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الملخص التنفيذي

فــي  كانــون الثانــي 2011م. أطلــق مكتــب ممثليــة االتحــاد األوروبــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واألونــروا دراســًة 
تحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين. وقــد تــّم إنجــاز الدراســة فــي أيــار 2011م. وفــي  تشــرين األول 
2014م تــم إطــالق دراســة ثانيــة تهــدف إلــى تحديــث وتوســيع الدراســة التحليليــة التــي أجريــت فــي عــام 2011 بدعــم 
مــن برنامــج االتحــاد األوروبــي لتمكيــن المجتمــع المدنــي فــي جنــوب المتوســط. وقــد تــم إنهــاء العمــل البحثــي فــي 

كانــون األول عــام 2014 حيــث ســنأتي علــى ذكــر النتائــج الرئيســية للدراســة فــي هــذا التقريــر. 

أجريــت الدراســتان فــي إطــار سياســات االتحــاد األوروبــي لدعــم المجتمــع المدنــي فــي الــدول الشــريكة. رّكــزت هــذه 
السياســات بشــكل متزايــد، خاصــة بعــد “الربيــع العربــي” فــي عــام 2011م، علــى دعــم إشــراك منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي الحــوار بشــأن السياســات والحوكمــة، وليــس فقــط فــي تنفيــذ المشــاريع والبرامــج وإنمــا كشــركاء فــي 
عمليــة صنــع السياســات وإدارة المــوارد العامــة. وبالتالــي االعتــراف بشــرعية وقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 

القيــام بــدور مســتقل وفّعــال بالشــراكة مــع المؤسســات العامــة ومــع اآلخريــن.

ويســتند اإلطــار النظــري للدراســة علــى مجموعــة مــن المفاهيــم واألدوات التحليليــة، تهــدف إلــى التعــّرف علــى 
ــر المجتمــع المدنــي، وتحليــل الديناميــات والعمليــات التــي تشــارك فيهــا  الالعبيــن الرئيســيين المشــاركين فــي تطوي
منظمــات المجتمــع المدنــي، وتحديــد االحتياجــات الرئيســية فــي مجــال بنــاء القــدرات والتطويــر المؤسســاتي لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي. ولــم ترّكــز الدراســة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة فقــط، بــل علــى مجموعــة شــاملة ومتنوعــة مــن 
المنظمــات التــي يمكــن تحليلهــا مــن خــالل أربعــة مســتويات تنظيميــة رئيســية هــي: المنظمــات الشــعبية والمنظمــات 
المجتمعيــة القاعديــة )المســتوى األول( والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات أخــرى وســيطة )المســتوى الثانــي(، ثــم 

المنابــر المحليــة والقطاعيــة/ التخصصيــة والوطنيــة )المســتويين الثالــث و الرابــع(.

ومــن منظــور منهجــي، فقــد تمّيــزت الدراســة التحليليــة ببعــض المالمــح الرئيســية المحــددة، والتــي تشــتمل علــى: 
)العمليــات  الواقعيــة”  “العناصــر  دمــج  وكذلــك  والنوعيــة  الكميــة  المعلومــات  مــن  كل  دمــج  أي  التشــاركي.  النهــج 
والمواقــف، والمــوارد، واإلجــراءات، وغيرهــا(، و”العناصــر المعرفيــة” )مثــل عكــس الواقــع، وأهــداف وغايــات و توقعــات 
ذوي العالقــة ، ومــا إلــى ذلــك(، وأخيــًرا زيــادة المعرفــة والمعلومــات المتوفــرة. وقــد اســتخدمت مجموعــة متنوعــة مــن 
مصــادر المعلومــات، بمــا فــي ذلــك مصــادر الوثائــق، ونشــاطات قائمــة علــى المشــورة واالستشــارات، مثــل المقابــالت 

ــة، وورش العمــل، والمســوحات القائمــة علــى االســتبيانات. ــة، لقــاءات المجموعــات البؤري الفردي

القضايا والرهانات على المستوى الوطني

تشــرف منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين علــى جــزء كبيــر مــن الخدمــات االجتماعيــة. ومــع هــذا فقّلمــا يتــم 
االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي كالعبيــن يســاهمون فــي صنــع السياســة والحوكمــة. ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة 
ــة بشــكل أقــوى،  ــة والوطني منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، علــى المســتويات المحلي

يعتبــر أمــًرا بالــغ األهميــة بالنظــر إلــى الحقائــق الراهنــة فــي فلســطين وأهمهــا:
ــة 	  ــر االحتــالل اإلســرائيلي ليــس فقــط علــى قــدرة وإمكاني ــات المتعلقــة بتأثي ــن الســائد والدينامي جــو عــدم اليقي

منظمــات المجتمــع المدنــي علــى العمــل، بــل تأثيــره العميــق علــى التالحــم والتماســك االجتماعــي الفلســطيني 
والتنميــة االقتصاديــة وعلــى أي أمــل للســالم فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك ثقــة الجمهــور فــي الســلطات العامــة 

وشــرعيتها.
الهويــة غيــر الواضحــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي نفســها وعالقتهــا الغامضــة مــع الســلطات العامــة، والتــي تعيــق 	 

إمكانيــة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي آليــات الحوكمــة والسياســات. كمــا أّن االنقســام بيــن األراضــي 
الفلســطينية )الضفــة الغربيــة المقســمة الــى مناطــق أ و ب و ج وفصلهــا عــن القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة( يؤثــر 
علــى تشــكيل وأنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي، ويخلــق احتياجــات ومطالــب مختلفــة، ويســاهم فــي ظهــور 
هويــات مختلفــة وكذلــك فــي نشــوء نزاعــات. ويحــول هــذا الواقــع دون قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
لعــب دور فــي صيانــة الوحــدة الفلســطينية وخلــق الروابــط بيــن الشــعب والســلطات العامــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن واقــع التقســيم الجغرافــي يحــّد مــن قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى إنتــاج المعرفــة وربــط المعلومــات 

والحفــاظ علــى الثقافــة والهويــة وتســهيل صياغــة السياســات ذات الصلــة.
تجــّذر عمليــة الالمركزيــة فــي الدســتور الفلســطيني، والتــي ُتــدار مــن األعلــى إلــى األســفل، وغالًبــا مــا تكــون غيــر 	 

فعالــة. ويتطلــب هــذا الواقــع مــن منظمــات المجتمــع المدنــي القيــام بــدور نشــط، كالعبيــن منظميــن، لرفــع صــوت 
ووجهــات نظــر المواطنيــن علــى مســتوى صنــع القــرار. و باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي 
بحاجــة إلــى العمــل عــن قــرب وكثــب مــع الســلطات المحليــة فــي الدعــوة والمناصــرة لكــي تفضــي إلــى عمليــة 
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االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي ليــس فقــط “كالعبيــن يقدمــون الخدمــات”، ولكــن األهــم مــن ذلــك كالعــب 
رئيــس ذي دور أساســي فــي صنــع القــرار والتنميــة المحليــة.

تتطلــب عمليــات االبتــكار مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أن تلعــب دوًرا أقــوى، ســواء فــي إنتــاج أو نشــر المعرفــة 	 
ــة  ــادة أهمي ــي األخــرى - مــن أجــل زي ــك منظمــات المجتمــع المدن ــن الجامعــات والمجتمــع - وكذل ــاء الجســور بي وبن

عملهــا وتوثيــق صلتــه بالموضــوع.
عمليــات التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي المنخرطــة والفعالــة وبيــن العبيــن آخريــن مثــل المنظمــات غيــر 	 

الحكوميــة الدوليــة )INGOS( والمنظمــات الدوليــة )IOS(، عــادة مــا ترافقهــا كثيــر مــن ديناميــات المنافســة بيــن 
الالعبيــن المحلييــن والدولييــن، فضــال عــن الميــل - فــي كثيــر مــن األحيــان مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة للمشــاركة فــي تنفيــذ المشــروع بشــكل مباشــر. وفــي مثــل هــذا اإلطــار فــإّن نمــاذج الشــراكة الجديــدة 
ــز تولــي أدوار جديــدة مــن قبــل الشــركاء الدولييــن، بمــا فيهــا تلــك ذات العالقــة  ــر مــن أجــل تعزي تحتــاج إلــى تطوي

ــًرا. ــر تأثي ــكار وممارســة ضغــط سياســي أكث باالبت

القضايا والرهانات المحددة على المستوى المحلي

باإلضافــة إلــى المخاطــر والتحديــات فــي ســيرورة إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى الوطنــي، فــإن 
بعــض العمليــات تولــد قضايــا وتحديــات علــى المســتويات المحلية/اإلقليميــة. وتشــمل علــى وجــه التحديــد التالــي:

إيجــاد آليــات تســمح للمواطنيــن فــي قطــاع غــزة أن يكــون لهــم صــوت مســموع فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي 	 
أعقــاب العمليــة العســكرية اإلســرائيلية فــي تمــوز-آب 2014م.

تصاُعــد “حــّدة” ممارســات االحتــال اإلســرائيلي فــي القــدس الشــرقية، والتــي تحــول دون عمــل منظمــات 	 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني وتخلــق بيئــة صعبــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المدينــة. ونتيجــة لذلــك، 
فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القــدس الشــرقية تعمــل فــي مســاحة تتســم بعــدم اليقيــن، وبعــدم وجــود 

ــة. شــركاء للحــوار، وبالعزل
الحاجــة إلــى القيــام بــدور فّعــال لضمــان دمــج أفضــل للمصالــح واحتياجــات المجتمعــات الواقعــة فــي “المنطقــة 	 

ج” مــن الضفــة الغربيــة لتتضمنهــا سياســات الســلطة الفلســطينية ولتشــملها الخدمــات المقّدمــة مــن قبــل 
الفلســطينية. الحكوميــة  المؤسســات 

مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوكمة والحوار وصنع السياسات

هنــاك عــدد مــن المبــادرات التــي تشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال الحوكمــة وحــوار السياســات 
علــى المســتويات المحليــة والمركزيــة. و فــي معظــم تلــك المبــادرات تتــم دعــوة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن قبــل 
الســلطات العامــة للمشــاركة فــي النقــاش العــام للسياســات. وتنــدرج هــذه المبــادرات ضمــن الفئــات التاليــة فــي التقريــر:

تطوير السياسات وصياغة القوانين.	 
تعزيز الحوكمة والمسؤولية االجتماعية.	 
تحسين تقديم الخدمات العامة.	 
دعم الالمركزية والحكم المحلي.	 
دعم تحسين فعالية عملية التعاون الدولي.	 
دعم الحمالت الدولية وحوار السياسات على المستويين اإلقليمي والدولي.	 

وعلــى الرغــم مــن هــذه المجموعــة الواســعة مــن المبــادرات والخبــرات، فمــا زالــت مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي صنــع السياســات والحوكمــة ضعيفــة، وغالًبــا محــدودة األثــر. و يرجــع هــذا إلــى نقــص المســاحة االجتماعيــة المعتــرف 
بهــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، وإلــى المنافســة ونقــص الثقــة بيــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي، والشــرعية المحــدودة، وضعــف تواصــل المنظمــات مــع قواعدهــا الشــعبية، والتركيــز بشــكل حصــري 

علــى تقديــم الخدمــات.

وبالنظر إلى التجارب السابقة، يمكن تحديد الدروس المستفادة التالية:
يمكــن أن تلعــب المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة مهاًمــا رئيســية للبــدء فــي تعزيــز الحوكمــة والقيــام بمبــادرات . 1

لحــوار السياســات، مثــل: تســهيل االبتــكار وتبــادل التوّجهــات والمعلومــات والمعرفــة مــن دول أخــرى، وتيســير 
ــة أو القــدرة علــى  ــات المتعلقــة بالنواحــي القانوني ــل لهــذه المنظمــات للتغلــب علــى العقب الوصــول إلــى التموي
الوصــول لمواقــع أولئــك المموليــن، والتــي بدورهــا تعيــق الوصــول إلــى التمويــل بشــكل عــام، وخلــق بيئــة أكثــر أمًنــا 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة للعمــل فيهــا، إلــخ.
ــل المســتقلة . 2 ــات التموي ــة فــي آلي ــة وجــود تعددي ــى أن إمكاني ــرات والظــروف فــي فلســطين إل ــّوع الخب يشــير تن

ــة علــى حــد ســواء، هــو حاجــة وفرصــة. ــة والوطني والمختلفــة، وإشــراك كل مــن الجهــات المانحــة الدولي
أكثــر المبــادرات نجاًحــا هــي تلــك التــي ال تســتند فقــط علــى نقل المعرفــة والمعلومات من خالل التدريب وورشــات . 3

العمــل، وإنمــا تلــك التــي تتضمــن دعــم التماســك المؤسســي مــن خــالل مجموعــة مــن أنشــطة المتابعــة، بمــا فــي 
ذلــك المســاعدة الفنيــة، وفــي بعــض الحــاالت توفيــر المــوارد )بمــا فــي ذلــك التمويــل “األساســي/البرامجي” أو 

المؤسســاتي للمؤسســة نفسها(.

رؤية تحليلية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية

هنــاك 2,793 منظمــة مجتمــع مدنــي موزعــة علــى فلســطين1. حوالــي 57٪ مــن هــذه المنظمــات تعمــل فقــط فــي 
نطــاق منطقــة محصــورة جغرافًيــا، مثــل: قريــة واحــدة، أو مدينــة معينــة فــي نطاقهــا الجغرافــي، أو فــي بعــض الحــاالت، 
مقاطعــة أو محافظــة. بينمــا 43٪ األخــرى مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تعمــل ضمــن منطقــة جغرافيــة بأكملهــا أو 
فــي كل أنحــاء فلســطين. كمــا أن توزيــع األنشــطة يشــير إلــى أنــه حتــى لــو كانــت كل المنظمــات تعــرف نفســها علــى 
أنهــا “منظمــات غيــر حكوميــة” وتتنافــس للحصــول علــى التمويــل بشــكل متســاو، فإنــه يمكــن تصنيــف مــا يقــرب مــن 
60٪ غالبــا مــن هــذه المنظمــات. بأنهــا “منظمــات مجتمعيــة قاعديــة” أو مجموعــات ذات “مســاعدة ذاتيــة” أقامتهــا 
مجموعــة مــن األفــراد يطمحــون إلــى حــل المشــاكل المحليــة وتحســين أوضــاع مجتمعاتهــم المحليــة. وقــد لوحــظ أن عــدًدا 
قليــاًل فقــط مــن المنظمــات يركــزون عملهــم علــى قطــاع واحــد مــن النشــاط، والبعــض اآلخــر يعمــل فــي مــا ال يقــل عــن 
2 أو 3 مــن القطاعــات، كمــا أن نصــف المنظمــات الفلســطينية علــى األقــل تعمــل علــى 4 أو 5 أو حتــى فــي عــدد أكثــر 

مــن القطاعــات. إن نقــص تخصــص منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني لهــو مســألة مثيــرة للقلــق واالهتمــام.

حيــث أنــه مــا لــم تكــن المنظمــة كبيــرة جــدا ولديهــا عمــر زمنــي طويــل نســبًيا فإنــه مــن غيــر الواقعــي أن تمتلــك القــدرة 
الفنيــة الالزمــة لالنخــراط فــي العديــد مــن القطاعــات، األمــر الــذي يتطلــب تراكــم وإنتــاج المعرفــة المتخصصــة لديهــا.

وقــد تــم إجــراء تحليــل محــدد لاحتياجــات الرئيســية للمجموعــات والمســتويات المختلفــة للمنظمــات المدنيــة 
الفلســطينية وقــد تــم عرضهــا علــى نطــاق واســع فــي هــذا التقريــر. وقــد أظهــر التحليــل النتائــج الرئيســة الــواردة 
أدنــاه. علًمــا بــأن احتياجــات المنظمــات المجتمعيــة الناشــئة والمنظمــات الشــعبية والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 

والمنظمــات األخــرى مــن المســتوى األول تشــمل الحاجــة لمــا يلــي:
	.تطوير تصور لدور هذه المنظمات علي المستوى الشعبي/ القاعدي أو المحلي
	 االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول بشــكلها ووضعيتهــا الحاليــة كالعبيــن يمكــن أن يكــون

ــة، دونمــا الحاجــة إلــى التحــول لكــي تصبــح  لهــم دور فاعــل فــي الحوكمــة وحــوار السياســات والنشــاطات التنموي
“منظمــات غيــر حكوميــة” مــن المســتوى الثانــي لكــي يتــم اإلقــرار أو االعتــراف بهــا.

	/تعزيــز المؤسســات القائمــة لمســاعدتها فــي القيــام بــدور فاعــل فــي حــوار السياســات، بــداًل مــن إنشــاء أجســام
منظمــات قاعديــة جديــدة.

	 التقليــل مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تزيــد المنافســة علــى المســتوى المحلــي، وتزيــد مــن الشــراكات
العموديــة غيــر المتكافئــة.

	 دعــم النشــاطات التــي تميــل المنظمــات القاعديــة لتنفيذهــا باســتقاللية، وليــس نتيجــة لمقترحــات أو مطالــب
ــة. خارجي

وقد كانت االحتياجات المستجدة لمنظمات المجتمع المدني من المستوى الثاني )المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات أخرى وسيطة( هي كما يلي:

	.تحديد هوية ودور هذه المنظمات من المجتمع المدني من هذا المستوى
	 تشــارك المعرفــة ونشــرها بهــدف تطويــر القــدرات لكــي تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي قــادرة علــى المشــاركة

بفاعليــة فــي قضايــا التنميــة.
	 إيجــاد بيئــة مــن شــأنها تســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالمشــاركة بفاعليــة فــي حــوار السياســات، الحكــم

المحلــي، وعمليــات االبتــكار.

1 مقابلة مع وزارة الداخلية )7 ديسمرب 2014(. اسرتجاع البيانات من قاعدة بيانات الوزارة
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وقــد ظهــرت االحتياجــات التاليــة لمنظمــات الشــبكات القطاعيــة )ذات الموضــوع( أو الشــبكات الجغرافيــة )المنظمــات 
المدنيــة فــي المســتوى الثالــث(:

	 الحاجــة لمراجعــة اإلطــار القانونــي الحالــي والقائــم علــى قانــون 2000/1- لتســهيل التســجيل الرســمي للشــبكات
الجغرافيــة )المناطقيــة( أو الشــبكات  القطاعية/التخصصيــة حــول الموضــوع.

	.الحاجة لدعم الشبكات القائمة لضمان هيكليات عاملة ونشطة وظيفيا
	.الحاجة لدعم الشبكات القائمة لتحديد استراتيجياتها التنموية الخاصة بها

وقد اتسمت منظمات المستوى الرابع، بما فيها الهيئات التمثيلية والشبكات الوطنية، في السنوات الثالثة 
الماضية بزيادة حيويتها، وفي هذا اإلطار ظهرت االحتياجات التالية: 

	.دعم الشبكات القائمة من أجل إنشاء هيكليات فاعلة وظيفيا
	 دعــم الشــبكات القائمــة لتحديــد اســتراتيجياتها التنمويــة، اســتنادا إلــى تحليــل توقعــات المنظمــات أعضــاء هــذه

الشــبكات، وتحديــد الخدمــات والوظائــف التــي لــن تولــد المنافســة والصراعــات فيمــا بينهــا، بمــا فــي ذلــك المهــام 
ــاج المعرفــة وتشــاركها فيمــا بينهــا، تبــادل ونشــر المعلومــات، وكذلــك نشــر  والوظائــف المتعلقــة بالمناصــرة، إنت

االبتــكار.
	 دعــم مهــام الســكرتاريا التنفيذيــة للشــبكات ، وجمــع المعلومــات ونشــرها، ومهمــات التشــبيك وذلــك إلتاحــة

الفرصــة لتوطيــد تضافــر الجهــود وزيــادة الوحــدة التنظيميــة وتماســك تلــك الشــبكات.
	 علــى مختلــف المدنــي  المجتمــع  مــع منظمــات  للتواصــل  العامــة كقنــوات  التمثيليــة  الهيئــات  بــدور  االعتــراف 

الوطنــي. المســتوى  علــى  السياســات  حــوار  وآليــات  الحوكمــة  مجــاالت  فــي  شــرعيين  كالعبيــن  المســتويات، 

اإلستنتاجات والتوصيات

يمكــن اعتبــار انعــدام الرؤيــة االســتراتيجية والمشــتركة للــدور المفتــرض أن تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، نقطــة 
ضعــف أساســية لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني. بينمــا تتعلــق نقــاط الضعــف األخــرى بميــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي للبقــاء »محصــورة« فــي خانــة تقديــم الخدمــات، وفقــدان روابطهــا وعالقاتهــا مــع جمهورهــا ومجتمعهــا 
المحلــي، واالعتمــاد علــى الجهــات المانحــة والالعبيــن السياســيين اآلخريــن، واالســتمرار فــي العمــل المنعــزل والتخلــي 

عــن المشــاركة واالنخــراط فــي االبتــكارات. إلــخ.

وتأتــي نقــاط ضعــف منظمــات المجتمــع المدنــي نتيجــًة لديناميــات داخليــة )منهــا مــا يتعلــق بآليــات الحوكمــة الداخليــة( 
وأخــرى خارجيــة )مثــل تلــك المســتمدة مــن نقــص االعتــراف مــن المجتمــع ومــن الدعــم المحــدود مــن المنظومــة 
ــار  ــد بعــض االحتياجــات التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن االعتب ــات فمــن الممكــن تحدي ــاًء علــى هــذه الدينامي ــة(. وبن القانوني

لتطويــر مشــاركة أقــوى لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي السياســات والحوكمــة المحليــة والتنميــة.
• رغــم وجــود بعــض الميــول للتعــاون والتشــبيك، فمــا زالــت وضعيــة العزلــة الذاتيــة ســائدة فــي منظمــات المجتمــع 	

المدنــي. إذ تميــل هــذه المنظمــات إلــى التركيــز بالقيــام بوظائفهــا واألداء الخــاص بهــا بشــكل فــردي. وفــي كثيــر 
مــن األحيــان توجــد منافســة بيــن المنظمــات التــي تقيــم عالقــة مــع العبيــن آخريــن )بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع 
المدنــي األخــرى والســلطات المحليــة والقطــاع الخــاص، وغيرهــا(. ولذلــك، هنــاك حاجــة إلــى دعــم المبــادرات التــي 
مــن شــأنها أن تبنــي جســوًرا بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها، وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والالعبيــن 

اآلخريــن ذوي الصلــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الشــراكات مــع القطــاع الخــاص والســلطات المحليــة.
• تعتبــر الشــبكات واالتحــادات والهيئــات التمثيليــة العامــة والمنابــر الوطنيــة مجموعــة مــن الالعبيــن الذيــن يــؤدون 	

دوًرا رئيســًيا فــي تطويــر مشــاركة أكبــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي حــوار السياســات وآليــات الحوكمــة. إال أّن 
هــذه الهيئــات مــا زالــت ضعيفــة، ودورهــا غيــر محــدد، ممــا قــد يفضــي عــادًة إلــى منافســة وصراعــات بيــن المنظمــات 
األعضــاء، وكذلــك بيــن »المنظمــات الجماعيــة« المختلفــة. لــذا فثمــة حاجــة لتشــجيع الهيئــات التمثيليــة العامــة علــى 
تعريــف دورهــا المحــّدد وممارســة مهامهــا وفًقــا لذلــك. وعلــى مثــل هــذه األدوار أن تتعلــق باألســاس بالتشــبيك، 
وإدارة المعرفــة، ووضــع جــدول أعمــال مشــترك للسياســات، والتمثيــل فــي المحافــل المحليــة والوطنيــة والدوليــة. 

وينبغــي تخصيــص مــوارد محــددة »للمنظمــات الجماعيــة« لكــي تــؤدي دورهــا.
• إن المنظومــة القانونيــة القائمــة ليســت داعمــة تماًمــا لحريــة التنّظــم أو تكويــن الجمعيــات وتحديــد نطــاق وحريــة عمــل 	

منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكنهــا أيًضــا تشــكل عامــاًل مســبًبا لمجموعــة متنوعــة مــن العمليــات المتصلــة بالحوكمــة 
الداخليــة للمنظمــات وعالقتهــا بقواعدهــا وجمهورهــا المحلــي، وقدرتهــا وتوجههــا للتعــاون. وبالتالــي فهنــاك حاجــة 
إلــى مراجعــة اللوائــح التنفيذيــة الحاليــة مــن أجــل صياغــة قوانيــن ولوائــح تنفيذيــة جديــدة، تأخــذ بعيــن االعتبــار األشــكال 
ــا حاجــة إلــى  المختلفــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، واألدوار المتنوعــة التــي تقــوم بهــا. وفــي هــذا اإلطــار، فهن
تطويــر إجــراءات تســجيل محليــة مبّســطة لمنظمــات المجتمــع المحلــي القاعديــة، لكــي ال يتــم إجبارهــا علــى تبّنــي 

الشــكل الرســمي للمنظمــات غيــر الحكوميــة.
• حتــى فــي حالــة وجــود بعــض المســاحات لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات. 	

فالمالحــظ هــو أن الوضعيــة الغالبــة هــي تهميــش منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مــا يتعلــق بالعالقــة مــع الالعبيــن 
والمســتقلة  الفاعلــة  المشــاركة  أمــام  كبيــرة  الوضعيــة عقبــًة  السياســية. وتشــّكل هــذه  الحكومييــن واألحــزاب 
ــذا فهنــاك حاجــة أساســية لتقديــم الدعــم  لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وآليــات حــوار السياســات. ل
الدبلوماســي والسياســي مــن أجــل تعزيــز اعتــراف أوســع بشــرعية انخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي مع الســلطات 

الحكوميــة العامــة فــي عمليــات وضــع ومراقبــة السياســات، والخدمــات، ودعــم عمليــة التحــّول الديمقراطــي.
• تعتمــد المســاحات والفــرص المتاحــة للمشــاركة فــي الحوكمــة وحــوار السياســات بشــكل كبيــر علــى التدخــل المباشــر 	

مــن الجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة. ومــن أجــل مواصلــة توســيع هــذه المســاحات وجعلهــا أمــًرا اعتيادًيــا مألوًفــا، 
بــدال مــن أن تكــون مجــّرد “مشــروع” أو “برنامــج” لغــرض أو هــدف محــّدد، فإنهــا بحاجــة لتشــمل آليــات حكــم تشــاركية 
فــي جميــع مبــادرات التعــاون، علــى مختلــف المســتويات وفــي جميــع الخطــوات )التشــخيص والصياغــة والرقابــة 
والتقييــم( ولتشــمل آليــات حكــم تشــاركية فــي جميــع المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز ودعــم الخدمــات العامــة )فــي 

لجــان الرقابــة واإلدارة(.
• لقــد تلقــت منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن أنشــطة التدريــب وبنــاء القــدرات 	

لعــدة ســنوات. ومــع ذلــك، غالًبــا مــا بقــي تأثيــر هــذه األنشــطة محــدوًدا. ولكــي تصبــح عمليــة تشــارك المعرفــة ونقــل 
التكنولوجيــا ونشــر المعلومــات أداًة مؤثــرة فــي تنميــة وتطويــر منظمــات المجتمــع المدنــي، فينبغــي قلــب التوّجــه، 
مــن أنشــطة التدريــب التــي تســتهدف األفــراد إلــى عمليــات “تنميــة القــدرات المؤسســاتية” بمــا يشــمل تقديــم 

المســاعدة والدعــم علــى المــدى الطويــل للمنظمــات المشــاركة.
• إن معظــم المنظمــات الفلســطينية منخرطــة فــي قطــاع تقديــم الخدمــات، وتســتقي تمويلهــا األساســي مــن 	

ــن  ــدى الشــراكات بي ــدى المنظمــات ول ــر ل ــا مــن التوت ــق وضًع ــرة أو متوســطة األمــد. ممــا يخل خــالل مشــاريع قصي
ــز  ــا. وبالتالــي فــإّن تعزي ــر المنظمــات علــى اســتثمار مواردهــا الثمينــة فــي تجنيــد األمــوال حصرًي المنظمــات، ويجب
الدعــم للمبــادرات طويلــة األمــد والتمويــل األساســي )core funding( لمؤسســة يشــكّل شــرًطا أساســًيا لتمكيــن 
هــذه المنظمــات مــن االنخــراط بشــكل أكبــر وأكثــر كثافــة وفاعليــة فــي عمليــات الحوكمــة وحــوار السياســات، 
وتحســين جــودة ونوعيــة العمــل والمســاءلة أمــام الشــركاء وأمــام الجمهــور المحلــي، وتعزيــز التعــاون مــع الســلطات 

العامــة علــى المســتويين المحلــي والوطنــي.

ــر، اســتناًدا إلــى مراجعــة اســتراتيجية دعــم منظمــات المجتمــع  ــًدا فــي هــذا التقري لقــد تــم اقتــراح توصيــات أكثــر تحدي
المدنــي للعــام 2011م، ومراجعــة “خارطــة الطريــق التــي أعدهــا االتحــاد األوروبــي لمشــاركة المجتمــع المدنــي علــى 
مســتوى الدولــة، 2014-2017”. وقــد أخــذت هــذه التوصيــات بعيــن االعتبــار، علــى وجــه التحديــد، نمــاذج تحســين البيئــة 
المؤسســاتية والتشــغيلية لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وطــرق تحســين قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي، وإمكانيــة 

تحســين مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات.

وأخيــرا، تــم تقديــم التوصيــات فيمــا يتعلــق بمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي األنشــطة التــي ينفذهــا االتحــاد 
األوروبــي فــي القطاعــات ذات االهتمــام أو التركيــز فــي ســياق إطــار الدعــم الفــردي - “دعــم الحكــم علــى المســتويات 
المحليــة والوطنيــة”، “دعــم القطــاع الخــاص والتنميــة االقتصاديــة”، و “دعــم الميــاه وتطويــر األراضــي”، وكذلــك 

االحتياجــات الناشــئة فــي المناطــق الجغرافيــة المختلفــة مــن فلســطين.
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1. الخلفية 

1.1 اإلطار المؤسساتي

فــي  كانــون الثانــي 2011م. أطلــق مكتــب ممثليــة االتحــاد األوروبــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والمناطــق 
الواقعــة تحــت ســيادة األونــروا دراســًة تحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين. وقــد تــّم إنجــاز الدراســة 
ــث  ــى تحدي ــة تهــدف إل ــم إطــالق دراســة ثاني ــار 2011م. وفــي تشــرين األول 2014م تشــرين األول 2014م ت فــي أي
وتوســيع الدراســة التحليليــة التــي أجريــت فــي عــام 2011 بدعــم مــن برنامــج االتحــاد األوروبــي لتمكيــن المجتمــع المدني 

فــي جنــوب المتوســط. وقــد تــم إنهــاء العمــل البحثــي فــي ديســمبر كانــون األول عــام 2014.

أجريــت الدراســتان ضمــن إطــار سياســات االتحــاد األوروبــي لدعــم المجتمــع المدنــي فــي البلــدان الشــريكة. رّكــزت هــذه 
السياســات بشــكل متزايــد، خاصــة بعــد “الربيــع العربــي” فــي عــام 2011م، علــى دعــم إشــراك منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي الحــوار بشــأن السياســات والحوكمــة، وليــس فقــط فــي تنفيــذ المشــاريع والبرامــج وإنمــا كشــركاء فــي 
عمليــة صنــع السياســات وإدارة المــوارد العامــة. وبالتالــي االعتــراف بشــرعية وقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 

القيــام بــدور مســتقل وفّعــال بالشــراكة مــع المؤسســات العامــة ومــع الالعبيــن اآلخريــن.

وقد أصبح االعتراف بدور واســتقاللية منظمات المجتمع المدني يشــكل محور المرســوم الرئيســي لمفوضية االتحاد 
األوروبــي المســمى: “جــذور الديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة: مشــاركة أوروبــا مــع المجتمــع المدنــي فــي العالقــات 
الخارجيــة” الصــادر فــي عــام 2012. وفــي هــذا اإلطــار، وفــي ســياق التعــاون مــع االتحــاد األوروبــي فــي فلســطين، 
أجريــت عمليــة تشــاور واســعة مــع الجهــات المعنيــة بغــرض شــرح وتوضيــح اســتراتيجية تعــاون االتحــاد األوروبــي لســنوات 
متعــددة “إطــار دعــم واحــد 2014-2015” وصياغــة خارطــة طريــق االتحــاد األوروبــي لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي، 

والتــي اعُتمــدت مــن جانــب االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي فــي يونيــو 2014.

2.1 األهداف

الهــدف العــام مــن الدراســة التحليليــة هــو تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي الشــؤون العامــة وفــي إعــداد وتنفيــذ 
ومراقبــة اســتراتيجيات التنميــة، وذلــك تمشــًيا مــع خطــة التنميــة الوطنيــة للســلطة الفلســطينية الحاليــة )2016-2014(.
والهــدف المحــدد هــو: “تحديــث وترقيــة الدراســة التحليليــة الموجــودة مــن عــام 2011 مــن خــالل توســيع نطاقهــا، مــن 
أجــل توفيــر نظــرة شــاملة وكاملــة لحالــة المجتمــع المدنــي والــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه المجتمــع المدنــي ويعاَمــل 
كذلــك فــي ظــل دولــة فلســطين، بمــا فــي ذلــك احتياجــات بنــاء القــدرات، والخــروج بتوصيــات لتحســين مشــاركة االتحــاد 

األوروبــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن خــالل التعــاون وحــوار السياســات”.

ولتحقيق هذه األهداف، أعدت هذه الدراسة لتشمل ما يلي:
تقديــم بعــض التوصيــات بخصــوص خارطــة الطريــق - التــي يعدهــا االتحــاد األوروبــي علــى مســتوى كل دولــة – مــع 	 

المجتمــع المدنــي الفلســطيني، لتعميــم وتعزيــز المجتمــع المدنــي فــي إطــار اســتراتيجية الدعــم الواحــد.
تحديــد منظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة والهيكليــات الرئيســية فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وتحديــد 	 

المعوقــات الرئيســية التــي تواجههــا واحتياجاتهــا الرئيســية فــي بنــاء القــدرات.
تحديــد مجــاالت السياســة الرئيســية التــي يمكــن أن تشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي بنجــاح، أخــًذا بعيــن 	 

االعتبــار قدراتهــا الحاليــة والســياق السياســي، ووضعيــة قطــاع المجتمــع المدنــي الحاليــة.
تقديــم لمحــة عامــة عــن اســتراتيجيات الجهــات المانحــة الحاليــة في تنمية المجتمع المدني الفلســطيني، ومؤشــرات 	 

علــى االتجاهــات المســتقبلية مــن حيــث مشــاركتها بشــكل عــام والمجــاالت أو المناطــق التــي يتــم التركيــز عليهــا 
كأولويــات تمويليــة.

وضــع اســتراتيجية عمليــة لتعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي حــوار السياســات والحوكمــة بشــكل فعــال، 	 
وتقديــم توصيــات بشــأن كيفيــة اســتخدام أدوات المفوضيــة األوروبيــة التمويليــة الحاليــة )المســاعدة الثنائيــة، 
البرامــج التخصصيــة التنمويــة، والبرامــج الجغرافيــة واألقليميــة وغيرهــا( فــي دعــم دور منظمــات المجتمــع المدنــي 

فــي صنــع السياســات فــي فلســطين.
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3.1 المجتمع المدني في فلسطين: من وجهة النظر الجغرافية والتاريخية الزمنية

بنــاًء علــى مــا تــم طرحــه فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي أجريــت عــام 2011. هنــاك حقيقــة 
تعتبــر ميــزة فريــدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وهــي أن العديــد منهــا تــم إنشــاؤه ضمــن “إطــار الدولة” 
وقبــل إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. حيــث يرجــع تاريــخ التطــورات األولــى لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
الفلســطينية إلــى أوائــل القــرن الــــ20. كمــا أنهــا لعبــت دوًرا رئيســًيا فــي التنميــة المحليــة والوطنيــة قبــل إنشــاء منظمــة 
التحريــر الفلســطينية فــي عــام 1964 ومــن ثــم فــي الفتــرة بيــن عامــي 1964 و 1988. وفــي هــذه الفتــرة، دعمــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية إنشــاء لجــان العمــل التطوعــي والمجموعــات الشــبابية الشــعبية القاعديــة والمنظمــات 
ــالل،  ــة وتحــت االحت ــاب الدول ــة. وفــي ظــل غي ــة والتعليمي ــد مــن المنظمــات الصحي ــا العدي النســائية، كمــا ظهــرت أيًض
وجــدت هــذه المنظمــات دوَرهــا الرئيســي فــي تزويــد الخدمــات وأعمــال اإلغاثــة. وكان مــن المفتــرض أن تلعــب منظمــات 
المجتمــع المدنــي دوًرا سياســًيا أكثــر فاعليــة خــالل انــدالع االنتفاضــة األولــى )1987(، مــع تركيــز أقــوى علــى الدفــاع عــن 
حقــوق اإلنســان. وبــدأت مرحلــة جديــدة فــي تطويــر منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عــام 1994، مــع إنشــاء الســلطة 
الفلســطينية. حيــث انتقلــت العديــد مــن الخدمــات التــي كانــت تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي قبــل عــام 1994 
ــادة  ــذي كان يشــرف علــى 64 عي ــة، ال ــة العامــة )كمــا هــو الحــال فــي مجلــس الخدمــات الصحي إلــى الســلطات الحكومي
تــم دمجهــا فــي خدمــة الصحــة العامــة للســلطة(. منــذ ذلــك الحيــن، انخفــض عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل 
ملحــوظ )اختفــت أكثــر مــن 800 منظمــة(. لكــن عندمــا أصبحــت منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي تشــّكل قنــاة هامــة 
تجلــب المســاعدات الدوليــة إلــى فلســطين، بــدأت أعدادهــا فــي النمــو بوتيــرة ســريعة. فــي الوقــت نفســه، تزايــد وجــود 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات الدوليــة بشــكل مضطــرد.

وقــد لوحــظ حــدوث تغييــر هــام فــي هــذه العمليــة عنــد إصــدار “قانــون الجمعيات الخيريــة والهيئات األهليــة” رقم 1 لعام 
2000. حيــث أّن القانــون يحافــظ علــى وجــود مراقبــة معّينــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي مــن قبــل وزارة الداخليــة، 
ــي عــن الســلطات العامــة. كمــا اتســمت  ــة واســتقالليتها كمنظمــات مجتمــع مدن ــرف بشــخصيتها االعتباري ــه يعت إال أن
الســنوات التاليــة لصــدور القانــون بوجــود عمليــة انتشــار وتزايــد ملحــوظ النخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي، ارتباًطــا 
ــادة الثابتــة فــي نمــو الدعــم الدولــي. وفــي عــام 1996، كانــت أمــوال المســاعدات الخارجيــة لمنظمــات المجتمــع  بالزي
المدنــي الفلســطيني تمثــل أقــل مــن 50٪ مــن إجمالــي التمويــل المقــّدم لهــا، بينمــا اقتربــت نســبة التمويــل لتصــل 
إلــى 80٪ فــي نهايــة العقــد2. وبنــاًء علــى مــا يــراه معظــم المراقبيــن )مــن قــادة المجتمــع المدنــي والباحثيــن األكاديمييــن 
والســلطات العامــة(، فقــد أّدت زيــادة التمويــل إلــى انخفــاض فــي مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي المناصــرة والعمــل 
السياســي، بــداًل مــن أن تلعــب دورهــا المنشــود فــي تمثيــل المواطنيــن أمــام الجهــات األخــرى. وقــد كانــت معظــم 
المنظمــات ترّكــز بشــكل حصــري علــى تقديــم الخدمــات وتنفيــذ المشــاريع. وعلــى الرغــم مــن قلــة التمويــل المتــاح 

وزيــادة مشــاركة الســلطات العامــة فــي تقديــم الخدمــات، ال يــزال هــذا األمــر هــو الميــل3 الرئيســي حالًيــا.

ــم  ــى أعدادهــا التــي ت ــة الفلســطينية بســهولة مــن خــالل النظــر إل ــد المنظمــات المدني ــر وتزاي ويكمــن مالحظــة تكاث
تحديدهــا مــن قبــل مكتــب المنســق الخــاص األمــم المتحــدة فــي األراضــي المحتلــة )التــي ســجلت ]261[4 منظمــة فــي 
عــام 1999، فــي حيــن كان عددهــا ]716[ فــي عــام 2006(، وبالنظــر كذلــك إلــى بيانــات وزارة الداخليــة الفلســطينية5. 
ووفًقــا لبيانــات األخيــرة، فــإن عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة حالًيــا هــو ]2,793[ منظمــة، فــي حيــن أّن العــدد 
الرســمي فــي عــام 2012 كان ]2,245[6 حيــث كانــت هنــاك زيــادة بأكثــر مــن ]540[ منظمــة خــالل عاميــن فقــط. ووفًقــا 
لمكتــب تســجيل منظمــات المجتمــع المدنــي، فقــد تــم تســجيل ]114[ منظمــة جديــدة خــالل عــام 2014، بينمــا تــم 
تفكيــك ]89[ منظمــة أخــرى أو حّلهــا، إمــا بنــاًء علــى طلبهــا أو لعــدم امتثالهــا للقانــون. وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك زيــادة 

ظاهريــة فــي عــدد المنظمــات، إال أن وتيــرة النمــو تبــدو فــي تباطــؤ.

2 دي فيور ج ترتري.، تتّبع تمويل املانحني اخلارجي للمنظمات غري احلكومية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 1999 - 2008، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني- مركز تطوير املؤسسات 
األهلية، رام الله، 2009

3 رشكة التنمية املستدامة 2013
4 مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف األرايض املحتلة، دليل املنظمات غري احلكومية يف الضفة الغربية، 1999. املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف األرايض املحتلة، دليل املنظمات غري احلكومية يف الضفة الغربية، 2006.

5 مقابلة )7 ديسمرب 2014(
6 مركز تطوير املؤسسات األهلية 2012. يعترب عدد املنظمات املسجلة أعىل بكثري من عدد تلك املنظمات النشطة.يف الواقع، يمكن للمؤسسات التي ال تنفذ مشاريع احلفاظ عىل تسجيلها.

ــز فــي بعــض المحافظــات بشــكل  ــز اإلقليمــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــالل التركي ويمكــن مالحظــة التركي
أساســي، مثــل رام اللــه والقــدس وغــزة، تليهــا بيــت لحــم وجنيــن. ويمكــن تفســير هذا التركيز بســهولة مــن خالل حقيقة 
أن معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة تحــاول أن تكــون مكاتبهــا ومقراتهــا قريبــة مــن مكاتــب ومقــرات المانحيــن ومكاتــب 
الســلطة الفلســطينية. حيــث تســتضيف رام اللــه وحدهــا تقريبــا 5/2 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المســّجلة. كمــا 
تشــمل المنظمــات المســّجلة فــي القــدس المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة، والجمعيــات الخيريــة الصغيــرة، والنــوادي 
ــة الكبيــرة التــي تشــرف علــى بعــض المستشــفيات والمــدارس. ومــن بيــن  الرياضيــة، وكذلــك بعــض الجمعيــات الخيري
المنظمــات األصغــر حجًمــا، توجــد منظمــات كثيــرة ال تعمــل بشــكل نشــط. وفــي بعــض الحــاالت، ال وجــود لهــا حتــى علــى 
ــاًء علــى لقــاءات واجتماعــات  ــي 100 منظمــة مجتمــع مدنــي فــي القــدس الشــرقية – بن ــم حصــر حوال األرض. وقــد ت
المجموعــات البؤريــة، حيــث تــم الحصــول علــى بياناتهــا لشــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي الموجــودة فــي القــدس 

الشــرقية7.

شكل رقم 1- التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني المسجلة )2014(:

المصدر: توضيح لبيانات وزارة الداخلية الفلسطينية ) ديسمبر 2014(

7 انظر اتحاد اجلمعيات اخلريية بالقدس وشبكة »القدس القاعدية«.
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2. اإلطار النظري والمنهجي

1.2 المفاهيم الرئيسية والفئات المستخدمة في الدراسة التحليلية

يســتند اإلطــار النظــري للدراســة علــى اســتخدام مجموعــة مــن المفاهيــم واألدوات التحليليــة لتســهيل التعــرف علــى 
الالعبيــن الرئيســيين المشــاركين فــي تنميــة المجتمــع المدنــي، وتحليــل الديناميــات والعمليــات التــي تتداخــل فيهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وتعكــس االحتياجــات الرئيســية الالزمــة لبنــاء القــدرات والتطويــر المؤسســاتي لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي.

تعريف عملي لمنظمات المجتمع المدني

يشــمل مفهــوم “منظمــات المجتمــع المدنــي” مجموعــة واســعة مــن الالعبيــن ذوي التفويــض واألدوار والمهــام 
المختلفــة. ويــرى االتحــاد األوروبــي أن منظمــات المجتمــع المدنــي تشــمل المنظمــات غيــر التابعــة للدولــة، غيــر الهادفــة 
للربــح، غيــر الحزبيــة، وغيــر العنيفــة، ينظــم النــاس أنفســهم مــن خاللهــا لتحقيــق قيــم وأهــداف مشــتركة، ســواء كانــت 

سياســية أو ثقافيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة.8

ــي لدعــم منظمــات المجتمــع  ــاد األوروب ــي ُأعــّدت فــي إطــار إجــراءات االتح ــة الت ــن الدراســة التحليلي وتمشــًيا مــع تمري
المدنــي، تــم اعتمــاد مفهــوم تشــغيلي )إجرائيــا( يشــمل جميــع أشــكال التجمــع أو التشــكيالت التــي تعمــل علــى تجميــع 

المواطنيــن، بشــكل رســمي وغيــر رســمي )أي العمــل الجماعــي المنظــم(، والتــي تتميــز بمــا يلــي:
• االســتقالية النســبية عــن الالعبيــن اآلخريــن )المنظمــات التــي ال تعتمــد فــي قرارهــا علــى الدولــة، أو المؤسســات 	

السياســية، وال علــى المؤسســات الدينيــة أو علــى عالقــات الســوق ]بعيــدا عــن منطــق الربــح والخســارة[(.
• االنضمام الطوعي والحر لألعضاء )أي المنظمات التي ال يتم إجبار أعضائها على المشاركة قانونًيا أو اجتماعًيا(.	
• االســتقال عــن الروابــط األســرية واألقــارب )المنظمــات التــي ال تعتبــر انبثاًقــا مباشــًرا مــن العائلــة أو المؤسســات 	

ذات الصلــة بالقرابــة(.
• مســاحة العمــل التــي تكــون بشــكل أساســي خــارج نطــاق “المؤسســات السياســية” )المنظمــات التــي ال تشــارك 	

مباشــرة فــي االنتخابــات السياســية وفــي عمــل المؤسســات السياســية، مثــل األحــزاب السياســية والبرلمــان 
والمؤسســات الديمقراطيــة التمثيليــة، والحكومــة، ولكــن يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تتفاعــل و تتعامــل 

مــع هــذه المؤسســات(.
• المشــاركة بأعمــال ال تهــدف إلــى توليــد “الربــح” بشــكل عــام )ومــع ذلــك، فــإن المنظمــات التــي تقــوم بأنشــطة 	

اقتصاديــة تهــدف إلــى توليــد المــوارد الالزمــة إلعــادة اســتثمارها لتحقيــق أهــداف المنظمــة - بمــا فــي ذلــك 
التعاونيــات والشــركات غيــر الربحيــة و”المشــاريع االجتماعيــة” - تعتبــر منظمــات مجتمــع مدنــي(.

• حالــة مشــروعة )اجتماعًيــا( بحيــث ال تعتمــد علــى األحــكام و األطــر القانونيــة بــل علــى مبــادرة المواطــن فــي دعــم 	
قضيــة أو حــل مشــكلة مــا.

وبنــاًء علــى المفهــوم الــذي تــم اعتمــاده فــي الدراســة المســحية، فــإن الالعبيــن فــي المجتمــع المدنــي يرّكــزون علــى 
المســؤولية االجتماعيــة، نظــًرا ألنهــم يعملــون لصالــح المصلحــة الجماعيــة والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
اإلقليــم التابعــة لهــم. وهــذا يعنــي أن المنظمــات التــي تدعــم مصالــح األفــراد أو “الحــزب” لــن تعتبــر مــن بيــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي.

8= املفوضية األوروبية، التواصل من املفوضية إىل الربملان األورويب واملجلس واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية وجلان األقاليم: جذور الديمقراطية والتنمية املستدامة: مشاركة أوروبا مع املجتمع املدين 
يف العالقات اخلارجية )بروكسل، 12/09/2012 املفوضية )2012( 492 النهايئ(
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النهج المتنّوع للمجتمع المدني

بنــاًء علــى المفهــوم التشــغيلي المذكــور أعــاله، لــم ترّكــز الدراســة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة فحســب، ولكــن أيًضــا 
علــى مجموعــة شــاملة ومتنوعــة مــن المنظمــات التــي يمكــن تحليلهــا إلــى أربعــة مســتويات تنظيميــة رئيســية:

• يشــمل المســتوى األول المجموعــات الجماهيريــة القاعديــة والتعاونيــات والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة 	
)بمــا فــي ذلــك غيــر الرســمية منهــا: مثــل المجموعــات الشــبابية والنســوية والجمعيــات الرياضيــة ولجــان أوليــاء 

األمــور، ومــا إلــى ذلــك(.
• يتكــون المســتوى الثانــي مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الوســيطة األخــرى، والتــي تتميــز 	

بحقيقــة أنهــا تنتــج الخدمــات أو تولــد المعرفــة واإلجــراءات السياســية، أكثــر مــن أنهــا تهــدف إلــى منفعــة أعضائهــا 
أو األعضــاء علــى مســتوى دائرتهــا االنتخابيــة.

• المســتوى الثالــث ويضــم تجمــع مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تركــز عملهــا فــي موضــوع أو قطــاع أو 	
منطقــة جغرافيــة أو حملــة معينــة.

• يتكون المستوى الرابع من تجمع عام لمنظمات المجتمع المدني، مثل الهيئات الوطنية للمجتمع المدني.	

هــذا التصنيــف ال يعكــس الواقــع، ولكــن يســمح بفهــم وتحليــل أفضــل لديناميــات منظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي 
تــم اختبارهــا فــي الدراســات التحليليــة التــي ُنفــذت فــي إطــار عــدة مبــادرات لالتحــاد األوروبــي فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
وقــد كان هنــاك تركيــز بشــكل خــاص علــى الديناميــات الخاصــة بالمســاحات الفاصلــة بيــن “المســتويات” المختلفــة، فضــاًل 
ــات  ــد الدينامي ــة مرجــع لتحدي ــر هــذا النمــوذج بمثاب ــر مــن مســتوى واحــد. ويعتب عــن ظهــور منظمــات تشــارك فــي أكث
واحتياجــات بنــاء القــدرات. وعنــد الحاجــة لمزيــد مــن دقــة التحديــد، فقــد أخــذت الدراســة بعيــن االعتبــار خصائــص وعومــل 
أخــرى لتحديــد ماهيــة بعــض المجموعــات الفرعيــة الموجــودة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي )مثــل انخراطهــا ومشــاركتها 

فــي قطاعــات محــددة(.

