية، وجهات السلطات المح: تشمل مصادر الدعم األخرى
نسبة أكبر من التمويل في القطاع إلى أنشطة وبالرغم من تشابه مصادر الدعم بين المنطقتين توجه . راعية من القطاع الخاص

وتشغيل العاطلين عن العمل في أنشطة مجتمعية مدفوعة " خلق فرص العمل"مثل المساعدات الغذائية ومبادرات " اإلغاثة"
قص إلى نأشارت ) االستبيان والمجموعات البؤرية و اللقاءات الثنائية(لكن المنظمات المشاركة في أنشطة الدراسة . األجر

القضايا األساسية لمنظمات المجتمع  ىحدإ اومبادرات التنمية المؤسسية بوصفه" التنموية"ألنشطة االتمويل المتوفر للقيام ب
 .المدني خاصة في قطاع غزة 
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 الشراكات 

  

غيرها من في شراكات وتحالفات مع  الشرقية تصل نسبة مشاركة منظمات المستوى الثاني العاملة في الضفة الغربية والقدس
بينما ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة إلى أكثر  .من المنظمات التي ال تدخل في شراكات% 23مقابل % 75المنظمات إلى 

 المنظمات من هذه% 77كما تتمتع أكثر من . من المنظمات التي تشارك في واحدة أو أكثر من الشراكات% 84من 
منها على عالقات شراكة دائمة مع نوع واحد أو % 60بينما تحافظ  ،دوليةبشراكات رئيسية مع المنظمات غير الحكومية ال

  . على روابط مع المنظمات غير الحكومية الدولية%) 5قل من أ(فيه أقلية  تحافظفي الوقت الذي  ،أكثر من الشركاء

 
لمنظمات غير الحكومية م الدعم إلى اني في الضفة الغربية بتقديمن منظمات المستوى الثا% 63باإلضافة، تقوم حوالي 

خاصة المنظمات التي تقدم بعض األنشطة (ال تقدم مثل هذا الدعم لهذه المنظمات % 11مقابل الصغيرة والمنظمات القاعدية 
للمنظمات غير أما في قطاع غزة فتقل نسبة المنظمات الداعمة ). التقافية المحددة أو خدمات للجمهور مثل منظمات اإلغاثة

  . منها ال تقدم مثل هذا الدعم 36مقابل  ،%30رة والمنظمات القاعدية عن الحكومية الصغي
  

فيعود باألساس إلى طبيعة وأنشطة هذه  أما الفرق الهام بين منظمات المستوى الثاني في الضفة الغربية وقطاع غزة
  : ففي الضفة الغربية يتكون الجزء األهم من المنظمات التالية. المنظمات

اتحاد مثل اإلغاثة الزراعية، و(ا ع من المجموعات األصغر حجمة والمنظمات المبنية على تجمالمنظمات الوطني •
 ).ا، وتحالف أمان وغيرهاين، ومنتدى شارك الشبابي، ومركز معيالمزارعين الفلسطين

قطان، مثل مؤسسة ال(للعمل على تقديم الدعم ومصادر التمويل لغيرها من المنظمات  المنظمات التي نشأت أصال •
 ).ومركز تطوير المنظمات غير الحكومية، ومؤسسة التعاون وجميعها حاالت نادرة في المجتمع المدني الفلسطيني

والتي تعمل من خالل ) بشكل رئيسي ومراكز المحافظات خاصة رام اهللا(ي المناطق الحضرية المنظمات القائمة ف •
 ". المنظمات المحلية التي تحتاج إلى الدعم"تمويل 

 
  : لمقابل يتشكل الجزء األهم من المنظمات في قطاع غزة من المنظمات التاليةبا

 نقسامواال"تزداد استقاللية الفروع بسبب الحصار على غزة (أو فروع محلية للمنظمات الوطنية  منظمات محلية •
 .غالبية المنظمات في قطاع غزةوالتي تشكل ") السياسي

 .ر في تقديم الخدماتالمنظمات العاملة بشكل مباش العديد من •
المنظمات العاملة على  إلى درجة أن ،في كثير من الحاالت يتركز تقديم الخدمات في المجاالت المتعلقة باإلغاثة •

القائمة على دعم توزيع المساعدات " اللجان المستفيدة"ا تأخذ أشكال وأدوار أنشطة اإلغاثة على الصعيد المحلي جد
 . دور األطراف الشريكة المحليةأكثر من قيامها ب ،اإلغاثية

الحصول على الدعم المباشر من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المنظمات األصغر التي تقدر على  •
الحصول على التمويل المباشر والقفز عن  ن لهذا السبب منا بسبب تواجدها المحلي وبالتالي تتمكّغالب الدولية

مثل منظمات المرأة في عالقتها مع منظمات األمم المتحدة مثل اليونيفم (كبرى وساطة المنظمات الوطنية أو ال
 ).واليونيسيف واألونروا

  
ا والتي تعمل على تمكين المنظمات المحلية والمنظمات القاعدية المنظمات األكبر حجم مع ذلك توجد في قطاع غزة عدد من
 من خاللها بإستقاللية وقدرات المنظمات القاعدية عترافم االمن الشراكات التي يتاألصغر باإلضافة إلى وجود أمثلة 

ومن األمثلة على ذلك التعاون بين برنامج غزة للصحة النفسية وبين اللجان المحلية، وتجربة مجموعات ومبادرات . األصغر
 ين المنظمات النسويةوالتعاون بين المنظمات الوطنية في القطاعات المختلفة وب" التأهيل المبني على العمل المجتمعي"

  .والتعاونيات الزراعية المحلية الصغيرة
  

وبالرغم من التوجه الظاهر لدى المنظمات األكبر إلى التعاون مع المنظمات األصغر، خاصة في الضفة الغربية، يالحظ 
 ، إذالناشئة حديثًعدم الثقة بين المنظمات غير الحكومية األكبر واألقدم وبين المنظمات ابوضوح نشوء ظاهرة أخرى من 

عضويتها في شبكات المنظمات غير  قبلوال تً" منظمات الفرد الواحد"في الغالب على أنها مبادرات أو  األخيرة توصف
تعتبر العضوية في شبكة المنظمات غير الحكومية عضوية مغلقة حيث يتوجب قبول (الحكومية الكبرى إال بصعوبة شديدة 

من المنظمات األعضاء التي  90في الوقت الراهن تشتمل هذه الشبكة على  .الجديدة ويةاألعضاء الحاليين لطلبات العض
مثل شبكات منظمات  .إضافة إلى وجود الشبكات والتحالفات المتخصصة .تتميزها بوجود العديد من المالمح العامة المشتركة

  ).حقوق اإلنسان التي يقل عدد أعضائها عن عشر منظمات
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  : مثل التحالفات والشبكاتاكات المعتمدة على المشاريع تشارك معظم المنظمات في عدد من باإلضافة إلى الشر

مؤسسات اتحاد "دة مثل مثل تحالف القدس والتحالفات المقتصرة على مناطق جغرافية محد(ات المحلية ئتالفاال •
 ").طولكرم

المنظمات غير اتحاد المحلية للتأهيل،  اللجاناتحاد مثل (ات القطاعية واألجسام التنسيقية المتخصصة ئتالفاال •
 ) شبكات المنظمات الشبابية، وشبكات منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات المرأةاتحاد الحكومية، و

مقاطعة منتجات "، وحملة "أوقفوا بناء الجدار"مثل حملة (التحالفات المبنية على قضايا أو حمالت معينة  •
تعزيز اإلصالحات  ائتالف، و"الحق في اإلجهاض" ائتالفلمرأة، وومنتدى مكافحة العنف ضد ا ،"المستوطنات

 ).القانونية في قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية
تحاد األوروبي، اال –مثل المنتدى المتوسطي (قافات معينة ث الشبكات الدولية المختصة بمناطق جغرافية أو •

حماية  ائتالفمثل (أو تلك المقتصرة على قضايا محددة  )المتوسطي، أو شبكة المنظمات غير الحكومية العربية
 ).البيئة العالمي وغيره

ومنظمة آنا لند، والفريق البلد الوطني  مثل شبكة المنظمات الفلسطينية،(الشبكات المرتبطة بمشاريع أو جهات مانحة  •
المنظمات غير  تطويراإلنساني لدى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في المفوضية األوروبية، وشبكة مركز 

 ). الحكومية، وغيرها
عضوية هذه الشبكة ال تعتبر ظاهرة مهمة في (مثل شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  ،المنابر الوطنية •

ا في قطاع على عدد محدود من المنظمات لكنها تعتبر هامة جد ةالضفة الغربية بسبب عضويتها المغلقة المقتصر
الجمعيات اتحاد أو ) من المنظمات المشاركة في الدراسة في عضوية هذه الشبكة% 65حوالي مشاركة  غزة لدرجة

 .منظمات المجتمع المدني الفلسطينياتحاد الخيرية الفلسطينية أو 

 
 الخصائص القطاعية 

  
  قطاع الزراعة والبيئة

اإلغاثة الزراعية، ى المستوى الوطني مثل في هذا القطاع القيادة الواضحة لعدد قليل من المنظمات الكبيرة عل يظهر بوضوح
لكل من مسح معهد ماس  وفقًاف. فلسطينييناللجان الزراعية، ومركز أبحاث األرض، ومجموعة الهيدرولوجيين الاتحاد 

موال مات الفلسطينية، تتم إدارة معظم أودراسة رصد المساعدات الدولية للمنظ 2007للمنظمات غير الحكومية عام 
اتحاد مة لهذا القطاع عن طريق هذه المنظمات األربعة الكبرى التي يمتلك بعضها، مثل اإلغاثة الزراعية ولمقدالمساعدات ا

  . التي يتم من خاللها العمل المباشر مع المستفيدينوالجمعيات الزراعية، شبكات من المنظمات األصغر على المستوى الوطني 
  

ا في اإلبداع وبناء حالة األمن الغذائي هام اظهر المنظمات الصغرى بوصفها طرفًباإلضافة إلى المنظمات الوطنية الكبرى، ت
وفي . ز عملها على الزراعة البيولوجية والعضوية وإنتاج الزيت وغير ذلك من األنشطة الزراعيةالتعاونيات التي تركّ: ومنها

مركز التطوير المجتمعي التابع مثل (ألكاديمية بعض الحاالت تتلقى هذه المنظمات الصغيرة الدعم من المعاهد والمؤسسات ا
وجود تعاون واضح بين هذه المجموعات  إضافة إلى ،أو تقوم بالمشاركة في شبكات علمية أو فنية دولية) لجامعة بيت لحم

  . والمنظمات الوطنية
  

على المجتمع الفلسطيني " صلجدار الف"هتمام متزايد بتخفيف آثار اوأخيرا لوحظ في األعوام األخيرة ظهور أنشطة هامة و
نتشار المنظمات العاملة في قطاع الزراعة والبيئة في الضفة الغربية اوتنظيم أنشطة مقاومة بناء هذا الجدار باإلضافة إلى 

  . كافة المناطق الجغرافية في األراضي الفسطينية المحتلةوقطاع غزة وفي 
 
  

  قطاع الحكم الرشيد
حيث يشتمل بشكل  ،اا نسبيا صغيرين أداء السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات المحلية قطاعيعتبر قطاع الحكم الرشيد وتحس

، ومركز )أمان(من أجل النزاهة والمساءلة  ئتالفاال: وفروعها المحلية مثل المنظمات الوطنية الرائدة أساسي على بعض
، والجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية )مواطن(ة بيسان للبحوث واإلنماء، والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطي

بشكل " مؤسسة أمان"ففي حين تشارك . ألساليب شديدة االختالف عن بعضها البعض وفقًابيد أن هذه المنظمات تعمل ). باسيا(
، تقوم المنظمات األخرى مباشر في مراقبة الخدمات والهيئات العامة وتعمل على القيام بحمالت خاصة بالشفافية والمساءلة

فيه المركز  يهتمفي الوقت الذي  ،بإجراء البحوث حول السياسات وأنشطة أخرى بهدف التأثير المباشر على صناع القرار
من ناحية أخرى يتركز عمل منظمات  .بإصالح وإدارة الجهاز القضائي) مساواة( الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء

حيث ال يعمل في  ،اهذا القطاع في قطاع غزة عموم ظة رام اهللا مقارنة بالضعف النسبي ألنشطةالحكم الرشيد في محاف
  .ى بالحكم الرشيدمن بين المنظمات التي تعن القطاع إال مؤسسة أمان فقط
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  قطاع حقوق اإلنسان

حالة  طينية المحتلة، إضافة إلىاإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلس حتاللات االانتهاكستفحال حالة الصراع وأدى ا
الطوارئ الدائمة في الوضع السياسي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى زيادة نشاط معظم المنظمات في مجال 

وأصبحت الرقابة على  .صة ومعظم المنظمات األخرى على حد سواءمن المنظمات المتخص انشاطً حقوق اإلنسان الذي يشهد
من أولويات العمل المركزية بالنسبة للمنظمات العاملة في قطاع الزراعة والبيئة والمنظمات  مناصرةحقوق اإلنسان وال

  .بتنمية الطفل أو المنظمات الصحيةالمختصة 
  

ا صة التي تلعب دورالمناطق الفلسطينية نتيجة لعمل المنظمات المتخص تغطي المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان كافة
ومؤسسة )مركز بديل(مركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة الالجئين وال، مؤسسة الحق: ي هذا المجال مثلا فقيادي ،

مفتاح، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، ومركز الميزان 
دة مثل يجدر ذكر المنظمات العاملة في مجاالت محد كما. ي غزةلحقوق اإلنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ف

، )يجتماعمثل مركز المرأة لإلرشاد القانوني واال(المنظمات الناشطة في مجال قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة 
تي تعمل إلى جانب المنظمات والمؤسسات األكاديمية ال) مثل مركز الديمقراطية وحقوق العاملين(والدفاع عن حقوق العاملين 

والذي يقوم بدور فاعل في هذا المجال من حيث إجراء البحوث وعقد  35المذكورة أعاله مثل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت
 .الدورات التدريبية لمنظمات حقوق اإلنسان

  
  قطاع األطفال والشباب 

من  ،المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل العقد الماضي حصل نمو ملحوظ على قطاع األطفال والشباب في
ألطفال افي تنفيذ أنشطة وخدمات رعاية  منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العديدة الضالعة ر عملحيث تطو

)والتي تستوعب جزءمات التي تقوم باإلضافة إلى بعض المنظ ،)لألراضي الفلسطينية المحتلة ا من المساعدات الخارجيةا كبير
المنظمات ومن أبرز هذه . بدور فعال بسبب قدرتها على االبتكار واإلبداع والتأثير من خالل األنشطة على السياسات العامة

، والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق )بياالرا(منتدى شارك الشبابي، والهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب 
 .فرع فلسطين –األطفال 

  
  قطاع الصحة

عتبر قطاع تقديم الخدمات الصحية أهم مجال لعمل منظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية منذ فترة طويلة ي
لكن وبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية تم نقل العديد من المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للمنظمات  .المحتلة

نخفاض في عدد سبب الذي يمكن من خالله تفسير االوهو ال(خيرية إلى إدارة السلطات العامة المجتمع المدني والجمعيات ال
وزارة  في والمراكز الصحية نتيجة دمج العديد من األنشطة ،"ماس"لمعهد  وفقًا 1994منظمات المجتمع المدني بعد عام 

  ). الصحة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
 

اتحاد لجان العمل الصحي، و: ا فاعال في هذا القطاعأهم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورتعتبر المنظمات التالية من 
والذي يقوم بدور مباشر في إدارة مراكز الرعاية، ومعهد التنمية  –والمركز الفلسطيني لإلرشاد  لجان الرعاية الصحية،

إضافة إلى برنامج غزة  .للمصادر للقطاع الصحي ا كمركزوالذي يعمل أساسHDIP (- (والمعلومات والسياسات الصحي 
وهو مركز للرعاية واالبتكار في قطاع غزة، ال سيما في مجال الخدمات التأهيلية المبنية على المجتمع،  –للصحة النفسية 

وتوفير محددة خاصة  بفئات كذلك توجد العديد من المنظمات األخرى التي تعنى. وعلى العالقة بين الصحة وحقوق اإلنسان
وفي كثير من األحيان يوجد تنسيق . مة من السلطات العامةستكمال دور خدمات الرعاية الصحية المقداو خدمات التأهيل لها

دي خدمات الرعاية الصحية على المستوى المحلي من حيث المستفيدين وتقديم الرعاية الصحيةغير رسمي بين مزو. 
  

  قطاع حقوق المرأة
زي في عمل عدد من المنظمات مع ي المحور المركجتماعتعتبر قضايا حقوق المرأة وقضايا النوع االكما أسلفنا سابقا 

والتي تتبنى التوجهات النسوية تعتبر من أهم  المنظمات األقدم تلكن ما زال .زدياد الملحوظ في عددها خالل العقد الماضياال
ط بين تقديم خدمات حماية ودعم النساء وبين العمل في مجال على الرب واألكثر قدرةً المنظمات العاملة في هذا القطاع

  .36في التشريعات وتطوير وضع المرأة في المجتمع الفلسطيني وداخل األسرة السياسات العامة بتعزيز حقوق المرأة
  

                                                 
35

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php 
36

Palestinian women organizing in Jerusalem, UNDP – PAPP / Kvinna till Kvinna, 2010. 
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سطينية للتنمية، ي، وجمعية المرأة العاملة الفلجتماعومن أهم المنظمات في هذا المجال مركز المرأة لإلرشاد القانوني واال
الحظ ، في)قانون األسرة(لكن وبغض النظر عن الحمالت الخاصة بقضايا معينة . لجان المرأة الفلسطينيةاتحاد ومركز سوا، و

 . أو تنسيق دائم ائتالفعدم وجود توجه لدى منظمات المرأة إلى تأسيس 
  

  قطاع صنع السالم
 ،الجهات المانحة الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة هتماماأصبح صنع السالم يحوز على  منذ بداية التسعينيات
ا بسبب أنشطة صنع واسع د من المنظمات داخل المجتمع المدني الفلسطيني أثارت جدالوتطوير نوع محد وساعد على ظهور

نع السالم المندرجة تحت مشروع لجدوى أنشطة ومبادرات ص ةهنتقادات العديدة الموجخاصة مع اال ،السالم التي يقوم بها
إلى درجة قيام منظمات المجتمع المدني  ،االذي ما زال قائم حتاللوضع اال" تطبيع"تهامها بمحاولة او" من شعب إلى شعب"

يحث المنظمات على رفض المشاركة في مبادرات  "السلوك للمنظمات األهلية الفلسطينية مدونة"بإدراج مبدأ خاص في 
  ". التطبيع"
  

وعلى الرغم من النقاش الدائر حول صنع السالم توجد بعض المنظمات الرئيسية المشاركة في أنشطة السالم من المنظمات 
لتعميم الديمقراطية المركز الفلسطيني  التي تعتبر من أتباع التيار الرئيسي في قطاع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، مثل

 37الفلسطينية واإلسرائيلية للسالم كوميةحمنتدى منظمات غير الا بتولي قيادة قام أيض والذي بانوراما -المجتمع  وتنمية
: م اإلسرائيلي إلى جانب عدة منظمات فلسطينية تشارك هي األخرى في هذا المنتدى من بينهاللسال سمركز بيربالتعاون مع 

 ،التعليم ية، ومركز األبحاث التطبيقية في مجالمؤسسة الطريق، منتدى الشباب للتنم .مؤسسة القدس للحوار والديمقراطية
، ومركز السالم والتعاون الدولي، ومركز القدس للمرأة، ومؤسسة الرؤية 38ومنظمة أصدقاء األرض في الشرق األوسط

  . الفلسطينية، وجمعية الشروق الخيرية لشؤون المرأة، ومركز الديمقراطية وتنمية المجتمع، ومؤسسة تنمية المياه والبيئة
  

في هذا القطاع تعتبر حداثة العهد أهم الخصائص التي تميز المنظمات الفلسطينية المشاركة في منتدى المنظمات غير 
كما تعتبر  .2004نشأ بعد عام  - اباستثناء عدد قليل جد - ألن الغالبية العظمى منها  ،الفلسطينية اإلسرائيلية للسالم الحكومية

حداثة معظم هذه المنظمات سببا إضافيخت كجزء من حركة ا لنزاعاتها مع المنظمات الوطنية الكبرى التي نشأت وترس
خاصة  -المقاومة لتحرير فلسطين على الرغم من تعاون معظم هذه المنظمات األخيرة بشكل مؤقت مع المنظمات اإلسرائيلية 

مع  -نين فلسطينيين في المحاكم اإلسرائيلية في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان أو بهدف تأمين الحماية القانونية لمواط
  .رفضها تكوين شراكات دائمة مع المنظمات اإلسرائيلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
37

http://www.peacengo.org/history.asp 
في الوقت الذي  التابعة لمنظمة أصدقاء األرض العالمية "الشبكة الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية البيئية"ا من جزء تعتبر هذه المنظمة في بيت لحم لكنها ال تعمل 38

غير الحكومية اإلسرائيلية األوسط بسبب تعاونه مع المنظمات ه فيه اللوم إلى فرع المنظمة في الشرقيوج.  
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 الناشئة حتياجاتاال
  

والضعف فيها وعن الفرص والتهديدات التي تواجهها، كانت  نقاط القوةعند سؤال المنظمات المشاركة في الدراسة عن 
  : اإلجابات كما يلي

  
 نقاط القوة نقاط الضعف الميزات قباتالع

س
قد

 ال
ق
شر

 و
ية

رب
لغ
ة ا

ضف
ال

 

/ غياب الدعم الحكومي
عداء الحكومة للمنظمات 
التي ال تدعم الحزب 

 الحاكم 

وجود حاجة لألنشطة 
 والخدمات 

 القيادة الفاعلة  تركيز المشاريع 

صعوبة إيجاد الموظفين 
 المؤهلين

أليفاء بكافة عدم القدرة على إ التنسيق والتشبيك
  حتياجاتاال

  الوصول إلى المعلومات 

 –نتشار ثقافة التبعية ا
توقعات المنظمات 

 األعضاء 

المتوفر " الدعم الدولي"
 –لدعم بعض القضايا 

الدعم الدولي لألراضي 
 .المحتلة

الدعم العام للمؤسسة "نقص 
" غير المرتبط بالمشاريع

على الجهات عتماد االو
 المانحة 

 المعرفة 

قلة الدعم المجتمعي أو من 
 القطاع الخاص 

توفر مصادر المعرفة 
 حول بناء القدرات 

عدم التجانس بين الخطط 
 الموضوعة وبين األنشطة

 المنفذة

 الخبرة

محدودية الحركة بسبب 
 اإلسرائيلي حتاللاال

غياب التقييم والبناء على  
 الخبرات المتراكمة

 الحيادية 

الوضع السياسي وعدم 
 ستقرار اإل

نقص التواصل وعدم كفاية  
 تصاالتاال

العالقات الجيدة مع 
  المحلية  المنظمات

التغير في سياسات 
 وإجراءات الجهات المانحة 

ضعف إدارة المعلومات  
 والمعارف

القدرة على التشبيك مع 
المنظمات غير الحكومية 

  الفلسطينية والدولية 
  الكادر الوظيفي المؤهل  الداخلية الديمقراطية    تقافة مقاومة التغيير 

المنافسة مع الجهات 
الحكومية والمنظمات غير 

  الحكومية األخرى 

  القيادة الفردية  
ستفراد مجموعة معينة اأو 

  بالقرار 

  

تسييس المجتمع وعمليات 
  نتماء اال

هداف أعدم وضوح  
 المنظمات ومجاالت عملها

صهاوتخص  

  

عدم ثقة المنظمات األقدم 
ألكبر في المنظمات وا

  ا الناشئة حديثً

التكرار والتداخل في عمل  
وميلها إلى تكرار  المنظمات

األنشطة طالما توفر الدعم 
  المالي 

  

        
المصادر البشرية   ات السياسيةنقساماال

المتوفرة لدى المجتمع 
 المحلي

محدودية المصادر المتوفرة 
   حتياجاتمقارنة بحجم اال

 القدرة على تمثيل
األطراف المحلية الفاعلة 
وكسب ثقة المجتمع 

ة   المحلي 
غز

ع 
طا

ق
 

اإلغالق والحصار 
  المفروض على قطاع غزة

وجود وإنتشار اللجان 
 المحلية 

على  معظم المنظماتاعتماد 
  المشاريع 

استجابة الخدمات 
  المحلية  حتياجاتلال

التنافس مع المنظمات 
  حديثة التشكيل

وجود أشكال التنسيق 
تعاون على مستوى وال

 القطاع

ضعف عالقة الجهات المانحة 
بالعديد من المنظمات خاصة 

  الصغيرة منها

توفر الطواقم المؤهلة 
والخبرة لدى معظم 

  المنظمات
ضعف التواصل بين قطاع  وجود المنظمات  التوزيع غير المتوازن    
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/ غزة والضفة الغربية 
  الجغرافي  نقساماال

نظمات للمهارات بين الم الدولية 
خاصة في مجال تحليل 
السياسات وتخطيط المشاريع 

  والتدريب والمناصرة
ضعف آليات وضع 
األهداف وقياس مدى 

  تحقيقها

الموارد من  استخدامضعف  
  قبل معظم المنظمات 

الشراكة مع / التشبيك 
المنظمات غير الحكومية 

  الدولية 
القيود المفروضة من قبل 

تدخل / السلطات المحلية 
لسلطات المحلية ا

  وضغوطاتها

على المتطوعين عتماد اال 
التغيير / والموظفين المؤقتين 
  المفرط في الموظفين 

    التنسيق

محدودية الوصول إلى 
  المعلومات حول المانحين

ضعف الرقابة والتقييم في  
  معظم المشاريع 

  التغطية الجغرافية 

القيود المفروضة على 
  الموظفات

ال ضعف قدرات اإلتص 
والتواصل أو توظيف 

  وتسخير اإلعالم 

  ستقاللية اال

على خدمات عتماد اال
محدودية / اإلغاثة 

المصادر المتوفرة لألنشطة 
  طويلة األمد

عدم كفاية األجهزة لدى  
  معظم المنظمات

  

محدودية المصادر 
المتوفرة للتنمية المؤسسية 

  إدارة المعرفة/ 

اإلجراءات  عدم كفاية 
دارية في معظم واألنظمة اإل

  المنظمات 

  

غياب / إجراءات الممولين 
  المعايير المشتركة

     

جهات /وجود منظمات 
عتماد االتنفيذية ال يمكن 

  عليها

     

 
 بناء القدرات لمنظمات المستوى الثاني احتياجات

  
 ،وخاصة من قبل البنك الدولي ،خيرهتمام الجهات المانحة خالل العقد األاكان بناء قدرات المجتمع المدني الفلسطيني محط 

  : مع التركيز على مجالين رئيسيين هما

  .)مية ضمن هذا اإلطاروكالسلوك للمنظمات غير الح مدونةتم تطوير (الشفافية والحوكمة  •
 حتياجاتضمن هذا اإلطار قام مركز تطوير المنظمات غير الحكومية بتحديد اال(تقديم الخدمات وإدارة المشاريع  •

 ).لقة بإدارة المشاريع وكتابة المقترحات وتطوير وتخطيط البرامج والمشاريعالمتع
  

العمل عليها من أجل زيادة قدرات المنظمات المقدمة  باألولويات التي تستوج /في الوقت الحالي ال تزال هذه المجاالت
مثل ذوي اإلعاقات أو ضحايا  –الخاصة  حتياجاتذوي االخاصة مع ظهور جماعات كبيرة من  ،للخدمات للشعب الفلسطيني

جتماعمثل اإلغالقات والعزل اال(اإلسرائيلي  حتاللدة مرتبطة باالعمليات محدد األشكال في القدس الشرقية ي المتعد
عتبار أن الدولة الفلسطينية ال لسلطات العامة وحدها اإلستجابة لها، مع األخذ بعين االاوالتي ال تستطيع ) واإلغالق على غزة

وإفساح  الخدمات العامة ذات األولويةل في المراحل األولى من طور البناء وبالتالي تحتاج في عملها إلى تركيز على تزا
توفير التعليم األساسي والثانوي بينما  مثل تولي السلطة لمسؤوليات(المجال لغيرها من ااألطراف بالعمل وتقديم الخدمات 

أو السماح للمؤسسات الصحية بالعمل " الجامعة المفتوحة"ا قبل المدرسي ومبادرات تتولى جهات أخرى التركيز على التعليم م
  ). لألطراف األخرى خارج نطاق مؤسسات الدولة" الرعاية الصحية األولية"وخدمات " التأهيل المبني على المجتمع"على 

  
كأحد مجاالت بناء  لخدمات والتركيز عليهادرجة القدرة على تقديم ا من حيث يفي حال منظمات المستوى الثان يالحظ التشابه

وبالنسبة للمنظمات تشتمل أولويات بناء القدرات . القدرات الضرورية للمنظمات في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء
ف في ختالمع اال( الحصول على التمويل، تصميم وتنفيذ المشاريع، المتابعة والتقييم: ا على القضايا اآلتيةالمحددة ذاتي
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يليها التدريب وبناء القدرات، وإدارة الموارد البشرية، والتواصل مع ) المنظمات في الضفة الغربية وقطاع غزة أولويات
الحظ في هذا الصدد قلة عدد المنظمات التي أفادت بحاجتها إلى بناء لكن ي. يستراتيجالجهات الخارجية، والتخطيط اال

ت وتحليل السياسات باإلضافة إلى العدد المحدود من المنظمات التي أبدت رغبتها في قدراتها في مجاالت المناصرة والحمال
 . تطوير قدراتها في مجال إدارة المتطوعين والناشطين

  

 (%)التدريب وبناء القدرات المحددة من قبل منظمات المستوى الثاني  احتياجات

  الضفة الغربية قطاع غزة

  الحصول على التمويل  72 77

 تخطيط وإدارة المشاريع  50 68

 اإلتصاالت الخارجية  45 51

 المتابعة والتقييم  49 38

 التدريب وبناء القدرات  33 52

 يستراتيجالتخطيط اال 32 49

 القيادة / إدارة المنظمات 26 41

 إدارة الموارد البشرية 36 24

 اإلدارة المالية  22 35

 المناصرة  32 17

 اسات تحليل السي 27 21

 إدارة المتطوعين والنشطاء 24 18

  
تساهم الخبرة الكبيرة المكتسبة من تقديم الخدمات والقيام بدور البديل  ،للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية بالنسبة

لمهمة والمعرفة منذ بداية القرن العشرين، إضافة إلى روابطها القوية مع المؤسسات التعليمية، في تجميع المصادر ا" للدولة"
هذه المنظمات تعمل على تقديم جزء كبير من  ألن ،يامها بهذه األدوارلمجتمع المدني الفلسطيني وتسهيل قلدى منظمات ا

الخاصة والنساء  حتياجاتذوي اال نأتشير التقديرات إلى (ية المقدمة في األراضي الفلسطينية المحتلة جتماعالخدمات اال
ا فقط من عتبر تقديم الخدمات واحدومع ذلك ي). من المستفيدين من خدمات منظمات المجتمع المدني% 90لون يشكّ واألطفال

  . بين األدوار التي يتوجب على منظمات المستوى الثاني القيام بها في األراضي المحتلة
  

المدني القيام بأدوار أخرى متعلقة  يمكن لمنظمات المجتمع ،"المجتمعات المحلية"ومع " المواطنين"ا لعالقتها المميزة مع ونظر
وهي ذات األدوار التي يمكن  .والمناصرة، وصنع السياسات العامة والرقابة على الخدمات والسياسات العامة بالحوكمة

، ولتكتسب القدرة على "طرف أساسي في مجال السياسات"لمنظمات المجتمع المدني القيام بها للحصول على مكانة ووظيفة 
ا ية التي تعمل للدفاع عن قضاياها ومصالحها والتعبير عن وجهات نظرها والتي يتم التعبير عنها جزئيجتماعئات االتمثيل الف

  . في المؤسسات السياسية
  

ا أقل يقوم بوظائف السياسات العامة المتعلقة لكن عدد كما ذكر أعاله، تقوم عدة منظمات من المستوى الثاني بأنشطة المناصرة
في معظم مناطق األراضي  39فضاءات المشاركة في الحوكمة ختفاءبالرغم من ا. ن لدى الجهات العامةواطنيبتمثيل الم

المحتلة كما يتبيمثل (اإلسرائيلي  حتاللبين الحمالت وأنشطة المناصرة مع القضايا المتعلقة باال ق للصالتن من التحليل المعم
رتباطها بالدفاع عن وا) أو النزاع على األرض والمواردموارد األرضية ات حقوق اإلنسان، وتردي وضع الثروات والانتهاك

والسياسات التنموية  هتمام المنظمات بوظائف السلطات المحليةاالقضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية وتدني مستوى 
اوبالحوكمة المحلية عموم .  

  
م المبادرات الدولية الخاصة بالمجتمع المدني في األراضي في معظ" الحوكمة"باإلضافة إلى ذلك وبالرغم من ظهور كلمة 

الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع  حتياجاتكظهور اال -عدة عوامل  تالفلسطينية المحتلة في العقد السابق، ساهم
منظمات هتمام في الحصول على ا - افي القدس الشرقية جميع فلسطينيينغزة وعن جدار الفصل والضغط على السكان ال

  ". الحوكمة"بتعاد عن واال) خاصة خدمات اإلغاثة(لخدمات المجتمع المدني والجهات المانحة مما يعطي األولوية لتقديم ا

                                                 
ن وعدم وجود مؤسسات فلسطينية ومعترف بها على يينطبق هذا الوضع بشكل خاص على القدس الشرقية التي يوجد فيها فجوة بين البلدية والسكان الفلسطيني 39

  .قطاع غزةق ة وفي مناطلطة الوطنية الفلسطينيالعديد من المناطق الريفية والحضرية الخاضعة للس كما ينطبق على المستوى المحلي أو على مستوى األحياء،
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  : الناشئة التي يمكن تحديدها خاصة في مجاالت التدخل األخيرة فتتألف مما يلي حتياجاتأما اال

  

 نيبناء القدرات الخاصة بمنظمات المستوى الثا احتياجات
  الضفة الغربية قطاع غزة القدس الشرقية
القدرات  تخطيط وإدارة المشاريع تخطيط وإدارة المشاريع تحليل السياسات

 الحصول على التمويل  الحصول على التمويل  المجتمع المدني والحوكمة الفردية 
 تحليل السياسات  تحليل السياسات  

الرقابة على السياسات والخدمات 
 ة العام

 المجتمع المدني والحوكمة المجتمع المدني والحوكمة

القدرات   حوكمة المنظمات   حوكمة المنظمات  المشاركة في الحكم المحلي 
بالمنظمات  عترافاال  دعم المنظمات القاعدية  دعم المنظمات القاعدية  المؤسسية

  القاعدية ودعمها
التفاوض على بناء الشراكات 

 وإدارتها
لى السياسات والخدمات الرقابة ع

  العامة
  تصال والتواصل والشفافية اال

إدارة العالقات مع السلطات 
 العامة

  الحكم المحلي  الحكم المحلي 

التفاوض على بناء الشراكات  
  وإدارتها

الرقابة على السياسات 
  والخدمات العامة

إدارة العالقات مع السلطات  
  العامة

تنسيق استهداف وتقديم 
  تالخدما

التفاوض على بناء الشراكات    
  وإدارتها

إدارة العالقات مع السلطات    
  العامة

إيجاد فضاء للحوار حول 
السياسات العامة على المستوى 

 الوطني

إيجاد فضاء للحوار حول 
السياسات العامة على المستوى 

 الوطني

إيجاد فضاء للحوار حول 
السياسات العامة على 

  المستوى الوطني

 ياجاتحتاال
المرتبطة 

/ بالسياق
البيئة 

 المؤسسية 
إيجاد فضاء للحوار حول 

السياسات العامة على المستوى 
  المحلي

السلطات العامة بدور  اعتراف
  المجتمع المدني

السلطات العامة  اعتراف
  بدور المجتمع المدني 

وضع السياسات حول العالقة مع 
  السلطات اإلسرائيلية

    

امة بدور السلطات الع اعتراف
  المجتمع المدني

عضوية " فتح"تعزيز و  
  الشبكات والتحالفات

المنظمات األقدم  اعتراف    
  بالمنظمات الجديدة

 

  منظمات المستوى الثالث 3.5
  

خاصة أنشطة المناصرة وحمالت الضغط للدفاع عن القضية  ،األنشطة الجماعية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني دتتعد
حشد العديد من المنظمات والتي يتم تنفيذها من خالل  ،يةجتماعوعن حقوق وقضايا مجموعة متنوعة من الفئات اال الفلسطينية

 ائتالفو 40فعلي سبيل المثال تعمل المنظمات على تنفيذ حملة الحق في دخول األراضي الفلسطينية المحتلة. للعمل الجماعي
، والحمالت 42المقاطعة وسحب اإلستثمارات والعقوبات على إسرائيل، وحملة 41الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
الفلسطينية المحتلة إطالق حمالت  من جانب آخر تشهد األراضي. 43أوقفوا الجدار –الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري 

قوانين المتعلقة ضمن إطار وضع مسودات التشريعات وال(مناصرة حول قضايا محلية خاصة في مجال تعزيز حقوق المرأة 

                                                 
40

http://www.righttoenter.ps/index.php 
41

http://www.civiccoalition�jerusalem.org/ccdprj.ps/new2/index.php 
42

http://www.bdsmovement.net/ 
43

http://www.stopthewall.org/ 
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مثل ذوي (الخاصة  حتياجاتبالفئات ذات اال عترافأو اال) باألحوال الشخصية والعائلة والحصول على الخدمات الصحية
مة للخدمات بإنشاء األجسام ا ما تقوم المنظمات المقدباإلضافة إلى ذلك غالب. بحقوق األطفال والشباب عترافأو اال) اإلعاقة

ة الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين الوصول إلى الفئات المستهدفة من الخدمات اإلغاثة واألنشطة التنسيقي والهيئات
  . الميدانية

  
نة ز على قضايا محددة أو منطقة جغرافية معيات والمنابر الدائمة التي تركّئتالفمحدودة ظهر عدد من اال في حاالت أخرى

  : مثل

) من المنظمات القاعدية والمنظمات غير الحكومية(منظمة  45ي تضم الت 44الشبكة الفلسطينية لحقوق األطفال •
 . وتعمل كجهة تنسيقية مع المنظمات الدولية

منظمة بيئية وتم تسجيل هذه الشبكة  14التي تضم في عضويتها  45المنظمات غير الحكومية البيئة الفلسطينيةشبكة  •
 . كمنظمة غير حكومية

منظمة تعنى بالدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان لكنها شبكة غير  12تضم  والتي منظمات حقوق اإلنسان ائتالف •
 . رسمية ولم يتم تسجيلها بعد

الشبكة الوطنية للمنظمات غير " مظلة"يندرج تحت  والذي، 46فرع غزة لشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية •
 . بإدارة برامجها وفعالياتها الخاصة بهاالحكومية، وتختلف فيها شروط العضوية والفئات التي تمثلها كما تقوم 

والذي تشكل ضمن إطار ) المذكور سابقًا(اإلسرائيلية للسالم  –المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  ائتالف •
47األوروبيتحاد ل من االمشروع خاص ممو .  

 
 حتياجاتمة األنشطة لالالمهمات األساسية للمنظمات ومالء

  
خاصية أساسية لمنظمات المستوى الثالث في األراضي الفلسطينية  حتياجاتتها لألهداف واالمءيشكل تجانس األنشطة ومال

دة دة أو للعمل كمنبر لنقاش قضية محدا بهدف التنسيق بين المنظمات المشاركة للقيام بفعاليات محدلت غالبألنها تشكّ ،المحتلة
كما توجد حاالت أخرى كثيرة تحافظ فيها . ددف واضح ومحدتنسجم مع نطاق عمل هذه المنظمات العاملة معا على تحقيق ه

ستثنائية مثل شبكة المنظمات اا ما يتم تسجيل الشبكات اإل في حاالت نادر(ات رسمية وغير رسمية ائتالفالمنظمات على 
ول تغيير على سرعان ما تنحل هذه الشبكات وتختفي عندما حص والتي تجبرها على الحفاظ على الهدف األصلي لكن) البيئة

  . وتوقعات المنظمات األعضاء حتياجاتالا ستجابتهاأو عدم  نطاق عملها
 

  الديناميكيات الداخلية والتنظيم المؤسسي 
  

عمومات والشبكات في الحفاظ على تركيزها ئتالفل عمل المنظمات المشاركة في االا تعتبر األسباب والعوامل التي تسه
  . ب في ضعضعة وهشاشة الشبكات من الناحية المؤسسية والتنظيميةالعوامل التي تتسبهي ذات  حتياجاتمتها لالءومال

  
فيها، مع الترتيبات المؤسسية واللوائح  تتمتع فيه الشبكات القانونية بوضوح وثبات التنظيم المؤسسيفي الوقت الذي 

مثال تعتمد هذه . منظمات المستوى الثالثمات التنظيمية القضية األساسية التي تواجه مسألة المقو، تعتبر 48التنظيمية
ا وللقيام أيض ئتالفستعدادها لتحمل أعباء الوظائف التنظيمية للشبكة أو االاالمنظمات في الغالب على رغبة منظمة واحدة و

  : آلراء المنظمات المشاركة في الدراسة وفقًاضمن هذه الظاهرة يمكن تحديد القضايا التالية . بممارسة دور القيادة

المنبر، يعتبر هذا الشخص /  حدى المنظمات األعضاء دور المنسق للشبكةفي بعض الحاالت التي تلعب فيها إ •
 . ة مسؤوال أمام منظمة واحدة فقط/مسؤوال أمام الشبكة بأكملها لكن على أرض الواقع يكون المنسق

ة ، خاصئتالفاال/ التنظيمي للشبكة في بعض الحاالت تقوم منظمة واحدة فقط من بين المنظمات األعضاء بالعمل  •
 . حتمال حل الشبكة في حالة حدوث تغيير في السياسة التنظيميةبغرض ترويج الشبكة، لكن يزداد ا

في بعض الحاالت يتم وضع ترتيبات بين المنظمات األعضاء بهدف تبادل مسؤوليات اإلدارة وتسيير عمل سكرتاريا  •
ا بسبب صعوبة ، إن لم يكن من المستحيل، إجراء هذا التبادل فعليلكن على أرض الواقع من الصعب .الشبكة

                                                 
44

http://www.pncr.org/arabic/home.asp 
45

http://www.pengon.org/ 
46

http://pngoportal.org/arab/ 
47

Badioli F., Said N., Zemach M., Evaluation of the EU Partnership for Peace Programme, EU – SOGES, 2010 
ات وبصعالفي بعض األحيان والتي تفوق " المنظمات الجمعية"و أتي تواجها عملية تسجيل الشبكات أفادت بعض المنظمات المشاركة في الدراسة بالصعوبة ال 48

  .تسجيل أي منظمة مجتمع مدني لسبب رئيسي يتعلق بإصرار وزارة الداخلية على الترتيبات المؤسسية الرسمية الموضوعة أمام



 Page 65 of 99 ا���	
	 ا������ 

ستعداد لدى ة أو بسبب عدم وجود القدرة أو االستغناء عن أو نقل الخبرة والمعرفة المتراكمة لدى منظمة واحداال
 .ستضافة السكرتاريا وتولي مهامها ومسؤولياتهاالمنظمات األعضاء األخرى ال

 على استعدادعتماد االالتحالف مما يضطرها إلى / د مقر مستقل أو أجهزة خاصة بالشبكة في معظم األحيان ال يوج •
 . المنظمات اإلعضاء أو رغباتها أو قدراتها

د المنظمات األعضاء وعدم يمية أو المؤسسية للشبكات والمنابر في الغالب إلى تردظيعود الضعف في الترتيبات التن •
ف من أن تصبح الشبكات منافسا محتمال على التمويلرغبتها في المشاركة بسبب التخو . 