العبون آخرون

عند التركيز على منظمات المجتمع المدني، شملت الدراسة التحليلية أيضا الفئات المستهدفة التالية:
• منظمــات القطــاع الخــاص وغــرف التجــارة والصناعــة )التــي تــم تشــكيلها فــي أغلــب الحــاالت بموجــب قــرارات أو 	

مراســيم الحكومــة(.
• االتحــادات التجاريــة والنقابــات المهنيــة - )التــي تمثــل حــاالت محــددة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكــن 	

تتميــز بديناميــات معينــة، وفــي بعــض الحــاالت قــد يكــون لهــا روابــط مباشــرة مــع األحــزاب السياســية(.
• السلطات المحلية، وجمعياتها.	
• الجامعات والمؤسسات األكاديمية.	
• األحزاب السياسية والجماعات األخرى المشاركة في “المؤسسات السياسية”.	
• الشــركات والمؤسســات العائليــة، والتــي تعتمــد علــى جهــات خاصــة )معظــم هــذه المنظمــات مســجلة باســم 	

“مؤسســة” وتفــي بمتطلبــات محــددة(.

ــز علــى كونهــم يمتلكــون  ــار خــالل الدراســة المســحية، مــع التركي ــن االعتب ــون المختلفــون بعي ــذ هــؤالء الالعب وقــد ُأِخ
عالقــات تشــابك مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.

التركيز على الديناميات والعمليات

ركــز تحليــل المنظمــات علــى مختلــف المســتويات علــى مجموعــة مــن الديناميــات التــي نوقشــت أدنــاه. وتشــمل هــذه 
الديناميــات ســير عمــل المنظمــة نفســها مــن حيــث أدائهــا لوظائفهــا، وعالقتهــا مــع مختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي، 
وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها وغيرهــا مــن الالعبيــن اآلخريــن، ونتائــج األنشــطة التــي تقــوم بهــا منظمــات 

المجتمــع المدنــي.
• اإلدارة الداخليــة، تطــور المؤسســة تنظيمًيــا، وديناميــات االســتدامة ضمــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وضمــن 	

العمليــات التــي تنتــج عنهــا.
• رأس مــال المنظمــة االجتماعــي مــن العاقــات والثقــة، وديناميكيــة الترابــط وبنــاء الجســور )أي إقامــة روابــط بيــن 	

مختلــف الالعبيــن أو - علــى العكــس - بتعزيــز الروابــط والتماســك مــع العــب واحــد أو مجموعــة مــن الالعبيــن(.

• ــكار االجتماعــي، مثــل: تلــك المتعلقــة باالعتــراف بالالعبيــن الجــدد 	 ــات االبت ــر االجتماعــي والثقافــي ودينامي التغي
الجماعيــة والفرديــة، والتمثيــالت  التطــور، االعتــراف، وتعزيــز األعمــال  المبتكــر )مثــل  العمــل االجتماعــي  ودعــم 

االجتماعيــة الجديــدة، والتوقعــات المجتمعيــة وغيرهــا(.
• إدارة المعرفة واالبتكار، في كل من المنظمات نفسها وفيما يتعلق بالبيئة االجتماعية والسياسية الخارجية.	
• ديناميكيــات السياســات والحوكمــة، وتشــمل تلــك التــي تنخــرط فــي أنشــطة المناصــرة ووضــع السياســات وتلــك 	

المتصلــة بالمشــاركة فــي آليــات الحكــم علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة.
• ــم الخدمــة ومكافحــة الفقــر واإلقصــاء االجتماعــي، وتشــمل الديناميكيــات المتعلقــة بتقديــم الخدمــات )أي 	 تقدي

نوعيــة الخدمــات، وعمليــات وضــع المعاييــر، وصــول النــاس إلــى الخدمــات، وغيرهــا( وتلــك المتعلقــة بالحــد مــن الفقــر 
وعمليــات اإلقصــاء االجتماعــي، وكذلــك تعزيــز عمليــات التنميــة المســتدامة والتماســك االجتماعــي.

مفهوم الحوكمة

 إن مشــاركة وانخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة تعتبــر المحــور الرئيــس لهــذه الدراســة. وبالتالــي، فمــن 
الضــروري تحديــد مفهــوم عملــي للحوكمــة. علــى أن يأخــذ هــذا المفهــوم بعيــن االعتبــار سياســات االتحــاد األوروبــي 
المتعلقــة “بأجنــدة مــن أجــل التغييــر9” وتحليــل وســائل مســاعدات جديــدة مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج أفضــل للتنميــة 

والحوكمــة 10.

علــى هــذا األســاس، مــن الممكــن تعريــف الحوكمــة علــى أنهــا مشــاركة مختلــف الالعبيــن فــي عمليــة تحديــد وتحليــل 
األزمــات الناشــئة )االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، وغيرهــا(، وكذلــك تحديــد وتنفيــذ ورصــد ومراقبــة الحلــول الممكنــة 

لهــذه األزمــات.

ال تتــم ممارســة وظائــف الحوكمــة داخــل المؤسســات السياســية11 أو مــن قبــل الالعبيــن السياســيين )كالممثليــن 
ــة أخــرى. عامــة أو خاصــة أو غيرهــا،  ــل أي جهــة فاعل ــا، مــن قب ــل يمكــن ممارســتها، أيًض ــن والحكومــة( فقــط. ب المنتخبي
والتــي تشــرك نفســها فــي إدارة أو تغييــر الواقــع االجتماعــي بأبعــاده المختلفــة. حيــث أن المشــاركة الفاعلــة التــي 
تســهم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي وظائــف الحوكمــة، مــن الممكــن أن تســهل “عمليــة الضبــط والتحكــم” فــي 

األوضــاع االجتماعيــة التــي ال تتضمنهــا دائــرة ل المباشــر فــي الهيئــات العامــة، مثــل:
• المناطق الجغرافية البعيدة، حيث يكون العمل العام مكلًفا للغاية.	
• المجــاالت االجتماعيــة التــي تنشــأ فيهــا أزمــات ال يمكــن أن تــدار بواســطة أدوات قانونيــة، إمــا ألن تطبيــق القانــون 	

قــد يتــرك تأثيــرات عكســية )كمــا يحــدث غالًبــا فــي إدارة الصــراع(، أو ألن هــذه المجــاالت ليســت فــي متنــاول القانــون، 
وذلــك حيــن يكــون التفــاوض واإلجمــاع بيــن األطــراف عنصريــن أساســيين فــي حــل األزمــات.

• المجــاالت االجتماعيــة التــي ُتحــدث فيهــا المشــاركة المباشــرة مــن الجهــات العامــة تأثيــرات “مضمونــة” )كتلــك 	
ــن(. ــن العمــالء والمنتفعي ــن عــن العالقــات بي المعتمــدة علــى التدخــل الحكومــي، أو علــى الدعــم والمســاعدة الناتجي

استناًدا إلى هذا المفهوم، فإن الحوكمة ال تتشكل بمجرد المشاركة في وظائف الحكومة12 وممارستها، بل من 
االنخراط في مجموعة واسعة من األنشطة واإلجراءات، منها النشاطات التالية:

• تحديد األزمة وتحليلها على المستوى المحلي والوطني والدولي، وفًقا آلليات البحث العلمي.	
• تحديــد حلــول األزمــة وتنفيذهــا علــى مختلــف المســتويات، خاصــًة مــن خــالل إشــراك أصحــاب المصلحــة )المنتفعيــن(، 	

بمــا فــي ذلــك الالعبيــن االخريــن، كالقطــاع الخــاص والســلطات المحليــة والهيئــات الحكوميــة.
• إدارة “الســلع العامــة”، كالمــوارد البيئيــة والفضــاء العــام، بحيــث تشــمل مراقبــة اســتخدامها، ووضــع وتنفيــذ الترتيبات 	

لــذوي العالقــة مــن أجــل اســتخدامها )فــي حــال موافقــة الصياديــن علــى اســتخدام األحــواض المائيــة، أو فــي حــال 
مشــاركتهم فــي المراقبــة علــى اســتغالل المــوارد(.

• إدارة الخدمــات العامــة مثــل التعليــم والصحــة، وذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي هيئاتهــا الحكوميــة وفــي عمليــات 	
ــر. ــم المعلومــات والمشــورة مــن أجــل التحســين والتطوي ــة وتقييــم العمــل واألداء، وتقدي ــر والمراقب وضــع المعايي

• المشاركة في صياغة السياسات )العامة( ووضعها ومراقبتها وتقييمها.	
9 زيادة أثر سياسة التنمية يف االتحاد األورويب: خطة للتغيري. رسالة تواصل من املفوضية إىل املجلس، املفوضية 2011, 637 النهايئ )13\10\2011(

10 إرشاك األطراف غري احلكومية يف طرائق املساعدة اجلديدة، للوصول لنتائج أفضل للتنمية واحلوكمة، االتحاد األورويب، يناير 2011
11 تشمل املؤسسات السياسية احلكومة والربملان واألحزاب السياسية والهيئات العامة و غريها. تعتمد رشعية هذه املؤسسات عىل القانون أكرث من الديناميات والعمليات االجتماعية. باإلضافة إىل األحزاب 

السياسية وآليات التمثيل )أي الربملان واحلكومة، وكذلك السلطات املحلية املرشحة أو املنتخبة(، وتشمل املؤسسات السياسية الهيئات العامة، ألنها تستجيب للحكومة املحلية والوطنية. و يف بعض احلاالت، 
يمكن أن تشمل املؤسسات السياسية أيضا املنظمات األخرى )مثل الرشكات اململوكة للدولة( التي تعتمد عىل صنع القرار السيايس.

12 احلد من »احلوكمة« عىل مشاركة منظمات املجتمع املدين مع أو يف املؤسسات السياسية، يولد بسهولة اخللط بني مساحة املجتمع املدين و«املؤسسات السياسية«. وينتج عن ذلك ظهور الرصاع بني احلكومة 
والسلطات العامة، من جهة، ومنظمات املجتمع املدين، من جهة أخرى، أو غزو ملساحة املجتمع املدين عن طريق مؤسسة سياسية )وبالتايل انخراط وتسييس منظمات املجتمع املدين( أو العكس بالعكس )وبالتايل 

قلة إرشاك االمتثال ل«سيادة القانون من الهيئات العامة(.
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• إعــالم وتعبئــة المواطنيــن حــول القضايــا المتعلقــة بممارســة حقــوق المواطنــة )بمــا فــي ذلــك حمــالت حفــظ وتعزيــز 	
الحقوق(.

• التعــاون مــع الســلطات العامــة مــن أجــل تحســين ظــروف ممارســة المواطنيــن لحقوقهــم، فضــاًلا عــن النهــوض بتلــك 	
الحقــوق، والــذي يشــمل المراقبــة والتقييــم وأنشــطة المناصــرة والتأييــد علــى مختلــف المســتويات أو مــن خــالل 

برامــج مدنيــة تهــدف إلــى حمايــة الحقــوق.

مشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الحوكمة

ــة فــي الحوكمــة  ــات التــي تحتاجهــا المشــاركة الفاعل ــاك بعــض المتطلب ــى األدب والمــوروث المكتــوب، هن اســتناًدا إل
وحــوار السياســات وهــي:

• منظمــات مجتمــع مدنــي تلعــب دوًرا مســتقاًلا فــي عالقاتهــا بالمجتمعــات المحليــة وقدرتهــا علــى تحديــد و/أو حــل 	
األزمــات. فتعمــل هــذه العالقــات علــى توجيــه وقيــادة أنشــطتها أكثــر مــن العالقــات التــي تربــط المنظمــات نفســها 
مــع الجهــات المانحــة، أو مــع الســلطات أو منظمــات المجتمــع المدنــي األقــوى، مــا يثبــت أن منظمــات المجتمــع 

المدنــي هــذه حــرة ومســتقلة بشــكل فعلــي.
• منظمــات مجتمــع مدنــي تعمــل علــى بنــاء القــدرات بهــدف العمــل بفعاليــة داخــل “فضــاء/ مســاحة الحوكمــة” 	

وتمــارس “وظائــف الحوكمــة” )كتلــك المنظمــات التــي تســعى إلــى إســماع صــوت المواطنيــن، وإحــداث مناصــرة 
مؤثــرة أو إدارة فاعلــة للديناميــات االجتماعيــة، وغيرهــا(.

• وجــود مســاحات أو فضــاءات يمكــن مــن خاللهــا ممارســة “وظائــف الحوكمــة” دون الدخــول فــي نزاع مع المؤسســات 	
السياسية.

• مــا يعنــي أن علــى المؤسســات السياســية أن تعتــرف بوجــود مســاحة “المجتمــع المدنــي”، والتــي تتميــز وتختلــف 	
عــن المســاحة السياســية، حتــى وإن أثــر ذلــك علــى السياســات العامــة. حيث تعمل هذه المســاحة الخاصــة بـ”المجتمع 
المدنــي”، دون شــك، وفًقــا لديناميــات مختلفــة عــن تلــك الخاصــة بالسياســة: فــال تســتند شــرعية الجهــات المشــاركة 
فــي هــذه المســاحة إلــى “إجمــاع” أو “تفويــض” مــن المواطنيــن، أو علــى دعمهــم، كمــا هــو الحــال فــي المنافســة 
االنتخابيــة أو فــي العمــل السياســي، بــل إلــى “موقــف” و”مكانــة” منظمــة المجتمــع المدنــي نفســها وقدرتهــا 

الذاتيــة علــى الحــراك والحشــد13.

حــوار السياســات فــي هــذا اإلطــار هــو عنصــر أساســي فــي الحوكمــة، فــإن لــم تكــن هنــاك مســاحات للحــوار بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الالعبيــن، كالحكومــة والمؤسســات السياســية )بمــا فــي ذلــك األحــزاب 
السياســية(. فقــد تعمــل مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة، فــي هــذه الحالــة، علــى خلــق واقــع تلعــب 
ــل  ــدور، فإنهــا تمي ــية”. وعندمــا تضــع منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها فــي هــذا ال ــة السياس ــه “دور المعارض في
إلــى فقــدان قدرتهــا علــى التأثيــر فــي آليــات السياســة والحوكمــة. إضافــة إلــى أن افتــراض لعبهــا لمثــل هــذا الــدور قــد 
يتســبب، بســهولة وبســاطة، فــي فقدانهــا لشــرعيتها المجتمعيــة والسياســية وتــآكل شــرعيتها كمنظمــات مجتمــع 
مدنــي. )ففــي الحقيقــة، عندمــا تســتمد الحكومــة واألحــزاب السياســية شــرعيتها مــن إجمــاع المواطنيــن، المتمثــل 
بتأييدهــا فــي العمليــات االنتخابيــة، ال يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي، بــأي حــال، أن تراهــن علــى هــذا االدعــاء 

كأســاس لشــرعيتها(.

13 ينطوي تعريف احلوكمة عىل مبدئني أساسيني هما: الدراسات األكاديمية عن مشاركة املجتمع املدين يف احلوكمة )انظر املناقشة يف: هايدن G.، املحكمة يوليوس وكني Mease، املجتمع املدين واحلوكمة 
 ،.G السياسة املقارنة، أكسفورد، 2008. شابري شيما ،.Caramani، D .2012 ،الدولة، مؤسسة فريدريش إيربت Pluralising - احلوكمة واملجتمع املدين ،. D دي نيف .ODI، 2003 ،يف 16 بلدان التنمية

بوبوفسكى V.، إرشاك املجتمع املدين: االتجاهات الناشئة يف مجال احلكم الديمقراطي، وجامعة األمم املتحدة، 2010( ووضع االتحاد األورويب السابق حول هذا املوضوع )EC االتصاالت، وزيادة تأثري سياسة 
التنمية يف االتحاد األورويب: خطة للتغيري، 2011( و )1172 النهايئ. 1173 النهايئ. EC االتصاالت، جذور الديمقراطية والتنمية املستدامة: املشاركة أوروبا مع املدنية املجتمع يف العالقات اخلارجية، 2012، 
http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-( 2012 492 النهايئ. حوار منظم بشأن إرشاك منظمات املجتمع املدين والسلطات املحلية يف مجال التعاون اإلنمايئ يف االتحاد األورويب عام

society/structured-dialogue EN

المفهوم التشغيلي لبناء القدرات

يعتبــر تحديــد احتياجــات بنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي عنصــًرا رئيًســا فــي هــذه الدراســة التحليليــة. وقــد تــم 
تحديــد هــذه االحتياجــات فــي ثالثــة أبعــاد:

المهارات الفردية: المعرفة والقدرات.	 
الديناميات التنظيمية المتداخلة: وتشمل الهوية التنظيمية )القيم والرسالة واألخالق(، واإلدارة الفاعلة ذات 	 

الكفاءة، والموارد المتاحة.
التفاعل والعاقات بين منظمات المجتمع المدني والسياق الخارجي لها )بما في ذلك اإلطار المؤسساتي(.	 

إن تحديــد احتياجــات بنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي وصياغــة مؤشــرات اســتراتيجية لدعــم تطويــر قدراتهــا، ال 
يعتمــد فقــط علــى تحليــل الفجــوات بيــن قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي المتاحــة وبيــن تلــك المــراد تحقيقهــا وفًقــا 
للنمــاذج المجــردة والفهــم النظــري لتطويــر وبنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي )كالتدريــب حــول المهــارات اإلداريــة 
ــاء قــدرات  ــة بن ــا المرتبطــة بعملي ــات علــى القضاي ــل المخاطــر والرهان ــا علــى تحلي ــل أيًض أو مهــارات إدارة المشــاريع(، ب
منظمــات المجتمــع المدنــي، التــي تشــارك فــي الحوكمــة بشــكل فاعــل، والتــي شــكلت المرجعيــة الرئيســية فــي عملية 
تحديــد احتياجــات بنــاء القــدرات. األمــر الــذي تطلــب، فــي كثيــر مــن المواقــف، تكثيــف التركيــز علــى األبعــاد المتعلقــة 

بالتطويــر فــي المجــاالت التخصصيــة )الموضــوع( وبنــاء القــدرات الفنيــة واإلســتراتيجية والمؤسســاتية )الممأسســة(.

2.2 اإلطار المنهجي

المالمح الرئيسية

يتميز اإلطار المنهجي، الذي اعُتمد في تنفيذ هذه الدراسة المسحّية، بالسمات الرئيسية التالية:
ــز علــى المشــاركة . 1 ــم التشــاركي الســريع والتركي ــات التقيي ــذي ينطــوي علــى اســتخدام تقني ــاركي، ال ــج التش النه

والبنــاء الجماعــي للمعرفــة، علــى أســاس االعتــراف بالجهــات المشــاركة فــي العمليــات االجتماعيــة كأصحــاب منظــور 
هــام لبنــاء المعرفــة المرتبطــة بالديناميــات والعمليــات االجتماعيــة، وليــس التعامــل معهــا كـ”مصــادر معلومــات” 
فقــط. األمــر الــذي ال يتطلــب إجــراء تحليــل وجمــع البيانــات مــن قبــل فريــق الخبــراء، بــل المشــاركة والفحــص والتحقــق 

مــن خــالل التشــاور مــع أصحــاب العالقــة.
التكامــل بيــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة: تــم جمــع البيانــات اإلحصائيــة حيــن كانــت المعلومــات الموثــوق بهــا متاحــة . 2

ولهــا عالقــة بالتحليــل. ولكــن حيــن لــم تتوفــر المعلومــات اإلحصائيــة الخاصــة بتحليــل العمليــات والديناميــات أو كان مــن 
غيــر الممكــن االعتمــاد عليهــا، كانــت المؤشــرات واألدلــة “البديلــة” تســتخدم المعلومــات النوعيــة وتعتمــد عليهــا.

التكامــل بيــن المعلومــات القائمــة علــى “عناصــر واقعيــة” )العمليــات والمواقــف والمــوارد واإلجــراءات وغيرهــا( . 3
وتلــك القائمــة علــى “عناصــر معرفيــة” )كتمثيــل الواقــع وأهــداف أصحــاب العالقــة، وتوقعاتهــم، وغيرهــا(. ســمح 
هــذا التكامــل بوجــود تحليــل ال يوفــر صــورة عــن الوضــع الحالــي لعمليــات وديناميكيــات منظمــات المجتمــع المدنــي 
فحســب، إنمــا يوفــر أيًضــا معلومــات عــن التطــورات المحتملــة وعمليــات التغييــر، ممــا ســهل التعــرف علــى وجهــات 

نظــر وآراء أصحــاب العالقــة الرئيســيين وفهــم المعلومــات والبيانــات بشــكل أفضــل.
رســملة )تعظيــم( المعرفــة والمعلومــات الموجــودة: اســتناًدا إلــى الدراســة التحليليــة، وتحليــل المصــادر والوثائــق . 4

المتاحــة )مثــل الدراســات الســابقة التــي أجريــت فــي إطــار البحــث األكاديمــي وإطــار صنــع السياســات( وبالتشــاور مــع 
مقدمــي المعلومــات )المبحوثيــن والمســتجيبين( والباحثيــن الرئيســيين.

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue
http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue
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مصادر المعلومات
 شملت الدراسة مصادر معلومات مختلفة، وهي موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم 1: مصادر المعلومات

مصادر وثائقية

ــة” للمشــاركة مــع املجتمــع املدنــي فــي فلســطني، 	  وثائــق االحتــاد األوروبــي و”خارطــة الطريــق- علــى مســتوى الدول
والتــي أعدهــا االحتــاد األوروبــي.

وثائق السياسات ملنظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية.	 

تقارير عن برامج ومشاريع بتمويل من االحتاد األوروبي.	 

تقارير املانحني الرئيسيني حول برامج ومبادرات منظمات املجتمع املدني والالعبني غير التابعة للدولة.	 

ــي 	  ــي أنتجتهــا منظمــات املجتمــع املدن ــي والدراســات التشــخيصية الت ــة ملنظمــات املجتمــع املدن الدراســات التحليلي
ــة. ــة وشــركاء التنمي واملؤسســات األكادميي

تقارير األبحاث حول منظمات املجتمع املدني والتنمية في فلسطني.	 

وثائق منظمات املجتمع املدني حول مواردها اخلاصة وأنشطتها ونظامها األساسي وغيره.	 

وثائــق مــن اجلهــات الدوليــة الرئيســية املانحــة )اجلهــات األوروبيــة ووكاالت األمم املتحــدة والبنــك الدولــي وبرنامــج 	 
مســاعدات الشــعب األمريكــي(، وتوفيــر معلومــات عــن سياســاتها ومشــاريعها اخلاصــة، وعــن منظمــات املجتمــع املدنــي.

مصادر حية مباشرة

طاقم موظفي االحتاد األوروبي املشارك في دعم أنشطة منظمات املجتمع املدني وحوار السياسات.	 

منظمات املجتمع املدني وممثليها.	 

ممثلون عن السلطات العامة )مبا في ذلك الوزارات املختلفة(.	 

الدارســون املشــتركون فــي حتليــل منظمــات املجتمــع املدنــي، ومقدمــو املعلومــات املؤهلــون الذيــن ليــس لديهــم دور 	 
مباشــر فــي منظمــات املجتمــع املدنــي أو فــي املؤسســات العامــة.

ممثلو املنظمات غير احلكومية الدولية.	 

ممثلو البرامج املمولة من االحتاد األوروبي التي تدعم منظمات املجتمع املدني وحوارها مع السلطة الفلسطينية.	 

ممثلو رابطة السلطات احمللية الفلسطينية وجمعيات القطاع اخلاص والالعبني اآلخرين.	 

ممثلو شبكات منظمات املجتمع املدني الوطنية واحمللية.	 

ممثلو اجلهات املانحة املشاركة في دعم املبادرات ومنظمات املجتمع املدني، والالعبني غير التابعني للدولة.	 

قائمة األشخاص والمنظمات التي تم التشاور معها، وكذلك قائمة الوثائق الني تم تحليلها، موردة في المالحق. 
كما تعتبر الدراسة التحليلية لمنظمات المجتمع المدني، التي أجريت عام 2011، مصدًرا هاًما للمعلومات من حيث 

المواد التحضيرية )المقابالت والوثائق واالستبيانات وقاعدة البيانات14(، وتشكل مرجًعا للمقارنة ومصدًرا للمعلومات 
عن الظواهر التي تم تحليلها أو تحديثها بشكل أكبر.

14 كونستانتيني، ج.، وعثامنة، وآخرون، الدراسة التحليلية ملنظمات املجتمع املدين يف األرايض الفلسطينية املحتلة، االتحاد األورويب،2011

أدوات التشاور

شملت أدوات جمع البيانات التالي:
مقابالت بؤرية معمقة مع ممثلي المنظمات ذات المستوى الثاني والثالث والرابع.	 
االســتبيانات المنظمــة للمنظمــات مــن المســتوى األول والثانــي )تــم تعبئــة االســتبيانات بشــكل مباشــر مــن قبــل 	 

ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي، إلكترونًيــا أو شــخصًيا، خــالل اجتماعــات المجموعــات البؤريــة(.
وجــود إطــار تحليلــي لجمــع وتنظيــم معلومــات حــول المنظمــات مــن المســتوى الثالــث والرابــع، مــن خــالل أنــواع 	 

مختلفــة مــن المصــادر.
لقاءات المجموعات البؤرية والورش الصغيرة، التي أجريت باستخدام “دليل المناقشة”.	 

جدول رقم 2: أدوات جمع المعلومات

االستبيانات 
املنظمة

املجموعات البؤرية/ 
استبيانات املقابالت املعمقةورشات العمل

التحليل الوثائقيللمنظمات الرئيسية

●●املنظمات من املستوى األول

●●●●●املنظمات من املستوى الثاني

●●●املنظمات من املستوى الثالث

●●●املنظمات من املستوى الرابع

●●العبون آخرون

●●منظمات غير حكومية دولية

●●شركاء التنمية

●●السلطات العامة

لوحــظ فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011، أن وجــوب أن تكــون جميــع المنظمــات 
“المســتقلة” مســجلة حســب القانــون، خلــق وضًعــا يكــون فيــه التمييــز بيــن منظمــات المســتوى األول، فــي أحيــان 
كثيــرة، غيــر واضــح. علًمــا أنــه تــم، بعــد اختبــار االســتبيانات، اتخــاذ قــرار بتطبيــق اســتبيان واحــد فقــط لــكل مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول والثانــي، والــذي ســتتم مناقشــته الحقــا بشــكل أعمــق. ففــي 
أحيــان كثيــرة، تميــل منظمــات المســتوى األول، كالمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة ومجموعــات المســاعدة الذاتيــة، 
ــة  ــا مصنف ــع أنه ــي، م ــتوى الثان ــات المس ــح منظم ــل مام ــة”، فتحم ــر حكومي ــات غي ــا “كمنظم ــد هويته ــى تحدي إل

ــتوى األول. ــن المس ضم
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جدول رقم 3: مصادر المعلومات للمناطق الجغرافية

االستبيانات املنظمة املشاركوناملجموعات البؤريةاملناطق اجلغرافية
أ و ب

استبيانات املنظمات 
الرئيسية

5303430قطاع غزة

118183القدس

3222430رام اهلل ومركز الضفة الغربية

166مخيمات الالجئني في بيت حلم

21313اخلليل وجنوب الضفة الغربية

213131جنني و شمال الضفة الغربية

1410210864املجموع الكلي

ــار  ــق اختي ــي الفلســطينية علــى أســاس تطبي ــة وجهــة نظــر منظمــات المجتمــع المدن ال توفــر هــذه الدراســة التحليلي
العينــات. بالرغــم مــن ذلــك، ومــن أجــل الســماح بوجــود تمثيــل يعكــس االختــالف والتنــوع القائــم بيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي الفلســطينية، لــم تركــز الدراســة علــى مجموعــة متنوعــة مــن المحافظــات والمناطــق، بــل تمــت دعــوة أنــواع 
مختلفــة مــن المنظمــات، والتــي تعمــل فــي قطاعــات ومواضيــع متعــددة فــي كل منطقــة جغرافيــة للمشــاركة فــي 

أنشــطة التشــاور. وقــد شــاركت المجموعــات التاليــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كل مجموعــة بؤريــة:

القطاع الذي ميثله املشاركوننوع املنظمة

مجموعات بؤرية للمنظمات غير 
احلكومية.

فــي  املوجــودة  واحملليــة  الوطنيــة  املنظمــات 
البؤريــة. للمجموعــة  التابعــة  املنطقــة 

تقدمي الدعم ملنظمات املجتمع املدني األخرى.	 
احلوكمة.	 
حقوق اإلنسان	 
الصحة	 
التعليم	 
الشباب	 
النساء	 
الزراعة والبيئة	 
التنمية االقتصادية واحمللية	 

مجموعات بؤرية للمنظمات املجتمعية 
القاعدية.

اخلدمــات  تقــدم  التــي  اخليريــة  اجلمعيــات 
. محلًيــا

الصغيــرة 	  احلكوميــة  غيــر  املنظمــات 
احمللــي املســتوى  علــى  العاملــة 

غيــر 	  أو  املســجلة  غيــر  املجموعــات 
املســتمرة. العمــل  طبيعــة  ذات  الرســمية 

مجموعات املساعدة الذاتية	 
نوادي الشباب واملرأة	 
اللجان	 
التعاونيات	 

احلوكمة	 
حقوق اإلنسان	 
الصحة	 
التعليم	 
الشباب	 
النساء	 
الزراعة والبيئة	 
األنشطة املدرة للدخل	 

حدود الدراسة

 تهــدف هــذه الدراســة، بشــكل أســاس، إلــى تحديــث المعلومــات والتوصيــات المقدمــة فــي الدراســة التحليليــة التــي 
أجريــت عــام 2011، والتــي تــم تنفيذهــا بمــوارد ووقــت أقــل، مــا تســبب ببعــض القيــود التــي تتعلــق بالتنفيــذ والنتائــج 
المتوقعــة. ســيما فــي انخفــاض عــدد المقابــالت والعينــات مــن المنظمــات المشــاركة فــي ملــئ االســتبيانات. إال أن 
ذلــك ال يؤثــر علــى صحــة وجــودة المعلومــات. وقــد تــم اســتخدام المقابــالت واالســتبيانات كأداة الستكشــاف الظواهــر 
الجديــدة الناشــئة وتأكيــد مــا نعرفــه، أكثــر مــن اســتخدامها كأداة لجمــع المعلومــات األساســية. ومــع ذلــك، فــإن هــذا يحــد 
مــن قــدرة أدوات جمــع المعلومــات علــى تبّيــن االختالفــات التــي يمكــن أن تظهــر علــى المســتوى المحلــي وخصوًصــا 
فــي االســتبيانات. كمــا أن االختالفــات، التــي تظهــر بيــن دراســة عــام 2011 الســابقة والدراســة الحاليــة علــى المســتوى 
المحلــي )أي المناطــق الفرعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، قــد تعتمــد علــى حــاالت فرديــة مــن المنظمــات التــي 
تمــت استشــارتها. كمــا تــم تحديــد وتحليــل االختالفــات بيــن المواقــف اإلقليميــة والمحليــة عــن طريــق اســتخدام األدوات 

النوعيــة )كلقــاءات المجموعــة البؤريــة والتحليــل الوثائقــي(.

إن إجــراء هــذه الدراســة التحليليــة فــي الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب علــى غــزة، يقتضــي أن نأخــذ بعيــن االعتبــار التشــويه 
الحاصــل فــي مجــال التحليــل. ففــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص، ال يــزال تأثيــر الحــرب غيــر واضــح بشــكل كامــل، حيــث اضطــر 
ــج  ــإدارة النتائ ــر خــوض أدوار لهــا عالقــة ب ــى التعاطــي مــع “األمــر الواقــع” عب ــي إل عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدن
المباشــرة للحــرب. كمــا أن هنــاك حــركات جديــدة آخــذة فــي الظهــور ولكنهــا فــي مرحلــة النمــو المبكــر، وبعــض الديناميــات 
ــر  ــزال فــي مرحلــة مبكــرة وغي ــدة التــي تتعلــق بـ”التحالــف” أو التنافــس أو الصــراع بيــن المنظمــات المدنيــة، ال ت الجدي

مرئيــة بشــكل تــام حتــى يتــم الحكــم فيهــا.
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3. القضايا والرهانات الرئيسية: حول أدوار المجتمع المدني

1.3 القضايا والرهانات على المستوى الوطني

تشــرف منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين علــى جــزء كبيــر مــن الخدمــات االجتماعيــة15. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
فــال يتــم دائًمــا االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي كممثــل قــادر علــى المســاهمة فــي السياســة والحوكمــة. وفــي 
هــذه الدراســة التحليليــة بشــكل خــاص، تــم تحديــد مجموعــة مــن القضايــا التــي تضــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

موقــف محفــوف بالمخاطــر وتضطرهــا إلــى لعــب دور أكثــر فاعليــة، وهــذه القضايــا هــي:
الــدور غيــر الواضــح لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحيــاة السياســية، والحاجــة إلــى إيجــاد دور جديــد ومحــدد فــي 	 

عمليــة التحــول السياســي وبنــاء الدولــة.
التركيــز الحصــري علــى تقديــم الخدمــات، مــا يعنــي خطــر الدخــول فــي منافســة مــع الســلطات الحكوميــة العامــة 	 

ــات الحوكمــة. وخطــر البقــاء علــى الهامــش عندمــا يتعلــق األمــر بحــوار السياســات ودينامي
انعــدام األمــن وحالــة الطــوارئ المســتمرة والناجمــة عــن االحتــالل اإلســرائيلي، والتــي تولــد انقســاًما فــي المجتمــع 	 

الفلســطيني وصعوبــات فــي تنفيــذ أنشــطة منظمــات المجتمــع المدني الفلســطيني.
النقص في وجود “صوت موحد” أمام السلطات العامة وأمام الالعبين الدوليين.	 
تعريــف المجتمــع المدنــي بمنظماتــه غيــر الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة. واالعتــراف المحــدود بالمنظمــات القاعديــة 	 

الشــعبية كمنظمــات “فاعلــة” يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي صنــع السياســات والحوكمــة.
ارتفــاع حــدة المنافســة والصراعــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي بســبب محدوديــة القــدرة وعــدم التكافــؤ فــي 	 

الوصــول للمــوارد الماليــة، األمــر الــذي أدى إلــى عــدم وجــود الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة.
عــدم كفــاءة اإلدارة الداخليــة والمســاءلة والشــفافية فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، ممــا يســبب أزمــة فــي ثقــة 	 

الجمهــور تجاههــا، والحــد مــن قدرتهــا علــى التعبئــة والحشــد.
تحــول العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن العمــل بنــاًء علــى وجهــة نظــر، ســواًء سياســية أو قائمــة علــى 	 

ــات ترتكــز علــى الوصــول إلــى الخدمــات، مــا يحــد مــن  ــة، إلــى منهجي ــا االجتماعي الحقــوق فــي التعامــل مــع القضاي
عمليــة االنخــراط فــي السياســة والحوكمــة.

المدنــي. المجتمــع  لمنظمــات  المركزيــة  التحديــات  وتمثــل  قائمــة  تــزال  ال  الرئيســة  القضايــا   هــذه 
إال أن ظهور بعض التغييرات الهامة تسهم في خلق واقع جديد نوًعا ما. 

عدم اليقين والديناميات المرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي

ارتفــع ضغــط االحتــالل اإلســرائيلي مؤخــًرا، خاصــة فــي عامي 2013 و2014، على الشــعب الفلســطيني والمؤسســات 
ــاء المســتوطنات وتوســيعها ومصــادرة األراضــي وهــدم المنــازل واســتغالل أراضــي  والمــوارد. حيــث اتســع نطــاق بن
ومــوارد الفلســطينيين، وشــهد زيــادة مكثفــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة. كمــا تعــرض قطــاع غــزة لعمليتيــن 
عســكريتين كبيرتيــن منــذ إجــراء الدراســة التحليليــة الســابقة لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011، وغيرهــا مــن 
األحــداث. ال يؤثــر تكثيــف ممارســات االحتــالل علــى إمكانيــة وقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى العمــل فحســب، 
بــل يؤثــر بشــكل عميــق علــى التماســك االجتماعــي والتنميــة االقتصاديــة الفلســطينية، وعلــى أي أمــل للســالم فــي 

المنطقــة.

وفــي حيــن أن شــرعية الســلطات العامــة وثقــة النــاس فيهــا، تواجــه تحديــات متصاعــدة )منــذ أن الحــظ الشــعب أنهــا 
غيــر قــادرة علــى “الدفــاع” عــن المصالــح المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وغيــر قــادرة علــى توفيــر ظــروف العيــش 

اآلمــن(، فــإن العمليــات السياســية تتميــز بشــكل متنامــي بمــا يلــى:

التطرف واالستقطاب في المواقف السياسية )في بعض الحاالت يح	 
صل تحول في اعتبار األزمة من أزمة ذات بعد “سياسي” إلى “ديني” في مختلف القضايا(.	 
عــدم التيقــن مــن العمليــة السياســية نفســها )داخلًيــا، عــدم إدراج االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة فــي األجنــدة 	 

السياســية. وعــدم تحقــق االتفاقــات والمفاوضــات بيــن حمــاس والســلطة الفلســطينية، وافتقــاد عمليــة المصالحــة 
15 وفقا لــNCD )2014(، ترشف منظمات املجتمع املدين عىل إدارة ٪90 من خدمات تنمية الطفولة املبكرة وما يقرب من ٪100 من اخلدمات الصحية املتخصصة و٪60 من اخلدمات الزراعية، ومجمل 

اخلدمات لرعاية املسنني، وإعادة تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، وتلك املتعلقة بالصحة النفسية.
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للمصداقيــة والزخــم. خارجًيــا، انهيــار عمليــة الســالم بيــن إســرائيل وفلســطين بعــد 21 عاًمــا مــن المفاوضــات الفاشــلة(.
ــا علــى 	  ــم الخدمــات، والتــي تعتمــد أساًس عــدم ضمــان قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى االســتمرار فــي تقدي

المســاعدات والتمويــل الخارجــي.
بنــاًء علــى الحقائــق المذكــورة أعــاله، ثمــة حاجــة إلــى المشــاركة الفاعلــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة 	 

وصنــع السياســات أكثــر مــن أي وقــت آخــر، فــال تقــوم بوظائــف “المراقبــة” فقــط، وتلعــب دوًرا فاعــاًلا فــي:
بناء تمثيليات اجتماعية مشتركة تتعلق بالقضايا الناشئة )تشمل سبل مقاومة االحتالل، والتي تتطلب منهجيات 	 

مبتكرة، مثل: إجراءات تدعم الفنون والثقافة واسترداد المواد والثقافة غير المادية للتراث(.
إدارة األزمات )من خالل الوساطة في الصراعات بين الجماعات والمصالح المختلفة(.	 
تعزيــز العالقــات بيــن الشــعب والســلطات العامــة )مــن خــالل التواصــل وتقييــم االحتياجــات وإضفــاء الطابع الرســمي 	 

علــى المطالــب الناشــئة والتنســيق بيــن الخدمــات وغيرها(.
دعــم وتهيئــة الظــروف لرفــع المشــاركة العامــة مــن الالعبيــن المهمشــين، عــادًة، فــي المجتمــع الفلســطيني 	 

)كالشــباب والنســاء وذوي اإلعاقــة(، ضمــن المؤسســات السياســية الفلســطينية  ، خاصــة مــن خــالل التنظيــم 
والتعبئــة.

الهوية غير الواضحة لمنظمات المجتمع المدني

مــا زالــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة تتســم بهويــة غيــر واضحــة 
المعالــم. حيــث ظهــر فــي االســتبيانات ولقــاءات المجموعــات البؤريــة أن معظــم هــذه المنظمــات تعمــل بشــكل أســاس 
ــة فــي  ــم الخدمــات. )تشــارك 98٪ مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي شــملتها الدراســة التحليلي فــي مجــال تقدي
تقديــم الخدمــات(. ولكــن عنــد النظــر إلــى الطريقــة التــي تصــف فيهــا المنظمــات أهدافهــا ووظيفتهــا، وإلــى رســالة 
شــبكات ومنابــر منظمــات المجتمــع المدنيــن، فإنهــا تشــمل السياســة والمناصــرة ومقاومــة االحتــالل وغيرهــا. وبالتالــي، 
ثمــة فجــوة بيــن العمــل الفعلــي والــدور الــذي تلعبــه منظمــات المجتمــع المدنــي وبيــن مــا تتضمنــه مهمتهــا ورســالتها.
ــة تنافــس بيــن منظمــات  تخلــق المشــاركة الســائدة فــي تقديــم الخدمــات أو تنفيــذ المشــاريع، فــي أحيــان كثيــرة، حال
المجتمــع المدنــي، والتــي نــادًرا مــا تســمح بالتعــاون فــي تبــادل المعلومــات أو االنخــراط فــي ممارســات الحوكمــة 
والمبــادرات السياســية. وعنــد مراجعــة اإلعالنــات الصــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومنصاتهــا، ظهــرت مواقــف 

ــا الخارجيــة” كاالحتــالل اإلســرائيلي. ــد التعامــل مــع “القضاي مشــتركة بينهــا، عن

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى عمل جماعي يحدد ماهية مساهمة منظمات المجتمع المدني بشكل أفضل.

العالقة غير الواضحة مع السلطات العامة

تعتبــر العديــد مــن المنظمــات المدنيــة الفلســطينية ذات عالقــة تنظيميــة أو انتمــاء غيــر مباشــر لألحــزاب السياســية. 
والعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمعيــة القاعديــة أنشــأت أساًســا فــي إطــار السياســات الحزبيــة باعتبارهــا 
وســيلة للوصــول إلــى المــوارد والخدمــات والحصــول علــى إجمــاع حــول الحــزب. أضــف إلــى أن عالقــة هــذه المنظمــات 
مــع الســلطات العامــة ليســت واضحــة دائًمــا. وبالرغــم مــن أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تعمــل مــع ســت عشــرة وزارة 
فلســطينية فــي تســعة مجــاالت مختلفــة 16، إال أن العالقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات العامــة ال تــزال 

تعتمــد بشــكل أســاس علــى العالقــات الشــخصية، وبنــاًء علــى ظهــور أوضــاع محــددة، بحيــث:

تنظــر الســلطات العامــة، فــي بعــض الحــاالت، إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا جهــات منافســة، ســواًء 	 
فــي تقديــم الخدمــات أو فــي إدارة ديناميكيــة التوافــق. )تعتبــر الســلطات العامــة، فــي أحيــان كثيــرة، مشــاركة 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي السياســات أو الحوكمــة تهديــًدا لهــا، وأن مشــاركة هــذه المنظمــات فــي تقديــم 
الخدمــات أو تنفيــذ المشــاريع وســيلٌة لتجفيــف المــوارد التــي مــن المفتــرض أن تكــون متاحــة أو مخصصــة للســلطات 

العامــة 17.
ُينظــر أحياًنــا إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي كشــركاء فنييــن. ســواًء فــي وضــع السياســات )علــى المســتوى 	 

والمســتوى  المحلــي  المســتوى  )علــى  الخدمــات  تقديــم  عمليــة  فــي  أو  الحكومــة(  فــي  المركزي/الوســطي 
المركــزي(، وكقنــاة للوصــول إلــى المــوارد غيــر المتاحــة أو صعبــة الوصــول )كالتمويــل الدولــي(.

هنالــك حــاالت تشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي “المجالــس”. ســواًء علــى مســتوى الــوزارة أو 	 
علــى مســتوى المجلــس البلــدي. ولكــن مشــاركتها تميــل إلــى كونهــا “صوريــة وتجميليــة” ذات تأثيــر قليــل علــى 

16 مفوضية منظمات املجتمع املدين، مقابلة، ديسمرب 2014م.
17 ومن العالمات الواضحة عىل النظر ملنظمات املجتمع املدين كجهات منافسة أمرا مرئيا يف الترصيحات العلنية حول حقيقة أن جزءا كبريا من املساعدات الدولية لفلسطني يتم من خالل التواصل مع 

املنظمات غري احلكومية. كما تم مناقشة مواقف السلطات يف مراقبة أعمال منظمات املجتمع املدين ومصادر التمويل يف كثري من املقابالت، وخاصة مع املنظمات غري احلكومية الفلسطينية الكبرية.

السياســات. )أضــف إلــى أن مشــاركة المنظمــات فــي المجالــس تســتند، فــي كثيــر مــن األحيــان، إلــى “دعــوة” مــن 
ــا علــى  ــذا فــإن تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي ال تقــوم دائًم ــر المجلــس نفســه، ل قبــل الســلطات التــي تدي

معاييــر واضحــة(
فــي حــاالت معينــة، ســيما فــي البلديــات الصغيــرة والســلطات القرويــة، تشــكل منظمــات المجتمــع المدنــي، 	 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة علــى وجــه الخصــوص، قنــاة اتصــال لتســهيل الوصــول إلــى الحكومــة الوطنيــة. 
حيــث أن العالقــات الشــخصية بيــن قــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة وموظفــي الحكومــة تعتبــر أكثــر ألفــًة مــن 
العالقــات بيــن الموظفيــن والســلطات المحليــة المنتخبــة فــي القــرى والبلديــات الصغيــرة وكبــار موظفــي الحكومــة.

ال تســهل أو تنتــج هــذه األنــواع المختلفــة مــن العالقــات مشــاركة فاعلــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 	 
السياســات والحوكمــة، بــل علــى العكــس، فإنهــا تميــل إلــى:

تقليــل المشــاركة إلــى مســتوى التعــاون الفنــي المنفعــي، وبالتالــي إنــكار صالحية منظمات المجتمــع المدني في 	 
أن تلعــب الــدور المســتقل المفتــرض فــي الحوكمــة والسياســات، وقدرتهــا علــى تمثيــل وجهات نظــر المواطنين(.

ــح 	  ــل مــن قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تمثيــل مصال ــات اســتقطاب )وهــذا، فــي الواقــع، يقل ــق آلي خل
المجتمــع(.

خلــق مواقــف تميــل فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة إلــى التعــاون مــن أجــل مصالحهــم 	 
ومنافعهــم الخاصــة، كخلــق تعقيــدات أو عالقــات تواطــؤ، ونقــص قــدرة المنظمــات علــى اتخــاذ مواقــف حاســمة 

فــي بعــض المواقــف، بــداًلا مــن إنتــاج “خدمــات عامــة مشــتركة “.
تشــجيع االنتمــاء السياســي لألحــزاب، وبالتالــي خلــق مواقــف متنازعــة وفقــدان منظمــات المجتمــع المدنــي القــدرة 	 

علــى تمثيــل وجهــات نظــر المواطنيــن وعلــى وبنــاء مســاحة مــن الحوكمــة أو السياســات بعيــًدا عــن “المؤسســات 
السياســية” )مــع وجــود خطــر ســيطرة العبيــن آخريــن علــى مثــل هــذه المســاحة، التــي تعتبــر أساســية مــن أجــل خلــق 

تمثيــل اجتماعــي مشــترك أو بشــكل تشــاركي توافقــي(.

إن نقــص وجــود إطــار سياســي واضــح المعالــم فيمــا يرتبــط بالعالقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطة العامــة 
يعتبــر عامــاًلا أساســًيا مؤثــًرا علــى هــذه المواقــف. وعليــه، فلــدى الــوزارات والجهــات المختلفــة سياســات وطرائــق 
مختلفــة فــي التعامــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي. وفــي الوقــت الــذي تميــل فيــه بعــض الــوزارات إلــى تعزيــز الحــوار 

والتعــاون، يميــل البعــض اآلخــر إلــى زيــادة الســيطرة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي.
تميــل السياســات التــي وضعــت لتعــزز مشــاركة المجتمــع المدنــي، كتلــك المتعلقــة بالنضــال ضــد الفســاد، للمفارقــة، 
إلــى خلــق مزيــد مــن المشــاكل والنزاعــات. حيــث تــرى بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تــم التشــاور معهــا أن طلــب 
المعلومــات والوثائــق ذات الصلــة بموضــوع الفســاد هــو مــن اختصــاص عمــل لجنــة مكافحــة الفســاد، وهــي وســيلة مــن 
شــأنها الحــد مــن مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة أو مــن قدرتهــا علــى المشــاركة فــي عمليــة كهــذه18. 
ــا مؤثــًرا علــى هــذا الموقــف. وهــو اإلطــار الــذي  وتشــّكل المالءمــة المحــدودة لإلطــار القانونــي القائــم عامــاًلا إضافًي
يســتند، بشــكل أســاس، إلــى قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة لعــام 2000، والــذي ال يأخــذ بعيــن االعتبــار االختالفــات 
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي. ونظــًرا ألن جميــع منظمــات المجتمــع المدنــي يجــب أن تكــون مســجلة، فهــو ال يراعــي 
أن هنــاك فــرق عنــد تســجيل المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة الكبيــرة، أو النقابــات أو المنظمــات المنابــر والشــبكات. فالمنظمــة غيــر الحكوميــة، التــي تشــرف علــى إدارة 
مستشــفى كبيــر أو مدرســة كبيــرة، لديهــا نفــس متطلبــات التســجيل لمنظمــة مجتمعيــة قاعديــة تعمــل علــى مســتوى 
القريــة، أو منظمــة تعتبــر منبــًرا تشــرك المئــات مــن المنظمــات، حيــث يتــم تســجيلها علــى أنهــا منظمــة غيــر حكوميــة 

واحــدة.

اإلنقسام في فلسطين

ال يــزال االنقســام بيــن األراضــي الفلســطينية. الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية، وبيــن منطقــة ج، 
يشــكل عامــاًلا مؤثــًرا فــي تكويــن منظمــات المجتمــع المدنــي وأنشــطتها. ونتيجة لهذا االنقســام، تســتجيب المنظمات 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية لمتطلبــات ســلطات مختلفــة وألطــر قانونيــة وسياســية مختلفــة. 
إضافــة إلــى أن المنظمــات الوطنيــة، التــي تمــارس أنشــطتها فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يجــب أن تكــون مســجلة 
فــي الســلطة الفلســطينية وحكومــة األمــر الواقــع التابعــة لحمــاس فــي غــزة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تشــكيل مجالــس 
توجيهيــة مختلفــة. ومــن أجــل أن تتصــرف المنظمــات العاملــة فــي القــدس الشــرقية بشــكل قانونــي، عليهــا أن تقــدم 
تقاريرهــا للســلطات اإلســرائيلية وتحتــرم قوانينهــا )بمــا فــي ذلــك القــرارات المرتبطــة بــ”األمــن” واألمــور العســكرية 
والنظــام الضريبــي، ونظــام القانــون فــي المناطــق الحضريــة(. بحيــث ينطــوي علــى عــدم تطبيــق هــذه القوانيــن دفــع 

غرامــة أو حتــى إغــالق المنظمــات.

18 تتوقع قواعد مكافحة الفساد أنه عىل أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء منظمات املجتمع املدين أن يقدموا إىل السلطات الوثائق الشخصية ودخل وممتلكات العائلة. هذا الرشط يخلق عبئا كبريا بالنسبة 
لألشخاص واملنظمات، وينظر إيله من قبل بعض منظمات املجتمع املدين التي تم التشاور معها خالل الدراسة عىل أنه يفتح املجال للمراقبة من قبل السلطات السياسية العامة وكوسيلة لتثبيط الناس عىل 

االنخراط بنشاط يف مجالس أدارة منظمات املجتمع املدين.
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احتياجــات مختلفــة.  المدنــي،  المجتمــع  تأثيــره علــى وظائــف وأنشــطة منظمــات  إلــى  يخلــق االنقســام، باإلضافــة 
ويســاهم فــي ظهــور هويــات وصراعــات مختلفــة )يشــمل النازحيــن والمجتمعــات المحليــة(. كمــا يتطلــب اســتراتيجيات 
متنوعــة ومبتكــرة فــي آليــات الحكــم المحلــي، خاصــًة حيــن نأخــذ بعيــن االعتبــار أن مناطــق واســعة داخــل الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية بعيــدة عــن الوصــول أو الســيطرة المباشــرة للســلطة الفلســطينية. وفــي ظــل هــذه 
ــم الخدمــات  ــق تقدي ــي أال تلعــب دور مقــدم الخدمــة فقــط، عــن طري الظــروف، ُيتوقــع مــن منظمــات المجتمــع المدن
األساســية والدعــم القانونــي للنــاس، ولكــن أن تخلــق الروابــط بيــن الشــعب والســلطات العامــة، وإنتــاج وتبــادل المعرفــة 
والمعلومــات والحفــاظ علــى الثقافــة والهويــة، وزيــادة وضــوح األزمــات واالحتياجــات وتســهيل صياغــة السياســات ذات 

الصلــة.