بتشكيل منابر قوية  تعتبر المنافسة بين المنظمات األعضاء عامال آخر يفسر تجنب قيام منظمات المجتمع المدني •
 . بين المنظمات المختلفة" اوثيق جد"قادرة على تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة وإيجاد تعاون 

 
  التمويل

  
 –معظمها ال يسعى إلى الحصول على التمويل بشكل مستقل  التمويل مشكلة فعلية بالنسبة لمنظمات المستوى الثالث ألنيعتبر 

حتمال الدخول في صدامات ونزاعات مع المنظمات اف من بسبب التخو –ستثناءات مثل شبكة المنظمات البيئية مع بعض اال
 ،بل يهدف إلى القيام بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات" بأنشطة التشبيك"التمويل عندما ال يرتبط  وهو أمر وارد .األعضاء فيها

مثل نشر المعلومات وحمالت ( مها الشبكاتخاصة ألنه بإمكان المنظمات األعضاء تقديم معظم الخدمات والمشاريع التي تقد
  . للتحالف أو الشبكة" منظمة قائدة"جود اس خاصة عند ومما يخلق حالة من التوازن الحس) التوعية والتدريب وغير ذلك

  
وتغطية فعالياتها  تقوم المنظمات األعضاء بتحمل تكاليفها ،وعندما ال تحصل منظمات المستوى الثالث على التمويل المباشر

ية إلى جانب ال تتوفر الموارد الكافية للقيام بتنفيذ أنشطة جماع ا مالكن النتيجة غالب. من خالل الموارد الخاصة بكل منظمة
بيد أنه يندر وجود األجسام التنسيقية العاملة على قضايا محددة أو قضايا محلية أو القيام بمهام أخرى مثل . العمل على التنسيق

والذي يقوم بأنشطة المناصرة للدفاع عن  ،التي يعمل عليها فرع غزة لشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تلك المهام
ع المدني من التدخل المفرط للسلطات السياسية، والقيام بدور الوساطة بين الجهات المانحة والمنظمات منظمات المجتم

مع ذلك يمكن أن يعود السبب وراء هذا الحالة . األعضاء الصغرى، إضافة إلى القيام بأنشطة تدريبية للمنظمات األعضاء
 .غزة الفريدة إلى الوضع الخاص لمنظمات المجتمع المدني في قطاع

 
 لة والشفافيةءالمسا

  
ا، مثل لم تسلم المنظمات األقوى تنظيمي ثحي .لة نقطة ضعف أخرى لدى منظمات المستوى الثالثءتعتبر الشفافية والمسا

شبكة المنظمات البيئية، من توجيه اللوم إليها لوجود بعض العيوب في نظامها اإلداري، وبسبب الحوكمة الداخلية 
المصادر  استخدامبسوء  دعاءاتاعلى  الجمعيات الخيرية بناءتحاد ا إغالق فرع محلي النه تم حديثًكما أ. 49ستدامةواال

 ،لدى منظمات المستوى الثالث خاصة المنظمات غير الرسمية منها لةءبشكل عام تتدنى مستويات الشفافية والمسا. 50المالية
بناء  احتياجاتساس لتحديد القضية األ ل هذهكما تشكّ. تعضائها من المنظماثر على مستوى المشاركة الفعلية ألمما يؤ

والتي تشتمل على مجموعة من األنشطة  ،القدرات المنفذة من قبل برامج يقوم بها مركز تطوير المنظمات غير الحكومية
  . مثل المنابر والشبكات" القطاعية"الهادفة إلى تعزيز وتمكين المنظمات 

  

  لمركز تطوير المنظمات غير الحكومية وفقًاوالتحالفات  بناء القدرات للشبكات احتياجات
  

  )لكترونيةإلالمواقع ا(تصال والتواصل اال -
  ) تعيين منسقين(إدارة البرامج  -
  يستراتيجالتخطيط اال -
  توفير الدعم وبناء القدرات ألعضاء الشبكة -
  النظم اإلدارية  -
  الحوكمة الداخلية  -
 ية قتصاداال ستدامةاال -

                                                 
  .تطوير المنظمات غير الحكومية يقدم الدعم لشبكات المنظمات غير الحكومية والشبكات القطاعية والمتخصصة مركز49
  .2010ت في شهر نيسان عقد ات مع األطراف ذات العالقةاجتماع 50
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 بناء القدرات ياجاتاحت

  
الحصول ها في مجال بناء القدرات في مجاالت احتياجاتضمن هذه الدراسة قامت منظمات المستوى الثالث بتحديد أولويات 

تضح من التحليل أن وا. على التمويل، والتواصل مع الجهات الخارجية، وإدارة المتطوعين والناشطين، واإلدارة المالية
قاط الضعف أو نقاط على قائمة الصعوبات أو الفرص أو نللشبكات  القضايا الداخلية ال تقوم بإدراج منظمات المستوى الثالت

بناء القدرات للمنظمات  احتياجاتعلى  يذكرالفروقات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليس لها أي تأثير  إضافة إلى أن ،القوة
 .المستوى الثالث

  
 ستوى الثالثبناء القدرات لمنظمات الم احتياجات

 تخطيط وإدارة المشاريع 

 القدرات الفردية 
 الحصول على التمويل 

 حليل السياساتت

 المجتمع المدني والحوكمة

 الحوكمة التنظيمية خاصة فيما يتعلق بالمنظمات األعضاء

 القدرات المؤسسية 

 إدارة المتطوعين والناشطين

 اإلتصال والتواصل والشفافية 

 ظمات األعضاء دعم المن

 التفاوض وإدارة الشراكة 

 إدارة الشراكات مع السلطات العامة 

 ية التي تمثلها المنظمةجتماعالفئات اال احتياجاتتحليل 

المرتبطة  حتياجاتاال خلق فضاء على المستوى المحلي للحوار حول السياسات العامة 
البيئة / بالسياق 

 المؤسسية 
 المنابر/ متداد الشبكات اتوسيع دائرة عضوية و

 بالشبكات من قبل السلطات العامة  عترافاال

 

 منظمات المستوى الرابع 4.5
  

  : ألراضي الفلسطينية المحتلة وهيات وشبكات منظمات المجتمع المدني في ااتحاديوجد عدد قليل من 

الغربية وفرعا آخر في قطاع غزة الذي تشمل الفرع الرئيسي في الضفة (شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية   •
 ) صنف من بين منظمات المستوى الثالث

 .العام للجمعيات الخيرية الفلسطينيةتحاد اال •

 .العام للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في قطاع غزةتحاد اال •

 .المعهد الوطني الفلسطيني للمنظمات غير الحكومية •

  

تشمل أقل من (لى جزء من منظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة هذه المنظمات ال تشتمل إال ع بيد أن
خاصة المنظمات المنضوية تحت شبكة ) منظمة فاعلة من المستويين األول والثاني 1450ن م أصل أكثرألف منظمة من 

 جاوز عددهمتعدد أعضائها الذين ال ي بالرغم من قلة التي تعتبر أهم الشبكات والمنابر ،المنظمات غير الحكومية الفلسطينية
يجب الحصول على موافقة األعضاء الحاليين للسماح  هفي الحقيقة العضوية قي هذه الشبكة غير مفتوحة ألنّ(منظمة  100

الجمعيات الخيرية هو الشبكة األوسع في اتحاد  أن يمما يعن) وائح الداخلية ومبادئ الشبكةلل وفقًانضمام أعضاء جدد واب
  .منظمة بما فيها العديد من المنظمات القاعدية 500راضي الفلسطينية والتي تضم حوالي األ
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مثل رعاية األطفال (ية جتماعالجمعيات الخيرية بشكل رئيسي المنظمات العاملة في مجال المساعدات االاتحاد وبينما يضم 
شبكة المنظمات غير الحكومية في منظمات ، تنحصر عضوية )وتأهيل ورعاية ذوي اإلعاقات، وخدمات اإلغاثة وغيرها

عاملة في قطاعات عديدة وغالبا ما تلعب دورا على مستوى القطاع الذي تنشط فيها رئيسي .  

  

ات العامة ليس فقط تحادالمنظمات الجمعية واال احتراملة، يبدو ءمن وجهة نظر مؤسسية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمسا
بل أنها ) بالرغم من خضوعها للتدقيق المكثف أكثر من المنظمات غير الحكومية األخرى(فحسب " ليةالجمعيات األه"لقانون 

نةب"ا تلتزم أيضالسلوك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية مدو."  

  

 ،)اليةمن حيث المعرفة والقدرات وحتى المصادر الم(ستقطاب الشبكتين الرئيستين لجزء كبير من الموارد اوبالرغم من حقيقة 
والنقص في مستوى مشاركة المنظمات ) خاصة من حيث الموظفين الدائمين المؤهلين(تعاني هذه الشبكات من نقص الموارد 

ل باستمرار وفي حين يوجد تنسيق على المستوى القطاعي يشكّ. بأدوار أكثر قوة األعضاء بهدف تمكين الشبكات من القيام
ات بأي دور في مجال التنسيق ونشر المعلوماتتحادمنظمات الجمعية واالمن النادر قيام الفللمبادرات،  فضاء .  

  

في نشر  –بالتعاون مع مركز تطوير المنظمات غير الحكومية  -ا بدور رئيسي العام للجمعيات الخيرية حاليتحاد يقوم اال
سيق أنشطة المناصرة بين المنظمات بينما تقوم شبكة المنظمات غير الحكومية بتن ،"سلوك المنظمات غير الحكومية مدونة"

، والتأكيد "قانون الجمعيات األهلية"مراجعة : هتمامات العامة للمنظمات غير الحكومية مثلتقع ضمن اال األعضاء حول قضايا
الوقت الراهن فيال توجد و. على حرية تشكيل الجمعيات، والدفاع عن المنظمات غير الحكومية من تدخل األحزاب السياسية

كما تبدو محدودية قدراتها في الجمع بين المنظمات األعضاء وحشد مصادرها  .مشاريع خاصة ألي من هذه الشبكاتأي 
  . باإلضافة إلى ندرة قيام الشبكات بإدارة وتبادل ونشر المعلومات بين المنظمات األعضاء

  

  بناء القدرات احتياجات

  

بقضايا الحصول على التمويل، وتحليل السياسات ية والجمعية ئتالفالفورية لبناء قدرات المنظمات اال حتياجاتترتبط اال
 بينما تشتمل) وهذه قضايا هامة للغاية بسبب النقص في عدد ونوع الموظفين الدائمين( العامة، وإدارة المتطوعين والناشطين

  :يوالمنظمات الجماعية ما يل تحاداتالتي تواجهها الشبكات واال الصعوبات والعوائق الرئيسية

 .نقص المصادر المتاحة لتطوير وتنمية الشبكات •

 .نخراط الفعلي والمشاركة الكافية للمنظمات األعضاءنقص اال •

 . السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة التعامل مع التدخالت السياسية في حياه المجتمع المدني نقساماال •

  .لقدس الشرقيةالصعوبات المرتبطة باإلغالقات في الضفة الغربية وا •

أو في حاالت  ،الخاصة بها) المصطنعة( 51عدم وضوح العالقة مع الجهات المانحة والتي تقوم أحيانا بإنشاء الشبكات •
  .أخرى عدم رغبتها في الدخول في عالقة مع الشبكات والعمل المباشر معها

 . سة معهاالصعوبة في تقديم الدعم للمنظمات األعضاء دون أخذ أماكنها والدخول في مناف •

 حتياجاتاألولويات واال راء المتعددة في صوت واحد ورسالة واحدة تنضوي تحتهاالصعوبة في دمج األصوات واآل •
 . الناشئة في الشبكات والمنابر القطاعية

• من التعاون بينها ضمن إطار المنظمات الشمولية العامة المنافسة العالية بين المنظمات غير الحكومية التي تحد . 

                                                 
 الهادف المنظمات غير الحكومية الذي تشكل ضمن إطار أنشطة مركز تطوير( )www.masader.ps(اإللكترونية  يدرك العديد من المنظمات المشاركة في الدراسة دور بوابة مصادر 51

غير حكومية  على التسجيل بوصفه منظمة على الحصولمركز تطوير عمل في الواقع . كومية الفلسطينيةعامة للمنظمات غير الح شبكة بوصفه) المجتمع المدني إلى دعم تطوير منظمات
 هقانبثا للمصطلح بسبب لفعليالمعنى اب مدنيالمجتمع ات المنظممن مركز التبر ومع ذلك ال يع .عن شبكات منظمات المجتمع المدني ممثلين على إدارته هيئة عامة ومجلس إدارة يضم تقوم

والتي يعتبر مسؤوال (ة حفي لعب دور الوسيط بين الجهات المان منذ ذلك الحينالمركز  حيث يستمر ،"مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية"سم اعن مشروع للبنك الدولي حمل 
  . وبين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني) أمامها
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  : التالية لمنظمات المستوى الرابع حتياجاتعلى هذا األساس يمكن تحديد اال ناءب

  

 بناء القدرات لمنظمات المستوى الرابع احتياجات

 تخطيط وإدارة المشاريع 

 القدرات الفردية 
 الحصول على التمويل 

 تحليل السياسات

 المجتمع المدني والحوكمة

 يتعلق بالمنظمات األعضاءالحوكمة التنظيمية خاصة فيما 

 القدرات المؤسسية 

 إدارة المتطوعين واألعضاء الناشطين

 تصال والتواصل والشفافية اال

 دعم المنظمات األعضاء 

 التفاوض وإدارة الشراكة 

 إدارة الشراكات مع السلطات العامة 

 ية التي تمثلها المنظمةجتماعالفئات اال احتياجاتتحليل 

المرتبطة  حتياجاتاال اء على المستوى المحلي للحوار حول السياسات العامة خلق فض
البيئة / بالسياق 

 المؤسسية 
 المنابر/ توسيع دائرة عضوية وإمتداد الشبكات 

 من قبل السلطات العامة  عترافاال

  

 

 مصادر الدعم والتمويل المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني .6

 

 ألوروبياتحاد اال 1.6

  

  : بمواضيع أو قضايا معينة وتشمل لمجتمع المدني من خالل برامج تعنىتقدم المفوضية األوربية الدعم لمنظمات ا

 المبادرة األوروبية لحقوق اإلنسان  •
ي، جتماعويغطي قطاعات الصحة، والمعرفة المهارات، والثقافة، والتشغيل والتماسك اال" (ستثمار في الشعباال"برنامج  •

 ).ي، والشباب واألطفالجتماعواة النوع االومسا
 .)بما في ذلك الطاقة(البيئية المستدامة  برنامج البيئة واإلدارة •
 . برنامج األطراف خارج نطاق مؤسسات الدولة والسلطات المحلية في التنمية •
 .األمن الغذائي •
 .الهجرة وطلب اللجوء •

  

ا من ر التعاون اإلقليمي برنامج الشراكة في السالم الذي يشمل عدداألوروبية ضمن إطا طلقت المفوضيةعلى ذلك، أ عالوةًو
والذي  - بصنع السالم وحقوق اإلنسانكما أنه من بين المبادرات التي تعنى . منظمات المجتمع المدني في األراضي المحتلة

تشمل معظم برامج  -وروبي األتحاد بين المنظمات الحاصلة على التمويل والدعم من اال" اتئتالفاال"ز على تشكيل يركّ
األوروبي بالعمل على استحداث تحاد المساعدة األوروبية تقديم الخدمات والدعم للسكان في القطاعات المختلفة ومع ذلك بدأ اال

  : بعض البرامج المبتكرة خاصة البرامج التالية
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 . في الشعبستمثار ضمن إطار مبادرة اال الحوار المنظم مع منظمات المجتمع المدنيإطالق  •
ين تشاوريين اجتماعتم عقد (األوروبي تحاد حول برامج اال المشاورات مع منظمات المجتمع المدني المحليةبدء  •

  .)وغزة في كل من رام اهللا
والتي لوال  ،في المشاريع والتي تسمح للمنظمات الصغيرة بالحصول على األموال" تقديم المنح الفرعية"آليات تبني  •

 .)األوروبيتحاد ا وخبرة في الحصول على دعم من االاألكثر تنظيم(لت عليها المنظمات الكبرى هذه اآللية لحص

  

األوروبي لمساعدة منظمات المجتمع المدني في األراضي تحاد بتكار في برامج االباإلضافة إلى ما ذكر أعاله، يتمثل سياق اال
حيث تم إصدار ثالث دعوات  "سلطات المحلية في التنميةاألطراف خارج نطاق مؤسسات الدولة وال"المحتلة في برنامج 

بقيمة ( 2008عامة للمجتمع المدني لتقديم مقترحات المشاريع ضمن هذا البرنامج في األراضي المحتلة صدر أولها العام 
ون ملي 2.4بقيمة ( 2011وآخرها صدر عام ) مليون يورو 4.8بقيمة ( 2009، والثاني صدر في عام )مليون يورو 2.4

باإلجمال نتج عن الدعوات الثالث تمويل ). مليون أخرى ال تزال قيد الدراسة بهدف الموافقة عليها 2.4يورو باإلضافة إلى 
18 ا من خالل هذه المبادرة التي يتم تنفيذها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون بين عدد من مشروع

  . المنظمات األوروبية والفلسطينية

  

  

  منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

 "برنامج دعم األطراف خارج نطاق مؤسسات الدولة والسلطات المحلية"

 غزة تعليم األطفال الكتابة والقراءة
المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل 

 النزاعات

 منتدى شارك الشبابي  رام اهللا التدريب المهني

ذين توفير الخدمات األساسية لألشخاص ال
  "وناد"يعانون من التوحد ومتالزمة 

 جمعية الحق في الحياة  غزة 

 فلسطينيينلجان المعاقين ال رام اللة رياضة للشباب من ذوي األعاقة

األطفال بوصفهم العبين في التغيير 
 ي جتماعاال

 بياالرا رام اللة

 ية جتماعجمعية النجدة اال غزة  التصنيع الغذائي/ النباتات الطبية

 جمعية أنصار اإلنسان  نابلس  حقوق األطفال والشباب والنساء 

 الشباب الفلسطينياتحاد  الضفة الغربية  مراكز مجتمعية لتمكين الشباب والنساء

ي والتعليمي جتماعأماكن ومساحات للدعم اال
 للشباب واألطفال 

القدس الشرقية والضفة 
الغربية ومخيمات 

 الالجئين 
 سطيني المسرح الوطني الفل

 سلفيت وقلقيلية تعاونية  15تعزيز وتطوير 
ية قتصادمركز التنمية اال

 ية جتماعواال

 الضفة الغربية  التغيير المجتمعي والحوكمة 

 مؤسسة الرؤية الفلسطينية

 مركز أنصار لألطفال 

 مركز دراسات المرأة 

 مؤسسة مفتاح 

  جمعية الدراسات العربية  ئينمخيم شعفاط لألج نب العزلةجاللعب والعمل لت

مناصرة الشباب والدفاع عن حقوقهم وتقديم 
 التدريب المهني لهم

 غزة 
 جمعية إنقاذ شباب المستقبل 

ية للمعلومات الجمعية الفلسطين
 والتكنولوجيا
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  منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

 "برنامج دعم األطراف خارج نطاق مؤسسات الدولة والسلطات المحلية"

منظمات قاعدية في قطاع  5تمكين وتعزيز 
  المرأة 

 قطاع غزة 

 جمعية القدس لتنمية المواصي 

 النصر الخيرية  جمعية

 جمعية شموع األمل 

 جمعية الجنوب لصحة المرأة 

 جمعية البنيان

  جمعية النهضة للتنمية الريفية 

 احتياجاتتوفير خدمات تتعلق بحقوق و
 األطفال الصم 

  جمعية أطفالنا لألطفال الصم قطاع غزة 

 حتياجاتالحصول على خدمات تأهيل ذوي اال
 الخاصة

أريحا : الغربيةالضفة 
 والقدس

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

الخاصة في  حتياجاتدمج األطفال ذوي اال
 بتدائيةالمدارس اال

 مركز التعليم العالجي  غزة 

 

  
  الجهات المانحة األوروبية 2.6

 
 التعاون النمساوي

  
دني الفلسطينية من خالل مؤسسة التعاون عن يتركز عمل وكالة التعاون النمساوي في تقديم التمويل لمنظمات المجتمع الم

دعم الخدمات المجتمعية من خالل المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية "طريق برنامج خاص يحمل إسم 
بالتركيز على ) ألف يورو 400بقيمة (منظمة خالل الدورة األولى للمشاريع  21ومن خالل هذا البرنامج تم تمويل ". المحتلة

رام شملت محافظات قلقيلية ونابلس والخليل وغزة والقدس و(ظمات القاعدية في كل من الضفة والقطاع المن
 52وباإلضافة إلى الدعم المالي للمشاريع تعمل مؤسسة التعاون على توفير التدريب والمساعدة الفنية). طوباس/وجنينالله

م البرنامج الدعم لتقديم الخدمات التي تستهدف بشكل رئيسي يقدو. للمشاركين من المنظمات القاعدية ومنظمات المجتمع المدني
 . الخاصة حتياجاتالنساء والشباب واألطفال وذوي اال

 
 التعاون البلجيكي

  
  : يقدم التعاون الفني البلجيكي الدعم لمنظمات المجتمع المدني من خالل

لخطط التنمية  رليك ديلين، التي تقدم الدعمومنظمة برود 11.11.11المنظمات غير الحكومية البلجيكية مثل منظمة  •
 . ية للمنظمات غير الحكومية المحليةستراتيجاال

 .المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساعدات اإلنسانية •
مشاريع التنمية الصغيرة التي يقوم بها أفراد من المجتمع المحلي من المحتاجين من : تقدم الدعم للمشاريع التالية

ز على الفئات المهمشة، ودعم المبادرات الهادفة إلى إدرار الدخل ا والذي يركّبرنامج التدخل الصغير جدخالل 
  . يةقتصادية واالجتماعي، وقطاع التعليم، والتنمية االجتماعواألنشطة المتعلقة بالنوع اال

ا تمويل عدد من المنظمات سنوييتم (التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية بهدف تنفيذ المشاريع  •
 ).منظمات 6-3يتراوح بين 

  

                                                 
 
ستكمال مقترحات المشاريع وكتابتها، وتحضير الموازنات، وكتابة التقارير، وتطبيق إجراءات الشراء والتوريد او للفنية خاصة في مجال تعدييتم تقديم المساعدة ا52

 .Partners in Creative Solution, Support for Community Services Through Local NGOs in the OPT. وفقا لمتطلبات مؤسسة التعاون

External Evaluation Report,ADA – WA, March 2008  
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 التعاون البريطاني
  

ا بهدف دعم بناء عام 16لكة المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من متعمل دائرة التنمية الدولية التابعة للم
من حيث الحجم الدعم ه رة في قطاع الحوكمة يليمن تمويل هذه الدائ% 67ز نسبة ولتحقيق هذا الهدف تتركّ .وتنمية الدولة

ضمن هذا اإلطار تعمل البرامج األكثر أهمية في دعم المجتمع المدني في األراضي و. المقدم إلى قطاع المساعدات اإلنسانية
  : الفلسطينية المحتلة والتي تتألف مما يلي

 . فافية الدوليةمنظمة الشمبادرات مكافحة الفساد والحكم الرشيد المنفذ من خالل  •
مبادرة انخراط المجتمع المدني لجعل الحوكمة والشفافية تعمل لمصلحة الفقراء والمجتمعات المهمشة والمنفذ من  •

 . المساءلةأمان للنزاهة و ائتالفووبالتعاون مع جامعة بيرزيت (Tiri) خالل مؤسسة تيري
• بهدف تمكين اإلعالم الفلسطيني المستقل وبناء  2000وهي منظمة إعالمية غير ربحية تأسست في العام : اشبكة مع

روابط بين وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية وتعزيز حرية التعبير والتعدد اإلعالمي بوصفها أدوات أساسية 
 . 53في نشر وتعميم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة

عتمد على رياضة كرة القدم بهدف تعزيز الحكم الرشيد توهي منظمة إعالمية مبادرة البحث عن أرضية مشتركة  •
   .والشفافية

  
  

 التعاون الدانماركي
  

ع السالم، وبناء الدولة، وتحسين مستوى صن: المحتلة في ثالثة مجاالت وهي في األراضيالتعاون الدانماركي  ز دعميتركّ
  : الت التاليةماركية على التدخنوتشتمل المبادرة الدا. ةالحيا

 .دعم منظمات المجتمع المدني في القدس الشرقية •
سكرتاريا منظمات مبادرة مشتركة مع هولندا والسويد وسويسرا ومركز تطوير المنظمات غير الحكومية لدعم  •

 . الحكم الرشيد/ المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان 
صنع السالم وطريقة للتغلب على حالة العزل واإلغالق التي الذين يعتبران من أدوات التنمية و قافة والفندعم الث •

مثل مهرجان أفالم المرأة الذي ( تنتشر في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل أنشطة المنظمات غير الحكومية 
والمنظمات الفنية المتخصصة مثل ) ونابلس وبيت لحم والقدسرام اهللا في كل من " شاشات"تقوم بتنظيمة مؤسسة 

إضافة إلى دعم مركز يبوس  مؤسسة صابرين لإلنتاج التي تم دعمها للمشاركة في مسابقة اليوروفيجن الغنائية،
 .الشرقية ومسرح عشتار في رام اهللا الثقافي في القدس

  
 التعاون األلماني 

  

بدعم المجتمع المدني  –أللمانية بالتعاون مع مؤسسة الخدمات التنمية ا -  54وكالة التعاون الفني األلمانيتقوم  2005منذ العام 
المناطق الجنوبية ز الخدمات التنمية األلمانية على المنظمات القاعدية في المناطق المهمشة في وبينما تركّ .الفلسطيني

يتم تقديم الدعم بهدف تمكين الشبكات  ،على احتياجاتها بهدف تمكين الفئات من العمل بناء والشمالية من الضفة الغربية
  . وتم تنفيذ المبادرات في سلفيت ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين والخليل ويطا ودورا. سوية والشبابيةالن
  

يتعلق باحتياجات تعزيز قدرات السلطات  2012حتى عام  2009عام  ا يمتد منأطلقت وكالة التعاون الفني األلماني برنامج
ستثمارية لثماني ية واالستراتيجبوضع الخطط اال اوقام هذا البرنامج أيض. لمحليةستجابة لالحتياجات والمطالب االمحلية في اال

خاصة (هيئات محلية بمشاركة فاعلة من المنظمات غير الحكومية المحلية، وجمعيات القطاع الخاص، والمنظمات القاعدية 
  . سنوات 6األلماني لمدة أقصاها التعاون ولهدف بناء قدرات المنظمات وتعزيزها يستمر الدعم المقدم من ). منظمات المرأة

  
  
  

  

                                                 
53http://www.maannet.org/ 
54

http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/palaestinensische-gebiete/20750.htm 
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 التعاون الفرنسي
  

خالل وكالة التعاون من يرتكز دعم التعاون الفرنسي لمنظمات المجتمع المدني إلى عدة آليات تقوم بإدارتها القنصلية الفرنسية 
والذي يتشكل " يةجتماعية والتنمية االصندوق التنم"وضع آلية للتمويل تحت عنوان  2007وقد تم منذ العام . الفرنسية للتنمية

ا مشروع 18وقد تم تمويل  .لمبادرات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والسلطات المحلية%) 70لغاية (من دعم مشترك 
  : زت في قطاعات مختلفة مثلتركّ 2010حتى نهاية عام 

  .الزراعة والمياه •
  .بناء قدرات المنظمات القاعدية ومنظمات المرأة •
 .حماية الطفولة والشباب •
 .الثقافة •
 .)ة للدخلالمدر تعزيز األنشطة(ية قتصادالتنمية اال •
 .)بالتركيز على قطاع الصحة(التنمية المجتمعية  •
 ). بالتركيز على التدريب المهني(اإلعالم  •

  
بينما تعتمد  تقديم الخدمات وتعتمد هذه اآللية على الدعوة المفتوحة لتقديم المشاريع ويجري التركيز في الوقت الراهن على

  : ستمراية المبادرات على ما يليا

 .تحديد فترة التمويل •
 . أو المشروع لمرة ثانية" الفكرة"حقيقة عدم تقديم الدعم لنفس  •
من الموازنة الكلية للمشروع مقابل توفير المنظمة % 70تمويل بحد أقصى يصل لغاية (طريقة الدعم المشترك  •

 ). متبقية من جهات مانحة أخرىال% 20الشريكة لنسبة 
  

وإحدى  55وتتضمن منظمات غير حكومية ومنظمات قاعدية(منظمة  22من خالل  لةمن المشاريع الممو 18وبينما تم تنفيذ 
لخليل، نابلس، بيت لحم، ورام جنين، أريحا، ا(وتتوزع المبادرات التي تم تمويلها على كافة مناطق الضفة الغربية ). البلديات

 2011الدعوة لتقديم المشاريع الصادرة خالل عام أما ). أربعة مشاريع(وقطاع غزة ) مشروع واحد(والقدس الشرقية  ،اهللا
والمناطق الواقعة خلف أو " ج"قطاع غزة، والقدس الشرقية إضافة إلى مناطق : فتستهدف أربع مناطق ذات أولوية وهي
ز على والتي تركّ ا صغيرة للمنظمات غير الحكوميةمنحلتعاون الفرنسي كما يقدم ا. بمحاذاة جدار الفصل، ومخيمات الالجئين

) التعليم، وحقوق اإلنسان، والصحة، الخ(ية جتماعوأنشطة المساعدات اإلنسانية واال ،الفنون البصرية والسينما وغيرها
تنمية المجتمع لم اإلضافي المقدأما الدعم ). أي مركز البحث الفرنسي الفلسطيني والشبكات(واألنشطة المتعلقة بالجامعات 

باإلضافة إلى البنك الدولي تعتبر فرنسا الممول الرئيسي ( مركز تطوير المنظمات غير الحكومية من خالل فيأتي المدني
  . )2011من عام  بتداءامن مشروع المنظمات غير الحكومية  للمرحلة الرابعة

  
 التعاون الفنلندي

  
الذي يتم من  ،على دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خالل صندوق التعاون المحلي سباألسايعمل التعاون الفنلندي 

الثقاقة، والحوكمة، وحقوق اإلنسان، والنوع االجتماعي، وصنع السالم : خالله دعم المبادرات المتعلقة بالقطاعات التالية
مثل المركز الدولي في بيت لحم، والمركز الفلسطيني ( ويتم تقديم هذا الدعم بشكل مباشر للمنظمات الفلسطينية. والصحة

اإلسرائيلي لألبحاث والمعلومات، والكنيسة اللوثرية اإلنجيلية في اإلردن واألراضي المقدسة، والمركز الفلسطيني لحقوق 
  ). نجمعية معهد الدراسات واألبحاث، وجمعية الخدمات المجتمعية المساندة للمسني –اإلنسان، ومؤسسة بيانات 

  
  
 

                                                 
دارنا، جمعية آسيا التعاونية، مركز المجتمعي معية ج، مزارعي البيوت البالستيكيةجمعية : تشمل المنظمات الني تعمل على تنفيذ مشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية 55

المزارعين اتحاد ة والتنمية، نادي الطفل الفلسطيني، الجمعية الفلسطينية اإلستشارية، وأالمتعدد األغراض، السنبلة، مركز التدريب واإلرشاد، مركز تام لإلعالم والمر
، والجمعية الفلسطينية للرعاية والتنمية، مركز القدس للنساء، أيام المسرح لإلنتاج، وق فلسطين المستقبللجان العمل الزراعي، وصنداتحاد ، و)نامشروع(ين يالفلسطين

 Riyada, FSD – French Funding Mechanism for). ية، وجمعية التنمية التأهيل والتنمية لقرى الجدار غرب جنينجتماعمركز جمعية برج اللقلق اال

Palestinian Civil Society Support, Consulat General de France à Jerusalem, 2010)  



 Page 73 of 99 ا���	
	 ا������ 

  التعاون االيطالي
  

التي من  خالل المنظمات غير الحكومية اإليطاليةيتم توجيه دعم التعاون اإليطالي لمنظمات المجتمع المدني بشكل أساسي من 
حتفاظ ، مع االالفلسطينية على حد سواء المنظمات القاعدية أو منظمات غير الحكومية هعلى توجي المفترض أن تعمل

الذي تقوم به المنظمات غير " التوجيه"لكن في الكثير من الحاالت ال يوجد فرق واضح بين . املة عن المشاريعبالمسؤولية الك
  ".العمل المباشر"التنفيذ أو  الحكومية اإليطالية وبين

  
٪ من التكلفة 70ا لكن تمويل التعاون اإليطالي ال يغطي أكثر من شهر 36إلى  12 منتتراوح مدة المشروع الواحد 

ز على كل التي تركّ 56من منظمات المجتمع المدني اإليطالية في هذه األنشطة  24ويشارك قرابة . اإلجمالية للمشاريع
تشارك منظمات كما ). ال سيما في قطاع غزة(ارئ ، وتقديم المساعدات في حاالت الطو)1/3 حوالي(مبادرات التنمية 

والصحة وتمكين  مثل التعليم(لمكتب المحلي لتنمية التعاون الفني اإليطالي المجتمع المدني المحلية في البرامج التي يديرها ا
 .)والزراعة والحوكمة وحقوق اإلنسان المرأة

  
  التعاون االيرلندي

  
لعدد محدود من منظمات المجتمع  التمويل األساسيعلى توفير  باألساسيركز التعاون االيرلندي للمجتمع المدني الفلسطيني 

كما يستهدف الدعم . مجاالت حقوق اإلنسان والحوكمةفي  عند اختيارها التركيز على المنظمات العاملة يراعىو .المدني
سيادة القانون في األراضي الفلسطينية، حقوق المرأة، حقوق األسرى، حرية الحركة  المواضيع الرئيسة المستهدفة مثل

ن وجود معظم المنظمات التي يتم تمويلها من التعاون على الرغم م ، وذلكوالتنقل، وحقوق التخطيط في القدس الشرقية
  . اإليرلندي في الضفة الغربية وقطاع غزة

  

  التعاون الهولندي
  

توفير التمويل المباشر : تتألف من يدعم التعاون الهولندي منظمات المجتمع المدني من خالل مجموعة متنوعة من القنوات
من أجل دعم ) مؤسسة أطفال الحربمثل (وال للمنظمات األهلية الهولندية والدولية للمنظمات األهلية الفلسطينية، وتوفير األم

المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية المحلية الفلسطينية، باإلضافة إلى المشاركة في صناديق التمويل مع جهات 
بل مركز تطوير منظمات المجتمع المدني الذي يدار من ق الرشيد سكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم تمويل مانحة أخرى، مثل

/ وإدارة عملية تقديم التمويل للمنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية والفلسطينية العاملة من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
منح "و، 57منظمة 28لحوالي " تمويل أساسي"وقد قامت السكرتاريا بتقديم ( الحكم الرشيد في األراضي الفلسطينية المحتلة

  ).58منظمة 13لحوالي " صغيرة
  

، )منظمات 5(، وغزة )منظمة 16(ورام اهللا ) منظمة 16(ز التمويل في القدس بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذا الدعم، يتركّ
أما المنظمات المستفيدة من التمويل المباشر فتشمل مؤسسة أمان ). منظمة واحدة(، وسلفيت وبيت لحم )نمنظمتا(نابلس 

إضافة إلى اإلغاثة  .ولوكسمبورج م من النرويجإلى جانب التعاون الحكومي المقد) لحكم الرشيد ومكافحة الفسادقطاع ا(
قطاع الصحة (، وبرنامج غزة للصحة النفسية )قطاع تمويل المشاريع الريفية(، وشركة ريف )قطاع الزراعة(الزراعية 

قطاع الدراسات (، والجمعية األكاديمية للشؤون الدولية )تعذيبقطاع تأهيل ضحايا ال(، ومركز ضحايا التعذيب )النفسية
  ).الدينية

                                                 
56 >?@ ���A�BCا ��@DEFا� G�H تAJK
Jا� L@ د	N ��OGس ا��	Qة وا�TH عA�Oو ��VGWا� ��Xا� �� 	YDB :, Ciss, Cric, Cic, Cesvi, Ats, Avsi, Arcs, Aispo, Acs

Terre des , Save the Children Italia, Prosvil, Oxfam Italia, Overseas, Nexus, Ics, Gvc, Educaid, DisVi, Differenza Donna, Cospe, Coopi

Vento di Terra, Vis, Homme 
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة،  –لدراسات حقوق اإلنسان، بتسيلم  رام اهللامركز : المنظمات المستفيدة من التمويل األساسي هي 57

هموكيد، جمعية نساء من أجل الحياة، مركز  –كز الفلسطيني للسالم والديمقراطية، مركز الدفاع عن الفرد ، المر)مساواة(المركز الفلسطيني إلستقالل المحاماة والقضاء 
بديل، الملتقى الفكري العربي، جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، جمعية عدالة، مؤسسة مفتاح، مركز القدس  –المعلومات الفلسطيني لحقوق المواطنة والالجئين 

مركز المرأة لإلرشاد والمساعدة القانونية، مركز القدس للنساء، دة القانونية وحقوق اإلنسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز دراسات المرأة، للمساع
ة اإلسرائيلية لمناهضة هدم البيوت، مركز التخطيط، الحق، عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال، اللجن حقوق جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مخططون من أجل

فرع فلسطين، مركز الضمير لحقوق اإلنسان، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، طاقم شؤون  –مسلك، المنظمة الدولية للدفاع عن األطفال  –الدفاع عن حرية الحركة 
 غزة –المرأة، والمركز لفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 –، مؤسسة قادر للتنمية المجتعية، مركز شؤون المرأة واألسرة، مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية حريات - حقوق المدنيةمركز الدفاع عن الحريات وال 58
 –لسالم غار،كلنا ألجل اشمس، مشروع مشترك بين مركز الرعاية البحوث التطبيقية في التعليم وجمعية شراع التنموية وجمعية المحاور الخيرية، منتدى الفنانين الص

 –، جامعة القدس )أريج(القدس  –من أجل حقوق اإلنسان، مركز البحوث التطبيقية  اتية، حاخامجتماعمحطة الراديو الفلسطينية اإلسرائيلية، جمعية المقدسي للتنمية اال
 .لالجئينلهيئة الفلسطينية عيادة القدس لحقوق اإلنسان، مركز الهدف لحقوق اإلنسان، وا
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 التعاون األسباني
  

  : سبانية من خالل تمويل المشاريع التي يتم اختيارها من بين خمسة قطاعات وهيتقدم المساعدات األ

  .يةجتماعقطاع الخدمات اال •

  .قطاع المساعدات اإلنسانية •

 .قطاع صنع السالم •

 .افةقطاع الثق •

 .قطاع الزراعة والمياه •

 
ويمكن تقديم مقترحات المشاريع سواء من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية، والجامعات، والسلطات المحلية والهيئات 

منظمات غير حكومية دولية أو (، وغالبا ما تنطوي هذه المشاريع على شريك دولي )مثل سلطة المياه الفلسطينية(العامة 
 ضمن هذا اإلطار، تم تقديم الدعمو". يةئتالفاال"سباني بالتركيز على تمويل المشاريع لكن يتميز التعاون األ ).يةمنظمات دول

وميثاق لحماية السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من خالل تعزيز المجتمع المدني  "تفاقية القدس الشرقيةا"لـ
"PLATAFORMA 2015 "اإلنسان لصنع السالم والدفاع عن حقوق .  
  

  التعاون السويدي
  

من األولويات الرئيسة وهما  ثنتينادت الوكالة السويدية للتنمية الدولية حد ،يتها لألراضي الفلسطينية المحتلةاستراتيجضمن 
مدني عتبر تقديم الدعم لمنظمات المجتمع اللذلك ي. على شكل بناء الدولة الفلسطينية تعزيز صنع السالم وتعزيز الديمقراطية

كما وتقدم الوكالة السويدية الدعم على شكل تمويل المشاريع والبرامج على . ا للغاية للعمل على تحقيق هذه األولوياتهام
الصحة، التأهيل المبني على العمل المجتمعي، : األغلب من خالل المنظمات غير الحكومية السويدية مع التركيز على قطاعات

، والثقافة )تطوير منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومن خالل شركاء سويديينمن خالل مركز (حقوق اإلنسان 
  . والديمقراطية، والمرأة، ووسائل اإلعالم

  
لمنظمات المجتمع المدني لدعم تنفيذ الخطط "التمويل األساسي"ا واحدة من المنظمات التي تقدم تعتبر الوكالة السويدية أيض 

التمويل بشكل مستقل  استخدام في هذه الحالة يمكن للمؤسسة المستفيدة. سنوات 5إلى  3تها من ية التي تتراوح مدستراتيجاال
  . ا مع الوكالة السويديةإلطار متفق عليه مسبقً وفقًالكن 

  
قدرات الشركاء من المنظمات المحلية أولوية في جميع القطاعات حيث تعطى األفضلية  ، يشكل بناءإلى ذلك باإلضافة

  ).سنوات إذا إقتضى األمر 10متداد اا على أحيانً(ويلة األجل مع منظمات المجتمع المدني للشراكات ط
  

على كل من القدس الشرقية، ) 2015 - 2012للسنوات (للوكالة السويدية  ية القادمةستراتيجالخطة اال زتركّ ،اجغرافي
تعزيز دور الجهات الفاعلة في  ية باألساس علىستراتيجز الخطة االلذا تركّ. وقطاع غزة الغربية ةففي الض" ج" ومناطق

  :وسيتم أخذ األولويات التالية بعين االعتبار. 59المجتمع المدني في المساهمة في إرساء الديمقراطية في دولة هشة

 .نشر المعرفة بشأن العملية الديمقراطية •

 .)ا دراسة إنشاء صندوق للمناصرةيتم حالي(المناصرة  •

  .فة بشكل أفضل حول منظمات المجتمع المدني الفلسطينيالبحث أو إنتاج المعر •

  .تعزيز الحوار حول السياسات بين منظمات المجتمع المدني وبين السلطة الفلسطينية •
  

منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر أو عن طريق منظمات إلى  ا ما يتم توجيه التمويل المقدم من الوكالة السويديةغالب
  .ير المنظمات غير الحكومية الفلسطينيةمركز تطو وسيطة مثل

  
  

                                                 
59

 Riyada Consulting, Review of Swedish Support to Civil Society,  
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 الجهات المانحة األخرى  3.6
  

  : توجد عدة جهات أخرى تعتبر جهات مانحة رئيسية لقطاع منظمات المجتمع المدني الفلسطينيةوهي

لكن مع  ،على بناء مركز تطوير منظمات المجتمع المدني 1997ز مساعداته من العام والذي يركّ البنك الدولي •
الفلسطينية بدأ مركز تطوير المنظمات غير  مشروع المنظمات غير الحكومية ة المرحلة الرابعة الحالية منبداي

تقديم منح للمنظمات غير ) أ: (بالتركيز على وضع آلية لتقديم المنح عبر ثالث مجاالت رئيسة وهي الحكومية
فيما يتعلق بنشر (قطاع المجتمع المدني  بتطوير أنشطة تتعلق) ب(الحكومية من أجل تقديم الخدمات المختلفة، 

غير الحكومية،  الخاصة بالمنظمات األهلية، وتبادل المعلومات والتنسيق بين المنظمات "السلوك مدونة"وتطبيق 
 خاصة بمركز تطوير المنظماتالتمكين ال مثل أنشطة(إدارة المشاريع والرقابة علي تنفيذها ) ج(وتنفيذ الدراسات، 

 ).غير الحكومية

وتعتبر من بين الجهات المانحة الرئيسة الداعمة لمنظمات المجتمع المدني في : الوكالة األمريكية للتنمية الدولية •
وتعمل الوكالة على دعم تنفيذ المشروع من قبل المنظمات المحلية األهلية بالشراكة مع . الضفة الغربية وقطاع غزة

ز المشاريع الممولة من قبل الوكالة األمريكية كما تركّ. مريكية منهاالمنظمات غير الحكومية، سواء الدولية أو األ
مثل مشروع (ا على أنشطة بناء القدرات وزيادة الوعي بقضايا الحوكمة ، ولكنها تشتمل أيضعلى تقديم الخدمات

إضافة  .بيئيةمحلية تعمل على تنفيذ الحمالت ال غير حكومية ع من عدة منظمات، والذي يقوم بتنفيذه تجمغزةوادي 
بالتعاون مع  60الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية" مجالس الظل المحلية الشبابية" إلى مشروع

لسياسة قوية تقتضي عدم دعم  لكن يالحظ تبنى الوكالة األمريكية ).مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية
مقاطعة " مثل تلك المنظمات المشاركة في حملة(اإلسرائيلي  حتاللالمشاركة في مبادرات ضد اال المنظمات
  ").مقاطعة البضائع اإلسرائيلية"وحملة " إسرائيل

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان وسكرتارياالمنظمات غير باإلضافة إلى دعم  :الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية •
كز تطوير، يعمل التعاون السويسري على تقديم الدعم الذي يدار من قبل مر الحوكمة/ الحكومية لحقوق اإلنسان

ية قتصادالتنمية اال ا التابعة لمنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على مشاريعللمشاريع والمشاريع الصغيرة جد
  . يجتماعوالحكم الرشيد وأنشطة الشباب والنوع اال

م لمنظمات للدعم النرويجي المقد مدف الرئيسة طويلة األعتبر بناء السالم وبناء الدولة األهداي :التعاون النرويجي •
المباشر  توفير التمويل: ومن أهم اآلليات الرئيسية المتبعة. المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة

وتوفير التمويل غير ، )باإلضافة إلى صندوق القدس لألنشطة الثقافية غير حكومية منظمة 70لحوالي (للمنظمات 
من ) مثل نوراك ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي( من خالل المنظمات النرويجيةللمنظمات الفللسطينية  لمباشرا

 .غير الحكومية المحلية أجل العمل مع المنظمات

ا ا هاممن السلطات اإلقليمية والمحلية األوروبية مصدر مالمقد (decentralized aid)التعاون الالمركزييمثل  •
. ا من خالل وساطة منظمات المجتمع المدني األوروبيةظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ويتوفر غالبلتمويل من

 . للمشاريع المحلية ومبادرات المنظمات القاعدية الفلسطينية وتقوم صناديق التعاون الالمركزي بتقديم الدعم