بناء الدولة وتعزيز سيادة القانون

تمثــل المشــاركة فــي الحوكمــة وحــوار السياســات طريقتيــن لبنــاء ودعــم بنــاء الدولــة و تعزيــز ســيادة القانــون. حيــث 
تعتبــر هــذه المســألة هامــة وذات مغــزى لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني. لســببين أولهمــا صعوبــة تطويــر 
مؤسســات الدولــة تحــت االحتــالل، وثانًيــا أن تركيــز منظمــات المجتمــع المدنــي علــى “العمــل السياســي” مقتصــر علــى 
قضايــا مرتبطــة بحــاالت الطــوارئ. كاألعمــال المتعلقــة بحمايــة النــاس مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكــب مــن قبل 
قــوات االحتــالل أو الســلطة الفلســطينية أو حكومــة األمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة، وتلــك المتعلقــة بمكافحــة الفســاد 
)التــي ترتفــع نســبتها، خاصــة فــي مواقــف النــزاع أو الموافــق التــي يكــون فيهــا الوصــول إلــى المــوارد مرتبًطــا “بالعالقات 
الشــخصية”. كالصداقــة واالنتمــاء السياســي ومــا إلــى ذلــك(. وفــي الواقــع، فــإن منظمــات المجتمــع المدني قد شــاركت 
ــى إنشــاء عــدد مــن “مؤسســات المســاءلة”،  ــرة، دعــت إل ــة حقــوق اإلنســان. وفــي الســنوات األخي ــا فــي حماي تقليدًي
المتخصصة في مكافحة الفســاد )منها الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان أو الهيئة الفلســطينية لمكافحة 
الفســاد(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تعبــر نســبة كبيــرة مــن الفلســطينيين، حتــى فــي الدراســات التــي أجراهــا تحالــف أمــان 
حديثــا، عــن الصــورة الســلبية للســلطات العامــة ومــدى التزامهــا بالمســاءلة أمــام المواطنيــن19. ويقلــل التركيــز علــى هــذه 
المواضيــع، إلــى حــد مــا، مــن اإلجــراءات المتعلقــة بتعزيــز حقــوق المواطنــة “العاديــة”، ومشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم 

المحلــي والوطنــي، والتــي تتوقــف علــى مــدى فعاليــة السياســات العامــة ذات العالقــة.

تبــرز قضيــة أخــرى تتعلــق بمســاهمة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي بنــاء الدولــة، والتــي ترتبــط بالتشــجيع واالعتــراف 
“بالصالــح العــام”. كمــا لوحــظ فــي الدراســة التحليليــة عــام 2011، فــإن المجتمــع الفلســطيني منقســم بشــدة بســبب 
تبنيــه المواقــف المتباينــة للفصائــل السياســية. وعليــه، فمــن الممكــن أن تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دوًرا 
رئيســًيا فــي هــذا االنقســام، مــن خــالل دعــم وتطويــر التمثيــل المشــترك حــول القضايــا واألزمــات االجتماعيــة وإمكانيــة 
تطويــر آراء ووجهــات نظــر مشــتركة ومختلفــة ومســتقلة عــن تلــك التابعــة لألحــزاب السياســية. مــن الواضــح أن متطلبــات 
منظمــات المجتمــع المدنــي، التــي مــن المفتــرض أن تلعــب هــذا الــدور، تكمــن فــي أن تعتــرف بنفســها كعنصــر فاعــل 
)أو مجموعــة مــن العناصــر الفاعلــة( لتطويــر وجهــات نظــر وآراء مســتقلة وإنتــاج صــوت واحــد وموحــد معتــرف بــه، علــى 
أن يكــون مســتقاًلا عــن باقــي األطــراف والعناصــر الفاعلــة. وهــذه المتطلبــات ال زالــت بعيــدة كل البعــد عــن الوفــاء بهــا. 
ففــي كثيــر مــن األحيــان، ينظــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي )خاصــة الصغيــرة والمتوســطة( علــى أنهــا أضعــف مــن أن 
تلعــب دوًرا يتعلــق بحــوار السياســات والحوكمــة أو تطويــر وجهــات نظــر مســتقلة. وفــي نفــس الوقــت، ال ُينظــر إلــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي األقــوى بأنهــا تؤثــر إيجاًبــا فــي حــوار السياســات، بــل يتــم النظــر إليهــا علــى أنهــا “معارضــة” 

أو أعــداء، أو كأنــاس تحمــل “أجنــدات خفيــة” خارجيــة.

عملية الالمركزية

إّن عمليــة الالمركزيــة هــي أحــد المجــاالت العينيــة التــي يتوجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي المســاهمة فيهــا. 
فالدســتور الفلســطيني واإلطــار القانونــي يعترفــان بمجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن الســلطات المحليــة. 136 بلديــة 
و12 مجلًســا محلًيــا و237 مجلًســا قروًيــا و113 لجنــة مشــاريع و29 مكتًبــا فــي مخيمــات الالجئيــن 20. وتشــارك جميــع 
هــذه الســلطات، بطــرق مختلفــة، فــي إدارة المــوارد المحليــة والبنيــة التحتيــة وفــي تقديــم الخدمــات، وغالًبــا بالتعــاون 
مــع الحكومــة المركزيــة ومقدمــي الخدمــات الخاصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ففــي حيــن أجريــت االنتخابــات عــام 
2012، للســلطات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة، حيــث أحــرزت عمليــات التغييــر المختلفــة تقدمــا خــالل أكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــن. ومــع التركيــز، مــن جانــب مــا، علــى الالمركزيــة وتخفيــف المركزيــة فــي وظائــف الحوكمــة والخدمــات، جــرى تجميــع 

وتنســيق و”تكتــل” الســلطات المحليــة، مــن جانــب آخــر.
19 يف استطالع 2011 الذي أجراه ائتالف أمان من أجل النزاهة واملساءلة، أعرب٪40 من املستطلعني عن عدم رضاهم عن متابعة وحل الشكاوى العامة. ووفقا للبنك الدويل »مؤرشات احلوكمة يف جميع أنحاء 

العالم« عام 2011، حصلت فلسطني عىل ٪20.7 عىل إبداء الرأي واملساءلة ، و٪20.9 عىل السيطرة عىل الفساد و ٪41.3 عىل سيادة القانون. و تأسست احلاجة إىل مزيد من مشاركة املواطنني / املجتمعية كرشط 
لإلطار االسرتاتيجي لوزارة احلكم املحيل 2010-2014م.
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ومــع ذلــك، غالًبــا مــا تــدار هــذه العمليــات وفقــا لنهــج مــن “أعلــى إلــى أســفل”: حتــى لــو اعتبرنــا بــأن حوالــي ٪15 
فقــط مــن مواردهــا يأتــي مــن اإلدارة العامــة المركزيــة والبلديــات والســلطات المحليــة األخــرى والتــي “دمجــت” خــالل 
الســنوات األخيــرة مــن خــالل أوامــر إداريــة مــن وزارة الحكــم المحلــي، فهــي تــدار بشــكل أكبــر “مــن أعلــى” بعكــس 
فكــرة تعزيــز عمليــات التغييــر علــى المســتوى المحلــي. و فــي مثــل هــذا اإلطــار، فــإن كاًلا مــن اتحــاد الســلطات المحليــة 
الفلســطينية )APLA( ومنظمــات المجتمــع المدنــي تلعــب غالًبــا أدوار “الشــركاء الفنييــن” أو تنفيــذ وتقديم المســاعدة 
الفنيــة والتدريــب لموظفــي الســلطات المحليــة والمجالــس المنتخبــة، وفــي تقديــم الخدمــات )التعليــم، والصحــة، 

وإمــدادات الميــاه، والصــرف الصحــي واإلســكان والتجديــد(.

وهنــاك عناصــر أخــرى مــن التعقيــد فــي تطويــر عمليــة الالمركزيــة تتمثــل فــي عــدم اليقيــن بشــأن االنتخابــات المحليــة 
القادمــة )حيــث أنهــا ســوف تعتمــد علــى الديناميــات السياســية أكثــر مــن األحــكام القانونيــة(، واإلطــار القانونــي المهجــن 
)يوجــد بعــض الســلطات المحليــة فــي بعــض الحــاالت محكومــة بقوانيــن مختلفــة، نتيجــة تراكمــات الماضــي( ووضــع 
اإلقليــم )حتــى فــي المنطقــة )ج( وفــي المناطــق الواقعــة تحــت الســيطرة اإلســرائيلية، هنــاك ســلطات محليــة 
فلســطينية، لديهــا نظــراء تتبــع لهــم فــي كل مــن الحكومــة الفلســطينية التــي تعتمــد عليهــا قانونًيــا وكذلــك لــدى 

الســلطات اإلســرائيلية كقــوة محتلــة(.

ــد مــن التجــارب، حيــث  ــو حتــى وإن كان علــى نطــاق محدود-فقــد أجريــت العدي وعلــى الرغــم مــن الوضــع الصعــب – ول
شــاركت الســلطات المحليــة فــي أنشــطة التخطيــط للتنميــة المحليــة، بدعــم أو مــع مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة21. 

وبالتالــي فمــن الممكــن تحديــد دور متقــدم يمكــن أن تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، مــن حيــث دعــم والمشــاركة 
فــي عمليــات وآليــات الحكــم المحلــي )وليــس فقــط “كشــركاء فنييــن”، ولكــن كجهــات منظمــة تعبــر عــن صــوت ووجهــات 
نظــر المواطنيــن22( ومــن جانــب آخــر فإنــه يمكنهــا الشــراكة بنشــاطات مــع الســلطات المحليــة واتحــاد الســلطات المحليــة 
الفلســطينية فــي المناصــرة للعمليــة وليــس مجــرد التفويــض فــي عمليــة “تقديــم الخدمــات” بصفتهــم فاعليــن محليــا، 
مــن الممكــن أن يعطيهــم االعتــراف بهــم كأصحــاب قــوة أو ســلطة فــي صنــع القــرار، أو قيــادة عمليــة التنميــة المحليــة23.

اإلبتكار والمعرفة

ــا دوًرا فــي االبتــكار فــي فلســطين. و كمــا لوحــظ فــي الدراســة التحليليــة  تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي تقليدًي
لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي لديهــا عالقــات قويــة وذات مغــزى مــع 
 Think( الجامعــات ومراكــز البحــوث )مــن المنظــور القانونــي، تعتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة هــي أهــم خاليــا التفكيــر
Tank( أو المؤسســات البحثيــة(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه عنــد النظــر فــي عمليــات االبتــكار الحاليــة وتحديــد الطــرق 
المبتكــرة لدعــم التنميــة فــي فلســطين. يبــدو أن عــدًدا محــدوًدا جــًدا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تشــارك بالفعــل، 
ــًدا لديهــا الخبــرة الطويلــة والتــي لهــا  وأن هنــاك عــدد قليــل فقــط مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والتــي هــي تحدي
قــادة أكثــر شــهرة – هــي المنخرطــة والمشــاركة مــع الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي، وهــذه الظاهــرة للحقيقــة 
موجــودة بشــكل أكثــر خصوصيــة فــي الضفــة الغربيــة. وعــالوة علــى ذلــك، عنــد النظــر إلــى الجامعــات، يبــدو أنــه بالرغــم 
مــن أن عــدد الجامعــات فــي فلســطين فــي تزايــد ونمــو. إال أن عــدًدا قليــاًلا منهــا يشــارك فــي مبــادرات التعــاون مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي )مثــل جامعــة بيرزيــت، وجامعــة القــدس وجامعــة القــدس “المفتوحــة” وجامعــة بيــت لحــم، 

وإلــى حــد مــا جامعــة فلســطين بقطــاع غــزة مــن خــالل “مشــروع الوصــول إلــى العدالــة24”(. 
ويمكن اعتبار الوضع الحالي محفوف المخاطر من وجهات نظر مختلفة:

منظمــات المجتمــع المدنــي “الكبيــرة” التــي هــي أقــرب إلــى الجامعــات تميــل إلــى أن تكــون بعيــدة عــن المجتمعــات 	 
“الديناميــات المحليــة” و “االحتياجــات المحلية”.

منظمــات المجتمــع المدنــي “الكبيــرة” تميــل إلــى أن تكــون “أقــل اهتمامــا” بمجــال االبتــكار، ألنهــا تمتلــك منهجيات 	 
وشــراكات راســخة، وبالتالــي تهتــم باالبتــكار كوســيلة لدعــم اآلخريــن، بينمــا يمكــن أن تحــدث عمليات االبتــكار مفارقة 

حيــث أنهــا تشــكل تهديــًدا للبيروقراطيــات الخاصــة بها.
فــي ظــل الوضــع الحالــي الــذي يتســم بالمنافســة المتزايــدة مــن أجــل الحصــول علــى التمويــل )مــع مالحظــة نقــص 	 

21 كما سيتم تحليله أكرث يف الفقرات التالية، كثري من هذه األنشطة تعتمد عىل دعم الجهات املانحة الدولية. من المهم أن نقول، مع ذلك، أنه يف بعض احلاالت تم تنفيذ هذه األنشطة يف املناطق التي هي 
تحت االحتالل اإلرسائييل لتعزيز قدرات وصمود السكان املحليني.

 NED 22 ومن األمثلة عىل ذلك برنامج املشاركة املدنية، الذي ينطوي عىل إرشاك املواطنني مع السلطات املحلية. وقد تم تنفيذ الربنامج خالل 9 سنوات يف قطاع غزة، من خالل مؤسسة سيفيتاس، بدعم من
وهناك برنامج شبيه تقوم عىل تنفيذه الوكالة األملانية للتعاون الدويل.

23 كما سيتم مناقشته، »خطة التنمية املحلية« التي وضعتها البلديات والسلطات املحلية األخرى يف كثري من األحيان يكون مجرد شكل »قائمة من املشاريع »التي ستنظر يفها احلكومة والجهات املانحة 
الدولية دون فكرة واضحة عن التنمية املحلية. تميل خطط التنمية املحلية إىل تعزيز وجهة نظر السلطات املحلية والرشكاء املحليني عىل أنهم »مستفيدين« من عمل احلكومة، أكرث من كونهم العبني يف احلكم.

24 بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ
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توافــر المــوارد مــن المجتمــع الدولــي( تحتفــظ المنظمــات الكبيــرة بالمعرفــة والمعلومــات الجديــدة “لنفســها”، ممــا 
يحــد مــن تقاســم وتشــارك المعرفــة.

غالبــا مــا ُينظــر للجامعــات مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا جهــة منافســة للحصــول علــى التمويــل، ال 	 
ســيما مــن خــالل مــا تســميه الجامعــات بـــ”مركــز تنميــة المجتمــع” أو دوائــر “التعليــم المســتمر”.

تواجــه الجامعــات نفســها خطــر أن تفقــد القــدرة علــى االبتــكار، وذلــك بســبب تناقــص المعرفــة الجديــدة “التــي 	 
تدخــل” علــى البيئــة األكاديميــة مــن الخــارج، وتناقــص ارتبــاط عملهــا فــي التركيــب الفلســطيني.

باإلضافــة إلــى أن منظمــات المجتمــع المدنــي تركــز بشــكل أساســي علــى تقديــم االبتــكار لتحســين الخدمــات والبنيــة 
التحتيــة )بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف الصحــي واإلســكان وغيرهــا(. إال أنــه تظهــر حاليــا تحديــات جديــدة تتطلــب أســاليب 
مبتكــرة وخالقــة، مثــل: الثقافــة والفــن واألنشــطة االقتصاديــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار القيــود التــي يفرضهــا االحتــالل.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية

تــم تســجيل أكثــر مــن 200 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة فــي فلســطين و 74 منظمــة عضــوة فــي رابطــة وكاالت 
التنميــة الدوليــة )AIDA(. وعلــى الرغــم مــن أن عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة العاملــة فــي فلســطين ثابــت، إال 
أن هنــاك تصــور عــام بــأن عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة المنخرطــة بشــكل مباشــر فــي إدارة وتنفيــذ المشــاريع 
فــي فلســطين )وخاصــة فــي قطــاع غــزة، وفــي القــدس الشــرقية، وفــي منطقــة وســط الضفــة الغربيــة( آخــذ فــي 

االزديــاد.

وقــد تمــت االشــارة فــي معظــم المجموعــات البؤريــة والمقابــالت التــي ُأجريــت فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، إلــى أن هنــاك منافســة متزايــدة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، وحتــى مــع المنظمــات الدوليــة.

وقــد ظهــر التنافــس بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة بالفعــل فــي الدراســة 
التوظيــف  2011. والــذي كان يتعلــق بشــكل أساســي بقضايــا  العــام  المدنــي مــن  المجتمــع  التحليليــة لمنظمــات 
واالحتفــاظ بالعامليــن25 وفــي وضــع أجنــدات وأولويــات العمــل، إال أن وجــود المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة يعتبــر 
محــل تقديــر كبيــر جــًدا كقنــاة للحصــول علــى أمــوال وكشــركاء “حمايــة” للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مــن كل 

التهديــدات المرتبطــة بالبيئــة السياســية وتلــك المتعلقــة باالحتــالل اإلســرائيلي.

كمــا تعتبــر المنافســة للحصــول علــى التمويــل والمشــاركة فــي األنشــطة التــي يمكــن تنفيذهــا أيًضــا مــن قبــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة حالًيــا هــي الظاهــرة األكثــر مالحظــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن قــرار رابطــة وكاالت 
ــر منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية  ــة التنســيق بيــن مناب ــة )AIDA( عــدم المشــاركة فــي هيئ ــة الدولي التنمي
وعــدم اتخــاذ موقــف واضــح بشــأن القضايــا المتعلقــة باالحتــالل اإلســرائيلي، ينظــر إليــه علــى أنــه إشــارة انحــراف وتناقض 

عميقــة بشــأن المصالــح واألهــداف.

25 تقدم املنظمات غري احلكومية الدولية يف كثري من احلاالت رواتب أفضل من املنظمات الفلسطينية

قطاعات المشاركة لمنظمات المجتمع المدني

 تشــارك معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتويين الثانــي واألول فــي العديــد مــن القطاعــات )الزراعــة 
والتدريــب واألنشــطة المــدرة للدخــل ورعايــة األطفــال ودعــم المــرأة ودعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــباب الذيــن 
هــم مــن بيــن الفئــات األكثــر شــيوعا، كمــا فــي الجــداول التاليــة( وبالتالــي تفتقــر إلــى التخصــص وتعتمــد علــى صياغــة 
المشــاريع واإلرشــاد المنهجــي مــن األكبــر واألكثــر تخصصــا مــن قبــل )المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة والوطنية(. وعند 
النظــر إلــى القطاعــات المحوريــة فــي التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي فــي فلســطين - “دعــم الحكــم علــى المســتويات 
المحليــة والوطنيــة” و “دعــم للقطــاع الخــاص والتنميــة االقتصاديــة” و “دعــم تنميــة الميــاه واألراضــي” - فــإن الوضــع 
يبــدو مختلفــا. حيــث يشــارك عــدد صغيــر نســبًيا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه القطاعــات، ولكــن فــي 

معظــم الحــاالت تعكــس المنظمــات المشــاركة قــدرة وتخصــص أقــوى.
لقــد شــاركت ثــالث مجموعــات رئيســية مــن المنظمــات فــي موضــوع “دعــم الحكــم علــى المســتوى المحلــي 	 

والوطنــي”، و قــد مثلــت المجموعــة األكبــر منهــا تلــك المنظمــات العاملــة فــي مجــال “بحقــوق اإلنســان” والحمايــة 
القانونيــة”. وتتألــف المجموعــة الثانيــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة المشــاركة 
فــي أنشــطة دعــم “المســاءلة” وإجــراءات مكافحــة الفســاد )مثــل تلــك التــي يشــملها ائتــالف أمــان(. وشــملت 
المجموعــة الثالثــة المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة علــى المســتوى المحلــي فــي األنشــطة التــي تهــدف إلــى 
زيــادة مشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم المحلــي، وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة )وتضــم أيضــا بعــض أعضــاء 
ائتــالف أمــان، أو المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة المشــاركة فــي األنشــطة مــع الســلطات المحليــة فــي غــزة 
والضفــة الغربيــة(. حيــت أن المشــاركة فــي وضــع السياســات هــو عنصــر أساســي فــي عمــل المنظمــات العاملــة 
فــي هــذا القطــاع، وخاصــة عنــد التركيــز علــى المســاءلة ومكافحــة الفســاد )علــى المســتوى المركــزي( وعلــى 
مشــاركة الجمهــور علــى المســتوى المحلــي26. وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن أنشــطة التعــاون مــع الســلطات 

المحليــة إال أنــه هنــاك القليــل مــن المشــاركة أو انعدامهــا مــع وزارة الحكــم المحلــي.
تشــارك مجموعــة صغيــرة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مبــادرات دعــم القطــاع الخــاص والتنميــة االقتصادية، 	 

ويمكــن تحديــد مجموعــة رئيســية مــن بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي هــذا المجــال مــن العمــل: 
وهــي تلــك التــي تدعــم التعاونيــات والمشــروعات متناهيــة الصغــر. إن عمليــة اقتــراح إطــار قانونــي ناظــم لفكــرة 
تمويــل المشــروعات الصغيــرة يتطلــب مــن المنظمــات العاملــة فــي هــذا المجــال أن تعــدل مــن وضعهــا القانونــي 
للموائمــة مــع المتطلبــات الجديــدة لإلطــار القانونــي الجديــد، وتحويــل نفســها مــن كونهــا منظمــة أهليــة إلــى 
منظمــة داعمــة وعاملــة فــي مجــال تمويــل المشــروعات الصغيــرة، وبرفــع رأســمال المنظمــة الجديــدة لكــي يصــل 
إلــى )5 مالييــن دوالر أمريكــي( كضمــان بنكــي لنجــاح العمليــات. وفــي معظــم الحــاالت، ُتنشــئ منظمــات المجتمــع 
المدنــي العاملــة فــي هــذا القطــاع مؤسســات جديــدة إلدارة عمليــات تمويــل المشــروعات الصغيــرة – وفــي 
بعــض الحــاالت تبــدأ شــراكة مــع شــركات ماليــة أو شــركات التمويــل الصغيــر الدوليــة – وُتبقــي المنظمــة األصليــة 
نفســها علــى هيئتهــا األصليــة وتســتفرد لنفســها باختصــاص تنفيــذ أنشــطة التدريــب والمســاعدة الفنيــة الالزمــة 
ــات  ــة دعــم التعاوني ــد المالــي المتوفــر. وبخــالف عملي ــرة مســتخدمة ومنتفعــة مــن الرصي لدعــم المشــاريع الصغي
وعــدد قليــل مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى احتضــان “شــركات االبتــكار” الجديــدة )بمــا فــي ذلــك قطاعــات الفــن 
ــه فــي معظــم الحــاالت، يكــون الدعــم المقــدم للقطــاع الخــاص محــدود وخارجــي27. وعلــى الرغــم  والثقافــة(. فإن
ــا محــدوًدا  مــن وجــود العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي هــذه األنشــطة، إال أن هنــاك تعاوًن
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وجمعيــات القطــاع الخــاص )وال ســيما اتحــاد غــرف التجــارة الفلســطينية(، مــع 
التركيــز بشــكل أساســي علــى النســاء والشــركات غيــر الرســمية فــي هــذا القطــاع. علمــا بــأن تدخــالت منظمــات 
المجتمــع المدنــي المنخرطــة فــي هــذا القطــاع تعتبــر بشــكل أساســي فــي مجــاالت تقديــم الخدمــة، مــع المشــاركة 

المحــدودة فــي آليــات الحكــم ومبــادرات حــوار السياســات.
تلعــب بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة دوًرا رئيســًيا فــي قطــاع الميــاه وتنميــة األراضــي، جنًبــا إلــى جنــب 	 

مــع االنخــراط فــي كل مــن مجــاالت تقديــم الخدمــات والبحــوث وصنــع السياســات. علــى اي حــال. تلعــب هــذه 
المنظمــات دوًرا رئيســًيا فــي عمليــة صنــع السياســات وتنفيذهــا )مثــل معهــد األبحــاث التطبيقيــة فــي القــدس 
)أريــج(، ومعهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، وغيرهــا( حيــث تلعــب دور الشــركاء الفنييــن 
لــكل مــن الســلطات العامــة عبــر )توليــد المعلومــات والمعرفــة( وللمنظمــات المحليــة عبــر )تقديــم المســاعدة الفنيــة 
وفــرص التدريــب(. كمــا أن الفجــوة المتزايــدة تبــرز بيــن الحكومــة الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا 
القطــاع فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات كمــا يلــي: مراقبــة أعمــال الحكومــة وأخــذ مواقــف صارمــة تجــاه مقترحــات 

الحكومــة وهــذه األعمــال والمواقــف فــي الحقيقــة ُينظــر إليهــا علــى أنهــا مواقــف معارضــة سياســية.

26 غالبا ما يتم دعم مبادرات احلكم املحيل من قبل الجهات املانحة والوكاالت الدولية، و التي غالبا ما تلعب دورا رئيسيا يف إرشاك احلكومة الوطنية.
27 رشكة التنمية املستدامة 2013
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توزيع القطاعات ومنظمات المجتمع المدني الرائدة

بنــاًء علــى التحليــل الوثائقــي، والمقابــالت الشــخصية الرئيســية ولقــاءات المجموعــات البؤريــة، فلــم تطــرأ تغييــرات جديــة 
علــى توزيــع القطاعــات لمنظمــات المجتمــع المدنــي منــذ عــام 2011. ومــع أن التوزيــع العــام للمنظمــات لــم يتغيــر، فــإن 
مــا ظهــر بوضــوح هــو حقيقــة أن معظــم المنظمــات تتدخــل فــي مختلــف القطاعــات، لــذا فقــد باتــت التخصصيــة الفعليــة 

لهــذه المنظمــات محــدودة.

ومــا حــدث مؤخــًرا هــو زيــادة فــي “أنشــطة اإلغاثــة” علــى مختلــف أنواعهــا، كاســتجابة لنتائــج الحــرب األخيــرة علــى غــزة، 
وزيــادة الضغــوط اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية.

وال تبــدي المنظمــات الرئيســية فــي كل قطــاع مــن قطاعــات العمــل أيــة تغييــرات واضحــة، حيــث تميــل المنظمــات 
ــة الفلســطينية،  ــة الزراعي ــة اإلغاث ــر. وتواصــل كٌل مــن جمعي ــدة ألن تبقــى علــى مــا هــي دون تغيي ــة الرائ ــر الحكومي غي
واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، ومركــز أبحــاث األراضــي، ومركــز معــا التنمــوي، ومجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين، 
وبشــكل عــام شــبكة المنظمــات األهليــة البيئيــة الفلســطينية، بلعــب الــدور الرئيــس فــي القطــاع الزراعــي والبيئــي.

كمــا يلعــب اتحــاد المزارعيــن الفلســطينيين دوًرا متنامًيــا فــي دعــم الحصــول علــى االئتمــان لتحديــث الزراعــة، فــي الوقــت 
الــذي تواصــل فيــه اللجــان المحليــة ولجــان الدفــاع عــن األرض المشــاركة فــي المقاومــة ضــد الجــدار. أمــا خــارج المنظمــات 
ــة، ومنهــا  ــة المحلي ــادرات االقتصادي ــة فــي مجــال الزراعــة، فتلعــب منظمــات أخــرى أدواًرا مهمــة فــي دعــم المب العامل
المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي )دعــم التعاونيــات( ومنظمــة أصالــة - جمعيــة ســيدات األعمــال الفلســطينيات )دعــم 

نســاء األعمــال(.

ــا، فــي حيــن أن المزيــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي آخــذة  وفــي قطــاع الحوكمــة يلعــب )ائتــالف أمــان( دوًرا قيادًي
فــي الظهــور بمبــادرات خالقــة، مثــل مؤسســة ســيفيتاس، وبــال ثينــك )بــال ثينــك للدراســات االســتراتيجية( فــي غــزة. 
ومؤسســة بــال فيجيــن، ومرصــد العالــم العربــي للديمقراطيــة ومراقبــة االنتخابــات، والمركــز الفلســطيني للدفــاع عــن 
األســرى فــي وســط الضفــة الغربيــة، والهيئــة االستشــارية الفلســطينية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي 
شــمال غــرب الضفــة. وال تــزال منظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى الكبيــرة تلعــب دوًرا هاًمــا. مثــل مؤسســة مواطــن 
- المعهــد الفلســطيني لدراســات الديمقراطيــة، ومركــز بيســان للبحــوث والتنميــة، ومســاواة - المركــز الفلســطيني 
الســتقالل القضــاء والمحامــاة. كمــا أن مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن يلعــب دوًرا مركزًيــا فــي التركيــز علــى 

حقــوق العمــال والنقابــات.

ويتمتــع قطــاع حقــوق اإلنســان بشــبكة عمــل فّعالــة بيــن المنظمــات. وغالًبــا مــا تلعــب مؤسســة الحــق دوًرا قيادًيــا، جنًبــا 
إلــى جنــب مــع مركــز بديــل- المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والالجئيــن، ومبــادرة مفتــاح الفلســطينية 
لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة، ومؤسســة الضميــر لدعــم الســجناء وحقــوق اإلنســان، فــي الضفــة الغربيــة. 
بينمــا يلعــب مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان دوًرا هاًمــا فــي القــدس، وفــي غــزة يلعــب كٌل مــن 

مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان والمركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان دوًرا مركزًيــا.

تتجّمــع المنظمــات النســائية حــول مركــز المــرأة للمســاعدة القانونيــة واإلرشــاد، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تســتمر فــي 
ــع فــي شــبكة واســعة فــي رابطــة لجــان المــرأة للعمــل االجتماعــي. وفــي غــزة، يلعــب كٌل مــن طاقــم شــؤون  التجّم
المــرأة ومركــز شــئون المــرأة دوًرا رئيســًيا، أمــا المنظمــات التــي تعمــل علــى المســتوى المحلــي فغالًبــا مــا تقــوم بــدور 

االبتــكار.

وفــي مجــال الثقافــة، يلعــب االتحــاد العــام للمراكــز الثقافيــة فــي غــزة دوًرا رئيســًيا كمظلــة وهيئــة حاضنــة لـــ 54 مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي الصغيــرة التــي تعمــل فــي مجــال الثقافــة، بمــا فــي ذلــك الموســيقى والمســرح والدرامــا، 
والتــراث، وتعزيــز الهويــة الثقافيــة. وتقــّدم مؤسســة بســمة للثقافــة والفنــون فــي غــزة ومنتــدى الكرامــة للثقافــة 
والفنــون فــي رفــح قيمــًة مضافــة فــي المشــهد المســرحي فــي قطــاع غــزة، جنًبــا إلــى جنــب مــع معهــد إدوارد ســعيد 
للموســيقى. كمــا يضطلــع كٌل مــن مركــز خليــل الســكاكيني للثقافــة ومســرح الحكواتــي ومركــز الفــن الشــعبي، وفرقــة 
نــوى بــأدوار بــارزة فــي المجــال الثقافــي فــي وســط الضفــة الغربيــة، وفــي الوقــت نفســه فــإن مســرح “نعــم” لديــه 

ســمعة طيبــة فــي جنيــن.

 وفــي مجــال العمــل مــع الشــباب، فهنــاك ثــالث منظمــات رئيســية تلعــب دوًرا واضًحــا فــي الضفــة الغربيــة: اتحاد الشــباب 
الفلســطيني، بيــاالرا )الهيئــة الفلســطينية لإلعــالم وتفعيــل دور الشــباب( ومنتــدى شــارك الشــبابي. وفــي الوقــت 

نفســه تلعــب جمعيــة إنقــاذ المســتقبل الشــبابي وجمعيــة الــوداد للتأهيــل المجتمعــي دوًرا واضًحــا فــي غــزة. أمــا فــي 
مجــال العمــل الخيــري - وهــو منتشــر جــًدا – فتواصــل المؤسســة الدوليــة للدفــاع عــن األطفــال – فــرع فلســطين لعــب 

دور رئيســي فــي مجــال حقــوق الطفــل.

وفــي قطــاع الصحــة، فــإن مجموعــة مــن المنظمــات تشــرف علــى إدارة المستشــفيات الكبيــرة )خاصــة فــي القــدس 
وبيــت لحــم(، ولكــن يلعــب الهــالل األحمــر الفلســطيني دوًرا رئيســًيا )ولديــه عــدد كبيــر جــدا مــن األقســام المحليــة فــي 
جميــع أنحــاء الدولــة(، وكذلــك لجــان العمــل الصحــي واتحــاد لجــان الرعايــة الصحيــة. كمــا أن المنظمــات المحليــة، مثــل برنامــج 

غــزة للصحــة النفســية، تلعــب دورا مبتكــرا.

3.2 التركيز على الديناميكيات الجغرافية

قضايا ورهانات محددة في قطاع غزة

في قطاع غزة، تواجه منظمات المجتمع المدني بعض القضايا المحددة وتواجه أعمالها بعض المخاطر والرهانات 
المعينة وهي موضحة باختصار أدناه:

فــي أعقــاب الهجــوم اإلســرائيلي فــي يوليــو- أغســطس عــام 2014، كان مــن المتوقــع وجــود جهــود كبيــرة 	 
إلعــادة اإلعمــار والعمــل بطاقــة وفعاليــة فــي غــزة. حيــث أن مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحديــد 
أولويــات وطــرق إعــادة اإلعمــار كانــت محــدودة جــدا. ولــم يتــم التشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي حــول خطــة 
الحكومــة لإلنعــاش المبكــر ضمــن خطــة إعــادة اإلعمــار، كمــا لــم تتــم دعوتهــم إلــى مؤتمــر القاهــرة الدولــي إلعــادة 
إعمــار غــزة. ومــع ذلــك، ال تــزال منظمــات المجتمــع المدنــي قــادرة علــى أن تلعــب دوًرا نشــًطا فــي مراقبــة عمليــة 
إعــادة اإلعمــار والنظــر فــي طــرق توظيــف المــوارد، وتقييــم اآلثــار قصيــرة األمــد إلعــادة اإلعمــار علــى المجتمعــات 
المحليــة، والتأثيــر علــى قــرارات الســلطات المحليــة المعنيــة فــي أنشــطة إعــادة اإلعمــار. ومــن الواضــح أن لعــب 
ــن، بمــا  ــدون الدعــم السياســي واالقتصــادي مــن الالعبيــن اآلخري ــا ب ــدور النشــط ســوف يكــون صعًب مثــل هــذا ال
فــي ذلــك الجهــات المانحــة. ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي الفعليــة تتطلــب شــرطين: األول 
هــو االعتــراف بــدور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي العمليــة كشــريك كامــل يمكــن أن يقــدم تشــخيصات وبيانــات 
حقيقيــة مــن الميــدان. والثانــي هــو تعــاون الســلطات التــي يجــب أن تشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
بياناتهــا ومعلوماتهــا وخططهــا وأفكارهــا بطريقــة شــفافة. ذلــك أن التعــاون ســوف يــؤدي إلــى تخصيــص المــوارد 

بشــكل أفضــل ألهــداف إعــادة اإلعمــار، وهــذه المهمــة بحــد ذاتهــا أكبــر مــن قــدرات كل طــرف علــى حــدة.
يتواصــل اإلغــاق والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2006. وال يخلــق هــذا الواقــع صعوبــات علــى حيــاة 	 

النــاس فحســب، بــل أيضــا علــى األنشــطة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة. وكذلــك يخلــق وضًعــا يتزايــد فيــه الطلــب 
علــى خدمــات منظمــات المجتمــع المدنــي وبشــكل متواصــل28، وكمــا يؤثــر فــي اســتدامة أنشــطة منظمــات 
المجتمــع المدنــي29، وفــي إمكانيــة دعــم األنشــطة االقتصاديــة )مثــل تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمســاعدة 

التقنيــة( والتــي يــكاد يكــون مــن المســتحيل أن تتحقــق30.
يخلــق الحصــار علــى غــزة والتصعيــد العســكري المتكــرر حالــة طــوارئ دائمــة. وبمــا أن منظمــات المجتمــع المدنــي 	 

متخصصــة أساًســا فــي تقديــم خدمــات اإلغاثــة، بينمــا تــم تهميشــها فــي مــا يتعلــق باالهتمــام بالتنميــة المحليــة 
والحوكمــة والسياســات. فقــد احتفظــت بهــذه المهمــة عــدد قليــل مــن المنظمــات. وأشــار مــا تقــارب نســبته ٪25 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي شــملتها الدراســة فــي غــزة، إلــى أن تغّيــر أجنــدات المانحيــن، وتغّيــر شــروط 
إطــار العمــل ونقــص التمويــل للمبــادرات طويلــة األمــد، ُتعتبــر عقبــة رئيســية. كمــا أن التركيــز الحصــري تقريًبــا علــى 
أعمــال اإلغاثــة ال يرســخ التبعيــة االقتصاديــة فــي غــزة فقــط، ولكنــه أيضــا يعيــد توجيــه جهــود منظمــات المجتمــع 
ــاء فــي الحوكمــة وحــوار السياســات إلــى تنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات. وفــي  المدنــي مــن لعــب دور بنَّ
حيــن ُيــدار جــزء كبيــر مــن المــوارد لحــاالت الطــوارئ واإلغاثــة مــن قبــل الــوكاالت الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة تميــل إلــى البقــاء فــي حالــة التبعيــة، كمــا أنهــا ال تؤثــر فــي وضــع 
أجنــدات العمــل أو تحديــد األولويــات. ومثــل هــذه الظــروف تخلــق لمنظمــات المجتمــع المدنــي نوًعــا مــن “منطقــة 

الراحــة” التــي يتــم فيهــا ضمــان المــوارد، فضــاًل عــن الحمايــة مــن التهديــدات والمخاطــر السياســية.

28 أكرث من ٪52 من منظمات املجتمع املدين التي شملتها الدراسة أكدت عىل صعوبة تلبية املطالب املتزايدة عىل اخلدمات باعتباره تحديا رئيسيا
29 عىل سبيل املثال، من خالل إطالق األنشطة املدرة للدخل ومن خالل إدارة »البنية التحتية االجتماعية« للصحة واإلعاقة و التعليم، والثقافة وغريها.

30 من بني منظمات املجتمع املدين التي تم التشاور معها يف قطاع غزة، أشارت إىل أن بنيتها التحتية قد ترضرت بشكل كبري، وأنه من املستحيل أن تجد سوقا للمنتجات، وخاصة للمشاريع املدرة للدخل 
التي تدار من قبل بعض منظمات املجتمع املدين ، وتغطي بطريقة أو بأخرى أكرث من ٪25 من ميزانيتها السنوية اإلجمالية املتوقعة.
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باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد بــات واضًحــا، مــن خــالل لقــاءات المجموعــات البؤريــة والمقابــالت الفرديــة واالســتبيانات، 	 
أن التركيــز علــى حــاالت الطــوارئ وعلــى تقديــم الخدمــات يميــل أيضــا إلــى زيــادة المنافســة بيــن الــوكاالت الدوليــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، مــن جهــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مــن جهــة أخــرى. فعندمــا ينصــّب 
االهتمــام الرئيســي للمنظمــة علــى تنفيــذ “األنشــطة” وإبقــاء آللياتهــا التنظيميــة، تصبــح المــوارد الماليــة العامــل 
األهــّم. وبالتالــي تميــل منظمــات المجتمــع المدنــي لتركيــز جهودهــا علــى الوظيفــة المذكــورة أعــاله بــداًل مــن 
تطويــر دورهــا كنظيــر وشــريك للحكومــة فــي عمليــة التنميــة، ومراقبــة األداء العــام أو التعامل مع حوار السياســات. 
كمــا أن التركيــز علــى التدخــل فــي حــاالت الطــوارئ وتقديــم الخدمــات مــن قبــل المنظمــات الدوليــة فــي غــزة، يعنــي 
أن مســاهمتها مــن حيــث االبتــكار وتســهيل الوصــول إلــى المعلومــات والمعــارف والقــدرات والدعــم السياســي، 

تميــل إلــى أن تكــون محــدودة للغايــة.
أشــار نحــو 25٪ مــن المشــاركين فــي االســتبيان إلــى أن إطــار العمــل السياســي يعتبــر قضيــة رئيســية ألنشــطة 	 

منظمــات المجتمــع المدنــي، وأّن وجــود حكومــة األمــر الواقــع التــي تتألــف مــن فصيــل سياســي واحــد وحالــة 
ــا،  ــا تصبــح فيــه “ســيادة القانــون” معّلقــة تقريب الصــراع بيــن هــذه الحكومــة والســلطة الفلســطينية، تخلــق وضًع
وأّن هنــاك وجــود لنظــم قانونيــة مختلفــة تتعايــش بطريقــة غيــر متســقة مــع بعضهــا البعــض. وفــي الواقــع، تخضــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة إلــى قوانيــن الســلطات المحليــة، وفــي نفــس الوقــت ينبغــي عليهــا 
أن تســتجيب لمتطلبــات وإجــراءات الحكومــة فــي رام اللــه وأنظمتهــا وهــذا يخلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن للمنظمــات.

وأخيــرا، قضيــة أخــرى تتعلــق بقطــاع غــزة، وهــي صعوبــة تحديــد هويــة منظمــات المجتمــع المدنــي التــي مــن شــأنها 	 
أن تســمح لهــا بلعــب دور أقــوى فــي الحوكمــة وحــوار السياســات. كمــا تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي معضلــة 
فــي مــا يتعلــق بثقافاتهــا وأنشــطتها وموقفهــا فــي ظــل بيئــة يكتنفهــا الصــراع السياســي. وفيمــا غلــب الطابــع 
العلمانــي علــى منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني تقليدًيــا، فــإن المنظمــات ذات الخلفيــة اإلســالمية/ 
ــزال الحــوار حــول فكــرة  ــة مختلفــة. وال ي ــق مســاحات اجتماعي ــى خل ــل إل ــد وتمي ــدأت تظهــر بشــكل متزاي ــة ب الديني
“اإليمــان” مختلــف عليهــا فــي المجتمــع المدنــي، وهــذا يفســر وجــود عقبــة رئيســية فــي فتــح حــوار منظــم بيــن 
كل الالعبيــن حــول هويــة المجتمــع المدنــي مــا بيــن الهويــة اإليمانيــة أو العلمانيــة. كمــا أن المعضلــة المتعلقــة 
بأنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي تــدور حــول تقديــم خدمــات الطــوارئ مقابــل التوجــه التنمــوي، واالنخــراط فــي 
حــوار السياســات والحوكمــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فُيطــرح الســؤال علــى أي مســتوى وَمــن ينبغــي أن يقــوم 
بتنفيــذ األنشــطة. ففــي خضــم هــذه المعضــالت المتعلقــة بالصــراع حــول الهويــة ومواقــف المنظمــات المدنيــة 
مــن الصراعــات السياســية، تواجــه المنظمــات معضلــة اســتمرارها فــي تقديــم الخدمــات أو نشــاطاتها األساســية 
ضمــن تفويضهــا مــع “الحفــاظ” علــى موقــف محايــد، ممــا يحــدو بهــا للتركيــز علــى عمليــة تقديــم الخدمــات بــدال مــن 
اتبــاع اســتراتيجيات تحقــق دورهــا المفتــرض فــي المشــاركة فــي الحوكمــة، أو االنخــراط فــي حــوار تنوجــد نتيجتــه 

فــي مواجهــة مــع الســلطات الحكوميــة31.

القضايا والرهانات المحددة في القدس الشرقية

إن االنقســام بيــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية ليــس ظاهــرًة جديــدة. وكانــت بالفعــل قضيــة رئيســية ومحــط 
اهتمــام وقلــق فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011. ومــع ذلــك، ففــي هــذه الحالــة أيضــا 
ــدت قضايــا جديــدة نوقشــت فــي لقــاءات المجموعــات البؤريــة واالجتماعــات  ظهــرت بعــض العوامــل الجديــدة التــي ولَّ

ــة التــي تتعلــق بمنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي القــدس. الفردي
العنصــر األول هــو “حــّدة” ممارســات االحتــالل اإلســرائيلي، حتــى لــو لــم تكــن هنــاك تغيــرات فــي النظــام المعتــاد 	 

بشــأن حيــاة الفلســطينيين فــي القــدس فــي مــا يتعلــق ببطاقــات الهويــة والتصاريــح ونقــاط التفتيــش، والقانــون 
والخدمــات البلديــة، ومــا إلــى ذلــك. وقــد اتســمت الفتــرة األخيــرة بزيــادة اإلجــراءات الراميــة إلــى تطبيــق القوانيــن 
المعاديــة للفلســطينيين )مثــل هــدم المنــازل وزيــادة المراقبــة فــي الحيــاة اليوميــة، وتدهــور تقديــم الخدمــات، 
والعقوبــات علــى المخالفــات اإلداريــة، ومــا إلــى ذلــك(. وهــذا الوضــع يؤثــر علــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
القــدس، بثــالث طــرق رئيســية: زيــادة الطلــب علــى الخدمــات والدعــم. حيــث ســاءت الظــروف بالنســبة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي يطلــب منهــا احتــرام اللوائــح التــي وضعتهــا بلديــة االحتــالل ودفــع الضرائب اإلســرائيلية. كما 
أن مواقــف النــاس أصبحــت عرضــة لالســتقطاب والتطــرف بشــكل متنــام، وبالتالــي تتقلــص مســاحة المنظمــات 

التــي تعمــل فــي مجــال األنشــطة غيــر العنيفــة.
ثمــة مســألة رئيســية ثانيــة وهــي عــدم اليقيــن القانونــي الفعلــي للوضــع فــي القــدس الشــرقية: فعلــى الرغــم 	 

مــن كونهــا أراض محتلــة، فــإن القــدس الشــرقية أدرجــت بشــكل كامــل فــي أنشــطة التخطيــط الحضــري اإلســرائيلي، 
دون معارضــة فّعالــة مــن قبــل الســلطات الفلســطينية أو منظمــات المجتمــع المدنــي، أو حتــى مــن قبــل المجتمــع 
الدولــي. وحتــى المنظمــات الفلســطينية القويــة والقليلــة العاملــة فــي اإلدارة الحضريــة والتخطيــط الحضــري تجــد 
نفســها فــي وضــع صعــب حيــث ُأجبــرت علــى صياغــة أعمالهــا ومقترحاتهــا ضمــن الحــدود التــي وضعتهــا ســلطات 

االحتــالل، تفادًيــا لتعريــض نفســها للخطــر.

)www.commongroundnews.org( 2010 31 ماهر عيىس، »املجتمع املدين الفلسطيني يف البحث عن الهوية«، يف خدمة األرضية املشرتكة اإلخبارية، فرباير

والعنصــر الهــام اآلخــر هــو غيــاب المســاحة والمتحاوريــن مــن أجــل المناصــرة وحــوار السياســات وأنشــطة الحوكمة. 	 
فــال الســلطات اإلســرائيلية وال المؤسســات الفلســطينية يمكــن أن يكونــا بمثابــة المتحاوريــن. حيــث أن الســلطات 
اإلســرائيلية ومنظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية ال تعتــرف كل بســلطة األخــرى وال بتفويضهــا أو شــرعيتها، 
وتفتقــر المؤسســات الفلســطينية إلــى مســاحة التفــاوض والحــوار مــع الســلطات اإلســرائيلية. ولهــذا الســبب، 
فهــذه المنظمــات غيــر قــادرة علــى التأثيــر فــي ديناميــات الحضريــة والخدمــات ونظــام الحكــم فــي القــدس. وفــي 
ظــل هــذا اإلطــار، فــإن الالعبيــن الدولييــن - بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة - يمكــن أن يلعبــوا دور 

الوســاطة بشــكل أقــوى.
المســألة الرابعــة هــي العزلــة المتزايــدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي القــدس. حيــث اضطــرت معظــم 	 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة لمغــادرة القــدس وإقامــة مكاتبهــا فــي رام اللــه أو فــي بيــت لحــم، حيــث أن 
منظمــات المجتمــع المدنــي النشــطة فــي القــدس تميــل فــي الغالــب إلــى أن تكــون جمعيــات خيريــة تشــارك 
ــة المســنين(، باإلضافــة  ــة األطفــال والتعليــم واإلســكان والصحــة ورعاي ــم الخدمــات )فــي مجــاالت رعاي فــي تقدي
لوجــود منظمــات شــعبية صغيــرة ضعيفــة. كذلــك تعــّزز عزلــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القــدس مــن خطــر 
خلــق صراعــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها. فقــد قــام اتحــاد الجمعيــات الخيريــة بالقــدس بتــرك االتحــاد 
الفلســطيني، بســبب االختالفــات فــي النظــر إلــى دور االتحــاد. وتــّم دعــم تكويــن شــبكة مــن المنظمــات الشــعبية 
ــادي فــي هــذا منظمــة مجتمــع مدنــي  فــي القــدس مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، وقامــت بالــدور الري
إســرائيلية، ممــا يعيــد فتــح بــاب النقــاش حــول “التطبيــع” فــي العالقــات والــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي هــذا الســياق. حيــث تظهــر مصالــح مختلفــة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة )وخصوًصــا 

تلــك التــي تديــر المستشــفيات( والمنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة.
قضيــة أخــرى تتعلــق باإلطــار القانونــي. يجــب تســجيل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القــدس مــع الســلطات 	 

إلــى المــوارد بطريقــة  االســرائيلية32 أو أن تبقــى فــي وضــع قانونــي “غيــر رســمي”، يمنعهــا مــن الوصــول 
مســتقلة ويضعهــا فــي موقــف محفــوف بالمخاطــر أمــام الســلطات اإلســرائيلية. وغالًبــا مــا تلعــب المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة دوًرا رئيســًيا فــي ضمــان الوصــول إلــى المــوارد وتحقيــق وضــع آمــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني، ولكــن فــي كثيــر مــن األحيــان تميــل الشــراكات إلــى خلــق حالــة مــن التبعيــة، فضــاًل عــن تعزيــز تبنــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة ألجنــدات وضعهــا شــركاؤها الدوليــون، ممــا ُيضعــف المنظمــات المحليــة التــي 
تتســم بالهشاشــة أصــال. وكمــا تــم تحليــل األمــر فــي الدراســة المســحية لمنظمــات المجتمــع المدني للعــام 2011، 
فهنــاك تدابيــر قســرية ضــد المنظمــات الفلســطينية تشــمل تدميــر البنــى التحتيــة وهــدم المكاتــب واإلغــالق 
القســري والغرامــات، وكذلــك إلغــاء تصاريــح لدخــول أو اإلقامــة فــي القــدس، حيــث تعتمــد معظــم هــذه القــرارات 

علــى “أســباب عســكرية”، وبالتالــي ال تمــر عبــر اآلليــات القضائيــة المدنيــة.
وعلــى الرغــم مــن وجــود محافظــة القــدس، فــال توجــد هنــاك مبــادرات واضحــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 	 

الفلســطينية الموجودة في القدس الشــرقية للمشــاركة مع الســلطة الفلســطينية لتحســين األوضاع المعيشــية 
فــي المدينــة. وتتــم معظــم إجــراءات وأعمــال المناصــرة بشــأن القــدس الشــرقية من قبــل المنظمات الفلســطينية 

الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة والتــي تســتهدف المجتمــع الدولــي.