يتضمن ، والذي ي برنامج دعم الشعب الفلسطينيأطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 1980 منذ العام: األمم المتحدة •
ا تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدني الهادفة إلى تقديم الخدمات وبناء القدراتأيض .ز الدعم المقدم من ويتمي

بناء شراكات  متداد عدة سنوات وبالتاليابإمكانية حصول المنظمات أو المشاريع على أكثر من منحة على  البرنامج
مع ) من الباطن(تقوم معظم وكاالت األمم المتحدة بالتعاقد الفرعي  كذلك .في الكثير من األحيان 61األمد طويلة

: ومن بين هذه المنظمات. غير الحكومية لتنفيذ مشاريع اإلغاثة والمشاريع التنموية منظماتالالمنظمات القاعدية و
أكثر المنظمات الضالعة في دعم منظمات المجتمع والتي تعتبر  ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف األونروا
" الشركاء"بدال من دور  تقوم بدور الجهات المنفذة أو المستفيدة منظمات المجتمع المدني ذكر أن جدريلكن  .المدني

لة من قبل األونروا، منظمة الصحة العالمية فقد عملت األنشطة الممو مع ذلك. في وضع السياسات واألجندات
مثل المنظمات القاعدية العاملة في (على توفير بيئة داعمة لتطوير منظمات محلية مستقلة  ،سيف على األقلواليوني

كما يتم تقديم الدعم لتنمية المجتمع المدني من خالل المبادرات اإلقليمية، مثل ) مجال الصحة، والتأهيل،والتعليم
  .62برنامج إدارة الحكم في المنطقة العربية

  
  

                                                 
60

 L����� �� ��ZاGQJB	ا� �[��Z �� تAVAا��CHF International, 2010 (http://www. Chfinternational.org)  
61

www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/focus/04v2.pdf; �p
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62

http://www.pogar.org/countries/theme.aspx?t=2&cid=14 
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 ت غير الحكومية الدوليةالمنظما 4.6
  

غير الحكومية الدولية في األراضي الفلسطينية المحتلة بل تتباين  للمنظمات ال توجد إحصائيات دقيقة حول العدد الكلي
 ).منظمة 200وأحيانا أخرى يتجاوز عددها  ا يتم تقديرها بما يزيد عن مئة منظمةأحيانً(التقديرات لهذا العدد بشكل كبير 

مثل وجود  ،حتسابغير الحكومية الدولية العاملة إلى األساس المتبع في اال الف الشاسع في تقدير المنظماتختويعود اال
). مكاتب للمنظمات الدولية في األراضي الفلسطينية المحتلة أو تقديم التمويل بغض النظر عن وجود مكاتب لها على األرض

تعمل على تنفيذ ، تواجد طويل األمد في األراضي المحتلةذات  دوليةمنظمة غير حكومية  80ا يمكن القول بوجود لكن عموم
كما تشارك هذه المنظمات في رابطة وكاالت التنمية الدولية وهي هيئة مركزية قائمة على العضوية . األنشطة وتقديم التمويل

عمل هذه الرابطة على لجان فرعية د تنظيم ما يعتوحالي. 1995منذ تأسيسها في العام  تنسيقي بين هذه المنظمات تقوم بدور
المناصرة، والصحة، والزراعة، : تقوم من خاللها المنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل على قطاعات أساسية وهي

  . 63والتعليم
  

ات بين المنظمات غير الحكومية نفسها وبينها وبين السلط )اعلى األقل رسمي( من خالل هذه الرابطة يجري التنسيق لألنشطة
" مجموعات التنسيق القطاعية"الفلسطينية وغيرها من األطراف العاملة في األراضي المحتلة، ال سيما من خالل المشاركة في 

هذه الرابطة كمنتدى لتبادل  على ذلك، تعمل عالوةً). مثل مجموعة التنسيق الخاصة بقطاع التعليم(التي تستضيفها الوزارات 
ا في كما تلعب الرابطة دور. دة بين المنظمات األعضاء فيهاالموح واقف المشتركة واآلراءالم والخبرات ونقاش الممارسات

بأنشطة المساعدات في  المتعلقة" السلوك مدونة"نقاش  مثال من خالل(التنظيم الذاتي ألعضائها أو تحاول لعب مثل هذا الدور 
  ). قطاع غزة

  
  : بعدة أدوار منها مية الدوليةتقوم المنظمات غير الحكو، باإلضافة إلى ما سبق

 .مناصرة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي •

في الغالب من خالل منظمات المجتمع ( التنفيذ المباشر لمشاريع التنمية المحلية، وأنشطة اإلغاثة وتقديم الخدمات  •
  .)على مستوى القرية( المدني المحلية كأطراف شريكة في التنفيذ

 (project-based funding)منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بما في ذلك تمويل المشاريعتوفير التمويل ل •
 . (core funding)والتمويل األساسي

بناء شراكات عمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تشمل قيام األطراف الشريكة الدولية بالعمل المباشر على  •
 .الخدمات تقديم األنشطة أو

أو /و" التمويل األساسي"األطراف الشريكة الدولية بتوفير  تقوم من خاللها ية طويلة األمداستراتيجبناء شراكات  •
  ."يةستراتيجالخطط اال"أو " خطط التنمية المؤسسية"على  بناء تقديم المساعدة الفنية لألطراف الشريكة المحلية

 استخدامو المشاركة في مثل هذه المشاريع، وذلك بأ تشجيع بناء شراكات مبنية على تنفيذ مشاريع دولية أو إقليمية •
 .ا من خالل إشراك منظمات اسرائيلية أو منظمات تابع لبلدان مجاورة أخرىوأحيانً مصادر التمويل الدولية

  
 خاصة القيام بدور(ضطالع واال فهي المشاركة المباشرة في تنفيذ األنشطة انتشاراأما أكثر أدوار منظمات المجتمع المدني 

من خالل التمويل المقدم من وكاالت التعاون الرسمي  اأحيانً(على المشاريع  في الشراكات وفرص التمويل القائمة )قيادي
دوار أكبر في السنوات األخيرة وذلك بسبب القيود أب على ذلك، أصبحت المنظمات غير الحكومية الدولية تقوم عالوةً. )الثنائي

من " اأكثر أمنً"المنظمات الدولية  عتقاد السائد بأنالحكومية الفلسطينية وبسبب اال المفروضة على حركة المنظمات غير
ا للشروط الموضوعة من قبل بعض الجهات الدوليةالمنظمات الفلسطينية نظر .  

  
ان من مثال توجد مجموعتان رئيست. اية بين المنظمات غير الحكومية الدولية تعتبر قليلة نسبيستراتيجالشراكات اال لكن

/ ي لديها نزعة تقليدية في العملما المنظمات التإوهي  ،المنظمات غير الحكومية الدولية المنخرطة في شراكات طويلة األمد
، أو تلك المنظمات ذات التواجد الدائم في )البلجيكية والهولندية مثل بعض المنظمات(سلوب عمل رئيسي غير متغير أ

  .القائمة على المشاريع لشراكاتا ببناء الشراكات الدائمة بما فيها سمح لهااألراضي الفلسطينية المحتلة مما ي
  

العاملة بشكل مباشر على تنفيذ األنشطة أو التي تقوم إدارة (وفي بعض الحاالت تقوم المنظمات غير الحكومية الدولية 
هات النظر، وتسهيل حصول منظمات فعاليات هدفها تقريب وجب )شراكات قصيرة األمد مع منظمات المجتمع المدني المحلية

  . وغير ذلك المجتمع المدني المحلية على المعرفة واالبتكار، والحصول على عضوية الشبكات الدولية وفرص التمويل،
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، بهدف حماية منظمات "اا سياسيدور"وفي أحيان قليلة تلعب منظمات المجتمع المدني الدولية المشاركة في هذا المجال 

بمنظمات المستوى  عترافواال" إضفاء الشرعية"إلى درجة  ادني المحلية من المخاطر السياسية قد تصل أحيانًالمجتمع الم
ا ما تعترف منظمات المجتمع ومع ذلك، نادر. األول كمنظمات فاعلة وضالعة في وضع السياسات العامة على الصعيد المحلي

بعض  بل في الواقع تثير المنظمات الفلسطينية .ت غير الحكومية الدوليةالمدني المحلية بهذه األدوار التي تقوم بها المنظما
ا على األقل بحالة الصراع السياسي لكنها ترتبط بشكل أساسي النقاط حول المنظمات غير الحكومية الدولية والتي ترتبط جزئي

  :بالعوامل التالية

غير الحكومية الدولية لكونها تتمتع بقدرات أكبر في  ه اللوم للمنظماتحيث يوج(المنافسة على الحصول على التمويل  •
تصميم وتخطيط وإدارة المشاريع من المنظمات الوطنية مما ينجم عنه منافسة غير عادلة قي الحصول على فرص 

 ). الدعم الدولية

• غير متوازنة"خلق شراكات  نحوه المنظمات الدولية توج "الحكومية المحلية ا ما تقوم فيها المنظمات غير والتي غالب
وأحيانً(مي القوى العاملة بدور مقدنتقاد إلى المنظمات غير الحكومية الدولية ألنها ال تترك إال نسبة صغيرة اه ا يوج

 ). من الدعم الذي تحصل عليه للمنظمات المحلية

ة لتوفيرها رواتب أفضل من ه اللوم إلى المنظمات غير الحكومية الدولييوج(المنافسة على توظيف الموارد البشرية  •
 ).الرواتب التي يمكن للمنظمات المحلية توفيرها للطواقم المحلية الرئيسية لديها

• فرض أجندات ومناهج عمل مستوردة من الخارج نحوه المنظمات عير الحكومية الدولية توج، ا ما ال يمكنها غالب
 ).إلى األراضي الفلسطينية المحتلة" القادمة حديثًا"خاصة من قبل المنظمات الدولية (إدراك الظروف المحلية 

المنظمات غير الحكومية الدولية هي في  ألن(ين في حالة تبعية يفي كثير من األحيان يتم الحفاظ على الشركاء المحل •
روف رة ومستقلة أو الظالواقع قنوات للحصول على المصادر والموارد بينما ال تمتلك المنظمات المحلية قدرات متطو

 ).للحصول على الموارد
  

منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لبالنسبة للرأي العام الفلسطيني تبدو المنظمات غير الحكومية الدولية في حال مشابهة 
متالك المنظمات االجمهور حتى بالرغم من  نوتبقى صورتها سيئة في ذه) وبالذات المنظمات الصغيرة أو متوسطة الحجم(

ففي الواقع يوجد نقص في التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الدولية وبين المنظمات المحلية . وارد والخدماتالدولية للم
كما ال يوجد أي شبكة  .كما هو الحال في قطاع حقوق اإلنسان أو قطاع التعليم ها،بالرغم من وجود مبادرات تعاون قوي بين

  .العاملة في األراضي المحتلة تنسيقية شاملة للمنظمات غير الحكومية الدولية
  

 مصادر إضافية 5.6
  

  . توجد مصادر دعم أخرى لمنظمات المجتمع المدني تأتي من مصادر محلية ال من الجهات المانحة الخارجية
  

ة لدى السلطة الفلسطينية بعض الدعم للمنظمات غير الحكومية المتواجدة في القدس الشرقية والضفة الغربي مكتب الرئاسةيقدم 
ا بهدف والحكومة الفعلية في قطاع غزة أحيانً وزارات السلطة الفلسطينية وقطاع غزة إضافة إلى دعم مشابه تقوم به

وجود نوع  خاصة عند(المستقلة لهذه المنظمات  م لها الدعم للقيام باألنشطةأحيان أخرى تقدفي و .ها كجهات تنفيذيةاستخدام
لدى المنظمات المتلقية للدعم أو وجود عالقات شخصية مع األفراد المتنفذين  الحاكم نتماء سياسي غير الرسمي للحزبمن اال

بالرغم من عدم (لمنظمات المجتمع المدني  المواردم السلطات المحلية بعض وفي بعض األحيان تقد). في السلطة أو الحكومة
  ).و عن حكومة حماس في غزةتمتع السلطات المحلية بالكثير من اإلستقاللية عن السلطة الفلسطينية أ

  
كذلك تلعب الجامعات دوروجامعة بيت  )اكما أشرنا سابقً( جامعة بير زيتا في دعم منظمات المجتمع المدني خاصة ا مهم

ضمن عدة مبادرات يقوم بها مركز العمل المجتمعي لدعم ( وجامعة القدس )64خاصة من خالل معهد الشراكة المجتمعية( لحم
ثنتين من دعم إضافية مقدمة من افرص  باإلضافة إلى الجامعات، توجد). 65لحكومية في القدس الشرقيةالمنظمات غير ا

المنظمات الرئيسية والحاصلة على التسجيل الرسمي كمنظمات غير حكومية والتي تتمتع بمزايا ومالمح خاصة وهذه 
  :المنظمات
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على جمع المصادر المالية من القطاع الخاص  ل في سويسرا يعملوهي عبارة عن صندوق مسج 66مؤسسة التعاون •
بشكل رئيسي إلى  والجاليات الفلسطينية في الخارج وتوجيهها إلى دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والهادف

ية، والصحة، قتصادمن الخدمات في العديد من القطاعات مثل التعليم والثقافة والفنون، والتنمية اال حتياجاتتلبية اال
 . لزراعة، واإلغائة والطوارئ، والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزهاوا

 

من الجهات المانحة الدولية ورعاية  ةالذي يعمل على توجيه المصادر المتوفر تطوير المنظمات غير الحكوميةمركز  •
 . مجموعة واسعة من أنشطة بناء القدرات على مستوى الوطن

 
 

  مركز تطوير المنظمات غير الحكومية
  
أسس مركز تطوير المنظمات غير الحكومية كمنظمة غير حكومية غير ربحية نتيجة الحاجة إلى وجود آلية فلسطينية ت

من خالل المساعدة الفنية والدعم المالي  ويعمل المركز منذ تأسيسه .مستدامة لتوفير الدعم لقطاع المنظمات غير الحكومية
 ،الخدمات المستدامة وبجودة عالية خاصة للفقراء والمهمشين ال تقديمعلى تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية في مج

وفي الوقت نفسه يساهم المركز في تنمية قطاع . على الذات بشكل دائمعتماد االوعلى تحسين قدرات هذه المنظمات في 
تطوير السياسات وتعزيز المنظمات غير الحكومية ككل من خالل تسهيل تبادل المعرفة والخبرات ودعم الدراسات واألبحاث و

  . الشريكة في التنمية عالقات هذه المنظمات مع األطراف األخرى
  

لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع ماليين يورو  8في السنوات الماضية حصل المركز على تمويل من البنك الدولي بقيمة 
متداد ثالث سنوات لمنظمات غير الحكومية على اقطاع ا، وتم توجيه هذا التمويل إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

ه على اعتماد على شكل منح وبرامج بناء القدرات الهادفة إلى تحسين فعالية المجمتع المدني وإستدامته و) 2009 – 2007(
 هتوجيالتي قامت ب سكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم الرشيدبإدارة  2008كذلك قام المركز خالل العام . المصادر الذاتية

  .التمويل من المصادر األوروبية المختلفة إلى منظمات حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
  

 – 2010(حقوق اإلنسان والحكم الرشيد  سكرتاريالمركز تطوير على إدارة المرحلة الثانية من  األنشطة الحاليةتشتمل 
ة الرابعة من مشروع المنظمات غير الحكومية إدارة المرحلمليون يورو باإلضافة إلى  12بتمويل يصل إلى ) 2013

  . ماليين يورو 6تبلغ قيمته  الفلسطينية بتمويل من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية
  

بهدف  مركز مصادر وهو البوابة اإللكترونية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينيةباإلضافة إلى ذلك يعمل المركز على إدارة 
من حيث مساعدة هذه المنظمات على التغلب على الحدود الجغرافية وتوفير  ،المنظمات غير الحكوميةخدمة وتمكين قطاع 

  .من جهة أخرى الصلةبين األطراف األخرى ذات والفرص لها للتواصل فيما بينها من جهة وبينها 
  

  http://www.ndc.ps/main.php?id=110:المصدر

  
 

 توصيات عملية .7
  

دة من القيام بهذه الدراسة المسحية لمنظمات المجتمع المدني في ألولى منه بعض األهداف المحدذكر التقرير في الفقرة ا
من بينها توفير مراجعة شاملة لوضع القطاع والخروج بتوصيات محددة ترفع للمفوضية  .األراضي الفلسطينية المحتلة

في هذا الجزء من التقرير . مج التعاون القادمةاألوروبية بشأن مجاالت العمل المحتملة التي يمكن دعمها من خالل برا
ه باألدوار التي يمكن لمنظمات اعترافاألوروبي وتحاد نتائج الدراسة وإلى إدراك اال ا إلىستناداسنعرض هذه التوصيات 
 ،ألوروبيةيات المفوضية ااستراتيجإلى جانب دورها في تنفيذ  ،أساسي في عمليات التنمية طرفك المجتمع المدني القيام بها

بوصفها من األولويات الهامة للمفوضية األوروبية  األمر الذي يتطلب فتح باب النقاش والحوار المنظم مع المجتمع المدني
  .يات التنموية وتعزيز الديمقراطيةستراتيجوطريقة لزيادة فعالية الدعم الذي تقدمه في مجال اال
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 يية عامة لدعم منظمات المجتمع المدناستراتيج 1.7
  

المجتمع المدني في األراضي  ية خاصة بدعم منظماتاستراتيجد أعاله، يتوجب على أية ستناد إلى اإلطار العام المحدباال
وهو السعي إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في الحوار العام وفي تطوير وتنفيذ هدف عام  الفلسطينية المحتلة تبني

 . 67يات السلطة الفلسطينية وأنشطتهايجاستراتيات تنموية بالتكامل مع استراتيج
 

ستراتيجيمكن ترجمة هذا الهدف العام إلى مجموعة من اال ،على نتائج الدراسة آنفة الذكر بناءخاصة تلك  ،دةيات المحد
المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز وتمكين مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة والحوكمة على الصعيدين 

الخدمات والمساعدة للسكان  في الوقت الراهن تعتبر منظمات المجتمع المدني جهة أساسية في مجال تقديم. لمحلي والوطنيا
في مجاالت صنع السياسات والرقابة  لكنها ال تعتبر طرفا فاعال ،المحتاجين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية

مثل نقص فضاء الحوار نتيجة تعاظم النزاعات السياسية (تعود إلى عوامل خارجية  ألسباب ،على الخدمات والسياسات العامة
مثل (باإلضافة إلى وجود عوامل ضعف داخلية لدى هذه المنظمات ) اإلسرائيلي إلجراءاته القاسية حتاللالداخلية وتصعيد اال

، ومحدودية عملها في قضايا تطوير "تحليل السياسات"تركيز المنظمات على تقديم الخدمات وضعف قدراتها في مجال 
باألطراف المتواجدة على مستوى القاعدة وضعف معظم شبكات ومنابر  عترافالسياسات العامة باإلضافة إلى عدم اال

  ). المجتمع المدني الفلسطيني
  

م الخدمات إلى ل في عمل المنظمات من تقديدعم التحو) 1: وهي يات رئيسيةاستراتيجثالث على هذا األساس يمكن تطوير 
دعم التكامل داخل مجتمع منظمات المجتمع المدني والعمل المشترك بين منظمات المستويين األول ) 2التركيز على الحوكمة، 

دعم الجهود الرامية إلى فتح فضاء خاص للنقاش والحوار حول وضع برامج العمل واألجندات المحلية) 3ا والثاني، وأخير . 
 