القضايا والرهانات المحددة في الضفة الغربية، و”منطقة ج”

ظهرت قضايا جغرافية محددة في الضفة الغربية خالل لقاءات المجموعات البؤرية وتقارير اإلنجاز، كما يلي:
يؤثــر جــدار الفصــل ونقــاط التفتيــش علــى أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي، ويفــرض صعوبــات علــى حريــة 	 

الحركــة والتنقــل ويجبــر منظمــات المجتمــع المدنــي علــى االضطــالع بــأدوار أكثــر تركيــًزا علــى تقديــم الخدمــات، وال 
ســيما فــي “المنطقــة ج”.

القــوة المتزايــدة لقــوات وآليــات األمــن الفلســطينية وزيــادة الســيطرة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي. ففــي 	 
كل مــن المقابــالت التــي أجريــت مــع المنظمــات الفرديــة فــي مختلــف القطاعــات مــن حقــوق اإلنســان إلــى التنميــة 
الزراعيــة، وكذلــك فــي بعــض لقــاءات المجموعــات البؤريــة. أشــار المشــاركون إلــى حقيقــة أن قــوات األمــن تلعــب 
دوًرا متنامًيــا فــي إدارة منظمــات المجتمــع المدنــي، والتأثيــر علــى القــرارات بشــأن الموافقــة علــى تســجيل 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وحــّل المنظمــات، وإنشــاء مجالــس إدارات المنظمــات، وكلهــا ممارســات ال تعتبــر 
ظاهــرة جديــدة. ففــي عــام 2010 تــم تحديــد التدخــل الالمبــرر مــن وزارة الداخليــة الفلســطينية علــى أنــه عقبــة 
ــة فــي  ــن المنظمــات المدني ــر المجتمــع المدنــي، فضــاًل عــن أنهــا تنطــوي علــى عــدم الثقــة بي ــق تطوي فــي طري
بعــض المناطــق الجغرافيــة. علــى أي حــال تعتبــر هــذه الظاهــرة اآلن بالــذات ذات أهميــة متزايــدة بســبب الديناميــات 

اإلقليميــة ذات العالقــة واالرتبــاط )وخصوًصــا تضييــق الخنــاق علــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر(.

32 ومع ذلك، فإن التسجيل اإلرسائييل ال يسمح للمنظمات غري احلكومية باحلصول عىل تمويل من االتحاد األورويب )املبادئ التوجيهية لالتحاد األورويب بشأن تمويل الكيانات اإلرسائيلية يف األرايض 
املحتلة من قبل إرسائيل منذ 4 يونيو 1967(. املبادئ التوجيهية القائمة عند تأمني األموال ملنظمات املجتمع املدين الفلسطينية قد تؤثر عىل املنظمات التي أنشئت يف اآلونة األخرية يف القدس الرشقية، أنه 

يف حني أنها مسجلة تحت السلطة الفلسطينية، لن يكون لها أي وضع قانوين معرتف به من قبل السلطات اإلرسائيلية.
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ديناميــات العــزل والضــم فــي “المنطقــة ج”: تمثــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كثيــر مــن األحيــان الجهــة 	 
الفلســطينية الوحيــدة القــادرة علــى توفيــر الخدمــات فــي تلــك األجــزاء مــن الضفــة الغربيــة التــي تصنــف علــى أنهــا 
“منطقــة ج”. وفــي مثــل هــذه المناطــق تظهــر ثالثــة أدوار رئيســية لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ولكنهــا تحتــاج 

إلــى مزيــد مــن التطويــر:
تقديــم الخدمــات نيابــة عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. والقضيــة الرئيســية التــي تظهــر فــي هــذا اإلطــار هــي 	 

معاييــر الخدمة.
تحليــل االحتياجــات والدعــم للســلطات العامــة )بمــا فــي ذلــك لجــان القــرى( وللجهــات المانحة في التخطيــط لمبادرات 	 

تنموية.
دعــم الخدمــات الحكوميــة، بوصفهــا قنــوات المعلومــات واالتصــال والمناصــرة بيــن الســكان المحلييــن والســلطات 	 

الفلســطينية وكمقدمــي خدمــات )بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء - غالًبــا ما يتــم تقديم الخدمات 
فــي تلــك المناطــق مــن خــالل وكاالت مســتقلة وتشــاركية33(.

33 أنظر أيضا دراسات الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية حول منظمات املجتمع املدين يف منطقة ج التي أجرتها عام 2012 و 2013

4. مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوكمة وحوار السياسة 

1.4 نشأة وتطور السياسات واإلطار القانوني )المساحات المتاحة للمشاركة(

يحدد اإلطار القانوني القائم المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوكمة وحوار 
السياسات. وعند النظر في وضع فلسطين، فإن هذه المساحة لم ُترسم بوضوح )في كل من الضفة الغربية 

وقطاع غزة – حيث أن هناك أيًضا إطاًرا قانونًيا “محليا” أنشأته وتديره حكومة األمر الواقع التابعة لحماس في غزة(.
وفي الواقع، في حين أن القانون ال يضع حدوًدا ألنشطة منظمات المجتمع المدني، فإنه أيًضا ال يحدد بوضوح 

حدوًدا لتدخل السلطات الحكومية في حياة المنظمات األهلية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض مالمح األطر 
القانونية القائمة تسبب تخّوًفا بأن تنتج تأثيرات غير مرغوب فيها، وال سيما فيما يتعلق باإلدارة في المنظمات 

المدنية نفسها، و “طبيعة” ووظائف المنظمات المدنية الفلسطينية.

وفًقــا للشــبكة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة )ANSA(، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين تعتبــر 
قانــون الهيئــات األهليــة والجمعيــات الخيريــة رقــم 2000/1 واحــًدا مــن أفضــل القوانيــن فــي المنطقــة. حيــث أنــه يحــّد 
مــن تدخــل الحكومــة بالمقارنــة مــع معظــم الــدول العربيــة األخــرى. علــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يتــرك بعــض المســاحة 
أيضــا  المدنــي  المجتمــع  انتقــدت منظمــات  المدنــي. كمــا  المجتمــع  للتدخــل فــي منظمــات  الحكوميــة  للســلطات 
الممارســات التنفيذيــة التــي تقّيــد عملهــا وكذلــك انتقــدت إصــدار المراســيم واألنظمــة الرئاســية التــي تنتهــك القانــون 
وتعيــق تطــور المجتمــع المدنــي34. ومــع ذلــك، فقــد أطلقــت دائــرة الجمعيــات األهليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة بــوزارة 
الداخليــة بحكومــة األمــر الواقــع فــي غــزة برنامًجــا جديــًدا، يقّيــم قــدرات وأداء منظمــات المجتمــع المدنــي. وقــد تــّم وضــع 
هــذا البرنامــج بالمشــاركة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، وذلــك بهــدف تعزيــز آلليــات التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع 

المدنــي والســلطات.

اإلطار القانوني الحالي

ــة فــي المــادة 26 )2( مــن القانــون األساســي الفلســطيني )الــذي أقــّره المجلــس  إن حريــة تكويــن الجمعيــات مكفول
التشــريعي الفلســطيني - فــي عــام 1996م، والــذي وقعــه الرئيــس ياســر عرفــات فــي عــام 2002م، والمعــّدل مــن 
قبــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي عــام 2003(، والــذي ينــّص علــى أن جميــع الفلســطينيين لديهــم الحــق 
علــى المســتوى الفــردي والجماعــي فــي “تشــكيل وتأســيس النقابــات واالتحــادات والجمعيــات واألنديــة والمؤسســات 

الشــعبية واالنضمــام إليهــا، وفقــا للقانــون”.

وعلــى الرغــم مــن أنــه تــم إنشــاء عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين قبــل صــدور القانــون 
األساســي وقبــل صــدور قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة الحالــي، اســتناًدا إلــى القوانيــن األردنيــة والمصريــة الســائدة 
فــي فتــرة مــا قبــل قيــام الســلطة الفلســطينية، فــإّن اإلطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين 
ــات األهليــة35”. وينظــم هــذا القانــون  ــة والهيئ ــات الخيري هــو القانــون رقــم 1 لعــام 2000، ويســمى “قانــون الجمعي
إنشــاء وعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى شــكل “جمعيــة”. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون يشــير إلــى جميــع أنــواع 
“الجمعيــات” و”المنظمــات الخيريــة” و”المؤسســات المجتمعيــة “، والشــبكات والهيئــات والمنابــر واألنــواع األخــرى مــن 

ف بشــكل مماثــل علــى أنهــا “جمعيــات”36. تجمعــات المواطنيــن الدائمــة. فــإن جميعهــا ُتعــرَّ

لــذا ينبغــي علــى كل مــن المنظمــات الكبيــرة التــي تديــر المستشــفيات والمؤسســات التعليميــة )مثــل جامعــة بيــت 
لحــم ومستشــفى األطفــال فــي بيــت لحــم( وبعــض المنظمــات القاعديــة الصغيــرة أن تكــون مســجلة بنفــس الطريقــة 

وتحــت نفــس القوانيــن.

34الشبكة التابعة للمساءلة االجتماعية يف العالم العريب
www.pogar.org/publications/ charlaw-comorg-PAL-00-e.pdf( 2000 لعام )35 املجلس الترشيعي الفلسطيني، قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات األهلية، القانون رقم )1

36 ونتيجة لذلك، يتم تسجيل الشبكات واملنصات عىل أنها منظمات فردية واملنظمات الفردية املوجودة يتم تسجيلها تحت اسم »اتحاد ....«، دون أي إشارة إىل آلياتها النقابية الفعلية.



تحديث الدراسة املسحية التحليلية ملنظامت املجتمع املدين يف فلسطني 2015                                 صفحة 43 من 120صفحة 42 من 120                       تحديث الدراسة املسحية التحليلية ملنظامت املجتمع املدين يف فلسطني 2015

وفًقا لقانون رقم )1( لعام 2000: 
يجــب أن تكــون أي جمعيــة مســّجلة. والجمعيــات المســجلة مســبًقا بموجــب قوانيــن أخــرى قبــل صــدور قانــون رقــم 	 

)1( عليهــا أن تســّجل مــرة أخــرى )توفــق أوضاعهــا(.
أى “جمعيــة” هــي أي مؤسســة ذات “شــخصية اعتباريــة مســتقلة، أنشــئت بنــاء علــى اتفــاق بيــن عــدد ال يقــل عــن 	 

ســبعة أشــخاص لتحقيــق األهــداف المشــروعة لألمــور التــي تخــص االهتمــام العــام، دون أن تهــدف إلــى تحقيــق 
األربــاح الماليــة بحيــث يتــم تقاســمها بيــن األعضــاء أو تحقيــق أي منافــع شــخصية “.

جميع الجمعيات المسجلة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، ولكن ال يوجد تعريف “للمنفعة العامة”.	 
ينبغــي أن يكــون للجمعيــات مجلــس إدارة ال يزيــد عــن ثالثــة عشــر شــخصا، وال ينبغــي أن يتقاضــى أعضــاء المجلــس 	 

أجًرا.
ال توجــد قيــود علــى حقــوق الجمعيــة. فالجمعيــات لديهــا حريــة المشــاركة فــي النقــاش العــام حــول السياســة، جمــع 	 

األمــوال مــن مصــادر أجنبيــة ومحليــة، واالندمــاج واالنفصــال.
قــد تقــوم وزارة الداخليــة “بالتدقيــق” فــي نشــاط أي جمعيــة أو منظمــة للتأكــد مــن أن أموالهــا قــد ُأنفقت لألغراض 	 

التــي خصصــت لهــا” )المادة 6(.
يمكن للجمعيات االنتساب إلى منظمات أجنبية أو محلية دون الحصول على إذن مسبق.	 
الجمعيــات األجنبيــة لديهــا الحريــة فــي إنشــاء فــروع فــي فلســطين طالمــا منحــت الموافقــة مــن كل مــن وزارة 	 

الداخليــة ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي.
يمكــن للحكومــة أن تمــارس الرقابــة علــى أمــوال الجمعيــة فــي حــال تــّم حلهــا. تــّم تعديــل القانــون بقــرار الرئيــس 	 

محمــود عبــاس )قــرار رقــم 6 لعــام 2011( والــذي يمنــح وزارة الداخليــة ســلطة تقديريــة غيــر محــدودة لنقــل أمــوال 
وأصــول المنظمــة التــي تــم حلهــا إلــى الخزينــة العامــة للســلطة الفلســطينية37.

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن وجــود أحــكام غامضــة بشــأن تنظيــم منظمــات المجتمــع المدنــي يجعــل مــن الصعــب 	 
ــون أم  معرفــة مــا المقصــود بأشــكال االنتهــاك، وإذا مــا كان أي عمــل مــن اعمــال المنظمــة يشــّكل انتهــاًكا للقان
ال. كمــا أنهــا تتــرك مســاحة واســعة إلمكانيــة فــرض عقوبــات قاســية مــن الســلطات قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى حيــاة 

.)2014 ،ICLN( منظمــات المجتمــع المدنــي

وقــد خضــع القانــون المذكــور للمناقشــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. فمــن جهــة، طالــب الســلطة الفلســطينية 
ــد مــن الســيطرة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، وإعــادة النظــر فــي  ــر ومزي - وخاصــة وزارة الداخليــة –بســلطة أكب
عمليــات التنســيق والمســاءلة لمنظمــات المجتمــع المدنــي وأنشــطتها، فضــال عــن شــرعية آليــات تمويلهــا واســتخدامها 
للمــوارد الــذي ال يعتبــر مضموًنــا بشــكل كاف حســب اإلطــار القانونــي الحالــي38. ومــن جهــة أخــرى، تطالــب المنظمــات 
غيــر الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة بمزيــد مــن االســتقاللية وتحديــد أفضــل لمســاحات تدخــل الســلطات. حيــث أن 
الــكل يعتبــر أن القانــون الحالــي غيــر قــادر علــى ضمــان جــودة أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي ومســاءلة منظمــات 
ــوزارات ذات  ــق بال ــة الخدمــات المقدمــة تتعل ــال قاعدتهــا الشــعبية والجمهــور )فــي الواقــع، نوعي ــي حي المجتمــع المدن
المســؤولية المباشــرة وذات االختصــاص فــي التعامــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي أكثــر مــن وزارة الداخليــة، التــي 
تعنــى أساًســا بالقضايــا وتتناولهــا مــن منظــور أمنــي(. عــالوًة علــى ذلــك، وبســبب عــدم قــدرة الــوزارات المختصــة ذات 
التمــاس المباشــر مــع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مراقبــة أداء هــذا المنظمــات والخدمــات المقدمــة منهــا، فإنهــا 
ــا مــن قبــل وزارة الداخليــة )األمــر الــذي يتناقــض مــع نــص  ــا مــا “تســتبَدل” بنظــام رقابــة مدعــوم سياســًيا أو أمنًي غالب

القانــون(.

37 ينص القرار عىل تعديل املادة )38( من القانون عىل النحو التايل: »-1 يف حال تم حل جمعية أو هيئة ما، يتم تعيني شخص مسؤول عن تصفية موجودات مؤسسة مدفوع األجر بعد جرد أموالها وأصولها. 
وبعد اتكمال عملية التصفية تقوم الوزارة بتحويل جميع األموال النقدية واألصول إىل السلطة الوطنية الفلسطينية أو إىل جمعية فلسطينية مشابهة يف أهدافها. وال تخضع رواتب ومكافآت وحقوق العاملني يف 

اجلمعيات أو املنظمات للنقل«.
38 ادعى ممثلو احلكومة يف عام 2013 أن املوارد املوجهة من خالل منظمات املجتمع املدين من قبل الجهات املانحة الدولية تتجاوز تلك املوجهة من خالل احلكومة نفسها. نددت منظمات املجتمع املدين 

بمثل هذه الترصيحات وأنها تخلو من أي أساس حقيقي وهي محاولة خللق عدم الثقة ضدهم.

وعالوة على ذلك، فإن القانون الحالي ينتج في كثير من األحيان مفارقات في إنشاء وإدارة منظمات المجتمع 
المدني، على سبيل المثال:

انتشــار “المنظمــات غيــر الحكوميــة”، حيــث أن جميــع المنظمــات المســتقلة يجــب أن تكــون مســجلة، حتــى يتســنى 	 
لهــا أن تتنافــس للحصــول علــى نفــس مصــادر التمويــل وقــد أصبــح التمويــل بالنســبة لمعظــم المنظمــات البعــد 
األكثــر أهميــة )وكمــا تبيــن أيضــا مــن االســتبيانات، حيــث أن معظــم المنظمــات تعتبــر أن “نقص التمويــل” الموضوع 
األكثــر أهميــة فــي كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بجمهورهــا كعامــل لــه التأثيــر األبــرز علــى مســتوى جــودة الخدمــة(. 

ميــل منظمــات المجتمــع المدنــي لدعــوة أشــخاص ليكونــوا “أعضــاء مجلــس اإلدارة” وهــم ليســوا أعضــاء فــي 	 
أو  األمــوال”  أو “تجنيــد  مــن “الشــرعية”  نوًعــا  تعطــي  أداة  المجلــس  للمنظمــة، وجعــل  العموميــة  الجمعيــة 
“العاقــات العامــة”، بــدال مــن أن يكــون جســًما حاكًمــا حقيقًيــا يســتجيب للمطالــب الحقيقيــة للجمعيــة العموميــة 

كقاعــدة أساســية للمنظمــة.
الميــل إلــى تشــكيل “الهيــكل التنظيمــي الرســمي” الــذي ال يعكــس األداء الفعلــي للمنظمــات )من حيــث القيادة، 	 

وعمليــات صنــع القــرار، وغيرها(.
تميــل المنظمــات الجديــدة مؤخــًرا إلــى تســجيل نفســها علــى أنهــا “شــركات غيــر ربحيــة” لكــي تكســب مزيــد مــن 	 

االســتقاللية والحريــة فــي تحديــد آليــات إدارتهــا، والحــّد مــن ســيطرة الحكومــة.

مــا زال النقــاش حــول صياغــة القانــون الجديــد قيــد التقــدم والعمــل - بمــا فــي ذلــك مناقشــات مســتفيضة بيــن وزارة 
الداخليــة وممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي39 - علــى الرغــم مــن عــدم إعــالن المقترحــات علــى المــأل. وهنــاك 
خــوف واســع االنتشــار بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي - الذيــن تمــت مناقشــتها عنــد تنفيــذ الدراســة التحليليــة - عــن 
ــذي يســمح  ــد يســتند إلــى القانــون المصــري، وال ــون جدي ــز اعتمــاد قان حقيقــة خوفهــا مــن أن الحكومــة تســعى لتعزي

بســيطرة أكبــر علــى منظمــات المجتمــع المدنــي وآليــات تمويلهــا40.

مفوضية منظمات المجتمع المدني

فــي عــام 2014، تــم إنشــاء “مفوضيــة منظمــات المجتمــع المدنــي” بموجــب مرســوم رئاســي. حيــث يختــار الرئيــس 
أعضــاء المفوضيــة الذيــن يرفعــون التقاريــر لــه فقــط. وتكــون المفوضيــة مســتقلة عــن الــوزارات )بمــا فــي ذلــك وزارة 

الداخليــة( وال توجــد حاليــا آليــات تواصــل منظمــة بيــن المفوضيــة والحكومــة.

وكان المبــّرر إلنشــاء المفوضيــة هــو تحســين التواصــل بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. ولكــن، 
حتــى اآلن، وكمــا تبّيــن مــن المقابــالت التــي أجريــت مــع كل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وممثلــي القطــاع العــام، 

فــإن هنــاك شــكوًكا معينــة أو علــى األقــل بعــض الريبــة حيــال وظائــف المفوضيــة.

وتتمتع المفوضية بمهمة ذات ثالثة أبعاد:
ضمان العمل الحر واستقاللية منظمات المجتمع المدني عن كل من الحكومة و “أجندات المانحين”.. 1
تعزيز التواصل النشط بين القطاعات، في ضوء خطة التنمية الفلسطينية.. 2
دعم تعزيز العمل التطوعي الذي كان منتشًرا في الماضي، ولكنه انخفض بشكل ملحوظ بعد االنتفاضة . 3

األولى.

ومــن المتوقــع أن تعمــل المفوضيــة مــن خــالل البرامــج والمشــاريع. حيــث أن البرامــج المتوقعــة تتعلــق بحقــوق اإلنســان 
والحوكمــة، وبنــاء القــدرات، والشــباب. ومــن المتوقــع فــي برنامــج بنــاء القــدرات بشــكل خــاص أن يتــم تدريــب 180 
منظمــة غيــر حكوميــة علــى كتابــة المقترحــات، واإلدارة والقــدرات األساســية األخــرى، وســوف تقــدم أيًضــا المــوارد 

الماليــة والدعــم الفنــي باإلضافــة إلــى التدريــب.

وكــي تنفــذ المفوضيــة أنشــطتها، فإنهــا تبــرم اتفاقــات تعــاون مــع المجتمــع المدنــي والهيئــات والمنابــر واالئتالفــات، 
وكذلــك مــع الجامعــات.

ــة( وســيكون لهــا  ــر الحكومي ــون المنظمــات غي ــز العــدد األول علــى قان ــة )وســوف يرّك ــة مجل ــدى المفوضي وســيكون ل
موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت.
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40 ووفقا للقانون املرصي للجمعيات، يجب املوافقة عىل جميع مصادر التويل الدولية من قبل الهيئات احلكومية. مما أدى إىل أن تسجل منظمات حقوق اإلنسان املرصية نفسها »كرشكات« بدال من 

جمعيات.
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القوانين الذاتية لمنظمات المجتمع المدني
 
بيــن عامــي 2006 و 2008، وبعــد التشــاور علــى نطــاق واســع شــارك فيــه أكثــر مــن 250 منظمــة غيــر حكوميــة، ومركــز 
تطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة األهليــة )NDC(، وبدعــم مــن البنــك الدولــي، تــم صياغــة “مدونــة قواعــد الســلوك 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة”41. وتحــدد هــذه المدونــة القيــم والمبــادئ التــي ينبغــي أن تلتــزم بهــا المنظمــات غيــر 

الحكوميــة، وهــي:
التوافق مع القوانين.	 
األولوية ألجندة التنمية طويلة المدى )تمشًيا مع األجندة الوطنية دون أي أنشطة تطبيع مع المحتل(.	 
المشاركة.	 
التشبيك والتنسيق.	 
الشفافية.	 
المساءلة.	 
المساواة والشمولية.	 
منع تضارب المصالح.	 
التأثير والفعالية.	 
نزاهة المنظمات غير الحكومية.	 
تسوية المنازعات.	 

وقــد تــم توحيــد المدونــة مــن خــالل أنشــطة نشــرها علــى نطاق واســع بين المنظمات غيــر الحكومية والجمعيــات الخيرية 
بمشــاركة شــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة الرئيســية الحاضنــة )االتحــاد العــام الفلســطيني للجمعيــات الخيريــة وشــبكة 
المنظمــات األهليــة الفلســطينية والمعهــد الوطنــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية واالتحــاد الفلســطيني 

العــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة - غــزة42( وذلــك لتكويــن “ائتــالف مدونــة قواعــد الســلوك“.

كمــا تــم إعــداد ونشــر األدلــة والمبــادئ التوجيهيــة واإلرشــادات بشــأن مدونــة الســلوك. وقــد تبنــت نحــو 650 منظمــة 
حالًيــا مدونــة قواعــد الســلوك وتشــارك فــي مجموعــة مــن أنشــطة بنــاء القــدرات وفــي بنــاء آليــة االمتثــال والتوافــق، 
والتــي نفــذت مــن خــالل التعــاون بيــن مركــز تطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة األهليــة واتحــادات الجمعيــات الخيريــة 

وشــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة.

وبالنظر إلى مجموع عدد المنظمات المسجلة، فإن عددا قلياًل من المنظمات تشارك في تطبيق “مدونة 
السلوك”، ولكن إذا أخذت المنظمات “النشطة” في عين االعتبار، وتلك التي يمكن تعريفها بأنها منظمات غير 

حكومية أكثر من كونها منظمات مجتمعية قاعدية، فان العدد يبدو مناسًبا ومنسجما43.

قوانين أخرى متصلة بالموضوع بما في ذلك التعاونيات والنوادي الرياضية ومؤسسات التمويل الصغير

توجــد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قوانيــن أخــرى ذات صلــة بمــا يخــص التعاونيــات والنــوادي الرياضيــة ومؤسســات 
التمويــل الصغيــر:

يتــم تســجيل التعاونيــات )الجمعيــات التعاونيــة( لــدى وزارة العمــل، وتشــمل كل مــن التعاونيــات اإلنتاجيــة، واإلدخــار، 	 
وتعاونيــات اإلئتمــان. كمــا تشــكل التعاونيــات حاليــا “حلقــة الوصــل” الرئيســية بيــن األنشــطة االقتصاديــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي وأنشــطة القطــاع الخــاص. ومــع ذلــك، فهــي تعتبــر فــي كثيــر مــن األحيــان جهــات مســتفيدة أو 
وســائل للوصــول إلــى الفئــات المســتهدفة، أكثــر مــن اعتبارهــا “العًبــا” وشــريًكا فــي حــوار السياســات والحوكمــة، 

ســواء مــن جانــب المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة أو مــن جانــب الحكومــة نفســها.
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42 حاليا )نوفمرب.-ديسمرب. 2014(، ال تشارك شبكة املنظمات غري احلكومية يف غزة يف االئتالف.

43 البنك الدويل، مالحظات التنمية االجتماعية. ابتكارات املساءلة االجتماعية يف قطاع املنظمات غري احلكومية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يونيو 2012

يتــم تســجيل المجموعــات واالتحــادات الرياضيــة تحــت إشــراف وزارة الشــباب والرياضــة44. وهــي تشــكل تجمًعــا 	 
متنوًعــا مــن المنظمــات، والتــي باإلضافــة إلــى أنشــطة الشــباب والرياضــة، غالًبــا مــا تشــارك في األنشــطة الثقافية، 
وفــي بعــض الحــاالت فــي “لجــان المشــاريع” أو لجــان التشــاور الموجــودة علــى المســتوى القــروي أو المحلــي، 
وخاصــة فــي الســنوات األخيــرة. حيــث شــاركت نــوادي الشــباب الرياضيــة )بمــا فــي ذلــك المجموعــات الشــبابية غيــر 
الرســمية( فــي األنشــطة التــي تركــز علــى الحوكمــة فــي األقاليــم مثــل القيــام المظاهــرات للمطالبــة بــدور أقــوى 
وأكثــر كثافــة للســلطة الفلســطينية ضــد الجــدار وإدارة “جلســات االســتماع” مــن قبــل الســلطات المحليــة45. وعلــى 
الرغــم مــن تشــكيالتها وانتشــارها علــى نطــاق واســع وأهميتهــا. فــإن هــذه المنظمــات نــادًرا مــا تشــارك فــي 

النقــاش الرســمي ضمــن “مجتمعــات المجتمــع المدنــي”.
2013-2014، بعــد إصــدار قانــون “تمويــل 	  بيــن  التمويــل الصغيــر )MFI( بشــكل رئيســي  أنشــئت مؤسســات 

المشــروعات الصغيــرة” الــذي يتطلــب أن تتــم ممارســة أنشــطة القــروض الصغيــرة فــي المنظمــات تحــت ســيطرة 
وزارة الماليــة وســلطة محــددة. كمــا يتطلــب القانــون الجديــد مــن المنظمــات إيــداع رأس مــال لكــي يتــم تســجيلها. 
وقبــل أن يصــدر هــذا القانــون تــم تســجيل معظــم منظمــات القــروض الصغيــرة علــى أنهــا “منظمات غيــر حكومية”. 
وبعــد صــدور القانــون الجديــد حافظــت بعــض المنظمــات علــى وضعهــا “كمنظمــات غيــر حكوميــة”، واســتمرت 
فــي تنفيــذ التدريــب والمســاعدة الفنيــة واحتضــان المشــاريع، فضــاًل عــن “تعزيــز األنشــطة الماليــة” لمؤسســات 
التمويــل الصغيــر، فــي حيــن تقــوم منظمــات التمويــل الصغيــر األخــرى المســجلة بتنفيــذ العمليــات الماليــة. ومثــل 
هــذه األدوار غالًبــا مــا تضــع المنظمــات فــي وضــع صعــب، ألن تضــارب المصالــح يمكــن أن ينشــأ بســهولة بيــن 
وظيفــة منظمــة تقــرض المــال أو تعــزز االئتمــان، وأخــرى تعــزز المنفعــة ووجهــات نظــر المجتمعــات. وعــالوة علــى 
ــود  ــر عرضــة لقي ــا مــا تكــون أكث ــل الصغيرغالًب ــي التــي تدعــم أنشــطة التموي ــك، فــإن منظمــات المجتمــع المدن ذل
الســلطات العامــة وأكثــر هشاشــة أمامهــا، وبالتالــي نجدهــا تميــل إلــى تجنــب أي صــراع قــد ينشــأ عنــد المشــاركة أو 

االنخــراط فــي األعمــال المتعلقــة بالحوكمــة46.

القوانين اإلسرائيلية

تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية فــي كل مــن “منطقــة ج” والقــدس الشــرقية للقوانيــن واللوائــح 
اإلســرائيلية أيًضــا. حيــث ال يتطلــب القانــون اإلســرائيلي تســجيل جميــع الجماعــات والمنظمــات وعــالوة علــى ذلــك، 
فــإن المحكمــة العليــا اإلســرائيلية اعترفــت عــام 2009 “بحريــة تكويــن الجمعيــات” كحــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية. 
ومــع ذلــك، فكــي تنفــذ المنظمــات األنشــطة التــي تتطلــب إنفــاق مــوارد، يجــب أن تتلقــى تصريًحــا مــن قبــل “مســّجل 
الجمعيــات” اإلســرائيلي، تحــت إشــراف وزارة القضــاء اإلســرائيلية. وتخضــع الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 

أنشــئت فــي األراضــي الخاضعــة للســلطات اإلســرائيلية بشــكل رئيســي لثالثــة قوانيــن:
قانون الجمعيات )1980(، والذي ينظم المنظمات غير الحكومية والشركات والجمعيات التعاونية.	 
القانــون الجنائــي، وخصوًصــا “قانــون منــع اإلرهــاب” )1984(، و “قانــون تنفيــذ االتفــاق المرحلــي فــي قطــاع غــزة 	 

والضفــة الغربيــة “)1994( و” القانــون الخــاص بحظــر تمويــل اإلرهــاب “)2005(.
القوانين المتعلقة بممارسة المهن، والتي تلزم المهنيين باالنتماء إلى النقابات المهنية.	 

وبموجــب القانــون اإلســرائيلي، يمكــن حــّل الجمعيــات بنــاًء علــى أمــر مــن المحكمة. ومــع ذلك، فغالبا مــا تعتمد اإلجراءات 
التــي تتخــذ ضــد الجمعيــات الفلســطينية علــى خيــارات تعســفية أو اعتباطيــة، وبنــاًء علــى مــا يســمى “اعتبــارات أمنيــة”. 
وشــّكل هــذا األمــر عامــاًل رئيســًيا فــي خــروج المنظمــات الفلســطينية مــن القــدس الشــرقية. وفــي حيــن أن معظــم 
المنظمــات تفضــل عــدم تســجيل نفســها بموجــب القانــون اإلســرائيلي، فــإن الكثيــر منهــا ال يمكــن أن يتلقــى أو يديــر 
المــوارد الماليــة فــي القــدس الشــرقية، األمــر الــذي يتطلــب بــدوره تدخــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أو حتــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة اإلســرائيلية لتســهيل عملهــا. ويعتبــر التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة اإلســرائيلية 

قضيــة حساســة جــًدا، حيــث ينظــر إليــه كنــوع مــن أعمــال “التطبيــع”.

44 مثال عىل هذه األنشطة هو »رواد، برنامج تمكني الشباب الفلسطيني«. وهو مرشوع تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع نادي الرياضة املحلية ومع بعض املنظمات غري احلكومية الوطنية وبدعم من 
)/http://www.ruwwad.org(« مساعدات الشعب األمريكي و«مركز تنمية التعليم األمريكي

45 مقابالت مع الباحثني املشاركني يف تحليل أنشطة املساءلة االجتماعية يف فلسطني ولقاءات مع املنظمات الشبابية.
46 رشكة التنمية املستدامة 2013 ، مقابالت مع مؤسسات التمويل الصغري و املنظمات غري احلكومية
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2.4 الفرص الناشئة: التجارب والممارسات

علــى الرغــم مــن أن معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين منخرطــة فــي تقديــم الخدمــات، إال أن هنــاك 
بعــض األمثلــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تشــارك فــي الحوكمــة وحــوار السياســات. وهــي تشــمل مبــادرات 
منظمــات المجتمــع المدنــي لمشــاركة الســلطات العامــة علــى المســتويين المركــزي والمحلــي، ومشــاركة منظمــات 

المجتمــع المدنــي فــي “فضــاءات الدعــوة” التــي بــادرت إليهــا الســلطات العامــة بنفســها.

اإلطار االستراتيجي للمنظمات غير الحكومية لقطاع المنظمات غير الحكومية )2017-2013(

فــي مايــو 2013، أطلــق مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة “اإلطــار االســتراتيجي لقطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الفلســطينية 2013-2017”. وقــد وضــع اإلطــار االســتراتيجي مــن خــالل التشــاور بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة. ويحــدد اإلطــار االســتراتيجي المجــاالت ذات األولويــة التاليــة 

“كأهــداف االســتراتيجية” رئيســية:
مشــاركة أكثــر فاعليــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة التحــرر الوطنــي والديمقراطيــة، بنــاًء علــى إطــار . 1

قانونــي معتــرف بــه دوليــا. والغــرض مــن هــذا الهــدف دعــم الحمــالت ضــد االحتــالل وإنشــاء آليــة لمراقبــة االنتهــاكات 
اإلســرائيلية لحقــوق الفلســطينيين بشــكل أساســي.

ــة بيــن قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة وشــركاء التنميــة الفلســطينيين )يدعــم هــذا . 2 التعميــم والعالقــات الفعال
الهــدف إنشــاء مجموعــات عمــل حــول القضايــا الرئيســية المتعلقــة بالسياســات، والبحــث فــي قضايــا سياســية 

ومشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اللجــان االستشــارية التــي أنشــأتها الــوزارات(.
تحســين مناليــة الخدمــات ذات الجــودة، والتــي تتجــاوب مــع احتياجــات المجتمــع، والتــي تقدمهــا الحكومــة والمنظمــات . 3

ــز نهــج قائــم علــى الحقــوق فــي تقديــم الخدمــات، مــن خــالل  غيــر الحكوميــة. )الغــرض مــن هــذا الهــدف هــو تعزي
دعــم: وضــع المعاييــر، ومدونــة قواعــد الســلوك تتوافــق مــع اآلليــات، وتقييــم الجــودة وتغطيــة الخدمــات فــي 
منطقــة )ج(، وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية وإدخــال إجــراءات لتحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين فــي منظمــات المجتمــع المدنــي والخدمــات ولتســهيل مشــاركة الشــباب والقيــادة، ولرفــع الوعــي لــدى 

األفــراد وغيرهــا(
منظمــات غيــر حكوميــة أكثــر فاعليــة ومســؤولية وشــفافية )تســتمر بالعمــل بشــكل أساســي علــى نشــر “مدونــة . 4

الســلوك” وعلــى إنشــاء آليــة االمتثــال والتوافــق(
تأميــن المــوارد الماليــة الكافيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة )مــن خــالل فتــح حــوار بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة . 5

والجهــات المانحــة، عــن طريــق تعزيــز الشــراكات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة وحشــد مصــادر جديــدة 
للتمويــل. وفــي هــذا اإلطــار مــن المتوقــع إنشــاء “صنــدوق الوقــف للتنميــة االجتماعيــة”.

وكما لوحظ في عام 2013 في تقرير منظمة كير الدولية في مصر حول المسؤولية االجتماعية في فلسطين، 
فقد استخدمت منظمات المجتمع المدني في فلسطين “عدًدا من أدوات المساءلة االجتماعية مثل مؤشرات 
المساءلة االجتماعية في إطار النتائج والشفافية والتشاركية في عمليات اختيار المشروعات الفرعية والتخطيط 

التشاركي وتقييم االحتياجات وبطاقات التقييم المجتمعي لميزانية المواطن، والتدقيق المجتمعي، باإلضافة إلى 
بعض ورشات التوعية حول المساءلة47”.

ويمكن تنظيم هذه التجارب في فئات مختلفة، وبالتحليل الموجز كما يلي:
وضع السياسات وصياغة القانون.	 
تعزيز الحوكمة والمسؤولية االجتماعية للسلطات المحلية.	 
تحسين تقديم الخدمات العامة.	 
دعم الالمركزية والحكم المحلي.	 
 تقديم الدعم لتحسين فعالية التعاون الدولي.	 
 دعم الحمالت الدولية وحوار السياسات على المستويين اإلقليمي والدولي.	 

47 منظمة كري الدولية يف مرص، إمكانية تعزيز املساءلة االجتماعية يف التدخل واحلكم املحيل يف فلسطني، مؤسسة كري الدولية التعاون األملاين 2013

وضع السياسات وصياغة القانون

إن وضــع السياســات وصياغــة القانــون هــي منطقــة تقليديــة للروابــط المشــتركة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
والســلطات العامــة فــي فلســطين. كمــا ســاهمت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اعتمــاد عــدد مــن القوانيــن بمــا 
فــي ذلــك قوانيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، وقانــون العمــل، وقانــون األحــوال المدنيــة، فضــاًل عــن صياغــة مجموعــة 
متنوعــة مــن السياســات وتشــمل عــدًدا مــن اســتراتيجيات كل قطــاع )مثــل اســتراتيجية القطــاع الصحــي، واســتراتيجية 

قطــاع الزراعــة ...إلــخ(.

ــادرات حــوار السياســات بمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي  ــم إطــالق المشــاورات حــول مب ــك، ت وعــالوة علــى ذل
بشــأن السياســات االقتصاديــة وخطــة التنميــة الوطنيــة الفلســطينية. كمــا شــارك 1300 ممثــل مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي بشــكل خــاص فــي عمليــة صياغــة خطــة التنميــة الوطنيــة فــي 240 لقــاء48. ولكــن مــن خــالل المقابــالت 
والمجموعــات البؤريــة تــم الحديــث عــن تلــك المبــادرات أنهــا ذات طابــع “تزيينــي صــوري” بشــكل أساســي، ألن العناصــر 
الرئيســية للسياســات لــم تناقــش مــع منظمــات المجتمــع المدنــي. وهنــاك قضيــة أخــرى يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار، 
وهــي إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر اســتراتيجيات القطاعــات التــي تدعــم خطــة التنميــة الوطنيــة. 
ومــع ذلــك، لــم تشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المناقشــة العامــة للسياســات أو فــي مرحلــة التحضيــر لعمليــة 

التخطيــط: إذ لــم تشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تطويرعمليــة التخطيــط نفســها.

ولقــد تــم تحديــد حــوار السياســات والمناصــرة - باعتبارهــا أنشــطة معتــادة بالنســبة لحوالــي 50٪ مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة التــي شــاركت فــي الدراســة التحليليــة، بمــا فيهــا تلــك التــي تشــارك فــي تقديــم الخدمــات. وفــي الواقــع، 
فغالًبــا مــا يتــم التشــاورمع المنظمــات غيــر الحكوميــة الرئيســية واألكثــر خبــرة والــوزارات ذات المســؤلية المباشــرة حــول 

السياســات والقوانيــن الرئيســية.

ويرجــع ســبب تأثيــر منظمــات المجتمــع المدنــي )وخاصــة المنظمــات غيــر الحكوميــة( علــى السياســات العامــة فــي الغالب 
إلــى العوامــل التالية:

القــدرات الفنيــة والخبــرات للمنظمــات غيــر الحكوميــة )بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة لديهــا خبــرة أطــول ومعرفــة 	 
أقــوى مــن الســلطات العامــة عنــد التركيــز حــول مجــاالت سياســية كثيــرة: الزراعــة والصحــة والتعليــم(، وغالًبــا مــا 

ُيســمح للمنظمــات غيــر الحكوميــة نفســها بتقديــم أدلــة فــي المناصــرة للسياســات والقوانيــن.
حقيقــة أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تعتبــر العًبــا رئيســًيا فــي توفيــر خدمــات معينــة، )هــذا األمــر صحيــح فــي مســألة 	 

رعايــة الطفــل والتربيــة الخاصــة وخدمــات التأهيــل وخدمــات الزراعــة وحتــى الرعايــة الصحيــة المتخصصــة(، والتــي تجعــل 
مــن المســتحيل تحديــد السياســات العمليــة دونما استشــارتها.

ــن 	  ــة والموظفي ــر الحكومي ــن وقــادة بعــض المنظمــات غي ــن الموظفي ــة الموجــودة بي العالقــات الشــخصية التاريخي
وقــادة بعــض الــوزارات. فقــد تــم إنشــاء العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، وكانــت هــذه األماكــن التــي بــدأ منهــا الضبــاط والقــادة السياســيون حياتهــم المهنيــة. وغالبــا مــا توجــد 
عالقــات بيــن قــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة والقــادة السياســيين، بســبب أنهــم كانــوا زمــالء فــي الدراســة 

ولديهــم خبــرات مهنيــة مشــتركة.

وفــي حيــن أن هــذه العوامــل الثالثــة تيّســر تأثيــر منظمــات المجتمــع المدنــي في تطوير السياســات الوطنيــة والمحلية، 
فإنهــا إلــى حــٍد مــا تضعــف بطريقــة أو بأخــرى االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي ككيــان فاعــل فــي السياســات، وال 
تعطيهــا الشــرعية بســبب الخبــرة والقــدرات، وإنمــا باعتبارهــا آليــة لمشــاركة المواطنيــن. ومــن المفارقــات، أنــه فــي حيــن 
أن الحكومــة تعتــرف بمنظمــات المجتمــع المدنــي الرئيســية كشــركاء فــي وضــع السياســات، فــإن االعتــراف بالمجتمــع 

المدنــي بشــكل عــام كالعــب شــرعي ومســتقل فــي السياســة ال زال ضعيًفــا جــدا.

ولكــن الوضــع يختلــف، جزئًيــا علــى األقــل، فيمــا يخــص بعــض المســائل التــي تمــّس فيهــا السياســات مناطــق حساســة 
مثــل األمــن، واحتــرام الحريــات المدنيــة، والمســاواة بيــن الجنســين، وحقــوق المــرأة. ففــي هــذه المناطــق، يكــون تأثيــر 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى السياســة مرتبًطــا “بنوافــذ مــن الفــرص” )مثــل وجــود وزيــر معيــن، أو ظهــور للعيــان 
مناقشــات دوليــة بشــأن قضيــة معينــة(، ومرتبًطــا أيضــا بقــدرة المنظمــات علــى التعبئــة وحشــد الشــبكات والجمهــور، 

وكذلــك حشــد الجهــات المانحــة الدوليــة.
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وهنــاك قضيــة مشــتركة نوقشــت فــي االجتماعــات مــع ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي وهــي القــدرة المحــدودة 
علــى “الحشــد والتعبئــة العامــة” التــي يمكــن أن تمارســها منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجل الضغط على الســلطات. 
وثمــة مســألة أخــرى ناشــئة تمــت مناقشــتها مــع ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي وهــي حقيقــة أن القــدرة علــى 
تنفيــذ “ المناصــرة القائمــة علــى الدليــل والبرهــان” متوفــرة فقــط بيــن عــدد قليــل مــن المنظمــات والتــي ُتعتبــر أكثــر 

تخصًصــا.

وفــي ظــل غيــاب “مجلــس تشــريعي فاعــل” والمشــهد العــام لمناقشــة السياســات والقوانيــن العامة، فــإن التأثير على 
السياســات واألطــر القانونيــة يبــدأ بشــكل أساســي مــن خــالل “الروابــط المباشــرة” مــع صّنــاع القرار فــي الحكومة.

تعزيز الحوكمة والمسؤولية االجتماعية للسلطات العامة

فــي الســنوات األخيــرة، أصبــح موضــوع “الحوكمــة” و “المســؤولية االجتماعيــة” موضوًعــا هاًمــا علــى نحــو متزايــد فــي 
فلســطين، وذلــك ليــس بســبب االهتمــام والمشــاركة مــن الالعبيــن الدولييــن الرئيســيين علــى األقــل )مثــل البنــك 
الدولــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة(، وإنمــا أيًضــا لألهميــة التــي أوليــت لهــذه 

الموضوعــات ضمــن حلبــة السياســة الدوليــة )انظــر النقــاش حــول فعاليــة المعونــة والتنميــة(:
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي الرئيســية انخرطــت فــي قضايــا المســاءلة )بمــا فــي ذلــك التحالــف مــن أجــل 	 

النزاهــة والمســاءلة – أمــان، وطاقــم شــؤون المــرأة، وملتقــى الفكــر العربــي - ملتقــى( وباتــت تؤثــر علــى إنشــاء 
آليــات مؤسســاتية جديــدة علــى المســتوى الوطنــي، وإدارة السياســات واألنشــطة العامــة علــى المســتويين 

المركــزي والمحلــي.
فــي إطــار خطــة التنميــة الوطنيــة 2011 - 2013، ُيفتــرض أن تتحّمــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية تعزيــز دور 	 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اإلشــراف علــى أداء المؤسســات العامــة والخدمــات.
تبنــت الســلطة الفلســطينية مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر لزيادة الشــفافية والمســاءلة لدى الســلطات ومقّدمي 	 

الخدمــات )بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي(، وكذلــك بنــاًء علــى جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
تركــز علــى “الحوكمــة”. وتشــمل التدابيــر التــي تــم تبنيهــا فــي اآلونــة األخيــرة فــي هــذا الســياق مــا يلــي: إنشــاء 
الهيئــة الفلســطينية لمكافحــة الفســاد فــي عــام 2010 ، ومشــاركة الحكومــة فــي صياغــة خطــة لمكافحــة الفســاد، 
ونشــر مجموعــة أدوات النزاهــة بيــن وحــدات الحكــم المحلــي )تبنتــه 15 ســلطة محليــة، بطرائــق مختلفــة، حيــث 
أنشــأت 9 ســلطات مســاحات لمشــاركة المواطنيــن، فــي حيــن تبنــت األخــرى األدوات المتعلقــة باإلجــراءات اإلداريــة 

فقــط 49(.

تركــز مبــادرات المســاءلة االجتماعيــة فــي الوقــت الراهــن علــى “الفســاد” و “الممارســات الخاطئــة”، وكذلــك الشــكاوى 
ــا علــى  ــز إيجابًي ــل هــذا التركي ــر مث ــن. وبينمــا مــن المرجــح أن يؤث ــن مــن الخدمــة/ المواطني ــل المنتفعي ــة مــن قب الفردي
أداء الســلطات العامــة ومقّدمــي الخدمــات، فإنــه يواجــه خطــر عــدم المســاهمة بشــكل كبيــر فــي النهــوض باالعتــراف 
بحقــوق المواطنــة )بمــا فــي ذلــك عمليــة صنــع القــرار فــي الخيــارات العامــة( أو إلــى االعتــراف بالمجتمــع المدنــي كعنصــر 
فاعــل فــي مجــال السياســات. وفــي حقيقــة األمــر، فــإن معظــم آليــات المســاءلة االجتماعيــة التــي ُوضعــت تميــل إلــى 
التركيــز علــى امتثــال الســلطات العامــة وتوافقهــا مــع اللوائــح والقوانيــن )األمــر الــذي ال يشــكل مشــكلة بســيطة فــي 
فلســطين، إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار دليــل البنــك الدولــي حــول المســاءلة االجتماعيــة وأداء الحكومــة المذكــور ســابقا( 

أكثــر مــن التركيــز علــى فاعليــة أو مالءمــة السياســات لالحتياجــات الناشــئة.
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تحسين تقديم الخدمات العامة

 يعتبــر تحســين تقديــم الخدمــات العامــة مجــااًل آخــر ممكًنــا لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار 
السياســات. حيــث يوجــد تعــاون قــوي بالفعــل فــي بعــض مجــاالت الخدمــة العامــة، مثــل خدمــات التعليــم، والخدمــات 
الصحيــة والخدمــات المقدمــة لألشــخاص أصحــاب “االحتياجــات الخاصــة”. وبالرغــم مــن أن التعــاون يركــز علــى مجــال تقديــم 

الخدمــات، إال أن بعــض الخبــرات وفــرص التعــاون الناشــئة جديــرة بالمالحظــة.

عملت منظمات المجتمع المدني دائًما بنشاط على تقديم واختبار االبتكارات المنهجية التي تتعلق بتقديم 	 
خدمات معّينة50، ونشر المنهجيات الجديدة بين الموظفين العموميين عن طريق من التعاون الرسمي مع 

الوزارة )والذي يؤدي غالًبا إلى تنفيذ األنشطة التدريبية للموظفين العموميين ومقدمي الخدمة( أو من خالل 
التعاون غير الرسمي على المستوى المحلي مع مقّدمي الخدمات. ويتم تنفيذ العديد من هذه األنشطة من 
قبل منظمات المجتمع المدني منذ عام 2007 بدعم مالي من االتحاد األوروبي في إطار برنامج الالعبين غير 

التابعين للدولة والسلطات المحلية.
يعتبــر تنســيق األنشــطة ووضــع المعاييــر المشــتركة للخدمــات العامــة مجــااًل آخــر يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي 	 

أن تشــارك فيــه، وتحســين جــودة الخدمــات وزيــادة أهميــة تقديمهــا. وحالًيــا، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي تلعــب 
دوًرا قويــا فــي حــاالت اســتثنائية وقليلــة )مثــل الخدمــات الصحيــة، حيــث يعتبــر تحويــل الحــاالت بيــن الخدمــات العامــة 
وخدمــات منظمــات المجتمــع المدنــي أمــًرا شــائًعا(، كمــا أن الســلطات العامــة طالبــت بوضــع المعاييــر وتنســيق 
الخدمــات بشــكل أساســي. ومــع ذلــك، فيمكــن مــن خــالل إنشــاء هيئــات التنســيق اإلقليميــة للخدمــات االجتماعيــة 
)التــي وضعــت ضمــن إطــار دعــم االتحــاد األوروبــي لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة( خلــق مســاحة جديــدة “إلجــراءات 

وضــع المعاييــر التشــاركية”.
تعتبــر لجــان المســتخدمين ولجــان تحســين الخدمــات أمــًرا مشــترًكا علــى المســتوى الوطنــي، وال ســيما فــي قطــاع 	 

التعليــم. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إنشــاء لجــان مماثلــة - تمكــن مــن خاللهــا المســتخدمون مــن مناقشــة مــزّودي 
الخدمــات بشــأن القضايــا المتعلقــة بنوعيــة وخصائــص الخدمــات - يعتبــر مجــال تركيــز واهتمــام مــن بعــض المبــادرات. 
وقــد تــم ذلــك بالتشــارك مــع ائتــالف أمــان ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، وبدعــم مــن وزارة التنمية الدوليــة البريطانية 

والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي والجهــات المانحــة األوروبيــة األخــرى.

وهناك حالة خاصة في هذا السياق هي تمثيل المنظمات النسوية، والخدمات المقّدمة للنساء من قبل منظمات 
المجتمع المدني والسلطات العامة. وبدعم من برنامج التعاون اإليطالي، تم إنشاء شبكة من “مراكز المرأة” 

المحلية. حيث تشرف وزارة شؤون المرأة على إدارة هذه المراكز في الضفة الغربية، ولكنها تشمل في لجان إدارتها 
المنظمات النسائية المحلية، وذلك لضمان التنسيق بين الخدمات المقدمة من قبل مختلف الالعبين من جهة، 

وأهمية أنشطة المركز نفسه فيما يتعلق بمطالب المواطنين من جهة ثانية. وفي قطاع غزة، تدار هذه المراكز 
بشكل مباشر من قبل المجالس المحلية التي تتكّون من منظمات المرأة ولديها السلطات المحلية التي تمثل نظير 

وشريك رئيسي لها. وعالوة على ذلك، فإن الخدمات المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها تمثل “إجراءات سياسية” 
فعلية أكثر من مجرد أنشطة تقديم الخدمات51.

دعم الالمركزية والحكم المحلي

لقــد تــم مناقشــة قضيــة الالمركزيــة لفتــرة طويلــة فــي فلســطين. وكمــا ســبق ذكــره، فهنــاك عــدد كبيــر مــن هيئــات 
الحكــم المحلــي فــي فلســطين، حيــث تتألــف مــن بلديــات ذات أبعــاد وأنــواع مختلفــة، ومــن لجــان قرويــة ووكاالت 
إدارة وتقديــم الخدمــات. وبينمــا لــم يتــم إضفــاء الطابــع المؤسســاتي رســمًيا علــى مشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم 

ــو كان ذلــك مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن المناهــج والطرائــق. المحلــي، فإنهــا تصبــح ممارســة شــائعة، حتــى ل

وفــي عــام 2011، أنتجــت وزارة الحكــم المحلــي مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المســاءلة فــي هيئــات الحكــم 
المحلــي. وتحــدد هــذه المبــادئ التوجيهيــة أربعــة مجــاالت لتحســين مشــاركة المواطنيــن: )1( الكشــف عــن المعلومــات 
مــن خــالل نشــر التقاريــر والبيانــات الماليــة، )2( التشــاور مــن خــالل اجتماعــات تشــاورية واللقــاءات العامــة غيــر الرســمية 
وصناديــق الشــكاوى ولجــان األحيــاء، )3( التخطيــط التشــاركي وصنــع القــرار مــن خــالل تقييــم االحتياجــات والمشــاركة فــي 

وضــع الخطــط االســتراتيجية )4( المســاهمات العينيــة والماليــة.

50 من بني أمور أخرى: إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، والتدريب والتعليم التقني والمهين، والرعاية الصحية األولية والعيادات املتنقلة، والتعليم العالجي لألطفال ذوي صعوبات التعلم، وغريها
51 كما هو احلال يف غزة يف »جمعية الثقافة والفكر احلر )CFTA(«، حيث تبني أن مبادرات التعليم والثقافة يمكن أن تكون موجودة ضمن إجراءات السياسات الهامة، ال سيما عندما تشجيع التغيري الثقايف، 

والتغري يف أداء السلطة العامة واالبتكار االجتماعي.
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وقد تم تنفيذ بعض الطرق بالفعل، حسب مجموعة الممارسات الواردة أدناه.
المجالــس و”هيئــات التنســيق” التــي تشــرك البلديــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي جــرى تطويرهــا فــي 	 

ــر مــن منظمــات  ــات )بمــا فــي ذلــك: بيــت لحــم وبيــت جــاال وبيــت ســاحور حيــث يوجــد عــدد كبي ــد مــن البلدي العدي
المجتمــع المدنــي(. وفــي معظــم الحــاالت، فــإن هــذه المجالــس لديهــا مهمــة معينــة متوفــرة وتميــل إلــى أن تكــون 
أكثــر مــن مجــرد مســاحة لتيســير التواصــل بيــن الالعبيــن، بل مســاحة تســتطيع منظمات المجتمــع المدني من خاللها 
أن تؤثــر فــي الحكــم المحلــي والسياســات المحليــة. وعــادًة مــا تقــود هــذه الحقيقــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
للمشــاركة بطريقــة غيــر نظاميــة فــي المجالــس المحليــة الموجــودة. ومــن ناحيــة أخــرى، تــدار معظــم المجالــس 
مــن قبــل البلديــات التــي تدعــو منظمــات المجتمــع المدنــي. ويرافــق هــذه الطريقــة خطــر اختيــار المنظمــات علــى 
أســس مثــل أن تكــون تلــك المنظمــات هــي التــي تتعــاون باألســاس وبالفعــل مــع اإلدارة العامــة، أو التــي تكــون 
أقــرب إليهــا بســبب الروابــط السياســية أو العائليــة، أو خطــر أن تعتبــر المجالــس نفســها نــوادي مغلقــة عليهــم 

فقــط، لتشــارك فيهــا المنظمــات التــي تــم اختيارهــا فقــط. 
إن صياغــة خطــط التنميــة المحليــة هــو نشــاط يشــارك فيه كل مــن المنظمات الدوليــة ومنظمــات المجتمع المدني 	 

المحليــة )مثــل مؤسســة أريــج، فــي محافظــة بيــت لحــم( وكذلــك تعزيــز مشــاركة منظمــات المجتمع المدنــي المحلية 
- بمــا فــي ذلــك المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة - فــي تحديــد األولويــات المحليــة وفــي صياغــة الخطــط لكــي يتــم 
تقديمهــا إلــى الحكومــة الوطنيــة والجهــات المانحــة. وبدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي، فقــد تــم إعــداد 
الخطــط االســتراتيجية التنمويــة عبــر 134 ســلطة محليــة. وهنــاك خاصيــة مشــتركة لمعظــم الخطــط وهــي حقيقــة 
أنهــا تميــل إلــى التركيــز علــى “قائمــة المشــاريع ذات األولويــة” والتــي يمكــن أن تختارهــا الــوكاالت المانحــة، بــداًل 

مــن التركيــز علــى اســتراتيجية أوســع للتنميــة والحكــم المحلــي52.
ــة فــي ظــل المشــاركة النشــطة 	  ــر علــى السياســات المحلي ــة واللجــان للتأثي ــر جلســات االســتماع العلني ــم تطوي ت

لمنظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي تهــدف إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى “جــداول أعمــال وأجنــدات التنميــة 
المحليــة” وإلــى التأثيــر علــى قــرارات الســلطات المحليــة، مــن خــالل طــرح وجهــات نظــر المواطنيــن وتمثيــل مجموعة 
أخــرى مــن التدخــالت يمكــن تنفيذهــا فــي العديــد مــن البلديــات والقــرى فــي غــزة والضفــة الغربيــة. وفــي بعــض 
الحــاالت، يتــم تشــكيل هــذه اللجــان فــي القــرى الواقعــة فــي “المنطقــة ج” كطريقــة “إلضفــاء الطابــع الرســمي” 
للمطالــب الموجهــة لمقّدمــي الخدمــات وفتــح قنــوات التواصــل بيــن المجتمعــات فــي “منطقــة ج” والســلطة 
الفلســطينية. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع ضمــن إطــار برنامــج )الجهاالالعبينــت غيــر 
التابعــة للدولــة – والســلطات المحليــة( الــذي ينفــذه االتحــاد األوروبــي، بمشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنية 
والدوليــة مــع التركيــز علــى تشــكيل لجــان محليــة تســمح بتمثيــل الالعبيــن غيــر الممثليــن عــادة في المجالــس القروية 

)مثــل النســاء والشــباب، وغيرهــا(.

تجارب تعكس مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحكم المحلي

يعمــل برنامــج تجــاوب فــي ســتة مجتمعــات مهّمشــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ممــا يســاعدهم علــى 
تنظيــم أنفســهم علــى نحــو أفضــل، والتخطــط ألولوياتهــم بشــكل جماعــي، وتمكينهــم مــن المناصــرة مــع صنــع 
القــرار وأصحــاب العالقــة اآلخريــن لمزيــد مــن االســتجابة المباشــرة الحتياجاتهــا وأولوياتهــا. وعــالوة علــى ذلــك، يعمــل 
البرنامــج بشــكل مباشــر مــع الســلطات لتجريــب آليــات مــن شــأنها أن تســّهل المشــاركة المدنيــة واتخــاذ القــرارات 
بشــكل يســتجيب الحتياجــات الجمهــور ويبقيــه مطلًعــا علــى المجريــات. ويتــم تمويــل البرنامــج مــن وزارة التنميــة 
الدوليــة البريطانيــة ويجــري تنفيــذه مــن خــالل التعــاون بيــن المجلــس الثقافــي البريطانــي ومؤسســة مفتــاح، وأمــان، 

ــة1. ــة البريطاني ــة اإلذاع ــع لهيئ ــة الفلســطينية، ومنظمــة أوكســفام، والعمــل اإلعالمــي التاب والرؤي
ويعتبــر إنشــاء اللجنــة التوجيهيــة لتخفيــف الفقــر فــي المنطقــة الوســطى مــن قطــاع غــزة )SCAP(، جوهــر هــذا 
المشــروع الممــّول مــن االتحــاد األوروبــي والــذي يتــم تنفيــذه مــن خــالل التعــاون بيــن اإلغاثــة اإلســالمية ومؤسســة 
ســيفيتاس. وقــد شــارك المشــروع فــي خلــق لجنــة تتكــون مــن المنظمــات القاعديــة المحليــة، ولجــان األحيــاء، 

والبلديــات، وحصــل علــى دعــم وزارة الحكــم المحلــي.

لقــد لعبــت وكاالت المعونــة الدوليــة، وخاصــة الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )التــي دعمــت أنشــطة التخطيــط 
فيمــا يتعلــق بمشــاركة منظمــات المواطنيــن( ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة، والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
واألمــم المتحــدة، دوًرا قوًيــا فــي تطويــر معاييــر وطرائــق مشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم المحلــي. ممــا خلــق وضًعــا 
ــر  ــه يعتمــد فــي كثي ــد النظــر ومحــل بحــث، ألن ــة فــي الحكــم المحلــي قي يجعــل اســتدامة مشــاركة المواطنيــن الفعلي
مــن الحــاالت بشــكل كبيــر علــى دعــم مــن الجهــات الخارجيــة أكثــر منــه علــى العمــل علــى المســتوى المحلــي )مــن قبــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة، حيــث أن كالهمــا فــي كثيــر مــن الحــاالت يهتــم بالحصــول علــى الموارد 

الماليــة أكثــر مــن االلتــزام بشــكل أقــوى وأكثــر فعاليــة بــدور الحكــم المحلــي وزيــادة االســتقاللية عــن الحكومــة(.
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يمكــن تحديــد المزيــد مــن المســاحة للحوكمــة وحــوار السياســات بشــأن التعــاون الدولــي، وبهــدف تحســين أهميــة وفعاليــة 
المســاعدات الدوليــة فــي فلســطين. ففــي هــذا اإلطــار، تــم تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة، علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

تــم التشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل متكــرر كوســيلة لتحســين دعــم االتحــاد األوروبــي لمنظمــات 	 
للمجتمــع المدنــي، وخاصــة فــي إطــار مبــادرة الديمقراطيــة األوروبيــة وحقــوق اإلنســان وفــي إطــار “برنامــج الالعبيــن 
غيــر التابعيــن للدولــة والســلطات المحليــة” واإلعــداد لمجموعــة متنوعــة مــن “الدعــوة لتقديــم المقترحــات”. ومؤخــًرا 
دعــا االتحــاد األوروبــي لمبــادرات التشــاور فيمــا يتعلــق بإنشــاء اســتراتيجية التعــاون المحلــي لعــام 2013، وفــي إطــار 
الدعــم الموحــد 2014- 2015، وكذلــك “خارطــة طريــق الدولــة للمشــاركة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي”، واللجــان 
الفرعيــة لمركــز معلومــات الجــوار األوروبــي. وفــي عمليــة صياغــة هــذه الوثائــق وتحديــد تعــاون االتحــاد األوروبــي مــع 
فلســطين، تــم تنفيــذ أنشــطة تشــاورية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا تــم تشــجيع التشــاور مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــى إطــار االســتعدادات لمؤتمــر القاهــرة إلعــادة إعمــار غــزة فــي عــام 2014 )حيــث لــم يتــم 
دعــوة منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية مــن قبــل الحكومــات المعنيــة(، وهــي بشــكل عــام طريقــة إلشــراك 
منظمــات المجتمــع المدنــي مارســتها الجهــات المانحــة األخــرى. وبالرغــم مــن أن هــذه المبــادرات التشــاورية لم تشــرك 
ســوى عــدد قليــل نســبًيا مــن المنظمــات وغالبــا مــا ينظــر إليهــا - مــن قبــل الــوكاالت الدوليــة المعنيــة، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تــم التشــاور معهــا - كنــوع مــن “التشــاور مــع المســتفيدين” حيــث أن األمــر الرئيســي ليــس 

وضــع االســتراتيجيات، بــل تخصيــص المــال لتلبيــة المطالــب المختلفــة التــي تظهــر.
تمثــل مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هيكليــة تنســيق المعونــة المحليــة فرصــة أخرى53.ومــع أن مشــاركة 	 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي منتديــات تنســيق المعونــة ممكنــة مــن حيــث المبــدأ، وال ســيما ضمــن مجموعــات 
عمــل القطــاع )Sector Working Group-SWG(، إال أن هــذه المشــاركة محــدودة جــدا، وعــالوة علــى ذلــك، فــإن 
منظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة فــي اجتماعــات مجموعــات عمــل القطــاع غيــر مكلفــة بتمثيــل منظمــات 

المجتمــع المدنــي األخــرى.
وهنــاك طريقــة ثالثــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي للتأثيــر فــي تخصيــص المســاعدات الدوليــة إلــى فلســطين مــن 	 

خــالل الشــبكات والمؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة. ومــع ذلــك، فإن مشــاركة منظمات المجتمع المدني الفلســطينية 
فــي الشــبكات الدوليــة واإلقليميــة كّرســت عملهــا نحــو التوجــه لدعــم االعتــراف بالدولــة الفلســطينية واعتمــاد 
العقوبــات ضــد االنتهــاكات اإلســرائيلية للقانــون الدولــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف فــإن منظمــات حقــوق اإلنســان 
ترصــد وتوثــق وتنشــر المعلومــات حــول االنتهــاكات المتعلقــة بإلــزام قــوات االحتــالل بحقوق الطفل وحقوق اإلنســان 
بشــكل عــام وهــدم المنــازل ومصــادرة األراضــي، مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن مجموعــة واســعة مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي تشــارك فــي المعلومــات وحمــالت المناصــرة )مثــل المقاطعــة والحــد مــن االســتثمارات الدوليــة 

فــي المناطــق المحتلــة بشــكل غيــر قانونــي(.
وهنــاك مجــاالت أخــرى ذات صلــة وهــي تعبئــة وحشــد الفلســطينيين فــي الشــتات، ليــس فقــط كمصــدر للتمويــل 	 

ولكــن كطــرف فاعــل فــي مجــال االبتــكار، مــع التركيــز علــى قضايــا الحوكمــة والسياســات. كمــا يمكــن أن تلعــب 
مراكــز األبحــاث دوًرا فــي هــذا اإلطــار، جنًبــا إلــى جنــب مــع المنظمــات الجديــدة مثــل “الشــبكة”، وهــي مركــز أبحــاث 
فلســطيني دولــي ينطــوي علــى مشــاركة المفكريــن ونشــطاء التنميــة والذيــن يقيمــون داخــل فلســطين وخارجهــا، 

ويرّكــزون علــى القضايــا المتصلــة بعمليــات وسياســات التنميــة الفلســطينية.
وأخيــرا يمكــن أن تشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحســين تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة المســاعدات علــى 	 

المســتوى المحلــي. حيــث أجــرت الوكالــة الفرنســية للتنميــة مبــادرة تجريبيــة، بالتعــاون مــع مركــز تطويــر المؤسســات 
األهليــة ومجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المتخصصــة، شــملت جمعيــة الشــبان المســيحيين ومؤسســة 
“رواق”، فــي قــرى “المنطقــة ج”. ووفًقــا لهــذا النهــج المقتــرح، قامــت منظمــة مجتمــع مدنــي بتقديــم الدعــم 
للســلطات المحليــة فــي وضــع أجندتهــا التنمويــة والتخطيــط وإدارة التدخــالت التــي يتم تنفيذها مــن قبل المنظمات 
األخــرى، بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. ويتعلــق االهتمــام الرئيســي فــي هذا الســياق 
بخطــر إعطــاء منظمــات المجتمــع المدنــي المســؤوليات الفنيــة بشــكل أساســي، والــذي يمكــن أيضــا أن تنفــذ مــن 

قبــل مقدمــي المســاعدة التقنيــة والفنيــة مــن القطــاع الخــاص أو العــام54.

ــاك قلــق  ــة، فهن ــد النظــر فــي مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي “توجيــه” أو تحســين المســاعدات الدولي وعن
واهتمــام يتعلقــان بنقــص أو ضعــف اآلليــات الموجــودة فــي ضمــان تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين. 
حيــث أن المشــاركين فــي كل مــن الشــبكات والمجالــس يميلــون إلــى تمثيــل أنفســهم فقــط. وينخفــض تمثيــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن خــالل ديناميــات القيــادة الموجــودة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي لوحظــت أوال فــي عام 
2011 فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ولكــن تأكــدت فــي الدراســة الحاليــة. وغالًبــا مــا يحتفــظ قــادة 
منظمــات المجتمــع المدنــي بدورهــم “كقــادة” لفتــرات طويلــة ويميلــون إلــى أن يكونــوا فــي مجالــس إدارة المنظمــات 

المختلفــة، حيــث أنــه مــن خــالل شــبكة عالقاتهــم الشــخصية يســتطيعون الوصــول إلــى المــوارد.
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3.4 العقبات والعوامل الميّسرة

علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة مــن التجــارب لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي آليــات الحوكمــة وحــوار السياســات، إال 
أن مشــاركتها ال تــزال ضعيفــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان تكــون ذات فاعليــة محــدودة. وهنــاك بعــض العوامــل المحــددة 
التــي تميــل للتأثيرعليهــا، وعرقلــة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي الحقيقيــة والفعالــة فــي حــوار السياســات 

والحوكمــة. وهــذه العوامــل موضحــة باختصــار أدنــاه: 
نقــص المســاحة االجتماعيــة المعتــرف بهــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمة وحوار السياســات هو العنصر 	 

األول. حيــث تعتبــر الحوكمــة وحــوار السياســات مســاحة خاصــة بــدور األحــزاب السياســية والحكومــة باألســاس، فــي 
حيــن تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دور مقــّدم الخدمــات بشــكل رئيســي. حيــث يتــم توجيه التمثيــل االجتماعي 
والمعاييــر االجتماعيــة واألنظمــة اإلداريــة واإلطــار القانونــي وبنــاء القــدرات والمبــادرات وغيرهــا، لدعــم منظمــات 
المجتمــع المدنــي وإرشــادها لكــي تلعــب هــذا الــدور علــى نحــو أفضــل بــداًل مــن دعــم مشــاركتها فــي السياســات 
والحوكمــة. حتــى علــى مســتوى الخطــاب العــام فــي دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي، فــإن المســاحة المضمونــة 
لهــا هــي لعــب دور مقــّدم الخدمــات، وال ســيما بالنســبة لتلبيــة مطالــب الفقــراء والمجموعــات الســكانية المهّمشــة 

التــي ال تســتطيع الدولــة أن تقــدم لهــم الخدمــات بشــكل فّعــال.55
تمثــل المنافســة وانعــدام الثقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي عامــاًل آخــر يؤثــر علــى مشــاركة منظمــات المجتمــع 	 

المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات. ومــع وجــود اســتثناءات قليلــة، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي تميــل 
ــن  ــاء “جبهــة” مشــتركة لمواجهــة الالعبي ــادل المعــارف والمعلومــات أو بن ــى العمــل بشــكل منفــرد، وليــس لتب إل
اآلخريــن. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن التبعيــة والبعــد عــن الديناميــات السياســية علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة 
واالعتمــاد علــى العالقــات الشــخصية يزيــد مــن ميــل المنظمــات إلــى عــدم المشــاركة بشــكل ناقــد أو أكثــر حــّدة مــع 

الســلطات.
تعتبــر الشــرعية المحــدودة عامــاًل مؤثــًرا آخــر علــى مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار 	 

السياســات. حيــث أن االعتمــاد علــى المانحيــن، والصــورة المأخــوذة عــن اتبــاع أجنــدات واهتمامــات المانحيــن، وفكــرة 
الفســاد وســوء اســتخدام األمــوال، والميــل نحــو تشــكيل “الشــراكات الرأســية” حيــث تســتخدم المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الكبيــرة والقويــة الالعبيــن المحلييــن كهيئــات منفــذة فقــط، وإضفــاء الطابــع الشــخصي علــى التعامــالت 
ــادة، وحقيقــة أن الخدمــات المقدمــة ليســت مرتبطــة دائمــا بتلبيــة االحتياجــات المحليــة. كل هــذه  فــي مجــال القي
عناصــر تقلــل مــن شــرعية المشــاركة الفعليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة والمســاهمة فــي حــوار 

السياســات بطــرق أخــرى غيــر “الدعــم الفنــي”.
ــة الشــرعية األساســية واألداة الرئيســية لكســب 	  ــم الخدمــات هــي اآللي ــز علــى الخدمــات وحقيقــة أن تقدي التركي

ــة أخــرى فــي هــذا اإلطــار. وكــون منظمــات المجتمــع  ــا عوامــل إضافي ــه، وهــذه أيًض دعــم المجتمــع المحلــي وثقت
المدنــي مشــاركة بشــكل مباشــر فــي تقديــم الخدمــات يضعهــا مــن جهــة أمــام نــوع مــن “تضــارب المصالــح “عندمــا 
تنخــرط فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، ومــن جهــة ثانيــة تفاقــم مــن ضعــف موقفهــا أمــام الســلطات، لــو اتخــذت 
مواقــف حرجــًة فــي حــوار السياســات، حيــث يمكــن أن تنطــوي عليــه عواقــب تتعلــق بقدرتهــا الحًقــا كمنظمــة علــى 

تقديــم الخدمــات فــي إقليــم معيــن.
ومــن المفارقــات، أّن التركيــز علــى حقــوق اإلنســان يمكــن أن يظهــر وكأنــه عقبــة أمــام المزيــد مــن االنخــراط في حوار 	 

السياســة والحكــم المحلــي. أواًل: التركيــز علــى حقــوق اإلنســان يمكــن أن يخلــق مواقــف نزاع وصراع بيــن المنظمات 
والســلطات العامــة، ممــا يجعــل الحــوار والتعــاون الناقــد صعًبــا )حيــث ُينظــر إلــى منظمــات حقــوق اإلنســان كـ”قــوة 
معارضــة”، ألن انتهــاكات حقــوق اإلنســان غالًبــا مــا ترتبــط بالنزاعــات السياســية(. ثانًيــا: التركيــز علــى انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان يشــرك المنظمــات فــي ممارســة أدوار يفتــرض فيهــا لعــب دورهــا مــن المنظــور “الحقوقــي”، مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار االمتثــال والتوافــق مــع المعاييــر واألعــراف )القوانيــن والمعاهــدات، وغيرهــا(، أكثــر مــن كونهــا تلعــب 
دورهــا مــن المنظــور “السياســي”، والنظــر مــن زاويــة مصالــح الالعبيــن والعالقــات القائمــة بينهــم )بمــا فــي ذلــك 

عالقــات القــوة والنفــوذ( وبالتالــي النهــوض بمشــاركة المواطنيــن والحقــوق.
قلــة تواصــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــع جمهورهــا فــي دوائرهــا الرئيســية تمثــل عامــاًل أساســًيا يؤثــر علــى 	 

مشــاركة منظمات المجتمع المدني في الحوكمة وحوار السياســات، وبســبب نقص التواصل الكافي والمناســب 
مــع المجتمعــات المحليــة والالعبيــن اآلخريــن فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي نوعــا مــا “مجبــرة” علــى تقييــد نفســها 
فــي الــدور التقنــي الفنــي. وهــذا الوضــع مقلــق بشــكٍل خــاص فــي حالــة المنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم، والتــي عنــد فقدانهــا للعالقــة مــع تلــك الدوائــر والمجتمعــات الخاصــة بهــا، ال تتمكــن مــن 
تطويــر قدرتهــا التخصصيــة أو قدرتهــا الفنيــة بشــكل قــوي لتعــّوض النقــص المفقــود فــي دوائرهــا مــع مجتمعهــا. 
كمــا أن اإلطــار القانونــي الــذي يســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــي بــأن يكــون هنــاك أشــخاص فــي مجلــس اإلدارة 
هــم باألســاس غيــر أعضــاء مــن ضمــن الجمعيــة العموميــة األصليــة، هــو عامــل يؤثــر علــى اتجــاه منظمــات المجتمــع 
المدنــي إلضعــاف الروابــط مــع تلــك الدوائــر القاعديــة األصليــة. وفــي الواقــع، فــإّن هــذه المجموعــة مــن األشــخاص 
فــي كثيــر مــن األحيــان هــي التــي تحــدد جــداول األعمــال واألجنــدات واالســتراتيجيات )ليــس علــى أســاس التشــاور 

55 »تلتزم السلطة الفلسطينية بالدعم و الرشاكة مع مؤسسات املجتمع املدين. ونحن نعرتف بمساهمة املنظماتغرياحلكومية يف توفري اخلدمات األساسية االجتماعية عىل وجه اخلصوص، يف قطاع غزة والقدس 
ومناطق يجد يفها القطاع العام صعوبات يف العمل«.الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني يف احلفل اخلتامي الثالث لشبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، يونيو 2011

مــع القاعــدة فــي دوائــر المنظمــة، ولكــن علــى أســاس قــدرات ومواقــف واتجاهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة( وفــي 
كثيــر مــن األحيــان تســتخدم كأداة لتســهيل تجنيــد األمــوال أو جمــع التبرعــات علــى أســاس العالقــات الشــخصية 

ألعضــاء مجلــس اإلدارة.
فــي كثيــر مــن األحيــان تعتبــر مواقــف الجهــات المانحــة عامــاًل آخــر يعيــق مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 	 

حــوار السياســات والحوكمــة. ويمكــن تحديــد تلــك المواقــف وآثارهــا الســلبية المحتملــة كالتالــي: )أ( التركيــز علــى 
شــراكات طويلــة األمــد مــع مجموعــة صغيــرة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والــذي يخلــق فــي نفــس الوقــت 
انعــدام الثقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ويحــّد مــن وصــول اآلخريــن إلــى المــوارد. )ب( األهميــة التــي تعطــى 
للمؤهــالت اإلداريــة الختيــار الشــراكة، وهــو مــا يعنــي ضمًنــا أن منظمــات المجتمــع المدنــي ســوف تركــز علــى جانــب 
ــة أكثــر مــن التركيــز علــى القــدرة علــى تمثيــل المواطنيــن والدخــول فــي تحليــل الحقائــق الخاصــة  القــدرات اإلداري
بواقعهــم االجتماعــي. )ج( التركيــز علــى وجــود مكاتــب ومقــّرات تلــك المنظمــات فــي المــدن، وهــو مــا يعنــي ميــل 
كل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لمغــادرة مجتمعهــا األصلــي مــن أجــل إنشــاء مكاتــب تجعلهــا أكثــر ظهــوًرا فــي 
الصــورة، والميــل إلــى أن تكــون المبــادرات التــي تنفذهــا منظمــات المجتمــع المدنــي موجــودة فــي أماكــن واضحــة 
ومرئيــة وفــي المــدن الكبيــرة بخــالف طبيعتهــا وضــرورة وجودهــا فــي أماكنهــا الطبيعيــة، حيــث غالًبــا مــا يكــون 
االنخــراط بفعاليــة فــي الحكــم المحلــي وحــوار السياســة أكثــر صعوبــة، بســبب تنــوع أصحــاب العالقــة المحلييــن 

وتعقيــد األوضــاع.

القضايا المتعلقة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوكمة والتي برزت خالل إجتماعات 
المجموعات البؤرية في غزة

إن مفهــوم “التمكيــن” غامــض جــًدا ويســتجيب لنمــاذج ومناهــج مختلفــة. وتعّرفــه كل منظمــة بمفرداتهــا الخاصــة 
بهــا. ونتيجــة لذلــك تســتخدم مجموعــة متنوعــة - وأحيانــا متناقضــة - مــن االســتراتيجيات فــي نفــس األماكــن. وغالًبــا 
مــا يتــم اختــزال مفهــوم التمكيــن ليقتصــر علــى فكــرة بنــاء القــدرات التنظيميــة، دونمــا النظــر إلــى مواقــف الالعبيــن 

والســياقات.

والعقبــة الرئيســية هــي غيــاب رؤيــة وطنيــة اســتراتيجية للتنميــة تقــود األعمــال واألنشــطة المشــتركة والمنســقة 
بيــن الالعبيــن وذوي العالقــة، وخاصــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 
كمــا أن الخطــة الوطنيــة الفلســطينية ليســت كافيــة أو دقيقــة بدرجــة كافيــة لتقديــم مثــل هــذه الرؤيــة. ونتيجــة لذلــك، 
فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي تشــارك فــي مشــاريع فوريــة وبســيطة دونمــا االهتمــام بعالقــة مــا تقــوم بــه مــع 

أولويــات خطــة التنميــة الوطنيــة.

كمــا أن هنــاك نمــاذج ناجحــة وموجــودة لشــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي غــزة، وهــي تجمــع مختلــف الالعبيــن 
بنــاًء علــى القضايــا واالهتمامــات المشــتركة، ســواء علــى القضايــا ذات الصلــة بقطــاع معيــن أو علــى قضايــا المناصــرة.

كمــا أن التنســيق والتضامــن الضعيــف بيــن الســلطات والمؤسســات العامــة يشــّكل عقبــة أمــام منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي تحديــد نظرائهــا المحتمليــن والمناســبين فــي حــوار السياســات والحوكمــة.

وهنــاك توجــه عــام موجــود بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي حيــال العمــل علــى التدخــالت المبنيــة علــى المشــاريع 
ــة. كمــا أن نقــص التركيــز علــى التنميــة علــى  الخاصــة بتخفيــف حــدة الفقــر، أو التركيــز علــى حــاالت الطــوارئ واإلغاث
ــر عامــاًل آخــر يعيــق انخــراق منظمــات المجتمــع المدنــي فــي حــوار السياســات والحوكمــة، ألن  ــل يعتب المــدى الطوي

ــر ضمــن اإلطــار أو النمــوذج التوجيهــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي. ــر ال تعتب ــات التغيي ــز عملي ــة تعزي إمكاني
كمــا تبّيــن أن التنســيق والتواصــل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة يســتند إلــى العالقــات الشــخصية 
أو االنتمــاء السياســي. فــي حيــن أن العالقــات المهنيــة واالنتمــاءات االســتراتيجية ليســت عامــاًل مؤثــًرا فــي معظــم 

اإلجــراءات ذات الصلــة بأعمــال التشــبيك.
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4.4 الدروس المستفادة من التجارب

بالنظر إلى التجارب السابقة، تم تحديد بعض الدروس المستفادة الهامة من أجل المستقبل.
الــدرس األول يتعلــق باالهتمــام الخــاص بــدور المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. حيــث أنهــا تواجــه خطــر الدخــول 	 

فــي المنافســة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة. فعندمــا تنخــرط بشــكل مباشــر فــي تنفيــذ المشــاريع، 
وتقديــم الخدمــات، يمكــن أن تلعــب دوًرا رئيســًيا فــي مبــادرات الحوكمــة وحــوار السياســات. وتشــمل األدوار 
التــي يمكــن أن يلعبهــا الشــركاء الدوليــون مــا يلــي: تســهيل ودعــم االبتــكار واإلبــداع، ونقــل النهــج واألســاليب 
وتناقــل المعلومــات والمعرفــة مــن الــدول أخــرى والمجتمــع الدولــي، وتســهيل الحصــول والوصــول إلــى التمويــل 
للمنظمــات الفلســطينية المســتعصي بســبب العقبــات القانونيــة أو الموقــع )علــى ســبيل المثــال فــي القــدس 
الشــرقية أو فــي “المنطقــة ج”( ال يمكــن الوصــول للتمويــل وخــالف ذلــك. وأيضــا يمكــن المســاهمة فــي خلــق 
ــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة فــي المواقــف ذات الصراعــات مــع الســلطات السياســية أو  بيئــة أكثــر أمًن
مــع الســلطات اإلســرائيلية المحتلــة والتــي يمكــن أن تمثــل تهديــًدا لوجودهــا وعملهــا باســتقاللية أو تشــكل عقبــة 

أمــام التواصــل مــع أصحــاب العالقــة.
ويرتبــط الــدرس الثانــي بآليــات التمويــل. حيــث يظهــر تنــوع الخبــرات التــي تــم تحديدهــا وتنــوع الظــروف الموجــودة 	 

ــأن إمكانيــة تعــدد آليــات التمويــل المســتقلة والمختلفــة هــي احتيــاج وفرصــة علــى حــد ســواء.  فــي فلســطين ب
كمــا أن حزمــة التمويــل مــن شــأنها “كأمــر واقــع” أن تــؤدي إلــى الحــد مــن وصــول المنظمــات األهليــة إلــى آليــات 
متعــددة مــن التمويــل، وكذلــك الحــد مــن التعــّرف علــى “الالعبيــن الممّوليــن” الذيــن يمكنهــم إبــرام شــراكة مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن آليــات تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات حــول التمويل 
المتــاح علــى المســتوى المحلــي ســتكون فعالــة جــًدا فــي دعــم مبــادرات الحكــم المحلــي وكذلــك مبــادرات “حــوار 
ــا فــي  ــة بالتحــرك بنفســها للتعــرف عليهــا. وســيلعب هــذا دوًرا هاًم السياســات”، حيــن تقــوم المنظمــات المحلي
زيــادة اســتدامة العديــد مــن المبــادرات المحليــة التــي بــدأت بدعــم مــن وكاالت التعــاون الدولــي. إن اســتدامة هــذه 
المبــادرات ليــس مــن المرجــح أن تنجــح، علــى المــدى القصيــر، باســتخدام المــوارد المحليــة، ولكــن يمكــن أن تعتمــد 
علــى احتمــاالت نجــاح قيــام الالعبيــن المحلييــن بالوصــول إلــى مصــادر تمويــل جديــدة ومختلفــة أو إنشــاء مزيــج مــن 
مصــادر التمويــل، بحيــث تكــون مســتقلة ولديهــا مســاحة للحركــة دونمــا التقيــد بالجهــات المانحــة الرئيســية لهــا. 
وقــد أثبتــت المنــح الفرعيــة أنهــا يمكــن أن تكــون نهًجــا مرتبًطــا بتعزيــز مشــاركة المظمــات المجتمعيــة القاعديــة فــي 
المبــادرات ذات الصلــة بالحكــم. ومــع ذلــك، يتوجــب النظــر بعنايــة فــي اتفاقيــات الشــراكة المتعلقــة بالمنــح الفرعيــة، 
كمــا هــو الحــال فــي التمويــل القائــم علــى العالقــات والــذي الــذي يخلــق التبعيــة أو يقلــل مــن القــدرات المســتقلة 

لمنظمــات المجتمــع المحلــي. 
يتعلــق الــدرس الثالــث بنهــج بنــاء القــدرات. فمعظــم المبــادرات الناجحــة لــم تعتمــد فقــط علــى نقــل المعرفــة 	 

والمعلومــات مــن خــالل التدريــب وورشــات العمــل، بــل شــملت دعــم عمليــة بناء التماســك المؤسســي للمنظمات 
نفســها مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــطة المعتمــدة علــى المتابعــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدة الفنيــة، وفــي بعــض 
الحــاالت توفيــر المــوارد )بمــا فــي ذلــك التمويــل المؤسســاتي-institutional funding أو “الدعــم المحــوري-

.)”corefunding

5. وجهة نظر تحليلية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني

كمــا نوقــش فــي وقــت ســابق، يوجــد قرابــة 2,800 منظمــة مجتمــع مدنــي فــي جميــع أنحــاء فلســطين. وفًقــا للجــدول 
الموضــح أدنــاه، 57٪ مــن هــذه المنظمــات تعمــل بشــكل حصــري فــي المنطقــة المحليــة: قريــة واحــدة، مدينــة أو فــي 
بعــض الحــاالت، مقاطعــة أو محافظــة. بينمــا 28٪ مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تعمــل ضمــن منطقــة واحــدة، أمــا ٪14 

منهــا فقــط فتعمــل فــي كل أنحــاء فلســطين.

ويشــير توزيــع األنشــطة إلــى أنــه حتــى لــو كانــت جميــع المنظمــات تعــرف نفســها بأنهــا “منظمــات غيــر حكوميــة” 
وتتنافــس للحصــول علــى التمويــل، فــإن مــا يقــرب مــن 60٪ مــن هــذه المنظمــات مماثلــة أكثــر لمــا يســمى “المنظمــات 
المجتمعيــة القاعديــة” أو مجموعــة المســاعدة-الذاتية التــي أنشــئت مــن قبــل مجموعــة مــن النــاس لحــل مشــاكلهم 
المحليــة، غيــر المنظمــات غيــر الحكوميــة أو المنظمــات الوســيطة األخــرى التــي أنشــئت لدعــم المصلحــة العامــة األوســع 

والســائدة “بشــكل مختلف”مــن أعضــاء المنظمــة أو “الخارجيــة”.

وممــا لوحــظ فعلًيــا مــن خــالل المجموعــات البؤريــة واالســتبيانات أنــه مــن الصعــب التمييــز الواضــح بيــن المنظمــات 
المجتمعيــة القاعديــة )وبشــكل عــام “منظمــات المســتوى األول”( مــن جهــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات 
الداعمــة )وبشــكل عــام “منظمــات المســتوى الثانــي”( مــن ناحيــة أخــرى. وفــي الواقــع، فــي كثيــر مــن الحــاالت تميــل 
المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة إلــى تطويــر نفســها لتصبــح “منظمــات غيــر حكوميــة” حتــى لــو أدى ذلــك لتغييــر 

وظائفهــا وطبيعتهــا.

وعنــد النظــر فــي توزيــع قطــاع المنظمــات، فمــن الممكــن أن نالحــظ، كمــا فــي الشــكل التالــي، أن 12٪ فقــط مــن 
المنظمــات تركــز علــى قطــاع واحــد فقــط مــن النشــاط، فــي حيــن أن المنظمــات األخــرى تعمــل كحــد أدنــى فــي 2 أو 3 
مــن هــذه القطاعــات. وفــي الواقــع فــإّن نصــف هــذه المنظمــات يعمــل علــى 4 أو 5 قطاعــات أو أكثــر. ومــن الشــائع فــي 
المنظمــات التــي تــم إنشــاؤها بشــكل جيــد، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة الكبيــرة، أن تتخّصــص 
فــي قطــاع معيــن )يتعلــق فــي بعــض الحــاالت بالمعرفــة، وفــي بعــض الحــاالت األخــرى بنوعيــة الخدمــات المقدمــة(، فــي 
حيــن أنــه مــن المعتــاد فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة الناشــئة والمنظمــات المحليــة أن تشــارك فــي مختلــف 
القطاعــات، فهــي تتتّبــع فــرص التمويــل والحاجــة لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن المــوارد والمســاحات التــي يقدمهــا 
ــوكاالت المنفــذة(  ــرة التــي تبحــث عــن الشــركاء المحلييــن وال ــة الكبي ــر الحكومي ــاء )مثــل المنظمــات غي الشــركاء األقوي
والجهــات المانحــة )التــي تســتمر بتغييــر أجندتهــا وفًقــا لالســتراتيجيات التــي مــا تعتمــد نــادًرا علــى مدخــالت مــن شــركائها 

األصغــر المحلييــن(.

والقضيــة األكثــر إثــارة للقلــق واالهتمــام هــي نقــص تراكــم المعرفــة. وباســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا المنظمــة 
كبيــرة جــًدا، فبالــكاد يكــون لديهــا القــدرة الفنيــة علــى المشــاركة فــي العديــد مــن القطاعــات، األمــر الــذي يتطلــب تراكــم 

وإنتــاج المعرفــة المتخّصصــة.

وطني

قطاع غزة

رشق القدس

محيل

الضفة الغربية

 املناطق التي تغطيها أنشطة منظامت املجتمع املدين
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ــة التــي أجريــت عــام 2010-2011، فمــن الممكــن أن نالحــظ بعــض  ــة الوضــع الحالــي مــع الدراســة التحليلي وعنــد مقارن
التغييــرات الطفيفــة التــي مــن غيــر المرجــح أن تعكــس التوّجهــات الفعليــة. حيــث كانــت النســبة المئويــة للمنظمــات التــي 
تعمــل فــي 5 أو أكثــر مــن القطاعــات هــي 50٪ واآلن هــي 43٪. وبالمثــل فــإن النســبة المئويــة للمنظمــات العاملــة 
فــي 4 قطاعــات كانــت 18٪ واآلن أصبحــت 15٪. وكانــت النســبة المئويــة للمنظمــات العاملــة فــي 2 أو 3 مــن القطاعــات 
هــي 29.5٪ واآلن 31٪. حيــث كان هنــاك تغيــًرا كبيــًرا فــي تلــك المنظمــات المشــاركة والمتخّصصــة بشــكل ســائد فــي 
قطــاع واحــد. حيــث ارتفعــت النســبة المئويــة مــن 4٪ إلــى 12٪. ومــا يشــرح ويفســر هــذا التغييــر هــو حقيقــة أن بعــض 
األنشــطة أصبحــت اآلن خــارج نطــاق منظمــات المجتمــع المدنــي56، وحقيقــة أن بعــض القطاعــات أصبحــت فــي العــام 
ــاة الســكان(. وبشــكل عــام فــإن االختــالف  ــر حي ــال الحوكمــة، واإلســكان وتطوي ــر أكثــر وضوحــا )علــى ســبيل المث األخي
فــي توزيــع القطاعــات ربمــا يكــون أكثــر ارتباًطــا باألنشــطة التــي يجــري التقــدم بتنفيذهــا أكثــر مــن ارتباطهــا “بوظيفــة 

وتخّصــص” المنظمــات.57

56 هذا هو احلال بالنسبة للتمويل الصغري، والذي كان قطاعا نشطت يفه العديد من املنظمات، ال سيما تلك التي تدعم الزراعة واملرأة وإجراءات مكافحة الفقر.
57 من بني القطاعات األخرى، تم إدراج دعم كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وأدرجت ضمن فئة »االحتياجات اخلاصة«.

1.5 ديناميات المنظمات الشعبية والمنظمات المجتمعية القاعدية

تشــكل المنظمــات الشــعبية والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة مجموعــة منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى 
األول. وتتميز هذه المنظمات بحقيقة أن النشــطاء واألعضاء متطابقين في أعمالهم مع المســتفيدين والمنتفعين. 
وهــذا يعنــي بشــكل عــام أن المنظمــات مــن المســتوى األول متجــذرة محلًيــا، وفــي الوقت نفســه تنفذ األنشــطة التي 
تركــز بشــكل رئيســي علــى القضايــا المحليــة والتــي يجــري تنفيذهــا علــى المســتوى المحلــي. وفــي هــذه المجموعــة، 
تتعايــش المنظمــات المســجلة قانونيــا ذات الطابــع والوضــع التنظيمــي الرســمي مــع المنظمــات غيــر الرســمية فــي 

طبيعتهــا وشــكلها والتــي تحافــظ أيضــا علــى ديمومتهــا واســتمراريتها.

وفــي حالــة فلســطين، وبســبب األطــر القانونيــة الموجــودة، فــإن معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى 
األول مســجلة، تماًمــا كمــا يجــب أن تســجل جميــع المنظمــات المســتقلة. ومــع ذلــك، فهنــاك العديــد مــن المنظمــات غيــر 
المســجلة، مثــل اللجــان والمجموعــات التــي تشــارك فــي األنشــطة التــي تنفــذ تحــت “مظلــة” منظمــات أخــرى. علــى 

ســبيل المثــال تحــت مظلــة المــدارس، والمنظمــات غيــر الحكوميــة والســلطات المحليــة وغيرهــا.

ضمن تمرين تم تنفيذه في الدراسة التحليلية، تم تحديد األنواع التالية من المنظمات ذات المستوى األول:
الجمعيات الخيرية التي تعمل على تقديم الخدمات على المستوى المحلي.	 
مجموعــات الشــباب ومجموعــات أوليــاء األمــور، التــي تشــارك بشــكل رئيســي فــي الرياضــة والثقافــة )ولكــن أيضــا 	 

فــي كثيــر مــن األحيــان تشــكل األســاس ألنــواع أخــرى مــن األنشــطة، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن لديهــم طبيعــة 
سياســية أكثــر: مقاومــة االحتــالل، والمناصــرة حيــال الســلطات العامــة، وإنشــاء اللجــان المحليــة(.

لجــان محليــة للتفاعــل مــع الســلطات المحليــة ومقّدمــي الخدمــات ألغــراض محــّددة مثــل توثيــق األضــرار المتعلقــة 	 
باالحتــالل اإلســرائيلي )فــي بعــض الحــاالت يتــم إنشــاء هــذه اللجــان بدعــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ذات 

المســتوى الثانــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة(.
التعاونيات.	 
المنظمات الثقافية.	 
ــة “القائمــة علــى العقيــدة” والتــي تعمــل علــى الخدمــات بشــكل رئيســي )الصحــة والتعليــم 	  المؤسســات الخيري

ــة المســنين وإعــادة التأهيــل(. ورعاي
المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة لمخيمــات الالجئيــن )التــي تشــارك فــي أنشــطة توليــد الدخــل والشــباب والرياضــة 	 

واألنشــطة الثقافيــة(.
لجان المشاريع التي تدعم “اللجان القروية” في األنشطة المتصلة بتحصيل وتنفيذ التمويل الخارجي.	 

وهنــاك مجموعــة مــن المنظمــات التــي ينبغــي إدراجهــا فــي هــذا اإلطــار، وهــي “الشــركات غيــر الربحيــة”، والتــي تــم 
إنشــاؤها لتنفيــذ المبــادرات المحليــة المتعلقــة بالتنميــة والثقافــة والفــن والســياحة. وفــي بعــض الحــاالت، فــإن هــذه 
المنظمــات أو الشــركات تميــل إلــى ربــط النــاس للمشــاركة فــي دعــم المجتمعــات المحليــة مــن خــالل نشــاطات صغيــرة 
وبســيطة، وفــي حــاالت أخــرى تخلــق فــرص عمــل جديــدة تقــوم علــى “المشــاركة االجتماعيــة أو السياســية” و “القــدرات 

المهنيــة”.
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الحركات الشبابية

أشــارت الدراســة التحليليــة فــي عــام 2011 إلــى ظهــور الحــركات القائمــة علــى الشــباب، وحتــى لــو كانــت فــي شــكلها 
مختلفــة عــن تلــك التــي يمكــن مالحظتهــا فــي البلــدان األخــرى المتأثــرة مــن “الربيــع العربــي”. وكان المحــور والغــرض 
الرئيســي مــن وراء تعبئــة وحشــد الشــباب الفلســطيني فــي واقــع األمــر هــو “إنهــاء االنقســام” بيــن قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة. حيــث اكتســبت حركــة إنهــاء حالــة االنقســام أشــدها فــي مــارس/آذار 2011 وكانــت تنظــم بشــكل 

أساســي مــن خــالل اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة.

والحظــت المنظمــات غيــر الحكوميــة هــذه الحركــة عــن قــرب وباهتمــام شــديد وأجريــت محــاوالت متعــددة لدعــم 
المجموعــات الشــبابية الناشــئة، وخاصــة بيــن الطــالب. ومــع ذلــك، فإنــه وفًقــا لبعــض األشــخاص الرئيســيين الذيــن تــم 
التشــاور معهــم خــالل الدراســة، فــإن هــذه المحــاوالت لــم تنجــح كمــا هــو متوقــع. حيــث أن اللجــان والمجموعــات فــي 
معظــم الحــاالت، كانــت تغيــر طبيعتهــا أو لــم تشــكل بنفســها حالــة مســتقرة كمــا هــو مفتــرض. وفــي بعــض الحــاالت، 
كانــت هــذه اللجــان تســتخدم كأداة بطريقــة أو بأخــرى مــن قبــل الفصائــل السياســية، وفــي حــاالت أخــرى أصبحــت 
اللبنــات والخطــوات األوليــة لبعــض القيــادات الشــبابية مــن أجــل الدخــول والوصــول للمؤسســات السياســية وصناعــة 

ســيرة ذاتيــة شــخصية لهــم.

الشــباب  التــي بدأهــا  التعبئــة والحشــد  بعــدد مــن حمــالت  عــام 2014  الرغــم مــن كل ذلــك، فقــد تميــز  وعلــى 
الفلســطيني ضــد الجــدار واالحتــالل اإلســرائيلي، ممــا قــاد الصحفييــن والمفكريــن إلــى مناقشــات حــول إمكانيــة 
حــدوث “انتفاضــة ثالثــة”. وقــد كانــت الســمة الرئيســية لهــذه التعبئــة هــي التطــّرف فــي المواقــف. وهنالــك ســمة 
هامــة أخــرى وهــي العالقــة المحــدودة مــع المنظمــات الكبيــرة وانعــدام الثقــة فــي المؤسســات السياســية. وإلــى 
حــٍد مــا، فقــد أدى ذلــك إلــى تعبئــة موجهــة إلــى حــد كبيــر نحــو االحتجــاج و “حــّل” القضايــا المحليــة العرضيــة أكثــر مــن 

ــم. ــر اســتراتيجية واضحــة المعال ــر علــى السياســات عب ــل أو التأثي ــرات علــى المــدى الطوي ــد التغيي تولي

ومــا يظهــر بطريقــة أو بأخــرى هــو نقــص قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي المنظمــة والراســخة علــى التعامــل مــع 
ــات  ــر بهــا بطريقــة تعكــس االســتجابة واالبتــكار. صحيــح أن هــذه الحــركات كأولوي “الحــركات” الجديــدة والحاجــة للتفكي
واحتياجــات وجــدت طريقهــا إلــى الخطــط االســتراتيجية لبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية ومنظمــات 
التفكيــر والنصــح، إال أن ذلــك أدى إلــى إعاقــة تقدمهــا وإعاقتهــا مــن خــالل التعامــل معهــا بمنطــق المشــروع أو اتبــاع 

المنهجيــات التــي تركــز عليهــا كنــوع مــن تقديــم الخدمــات أو اإلغاثــة.