 الخدمات إلى الحوكمة دعم التحول من تقديم
  

الحظت الدراسة بوضوح التركيز الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني على تقديم الخدمات أو التركيز على الجانب 
ستشارة كتوفير خدمات اال(الخدماتي في القضايا الجوهرية ذات العالقة بالسياسات العامة مثل حقوق اإلنسان والديمقراطية 

والحمالت " المناصرة "ضافة إلى القيام بحمالت ات باالنتهاكلحقوق الفردية من االانونية لألفراد وحماية اوالمساعدة الق
قلة قليلة من منظمات المجتمع المدني على محاولة التأثير على صنع  عمل سوىتا ال حالي). اإلعالمية ونشر المعلومات

أي بكلمات أخرى  .سات الموضوعة من قبل السلطات المحلية والوطنيةأو تكاملية مع السيا قتراح سياسات بديلةاالسياسات و
  .عدم المشاركة في العمليات المتعلقة بالحوكمة نحوجه الغالبية العظمى من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تت
  

كمة على المستويين المحلي ل منظمات المجتمع المدني إلى الدمج بين تقديم الخدمات وبين المشاركة في الحوبالتالي يبدو تحو
والوطني أمرا جديدوضع السياسات : ى أعلى من عمل هذه المنظمات في العمليات ذات العالقة مثلا يتطلب بالضرورة مستو

 ،العامة، والرقابة على تنفيذ السياسات العامة وإدارة الخدمات العامة، والتخطيط التنموي من قبل الهيئات الوطنية والمحلية
  . افة إلى دعم المشاركة العامة والمدنية في صنع القرارباإلض

 
 المنظمات من المستويين األول والثاني دعم التكامل بين مجتمع منظمات المجتمع المدني والعمل المشترك بين

  
ظمات فقط في حالة قدرة هذه المن هأكبر في عملية الحوكمة يكتسب شرعيت فتراض قيام منظمات المجتمع المدني بدورإن ا

وعلى مستوى القاعدة إلى صانعي السياسات في المؤسسات  على طرح وإيصال وجهات نظر األطراف األخرى في المجتمع
صة لهذه صة فقط على أساس القدرات الفنية والخبرات المتخصفي الواقع بالتشاور مع المنظمات المتخص التي تقوم، العامة

التشكيك في عالقة منظمات  يتم هذا إذا لم( ية التي ترعى مصالحهاجتماعات االلفئلا عتبارها ممثال شرعياالمنظمات دون 
  ). المجتمع المدني وارتباطها بالشرائح المختلفة من المجتمع الفلسطيني

  
في مجال الحوار حول الحوكمة والسياسات العامة ) وبشكل أكبر(إمكانية استعادة المجتمع المدني لدوره  فإنولهذا السبب 

  :بقدرة المجتمع المدني على تحقيق اثنين من المتطلبات الرئيسية إلى حد كبير ةمرهون
ل إلى مستوى أعلى من التكامل بين منظمات المجتمع المدني والتوصل إلى رؤية جماعية مشتركة التوص: أوال •

 .للمجتمع الفلسطيني
 اعترافما يتعلق ب خاصة في ،ستوياتل إلى مستوى أعلى من التعاون بين المنظمات من مختلف المالتوص :ثانيا •

ا ومستقال ال بوصفها مستفيدة من الخدمات بوصفها طرفا رئيسي منظمات المستوى الثاني بمنظمات المستوى األول
 . وتابعة لمنظمات المستوى الثاني أو للجهات المانحة
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 دعم إيجاد فضاء للحوار حول وضع األجندات وبرامج العمل المحلية
  

 يسمح الذي على إيجاد فضاء يتعلق بوضع األجندة المحلية والحوار حول السياسات ية الثالثةستراتيجن تركّز االأمن المهم 
المجتمع  ألن، بوجود المجتمع المدني كطرف أساسي وبمشاركة أكبر لمنظماته في الحوار حول الحوكمة وصنع السياسات

لفضاء للحوار للعمل في مجاالت السياسات العامة وتخطيط وتنفيذ المدني يصبح عديم الجدوى إذا لم يتوفر له مثل هذه ا
  .إلى مجتمع مدني قادر على تمثيل مختلف وجهات النظر القائمة في المجتمع على مستوى القاعدة والتوصل البرامج المحلية

  
لثقة بين األطراف ذات نعدام اابسبب  ،لكن من النادر وجود مثل هذا الفضاء في ظل الوضع الراهن في األراضي المحتلة

إما  بدورها الناجمة، وات بين الفصائل الفلسطينيةنقسامالمتبادل بينها نتيجة للصراعات السياسية واال عترافوعدم اال الصلة
هيمنة األجندات الدولية والفلسطينية التي  وإما عن) وخاصة في القدس الشرقية(اإلسرائيلي  حتاللعن ظروف مرتبطة باال

إيجاد فضاء للحوار حول السياسات ووضع األجندات التنموية في ظل هذه  عتمد إمكانيةلذا ت. لدوليةلعالقات از على اتركّ
دور فاعل في ب على القيام) مثل الجهات المانحة والشركاء الدوليين( ةكبير على قدرة األطراف الخارجي إلى حدالظروف 

 . نجاحها في خلق الظروف المواتية للتعاون بين هذه األطرافإضفاء الشرعية على مختلف األطراف ذات العالقة وعلى 

 

 األهداف 2.7
  

دة صة من خالل تبني األهداف المحديات الثالثة المذكورة أعاله وترجمتها إلى برامج دعم متخصستراتيجيمكن تجسيد اال
القيام بأدوار الحوكمة، وخلق : ضايا التاليةختالف أنواعها والمتعلقة بالقاالمتعلقة بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على 

، وتسهيل الحوار حول السياسات العامة، باإلضافة إلى تحسين مبادرات التنمية "ا من القاعدةنطالقًالصنع السياسات "فضاء 
  .المحلية المستدامة

 
 نشر وتعزيز قدرات المجتمع المدني على القيام بأدوار متعلقة بالحوكمة 

  
مما يتطلب  ،ألول حول بناء قدرات منظمات المجتمع المدني على القيام بأدوار أكبر في مجال الحوكمةيتمحور الهدف ا

 : هذه القدرات على ثالثة مستويات أو أبعاد رئيسية هي تعزيز

 .ويتعلق بمهارت وكفاءات الناشطين والعاملين في منظمات المجتمع المدني" البعد الفردي" •
ستفادة القصوى من المهارات والكفاءات ا لالبر هامة جدتت المجتمع المدني والتي تعلمنظما" القدرات المؤسسية" •

 .من جهة أخرىالعمل الفعلي لهذه المنظمات في مجال الحوكمة وصنع السياسات و ،المتاحة من جهة
كمة وصنع القيام بأدوار جديدة في مجال الحومن لمنظمات ا قد تمكّنالتي " القطاعية"أو " المؤسسية"األوضاع  •

 . السياسات
  

وإنما يجب تخصيص هذه  ،تنمية قدراتها ومهاراتها بنفس الطريقة المنظمات الفلسطينية ليست بحاجة إلى ويعني ذلك أن
ن من التحليل نتائج الدراسة كما تبي ،ا على مستوياتها التنظيمية وقدراتها الحالية وتواجدها الجغرافياعتماد  حتياجاتاال

 حتياجاتعتبار المالمح والخصائص واالباإلضافة إلى ذلك يجب األخذ بعين اال .جزاء السابقة من التقريرالواردة في األ
  . الفردية لكل منظمة عند تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني

 
 نطالقا من القاعدة إيجاد فضاء لصنع السياسات ا

  
الوضع الراهن في بما أن هذه  يمكّنا للغاية ضيقً األراضي المحتلة ال يوفر لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني إال فضاء

فضاء  ال بد من العمل على تحقيق الهدف الثاني المتعلق بإيجاد ،المشاركة في الحوار حول السياسات والحوكمةمن المنظمات 
والتي تتميز بالمركزية في السلطة والسياسات والقرارات التي  ،نيةفي األراضي الفلسطي "نطالقا من القاعدةالصنع السياسات "

بينما يتميز هذا الفضاء بالتبعية  ،أو من قبل الحكومة الفعلية في قطاع غزة رام اهللاداخل السلطة الفلسطينية في  تصنع وتقر
  . في القدس الشرقية حتالللسلطات اال

  
إنشاء لجان توجيهية لبرامج : على القة للعمل على إيجاد فضاء جديد قد تشتملب تبني إجراءات خاألسباب مجتمعة يتوج لهذه

الدعم الثنائي أو متعدد األطراف تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، وتشكيل لجان عامة للرقابة والتقييم على البرامج 
س شعبية محلية تشارك فيها منظمات المجتمع باإلضافة إلى دعم السلطات المحلية في إنشاء مجال، لة من الجهات الدوليةالممو

  . إلى ذلك من أنشطةما والمدني، 
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 تيسير الحوار حول السياسات
  

الصلةنعدام الثقة بين األطراف ذات ا الأما الهدف الثالث فيمكن تحقيقه من خالل تيسير الحوار حول السياسات العامة نظر 
ر لهذا القيام به إال في حالة قيام األطراف الخارجية بدور الميس ال يمكنوالذي  ،بالسياسات التنموية في األراضي المحتلة

  :العمل على ما يلي مما يتطلب ،الحوار

 .المتبادل بينها عترافلال الصلةممارسة الضغط على األطراف ذات  •
 .خلق الفرص والمناسبات للحوار حول السياسات العامة •
 . نتائج التي تنبثق عن الحوار الدائر حول السياساتالعمل المباشر على تيسير التنفيذ الفاعل لل •
 . العمل على النشر والتعميم اإلعالمي لعمليات ونتائج الحوار حول السياسات وتوفير هذه المعلومات للجمهور •

  
 هامحيث يمكن للمفوضية األوروبية القيام بدور  ،قد يتطلب األمر القيام بمبادرة خاصة بالقدس الشرقية ضمن هذا اإلطار

د يتعلق مثال بإيجاد فضاء للتفاوض بين السلطات اإلسرائيلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومحد)تفعيل مثل  مع أن
المتبادل بين  عترافنطالق من نقطة الشفافية في العالقات واالهذه الفضاءات وتمكينها من القيام بوظائفها يستدعي اال

 ).الطرفين
  

 الفعلية وبين مبادرات التنمية المحلية المستدامة وتعميق آثارها  حتياجاتتعزيز الصلة بين اال
  

منظمات المجتمع المدني في الحوكمة وصنع السياسات أن تستمد شرعيتها إال عن طريق مشاركة  مشاركة ال يمكن لزيادة
ا إلى أيض رميوالتي ت ،حتياجاتة باالمعظم منظمات المجتمع المدني في مبادرات التنمية المحلية المستدامة ذات الصلة الوثيق

بعض منظمات المجتمع المدني بشكل جيد في التنمية  وفي الوقت الحالي تشارك. قة على المجتمع المحليإنتاج أثار معم
ة تباع أجندات الجهات المانحالتزام هذه المنظمات باهما  ،اآلخر منخفض للغاية لسببين مستوى مشاركة البعض المحلية إال أن
باإلضافة إلى تدني قدرات هذه المنظمات في مجاالت تصميم وتخطيط المشاريع ، المحلية حتياجاتستجابة لالبدال من اال

  .والبرامج وتنفيذها
  

بناء إلى جانب زيادة مشاركة المنظمات في الحوكمة والسياسات العامة(د ثان مطلوب تحقيقه على ما سلف، يوجد هدف محد (
ستجابة ثار التمويل وزيادة العالقة بين المبادرات التنموية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وبين االتعميق آ يتلخص في

  : المحلية من خالل العمل على ما يلي حتياجاتلال

يات ستراتيجوبناء قدراتها في مجاالت تحديد اال) مقابل الجهات المانحة( ستقاللية منظمات المجتمع المدنيازيادة  •
  . على األطراف الخارجيةعتماد االدون صول على الموارد والح

 برامج ا منللمشاريع التي تشكل جزء نية أو قصيرة المدى وإعطاء األولويةب تمويل المشاريع ذات األهداف اآلتجن •
 . يلباإلضافة إلى التركيز على إدارة المشاريع ودعم العمليات التنموية وإحداث التغيير على المدى الطو ،مستمرة

بين مختلف الجهات المانحة، وزيادة التركيز على  في اإلجراءات والمعاييرالتجانس  العمل على توحيد أو زيادة درجة •
ذي تتطلبه المهمات الرسمية واإلدارية خالل عملية تطوير األنشطة الممولة وتقليص الجهد الو حتياجاتالصلة بين اال

 . مقترحات المشاريع
  

 راف ذات العالقةالتعاون مع األط 3.7
  
توفر عدد من الشروط السابقة والظروف التي تعمل الجهات المانحة، خاصة أن يتحقيق األهداف المذكورة أعاله يجب أوال ل

  : وهذه الشروط هي. األوروبي، على تحقيقها مباشرة من خالل تنفيذ أنشطة خاصةتحاد اال
  

مما يتطلب من الجهات  ،ا ال جهة مستفيدة فحسبها شريكًبمنظمات المجتمع المدني بوصف عترافاال: الشرط األول •
ثير أمع المنظمات والسماح لعدد أكبر من المنظمات بالمشاركة والت األنشطة التشاوريةستمرار وتكثيف االمانحة 

تعزيز الجهود الحالية الهادفة إلى  على العمل كذلك يتطلب األمر من الجهات المانحة. على وضع أجندات التعاون
من خالل تبني آليات المنح الفرعية وتقديم المنح الصغيرة (يادة فرص حصول المنظمات الصغيرة على التمويل ز

 ). للمنظمات الصغيرة والقاعدية
مما يتطلب من  ،تيسير وتسهيل التفاعل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية: الشرط الثاني •

لتدخل الفاعل وا دعم منظمات المجتمع المدني أمام السلطات العامةالمانحة األخرى األوروبي والجهات تحاد اال
 . من تدخل السلطات العامة في شؤونها ووظائفها ومشاريعها ستقاللية هذه المنظمات وحمايتهالضمان ا
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 ع المدني الفلسطينيدعم منظمات المجتم نسلوب مختلف عأتجاه قيام الجهات المانحة بالعمل باالدفع ب: الشرط الثالث •

فليس في إمكان . )راضي المحتلة بيئة غنية بالجهات المانحة وفرص التمويل المتوفرة للمجتمع المدنياألتعتبر (
األوروبي تحاد لذا يمكن االقتراح على اال. ثير فيهاأالجهود المنفردة للجهات المانحة تغيير الظروف السائدة أو الت

التنسيق فيما بينها وتبني  ول األوروبية األعضاء وغيرها من الجهات المانحة علىالقيام بمبادرة خاصة لحث الد
في مجال تعزيز دور المنظمات غير الحكومية خاصة في مجال الحكم المحلي  ال سيما ،دةيات موحاستراتيج

ثير على الحكم على سبيل المثال تجنب دعم المشاريع التي ال تتضمن أهدافها ونتائجها التأ(والسياسات العامة 
 ). المحلي

عتبر الذي ي، وتمويل المنفردةلاتجميع الموارد المتاحة من أجل إيجاد بديل للدعم المعتمد على مشاريع : الشرط الرابع •
باإلضافة إلى قصر مدة التمويل من األسباب الرئيسية للخلل القائم في عمل منظمات المجتمع المدني وزيادة تركيزها 

لذا يمكن من خالل تجميع المصادر المتوفرة لدى مختلف الجهات المانحة توفير دعم طويل . تعلى تفديم الخدما
والتغلب على نقص الموارد والسلبيات األخرى الناجمة عن دعم المشاريع  ،األمد لبرامج ومبادرات المجتمع المدني

لبحث لومصادر مالية أكبر إضافة مما يتطلب بدوره درجة أعلى من التنسيق  ،نفرادامن الجهات المانحة كل على 
  .عن آليات ومناهج جديدة في تمويل منظمات المجتمع المدني

  
 ستفادة القصوى من الموارد المتاحةاال 4.7

  
يبلغ حجم الدعم (تستهدف العديد من الجهات المانحة الدولية قطاع المجتمع المدني وتوفر له مصادر كبيرة من الدعم 

وبالرغم من ذلك  ).لتقديرات معهد ماس وفقًا امليون يورو سنوي 210لمجتمع المدني حوالي الخارجي المقدم لمنظمات ا
األمر الذي يستدعي تشجيع  ،مسألة التمويل تشكل القضية والعقبة الرئيسية أمامها عتقاد سائد لدى هذه المنظمات بأنا فهناك

التمويل  استخدامكذلك يمكن تحسين . إلى أقصى حد ممكن ستفادة من الموارد المتاحة لهامنظمات المجتمع المدني على اال
وتبني إجراءات تهدف إلى ما يلي تعزيز التنسيقاألوروبي من خالل تحاد م من االالمقد :  

 .ما يتعلق بالسياسات العامة رفع وعي منظمات المجتمع المدني في •
 الفعلية،  حتياجاتني وبين االي بين أنشطة منظمات المجتمع المدستراتيجرتباط االتعزيز وزيادة اال •
مهامها وطبيعتها ووظائفها ومستوياتها  وتطوير أدوار منظمات المجتمع المدني ووظائفها المنسجمة مع تعزيز •

 . التنظيمية
المجتمع المدني والتركيز على القطاعات  على كل مستوى من مستويات منظمات" لألولويات وفقًاالعمل "تعزيز  •

  . لفرص المتاحةاالفعلية و حتياجاتلال وفقًاالمختلفة فيه 
  

 سنورد والتي ،وبالفعل يمكن أن تساهم هذه اإلجراءات في توسيع نطاق التأثير الناتج عن أنشطة منظمات المجتمع المدني
بعضا من المقترحات والتدخالت واألنشطة التي يمكن القيام بها في هذا الصدد في الجزء القادم من التقريرا منها وعدد. 

 

 الفرص والخيارات 5.7
  

التي يمكن تنفيذ  باإلمكان العمل على تجسيد اإلجراءات والمبادرات المذكورة أعاله وتنفيذها من خالل العديد من األنشطة
بينما يمكن تعزيز وترويج البعض اآلخر من خالل التفاعل  .األوروبيتحاد بعضها ضمن إطار البرامج المتخصصة لال

نة باإلضافة إلى التنسيق مع مبادرات غيرها من صة في قطاعات عمل أو مناطق جغرافية معيمج المتخصوالتنسيق بين البرا
 .الجهات المانحة

 
 الدعم الخاص بمنظمات المستوى األول

  
) والمنظمات الشعبية وغيرها من مجموعات المساعدة الذاتية المنظمات القاعدية(يجب أن يهدف دعم منظمات المستوى األول 

تحسين فرص ثناء عملية تطوير وبناء قدراتها وأة يعلى وظائفها وروابطها القاعد" الحفاظ"ى تمكين هذه المنظمات من إل
المنظمات القاعدية على وظائفها وروابطها القاعدية وبين قدرة هذه  وجود عالقة قوية بين حفاظ وذلك بسبب .ستدامتهاا

  . المحلي في مجاالت إدارة المبادرات التنموية والخدمات العامةالمنظمات على القيام بدور فاعل على المستوى 
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  : على تحقيق هذه األهداف من خالل اإلجراءات والمقترحات التالية ويمكن العمل

لتفات إلى األجندات دون اال –تشارك فيها المجتمعات المحلية واألجسام التنظيمية" خطط تمويل محلية"دعم إيجاد  •
ختيار المشاريع واألنشطة المرشحة ادف تحديد وتعريف األولويات المجتمعية خالل عملية وذلك به - المسبقة 
 . 68للتمويل

لمتابعة ورصد المشاريع المحلية التي ) على مستوى القرية أو المجتمع المحلي( لجان محلية للمتابعة والتقييمإيجاد  •
األوروبي أو جهات مانحة تحاد لة من االشاريع الممومثل الم(أو الدولية /عمل على تنفيذها المنظمات الفلسطينية وت

في حالة األنشطة المنفذة ضمن إطار برامج التعاون الجغرافي أو (أو المنفذة من قبل السلطات العامة ) أخرى
 ).اإلقليمي

التنمية الدعم والمساندة للسلطات المحلية في إنشاء وإدارة اللجان المحلية الخاصة بتخطيط تنفيذ مبادرات تقديم  •
ا في عملية صنع السياسات ا أساسيبدور منظمات المجتمع المدني بوصفها طرفً عترافوذلك بهدف تعزيز اال، المحلية

د ذ المنظمات على أساس كونها مجرهمع اإلنتباه إلى تجنب التعامل مع ه(وزيادة مشاركتها في إدارة الخطط القائمة 
التي تشتمل على التدريب والمساعدة الفنية،  عليه يمكن دعم تنفيذ األنشطةو. 69جهة منفذة للمشاريع أو مستفيدة منها

وذلك بالتعاون ، يستراتيجخاصة في مجال المشاورات مع المجتمع المدني ووضع الموازنات بالمشاركة والتخطيط اال
 .)70مع األنشطة األخرى للجهات المانحة والهادفة إلى تعزيز تطور قطاع منظمات المجتمع المدني

في تشكيل لجان محلية بغرض تنفيذ ومتابعة األنشطة القائمة في مجال التعاون مع الجهات األوروبية المانحة األخرى  •
 ). لها صندوق تطوير وإقراض البلدياتالتي يمو وبضمنها المشاريع(التنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة 

للعمل على إطالق ) مؤثرة خارج نطاق مؤسسسات الدولةخاصة برنامج األطراف ال(البرامج المتخصصة  استخدام •
طويلة األمد ) برامجية(بالمشاركة في أنشطة ) المحلية منها والدولية(تسمح للمنظمات غير الحكومية مبادرات شراكة 

ترمي إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وترسيخ عملها في مجال الرقابة على الخدمات العامة والمصادر 
 وفقًا) المؤسسية والقطاعية(إضافة إلى إطالق مبادرات بناء القدرات ) وبضمنها المياه والسكان والبيئة(محلية ال

دة والخطوط العامة الواردة في الفصل الخامس من هذا التقريرللمجاالت المحد . 

شراكة ألجل السالم وبرنامج عبين خارج نطاق الدولة، وبرنامح الالبما فيها برنامج ال(البرامج التخصصية  استخدام •
وضع معايير الجودة في تقديم إلطالق مبادرات تشارك فيها منظمات المستوى األول في ) ي وغيرهاجتماعالنوع اال

 بهذايمكن القيام (المنظمات  هورغبات وتوقعات الفئات التي تمثلها هذ احتياجاتبما يعكس  ،الخدمات والرقابة عليها
وذلك في مجاالت يمكن وضع ) القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكوميةفي الخدمات المقدمة من 

 .معايير لتقديمها والرقابة عليها مثل التخطيط الحضري، ورعاية األطفال، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم

محلية الهادفة إلى حل ات الئتالفبناء وتطوير االصية بشكل خاص للعمل على تعزيز ستغالل وجود البرامج التخصا •
تمتع يا ات بوصفها طرفًئتالفشريطة إشراك منظمات المستوى األول في هذه اال، المشكالت على المستوى المحلي

خاصة في المجاالت األنشطة التي تعتمد فيها (إلى جانب المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة " بقدرة كاملة"
مختلف األطراف الفاعلة مثل األنشطة المتعلقة بإدارة المصادر البيئية واألماكن  فعالية الحلول المطروحة على مشاركة

 ).العامة

تعزيز وتحسين المعرفة بمنظمات على  -صية وبرامج التعاون الجغرافيضمن إطار البرامج التخص –العمل  •
وأدوار  حكومية بوجودالسلطات العامة والمنظمات غير ال اعترافمنظمات المجتمع المدني و المستوى األول من

) كالدراسات المسحية القطاعية أو المحلية(القيام بإجراء الدراسات البحثية  خالل مثال من ،منظمات المستوى األول
   .)مثل إنتاج األفالم الوثائقية وغير ذلك(باإلضافة إلى عقد الحلقات الدراسية وإصدار المنشورات والمواد اإلعالمية 

  
  
  
  

                                                 
تجربة اإلدارة ) مثل جمعية داليا(في األراضي الفلسطينية المحتلة يرة كومية الصغبعض المنظمات غير الح قيام كما ذكرنا في األجزاء السابقة من هذا التقرير 68

  . المحلية لألموال أو تجربة خطط تمويل تعتمد على المصادر المحلية
في السنوات القليلة السابقة  هاليموتم ت المشاريع التي يمكن دراستها في هذا الصدد المشاريع المشتركة بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني التيبعض األمثلة على  69

نطاقها توسيع على تطوير مفهومها وا صندوق تطوير وإقراض البلديات الحقً عملوالتي  ،البلديات الفلسطينية عدد منالوكالة األلمانية للتعاون الفني في  من قبل
ل مع لعميقوم صندوق البلديات باكذلك . البنك الدوليمن ة األوروبية ومانحبدعم من بعض الجهات ال عدد من المشاريع المشتركة تنفيذحاليا وتعديلها بحيث يتم 

تقديم الخدمات للجمهور أو تقديم الخدمات من حيث سواء (لخدمات ة لمقدمجهات بوصفها  أيضا، والتي يتم إشراكها والقطاع الخاص منظمات المجتمع المدني
  . تطوير وإقراض البلديات ندوقالمتوفر لدى ص ليومتالصفها من المستفيدين من أو بو) ستشارية لصندوق البلديات أو الهيئات المحليةاال
بل مركز تطوير من ق والمنفذ حاليا ل من البنك الدولي والتعاون الفرنسيالممو الفلسطينية لمنظمات غير الحكوميةة من مشروع االرابع رحلةعلى ذلك الممن األمثلة  70

  .يةالمنظمات غير الحكومية الفلسطين
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 مات المستوى الثانيالدعم الخاص بمنظ
  

: أوال .تجاهينإلى الدعم والمساندة في ا) ت الخيريةخاصة المنظمات غير الحكومية والجمعيا(منظمات المستوى الثاني  تحتاج
 عترافاال نحوه دعم وتشجيع التوج: ا، وثانيتعميق روح المبادرة لدى المنظمات غير الحكومية في مجال السياسات العامة