تعريف منظمات المستوى األول لذاتها

يعتبــر التنــوع هــو الســمة الرئيســية لمنظمــات المســتوى األول والــذي يعكــس مطالــب المنهجيــات المرنــة لدعــم 
المبــادرات المختلفــة. حيــث أن معظــم المنظمــات )أكثــر مــن 73٪( “مســجلة” كجمعيــات أو كمنظمــات غيــر حكوميــة، 
وظهــر التعريــف الذاتــي الــذي ســوف يتــم مناقشــته مــن خــالل تحليــل 45 منظمــة مــن هــذه الفئــة والتــي شــاركت 

ــة االســتبيان المنظــم. فــي تعبئ

عــدد كبيــر مــن هــذه المنظمــات تعــّرف نفســها بأنهــا جمعيــات خيريــة. ومــن المثيــر لالهتمــام أن حوالــي 16٪ مــن 
المنظمــات تعــّرف نفســها كـــ “منظمــات غيــر حكوميــة”. وفــي الواقــع تتســم هــذه المنظمــات بميلهــا للنمــو وتوســيع 
قاعــدة المســتفيدين جنًبــا إلــى جنــب مــع توســيع نطــاق أنشــطتها. وكمــا يتضــح أيًضــا مــن حقيقــة أنهــا علــى الرغــم مــن 
مواردهــا المحــدودة، فإنهــا مميــزة علــى المواقــع اإللكترونيــة وتوســع أنشــطتها إلــى مــا وراء صعيدهــا المحلــي إلــى 

المناطــق المحيطــة أو علــى مســتوى المقاطعــة.

وعلــى الرغــم مــن التنــوع، فــإن معظــم المنظمــات )44 مــن 45( لديهــا جمعيــة عموميــة رســمية ومجلــس إدارة. وهــذا 
األمــر ليــس مســتغرًبا لنســبة 73٪ مــن المنظمــات التــي تــم تســجيلها رســمًيا ألن هيئــات الحكــم الرســمية تعتبــر شــرًطا 
أساســيا للتســجيل. ويمكــن اعتبــار هــذا األمــر بالنســبة للمنظمــات المتبقيــة مؤشــًرا علــى حقيقــة أن النمــوذج الشــائع 

هــو ذاك القائــم علــى نمــوذج المنظمــات غيــر الحكوميــة، أي النمــوذج الســائد والموجــود.

ــر مباشــر تركــز علــى اإليمــان  ــة التــي يمكــن اعتبارهــا بشــكل مباشــر أو غي وعلــى الرغــم مــن تنــوع المنظمــات المحلي
إلــى تحليــل أســماء المنظمــات  الــذي تتلقــاه مــن المســاجد المحليــة58، واســتنادا  والعقيــدة )تعتمــد علــى الدعــم 
المشــاركة فــي الدراســة التحليليــة(، فــال توجــد منظمــة مــن المنظمــات التــي تــم التشــاور معهــا تعــرف نفســها بأنهــا 
“قائمــة علــى أســاس العقيــدة أواإليمــان”. وربمــا يرتبــط ذلــك بعامليــن مختلفيــن: فمــن ناحيــة، هنــاك تقليــد علمانــي 
فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية )حيــث أن كلمــة إســالم مرتبطــة أكثــر بالهويــة الوطنيــة بــداًل مــن الهويــة 
الدينيــة(، ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه بعــد عــام 2007، غالًبــا مــا ينظــر إلــى المؤسســة الدينيــة القائمــة علــى العقيــدة علــى 

أنهــا عالمــة علــى الفئويــة السياســية.

58 كوستانتيني ، عثامنة: الدراسة التحليلية الكمية والنوعية لتقديم اخلدمات االجتماعية يف األرايض الفلسطينية، رشكة التنمية املستدامة، الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ، 2012
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مشاركة القطاعات 

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه مشــاركة منظمــات المســتوى األول فــي مختلــف القطاعــات. وكمــا ســبق اإلشــارة إليــه 
فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 2011، فــإن مــا يقــارب نصــف المنظمــات تشــارك فــي 5 أو أكثــر 
مــن القطاعــات، فــي حيــن أن المنظمــات التــي تعمــل فــي قطــاع واحــد تعتبــر أقليــة. ويبــدو أن المشــاركة فــي عــدة 
قطاعــات ترتبــط بميــل منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى األول للعمــل كـ”شــركاء منفذيــن” للمنظمــات 
األكبــر، بينمــا ترجــع المشــاركة فــي قطــاع أو اثنيــن بشــكل رئيســي إلــى وجــود الجمعيــات الخيريــة التــي تشــرف علــى 
ــة” )والتــي تعمــل بشــكل رئيســي فــي مجــاالت الصحــة وإعــادة التأهيــل وتقديــم  تقديــم الخدمــات “بطريقــة تقليدي

المســاعدة للفقــراء وكبــار الســن(.

يعــرض الرســم البيانــي أدنــاه القطاعــات التــي تنفــذ مــن خاللهــا منظمــات المجتمــع المدنــي أنشــطتها. ويمكــن تســليط 
الضــوء علــى المالحظــات األساســية التاليــة مــن خــالل تحليــل التوزيــع القطاعــي:

أوال: القطاعــات التــي تركــز عليهــا الجهــات المانحــة بشــكل أقــل، مثــل قطــاع الثقافــة وإلــى حــد أقــل تمتــد للتعليــم 	 
ودعــم األنشــطة االقتصاديــة التــي تلعــب دوًرا بــارًزا فــي مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي. وهــذه هــي 

القطاعــات التــي تنخــرط فيهــا المنظمــات الشــعبية بشــكل مســتقل.
ثانيــا: القطاعــات التــي تعتبــر “حديثــة”، والتــي تتطلــب المشــاركة فيهــا “التخصــص” باإلضافــة لتوفــر المؤهــالت، 	 

وهــي ال زالــت مــن بيــن القطاعــات التــي تعمــل فيهــا نســبة كبيــرة مــن منظمــات المســتوى األول. وتشــمل قطــاع 
المــرأة )علــى الرغــم مــن حقيقــة أن حقــوق المــرأة أصبحــت علــى نحــو متزايــد قضيــة حساســة فــي فلســطين( 
وكذلــك قطــاع حقــوق اإلنســان. ومــن المرجــح أن مشــاركة معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى 
األول فــي هــذه القطاعــات يرتبــط إلــى حــد كبيــر بمشــاركتها فــي المشــاريع التــي تنفــذ مــن قبــل المنظمــات 

الكبيــرة األخــرى.
هنــاك قطــاع آخــر تعمــل فيــه تقريبــا 20٪ مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول، ومــا يثيــر الدهشــة 	 

إلــى حــٍد مــا، أنهــا تعمــل علــى “تعزيــز الســالم”. واالنخــراط فــي هــذا القطــاع يمكــن أن يكــون لــه تفســيرات مختلفــة 
جــدا: )1( كلمــة “الســالم” عصريــة ورائجــة، وبالتالــي تحــاول منظمــات المجتمــع المدنــي زيــادة مواردهــا مــن خــالل 
خبراتهــا فــي هــذا المجــال. )2( النظــر إلــى “تعزيــز الســالم” كواحــد مــن المجــاالت الرئيســية لمشــاركة منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول يعطــي انطباًعــا أنهــا ليســت علــى علــم بالنقــاش الدائــر بيــن المنظمــات غيــر 

الحكوميــة والمنظمــات الكبيــرة حــول أنشــطة “التطبيــع”.
وأخيــرا - وليــس مــن المســتغرب - وجــود قطاعــات يكــون العمــل فيهــا مرتبًطــا بشــكل رئيســي بتقديــم الخدمــات: 	 

الصحــة، ودعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة، والتعليــم وغيرهــا.

األنشطة السائدة

عنــد النظــر فــي األنشــطة الســائدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى األول، ليســت هنــاك مفاجــآت جذريــة 
بالمقارنــة مــع الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي أجريــت فــي عــام 2011. فالنشــاط الســائد هــو - 
كمــا كان - تقديــم الخدمــات )حتــى وإن كان هنــاك انخفــاض طفيــف فــي النســبة المئويــة مــن 100٪ فــي عــام 2011، 
إلــى 80٪ فــي عــام 2014(. ومــع ذلــك، فــإن بعــض األنشــطة التــي تنطــوي علــى عــدد كبيــر مــن المنظمــات، مثــل 

التدريــب، وتوفيــر الدعــم القانونــي ونشــر المعلومــات يمكــن أيضــا أن تعتبــر “تقديــم للخدمــات”.

ومع ذلك، هناك بعض التطورات اإليجابية ذات الصلة:
أكثر من 30٪ من المنظمات تشارك في العمل مع المجالس المحلية.	 
20٪ من المنظمات تشارك في أنشطة حوار السياسات.	 
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وهــذه التطــورات الجديــدة هــي نتيجــة لحقيقــة أنــه منــذ عــام 2012، أنشــأت الحكومــات المحليــة فــي كثيــر مــن الحــاالت 
مجالــس وهيئــات تنســيقية إلشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد كانــت هنــاك حمــالت 
“تشــاور” كبيــرة قامــت بهــا المؤسســات العامــة فــي عمليــة تطويــر خطــة التنميــة الوطنيــة والقضايــا السياســية األخرى. 
وحتــى لــو كانــت هــذه األنشــطة ذات طبيعــة “تجميليــة أو صوريــة”، ولكنهــا مؤثــرة فــي هويــة منظمــات المجتمــع 
المدنــي وبــدأت بفتــح مســاحة اجتماعيــة جديــدة لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي حــوار السياســات والحوكمــة.
كمــا أن أكثــر مــن 20٪ مــن المؤسســات توفــر “الدعــم القانونــي”. وبالنظــر إلــى القــدرات الفنيــة المحــدودة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي ذات المســتوى األول، فــإن هــذا يشــير إلــى أن آليــات التعــاون موجــودة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــا مــا تســتند منظمــات  المتخصصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمنظمــات مــن المســتوى األول. وفــي الواقــع، غالًب
حقــوق اإلنســان فــي عملهــا علــى شــبكة واســعة مــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك النشــطاء األفــراد والمنظمــات المحليــة 

واللجــان.

مصادر التمويل

يعــرض الشــكل التالــي مصــادر التمويــل المعلنــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول. حيــث أن 
ــر هــذا مؤشــًرا  ــن مصــادر تمويلهــا الرئيســية مســاهمات األعضــاء. ويعتب ــي 70٪ مــن المنظمــات تشــمل مــن بي حوال
علــى االرتبــاط الحيــوي بيــن المنظمــات ودوائرهــا القاعديــة. ومــع ذلــك، إذا تــم ربــط هــذا العنصــر مــع حقيقــة أن معظــم 
المنظمــات تحــدد نقــص المــوارد الماليــة باعتبــاره نقطــة الضعــف الرئيســية، فإن هذا أيًضا يعتبر مؤشــًرا على الهشاشــة.

ــر الحكوميــة الدوليــة  وفــي الواقــع، تعتبــر المصــادر األكثــر شــيوًعا للتمويــل هــي المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غي
)حيــث توفــر كل منهــا التمويــل لحوالــي 40٪ مــن المنظمــات المحليــة(، وتليهــا الســلطات المحليــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي الفلســطينية، ورســوم مــن تقديــم الخدمــات )كل منهــا تقــدم تمويــاًل لنســبة أقــل مــن 40٪ مــن المؤسســات(، 

ومســاهمات القطــاع الخــاص )مصــدر تمويــل ألقــل مــن 30٪ مــن المنظمــات(.

هــذه األرقــام مماثلــة لتلــك الموجــودة فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011. وعنــد النظــر 
إلــى الرســم البيانــي، يمكــن التركيــز علــى بعــض االعتبــارات:

ــر 	  ــر مــن مصــدر للتمويــل. وهــذا يعنــي أن االعتمــاد علــى شــريك واحــد يعتب تعتمــد معظــم المنظمــات علــى أكث
محــدوًدا ومــن المحتمــل أن يكــون لديهــا اســتدامة ماليــة )وذلــك فعــاًل أعلــى ممــا تعتقــده منظمــات المجتمــع 

المدنــي نفســها(.
تعتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات الدوليــة مصــدًرا للتمويــل. هــذا يعنــي أن هاتيــن المجموعتيــن 	 

مــن “المانحيــن” تميــل إلــى تجــاوز المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والمنظمــات الوســيطة، والدخــول مباشــرة 
فــي اتصــال مــع المنظمــات مــن المســتوى األول. وهــذا لــه بعــض العواقــب:

تتســم الشــراكات بوجــود فجــوة كبيــرة فــي هيكلــة القــوة، والقــدرة، والنفــوذ، والســلطة بيــن الشــركاء )وبالتالــي . 1
فــإن األجنــدات المحــددة علــى المســتوى الدولــي يمكــن أن يتــم فرضهــا بســهولة علــى األجنــدات المحليــة، أو 

الحصــول علــى ترجمــة لهــا علــى واقــع األجنــدات المحليــة(.
تميــل المنظمــات مــن المســتوى األول لحمــل مالمــح المنظمــات غيــر الحكوميــة، وبالتالــي هــي أكثــر حرًصــا فيمــا . 2

يتعلــق بعالقاتهــا مــع المانحيــن مــن عالقتهــا بقواعدهــا الشــعبية المحليــة.
ببساطة، تلعب المنظمات من المستوى األول دور التنفيذ.. 3
تتناقــص شــرعية المنظمــات مــن المســتوى األول كالعــب فــي الحكــم المحلــي وحــوار السياســات، بســبب ارتباطهــا . 4

المباشــر مــع الالعبيــن الدوليين.
تواجــه فعاليــة المســاعدات الدوليــة مخاطــر االنخفــاض، ألن منظمــات المجتمــع المدنــي الصغيرة تميل بشــكل أقوى . 5

إلــى النظــر للتمويــل علــى أنــه أكثــر أهميــة مــن اإلجــراءات والوظائــف التــي تتــم باســتخدام تلــك األمــوال )قبــول 
ــى الوصــول للمعــدات  ــى المــوارد البشــرية علــى نحــو أفضــل وإل األمــوال فــي الواقــع يســمح لهــم بالوصــول إل
والبنــى التحتيــة “لتنمــو وتكبــر” والحصــول علــى مزيــد مــن الســلطة واالعتــراف مــن بعــض الالعبيــن المحلييــن، بمــا 

فــي ذلــك الســلطات المحليــة والقــادة السياســيين(.
ُتعتبــر رســوم الخدمــات ومســاهمات القطــاع الخــاص مــن بيــن مصــادر تمويــل مجموعة صغيرة نســبًيا مــن المنظمات 	 

)وخاصــة إذا أخذنــا فــي االعتبــار أن 80٪ مــن المنظمــات تعمــل فــي مجــال تقديــم الخدمــات(. هــذا يعنــي أن معظــم 
ــر علــى الالعبيــن  الخدمــات التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى األول تعتمــد إلــى حــد كبي
ــد  ــا عن ــل مــن االهتمــام باســتدامة الخدمــات. وينبغــي النظــر فــي مثــل هــذه القضاي ــاك القلي ــن، وأن هن الخارجيي

التفكيــر بمنظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا “مقّدمــة للخدمــات”.
وفــي حيــن أن “تقديــم الخدمــات” علــى المســتوى المحلــي هــو مــن بيــن األهــداف المفضلــة “للمســؤولية 	 

االجتماعيــة المشــتركة”، وأن أقــل مــن 30٪ مــن المؤسســات فــي هــذه المجموعــة تعلــن “القطــاع الخــاص” كمصدر 
للتمويــل. فــإن هــذا يعتبــر مؤشــًرا علــى محدوديــة نطــاق التعــاون بيــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي.

الشراكات

يعــرض الجــدول التالــي الشــراكات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول. حيــث أن 41 مــن 45 منظمــة 
أجابــت علــى االســتبيان، وأعلنــت أن لديهــا شــركاء. وهــذا الرقــم يتوافــق مع النتائــج التي توصلت إليها الدراســة التحليلية 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011. وبالتالــي يبــدو معقــواًل أن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول 
لديهــا توجــه قــوي نحــو الدخــول فــي شــراكات. ولكــن كمــا تمــت مناقشــته فــي كل اجتماعــات المجموعــات البؤريــة، فــإن 
معظــم الشــراكات التــي تشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول هــي شــراكات غيــر متماثلــة 
وتنطــوي علــى “شــركاء أقــوى” يميلــون إلــى اســتخدام المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة كــوكالء منفذيــن أو “وكالء 

محلييــن”.

تم تحديد شركاء منظمات المجتمع المدني من المستوى األول والذين يمثلون شراكات سائدة أو منتشرة 
ومصادر رئيسية للتمويل: المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني 

الفلسطينية األخرى.

مصادر متويل منظامت املجتمع املدين املستوى األول

رسوم الخدمات

مساهمة األعضاء

املؤسسات الدينية

منظامت الخقاع الخاص

سلطات وطنية

سلطات محلية

منظامت مدنية فلسطينية أخرى

منظامت دولية غري حكومية

منظامت دولية
املؤسسات البيئية

منظامت القطاع الخاص

سلطات وطنية

سلطات محلية

مؤسسات مدنية فلسطينية أخرى

املنظامت الدولية الغري حكومية

املنظامت الدولية

رشكاء منظامت املجتمع املدين املستوى األول
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أشــارت أكثــر مــن 30٪ مــن المنظمــات إلــى شــراكتها مــع الســلطات العامــة، وأكثــر مــن 20٪ اعتبــرت القطــاع الخــاص مــن 
بيــن شــركائها. وبالنظــر إلــى حقيقــة أن المنظمــات الشــريكة مــع القطــاع العــام هــي أكثــر مــن تلــك التــي تشــير إلــى 
ــل، فمــن الممكــن النظــر فــي الرقــم المتعلــق بالشــراكات كرقــم واعــد ومبشــر، عندمــا  القطــاع العــام كمصــدر تموي

يتعلــق األمــر بالتعــاون حيــال حــوار السياســات والحكــم المحلــي.

الشبكات

اســتناًدا إلــى تحليــل المشــاركة فــي الشــبكات والهيئــات والمنابــر. ظهــر أن منظمــات المجتمــع المدنــي أقــل ميــاًل 
للتعــاون بالمقارنــة مــع التحليــل القائــم علــى الشــركاء. وفــي الواقــع، فبينمــا صّرحــت األكثريــة الســاحقة مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول بــأن لديهــا منظمــات شــريكة لهــا، فــإن المنظمــات التــي أكــدت علــى مشــاركتها 
فــي الشــبكات ليســت ســوى حوالــي 70٪ )والتــي ال تــزال نســبة مرتفعــة، ولكنهــا أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي أشــارت 

إلــى وجــود شــراكات مؤسســاتية(.

ــر لالهتمــام أن نالحــظ أن  ــر والشــبكات، فمــن المثي ــات والمناب وبينمــا يشــارك عــدد قليــل مــن المنظمــات فــي الهيئ
معظــم تلــك المنظمــات المشــاركة فــي بعــض البرامــج أو الشــبكات. تشــارك إلــى حــٍد مــا فــي الشــبكات المحليــة 
ــا علــى األقــل بالجهــود التــي ُبذلــت فــي الســنوات القليلــة  والهيئــات. وُيعتبــر هــذا األمــر جديــًدا وحديثــا، ويتعلــق جزئًي
الماضيــة فــي نشــر “مدونــة الســلوك”. وتتعلــق هــذه الجهــود بشــكل خــاص باتحــاد الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات غيــر 
ــدت  ــة الفلســطينية ، والتــي ولَّ ــة  المســتقلة للمؤسســات األهلي ــة الوطني ــرة المشــاركة فــي الهيئ ــة الصغي الحكومي
ــا مــا تتحــّول إلــى  ديناميــة جديــدة علــى المســتوى المحلــي، تــؤدي بالتالــي إلــى تنشــيط الشــبكات المحليــة التــي غالًب

قنــاة هامــة للوصــول إلــى فــرص التدريــب.

واســتناًدا إلــى المناقشــة فــي اجتماعــات المجموعــات البؤريــة والمقابــالت المتعمقــة، واســتناًدا إلــى الوثائــق المقدمــة، 
فــإن المشــاركة فــي الشــبكات الدوليــة والتخصصيــة ترتبــط بشــكل قــوي بمطلبيــن، وهمــا علــى وجــه الخصــوص: 
ــر مــن الحــاالت إلــى االعتمــاد علــى المنظمــات  ــة فــي كثي ــة وجمــع األمــوال. وتميــل الشــبكات التخّصصي وضــوح الرؤي
الرائــدة والجهــات المانحــة. فعنــد الوصــول إلــى شــبكات محــددة، تميــل منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى المشــاركة 
فــي المنتديــات ومشــاركة منظمــات مثــل صنــدوق األمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة )اليونيســيف(، والوكالــة األلمانيــة 
للتعــاون الدولــي، أو برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وتميــل الشــبكات الدوليــة )مثــل تلــك الموجــودة فــي إطــار 
مؤسســة آنــا لينــد( مــن جهــة أخــرى إلــى عــدم تزويــد المنظمــة المشــاركة بالمــوارد الماليــة، وإنمــا بالشــرعية والرؤيــة )مــن 
خــالل الفعاليــات والمواقــع اإللكترونيــة وغيرهــا(. لــذا، غالبــا مــا تنظــر المنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة إلــى الشــبكات 
باعتبارهــا الوســيلة لكــي تكــون مرئيــة وموجــودة فــي الصــورة علــى نحــو أبــرز، ولتكتســب الشــرعية عبــر الجهــات المانحــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى والســلطات العامــة.

خصائص تنظيمية أخرى

هنــاك خصائــص تنظيميــة أخــرى متعلقــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول، والتــي تعكــس أيًضــا 
االســتمرارية، بالمقارنــة مــع الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي لعــام 2011.

فيمــا يتعلــق بالخصائــص المؤسســاتية: كمــا لوحــظ بالفعــل، تميــل جميــع المنظمــات علــى اعتمــاد نفــس النمــوذج 
التنظيمــي اســتناًدا إلــى نمــوذج المنظمــات غيــر الحكوميــة. ومــع ذلــك، ال تعتبــر المنظمــات أّن الهيــكل الرســمي 
ــا عــن  هــو الهيــكل الحقيقــي للمنظمــة. وفــي كثيــر مــن الحــاالت، تكــون مجالــس إدارة بعــض المنظمــات خارجيــة تماًم
المنظمــة، األمــر الــذي يســتخدم بشــكل رئيســي إلعطــاء شــرعية للمنظمــة أمــام الجهــات المانحــة والســلطات العامــة. 
باإلضافــة إلــى أنــه فــي كثيــر مــن الحــاالت تعتبــر هــذه المجالــس غيــر عاملــة بالفعــل. واتضــح فــي كل مــن المقابــالت 
والمجموعــات البؤريــة حقيقــة أنــه ال يتــم تبــادل وتــداول القيــادة علــى أرض الواقــع، وأنــه ال يوجــد مســاحة للقــادة الجــدد، 
وقــد تــم مناقشــة وإثــارة هــذا األمــر مطــوال. كمــا أن ديمومــة القــادة متعلقــة بالديناميــات الداخليــة )مثــل ضعــف عمليــات 
صنــع القــرار بصــورة ديمقراطيــة( باإلضافــة لبعــض الديناميــات الخارجيــة، ومنهــا بشــكل رئيســي مــا يعتمــد علــى قدرتهــم 

علــى الحصــول علــى التمويــل علــى أســاس عالقاتهــم الشــخصية وعلــى ثقــة الممّوليــن فيهــم.

وفيمــا يتعلــق بالقــدرات والمــوارد البشــرية: فــإن معظــم المنظمــات تعتمــد علــى قــدرة المتطوعيــن. ومــن ضمــن 
45 منظمــة أجابــت علــى االســتبيان. فــإن 9 منظمــات لديهــا موظفيــن يعملــون بــدوام كامــل، فــي حيــن أن 5 منظمــات 
أخــرى لديهــا موظفيــن يعملــون بــدوام جزئــي. ويعتبــر نقــص الموظفيــن ضعًفــا رئيســًيا مــن قبــل العديد مــن المنظمات.

وهناك عدة عوامل تؤثر على إدراك المنظمات بشأن افتقارها إلى الموظفين:
التنافــس علــى الموظفيــن بيــن المنظمــات، والــذي تســاهم أيًضــا فيــه المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، ممــا 	 

يقــود إلــى حالــة تســتطيع فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والوطنيــة الكبيــرة أن توفــر مناصــب أفضــل مــن 
المنظمــات الصغيــرة.

الميــل إلــى المشــاركة فــي العديــد مــن القطاعــات، ممــا يعنــي وجــود صعوبــات كبيــرة فــي تراكــم المعــارف 	 
والقــدرات.

ميــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول لتحّمــل خصائــص وأدوار المنظمــات غيــر الحكوميــة، ذلــك أن 	 
توظيــف المتطوعيــن المحلييــن لــم َيُعــْد يغطــي متطلبــات المــوارد البشــرية.

التركيــز علــى تقديــم الخدمــات، والــذي يتطلــب االســتمرارية، والقــدرة المهنيــة التــي ال يمكــن ضمانهــا دائًمــا مــن 	 
قبــل المتطوعيــن.

الميــل للتنافــس مــع المنظمــات األخــرى للحصــول علــى تمويــل ودعــم مــن قبــل الجهــات الخارجيــة، والــذي يحتــاج 	 
للعمــل المهنــي المتخّصــص مــن خــالل عــدة مســارات )مثــل كتابــة المقترحــات واالتصــال والتواصــل(، والتــي ال 
تنطــوي بالضــرورة فــي مضمونهــا علــى جــودة أفضــل للعمــل والنشــاطات أو صلــة أقــوى مــع قواعدهــا الشــعبية.
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نقاط القوة والضعف

تعــرض الرســوم البيانيــة التاليــة نقــاط القــوة والضعــف الحاليــة مــن وجهــة نظــر منظمــات المســتوى األول. كمــا أن تحديــد 
نقــاط القــوة والضعــف يؤكــد علــى المالحظــات والشــروح المقدمــة أعــاله. حيــث أن نقــاط القــوة األكثــر مالحظــة ترتبــط 

بشــكل كبيــر إلــى التركيــز علــى الخدمــات.

هناك عنصران جديران بالذكر.
تعتبــر حوالــي 30٪ فقــط مــن المؤسســات “دعــم المجتمــع المحلــي وثقتــه” عامــل قــوة مهًمــا. وهــذا مؤشــر قــوي علــى 
أن قلــة فقــط مــن المنظمــات ترتبــط بالمجتمعــات المحليــة وقواعدهــا الشــعبية. لذلــك يبــدو أن هنــاك عوامــل أخــرى أكثــر 
تأثيــًرا وأهميــة: “القيــادة” أو االعتــداد بوجــود المنظمــة نفســها، )بمعنــى مقــدرة المنظمــة مــن الوصــول إلــى التمويــل 
بســهولة، فضــاًل عــن قدرتهــا علــى تنفيــذ نشــاطاتها بصــورة أكثــر سالســة( أو “الخّدمــات المقدمــة” نفســها وتوافــر 

المعــّدات لديهــا.

معظــم المنظمــات التــي تتعامــل مــع الصعوبــات المتعلقــة باالحتالل، مثل المشــاكل المتعلقــة بمنالية الخدمــات أو انتهاك 
حقــوق اإلنســان، تعتبــر هــذه الظــروف بشــكل رئيســي عامــاًل لزيــادة الطلــب علــى خدماتهــا وليســت نقــاط ضعــف. وفــي 
الوقــت نفســه، فإنهــا تميــل إلــى تحديــد نقــاط الضعــف بأنهــا تلــك التــي تتعلــق بشــكل أساســي بنقــص المــوارد لتقديــم 

الخدمــات: نقــص التمويــل، ونقــص الموظفيــن المؤهليــن، وعــدم وجــود البنيــة التحتيــة.
كما أنها تعتبر أّن خيار لعب دور مختلف عن دور مقّدمي الخدمة، ال يعتبر عاماًل من عوامل القوة، وال من عوامل الضعف.

اإلحتياجات المتوقعة لبناء القدرات

ظهــرت نفــس الصــورة بشــكل رئيســي حــول التركيــز القــوي علــى تقديــم الخدمــات، وتجنيــد األمــوال، مــن تحليــل 
االحتياجــات المتوقعــة للتدريــب وبنــاء القــدرات، والموضحــة فــي الرســم البيانــي التالــي.

المالحظات الختامية حول اإلحتياجات الناشئة

القضايــا الناشــئة الرئيســية لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول فــي فلســطين، هــي التحديــات التــي 
تواجــه االنخــراط بطريقــة أكثــر فاعليــة فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، وذلــك مــع مســاحة سياســية أوســع علــى 
المســتوى المحلــي، مقارنــة مــع المســتوى الوطنــي، وافتــراض دور نشــط يتعلــق بالقضايــا والمخاطــر الرئيســية التــي 

أخــذت فــي عيــن االعتبــار فــي الفصــل الثالــث.

كمــا أن العوامــل المرتبطــة بقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول علــى توفيــر الخدمــات تأتــي اآلن 
فــي الطليعــة. ومــع ذلــك، فــإن العقبــات الرئيســية لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة بالتحديــات التــي 
نوقشــت أعــاله تمثــل الفجــوة المتزايــدة بيــن المنظمــات وقواعدهــا الشــعبية، األمــر الــذي يشــكل خطــًرا فــي كيفيــة 
تمييزهــا عــن منظمــات المســتوى الثانــي، وأقــل اعتراًفــا عندمــا يتعلــق األمــر بالــدور المحــدد الــذي يمكــن أن تلعبــه 
منظمات المســتوى األول. وهناك حقيقة أن منظمات المســتوى األول ليســت هي الوحيدة التي تميل إلى التحول 
إلــى منظمــات غيــر حكوميــة، ولكــن أيضــا المنظمــات والالعبيــن اآلخريــن يميلــون بدورهــم للنظــر إليهــا كمنظمــات غيــر 
حكوميــة صغيــرة وضعيفــة. لذلــك، يهــدف الالعبــون اآلخــرون إلــى تعزيزهــا كمنظمــات غيــر حكوميــة، فــي حيــن يحاولــون 
فــي الوقــت نفســه “خلــق” لجــان أخــرى وهيئــات علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة، 
كنقــاط مرجعيــة ألنشــطة “الحوكمــة”، مــع الخطــر الكامــن فــي نهايــة المطــاف فــي تدميــر منظمــات المســتوى األول. 
وفــي النهايــة، فــإن منظمــات المســتوى األول ربمــا تصبــح فــي نهايــة المطــاف غيــر قــادرة علــى لعــب دور المنظمــات 
غيــر الحكوميــة نتيجــة لضعــف هيكليتهــا، ولربمــا تجــد نفســها بعيــدة عــن دوائرهــا ككيانــات مصطنعــة “غيــر مســتقّرة”.

وانســجاما مــع الدراســة التحليليــة لعــام 2011، فــإن االحتياجــات الرئيســية للمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة والمنظمــات 
القاعديــة الشــعبية والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة وغيرهــا هــي كالتالــي:

تعزيز انعكاس دور منظمات المجتمع المدني في القاعدة الشعبية والمستويات المحلية.	 
تعزيــز االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى األول كجهــة يمكــن أن تشــارك بشــكل نشــط فــي 	 

الحوكمــة وحــوار السياســات وتطويــر اإلجــراءات، دون الحاجــة إلــى أن تتحــول إلــى “منظمــات غيــر حكوميــة”.
تشــجيع المنظمــات القائمــة - بــدال مــن إنشــاء هيئــات جديــدة علــى مســتوى القاعــدة - علــى لعــب دور فاعــل، من 	 

خــال تعزيــز الوعــي الذاتــي للمنظمــات و قدراتهــا التحليليــة، والروابــط مــع المجتمعــات، وعاقاتهــا مــع الاعبيــن 
اآلخرين.

تجنــب اإلجــراءات التــي مــن شــأنها زيــادة المنافســة علــى المســتوى المحلــي وإنشــاء الشــراكات الرأســية غيــر 	 

األجهزة والبنى التحتية

العالقات مع الجهات الفاعلة والشبكة

املتطوعون

القيادة وميزات املنظمة

الخدمات املقدمة

ثقة ودعم املجتمع

نقاط القوة األكرث تصورا ضمن منظامت املجتمع املدين املستوى األول

نقاط القوة األكرث مالحظة ضمن منظامت املجتمع املدين املستوى األول

ضعف مؤهالت العاملني

اإلحتالل اإلرسائييل

ضعف األجهزة والبنى التحتيه

نقص التمويل

اإلحتياجات التدريبية املتوقعة من قبل منظامت املجتمع املدين املستوى األول

التواصل

إدارة مالية

إدارة املرشوع وصياغته

إدارة املنظمة والقيادة

جمع التربعات
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المتكافئــة )مثــل التدخــل المباشــر مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والــوكاالت الدوليــة فــي المســتوى 
الشــعبي، واختيــار المنظمــات القاعديــة كشــركاء لهــا(.

دعــم األعمــال التــي تميــل المنظمــات لتنفيذهــا بشــكل مســتقل، دون فــرض إجــراءات جديــدة مــن شــأنها تغييــر 	 
تركيــز وطبيعــة المنظمــات. )وهــذا يعنــي أوال وقبــل كل شــيء، أن تعمــل لمنظمــات الكبيــرة علــى تحليــل 

األوضــاع القائمــة وأن تكــون علــى اســتعداد لتغييــر البرامــج واألجنــدات(.

2.5 الديناميات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الداعمة األخرى

وعلــى غــرار منظمــات مســتوى األول، فــإن منظمــات المســتوى الثانــي هــي مجموعــة متنوعــة تضــم المنظمــات غيــر 
ــة التــي تدعــم المنظمــات األخــرى، أو تدعــم مجموعــة مــن  ــر الحكومي ــد المنظمــات غي ــة )أو علــى وجــه التحدي الحكومي
المســتفيدين الذيــن يختلفــون عــن أعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة( وتشــمل كذلــك الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات 
غيــر الهادفــة للربــح التــي تديــر خدمــات وإنشــاء البنــى التحتيــة والمؤسســات ذات الخبــرة، والمجموعــات البحثيــة. ومــن 
الواضــح أن المشــهد العــام للمنظمــات مــن المســتوى الثانــي لــم يتغيــر منــذ إجــراء الدراســة التحليليــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي عــام 2011. ولذلــك ســيكون مــن المفيــد أن نعــرض فيمــا يلــي تحليــل مهمــة وأنشــطة المنظمــات 

غيــر الحكوميــة مــن المســتوى الثانــي الــذي تمــت صياغتــه فــي تقريــر ســابق.

مهمة ومرجعية العمل والتناسق لمنظمات المجتمع المدني ذات المستوى الثاني

“تشــارك منظمــات المســتوى الثانــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــي جميــع القطاعــات، مــن البحــث التكنولوجــي 
العلمــي والتعليــم )مــع التركيــز بصفــة خاصــة علــى التعليــم الخــاص أو علــى الدراســات العليــا( إلــى الصحــة والزراعــة 
والميــاه والبيئــة وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة والنــوع االجتماعــي والقضايــا المتعلقــة بالشــباب وبنــاء الســالم، 

وغيرهــا. حيــث أن التعبيــر عــن القطاعــات الرئيســية للمنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية يتمثــل فيمــا يلــي:

الزراعــة: بمــا فــي ذلــك عــدد قليــل مــن المؤسســات الكبيــرة، مثــل جمعيــة التنميــة الزراعيــة الفلســطينية - لجــان اإلغاثــة 
الزراعيــة الفلســطينية التــي تقديــم خدمــات البحــوث واإلرشــاد، أو اتحــاد المزارعيــن الفلســطينيين، واتحــاد لجــان العمــل 
الزراعــي، ولجــان اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية )التــي تجمــع عــدد كبيــر مــن اللجــان المحليــة والتعاونيــات( وفــي الســنوات 
األخيــرة ظهــرت بعــض المنظمــات الجديــدة األصغــر حجمــا والتــي تركــز علــى الزراعــة، وتخصصــت فــي مجــال الزراعــة 
العضويــة أو علــى محاصيــل معينــة كمــا أن “المنظمــات اإلنمائيــة األخــرى مثــل “معــا” تعمــل فــي هــذا القطــاع )مثــل 

تشــجيع تبنــي الممارســات الزراعيــة المبتكــرة - كأحــواض الســمك - وذلــك فــي ســياق أنشــطة اإلغاثــة(.

رعايــة وتنميــة وحمايــة األطفــال: بمــا فــي ذلــك المنظمــات العاملــة فــي مجــال التعليــم )مثــل المنتــدى- نــادي العلمــاء 
الصغــار( والمنظمــات التــي تدعــم األم والطفــل )جمعيــة مصــادر الطفولــة المبكــرة، وجمعيــة رعايــة األطفــال، وإرشــاد 
األمهــات( والمنظمــات التــي تعمــل فــي مجــال “االحتياجــات الخاصــة” )مثــل الجمعيــة العربيــة لرعايــة األيتــام، أو رعايــة 
ــة حقــوق الطفــل )مثــل المؤسســة الدوليــة  األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة( والمنظمــات العاملــة فــي مجــال حماي

للدفــاع عــن األطفــال - فلســطين(.

الثقافــة: والتــي تشــمل عــدد مــن المنظمــات تعمــل علــى تعزيــز الفــن والثقافــة، مــع التركيــز علــى تعزيــز والحفــاظ علــى 
الهويــة الثقافيــة الفلســطينية، وكذلــك ثقافــة الســالم والحــوار الثقافــي. حيــث وجــدت منظمــات فــي هــذه المجموعــة 

مســاحة لهــا مثــل مركــز خليــل الســكاكيني أو مؤسســة صابريــن.

التعليــم: بمــا فــي ذلــك المنظمــات التــي تقــدم خدمــات التعليــم بشــكل مباشــر )مثــل “جامعــة القــدس المفتوحــة “( 
أو العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة األصغــر حجًمــا التــي تديــر المــدارس والــدورات التدريبيــة، والتــي تركــز بشــكل 
خــاص على”التعليــم المجتمعــي”، والمنظمــات العاملــة فــي مجــال االبتــكار وتحســين التعليــم العــام )مثــل مركــز إبــداع 

المعلــم أو مؤسســة الوريــد(.

الصحــة: حيــث شــاركت معظــم المنظمــات لســنوات فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة األوليــة للســكان الفلســطينيين ومــن 
ثــم فــي اآلونــة األخيــرة أصبحــت متخصصــة فــي توفيــر أنشــطة الرعايــة لمجموعــات خاصــة فــي المناطــق النائية. وتشــمل 
المنظمــات علــى ســبيل المثــال، لجــان العمــل الصحــي، واتحــاد لجــان الرعايــة الصحيــة، والمنظمــات المتخصصــة أكثــر مثــل 

“ برنامــج غــزة للصحــة النفســية” أو العديــد مــن برامــج التأهيــل أو” منظمــات التأهيــل المجتمعــي”.

المســاعدة والتنميــة االجتماعيــة: حيــث تشــارك المنظمــات فــي دعــم الفئــات المحرومــة أو التخفيف من حدة المشــاكل 
االجتماعيــة الناشــئة )تشــمل المنظمــات العاملــة فــي هــذا القطــاع علــى ســبيل المثــال المنظمــات التــي تعمــل مــع كبار 

الســن والعمــل علــى تنظيــم األســرة، ومركــز اإلرشــاد الفلســطيني، أو مركــز خدمــة المجتمــع- القــدس، أو مركــز معا(.

حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة والحوكمــة: بمــا فــي ذلــك عــدد كبيــر مــن المنظمــات العاملــة علــى الدفــاع مــن الناحيــة 
القانونيــة )الضميــر، القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة الحــق( وأنشــطة المناصــرة )مؤسســة الحــق، وحريــات، 

ومفتــاح وغيرهــا( وفــي مجــال البحــوث ومبــادرات التدريــب )مواطــن، ومركــز بديــل، ومســاواة(.

البيئــة: والتــي تشــمل بشــكل رئيســي معاهــد البحــوث، مثــل أريــج )معهــد األبحــاث التطبيقيــة( ومركــز أبحــاث األراضــي، 
أو مجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين. وغالًبــا مــا تكــون المنظمــات العاملــة فــي هــذا القطــاع تعمــل مــع تلــك 

المنظمــات التــي تشــارك فــي قطــاع الزراعــة.

ــراوح بيــن المظمــات النســوية الُمناصــرة للمــرأة إلــى  ــًرا نســبًيا مــن المنظمــات - التــي تت النســاء: وتشــمل عــدًدا كبي
جمعيــات النســاء المســلمات المشــاركة فــي بعــض األنــواع الرئيســية مــن األنشــطة: المناصــرة حــول حقــوق المــرأة 

والتعليــم وتمكيــن المــرأة، والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة الخاصــة بالمــرأة، والدفــاع القانونــي وحمايــة المــرأة.

المنظمــات الشــبابية: بمــا فــي ذلــك المنظمــات المشــاركة فــي تنظيــم الشــباب والدعــوة إلــى االعتــراف بالشــباب 
كجهــة فاعلــة فــي المجتمــع الفلســطيني. وفــي هــذا اإلطــار يوجــد هنــاك المنظمــات الناشــطة “القديمــة” مثــل اتحــاد 
الشــباب الفلســطيني و”المنظمــات الجديــدة مثــل بيــاالرا )التــي تركــز علــى اإلعــالم( أو شــارك )التــي تركــز علــى” 

مشــاركة “ ودمــج الشــباب فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية، كمــا يشــير اســمها(.

ــا مــا تشــارك فــي القطاعــات  ــاء الســام: ليــس مجــرد قطــاع معيــن ولكــن مســاحة إلشــراك المنظمــات التــي غالًب بن
األخــرى 2. فعلــى ســبيل المثــال: بانورامــا، والرؤيــة الفلســطينية، وبــال فيجيــن، والتــي تشــارك أيًضــا فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان والديمقراطيــة وكذلــك فــي مبــادرات الشــباب، أو مجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين، التــي تركــز بشــكل 

أساســي علــى المــوارد المائيــة.

المصــدر: كوســتانتيني ج.، عثامنــة ج.، وآخــرون، الدراســة المســحية التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلــة، االتحــاد األوروبي، 2011

حتــى لــو لــم يتغيــر المشــهد العــام لمنظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى الثانــي بشــكل كبيــر، فــإن تحليــاًل أكثــر 
دقــة يســتحق كل هــذا الجهــد، بنــاًء علــى 61 مــن االســتبيانات التــي تــم جمعهــا خــالل تمريــن فــي الدراســة الحاليــة 

والمشــاورات مــع مصــادر أخــرى للمعلومــات.
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تخصص محدود

يعتبــر التخصــص المحــدود العنصــر األول الملحــوظ الــذي يظهــر عنــد النظــر فــي هــذه المنظمــات. كما فــي حالة منظمات 
المســتوى األول )أو ربمــا ألن منظمــات المســتوى األول تتحــول وتتبــدل إلــى منظمــات المســتوى الثانــي( حيــث أن 
نســبة محــدودة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى الثانــي تركــز عملهــا علــى قطــاع واحــد فقــط، فــي حيــن 

يعمــل المعظــم فــي قطاعــات متعــددة.

إن هــذا الميــل إلــى التدخــل فــي أكثــر مــن قطــاع ناتــج عــن عــدم توفــر التمويــل األساســي لمنظمــات المســتوى 
ــات التــي تحددهــا الجهــات المانحــة )المحليــة  ــة لألولوي الثانــي، والتــي يجــب أن تعــود إلــى المشــاريع وتســتجيب بمرون
والدوليــة(. وقــد لوحــظ هــذا االتجــاه بالفعــل فــي الدراســة التحليليــة عــام 2011. وظهــر مــرة أخــرى مؤخــًرا فــي المقابالت 
والمجموعــات البؤريــة. ومــع ذلــك، وعلــى النقيــض مــن التوضيــح الــذي تــم عرضــه أعــاله، فهنــاك ميــل واضــح لوضــع نهــج 
متكامــل. ويمكــن الكشــف عــن مثــل هــذا الميــل بشــكل رئيســي بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة والراســخة، فــي 
حيــن يصبــح أقــل وضوًحــا فــي حالــة الجمعيــات الخيريــة، أو فــي حالــة المنظمــات غيــر الحكوميــة المتوســطة والصغيــرة. 
وغالًبــا مــا تشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي الكبيــرة والراســخة فــي قطــاع واحــد أو اثنيــن فقــط، حيــث يقدمــون 
الخدمــات بطريقــة دائمــة. وتميــل منظمــات المجتمــع المدنــي األصغــر فــي كثيــر مــن األحيــان لمتابعــة التغيــرات فــي 

أجنــدات المانحيــن ومتابعــة النــداء لتقديــم مقترحــات المشــاريع.

القطاعات المشاركة

ويعرض الجدول التالي القطاعات التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ذات المستوى الثاني.

ورغم اختالف النسب الدقيقة لتوزيع القطاع بين منظمات المستوى األول ومنظمات المستوى الثاني، إال أن 
كالهما يركز على القطاعات بشكل متساو. وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك اتجاًها مشتركا، أو بتعبير أدق، هناك 

صلة بين المشاريع الكبيرة التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الكبيرة واألنشطة الصغيرة التي تشترك فيها 
المنظمات المجتمعية القاعدية.

وفــي حيــن أن الميــل إلــى التخصــص أو عدمــه لــم تتغيــر بشــكل كبيــر منــذ عــام 2011، إال أن بعــض القطاعــات الرئيســية 
المشــاركة قــد تغيــرت. حيــث كان قطاعــا الزراعــة والبيئــة مــن القطاعــات التــي شــاركت فيهــا أغلــب المنظمــات تقريًبــا في 
عــام 2011 )95٪ مــن منظمــات المســتوى الثانــي وفًقــا للدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي(، فــي حيــن 
تشــارك اآلن حوالــي 15٪ مــن المنظمــات فقــط. ولوحــظ العكــس تماًمــا فــي مجــال “دعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة”، 
حيــث كانــت تشــارك نســبة حوالــي 25٪ مــن المنظمــات، بينمــا اآلن مــا يقــرب مــن 40٪ تنشــط فــي هــذا القطــاع. كمــا 
تميــل القطاعــات األخــرى للحفــاظ علــى نفــس مســتوى المشــاركة )علــى ســبيل المثــال فــي مجــال حقــوق المــرأة والنــوع 

االجتماعــي وحقــوق اإلنســان(.

ويمكــن تفســير هــذا التغييــر فــي بعــض القطاعــات كقــدرة علــى تحديــد األنمــاط المتغيــرة لالحتياجــات المحليــة. ومــع 
ذلــك، فإنــه مــن المرجــح أن يكــون مرتبًطــا بالتغيــرات فــي فــرص التمويــل المتاحــة.

نوع األنشطة

تــم عــرض طــرق ووســائل العمــل الرئيســية أعــاله. كمــا أن التوجهــات والميــول بيــن منظمــات المســتوى األول والثانــي 
ال تختلــف كثيــرا. هنــاك فقــط عــدد قليــل مــن التغييــرات مقارنــة مــع الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
عــام 2011. فقــد زادت مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى الثانــي علــى وجــه الخصــوص فــي حــوار 
السياســات وفــي الهيئــات التشــاورية بطريقــة كبيــرة وذات ديمومــة، مــن 16٪ إلــى 30٪ تقريبــا. وكمــا هــو مبيــن 
ــاك عامليــن شــكال ســبًبا فــي هــذا االرتفــاع: مشــاركة الجهــات المانحــة  بالفعــل لمنظمــات المســتوى األول، فــإن هن
فــي انخــراط المجتمــع المدنــي فــي “الحكــم المحلــي”، والالمركزيــة، والمشــاورات التــي أطلقتهــا الحكومــة بشــأن 

ــة. ــة الوطني ــة للقطاعــات وخطــة التنمي االســتراتيجيات الوطني

وعلــى الرغــم مــن نمــو المشــاركة فــي أنشــطة الحوكمــة والسياســات، إال أن األنشــطة الرئيســية لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي تبقــى فــي مجــال توفيــر الخدمــات وتنفيــذ المشــاريع. وهــذا ليــس بمســتغرب نظــًرا ألن التمويــل يتوفــر علــى 

وجــه التحديــد لمثــل هــذه األنشــطة.

1 قطاع

2 قطاعات

3 قطاعات

4 قطاعات

5 قطاعات واكرث

تخصص القطاعات ملنظامت املجتمع املدين املستوى الثاين

الحكومة

 السالم

الثقافة

التعليم

دعم ذوي اإلحتياجات الخاصة

 الصحة

الجندر

الزراعة والبيئة

حقوق اإلنسان

التنمية اإلقتصادية/ املبادرات

القطاعات التي تشارك فيها منظامت املجتمع املدين املستوى الثاين

نوع األنشطة التي تنفذها منظامت املجتمع املدين ذات املستوى الثاين

رصد السياسات والخدمات

سياسة الحوار

املشاركة مع جهات استشارية

املنارصة

 التدريب

 املعلومات

الحامية القانونية

تنفيذ املشاريع

تقديم الخدمات
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كمــا تصــرح أكثــر مــن 50٪ مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ذات المســتوى الثانــي بتنفيذهــا ألنشــطة المناصــرة. وفــي 
الواقــع يتعلــق هــذا األمــر إلــى حــٍد كبيــر بالمشــاركة فــي أنشــطة “المناصــرة الدوليــة”، مثــل المشــاركة فــي حمــالت 
ــا لمــا ظهــر فــي المقابــالت والمجموعــات البؤريــة - يميــل التعــاون فــي الدعــوة للتغييــر  ضــد الجــدار، فــي حيــن - وفًق
السياســي علــى المســتوى الوطنــي إلــى أن يكــون محــدوًدا جــًدا بصــرف النظــر عــن بعــض المســائل المحــددة جــدا )مثــل 

النــوع االجتماعــي واألشــخاص أصحــاب اإلعاقــة(.

الخصائص المؤسساتية واالتساق التنظيمي

التنظيميــة  الخصائــص  نفــس  تقريبــا، تشــترك فــي  أن جميعهــا  إال  المنظمــات،  بيــن  مــن االختالفــات  الرغــم  علــى 
األساســية. وفــي الحقيقــة يعتمــد هــذا األمــر إلــى حــٍد كبيــٍر علــى متطلبــات التســجيل. وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول 
ــه تجمــع أو جمعيــة ألنهــا منظمــات  ــم يكــن لدي التالــي، فــإن معظــم المنظمــات لديهــا جمعيــة ومجلــس )عــدد قليــل ل

.)Foundation مصنفــة بمــا يشــبه نــوع المؤسســات المانحة/الكبيــرة

وهنــاك عامــل آخــر خلــق توحيــًدا بيــن الســمات والخصائــص المؤسســاتية والتنظيميــة وهــو نشــر مدونــة الســلوك، التــي 
شــارك فيهــا مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة والهيئــات والمنابــر الرئيســية لمنظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة. 
ــة،  ــع القــرار الديمقراطي ــات صن ــر نشــاًطا تضــم رســمًيا عملي ــى الرغــم مــن حقيقــة أن المنظمــات األكث ــك، عل ومــع ذل
وإجــراءات الشــفافية )أكثــر مــن 350 منظمــة نشــرت ميزانيتهــا(59، إال أن الواقــع غالًبــا مــا يكــون مختلًفــا. فالقــادة 
يتشــبثون بكراســيهم. حيــث تتكــون مجالــس اإلدارة مــن قبــل أشــخاص تــم اختيارهــم بســبب عالقاتهــم مــن أجــل 
تســهيل الحصــول علــى التمويــل )بحيــث غالًبــا مــا يكــون نفــس األشــخاص أعضــاء فــي مجلــس إدارة منظمــات مختلفــة، 
ممــا يســبب المنافســة بيــن المنظمــات حــول أشــخاص معينيــن ليكونــوا فــي مجالــس إدارة منظماتهــم(. كمــا أن ثقــة 

الجمهــور فــي منظمــات المجتمــع المدنــي تســتمر فــي التــرّدي.60

مــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بيــن  القويــة  بعــض االختالفــات  التنظيمــي، يمكــن مالحظــة  االتســاق  حيــث  ومــن 
المســتوى الثانــي بخــالف المنظمــات مــن المســتوى األول. حيــث أن 59 مــن 60 منظمــة مــن المســتوى الثانــي. أجابــت 
علــى االســتبيان بأنهــا توظــف طاقًمــا مدفــوع األجــر. وفــي 46 حالــة، يشــمل الطاقــم موظفيــن يعملــون بــدوام كامــل. 
وتظهــر اختالفــات فــي مجــال االتســاق التنظيمــي بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى الثانــي: ففــي بعــض 
الحــاالت، المنظمــات التــي أجابــت علــى االســتبيان لديهــا مئــات مــن الموظفيــن، وفــي حــاالت أخــرى ال يوجــد ســوى 

موظفيــن أو ثالثــة.