  :وذلك من خالل العمل على ما يلي "ا في مجال السياسات العامةطرفً"توى األول بوصفها بمنظمات المس

 . ا أكبر للقيام بهاها أدوارؤتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجموعات التنسيق القطاعي وإعطاو تعزيز •
صية رة عن البرامج التخصالصاد (calls for proposals) وضع األولويات ضمن الدعوات إلى تقديم المشاريع •

ختيار المشاريع التي تتضمن أنشطة متعلقة بتطوير عمل منظمات المجتمع المدني في مجال السياسات ابغرض 
 . ا من برامج طويلة األمدوكذلك المشاريع التي تعتبر جزء ،العامة

خاللها للمنظمات غير الحكومية وبرامج المساندة التي يمكن من ) subgrants(آلية المنح الفرعية  استخدامتشجيع  •
ا عن تدخل المنظمات غير المدرب للمنظمات القاعدية لتولي عملية التنفيذ المباشر عوض/ القيام بدور المعلم 

 . الحكومية المباشر في التنفيذ
ع المدني تقديم الدعم والتمويل لمنظمات المجتمختيار المشاريع إضافة إلى افي عملية " من مرحلتين"تبني إجراءات  •

ختيارها في المرحلة استجابة مقترحات التي تم اوذلك للتأكد من ، للقيام بتطوير وتخطيط المشاريع بالمشاركة
 لفي العادة ال تقوم منظمات المجتمع المدني بتخطيط المشاريع من خال(الفعلية في المجتمع  حتياجاتاألولى لال

الدراسات السابقة وخبراتها في  تمد في تطوير المشاريع الجديدة علىلكنها تع ،عملية تشاور حقيقية فعالة مع الشركاء
سلوب التخطيط بالمشاركة بسبب عدم أكذلك تتجنب المنظمات تبني . العمل المباشر مع المجتمعات المحلية المستفيدة

 ). توفر الموارد الكافية للقيام بهذه العملية
 . ة للمنظمات القاعدية في تخطيط المشاريعالمشاركة الفعليستحداث معايير خاصة للتحقق من ا •
مثل توزيع " (شراكة متساوية بين األقران"أو " شراكة طويلة األمد"ستحداث معايير خاصة للتحقق من حقيقة وجود ا •

 ). مشاركة في نظم الحوكمة الموضوعة للبرامج، وغيرهاالالموارد بين الشركاء، 
ألنشطة المذكورة أعاله بهدف دعم منظمات المستوى األول في ا المنظمات غير الحكومية المحلية إشراك •

مثل المنظمات غير الحكومية (ومساعدتها على بناء شراكات مع الجهات التي تتوفر لديها الموارد المادية 
إدارة األنشطة وتقديم يمكنها ومع المنظمات غير الحكومية المحلية التي ) المتخصصة في األبحاث أو بناء القدرات

 . اعدة الفنية للمنظمات القاعدية إضافة إلى التدريب الفردي طويل األمد لطواقمهاالمس
والتي تسمح للمنظمات غير و شراكات وفضاءات تشاورية دائمة مع المجتمع المدني أ/وتحالفات  بناء وتطوير دعم •

ع المنظمات القاعدية بالعمل المشترك بينهما أو م" المنظمات غير الحكومية المتخصصة"الحكومية المحلية أو 
يمكن دعم هذا النوع من األنشطة (والسلطات المحلية، مع التركيز على حل المشكالت والرقابة على السياسات 

 ).ثرة خارج نطاق مؤسسات الدولةؤضمن إطار برنامج دعم األطراف الم
 وإعطاء األولويةلطويل برامج بناء القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية على المدى المتوسط واتعزيز  •

ختيار والبحث عن برامج بناء يتطلب تحديد معايير اال وهو ما(لتمويل المشاريع الواقعة ضمن برامج طويلة األمد 
ومن خالل تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للعمل على توفير التمويل الكافي لألجزاء ) القدرات طويلة األمد

 . ت طويلة األمد فقطالمختلفة من برامج بناء القدرا
المذكورة في الفصل الخامس من هذا  وتنفيذ المبادرات التي تعمل على اإلستجابة لألولوياتالعمل على تحديد  •

  .التقرير

 
 الدعم الخاص بالمنظمات من المستويين الثالث والرابع

  

ات والشبكات ئتالفبر القطاعية واالأي المنا(لدى منظمات المجتمع المدني من المستوى الثالث والرابع  يبدو وجود حاجة
مستوى إلى توفير الدعم والمساندة لها بغرض تطوير العضوية فيهاوالتوصل إلى ) وغيرها تحاداتالمحلية واإلقليمية أواال

تأثير أكبر على صنع وممارسة  القيام بأنشطة مستمرة ودائمةوتعزيز قدراتها على  أعلى من مشاركة المنظمات األعضاء
  . على المستويين المحلي والوطني تالسياسا

  

سواء كانت مصطنعة أو (ضمن هذا اإلطار تبرز قضية هامة تتعلق بتجنب إنشاء أو تشكيل شبكات جديدة في المجتمع المدني 
وء ب في نشللشبكات القائمة أو التسب" الهش" ألنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تهديد الوجود ،)مرتبطة بتوفر الدعم والتمويل

بدال من ذلك، يمكن تقديم الدعم للشبكات القائمة ودعوتها إلى . نزاعات بين الشبكات المستحدثة والشبكات األقدم واألقوى
الجارية في هذه الشبكات " الهيكلة"إضافة إلى دعم عمليات  أنشط،في الشبكات للقيام بدور  إفساح المجال للمنظمات األعضاء

  : وتطويرها عن طريق
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دور أكبر لشبكات المنظمات غير ى زيادة درجة مشاركة المنظمات في عضوية وأنشطة الشبكات وإعطاء الدعوة إل •
حث ممثلي المنابر والشبكات القطاعية  على سبيل المثال يمكن. وأنشطة التنسيق القطاعي الحكومية في مجموعات

ين األطراف الشريكة في تنمية هذه القطاعات القائمة ب" مجموعات التنسيق القطاعية"ال في إدارة على القيام بدور فع
بكات لمسؤوليات سكرتاريا مجموعات التنسيق القطاعية ووضع أجندات شيمكن توسيع هذه األدوار لتشمل تولي ال(

  . إضافة إلى توفير الدعم المالي للشبكات لتمكينها من القيام بمثل هذه األدوار) لجلساتها جتماعاال

المشاركة في مجموعات التنسيق القطاعية بهدف التوصل  بين منظمات المجتمع المدني اللقاءات التحضيريةدعم  •
إلى صوت موحد ومشاركة فعكما يمكن الطلب من الشبكات والمنابر التحضير لهذه اللقاءات ( رةالة مباد

 ). اتجتماعواال

األنشطة التشاورية ة تحضير وتنظيم شراك النشط للمنابر والشبكات القطاعية أو الجغرافية في عملياإلعمل على ال •
مما يسمح بتنظيم وإجراء المشاورات على المستوى المحلي أيضا (اإلوروبي بالفعل تحاد التي يقوم بها اال المنظمة
  ).وتسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية تيسير وبالتالي

 خطط التنمية المؤسسيةنظمات المجتمع المدني بهدف وضع وتنفيذ توفير المساعدة الفنية والموارد المادية لشبكات م •
واألنشطة  مثل إدارة وإنتاج ونشر المعرفة" (الشبكات"تحسين الوظائف والخدمات التي تقوم بها أو بهدف 

ات المعلوماتية، التنسيق ووضع األجندات، تمثيل المنظمات األعضاء لدى المحافل الوطنية والدولية، القيام بالدراس
والتي يمكن القيام بها من خالل ) نة، وغيرها من األدوارالمسحية بالتركيز على قطاعات أو مناطق جغرافية معي

منظمات المجتمع  71التي تستهدف دعم تطوير شبكات ومنابر) ضمن البرامج التخصصية(زيادة عدد األنشطة 
  ).المدني

ن خاللها منظمات المجتمع المدني القيام بتمثيل إيجاد فضاءات على المستويين المحلي والوطني تستطيع م •
) اراجع النقطة المذكورة سابقً(بحيث تشمل لجان متابعة وتقييم المشاريع والمبادرات التنموية  ،المنظمات األعضاء

مثل األنشطة المنفذة (األوروبي تحاد وتشكيل لجان للمشاركة في النقاشات ومتابعة مبادرات التعاون اإلقليمية لال
  ). ية بما فيها البنية التحتيةجتماعية واالقتصاداألوروبية إلدارة المساعدات اال- ضمن إطار اآللية الفلسطينية

. قيام الشبكات والمنابر بدور إرشادي فيما يتعلق باألنشطة الخاصة بدعم تطور المنظمات غير الحكوميةدعم  •
وترك مهمة تنفيذ األنشطة " قيادية"كهيئات  دورهاضمن هذا اإلطار يتوجب دعوة الشبكات والمنابر إلى القيم ب

كما يتوجب على هذه القيادة عدم تحديد المشاركة في  .للهيئات المتخصصة األخرى في المجتمع المدني الفلسطيني
 .72نتخاب الممثلين لدى المجالس اإلدارية القائدة لهذه األنشطةاقتصارها على االشبكات والمنابر و

  

 الت القطاعيةأولويات التدخ 6.7

 

باإلمكان تحديد بعض األولويات المتعلقة بالتدخالت القطاعية التي يمكن العمل عليها من قبل البرامج  ،على نتائج الدراسة بناء
أي برنامج األطراف المؤثرة خارج نطاق مؤسسات الدولة، والمبادرة (األوروبي تحاد ا لدى االالمتخصصة الموجودة حالي

 ي،جتماعالنوع اال/ستثمار في الشعبالشراكة ألجل السالم، وبرنامج االوبرنامج  اإلنسان والديمقراطية، األوروبية لحقوق
 :لألولويات المذكورة أدناه وفقًا) األنشطة الثقافية، والقدس الشرقيةو

 
 برنامج دعم األطراف المؤثرة خارج نطاق مؤسسات الدولة

  
فضاء متميز للعمل على نشر  نطاق مؤسسات الدولة للعمل على توفير لبرنامج دعم األطراف خارج توجد فرصة فعلية

مثل السلطات العامة واألحزاب ( بين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وبين األطراف األخرى المتبادل عترافوتعزيز اال
ختلف األطراف ووظائفها بعين اإلعتبار الطبيعة المختلفة لم عترافهذا اال يأخذ شريطة أن ،)والقطاع الخاص السياسية

  . ستقالليتهااو

                                                 
71

ز على تطوير الشبكات ومنابر منظمات المجتمع المدني ضمن العديد من البرامج المختلفة مثل برامج النوع المفوضية األوروبية بدعم األنشطة التي تركّبالفعل قامت  
  .االجتماعي وصنع السالم

علية بعض الطرق المتبعة في تشكيل اظمات غير الحكومية مثاال على عدم فطريقة مشاركة شبكات المنظمات غير الحكومية في مجلس إدارة مركز تطوير المنم قدت 72
ختيار معظمهم ا حتى أن( فرديةاألعضاء المنتخبين المشاركين في أنشطة المركز ليس لهم أي دور تمثيلي فعلي بل يمثلون قدراتهم ومعارفهم ال ألن ،وإدارة الشبكات

ا ومشاركة في األنشطة تباع إسلوب إشراك المنظمات المجتمع المدني التي تمتلك بالفعل تمثيال مؤسسيالذا يمكن ). جاء على أساس معارفهم وقدراتهم الشخصية
  .لبعض المنظمات في المجالس إإلدارية للشبكات) دائم(سلوب الحفاظ على تمثيل أالتشاورية بدال من 
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وتبادل ) الدراسات واألبحاث(من خالل إنتاج المعرفة  المتبادل وتعميقه عترافتعزيز اال كما يمكن للبرنامج أن يعمل على
 باإلضافة إلى ،)العمل وغيرها اتمن خالل المؤتمرات وورش(المعلومات بين المنظمات ونشر وجهات النظر المشتركة بينها 

من جهة أخرى . بناء الشراكات بين المنظمات والهادفة إلى تطوير السياسات العامة وحل المشكالت على المستوى المحلي
بين موظفي القطاع العام والمؤسسات التابعة له من " تقافة الخدمة العامة"يوفر هذا البرنامج فرصة هامة لدعم تطوير ونشر 

  .هه أخرىجهة وبين منظمات المجتمع المدني من ج
  
  : لذلك وضمن هذا اإلطار تبرز بعض األولويات التي يمكن للبرنامج العمل عليها مثل 

 . مبادرات مبنية على أساس المشاركة المجتمعية في وضع معايير الجودة في تقديم الخدمات العامة والرقابة عليها •
 .والسياسات العامة مبادرات مبنية على أساس المشاركة المجتمعية في الرقابة على الخدمات •
 .هم من الخدمات والسياساتاحتياجاتمبادرات مبنية على أساس مشاركة المواطنين في التعبير عن طلباتهم و •

  
متياز تعميم وتطوير الديمقراطية المحلية ايتمتع ب وأخيرا يوفر برنامج دعم األطراف خارج نطاق مؤسسات الدولة فضاء

تعزيز  دعم بعض األنشطة والفعاليات واألولويات الهادفة إلىللبرنامج أمام االمجال مما يفسح  ،وصنع القرار بالمشاركة
  ). ايرجى مراجعة المعلومات المذكورة آنفً(القائمة  منظمات المجتمع المدني في المشاركة في مجالس وهيئات التخطيط قدرات

  

 المبادرة األوروبية لحقوق اإلنسان والديمقراطية
  

نخراط منظمات المجتمع المدني امبادرة األوروبية لحقوق اإلنسان والديمقراطية على توفير فضاء لدعم من جانبها عملت ال
أخرى يمكن للمبادرة العمل عليها  احتياجاتما يتعلق بتنفيذ أنشطة المناصرة، إلى جانب  في السياسات العامة، خاصة في

  : ضمن هذا اإلطار والتي تتعلق باألولويات التالية

  .كلة وتعزيز منابر وشبكات التنسيق والتعاون القائمة بين منظمات المجتمع المدنيدعم هي •

• والهيئات األهلية  بالجمعيات الخيرية ل إلى تطبيق أكثر نجاعة للقانون الحالي المتعلقدعم أنشطة المناصرة للتوص
 .)لةلمسجغير ا(العام بالمنظمات القاعدية والمنظمات الشعبية  عتراففضاء لال بغرض إيجاد

  .)ا من عمل المنظماتا هاموالتي تشكل بالفعل جزء(دعم األبحاث والرصد والرقابة  •

الخدمات األساسية،  حرية الحركة والتنقل، والحصول على: بالحقوق اليومية للمواطنة مثل تعزيز األنشطة المتعلقة •
اطية العامة، والعالقة بين المواطنين واألجهزة ورفع جودة خدمات التعليم والصحة، والعالقة بين المواطنين والبيروقر

 . وغير ذلك من القضايا المتعلقة بحقوق المواطنة ،األمنية
 

 الشراكة ألجل السالم
 

نطالقا من اصنع السالم "ضمن إطار برنامج الشراكة ألجل السالم تم تنفيذ العديد من األنشطة التي هدف بعضها إلى 
إلى خلق حالة من التواصل بين المجتمعات المحلية في األراضي الفلسطينية المحتلة  خراآل البعض هدف بينما ،"القاعدة

. أنشطة أخرى هدفت إلى التشبيك بين المنظمات العاملة على تنفيذ أنشطة السالم على المستوى األقليمي إلى جانبوإسرائيل، 
غير أن عتبار اال بعينلم يأخذ  ،من وجهة نظرها ،رنامج ألنهللب كثيرة نتقاداتا هتمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وج
ال يمكن نفيه أو تجاهله أو التعامل معه  بين الطرفين" صراع"وهي حالة تعني وجود  ."حتاللاال"ستمرار وجود احقيقة 

  .بوصفه حالة طبيعية
  

تمع المدني الفلسطيني يمكن تحديد على التجارب السابقة في صنع السالم وعلى مجريات الجدل الدائر بين منظمات المج بناء
  : األولويات التي يمكن للبرنامج العمل عليها مثل

وسياسات صنع ) بما فيها بناء الدولة(دعم النقاش العام في المجتمع المدني الفلسطيني حول منظور ومفاهيم السالم  •
السالم بهدف العمل على التوصمع المدني وقيام هذه د بين منظمات المجتل إلى موقف مشترك وصوت موح

 . المنظمات بتحديد األدوار التي ستقوم بها ضمن هذا السياق
في المنطقة بهدف تعزيز  دعم التعاون بين المنظمات غير الحكومية الفلسطينية واإلسرائيلية وغيرها من الدول •

" جتياح السياسياال" وعن" السياسي نقسامالا"قدرات منظمات المجتمع المدني على التصدي لألخطار الناجمة عن 
 ).إغالق منظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بما فيها(لفضاء المجتمع المدني 

بمنظمات المجتمع المدني الفسطيني  حتاللسلطات اال اعترافدعم اللجان والمبادرات المحلية الرامية إلى زيادة  •
 .ستقالليتهااوأدوارها و

إيجاد الحلول  منظمات المجتمع المدني الهادفة إلى توضيح آثار الصراع وتعزيز المبادرات الهادفة إلى دعم مبادرات •
  ).مثل الصراع على مصادر المياه والمواصالت(لهذه الصراعات أو التخفيف من آثارها 
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 ي جتماعالنوع اال/ ستثمار في الشعب اال

 
النساءل منظمات تشكّ إذ .ي في األراضي المحتلةجتماعموضوع النوع االعلى " ستثمار في الشعباال"هتمام برنامج ا ينصب 

قتصاره على مناسبات او النساءبالرغم من ندرة التعاون بين منظمات  ،شريحة هامة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
تطوير  مفصلية في قدرتها على ل قضيةيشكّ النساءفالتنسيق بين منظمات  ).اإلصالحات القانونية مثل الدعوة إلى(نة معي

منهج التساوي في "وتعتقد بضرورة بناء العالقات الجندرية على أساس  يجتماعختالفات النوع االاتعترف ب ونشر تقافة عامة
ا لقدرة هذا القطاع أساسي -  من وجهة نظر هذه المنظمات – النساءعتبر التنسيق بين منظمات ي من ناحية أخرى". الفرص
بالحقوق الفردية للنوع  عترافتعدى االت ،أكبر" سياسي"تجاه تبني وجهة نظر ذات محتوى اب ،السياسات العامة فيثير على التأ

  .بالحقوق الجماعية والعمل على حماية هذه الحقوق عترافي إلى االجتماعاال
  

على ذلك يمكن تحديد أولويتين هامتين هما بناء : 

  .النساءيئات الدائمة للتنسيق والتعاون بين منظمات ات والمنابر والهئتالفدعم بناء اال •

الهادفة إلى وضع حقوق المرأة ضمن إطار أوسع  على السياسات العامة لتركيز عملها النساءدعم تبني منظمات  •
 .لمفهوم العمل السياسي والسياسات العامة

 
 

 األنشطة الثقافية
  

تعتبر ، المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية المحتلة ا منبالنسبة لمنظمات المستوى األول وعدد قليل نسبي
استراتيجرتباط هذا النوع من األنشطة بابالرغم من  لكن .ا لهااألنشطة الثقافية نشاطا رئيسيتواجه المنظمات  دةيات محد

وفي الوقت ذاته تعتبر . ابطهاوالحفاظ على تر ية قادرة على حشد المجموعاتاستراتيجل إلى ا في التوصصعوبة كبرى أحيانً
األنشطة الثقافية عامال رئيسيألنشطة الثقافية لالدور المعروف  والحفاظ عليها إلى جانب نة لفئات محددةا في إيجاد هوية معي

  . ي كما هو الحال في األنشطة التي تستهدف فئة الشبابجتماعفي إحداث التغيير اال
  

الذي يستدعي العمل على أولوية  األمر ،كات أو المنابر الخاصة بالمنظمات الثقافيةفي هذا السياق يالحظ عدم وجود الشب
تتعلق بتوفير األنشطة  باإلضافة إلى قضية أساسية .اتئتالفهذه المنظمات من خالل بناء اال استدامةرئيسية وهي الحفاظ على 

جسر "األنواع من األنشطة االثقافية التي تعتبر وظيفتها ة إلى دعم تلك فهناك حاجة ملح. والفرص الثقافية في المناطق النائية
وبالنسبة للمجتمع المدني يعتبر هذا الدور أكثر أهمية من مجرد . الثقافية وتقريب وجهات النظر بين األطراف المختلفة" الهوة

المانحة إيجاد فرص للمجتمع مما يستلزم من الجهات ) حيث تنشط العديد من المنظمات القاعدية" (إنتاج أنشطة ثقافية محلية"
األمر الذي يتطلب بدوره توفير الموارد الالزمة للمنظمات القاعدية والمنظمات  ،المدني للمشاركة في مخرجات اإلنتاج الثقافي

 كما). كالمهرجانات والمسابقات وغيرها( غير الحكومية الصغيرة من أجل تسهيل المشاركة الفعلية في المبادرات الثقافية
لمنظمات القاعدية والصغيرة للقيام ل )تعاقد من الباطن(في هذا الصدد الحاجة إلى توفير فرص تعاقدية غير مباشرة  تظهر

  . داة لتحقيق األهداف الواردة ضمن هذا اإلطارأباألنشطة الثقافية بوصفها 
 

 القدس الشرقية
  

ا أوضاع خاصة متعددة يعتبر بعضها أكثر أهمية وتأثير مدينة القدس من كما ذكرنا في األجزاء السابقة من هذا التقرير تعاني
فصل القدس عن باقي األراضي الفلسطينية المحتلة، التهميش المتزايد للمدينة، الحرمان والفقر المتزايد واألزمة : مثل
بالمدينة " الحقيقية"غياب المعرفة  وإلى إلى تزايد الطلب على الخدمات واألنشطة اإلغاثية، مجتمعةالتي تؤدي ، ويةجتماعاال

غياب وضع المواطنة عن السكان الفلسطينيين في القدس وعدم مشاركتهم في الحياة ول الجارية فيها، وعمليات التحو
ا في ا أساسيبمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بوصفها طرفً عترافغياب تمثيل الفلسطينيين وعدم اال السياسية، إضافة إلى
  .التنمويةالعمليات السياسية و

  
بمنظمات المجتمع المدني  عترافاالبيد أنه في خضم هذا العدد الكبير من القضايا تبرز بعض األولويات الرئيسية المتمثلة في 

والذي قد يوفر الشرط الرئيسي لتمكين المنظمات من العمل على معالجة القضايا  ،حتاللمن قبل سلطات اال الفلسطيني
والسماح  ح المجال للتفاوض والحوار بين منظمات المواطنين الفلسطينيين وبين السلطاتإلى إفسااألخرى، باإلضافة 