59 منظمة كري الدولية، الوكالة األملانية للتعاون الدويل، 2013
60 ليس فقط للسلطات العامة، أو للجمهور، ولكن أيضا بني منظمات املجتمع املدين، كما ظهريف املناقشة يف املجموعات البؤرية.

والتنافس على الموظفين المؤهلين هي قضية غالًبا ما تشير إليها منظمات المجتمع المدني من المستوى 
الثاني. وفي هذه الحالة توجد المنافسة بين منظمات المجتمع المدني )ولكن من الممكن أيًضا أن نالحظ بعض 

الحاالت من تداول وتناوب األفراد( ومع المنظمات غير الحكومية الدولية )التي يقال أنها تجفف الموارد البشرية من 
منظمات المجتمع المدني المحلية من خالل تقديم رواتب ليس بمقدور أي من المنظمات المحلية مجاراتها(.

المشاركة في الشبكات والتعاون بين منظمات المجتمع المدني

تشــارك 51 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أصــل 61 منظمــة أجابــت علــى االســتبيان، فــي الشــبكات 
والمنابــر. ويشــير هــذا إلــى أن هنــاك اهتماًمــا قوًيــا نســبيا للتعــاون. ويمكــن اســتخالص االســتنتاج نفســه عنــد النظــر 
فــي تلــك العينــة التــي تعلــن أن لديهــا شــراكة مؤسســاتية )53 مــن 61(. ومــع ذلــك، عنــد النظــر لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تقــدم الدعــم لمنظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى، فــإن األرقــام المطلقــة والنســب المئويــة تنخفــض: 
حيــث أن حوالــي 30٪ فقــط مــن المنظمــات التــي أجابــت علــى االســتبيان توفــر الدعــم لمنظمــات المجتمــع المدنــي 

األخــرى، وذلــك مــن خــالل توجيــه األمــوال والمســاعدة التقنيــة بشــكل رئيســي.

كمــا هــو الحــال بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى األول، فــإن نوعيــة المنابــر والهيئــات التــي تشــارك 
فيهــا معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى الثانــي هــي شــبكات محليــة. حيــث أن أكثــر مــن 55٪ مــن 
المنظمــات التــي أجابــت علــى االســتبيان تشــارك فــي الشــبكات والمنابــر المحليــة. ومــع ذلــك، هنــاك تحفــظ وحــذر حيــال 
هــذا الرقــم، حيــث يؤخــذ فــي عيــن االعتبــار أن المنظمــات الوطنيــة الموجــودة فــي رام اللــه تــم تمثيلهــا بشــكل فرعــي 

متعمــد فــي هــذا المســح.

كمــا أن المشــاركة فــي الشــبكات والمنابــر تنطــوي علــى نســبة عاليــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى 
الثانــي. وعلــى الرغــم ممــا ســيتم مناقشــته باختصــار، فــإن المشــاركة النشــطة الفعليــة تعتبــر أقــل. كمــا هــو الحــال فــي 
منظمــات المســتوى األول، تعتبــر المشــاركة فــي الشــبكات والمنابــر وســيلة لزيــادة تســليط الضــوء علــى المؤسســة 
وتوضيــح صورتهــا، وزيــادة شــرعية المنظمــات، أو الوصــول إلــى المعلومــات والفــرص، أكثــر منهــا كونهــا وســيلة للتأثيــر 

علــى السياســات.

السامت التنظيمية

جمعية مجلس آخر

تحصصية

دولية

وطنية

محلية

مشاركة منظامت املجتمع املدين املستوى الثاين يف شبكات العمل
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الشركاء

وكمــا يوضــح الجــدول أدنــاه، فــإن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات الدوليــة تشــكل الشــركاء األكثــر شــيوعا. 
وتعتبــر الشــراكة المؤسســية مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مألوفــة ومتكــررة. كمــا أن مخططــات 
الشــراكة المذكــورة أعــاله، تتراجــع بالمقارنــة مــع أرقــام دراســة عــام 2011، حيــث أن أكثــر مــن 75٪ مــن المؤسســات 
أجابــت بأنهــا قــد دخلــت فــي اتفاقــات شــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. وبالمقارنــة بيــن كاًل مــن الدراســتين 
تؤكــد علــى أن تصــور منظمــات المجتمــع المدنــي العــام حــول المنافســة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة )وحتــى الــوكاالت الدوليــة( قــد تزايــد منــذ عــام 2011.

وبالمقارنــة مــع الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011، فهنــاك عنصــر جديــد آخــر وهــو التعــاون مــع 
ــا علــى أقليــة مــن منظمــات المجتمــع  الهيئــات العامــة ومــع القطــاع الخــاص، والــذي علــى الرغــم مــن أنــه يشــتمل حالًي
المدنــي مــن المســتوى الثانــي، إال أنــه أصبــح ملحوظــا بشــكل متزايــد ســواء أكان علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي.

مصادر التمويل

يعــرض الجــدول أدنــاه مصــادر التمويــل. وهنــا تعــرض منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى الثانــي نمــط تمويــل 
أكثــر تنوًعــا مــن منظمــات المســتوى األول. ومــع ذلــك، فــإن تكويــن مزيــج التمويــل للمنظمــات مختلفــا.

بالنســبة لمنظمــات المســتوى الثانــي، تنخفــض أهميــة مســاهمات األعضــاء والتمويــل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
األخــرى، فــي حيــن أن هنــاك زيــادة حــادة فــي مصــادر أخــرى، وبشــكل رئيســي فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، والوكاالت 

الدوليــة، وبدرجــة أقــل فــي القطــاع الخــاص.

وكمــا نوقــش فــي اجتماعــات قليلــة مــع المنظمــات الرئيســية، فــإن بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي - وخاصــة تلــك 
التــي لديهــا خلفيــة مهنيــة قويــة - تخلــق شــركات منشــقة عنهــا لتنفيــذ األنشــطة االقتصاديــة. وكمــا أوضحــت تلــك 
المنظمــات، فــإن هــذا النهــج الجديــد يســاعد علــى زيــادة اســتدامتها، وتقليــل اعتمادهــا علــى المعونــة المقدمــة مــن 

الجهــات المانحــة.

نقاط القوة والضعف التي تمت مالحظتها

عنــد مراجعــة نقــاط القــوة والضعــف التــي تمــت مالحظتهــا فــي الجــداول التاليــة، فــإن التركيــز علــى القضايــا المتعلقــة 
بتقديــم الخدمــات )خصائــص الخدمــات والموظفيــن( يعتبــر واضًحــا بيــن منظمــات المســتوى الثانــي. باإلضافــة إلــى 
ــرت المنظمــات عــن موقــف أقــوى لتحديــد نقــاط القــوة فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا مواجهــة التحديــات الخارجيــة  ذلــك، عبَّ
ــر ذات ســمة أقــل  ــادة والمعــدات المتاحــة، تعتب ــة، مثــل القي ــوع النشــاطات(. كمــا أن الخصائــص التنظيمي )الشــراكة ون
وضوحــا. وعنــد النظــر إلــى التحديــات، فهنــاك عامــل واحــد فقــط يعتبــر بمثابــة نقطــة ضعــف رئيســية لنســبة كبيــرة مــن 
المنظمــات. وهــو نقــص التمويــل )أشــار إلــى ذلــك أكثــر مــن 50٪ مــن أفــراد عينــة االســتبيان(. وقــد تــم ذكــر وطــرح 
انخفــاض التمويــل المتــاح فــي معظــم اللقــاءات واالجتماعــات )حتــى فيمــا يتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة(.

رشكاء منظامت املجتمع املدين املستوى الثاين

املؤسسة الدينية

القطاع الخاص

السلطات املحلية

السلطات الوطنية العامة

منظامت املجتمع املدين

املنظامت الدولية الغري حكومية

املنظامت الدولية

مصادر التمويل ملنظامت املجتمع املدين ذات املستوى الثاين

 أخرى

املؤسسات الدينية

منظامت املجتمع املدين

 القطاع الخاص

مساهمة األعضاء

الخدمات

السلطات املحلية

املنظامت الدولية الغري حكومية

املنظامت الدولية

القيادة

الرشاكة

ميزة الخدمة املقدمة

نوع النشاط

العاملون

التجهيزات والبنى التحتية

األنشطة املدرة للدخل

العضوية

دعم وثقة املجتمع

اإلسرتاتيجيات

الخربة

نقاط القوة ملنظامت املجتمع املدين ذات املستوى الثاين

نقاط الضعف ملنظامت املجتمع املدين ذات املستوى الثاين

ضعف الدعم من السلطات العامة

الهشاشة امام اإلحتالل اإلرسائييل

ضعف التجهيزات والبنى التحتية

نقص العاملني

عدم استقرار التمويل

نقص التمويل
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تتضمن نقاط الضعف األخرى المذكورة ما يلي:
الصعوبــات التــي خلقهــا التمويــل القائــم علــى المشــاريع )ممــا يخلــق تدفقــات متقطعــة مــن المــوارد، ويــؤدي ليــس 	 

فقــط إلــى انقطــاع فــي تقديــم الخدمــات، ولكــن أيًضــا إلــى خلــق صعوبــات فــي العالقــة مــع المنظمــات األصغــر 
والمشــاركة فــي أنشــطة الحوكمــة، والتــي غالًبــا ال يمكــن تقليلهــا إلــى مشــاريع قصيــرة األجــل(.

التعــرض إلجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي )بمــا فــي ذلــك التحديــات المتعلقــة بالوصول والحركة وتدميــر البنية التحتية 	 
والمطالبــة بالتوافــق مــع القوانيــن اإلســرائيلية، والنظــم الماليــة في المناطق التي تســيطر عليها إســرائيل(.

نقــص الدعــم مــن الســلطات العامــة المحليــة والوطنيــة )بمــا فــي ذلــك نقــص وجــود سياســات لدعــم أعمــال 	 
منظمــات المجتمــع المدنــي ومتطلبــات الســلطات العامــة التــي بحكــم األمــر الواقــع تعيــق عمــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي(.

ــم تتــم اإلشــارة إلــى وجــود فــروق ذات مغــزى مــن حيــث نقــاط القــوة والضعــف التــي تمــت مالحظتهــا مــن قبــل  ول
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المناطــق المختلفــة.

اإلحتياجات التدريبية المتوقعة

تشــكل نقــاط القــوة والضعــف التــي تمــت مالحظتهــا األســاس لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي ذات المســتوى الثانــي. وبالتالــي فــإن نقــص األمــوال الالزمــة يشــكل تحدًيــا رئيســيا، كمــا لوحــظ أن الحاجــة 
للتدريــب علــى مهــارات البحــث عــن التمويــل وجمــع األمــوال ذات أولويــة قصــوى )أكثــر مــن 60٪ مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي المذكــورة أدرجــت هــذا األمــر بيــن 5 مــن االحتياجــات التدريبيــة العاجلــة( وتليهــا الحاجــة إلــى صياغــة المشــاريع 
وإدارتهــا، ثــم يليهــا التواصــل )بمــا فــي ذلــك اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة للتواصــل بالنســبة لبعــض المنظمــات(. وتعتبــر 
عمليــة المراقبــة والتقييــم مــن بيــن األولويــات واالحتياجــات التدريبيــة القصــوى، وإدارة األنشــطة والمــوارد البشــرية.

إن قضايــا الشــفافية واإلدارة التــي تمــت مناقشــتها فــي معظــم االجتماعــات )والتــي كانــت مــن بيــن االحتياجــات 
الرئيســية التــي تــم تحديدهــا أيًضــا فــي الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 2011( ال تبــرز بشــدة بيــن 
احتياجــات التدريــب األساســية المتوقعــة. ولعــّل الســبب فــي ذلــك هــو حقيقــة أن العديــد مــن المنظمــات تشــارك فــي 

ــة. ــر المؤسســات األهلي ــة، مثــل تلــك التــي يعززهــا مركــز تطوي األنشــطة التــي تركــز علــى اإلدارة الداخلي

مالحظات ختامية حول اإلحتياجات المستجدة لمنظمات المستوى الثاني

 يمكــن تحديــد االحتياجــات عنــد النظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى الثانــي، والقضايــا التــي تواجههــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي. وهــذه االحتياجــات يمكــن أن تتجمــع حــول المجــاالت الرئيســية التاليــة:

 تعريــف هويــة منظمــات المجتمــع المدنــي ودورهــا: علــى الرغــم من مشــاركتها فــي الحوكمة وحوار السياســات 	 
ــزال تركــز فــي المقــام  ــان، إال أن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســتوى الثانــي ال ت ــر مــن األحي فــي كثي
األول علــى تقديــم الخدمــات. وفــي حيــن أن بعــض المنظمــات وضعــت هويــة محــددة لهــا “كمقدمــي خدمــات”، 
ويمكــن اعتبارهــا إلــى حــٍد مــا مؤسســات عامــة أكثــر مــن كونهــا العًبــا فــي المجتمــع المدنــي بوصفهــا )كمــا هــو 
ــم الخدمــات(، وفــي معظــم الحــاالت األخــرى،  ــة فــي مجــال تقدي ــرة العامل الحــال فــي بعــض المنظمــات الكبي
ــي، ونقــص وجــود الفهــم المشــترك  ــدور منظمــات المجتمــع المدن ــي بانعــكاس محــدود ل ــط الوضــع الحال يرتب

للقضايــا والتحديــات الناشــئة.
ــادل المعرفــة ونشــرها )وال 	  ــة الناشــئة والعمــل علــى تب ــا التنمي ــر القــدرات للعمــل بنشــاط علــى قضاي  تطوي

ســيما فيمــا يتعلــق بتحليــل الديناميــات االجتماعيــة والسياســية واالقتصادية وتحديــد اإلجراءات واالبتــكارات ذات 
الصلــة(، فضــًا عــن معالجــة القــدرات المؤسســاتية التــي مــن شــأنها أن تســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــي بــأن 
تكســب الشــرعية للمشــاركة بنشــاط فــي مجــال الحوكمــة علــى مختلــف المســتويات وفــي حــوار السياســات، 
وليــس فقــط علــى أســاس الخبــرة الفنيــة، ولكــن أيًضــا علــى القــدرة علــى تمثيــل القواعــد الشــعبية. وتعتبــر 
العناصــر الرئيســية فــي هــذا اإلطــار هــي القــدرة علــى الدخــول فــي االئتافــات والمنابــر، والقــدرة علــى 
التعامــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة دون فــرض أجنــدات، ولكــن 
دعمهــا فــي تحديــد األجنــدات المحليــة مــن أجــل التنميــة، والقــدرة علــى االنخــراط مــع الســلطات العامــة فــي 

نــاء، بــداًل مــن التحــاور “كعمــاء أو زبائــن” أو كــــ”جهــات بديلــة”. حــوار حــاد وناقــد ولكــن بَّ
ــة فــي حــوار السياســات والحكــم المحلــي 	  ــة تســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــي للمشــاركة الفعال  إيجــاد بيئ

وعمليــات االبتــكار مــن خــال األطــر القانونيــة الكافيــة لاســتجابة للواقــع المتغيــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي فلســطين، مــن خــال تعزيــز االعتــراف بمســاحة مشــروعة للتفاعــل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
والســلطات العامــة. ومــن خــال دعــم إنشــاء جســور أقــوى ومبــادرات تعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

ووكذلــك وســط الاعبيــن غيــر التابعيــن للدولــة األخــرى.

3.5 ديناميات الشبكات التخصصية والمحلية

وفًقــا لــوزارة الداخليــة، هنــاك 20 نقابــة مســجلة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة. لكــن، وكمــا نوقــش أعــاله، يميــز 
التشــريع الحالــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة “االتحــادات” علــى أنهــا مؤسســات معتمــدة علــى عضويــة المنظمــات 
األعضــاء وهــي ذات طبيعــة دائمــة وملزمــة قانونيــا، وال يميــز القانــون بيــن منظمــة عاديــة أو منبــر أو شــبكة. لذلــك فــإن 
“االتحــادات” يتــم تســجيلها بســهولة، وثــم االعتــراف بهــا )مثــل االتحــادات الوطنيــة والمحليــة للجمعيــات الخيريــة(، أمــا 
األنــواع األخــرى مــن المنابــر والشــبكات فتكــون مجبــرة علــى أن تســجل نفســها كمنظمــات عادية/فرديــة بســيطة، أو 

اإلبقــاء علــى وجودهــا بالشــكل غيــر الرســمي.

ــر أو الشــبكات علــى االعتمــاد  ــه فــي معظــم الحــاالت، تضطــر الهيئــات أو المناب النتيجــة الرئيســية لهــذا الوضــع هــو أن
علــى قــوة مؤسســة/منظمة رائــدة أو علــى وضــع “طــارئ” ملــّح، أو العمــل علــى قضيــة معينــة. ومــن الممكــن تحديــد 

أربعــة أنــواع مــن المنظمــات علــى أنهــا منظمــات مــن “المســتوى الثالــث” مثــل:
االئتالفــات القائمــة علــى الحمــالت )االئتــالف المدنــي للدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي القــدس، وحملــة 	 

وقــف الجــدار(. 
هيئــات ومنابــر رســمية إقليميــة، تهــدف أساًســا إلــى التنســيق بيــن المنظمــات التــي تتواجــد فــي مــكاٍن واحــد، تصــل 	 

أحياًنــا إلــى التعــاون أو متابعــة مبــادرة ســلطة محليــة.
شــبكات متخصصــة تهــدف إلــى مناقشــة القضايــا المشــتركة، وإلــى التنســيق بيــن المنظمــات العاملــة فــي نفــس 	 

ــا قــد يتــم  القطــاع علــى أســاس مبــادرة تابعــة لمؤسســة رائــدة، أو ســلطة عامــة، أو إحــدى الجهــات المانحــة )وأحياًن
إنشــاء شــبكات تخصصيــة فــي إطــار مشــروع محــدد(.

المنظمات المهنية التي تلعب دوًرا في تحديد المعايير التي قد تتخذها منظمات المجتمع المدني كمرجعية. 	 
االتحادات الرسمية التي ُأنشئت بشكل أساسي بين المنظمات من نفس طبيعة العمل. 	 
شبكات لمنظمات صغيرة تعمل معا.	 

اإلحتياجات التدريبية املتوقعة ملنظامت املجتمع املدين ذات املستوى الثاين

إدارة األنشطة واملوارد البرشية

املتابعة والتقييم

إدارة املنظمة

اإلدارة املالية

التخطيط اإلسرتاتيجي

اإلتصال والتواصل

إدارة املرشوع وصياغته

جمع التربعات
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كذلــك لوحــظ فــي دراســة تحديــد األولويــات عــام 2011، أن الشــبكات الموضوعيــة والمحليــة تتميــز فــي معظــم الحــاالت 
باالتســاق المؤسســي والتنظيمــي المحــدود. فقــط فــي حــاالت قليلــة - كمــا هــو الحــال بالنســبة التحــاد القــدس 
ــر  ــة مســتقلة. وفــي معظــم الحــاالت يتــم توفي ــات إداري ــة - يكــون لديهــم موظفــون ومكاتــب وهيئ ــات الخيري للجمعي
المــوارد مــن قبــل المنظمــات األعضــاء. وفــي بعــض الحــاالت، فــإن المنظمــات التــي ال تقــود بنفســها الشــبكات 
أو المنابــر، ال تشــارك فــي إدارتهــا أو فــي نشــاطاتها بفاعليــة، وتكــون المشــاركة مرتبطــة إلــى حــد كبيــر بتوقعــات 

المنظمــات مــن الشــبكة.

توقعات المنظمات من الشبكات:
قناة للتمويل.	 
مساحة للتدريب والمعلومات. 	 
هيئة إلضفاء الشرعية. 	 
ممثل أمام المنظمات األخرى.	 

وغالًبا ما تتشابك هذه التوقعات.
إن عــدم وجــود هويــة واضحــة أو وظيفــة واضحــة للشــبكات التخصصيــة واإلقليميــة )باســتثناء تلــك التــي تركــز علــى 
الحمــالت( يعتبــر ظاهــرة شــائعة، وكثيــًرا مــا تــؤدي إلــى دخــول الشــبكات فــي عالقــة تنافســية مــع المنظمــات األعضــاء. 
ويمكــن أن يحــدث هــذا عندمــا تكــون منظمــة رائــدة هــي التــي تديــر التمويــل لتنفيــذ أنشــطة الشــبكة، أو فــي حالــة يتــم 
فيهــا إنشــاء شــبكات مــن المنظمــات المســجلة أو اتحــاد مســجل رســميا، وتكــون عندهــا الشــبكة نفســها منخرطــة فــي 

عمليــة تجنيــد األمــوال وتنفــذ النشــاطات التــي يمكــن تنفيذهــا مــن قبــل المنظمــات األعضــاء.

وفــي حــاالت قليلــة تعمــل هــذه الشــبكات بشــكل مباشــر فــي حــوار السياســات والحوكمــة، وخصوًصــا عندمــا يكــون 
لديهــم شــرعية لتمثيــل المنظمــات األعضــاء.

اإلحتياجات الناشئة

االقليميــة  الشــبكات  لتعزيــز  ضروريــة  التاليــة  االحتياجــات  فــإن  أعــاله،  نوقشــت  التــي  الموضوعــات  باالعتبــار  أخــًذا 
والتخصصيــة:

مراجعــة اإلطــار القانونــي القائــم مــن أجــل تســهيل تســجيل الشــبكات والمنابــر، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل المنظمــات 	 
ذات األشــكال المؤسســية المختلفــة وذات التفويضــات المتفاوتة.

دعــم الشــبكات الحاليــة إلنشــاء هيــاكل فاعلــة وظيفيــا. وأيًضــا مــن خــالل المبــادرات التــي تهــدف إلــى تبــادل الخبــرات 	 
والمعــارف. بمــا فــي ذلــك دعــم الشــبكات التــي أنشــئت فــي إطــار برامــج المانحيــن لتصبــح مســتقلة ومســتدامة.

دعــم الشــبكات القائمــة لتحديــد اســتراتيجياتها التطويريــة، اســتنادا إلــى تحليــل توقعــات المنظمــات األعضــاء، وعلى 	 
تحديــد الوظائــف التــي لــن تولــد المنافســة والصراعــات، بمــا فــي ذلــك المهــام المتعلقــة بالمناصــرة، إنتــاج المعرفــة، 

وتبــادل ونشــرالمعلومات، ونشــر االبتكارات.

4.5 تفاعات الهيئات والمنابر الوطنية والعامة

 في حين لم ُيرصد تغيير جوهري يذكر في مؤسسات المستوى الثالث كالشبكات التخصصية، أو االقليمية، مقارنة 
مع الدراسة المسحية لمنظمات المجتمع المدني عام 2011، إال أن الوضع يختلف لدى منظمات المستوى الرابع.

إذ أن هناك بعض المنظمات الوطنية الرئيسة تمثل هيئات ومنابر على المستوى الوطني في فلسطين:
 	.)PNGO( شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

 	. )PNGO - Gaza( شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في غزة
 	.)PGUCS( االتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية
 	.)PNIN( المعهد الوطني الفلسطيني للمنظمات غير الحكومية

وقــد تــم تحديــد هــذه المنظمــات فــي عــام 2011، ومــا زالــت األكثــر أهميــة، حيــث تــم اعتبــار بعضهــا فاعــاًل فقــط فــي 
الماضــي. )وتحديــًدا شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، والتــي غالًبــا مــا تتميــز 
حالًيــا بزيــادة النشــاط. مثــل هــذه الديناميكيــة هــي جزئًيــا نتيجــة تطــور داخلــي، وأيًضــا نتيجــة لمشــاركة بعــض هــذه 
الشــبكات ضمــن نشــاطات مركــز “تطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة )NDC(، فــي صياغــة ونشــر “مدونــة ســلوك 

ــة”. ــر الحكومي المنظمــات غي

)PNGO( شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

تتألــف شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية مــن أبــرز وأقــدم “المنظمــات غيــر الحكوميــة” فــي فلســطين، والتــي 
تــم تجميعهــا فــي 9 شــبكات تخصصيــة أو أقســام. وتعتبــر هــذه الشــبكة األكثــر خبــرة األكبــر واألقــوى مــن مــن حيــث 
الهيــكل التنظيمــي بيــن الهيئــات والمنابــر الوطنيــة القائمــة. فباإلضافــة لدورهــا فــي التنســيق بين الشــبكات التخصصية 
المنضويــة تحتهــا، وإطــالق الحمــالت المشــتركة، تلعــب شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية دوًرا محورًيــا فــي نشــر 
“مدونــة الســلوك” وبنــاء “لجنــة التنســيق” بيــن الهيئــات والمنابــر الوطنيــة. وفــي هــذا اإلطــار، تدعــم شــبكة المنظمات 

األهليــة الفلســطينية الشــبكات األخــرى، وغالًبــا مــا تلعــب دور المديــر الفنــي )الحاضــن(.

ومع ذلك، فما زالت هناك نقاط ضعف تؤثر على شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، بما في ذلك:
عــدم وجــود آليــة فاعلــة لالتصــال ال تنطــوي فقــط علــى المنظمــات األعضــاء األكثــر نشــاطا، ولكــن تشــمل كل 	 

المنظمــات األعضــاء علــى المســتوى الوطنــي.
صعوبة الحصول على موافقة جميع المنظمات األعضاء على أجندة مشتركة لحمالت المناصرة. 	 
عــدم االهتمــام بالمشــاركة الفاعلــة مــن قبــل العديــد مــن أعضــاء الشــبكة )المنظمــات األعضــاء األقويــاء ال 	 

تحتــاج إلــى الشــبكة كمنبــر لكســب التأييــد لمصالحهــم، وال لتســهيل حصولهــم علــى المعلومــات، أو فــرص بنــاء 
القــدرات(. 

خطــر الدخــول فــي المنافســة مــع المنظمــات األعضــاء، والــذي نظــر إليــه فــي كثيــر مــن األحيــان بعيــن الشــك 	 
والريبــة، عندمــا تنخــرط الشــبكة فــي بنــاء القــدرات والتدريــب، فضــاًل عــن عالقاتهــا مــع الجهــات المانحــة.

)PGUCS( اإلتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية

ــك،  ــة. وعلــى الرغــم مــن ذل ــر عــدد مــن المنظمــات األهلي ــف مــن أكب ــة تتأل ــة هــو هيئ ــات الخيري ــاد العــام للجمعي االتح
وربمــا بســبب مالمــح المنظمــات األعضــاء، والتــي تقتصــر أساســا، إن لــم يكــن علــى وجــه الحصــر، علــى تقديــم الخدمــات 
واألنشــطة االجتماعيــة والمســاعدة علــى المســتوى المحلــي، وفــي أغلــب الحالــت فــإن المنظمــات األعضــاء تقودهــا 

قيــادات كبيــرة فــي الســن، ويعتبــر االتحــاد الهيئــة األضعــف بيــن الهيئــات والمنابــر الوطنيــة الفلســطينية.

ــص )عــدم وجــود مكتــب مســتقل، عــدم وجــود موظفيــن مســتقلين، ومــا  ليــس فقــط ألن لديــه هيــكل تنظيمــي ُمقلَّ
إلــى ذلــك(، لكنــه يفتقــر أيًضــا لمــا يلــي:

استراتيجية أو وظائف واضحة. 	 
القدرة الفعلية على التواصل )جمع المعلومات ونشرها( لمعظم المنظمات األعضاء. 	 
آليــات مشــروعة لدعــم القيــادة، باســتثناء الوضــع القانونــي الــالزم لــه كمنظمــة، وضــرورة النظــام االنتخابــي 	 

الرســمي.
 

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اتحــاًدا محلًيــا هاًمــا والــذي يتألــف مــن مجموعــة واســعة مــن المنظمــات، وهــو - االتحــاد 
ــة،  ــات الخيري ــة فــي القــدس – فقــد غــادر االتحــاد الفلســطيني العــام للجمعي ــات الخيري ــام للجمعي الفلســطيني الع

ويلعــب اآلن دوًرا مركزًيــا فــي دعــم- منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي القــدس.

ومــع ذلــك، يشــارك االتحــاد العــام للجمعيــات الخيريــة حالًيــا فــي نشــر “مدونــة قواعــد الســلوك” وعمــل “مجلــس تنســيق 
العمــل األهلــي  -فلســطين” التــي مــن شــأنها أن تشــكل مســاحة وهيكليــة/ بنيــة أفضــل للتنميــة.
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)PNIN( الهيئة الوطنية  المستقلة للمؤسسات األهلية الفلسطينية

كانت الهيئة الوطنية المستقلة للمؤسسات األهلية الفلسطينية خاملًة تقريبا في ذلك الوقت من 2011، عند 
دراسة منظمات المجتمع المدني، ولكن تم إحياؤها اآلن، وتشمل عدًدا من منظمات المجتمع المدني المتوسطة 

والصغيرة. وشاركت بعض المنظمات متوسطة الحجم والمنظمات غير الحكومية الشابة في تقوية منظمات 
المجتمع المدني األخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولعبت دوًرا رئيسًيا في إحياء الهيئة الوطنية المستقلة.

وفيما يلي أهم التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية المستقلة :
الــدور المركــزي الــذي لعبتــه المنظمــات األكثــر تنظيًمــا ورســوًخا مــن بيــن المنظمــات األعضــاء. الــذي يهــدد بتوليــد 	 

خطــر التبعيــة واالتكاليــة بيــن بقيــة المنظمــات األعضــاء.
عــدم التركيــز علــى دور المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بيــن المنظمــات األعضــاء، حيــث أن الشــبكة 	 

تضــم عــدًدا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تميــل إلــى تبنــي النمــوذج التقليــدي للمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ويخاطــرون فعــاًل باســتحداث عمليــات التغييــر هــذه بيــن المنظمــات األعضــاء، بمــا يشــمل المجــال لوجــود فجــوة بيــن 
ــن غيرهــا مــن  ــة، وتطــور للعالقــات التنافســية، ســواء فيمــا بينهــا، أو بينهــا وبي منظماتهــم ومجتمعاتهــم المحلي

المنظمــات غيــر الحكوميــة األكثــر تنظيمــا.
إن المشــاركة المباشــرة للشــبكة فــي تقديــم أنشــطة بنــاء القــدرات واالعتمــاد علــى عــدد قليــل مــن المنظمــات 	 

لتنفيــذ هــذه األنشــطة. نتيجــة لذلــك ينظــر مــن قبــل المنظمــات األعضــاء اآلخريــن، علــى أن هــذه المنظمــات هــي 
المالكــة للشــبكة كهيئــة.

التركيــز علــى تطويــر المنظمــات األعضــاء يتســبب فــي الميــل نحــو الحــد مــن قــدرة وإمكانيــة قيــام الهيئــة كشــبكة 	 
مــن المشــاركة كعنصــر فاعــل فــي آليــات الحكــم وحــوار السياســات.

شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في قطاع غزة )“بنجو” وقطاع غزة(

شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة )شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية - قطــاع غــزة( 
ال تشــارك فــي لجنــة التنســيق، وال تلعــب دوًرا علــى المســتوى الوطنــي، علــى الرغــم امتالكهــا خبــرة طويلــة، وكونهــا 
راســخة جيــًدا كمنظمــة مدنيــة. حيــث أنــه مــن الجديــر بالذكــر بــأن االنقســام السياســي بيــن غــزة والضفــة الغربيــة يعتبــر 
التحــدي األكبــر الــذي يواجــه عمليــة تطويــر منظمــات المســتوى الرابــع، وهــو ذاتــه مــا يشــكل حالًيــا العقبــة الرئيســية التــي 

تؤثــر علــى مشــاركة شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية بقطــاع غــزة علــى المســتوى الوطنــي.

وعلــى الجانــب اآلخــر، فقــد شــاركت شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية بقطــاع غــزة، جنًبــا إلــى جنــب مــع الشــبكات 
المحليــة والمنابــر األخــرى، فــي تطويــر اإلطــار القانونــي الــذي شــكلته الحكومــة الفعليــة فــي قطــاع غــزة لتنظيــم 
منظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي تتضمــن أيًضــا التدابيــر الراميــة إلــى دعــم تطويرهــا، وإلــى الحــد مــن التدخــل 

السياســي فــي أنشــطتها.

كمــا تشــمل التحديــات الرئيســية بالنســبة لشــبكة المنظمــات األهليــة بقطــاع غــزة، الحاجــة إلــى تحديــد دورهــا بشــكل 
أفضــل، ووضــع جــدول أعمــال يســمح بالتوافــق حــول االحتياجــات المطلوبــة لتطويــر الشــبكة كهيئــة، مــع ضــرورة تجنــب 

الصراعــات والتســابق علــى المــوارد وتجنيــد األمــوال مــع المنظمــات األعضــاء فــي الشــبكة.

اإلحتياجات الناشئة

فيما يلي جوانب الدعم المطلوب لتعزيز الهيئات والشبكات العامة:
إنشــاء هيكليــات فاعلــة تشــرك المبــادرات التــي تهــدف إلــى تبــادل الخبــرات والمعــارف، وتشــمل تلــك الشــبكات 	 

التــي أنشــئت فــي إطــار برامــج الجهــات المانحــة، لكــي تصبــح أكثــر اســتقاللية واســتدامة.
ــى 	  ــكل شــبكة، وعل ــل توقعــات المنظمــات األعضــاء ل ــى تحلي ــة الخاصــة بهــا اســتنادا إل ــد اســتراتيجيات التنمي تحدي

ــة بيــن األعضــاء، بمــا فــي ذلــك المهــام المتعلقــة  ــد المنافســة والصراعــات الداخلي ــن تول ــد الوظائــف التــي ل تحدي
بحمــالت المناصــرة، عمليــة إنتــاج المعرفــة، وتبــادل ونشــر المعلومــات، ونشــر االبتــكار.

المســاعدة فــي مهــام الســكرتاريا، وجمــع المعلومــات ونشــرها، والقيــام بوظائــف الشــبكات، مــن أجــل اتاحــة 	 
الفرصــة لتدعيــم وتماســك الهيــكل التنظيمــي للشــبكات )بمــا فــي ذلــك تحديــد آليــات لتجنيــد األمــوال للشــبكات 

ــح المنظمــات األعضــاء(. ــن تتعــارض مــع مصال نفســها التــي ل

ــر العامــة كقنــوات اتصــال مــع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مختلــف المســتويات، 	  االعتــراف بالهيئــات والمناب
كالعبيــن شــرعيين فــي عمليــة المشــاركة فــي آليــات الحوكمــة وحــوار السياســات علــى المســتوى الوطنــي.

5.5 الديناميات المتعلقة بالعاقات والتعاون مع الاعبين اآلخرين

منظمــات المجتمــع المدنــي ليســت وحدهــا فــي المشــهد وســاحة الحوكمــة والسياســات. فباإلضافــة إلــى الحكومــة 
هنــاك العبــون آخــرون، والتفاعــل معهــم مطلــوب مــن أجــل لعــب دور فعلــي فــي تشــكيل الدولــة الفلســطينية 

المســتقبلية. إن الديناميــات المتعلقــة بالعالقــات مــع هــؤالء الالعبيــن هــي موضــوع الفقــرات التاليــة:

)APLA( السلطات المحلية وإتحاد السلطات المحلية الفلسطينية

كمــا لوحــظ مــن تحليــل المســاحات الحاليــة للمشــاركة فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، ومــن تحليــل الديناميــات التــي 
تشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. فــإن الســلطات المحليــة هــي بالفعــل شــراكة مهمــة، أوجــدت مســاحات 
للحــوار والتعــاون. وقــد تــم رصــد خبــرات وتجــارب بشــأن التعــاون مــع الســلطات المحليــة علــى مختلــف المســتويات فــي 
كل مــن الضفــة الغربيــة )بمــا فــي ذلــك “المنطقــة ج”( وقطــاع غــزة، وليــس فقــط فــي مجــال توزيــع الخدمــات أو تنفيــذ 

المشــاريع، ولكــن أيضــا مــن أجــل:
تخطيط التنمية المحلية. 	 
إنشاء آليات التشاور. 	 
المشاركة في عمليات صنع القرار. 	 
تطوير آليات المساءلة والشفافية االجتماعية.	 

وقــد أجريــت معظــم هــذه األنشــطة ليــس فقــط بدعــم مــن الجهــات المانحــة الدوليــة، ولكــن أيًضــا بمشــاركة اتحــاد 
الســلطات المحليــة الفلســطينية، والتــي لــم يكــن لهــا دور مباشــر فــي تســهيل أو دعــم التفاعــل بيــن الســلطات 
المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فقــط. بــل ولعبــت دوًرا مهًمــا فــي تفعيــل قنــوات التواصــل والتشــارك فــي 

المعرفــة مــا بيــن الســلطات المحليــة نفســها.

ورغــم هــذا الــدور المهــم وحقيقــة إنشــائها بموجــب مرســوم رئاســي، تتميــز رابطــة الســلطات المحليــة الفلســطينية 
ــا بالضعــف الناجــم أساًســا عــن نقــص الدعــم السياســي علــى المســتوى الحكومــي. ويتعلــق هــذا الضعــف فــي  حالًي
قدرتهــا علــى الوصــول للمــوارد الماليــة )التــي يتــم توفيرهــا جزئًيــا مــن قبــل البلديــات المشــاركة فــي االتحــاد(، باإلضافــة 

إلــى ضعــف المســاحة السياســية المتاحــة للحركــة والعمــل.

كمــا يمكــن اعتبــار اتحــاد الســلطات المحليــة الفلســطينية العًبــا ذا صلــة متعلقــة بالمركزيــة تقديــم الخدمــات، بمــا فــي 
ذلــك تعديــل اإلطــار القانونــي لوحــدات الحكــم المحلــي، والتكامــل واالندمــاج بيــن البلديــات ووكاالت تقديــم الخدمــات، 
ومــا إلــى ذلــك. حاليــا ال يوجــد دور واضــح التحــاد الســلطات المحليــة الفلســطينية بســبب قلــة اهتمــام الحكومة بموضوع 
الالمركزيــة، وميلهــا إلــى مركزيــة عمليــة صنــع القــرار أيًضــا علــى مســتوى الســلطات المحليــة. وينعكــس قلــة اهتمامهــا 
بعمليــة الالمركزيــة التشــاركية مــن خــالل تقليــص السياســات المتعلقــة بالعالقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

ووحــدات الحكومــة المحليــة )المجالــس البلديــة(، والتــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل وزارة الحكــم المحلــي.

القطاع الخاص

إن المنظمــات الرئيســية التــي تعمــل علــى تجميــع القطــاع الخــاص فــي فلســطين هــي غــرف التجــارة والصناعــة 
واتحاداتهــا الوطنيــة. ففــي حيــن أن غــرف التجــارة والصناعــة منخرطــة حالًيــا فــي مجموعــة مــن األنشــطة التــي تركــز 
علــى التنميــة المحليــة )كتشــجيع تشــكيل “عناقيــد” بيــن المؤسســات المحليــة(، وعلــى دعــم االبتــكار، وريــادة األعمــال 
الجديــدة، وتطويــر المشــاريع الصغيــرة وغيــر الرســمية، فثمــة تعــاون محــدود بيــن الغــرف التجاريــة والصناعيــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي. حيــث أن التعــاون الرئيســي فــي الواقــع هــو مــع مؤسســة أصالــة، وهــي منظمــة تشــارك فــي دعــم 

المشــاريع الصغيــرة لنســاء األعمــال.
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ــة التــي  ــادرة يتحقــق التعــاون أيًضــا علــى مســتوى المشــروع أو علــى المســتويات التنظيمي باإلضافــة الــى هــذه المب
تنطــوي علــى المشــاريع الفرديــة، وذلــك أساًســا كمصــادر التمويــل مــن أجــل لتقديــم الخدمــات، أو كشــركاء مــن أجــل 
تنفيــذ أنشــطة التدريــب المهنــي واألنشــطة المرتبطــة بالتوظيــف. وهنــاك مجــال آخــر للتعــاون وهــو فــي مجــال 
الحوكمــة، وخاصــة فــي مبــادرات مكافحــة الفســاد. وعلــى الرغــم مــن هــذا، تتميــز العالقــات بيــن القطاعــات بعــدم 
التفاعــل المجــدي، وعــدم الثقــة بشــكل عــام، وبخاصــة عنــد انخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي الكبيــرة فــي الحــوار بشــأن 
السياســات. كمــا أن موضــوع المســؤولية االجتماعيــة للشــركات غالًبــا مــا ُينظــر إليــه بعيــن الشــك، حيــث ُينظــر إليهــا 
علــى أنهــا أداة أو وســيلة يتــم اســتخدامها مــن قبــل الشــركات بغــرض اســتبدال مصلحــة حقيقيــة فــي التنميــة المحليــة، 
ــادرات  ــذ بعــض المب ــم تنفي ــن ت ــح. وفــي حي ــة للرب ــة ُتخفــي فــي طياتهــا دوافــع خفي بمجموعــة مــن االتصــاالت الخارجي
بشــكل مشــترك بيــن االتحــادات التجاريــة والشــركات لمعالجــة قضايــا األمــن الوظيفــي. فــإن عمليــة المشــاركة هــذه فــي 
الحوكمــة والسياســات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، غيــر معروفــة لغايــة اآلن. علــى اي حــال، يمكــن 
توفيــر أســاس لهــذه المشــاركة مــن قبــل غــرف التجــارة والصناعــة التــي تعمــل بالفعــل مــع مؤسســات التمويــل الصغيــر، 

وكذلــك المجتمــع المدنــي )علــى ســبيل المثــال: فــي بيــت لحــم والخليــل(.

اإلتحادات التجارية

ــل مركــز  ــي )مث ــم عمــل بعــض منظمــات المجتمــع المدن ــة هــو فــي صمي ــات العمالي ــر النقاب ــم الدعــم لتطوي إن تقدي
الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن(. ومــع ذلــك، فقــد كان التعــاون فــي الماضــي محــدوًدا بســبب عــدم النقــص فــي وجــود 
ــدة للتعــاون  ــا مســاحة جدي ــح حالًي ــة بشــأن حقــوق العمــل يفت ــزام فلســطين بالمواثيــق الدولي ــات مســتقلة. إن الت نقاب
- ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالمناصــرة حــول تطبيــق حقــوق العمــال وتوســيعها- أو علــى التدريــب، وجمــع المعلومــات 
ونشــرها، ولكــن أيًضــا فــي رصــد ظــروف العمــل المالىمــة، وفــي تطويــر الهيئــات والمنابــر المحليــة للوصــول غلــى نتائــج 

الئقــة. حيــث يمكــن أن تؤخــذ الخبــرة مــن البلــدان األخــرى فــي المنطقــة بعيــن االعتبــار لتشــارك المعرفــة ونقلهــا.

القطاع األكاديمي

هنــاك عالقــة قويــة تاريخيــة مــع القطــاع األكاديمــي، ميــزت خصائــص عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
لفتــرة طويلــة. وكمــا ســبق ذكــره، فــإن بعــض الجامعــات مثــل )بيرزيــت، بيــت لحــم، ومــا إلــى ذلــك( تحافــظ علــى عالقــات 
قويــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مختلــف المســتويات. كمــا توجــد عالقــات مــع مراكــز البحــوث ومؤسســات 
الفكــر والــرأي، ومــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المتخصصــة. كمــا تشــارك العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة 
فــي تقديــم الخدمــات فــي مجــاالت الصحــة والزراعــة، والتعليــم الخــاص. كمــا توفــر فرًصــا لتدريــب المهنييــن الشــباب، كمــا 
وتشــارك فــي أنشــطة تبــادل المعرفــة وإنتاجهــا. وبالمقابــل فهنــاك عالقــات محــدودة مــع الجامعــات الخاصــة التــي يجــري 
ــذ المشــاريع  ــة المجتمــع” ومشــاركتها المباشــرة فــي تنفي إنشــاؤها فــي فلســطين. إن إنشــاء إدارات ومراكــز “تنمي
بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والــوكاالت الدوليــة( باإلضافــة لمشــاركة  )فــي كثيــر مــن األحيــان 
األقســام الجامعيــة فــي إدارة المشــاريع61 التــي يجــري تشــكيلها مــع منظمــات المجتمــع المدنــي. فإنهــا تعمــل علــى 

تصويــر الجامعــات كجهــات منافســة جديــدة وليــس كشــركاء. 

61 كما هو احلال بالنسبة لكلية احلقوق يف جامعة بريزيت، وبالتعاون مع الرشكة السويدية NIRAS، التي تدير »سكرتاريا حقوق اإلنسان«، وتوجه تمويل مجموعة من الجهات املانحة األوروبية للمنظمات 
غري احلكومية حلقوق اإلنسان

6. موارد دعم منظمات المجتمع المدني

إن منظمــات المجتمــع المدنــي هــي مســتقبل هــام للدعــم المقــدم مــن الجهات المانحــة الدولية العامــة والخاصة، فضاًل 
عــن المنظمــات المحليــة والجهــات الخاصــة المحليــة )بمــا فــي ذلــك مــن خــالل المســاهمات الفرديــة(. ومــع ذلــك، ُيرصــد 
جــزء صغيــر مــن الدعــم لتعزيــز تنميــة المجتمــع المدنــي وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات. 
حيــث أن معظــم الدعــم يميــل إلــى اســتهداف الخدمــات التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، بهــدف التأثيــر 

المباشــر فــي تحســين الظــروف المعيشــية للمســتفيدين. 

إن الفقــرات التاليــة ال تهــدف إلــى تحليــل مجموعــة كاملــة مــن المصــادر التــي تدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي، بقــدر 
مــا تحــاول تحليــل تلــك المصــادر التــي تســعى لتنميــة وتطويــر المجتمــع المدنــي ومشــاركته فــي الحوكمــة وحــوار 
ــاح )التــي تتطلــب دراســة أوســع  ــه يقــدم صــورة كاملــة عــن الدعــم المت السياســات. كمــا أن هــذا التحليــل ال يزعــم بأن

ــاب النظــر فــي المــوارد المتاحــة الرئيســية ومراكــز المصــادر والمــوارد. وأعمــق(، وإنمــا فقــط مــن ب

1.6 مراكز الموارد الوطنية والمحلية، وفرص المساعدة الفنية

 مركز تطوير المؤسسات األهلية

ــه مهمــة  ــت لدي ــذ تشــرين الثانــي عــام 2006، وكان ــة )NDC(” فــي العمــل من ــر المؤسســات األهلي ــدأ “مركــز تطوي ب
ــة. ــر الحكومي ــة وقطــاع المنظمــات غي ــر الحكومي ــي للمنظمــات غي ــر الدعــم التقنــي والمال مزدوجــة: توفي

عندمــا تأســس فــي آذار 2006 كفــرع مــن “تجمــع مؤسســة التعــاون” تلقــى المركــز الدعــم المالــي مــن البنــك الدولــي 
ــر  ــر” مشــاورات واســعة شــارك فيهــا أكث ــة إنشــاء “مركــز تطوي ــذاك مــن خــالل عــدة مشــاريع62. حيــث شــملت عملي آن
مــن 250 منظمــة غيــر حكوميــة، وهيئــات وشــبكات رئيســية للمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
وممثلــون عــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص واألوســاط األكاديميــة. منــذ نشــأته، حشــد “مركــز تطويــر المؤسســات 
األهليــة” وأدار أمــوااًل يبلــغ مجموعهــا حوالــي 55 مليــون دوالر أمريكــي مــن الجهــات المانحــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك 
البنــك الدولــي، والوكالــة الفرنســية للتنميــة، واالتحــاد األوروبــي، الســويد، سويســرا، الدنمــارك، هولندا، بلجيــكا والبنك 

اإلســالمي للتنميــة.63

ــة لمنظمــات المجتمــع  ــاء قــدرات شــبكات المظل ــا فــي بن ــة” دوًرا هاًم ــر المؤسســات األهلي وقــد لعــب “مركــز تطوي
المدنــي، وفــي بنــاء القــدرات، وتزويــد برامــج برامــج شــاملة لتطويــر قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل عــام. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، واصــل “مركــز تطويــر” الدفــاع عــن مزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة فــي عمــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، مــن خــالل تبنــي الممارســات المهنيــة الماليــة واإلداريــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي. وتحقيًقــا لهــذا 
الهــدف، أخــذ “مركــز تطويــر” زمــام المبــادرة فــي صياغــة ونشــر “مدونــة ســلوك المنظمــات غيــر الحكوميــة “ مــن خــالل 
عمليــة تشــاور واســعة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ومــع هيئــات وشــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي. وضمــن 
هــذه العمليــة قــام “مركــز تطويــر” بإشــراك الهيئــات والشــبكاتالمدنية فــي نشــر “مدونــة الســلوك” وفــي إيجــاد آليــة 
لالمتثــال مــن قبــل المنظمــات المشــاركة فيهــا. ومــن أجــل تقديــم المزيــد مــن الدعــم والمــوارد لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي، فــإن “مركــز تطويــر” يديــر حالًيــا “بوابــة المصــادر” والتــي تشــكل قاعــدة بيانــات عــن مــا يقــرب مــن 1000 

منظمــة مجتمــع مدنــي فلســطينية.64
ــر” مجموعــة واســعة مــن برامــج تقديــم المنــح، وبعضهــا يســتهدف المنطقــة )ج( مــن  وتشــمل أنشــطة “مركــز تطوي
الضفــة الغربيــة، والقــدس، وقطــاع غــزة. ومــن خــالل اســتهداف هــذه المناطــق، فــإن “مركــز تطويــر” يوفــر الخدمــات 
للمجتمعــات األكثــر تهميًشــا واالكثــر هشاشــة، وغيــر القــادرة علــى االســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الســلطة 

الفلســطينية.

62 وفقا للقيمة التي وضعها مركز تطوير املؤسسات األهلية )شهر مايو 2014(، فإن مركز تطوير املؤسسات األهلية يبني عىل نجاح ساحق وإنجازات البنك الدويل الذي يمول مشاريع املنظمات غري احلكومية 
الفلسطينية. أنشئت شبكة املنظمات غري احلكومية الفلسطينية نظاما ذو شفافية لتقديم املنح للمنظمات غري احلكومية و تقديم اخلدمات االجتماعية وروجت لثقافة التعاون وتبادل املعلومات فيما بنيها. 
م يرتافق هذا النجاح مع زيادة الطلب الفلسطيني للحصول و االعتماد عيلها وأبرز تقديم خدمات مستدامة املنظمات غري احلكومية احلاجة إىل منظمة دائمة لدعم مشاريع قطاع املنظمات غري احلكومية 

الفلسطيني خارج شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية. ونتيجة لذلك، تم تأسيس مركز تطوير املؤسسات األهلية )NDC( املسجل يف مارس 2006 كمنظمة غري حكومية فلسطينية مستقلة ولديه ما يقرب من 
عرش سنوات من اخلربة واملعرفة القيمة يف املنظمة الفلسطينية اجلديدة .