ات انتهاكالمنظمات بالقيام بدور أكبر من مجرد تقديم الخدمات األساسية في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة والدفاع عن 
من طريقة على دعم المنظمات الفلسطينية وتمكينها من في كال المجالين العمل بأكثر يمكن للمنظمات الدولية ). حقوق اإلنسان

القيام بهذه األدوار من خالل الوساطة بين األطراف وإضفاء الشرعية على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس 
.ومشاريعها تهاالشرقية وتوفير الدعم السياسي والتمويل ألنشط



 Page 88 of 99 ا���	
	 ا������ 

 
 
 

 المالحق
 
 
 



 Page 89 of 99 ا���	
	 ا������ 

  

  المراجع - 1ملحق رقم 
 

“Right to enter” Campaign (http://www.righttoenter.ps/index.php) 

“Young Women at the Forefront of Democracy in Palestine”, CHF International, 2010 
(http://www.Chfinternational.org) 

A.M. Qattan Foundation, Serving Culture and Education in Palestine and the Arab World. 
Annual Report 2009 – 2010 

AECID, Cooperation with CSOs in OPT: Social Services, Humanitarian Aid, Peace Building, 
Culture, Agriculture and Water (unpublished, 2011) 

Ahmad T.H.,Conceptual and Practical Indicators of Good Governance at Local Palestinian 
Authorities, An-Najah Scholars, 2008 

Aldameer (www.aldameergaza.org) 

Al-Haq, Al-Haq, Ramallah, 2010 

Al-Quds University, Community Action Centre (www.qou.edu) 

AMAN, “Enhancing Integrity, Transparency and Accountability in the Palestinian Society” 
Phase IV (May 2010- April 2013), Proposal, 2010 

AMAN, Annual Corruption Report 2008, Ramallah, 2009 

AMAN, Corruption Report – Palestine. Combating Corruption in Public Institutions - 2009, 
Ramallah, 2010 

ARIJ ( www.arij.org) 

Arik Institute, Toledo Peace, Civil Society: A joint Israeli – Palestinian Strategy for Peace, 
Madrid 2005 

Badioli F., Said N., Zemach M., Evaluation of the EU Partnership for Peace Programme, EU – 
SOGES, 2010 

BDS – Boycott Movement (http://www.bdsmovement.net/) 

Birzeit University, “The Role of Civil Society Organizations in Society Building and 
Empowerment of the Palestinian People”, in UNDP, Human Development Report 2008 

BISAN, Civicus - Civil Society Index Research Project. Country Report – Palestine, Welfare 
Association Consortium – CIDA, Ramallah, 2006 

Blinder A., Meier C., Steets J., Humanitarian Assistance: Truly Universal? A mapping study of 
non-western donors, CPPi, 2010 (www.gppi.net) 

Caritas Jerusalem, Activity Report 2009, Jerusalem, 2010 

Celiska-Ismail B., Gaza Community Mental Health Program. Strategic Plan 2008-2010, 
GCMHP, Gaza, 2007 

Challand B., Palestinian Civil Society, Routledge, 2009 

ChallandB., “A NAHḌA of charitable organizations? Health Service Provision and the Politics 
of Aid in Palestine”, International Journal of Middle East Studies, 40:2008  

Code of Conduct Coalition, The Palestinian NGOs Code of Conduct, 2008 

Colliard C., Hamad B.A., Evaluation of the Gaza Mental Health Program, SDC, 2010 

Community Action Centre (CAC) at the Arab University of Jerusalem (http://www.guni-
rmies.net/observatory/bp.php?id=202) 



 Page 90 of 99 ا���	
	 ا������ 

Community Action Centre, Annual Edition 2007, Jerusalem 2007 

Community Action Centre, Annual Edition 2008, Jerusalem 2008 

Consulat Général de France, Fonds Social de Développement, Guidelines 2011 

Consulat Général de France, Liste des ONGs et des Projets, (2010, unpublished document) 

Costantini G. (SOGES – ECO), Study on Civil Society Mapping in Asia – Operational and 
Methodological Note, Brussels, October, 2010 

Critiquing NGOs: Assessing the Last Decade, Middle East Report 214, 2000 
(http://www.merip.org/mer/mer214/214_pitner.html) 

Dalia Association. A Palestinian Community Foundation, Jerusalem, 2010 

Danish Representative Office, Cooperation initiatives with Palestinian CSOs (2011, 
unpublished) 

Danish Representative Office, Danish Culture and Development Strategy for Palestine 2008-
2010 (2008) 

De Voir J., Tartir A., Tracking External Donor Funding to Palestinian Non-Governmental 
Organizations in the West Bank and Gaza 1999 – 2008, MAS – NDC, Ramallah, 2009 

DED, Promotion of the Civil Society, 2009 (www.giz.de) 

DeVoir and Tartir, Tracking External Donor Funding to Palestinian NGOs in the WB and 
Gaza, MAS, 2009 

DFID, Occupied Palestinian Territory, Key Facts and Projects (www.dfid.gov.uk/where-we-
work/.../OPT) 

EC (internal note) Conclusions of the Consultation Workshop with CSOs in the OPT on the 
Non State Actors Programme (22 & 24 February 2010) 

EC (internal note), Subgranting 

EC (Non paper), Strengthening the Civil Society Dimension of the ENP. Expanding the 
Proposals contained in the Communication to the European Parliament and the Council on 
“Strengthening the ENP” -– COM (2006) 726 FINAL OF 4 DECEMBER 2006 

EC, Communication “Governance in EU Consensus on Development” (2006) 

EC, Communication on “Governance and Development” (2003), EU Consensus on 
Development (2005) 

EC, Communication on NSA participation in Development (2002) 

EC, Regulation (EC) No 1905/2006 of 18 December 2006 establishing the financing 
instrument for development cooperation (2006) 

El-Kholy H. Tschirgi N., Local Governance in Complex Environments. Project Assessment, 
UNDP, Cairo, 2010 

Finland Representative Office, Activities supported in 2009-2010 with the Fund for Local 
Cooperation - LFC (unpublished, 2011) 

Fischer M., Civil Society and Conflict Transformation, Berghof, 2006 

Floridi M., Sanz Corella B., Verdecchia S., Capitalisation study on Capacity building support 
Programmes for Non State Actors under the 9th EDF, 2009 

FSD, Tableau de bord (2010, unpublished document) 

Giacaman G., In the throes of Oslo: Palestinian Society, Civil Society and the Future, Muwatin 
(www.muwatin.org/george/after_oslo.html) 

GTZ (http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/palaestinensische-gebiete/ … htm) 



 Page 91 of 99 ا���	
	 ا������ 

GTZ, Programme of Support for Civil Society at Local Level in the Palestinian Territories, 
2009 -2012 (http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/palaestinensische-
gebiete/20750.htm) 

Hanafi S., Tabar L., The emergence of a Palestinian Globalized Elite. Donors, International 
Organizations and Local NGOs, Institute of Jerusalem Studies – Muwatin, 2005.  

Hasson Sh., Supporting Jewish-Arab Relations – The Case of Jerusalem, NearEastQuarterly, 
2010 

Health Work Committees, Annual Report 2009 

Helpdesk Research Report: Civil Society and Accountability in the OPT, Governance and 
Social Development Resource Centre, 2010 

Helpdesk Research Report: NGOs in the Palestinian Territories, Governance and Social 
Development Resource Centre, 2010 

Hilal J., Civil Society in Palestine, a Literature Review (no date) 

ICP (http://icp.bethlehem.edu) 

ILO, Concept note. Support to Palestinian Cooperatives for Employment and Income 
Creation, 2010 

Institute of Law, Birzeit University (http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php) 

IrcJ (www.lrcj.org) 

Irish Aid, Human Rights and Democratisation Scheme’s Partners in Palestine, 2011 
(unpublished, 2011) 

JadI. (Birzeit University), NGOs: between buzzwords and social movements (no date) 

Jerusalem Coalition (http://www.civiccoalition-jerusalem.org/ccdprj.ps/new2/index.php) 

Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centres, IJAC’s Annual Report 2009 

Jerusalem Unit of the Office of the President, Strategic Multisector Development Plan for East 
Jerusalem”, Office of the President / European Union, Ramallah 2010  

Kasabreh G. , Accountability and Reliability. Enhancing Democratic Governance of 
Palestinian NGOs. A Voluntary Code of Conduct, NDC, 2010 

Kroessin R.M., “Islamic charities”, in Humanitarian Exchange Magazine, 38: 2007 
(www.odihpn.org) 

Lendman St., Freedom of Association Restrictions and Discrimination in Israel and Occupied 
Palestine, March 2010 (Thepeoplevoice.org) 

Lester Murad N., The Imperative to Decrease Palestinian Civil Society’s Dependence on 
International Aid. Concept Paper for Dalia Association, A Palestinian Community 
Foundation, Jerusalem, 2007 

Ma’an Network (http://www.maannet.org/) 

MaherI., Palestinian Civil Society in Search of an Identity, Common Ground News Service, 
2010 

MAS, Mapping of Non-Governmental Organizations in the West Bank and Gaza Strip, 
Ramallah, 2007 

MAS, Tracking External Donor Funding to Palestinian Non-Governmental Organizations in the 
West Bank and Gaza 1999 – 2008. A study commissioned by NDC and implemented by 
MAS, 2009 

Masader Portal (www.masader.ps) 



 Page 92 of 99 ا���	
	 ا������ 

MIFTAH, Annual Activities Report 2009 

Monaghan L., Careccia G., The Annexation Wall and its Associated Regime, Al-Haq, 
Ramallah, 2009 

NDC (NGO Development Center), (http://www.ndc.ps/main.php?id=110) 

NDC (NGO Development Center), Annual Report 2009  

NDC (NGO Development Center), Corporate Social responsibility and Palestinian Civil 
Society: Potential Cooperation, 2009 

NDC (NGO Development Center), Human Rights and Good Governance Secretariat in the 
oPT (no date) 

NDC (NGO Development Center), Human Rights/Good Governance Program, Proposal, 
March 2010 

NDC (NGO Development Center), NDC Enhances the Financial Conditions of the Poor and 
Marginalized Palestinians,Al-Dahriye Society for Rural Development, Hebron (Job Creation 
beneficiary NGO), (no date) 

NDC (NGO Development Center), Proposed Strategy for the Development of the Palestinian 
NGO sector, NDC, 2006 

NDC (NGO Development Center), Sector Development Program - Thematic Networks Grant 
Recipients (unpublished) 

NDC (NGO Development Center), Strategic Plan 2010 – 2014 

NDC (NGO Development Center), Supporting Palestinian Umbrella NGO Networks and 
Thematic Networks (no date) 

Netherlands Representative Office (NRO), Funded NGOs Project, 2010 (unpublished) 

Nicolaou-Garcia S., Civil Society in the West Bank. Between the Rock of Occupation & The 
stone of the Palestinian Authotiry, Middle East Monitor, 2010 

OMP, Building bridges to olive oil market. Promoting Olive Oil Production and Market Access 
for Small-Scale Olive Producers, ICP – University of Bethlehem, Bethlehem,2010 

Ophir A., Givoni M., Hanafi S., The Power of Inclusive Exclusion. Anatomy of Israeli Rule in 
the Occupied Palestinian Territories, Zone Books, New York, 2009 

PA, Ending the Occupation, Establishing the State, Program of the Thirteenth Government, 
August, 2009 

PAL Vision, Evaluation Study for the Exchange and reunion of Palestinian Israeli Youth 
aiming to urge the peace process through dialogue and accord, Palestinian Vision, 2008 

Palestinian Environmental NGO Network (http://www.pengon.org/) 

Palestinian Israeli Peace NGO Forum (http://www.peacengo.org/history.asp) 

Palestinian Legislative Council, Law of Charitable Associations and Community 
Organizations, Law No. 1, Year 2000 
(http://www.pogar.org/publications/other/laws/associations/charlaw-comorg-pal-00-e.pdf) 

Palestinian NGO Network – Gaza, PNGO Portal (http://pngoportal.org/arab/) 

Palestinian Women organizing in Jerusalem, UNDP – PAPP / Kvinna till Kvinna, 2010 

PARC – Gaza, Maintaining and Developing the Cash Crops Sector in Gaza Strip (2010 – 
2012), Proposal, 2010 

PARC – Gaza, Responding to the Early Recovery Needs and Enhancing the Livelihoods for 
Damaged Farmers and Areas in the Gaza Strip (2010 – 2012), Proposal, 2010 



 Page 93 of 99 ا���	
	 ا������ 

Partners in Creative Solutions, Support for Community Services Through Local NGOs in the 
OPT – External Evaluation Report, Welfare Association – Austrian Representative 
Office/Austrian Development Agency, 2008 

PCCJ (www.pcc-jer.org) 
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A.M. Qattan Foundation  Ramallah 

Al Haq Ramallah 
Al Haq Ramallah 

Al Majd Women Association Gaza 

Al-Najda Association for the Development of Palestinian Women Gaza 

Alternative information centre  Jerusalem 

Aman –Transparency Palestine Ramallah 
Arab Center For Agricultural Development Gaza 

ARD EL AFTAL /Palestine Hebron 

AWCSW, Association of Women Committees For Social Work  Ramallah 

AWCSW, Association of Women Committees For Social Work Ramallah 

Bisan Center for Research and Development Ramallah 
CAC, Community Action Center – Al-Quds University Jerusalem 

Caritas Jerusalem Jerusalem 

Coalition for Jerusalem  Jerusalem 

CWLRC - Center For Women's Legal Research & consulting Gaza 

Dalia Association Jerusalem 
DCI, Defense for Children International-Palestine Ramallah 

DWRC, Democracy and Workers’ Rights Center Ramallah 

Faisal Husseini Institute  Jerusalem 

Gaza Community Mental Health Programme Gaza 
General Union Of Disabled Palestinians Gaza 

HADAF, Center For Human Rights Gaza 

HWC – Health Work Committees  Ramallah 

HWC – Health Work Committees  Ramallah 

IPCC, International Peace and Cooperation centre  Jerusalem 
Jabalia Rehabilitation Society Gaza 

JCSER, Jerusalem center for social and economic rights Jerusalem 

Juzoor Foundation for Health and Social Development Ramallah 

Labor Resources Center  Gaza 

MA'AN Development Center  Ramallah 
MA'AN Development Center  Ramallah 

MAS, Palestine Economic Policy Research Institute Ramallah 

Miftah, Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue 
and Democracy Ramallah 

MUSAWA, Palestinian Center for the Independence of the 
Judiciary and the Legal Profession Ramallah 

Muwatin, The Palestinian Institute for the Study of Democracy Ramallah 

National Council for Development Hebron 
National Society for Democracy and Law Gaza 

NDC, NGO Development Center Ramallah 

NDC, NGO Development Center Ramallah 

PACF, Palestine Avenir for Childhood Foundation Gaza 
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SDPRC - Palestinian Commission for Refugees Rights Protection Gaza 

Palestinian counselling centre  Jerusalem 

Palestinian Food Industry Association Gaza 

Palestinian General Union Of Charitable Societies Ramallah 

Palestinian Hydrological Group Ramallah 
Palvision – Palestinian Vision Jerusalem 

Panorama Center Ramallah 

PARC, Palestinian Agricultural Relief Committees Ramallah 

PARC, Palestinian Agricultural Relief Committees Ramallah 
PARC, Palestinian Agricultural Relief Committees Ramallah 

PCDCR, The Palestinian Center for Democracy & Conflict 
Resolution Gaza 

PCPD, Palestinian Center for Peace and Democracy  Ramallah 
PENGON, Palestinian Environmental NGO Network Ramallah 

PFU, Palestinian farmers union Ramallah 

PFU, Palestinian farmers union Ramallah 

PHD - Palestinian Commission for Human Development  Gaza 

PNGO, Palestinian NGOs Network Ramallah 
PNGO, Palestinian NGOs Network – Gaza Strip  Gaza 

PYALARA, Palestinian Youth Association for Leadership And 
Rights Activation Ramallah 

Right To Live Society Gaza 
Rowwad Foundation for Development Work Gaza 

Rural women development institute  Ramallah 

Safe Agriculture Producing Cooperative SAPS Gaza 

Save the youth future Gaza 

Sawa Center Jerusalem 
Shams – Human Rights and Democracy Media Center Ramallah 

Sharek Youth Forum Ramallah 

Sharek Youth Forum – Gaza Gaza 

Teacher Creativity Center Ramallah 

University of Bethlehem - Institute community Partnership – ICP Bethlehem 
LDC - Wall damages registration committee Ramallah 

War child Holland Jerusalem 

War child Holland Jerusalem 

WCLAC - Women’s Centre for Legal Aid and Counseling  Ramallah 

WCLAC - Women’s Centre for Legal Aid and Counselling Ramallah 
Welfare Association  Ramallah 

Woman's Affairs Center – Gaza Gaza 

Young Artists Forum Ramallah 
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Alkarmel Youth Sports Club Hebron- Yatta, Al karmel 
Southern Society for Rehabilitation Hebron- Yatta 
Cooperative Association for Olive Pressing Hebron- Yatta- Al karmel 
Yatta Charitable Society Hebron- Yatta 
Alistklal Sports Club Hebron-Yatta, Raqaa 
Islamic Association for Orphans Care  Hebron- Yatta 
Community Based Rehabilitation – CBR Hebron- Yatta 
Hebron Rehabilitation Committee Hebron 
Family Development Foundation Hebron- Mashtal 
Women's Work Society Hebron- Mashtal 
Cooperative Association for Protecting and Developing 
Local Seeds 

Hebron- Halhoul 

Women's Programmes Center Nablus-Balata camp 
Hewar for Children Center Nablus 
Borqa Women Club-Rural Women Development Nablus-Borqa 
Mothers School Association Nablus-Sabastia 
Nablus Zakat Committee Nablus-Sabastia 
Tubas Charitable Society Tubas 
Green Agricultural Association Tubas - Kardalah 
Ein Albeeda Cooperative for handicrafts Tubas - Ein Albeeda 
Tamoun Cooperative for handicrafts Tubas-Tamoun 
Cooperative Rural Association for Saving and Credit Tubas 
Cooperative Association for Agricultural production Tubas-Tamoun 
Holy Tree Agricultural Cooperative Association Tubas 
Alaqaba Cooperative Association for Housing the Displaced Tubas-Alaqabeh 
Rural Women's charitable Association Tubas-Alaqabeh 
Jericho and Alaghwar cooperative for beekeeping Jericho- Aqabet Jaber camp 
Alqamar Charitable Society Jericho 
Jericho Women's Charitable Society Jericho 
Aloja Cooperative Association for Rural Development Jericho - Aloja 
Fisheries association Jericho-Mish Alkhatef 
Palestinian Women Relief Jericho 
Al Awda Center for Childhood and Youth Tulkarem 
Cultural Center for Child Development Tulkarem 
Al-Harah Theater Beit Jala 
Manhal Cultural Center for Women and Children Nablus- Rafidia 
Jerusalem Social Solidarity Association Jerusalem- 
Yaffa Cultural Center Nablus-Balata camp 
Sebastia Charitable Association (BARA'EM) Nablus-Sabastia 
Children Happiness Center Hebron 
Hekaya Theatre Foundation Ramallah-Um asharayet 
The Freedom Theater Jenin- Refugee Camp 
Innovation and Talent for Children and Youth Ramallah – Sateh marhaba 
Jabal Annar Club Nablus 
Jerusalemite Youth Culture Forum Jerusalem- Selwan 
Jifna Club Ramallah-Jifna 
Kofr Allabad Sports & Cultural Club Tulkerem-Kofr Allabad 
Kufr Ra'i Charitable Association for Development and 
Culture 

Jenin-Kufr Rai 

Popular Development Centre (Land Defense Committee) Ramallah 
Nur Shams Association for Handicapped Rehabilitation Tulkarem-Nur Sams 
Women Program Center Tulkarem-Nur Sams 
Palestinian Child Arts Center Hebron 
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Jerusalem Culture and Civilization “ SIWAR” Jerusalem- Silwan 
Jenin Association for family interdependence and solidarity Jenin 
Youth Development Society Nablus-Sebastia 
Rural Women Development Society Nablus-Sebastia 
Youth and Childhood Ajyal Center Jenin-Berqin 
Women's Charitable Society Alola Salfeet-Qarawa 
Center for Palestinian Women Development in AL-Aghwar Jericho –Jiftlik 
Dar Al-Fonon Wa Al-Torath Center Nablus 
Women's Cultural Society for Palestinian Popular Heritage Jenin 
Mother Guidance & Child Care Society Nablus 
Sourif Association for Higher Education Hebron-Surif 
Women and Family Affairs Center Nablus 
Alaqaba Agricultural Cooperative Association Tubas-Alaqaba 
Cultural Forum Society Qlqilia 
Local Committee for Rehabilitation Nablus - New Askar camp 
Borqa Women Society for Social Development Nablus-Borqa 
Borqa Cultural and Social Sports Club Nablus-Borqa 
Bardala Cooperative Association for Herbs Tubas-Bardala 
AFAQ for Development Eastern Gaza, Gaza 
Safe AgriculturE Producers Society Biet Hanoun, North Gaza 
Women's Programme Center Tal El Sultan-Rafah 
BENA' for Empowerment and Development Jabalia Village , North Gaza 
Al Rahma Society for Charitable  Jabalia Camp, North Gaza 
Al Ata'a Al Khairya Beit Hanound, North Gaza 
Beit Lahia Development association Beit Lahia, Gaza 
Labor Resources Center Gaza City, Gaza 
Society for the care of disabled families Rafah, Gaza 
Deir El-Balah Rehabilitation Society D/Balah, Gaza 
Buriej Society Care and Rehabilitation Buriej Camp, Middle Area, 

Gaza 
Agriculture Cooperatives for Strawberries, Vegetables and 
flowers Producers Association 

Beit Lahia, North Gaza 

Psycho Social Support Association Remal, Gaza 
Palestine Association for serving society Beach Camp, Gaza 
Northern Association for Social Development North Gaza - Jabaliya camp 
Al Karamah Commission for Culture and Art Rafah, Gaza 
Hiker el Jamie` youth organization D/Balah, Gaza 
Al Satter Al Gharbi for Developing Community and Farmers Kh/Younis, Gaza 
Culture and Arts Gaza Association Gaza City Gaza 
Children’s Friends Society Jabalia City, Gaza 
Human First Charity Association Jabalia Camp, Gaza 
Al Ahleya Association for the Development of Palm and 
Dates 

D/Balah, Gaza 

Association of Culture, Arts and Popular heritage Beach Camp, Gaza City 
El Wafa charitable society Al shejaeya, Gaza 
Remedial Education Center Jabalia Camp, Gaza Strip 
Palestinian National Association for Youth Gaza 
Benevolent Community Center Association Beit Lahia, North Gaza 
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