63 اخلطة االسرتاتيجية ملركز تطوير املؤسسات األهلية 2018-2014
64 القيمة التي وضعها مركز تطوير املؤسسات األهلية، مايو 2014
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الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قطــاع  لتعزيــز  االســتراتيجي  “اإلطــار  بإطــالق  تطويــر”  “مركــز  قــام   ،2013 مايــو  فــي 
الفلســطينية”، والــذي جــرى تطويــره بواســطة “مركــز تطويــر” بالشــراكة مــع المنظمــات المظــالت األربعــة، وذلــك 
بهــدف توفيــر توجــه اســتراتيجي للمنظمــات غيــر الحكوميــة للتصــدي بفعاليــة للقضايــا الرئيســية التــي تواجــه المجتمــع 

الفلســطيني.

مؤسسة التعاون

هــي فاعــل آخــر يوفــر التمويــل والدعــم الفنــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي. وهــي تمول أكثر من 200 مشــروع ســنوًيا 
ولديهــا شــبكة مــن 160 شــريًكا، ممــا يجعلهــا وكالــة التمويــل الرئيســية لمنظمــات المجتمع المدني في فلســطين.

إن “مؤسســة التعــاون” هــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تعمــل كســلة تمويــل تجنــد األمــوال مــن مــوارد القطــاع 
الخــاص، والشــتات الفلســطيني، والجهــات المانحــة العامــة. ولهــا عالقــة غيــر رســمية قويــة مــع الســلطات العامــة 
الفلســطينية. هــذه الظــروف وضعــت مؤسســة التعــاون فــي موقــف ”الوســيط”. كمــا أن تركيزهــا الرئيســي ينصــّب 
فــي تعزيــز منظمــات المجتمــع المدنــي )تســتهدف بشــكل رئيســي المنظمــات الصغيــرة والمتوســطة( فــي وظائــف 

ــم الخدمــات. تقدي

هيئة منظمات المجتمع المدني

هيئــة منظمــات المجتمــع المدنــي هــي الفاعــل الجديــد فــي المشــهد الفلســطيني. وقــد كلفــت بالنظــر فــي اإلطــار 
القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، فــي حيــن أن مهامهــا وطــرق عملهــا ال تــزال غيــر محــددة تمامــا. واســتنادا إلــى 

واليتهــا وتفويضهــا، هنــاك خطــر مــن المنافســة مــع “مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة”.

منظمات أخرى تقدم الموارد

كمــا نوقــش فــي تحليــل الديناميــات المتعلقــة بالمســتوى الثانــي مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وتلــك المتعلقــة 
بالمســتوى الرابــع )وخاصــة فيمــا يتعلــق PNIN(، يظهــر مــورد إضافــي لدعــم وتطويــر منظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن  المجموعــة  لهــذه  إن  المتوســطة نفســها.  المدنــي  المجتمــع  إشــراك منظمــات  والمتوســطة وهــو  الصغيــرة 
منظمــات المجتمــع المدنــي ضــرورة كونهــا تســّهل كاًل مــن عمليــة تنفيــذ األنشــطة وكذلــك حصولهــا علــى التمويــل.

ــز  ــي، مــن خــالل التركي ــرة لدعــم شــركاء أصغــر مــن منظمــات المجتمــع المدن ــي الكبي ــل منظمــات المجتمــع المدن تمي
بشــكل رئيســي علــى إداراتهــا وقدراتهــا التنفيذيــة، فضــاًل عــن تنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات. حيــث أن   منظمــات 
المجتمــع المدنــي المتوســطة - وخاصــة فــي المناطــق الهامشــية نســبيا - تكــون أكثــر اهتماًمــا بخلــق شــراكات مــن 
شــأنها إشــراك مزيــد المنظمــات. وهــذا يعــزز موقفهــم ســواء بالنســبة لعالقاتهــم مــع الجهــات المانحــة أو عالقاتهــم 
مــع الســلطات العامــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن المنظمــات المدنيــة المتوســطة الحجــم تشــارك وبشــكل متزايــد فــي 

الحكــم المحلــي وحــوار السياســات المحليــة حيــث تعتبــر الشــراكات بيــن المنظمــات عنصــر قــوة أساســًيا.

2.6 خارطة الطريق للدولة من قبل اإلتحاد األوروبي للمشاركة مع المجتمع المدني

يعتبر االتحاد األوروبي فاعال رئيسًيا في دعم منظمات المجتمع المدني في فلسطين. حتى مع العلم أن منظمات 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي العديــد مــن الحــاالت هــم “شــركاء” لمنظمــات دوليــة غيــر حكوميــة فــي مشــاريع 
ممولــة مــن االتحــاد األوروبــي، إال أن هــذه المنظمــات هــم التــي تتولــى دور القيــادة فــي هــذه المشــاريع. ولطالمــا كان 
دعــم االتحــاد األوروبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي أساًســا عــن طريــق دعــم البرامــج التخصصيــة )برنامــج دعــم المجتمــع 
المدنــي والســلطات المحليــة، اآلليــة األوروبيــة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان, الــخ( ومــن خــالل بعــض البرامــج التــي 
تنفذهــا بالتعــاون مــع وكاالت دوليــة )كمــا هــو الحــال مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة65 حــول موضــوع “الزراعــة”(. ومنــذ 
عــام 2013 تــم إطــالق عمليــة تعميــم تشــتمل علــى برامــج االتحــاد األوروبــي األخــرى فــي فلســطين. اإلطــار الرئيســي 
هــو “خارطــة طريــق الدولــة مــن قبــل االتحــاد األوروبــي إلشــراك المجتمــع المدنــي لألعــوام 2014-2017”، والتــي تمــت 
صياغتهــا كاســتجابة لقســم التواصــل فــي المفوضيــة األوروبيــة لعــام 2012 حــول “جــذور الديمقراطيــة”. والغــرض مــن 
خارطــة الطريــق هــو تحديــد أهــداف طويلــة األمــد لتعــاون االتحــاد األوروبــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، 
ووضــع إطــار عمــل اســتراتيجي مشــترك إلشــراك االتحــاد األوروبــي مــع المجتمــع المدنــي علــى المســتوى الوطنــي، 
مــن أجــل تعزيــز مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة، وتطويــر البلــدان المضيفــة، وكذلــك لتحســين األثــر، القــدرة 

علــى التنبــؤ وتســليط الضــوء بشــكل أكثــر وضوًحــا علــى إســهامات وأعمــال االتحــاد األوروبــي.

واســتناًدا إلــى تحليــل مشــاركة االتحــاد األوروبــي الســابقة والحاليــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، وبالتشــاور مــع كل 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي )التــي أقيمــت بطريقــة منظمــة منــذ عــام 2010( ومــع الــدول األعضــاء فــي االتحــاد 

األوروبــي، فقــد تــم تحديــد األولويــات، واألهــداف، والمؤشــرات فــي خارطــة الطريــق كمــا يلــي:

65 حتى قبل قيام ممثلية االتحاد األورويب يف فلسطني بوضع اسرتاتيجيته املعتمدة عىل الدراسة املسحية لعام 2011 والتي تم تضمنيها يف خارطة الطريق.
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اإلجراءاتاملؤشراتالنتائج املتوقعةاألولويات

أولوية )1(:
دعم جهود املجتمع 
املدني احمللي لتعزيز 
إدارتها الداخلية 

والشفافية واملساءلة.
 

• الداخلــي 	 احلكــم  هيكليــات 
املدنــي  املجتمــع  ملنظمــات 
أمــام  للمســاءلة  وتخضــع  شــفافة 
االنتخابيــة،  وقواعدهــم  األعضــاء 

. ين ملســتفيد ا و
• طــورت منظمــات املجتمــع املدنــي 	

الفرديــة،  التنظيميــة  القــدرات 
واملؤسســية املناســبة جلعــل هيئاتهــا 

املســاءلة. طائلــة  حتــت 
• قــادرة 	 املدنــي  املجتمــع  منظمــات 

إلــى  أنشــطتها  نتائــج  نقــل  علــى 
جلمهــور. ا

• تتمتــع 	 املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
برامجهــا  أنشــطة  حــول  بشــفافية 

املاليــة. وإدارتهــا 
• تراقــب 	 املدنــي  املجتمــع  منظمــات 

وتقيــم نتائــج وأثــر عملهــا.

مستوى تنفيذ مدونة قواعد سلوك 	 
املنظمات غير احلكومية القائمة.

غيــر 	  املنظمــات  امتثــال  مســتوى 
احلكوميــة مــع مدونــة قواعــد الســلوك 
ملنظمــات  املئويــة  النســبة  )أي 
ــة  ــي تنشــر هيكلي ــي الت املجتمــع املدن
ــة  ــق الداخلي حكمهــا وإدارتهــا والوثائ
ــان  ــة وبي ــة املدقق ــا املالي ونشــر تقاريره
املالــي  واملوقــف  اخلتامــي  احلســاب 
علــى  الســنوية  والتقاريــر  للمنظمــة 

. ر للجمهــو
وجــود آليــة لرفــع التقاريــر إلــى الهيئات 	 

اإلدارة  مشــكالت  حــول  واملنابــر 
احلكوميــة. غيــر  للمنظمــات  الداخليــة 

موازنــة 	  وضــع  عمليــات  تعزيــز 
بشــفافية  احلكوميــة  غيــر  املنظمــات 
أعضائهــا. بــني  املنابــر  الشــبكات  فــي 

مشاركة منظمات املجتمع املدني 	 
التي تراقب وتقيم مشاريعها 

وبرامجها باستخدام مؤشرات أساسية 
سابقة ومؤشرات اجلودة.

تصــور خارجــي ألهميــة وأثــر أنشــطة 	 
ــي. منظمــات املجتمــع املدن

الدراســات 	  خــالل  مــن  التحليــل: 
والبحــوث. التحليليــة  والدراســة 

التشــاور، 	  السياســات،  حــوار 
باألســاس  )تشــمل  والتيســير 
االحتــاد  مكتــب  ممثلــي  مشــاركة 
األعضــاء(. والــدول  األوروبــي 

الدعــم التشــغيلي: )متابعــة التنفيذ 	 
فــي دعــم الضفــة الغربيــة بالتعــاون 

)NDC ــر مــع مركــز تطوي

أولوية )2(:
تعزيز االستقرار املالي 

ملنظمات املجتمع 
املدني 

• أنشــطة جتنيــد األمــوال متجــذرة على 	
اخلطــط  وكذلــك  الطويــل،  املــدى 
األساســية  والرســالة  االســتراتيجية، 

ملنظمــات املجتمــع املدنــي.
• املدنــي 	 املجتمــع  منظمــات  لــدى 

فــي  مبــا  متنوعــة،  متويــل  قاعــدة 
التبرعــات  العضويــة،  رســوم  ذلــك 
الفرديــة ومــن الشــركات، واملشــاريع 

االجتماعيــة.

املــدى 	  طويــل  التمويــل  تشــجيع 
مكتــب  مــن  املدنــي  للمجتمــع 
جنًبــا  األعضــاء،  والــدول  املفوضيــة، 
وسويســرا. النرويــج،  مــع  جنــب  إلــى 

هنــاك عــدد مــن احلاصلــني علــى منــح 	 
دعــم مــن خــالل التمويــل األساســي 

.core funding

الدعــم 	  جتميــع  آليــات  تشــجيع 
املدنــي. للمجتمــع 

عــدد منظمــات املجتمــع املدنــي التــي 	 
تلقــت الدعــم مــن مصــادر متعــددة.

املجتمــع 	  منظمــات  وأنــواع  عــدد 
احلكومــي. الدعــم  تتلقــى  التــي  املدنــي 

املهنيــة 	  احلالــة  وتنفيــذ  وجــود 
املنــح. تقــدمي  ونظــم  للعطــاءات 

الســلطة 	  مــع  السياســات  حــوار 
منظمــات  ومــع  الفلســطينية 

املدنــي. املجتمــع 
إعــداد طرائــق متويــل متناســقة مــع 	 

متابعــة  املنحــة،  )مــدة  األولويــات 
املنــح، والتمويــل األساســي، وآليــات 

جتميــع التمويــل(.

أولوية )3(:
تعزيز مشاركة 

املجتمع املدني، مبا 
فيه الفئات الهشة، 
في صياغة السياسة 

العامة، ورصد تنفيذ 
وتقدمي السياسات 

العامة.

• تعزيــز إجــراءات وأعمــال منظمــات 	
حــوار  فــي  املدنــي  املجتمــع 
السياســات واحلوكمــة واملســاءلة مــن 

الوطنــي. إلــى  احمللــي  املســتوى 
• املجتمــع 	 منظمــات  قــدرات  تعزيــز 

للمشــاركة  والتنســيق  املدنــي 
السياســات  حــوار  فــي  واملســاهمة 
للســلطات  املســاءلة  وعمليــات 
احمللــي  املســتوى  علــى  العامــة 

لوطنــي. ا و
• اعتــراف املؤسســات العامــة بأهميــة 	

املدنــي  املجتمــع  منظمــات  وجــود 
مــن  احلوكمــة  حتســني  عمليــة  فــي 
منظمــات  وإشــراك  تضمــني  خــالل 
املجتمــع املدنــي فــي عمليــات صنــع 

القــرار.
• الســلطات 	 مــن  االســتجابة  حتســني 

املدنــي. املجتمــع  لطلبــات  العامــة 
• ونشــر 	 وتقاســم  التوثيــق،  زيــادة 

بــني  فــي قطاعــات محــددة  املعرفــة 
ملواطنــني. ا

االهتمــام 	  ذات  املجموعــات  قيــام 
املجتمــع  قطاعــات  فــي  واملصلحــة 
املواطنــني  بــني  للتوســط  املدنــي 
والســلطات  الصلــة  ذات  والــوزارات 

. حملليــة ا
التــي 	  املجموعــات  انخــراط  مســتوى 

متثــل األقليــات واملجموعــات املهمشــة 
ــا. ــع محيطه م

وجــود آليــات تشــاورية علــى مســتوى 	 
مــن  املدنــي  املجتمــع  مــع  قطــاع  كل 
ــة أو/مــع االحتــاد  ــوزارات املعني ــل ال قب

األوروبــي ودولــه األعضــاء.
مســتوى اســتجابة احلكومــة واألجهــزة 	 

املجتمــع  آراء  مــع  للدولــة  األخــرى 
تأثــر  )أي  اخلــاص  والقطــاع  املدنــي 
منظمــات  نظــر  بوجهــة  السياســات 

املدنــي(. املجتمــع 
والوصــول 	  الشــفافية  مســتوى 

للمعلومــات مــن قبــل املجتمــع املدنــي 
ســير  حــول  عــام  بشــكل  واملواطــن 

العامــة. السياســات 
مســتوى وعــي املجموعــات املهمشــة 	 

هــذه  قيــام  )أي  حقوقهــم  حــول 
مظاملهــم  بإيصــال  اجلماعــات 
ومقترحاتهــم حــول التغييــر للحكومــة 

لبرملــان( وا

الدراسات.	 
آليــات 	  خــالل  مــن  املنظــم  احلــوار 

التنســيق مــع املجتمــع املدنــي فــي 
غــزة. وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 

)مركــز 	  لـــــ  مصــادر  بوابــة  دعــم 
) يــر تطو

اخلبــرات 	  تطبيــق  تبــادل  تيســير 
املدنــي  املجتمــع  منظمــات  بــني 

والدوليــة. الفلســطينية 
لشــبكات 	  التقنيــة  املســاعدات 

احلكوميــة. غيــر  املنظمــات 
دعــم الرقابــة املدنيــة علــى العدالــة 	 

األمــن. وقطــاع 
املدنــي 	  املجتمــع  مراقبــة  تعزيــز 

احمللــي  واحلكــم  العــام  لإلنفــاق 
االجتماعيــة. واملســؤولية 

ملنظمــات 	  الفاعلــة  املشــاركة  دعــم 
النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي 

األعاقــة.

أولوية )4(:
دعم التشبيك 

والتفاعل والتواصل 
بني املنظمات غير 
احلكومية احمللية 

من الضفة الغربية 
والقدس الشرقية 

وغزة.

• ومنابــر 	 هيئــات  هيكليــة  تقويــة 
املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
الغربيــة  الضفــة  فــي  )الشــبكات( 

. ة غــز و
• تعزيــز قــدرة هيئــات ومنابــر منظمات 	

)الشــبكات(  املدنــي  املجتمــع 
أعضائهــا. مصالــح  لتمثيــل 

• واخلبــرات 	 املعرفــة  تتشــارك  تيســير 
واملنابــر  الهيئــات  وبــني  داخــل 
)شــبكات(، وال ســيما باجتــاه تعزيــز 

أعضائهــا. قــدرات 
• تعــززت قــدرات أعضــاء منظمــات 	

الصعيــد  علــى  املدنــي  املجتمــع 
واحمللــي. الوطنــي 

• علــى 	 الشــبكات  ملنابــر  أقــوى  أثــر 
ــة  عمليــات صنــع السياســات الوطني

واحملليــة.

املجتمــع 	  ومنابــر  هيئــات  مــن  عــدد 
املدعومــة. الفلســطيني  املدنــي 

ومنابــر 	  هيئــات  أعضــاء  مــن  عــدد 
منظمــات املجتمــع املدنــي يســتفيدون 
ــر مباشــر مــن دعــم االحتــاد  بشــكل غي

وسويســرا. والنرويــج  األوروبــي 
منظمــات 	  ومنابــر  هيئــات  مــن  عــدد 

املجتمــع املدنــي تدربــت فــي تطويــر 
محــددة. خبــرات 

أهميــة 	  علــى  الضــوء  تســليط 
موضوعــة  فــي  املدنــي  املجتمــع 
الفرعيــة  اللجــان  فــي  السياســة 
التشــاورية مــا بــني االحتــاد األوروبــي 

الفلســطينية. والســلطة 
احلاجــة إلــى قانــون رســمي للتخطيط 	 

الوطني
ملشــاركة 	  الرســمية  الصبغــة  إلطــاء 

فــي  املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
التخطيــط. عمليــات 

احملليــة 	  الســلطات  اســتخدام 
أن  لضمــان  املدنــي  للمجتمــع 
بعــني  تؤخــذ  نظــره  وجهــات 

. ر عتبــا ال ا
التنســيقي 	  املجلــس  تطويــر  دعــم   

احلكوميــة  غيــر  للمنظمــات 
. لفلســطينية ا

عمــل 	  بورشــات  القيــام  ضمــان   
قطاعيــة لتشــارك املعرفــة مــع متلقــي 

األوروبــي. االحتــاد  مــن  املنــح 
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للوهلــة األولــى، فــإن خارطــة الطريــق لالتحــاد األوروبــي تناســب االحتياجــات والضــرورات الناشــئة مــن التحليــل فــي 
الفقــرات الســابقة. ومــع ذلــك، بعــض التعليقــات حــول أوجــه القصــور المحتملــة، ومزيــد مــن التحســينات الممكنــة ســيتم 

تقديمهــا باختصــار فــي فــي القســم 7.3.

ومــن المهــم أن نؤكــد علــى حقيقــة أن خارطــة الطريــق الخاصــة باالتحــاد األوروبــي ليســت فقــط مظلــة لمبــادرات 
ومشــروعات االتحــاد األوروبــي، ولكنهــا توفــر إطــاًرا للتنســيق ووضــع اســتراتيجيات األعمــال لمجموعــة واســعة مــن 
الالعبيــن، بمــا فــي ذلــك الــدول األوروبيــة األعضــاء، باإلضافــة إلــى النرويــج وسويســرا. وفــي هــذا اإلطــار، تخلــق خارطــة 
ــة  ــر بشــكل ذي مغــزى فــي عملي ــًدا تمامــا. بحيــث مــن المتوقــع أن تؤث ــا جدي ــي وضًع ــاد األوروب ــق الخاصــة باالتح الطري

تطويــر منظمــات المجتمــع المدنــي.

3.6 الفرص الرئيسية التي تقدمها الجهات المانحة الدولية

علــى الرغــم مــن التركيــز علــى تقديــم الخدمــات، هنــاك العديــد مــن الفــرص التــي تركــز علــى تعزيــز مشــاركة منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة والسياســة:

 تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لمنظمات المجتمع المدني.	 
دعم التنظيم الذاتي ومراجعة اإلطار القانوني.	 
دعم تنظيم وتنسيق القطاعات.	 
تعزيز الشبكات والمنابر على المستوى الوطني.	 
مراقبة حقوق اإلنسان والحوكمة.	 
المشاركة في إنشاء وتفعيل الحكم المحلي وآليات المشاركة الشعبية.	 
تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة.	 

وهــذه الفــرص يمكــن تقديمهــا مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن المنظمــات والجهــات المانحــة، ومــن خــالل مجموعــة 
متنوعــة مــن اآلليــات. فيمــا يلــي أهــم الجهــات الرئيســية.

البنــك الدولــي الــذي يواصــل دعمــه للقــدرات الفنيــة والتنظيميــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي )مــع التركيــز علــى تقديم 
ــر آليــات التنظيــم الذاتــي. وعــالوة علــى ذلــك، فهــو يدعــم  الخدمــات( وتنظيــم القطاعــات. والتنســيق. وكذلــك تطوي
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي مــع الســلطات العامــة فــي حــوار السياســات، ال ســيما علــى المســتوى المركــزي. 

.”NDC واآلليــة الرئيســية التــي أنشــئت لتحقيــق هــذه األهــداف هــو دعــم “مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة

“ســكرتاريا حقــوق اإلنســان” تعتبــر آليــة تجمــع لتمويــل عــدد مــن المنظمــات الداعمــة العاملــة فــي مجــال حمايــة حقــوق 
اإلنســان وبدرجــة أقــل، فــي مجــال الحوكمــة وحــوار السياســات. حيــث تســاهم كل مــن الســويد، الدنمــارك، هولنــدا، 
وإيرلنــدا فــي هــذا التمويــل. وقــد كان “مركــز تطويــر” يشــرف علــى إدارة هــذه الســكرتاريا، وكانــت توفــر التمويــل 
األساســي لمجموعــة محــدودة مــن المنظمــات الشــريكة. وقــد تــم تعديــل اآلليــة التــي تعمــل بهــا الســكرتاريا مؤخــرا. 
وكمــا ســبق ذكــره، فقــد تــم إنشــاء وحــدة إدارة مســتقلة مــن خــالل التعاقــد مــع ائتــالف يضــم جامعــة بيرزيــت وشــركة 
استشــارية دانماركيــة )نيــراس(، إلدارة المشــروع حاليــا. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن آليــة التمويــل اآلن موجهــة بشــكل 
متزايــد نحــو تقديــم المنــح القائمــة علــى المشــاريع، وذلــك لتوســيع عــدد المنظمــات المســتفيدة مــن المنــح التمويليــة.

 وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة تعتبــر مــن بيــن الجهــات المانحــة الرئيســية التــي تشــارك فــي دعــم منظمــات المجتمع 
المدنــي فــي أنشــطة الحوكمــة وحــوار السياســات. ويتــم توجيــه دعــم وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة مــن خــالل 
مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج، وإشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والفلســطينية، ودعــم مبــادرات تتعلــق بمــا 
يلــي: التدريــب علــى القيــادة، وتأســيس لجــان المســتخدمين، وإنشــاء آليــات المســاءلة االجتماعيــة لتحســين الخدمــات 

االجتماعيــة، وتطويــر آليــات مشــاركة المواطنيــن مــع الســلطات المحليــة.

الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي تعتبــر جهــة مانحــة رئيســية أخــرى. حيــث يهــدف عملهــا بشــكل رئيســي لدعــم تطويــر 
الســلطات المحليــة، وخاصــة تلــك التــي تعمــل - بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، والتــي يتــم 
تنظيمهــا كشــبكات - فــي التخطيــط المحلــي، وفــي تشــكيل مجموعــة مــن اللجــان تســمح بالتواصــل والمشــاركة بشــكل 

أقــوى للجهــات االجتماعيــة الفاعلــة - وخاصــة الشــباب - فــي الحكــم المحلــي والتخطيــط.

التعاون اإليطالي يركز بشكل تقليدي على تقديم الخدمات. ولكنها تشارك حالًيا في دعم التعاون بين السلطات 
العامة الوطنية والمحلية والمنظمات النسائية. وكما ذكرسابقا، فقد تم إنشاء المراكز المحلية لتمكين المرأة 

)تواصل( حيث يتم التعاون مع أصحاب العالقة في تحسين حصول النساء على الخدمات والسياسات التي تركز على 
المرأة )بما في ذلك العنف ضد المرأة(66.

الوكالــة الفرنســية للتنميــة تعمــل بشــكل رئيســي علــى دعــم مشــاركة المجتمــع المدنــي بهــدف زيــادة المرونــة فــي 
ــه ُينظــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل رئيســي كمصــدر  “المنطقــة ج”. وكمــا نوقــش فــي وقــت ســابق، فإن

لتوفيــر القــدرات الفنيــة والشــراكة مــع الســلطات المحليــة )بمــا فــي ذلــك المجالــس القرويــة(.

ــة اإلســبانية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي تدعــم أنشــطة المناصــرة ومنظمــات حقــوق اإلنســان. وتركــز بشــكل  الوكال
أساســي علــى مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي رصــد انتهــاكات الحقــوق. وعــالوة علــى ذلــك، يدعــم التعــاون اإلســباني 
التعــاون بيــن الســلطات المحليــة لــ”بنــاء الســالم” مــن خــالل مشــاريع منظمــات المجتمــع المدنــي )بمــا فــي ذلــك دعــم 
منظمــات المجتمــع المدنــي اإلســرائيلية التــي تعمــل ضــد ممارســات االحتــالل واإلجــراءات التــي تســتهدف القــدس 
الشــرقية(، وكذلــك دعــم مشــاركة المواطنيــن فــي عمليــات الحكــم المحلــي والديمقراطيــة، والعمليــات االنتخابيــة 

وآليــات العدالــة.

الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة هــو مؤسســة أمريكيــة تشــارك فــي دعــم إنشــاء آليــات الحكــم المحلــي، التــي 
تنطــوي علــى إشــراك المنظمــات المجتمعيــة القاعديــة واللجــان والســلطات المحليــة، مــع دعــم كذلــك للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة المتخصصــة.

وباإلضافــة إلــى الدعــم المقــدم إلــى “ســكرتاريا حقــوق اإلنســان” تدعــم الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة” تطويــر 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــالل مجموعــة مــن المؤسســات الوســيطة، تتكــون بشــكل أساســي مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الســويدية. وتشــمل: مؤسســة أولــف بالمــه، الدياكونيــا، ومنتــدى ســيد، ومنظمــة كفينــا تيــل كفينــا 
)منظمــة مــن امــرأة إلمــرأة(. حيــث تشــارك هــذه المنظمــات فــي دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــالل التنميــة 

المؤسســية ومــن خــالل المبــادرات القائمــة علــى المشــاريع والتــي تركــز علــى الديمقراطيــة والحكــم المحلــي.
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7. اإلستنتاجات والتوصيات

إن الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي هــو توفيــر نظــرة شــاملة عــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي فلســطين، وتســليط الضــوء علــى بعــض التوصيــات للتدخــالت الالزمــة بدعــم مــن االتحــاد 
األوروبــي. و لهــذه الغايــة، فــإن هــذا الفصــل الختامــي يتمحــور فــي 7 أجــزاء. حيــث يحتــوي الجــزء األول علــى مجموعــة مــن 
المالحظــات الختاميــة العامــة، والنظــر فــي نتائــج التحليــل الــذي تــم تنفيــذه مــن منظــور ليــس لــه عالقــة مباشــرة بأعمــال 
وسياســات االتحــاد األوروبــي. وتشــمل األجــزاء الثانيــة والثالثــة لمحــة موجــزة عــن التوجــه االســتراتيجي القائــم لعمــل 
االتحــاد األوروبــي فــي دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين )وهــي إســتراتيجية تعتمــد علــى الدراســة 
التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي أجريــت فــي عــام 2011 و”خارطــة الطريــق” 2011(. وتتعامــل الفقــرات 
النهائيــة بشــكل مباشــر مــع العمــل الحالــي لالتحــاد األوروبــي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار االحتياجــات المتعلقــة بالمكونــات 
الثالثــة لعمــل االتحــاد األوروبــي لتطويــر منظمــات المجتمــع المدنــي: )دعــم تطويــر بيئــة مواتيــة ومحفــزة. دعــم تطويــر 
مســاحات لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات. ودعــم قــدرات منظمــات المجتمــع 
المدنــي( باإلضافــة إلــى االحتياجــات المتعلقــة بمشــاركة أفضــل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المبــادرات 
المتوخــاة والمتوقعــة فــي إطــار التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي وفلســطين )الــذي تــم صياغتــه فــي إطــار الدعــم الواحد(.

1.7 الخاصة العامة

بنــاء علــى مــا تــم مناقشــته فــي الفقــرات الســابقة، فــإن المجتمــع المدنــي فــي فلســطين يتكــون مــن عــدد كبيــر مــن 
المنظمــات التــي تتنــوع بشــكل قــوي، انطالًقــا مــن جذورهــا االجتماعية، ووظائفهــا، وانطالًقا من وجهــة النظرالمتعلقة 

بالموارد.

ــة االســتراتيجية وعــدم وجــود تصــور مشــترك لــألدوار التــي يمكــن أن تقــوم بهــا منظمــات  ــر نقــص وجــود الرؤي وُيعتب
المجتمــع المدنــي، نقطــة ضعــف رئيســية. وهنــاك نقــاط ضعــف أخــرى ترتبــط بميــل منظمــات المجتمع المدنــي أن تبقى 
“مغلقــة” فــي إطــار وظيفــة تقديــم الخدمــات )وبالتالــي فــي كثيــر مــن األحيــان تفقــد المــوارد والفــرص والمســاحات 
للمشــاركة فــي الحكــم المحلــي وحــوار السياســات(. كمــا أن االنغــالق فــي إطــار وظيفــة تقديــم الخدمــات فقــط. 
يؤثــر حتًمــا علــى عمليــات التنميــة، وعلــى ديناميكيــة التمثيــل األفضــل لحاجــات النــاس، وعلــى الروابــط مــع القواعــد 
والمجتمعــات، وكذلــك علــى العالقــات مــع الجهــات المانحــة والالعبيــن السياســيين، والتــي تتســم بالتبعيــة وأحيانــا 

بعالقــة غيــر محــددة بشــكل جيــد مــع كل منهمــا.

ــات الحوكمــة  ــة )مثــل تلــك المتعلقــة بآلي ــات الداخلي إن نقــاط ضعــف منظمــات المجتمــع المدنــي هــي نتيجــة للدينامي
الداخليــة( والديناميــات الخارجيــة )تلــك المســتمدة مــن عــدم االعتــراف االجتماعــي أو جزئًيــا مــن خــالل اإلطــار القانونــي 
غيــر الداعــم(. واســتنادا إلــى هــذه الديناميكيــات، مــن الممكــن تحديــد بعــض االحتياجــات التــي ينبغــي النظــر فيهــا لتعزيــز 

المشــاركة بشــكل أقــوى مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي السياســات والحكــم المحلــي ودعــم التنميــة.

علــى الرغــم مــن بعــض الميــول للتعــاون والتشــبيك، إال أن هنــاك وضًعــا ســائًدا مــن العزلــة الذاتيــة مــن قبــل 	 
منظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي تميــل إلــى التركيــز علــى أدائهــا ووظائفهــا الخاصــة بهــا. وغالًبــا مــا تكــون 
ــة،  ــر التابعيــن للدول المنافســة موجــودة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والالعبيــن )بمــا فــي ذلــك الالعبــون غي
والســلطات المحليــة، والقطــاع الخــاص، وغيرهــا(. وبالتالــي فــإن هنــاك حاجــة لدعــم المبــادرات التــي تقيــم الجســور 
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها، وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي واالعبيــن اآلخريــن، مــع التركيــز بشــكل 

ــة. خــاص علــى القطــاع الخــاص، والســلطات المحلي
ُتعتبــر الشــبكات واإلتحــادات والهيئــات والمنابــر، ال ســيما علــى المســتوى الوطنــي، مجموعــة مــن الالعبيــن تقــوم 	 

بــدور أساســي فــي تعزيــز زيــادة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي حــوار السياســات والحوكمــة. ومــع ذلــك 
فهــي ال تــزال ضعيفــة وال يــزال دورهــا غيــر معــروف، ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى صراعــات ومنافســة 
مــع األعضــاء فــي المنظمــات ومــع “المنظمــات الجماعيــة”. وهنــاك حاجــة لدعــم الشــبكات واالتحــادات والهيئــات 
والمنابــر فــي تحديــد دورهــا وممارســة وظائفهــا وفقــا لذلــك. ومثــل هــذه األدوار تكــون ذات صلــة رئيســية بعمليات 
التشــبيك، وإدارة المعرفــة، ووضــع أجنــدة سياســة مشــتركة، والتمثيــل فــي المحافــل المحليــة والوطنيــة والدوليــة. 

لــذا ينبغــي تخصيــص المــوارد “للمنظمــات الجماعيــة” لتفــي بدورهــا.
األطــر القانونيــة القائمــة ليســت داعمــة بشــكل كبيــر لحريــة تكويــن الجمعيــات وتحديــد قيمــة عمــل منظمــات 	 

المجتمــع المدنــي. بــل تعتبــر أيًضــا عامــاًل مســبًبا لمجموعــة متنوعــة مــن العمليــات المتصلــة بالحكــم الداخلــي 
للمنظمــات وعالقاتهــا مــع قواعدهــا، وقدراتهــا وتوجههــا للتعــاون. ولذلــك ينبغــي أن يتــم دعــم عمليــة مراجعــة 
اإلطــار القانونــي، بحيــث يكــون هنــاك إطــاًرا جديــًدا أكثــر مالءمــة لدعــم فئــات مختلفــة مــن منظمــات المجتمــع 
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المدنــي، وتســهيل تطويــر األشــكال المؤسســاتية والتنظيميــة المناســبة ألداء أدوار مختلفــة. وفــي هــذا اإلطــار 
فإنــه ســيكون مــن الضــروري أيًضــا وبشــكل خــاص تســهيل التســجيل المبســط والمحلــي للمنظمــات المجتمعيــة 

القاعديــة، وعــدم مطالبتهــا بــأن “تصبــح” منظمــات مــن نــوع المنظمــات غيــر الحكوميــة.
وحتــى فــي حالــة وجــود بعــض المســاحات لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، 	 

إال أن هنــاك وضًعــا ملحوًظــا بشــكل واســع لهشاشــة موقــف منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عالقاتهــا بالجهــات 
الحكوميــة واألحــزاب السياســية. ويشــكل مثــل هــذا التصــور عقبــة كبيــرة أمــام المشــاركة الفاعلــة والمســتقلة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي آليــات الحوكمــة وحــوار السياســات. لــذا فــإن الدعــم الدبلوماســي والسياســي 
ــي للتعامــل مــع الســلطات العامــة، وفــي وضــع ورصــد  ــراف أوســع بشــرعية منظمــات المجتمــع المدن ــز اعت لتعزي

السياســات والخدمــات، والعمليــات الديمقراطيــة. لهــو حاجــة أساســية.
تعتمــد المســاحات والفــرص القائمــة للمشــاركة فــي الحوكمــة وحــوار السياســات - إلــى حــد كبيــر- علــى التدخــل 	 

المباشــر مــن الجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة. ومــن أجــل تعزيــز وتوســيع هــذه المســاحات وجعلهــا أكثــر شــيوعا، 
وأكثــر مــن مجــرد “مشــروع” أو برنامــج، فــإن هنــاك حاجــة إلدراج موضــوع الحوكمــة علــى المشــاركة فــي جميــع 
مبــادرات التعــاون فــي مختلــف المســتويات وفــي مختلــف الخطــوات )علــى مســتوى التحديــد والصياغــة والرصــد 
والتقييــم( وإدراج آليــات الحكــم القائــم علــى المشــاركة فــي جميــع المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز ودعــم الخدمــات 

العامــة )لجــان المراقبــة واإلدارة(.
ولقــد كانــت منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني لســنوات عديــدة هــي العنــوان لمجموعــة كبيــرة ومتنوعــة 	 

مــن أنشــطة التدريــب وبنــاء القــدرات. ومــع ذلــك، لــم تكــن هــذه األنشــطة دائًمــا فعالــة، بســبب أهدافهــا ونهجهــا. 
ومــن أجــل جعــل تقاســم المعرفــة ونقــل التكنولوجيــا ونشــر المعلومــات أداة فعالــة لدعــم تنميــة منظمــات المجتمــع 
المدنــي، فــإن هنــاك حاجــة إلــى التحــول مــن أنشــطة التدريــب التــي تســتهدف األفــراد إلــى عمليــات “تنميــة 
القــدرات المؤسســية”، بمــا فــي ذلــك المســاعدات طويلــة األجــل ودعــم المنظمــات المنخرطــة فعليــا بالمشــاركة. 
وفــي حيــن أن “االنخــراط فــي أنشــطة التدريــب” يعتبــر أمــًرا شــائًعا لمنظمــات المجتمــع المدنــي، علــى جميــع 
المســتويات، فــإن هنــاك تدابيــر وإجــراءات محــددة وهامــة لدعــم مثــل هــذا التحــول بشــكل خــاص، والتــي ســتؤدي 

أيًضــا إلــى تغييــر فــي العالقــات بيــن المنظمــات، وخلــق روابــط وتعــاون أقــوى.
تشــارك معظــم المنظمــات فــي تقديــم الخدمــات، ولكــن طريقــة التمويــل الرئيســية لهــا هــي مــن خــالل مشــاريع 	 

ــًرا للمنظمــات، والشــراكات المؤسســاتية، ويجبــر المنظمــات  قصيــرة أو متوســطة األجــل. ممــا يولــد موقًفــا موت
علــى اســتثمار المــوارد الثمينــة بشــكل حصــري فــي جمــع التبرعــات، والبحــث عــن التمويــل. إن التركيــز علــى تجنيــد 
ــا مــا ينظــر  األمــوال يعتبــر أيًضــا عقبــة أمــام المنظمــات لالنخــراط فــي حــوار السياســات والحوكمــة )حيــث أنــه غالًب
إلــى األول- حــوار السياســات - علــى أنــه “غيــر مفيــد”، بينمــا يتطلــب األخيــر- الحكــم المحلــي- عــادة عمليــات طويلــة 
المــدى ليكــون فعــاال(. كمــا أن تعزيــز الدعــم للمبــادرات طويلــة األجــل وآليــات التمويــل األساســية، مــن خــالل 
آليــات مختلفــة علــى مختلــف المســتويات وهــي تعتبــر شــرًطا أساســًيا سيســمح بمشــاركة أكثــر نشــاًطا وفعاليــة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، وســيعمل علــى تحســين جــودة عملهــا والمســاءلة 
أمــام الشــركاء وقواعدهــا الشــعبية، والتعــاون مــع الســلطات العامــة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة )ســوف 

تســهل تفكيــك العالقــات بيــن الســلطة والمنتفــع والتــي غالًبــا مــا تميــز التعــاون بيــن مختلــف الالعبيــن(.

2.7 مراجعة التوصيات اإلستراتيجية لعام 2011

تــم تحديــد مجموعــة مــن التوصيــات االســتراتيجية بنــاء علــى الدراســة التحليليــة التــي أجريــت فــي عــام 2011، والتــي 
يمكــن اســتعراضها فــي مقارنــة مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة. حيــث ركــزت التوصيــات علــى ثالثــة 

اســتراتيجيات أساســية:
دعم التحول من تقديم الخدمات إلى الحوكمة.	 
دعم اندماج منظمات المجتمع المدني وخلق التوافق بين منظمات المستوى األول والمستوى الثاني.	 
دعم فتح مساحات لوضع األجندات المحلية.	 

وقــد ُترجمــت هــذه االســتراتيجيات إلــى مجموعــة مــن األهــداف والتدابيــر المحــددة التــي تهــدف إلــى )أ( نشــر قــدرات 
االضطــالع بمجــال الحوكمــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي. )ب( خلــق مســاحات “لصنــع السياســة مــن األســفل أي 
مــن القاعــدة الشــعبية”. )ج( تيســير حــوار السياســات )مــن خــالل تشــجيع االعتــراف المتبــادل وخلــق الفــرص وتســهيل 
الحــوار وجعلــه واضحــا(. )د( زيــادة تأثيــر وأهميــة مبــادرات التنميــة المســتدامة مــن أجــل زيــادة شــرعية منظمــات المجتمــع 

المدنــي للمشــاركة فــي صنــع السياســات والحوكمــة، وأخيــًرا لزيــادة عالقاتهــا وروابطهــا مــع الالعبيــن اآلخريــن.

وقــد تــم تحديــد المتطلبــات األساســية لتنفيــذ هــذه التدابيــر واإلجــراءات فــي مجــال تحســين التعــاون بيــن أصحــاب 
العالقــة وإنشــاء آليــات لضمــان الوصــول للمــوارد المتاحــة مــن قبــل جميــع أصحــاب العالقــة، وهــي: منظمــات المســتوى 

ــع. األول، ومنظمــات المســتوى الثانــي، ومنظمــات المســتويين الثالــث والراب

لــذا فــإن المقترحــات المقدمــة بنــاء علــى الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــام 2011 ال تــزال ذات 
صلــة. حيــث أنــه فــي بعــض الحــاالت، قــد تغيــر الوضــع لألفضــل، وبالتالــي “خلــق مســاحات لصنــع السياســة مــن القاعــدة 
ــز المســاحات الموجــودة، مــع  ــز الرئيســي اآلن علــى االنتقــال نحــو توســيع وتعزي الشــعبية”. وينبغــي أن يكــون التركي
تجنــب خلــق مســاحات غيــر حقيقيــة جديــدة. وفــي حــاالت أخــرى، لــم يتحســن الوضــع بــأي شــكل مــن األشــكال التــي 
يمكــن مالحظتهــا. مثــال علــى ذلــك: االعتــراف المتبــادل بيــن مختلــف الالعبيــن، والــذي ال يــزال محــدودا )حتــى لــو كان 
ــا بيــن الــوزارات المعنيــة ومنظمــات  الوضــع أكثــر تعقيــًدا ممــا كانــت عليــه فــي الماضــي، وإن كان التعــاون أكثــر وضوًح
المجتمــع المدنــي(. وبالمثــل، مــا زال ينظــر إلــى الوصــول إلــى المــوارد مــن قبــل مجموعــات منظمــات المجتمــع المدنــي 
المختلفــة علــى أنــه التحــدي األكبــر، وال يــزال عامــاًل مهمــا فــي تقويــض الشــراكات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 
وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الالعبيــن. وعلــى الجانــب اإليجابــي، تشــهد منظمــات المســتويين الثالــث 
والرابــع تحســًنا ملحوظــا، علــى الرغــم مــن أن متطلبــات الدعــم التــي ال تــزال مرتفعــة حتــى لهــذه المنظمــات مــن هذيــن 

المســتويين.

وأشــارت التوصيــات الــواردة فــي االســتراتيجية أيًضــا إلــى تنفيــذ البرامــج التخصصيــة )برنامــج االالعبيــن غيــر التابعيــن 
للدولــة الســلطات المحليــة، واآلليــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان والديمقراطية، والشــراكة من أجل الســالم، واالســتثمار 
فــي الشــعوب، والنــوع االجتماعــي، واألنشــطة الثقافيــة، وبرنامــج دعــم القــدس الشــرقية(. وقــد تــم إجــراء تقييــم فــي 
ــة هــذه البرامــج، ومــع  ــة وفعالي ــد االســتراتيجيات واإلجــراءات لتحســين أهمي عــام 2013 و 2014 لبعــض البرامــج لتحدي

ذلــك، تــم التأكيــد علــى االتجــاه العــام الــذي تقدمــه هــذه الدراســة:
دعــم المبــادرات القائمــة علــى المشــاركة الشــعبية فــي إعــداد ومراقبــة معاييــر جــودة الخدمــات العامــة، ورصــد 	 

ــة-  ــر التابعــة للدول السياســات العامــة، وصياغــة مطالــب الخدمــات والسياســات )مــن خــالل آليــة الدعــم للجهــات غي
الســلطات المحليــة(.

ــراف العــام بالمنظمــات 	  ــز االعت ــات وشــبكات التنســيق والتعــاون القائمــة علــى حقــوق اإلنســان، وتعزي دعــم هيئ
المجتمعيــة القاعديــة، والمنظمــات الشــعبية “غيــر المســجلة” والمنظمــات الشــعبية، ودعــم البحــوث والرصــد 
والمراقبــة وتعزيــز األنشــطة التــي تركــز علــى حقــوق المواطنــة فــي الحيــاة اليوميــة )اآلليــة األوروبيــة لحقــوق 

والديمقراطيــة(. اإلنســان 
دعــم المناقشــة العامــة حــول تصــورات الســالم وبنــاء الســالم مــن أجــل تحقيــق موقــف وصــوت مشــترك. تحســين 	 

قــدرة المنظمــات والمواطنيــن لمواجهــة التهديــدات الناتجــة مــن االنقســامات السياســية ودعــم اللجــان والمبــادرات 
المحليــة واالعتــراف بهــا مــن قبــل ســلطات االحتــالل ودعــم مبــادرات منظمــات المجتمــع المدنــي لجعــل تأثيــر الصــراع 

مرئًيــا وواضًحــا، وتشــجيع مبــادرات المواطنيــن للحــد مــن هــذه اآلثــار )الشــراكة مــن أجــل الســالم(.
دعــم بنــاء التحالفــات بيــن المنظمــات النســائية والتركيــز علــى مشــروعات الجنــدر المرتكــزة حــول السياســات، )آليــة 	 

دعــم االســتثمار فــي النــاس(.
المحافظــة علــى بنــاء التحالفــات وجســر الهــوة فــي األنشــطة الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك دعــم األنشــطة الثقافيــة 	 

كوســيلة لدعــم الهويــة والتغييــر االجتماعــي. والحفــاظ علــى اســتخدام آليــات المنــح الفرعيــة )آليــة دعــم األنشــطة 
الثقافيــة(. 

دعــم االعتــراف بالالعبيــن فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن قبــل الســلطات فــي القــدس وفتــح مســاحات 	 
للتفــاوض والحــوار علــى تقديــم الخدمــات، مــع وجــود وســاطة نشــطة ودور سياســي داعــم مقــدم مــن الجهــات 

الدوليــة الفاعلــة )آليــة دعــم القــدس الشــرقية(.
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3.7 مراجعة خارطة طريق الدولة الخاصة باإلتحاد األوروبي للمشاركة مع المجتمع المدني

ــروا فــي عــام  كمــا ورد فــي الفصــل 6، فقــد شــجع ممثــل االتحــاد األوروبــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واألون
2014 صياغــة “خارطــة طريــق الدولــة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي لالنخــراط مــع المجتمــع المدنــي، 2014 - 2017”. حيــث 
تدمــج خارطــة الطريــق كاًل مــن نتائــج الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي ومبــادرات التقييــم التــي يقــوم بهــا 

االتحــاد األوروبــي، ومســاهمة الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، باإلضافــة إلــى النرويــج وسويســرا.

وللوهلــة األولــى، تعتبــر األولويــات واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي خارطــة الطريــق ذات صلــة كبيــرة بنتائــج تمريــن 
الدراســة التحليليــة الحاليــة. ومــع ذلــك، فإنــه يمكــن تقديــم بعــض التوصيــات األخــرى، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتنفيــذ مثــل 

هــذه اإلجــراءات، بنــاًء علــى التحليــل التالــي:
ال تــزال المشــاركة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البرامــج التخصصيــة هامشــية ويجــب أن يتــم تعزيزهــا 	 

بشــكل أبعــد مــن ذلــك.
إن األولويــات الناشــئة فــي ظــل الوضــع الراهــن، والتــي لــم تكــن مركزيــة فــي الماضــي، علــى ســبيل المثــال - تلــك 	 

المتعلقــة باحتياجــات تعزيــز الهويــة والتمثيــل المشــترك- ال تــزال هامشــية )الثقافــة والفــن والســكان هــي قطاعــات 
يمكــن أن تكــون ذات أهميــة أكبــر فــي مثــل هــذا اإلطــار(.

بالنظــر إلــى التطــورات فــي تبنــي مدونــة الســلوك، حيــث أن “األولويــة 1” يجــب أن تهــدف إلــى تســهيل عمليــات 	 
التغييــر والتطويــر فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، وتســهيل وتعزيــز عالقاتهــا مــع قواعدهــا الشــعبية، وفتــح 
مســاحة للقــادة الناشــئين. مــع األخــذ باالعتبــار أن التركيــز علــى تطويــر آليــات االمتثــال لضمــان اإلدارة الســليمة 
والمســاءلة والشــفافية فيمــا يتعلــق بالمدونــة نفســها، وفيمــا يتعلــق باألنظمــة والتدابيــر الخارجيــة، ُيخشــى معــه 
مــن الوقــوع فــي خطــر المســاهمة فــي دعــم إنشــاء آليــات زائفــة، والتــي لــن تعكــس دائًمــا العمليــات االجتماعيــة 

الفعليــة المتعلقــة بعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي.
وتحــت عنــوان “األولويــة 2”، مــن المهــم تطويــر آليــات تســهيل الحصــول علــى التمويــل للممنظمــات الصغيــرة 	 

والمتوســطة التــي تشــارك فــي الحوكمــة، وحــوار السياســات وأنشــطة االبتــكار )حيــث أن األنشــطة الفعليــة 
ســتكون متعلقــة باالنخــراط فــي دعــم القطــاع الخــاص وفــي “منطقــة ج”(. وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه ال بــد مــن 
ــار التــي تهــم منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل انخفــاض  ــة مــن أجــل تجنــب اآلث ــر “التمويــل المجمــع” بعناي تطوي

ــّوع ومتعــّدد. ــل متن ــى تموي فرصهــا فــي الوصــول إل

ــي 	  ــز االنخــراط المباشــر مــن منظمــات المجتمــع المدن ــة 4”، فــإن تعزي ــق بشــكل خــاص فــي “األولوي وفيمــا يتعل
ــة المحليــة، وغيرهــا مــن التماريــن التــي تنطــوي علــى أنشــطة التخطيــط  علــى مســتوى هيكليــة تنســيق المعون

ــر المشــاريع. ــد مــن تأثي ــة الفلســطينية، مــن شــأنه أن يزي ــن الجهــات المانحــة والســلطة الوطني المشــتركة بي

ومــن المهــم أن نؤكــد علــى حقيقــة أن خارطــة الطريــق الخاصــة باالتحــاد األوروبــي ال تشــتمل فقــط علــى مبــادرات 
ومشــروعات االتحــاد األوروبــي، ولكنهــا توفــر إطــاًرا للتنســيق وتوجيــه األنشــطة اســتراتيجيا لمجموعــة أوســع مــن 
الالعبيــن، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، باإلضافــة إلــى النرويــج وسويســرا. ويمكــن أن تخلــق 
خارطــة الطريــق الخاصــة باالتحــاد األوروبــي وضًعــا جديــًدا تماًمــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين، والــذي مــن 

المتوقــع أن يؤثــر- بشــكل كبيــر- علــى تطــور منظمــات المجتمــع المدنــي. 

وبالنظــر إلــى هــذا األمــر، فــإن الرصــد والتقييــم الدورييــن للمشــروعات المحــددة يعتبــر حاســما، ســواء بالنســبة لقيــاس 
التقــدم الفعلــي ولفهــم العمليــات والديناميــات التــي تنتــج مــن هــذه األنشــطة. كمــا أن المشــاركة النشــطة مــن جانــب 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مثــل هــذه األنشــطة، وإنشــاء آليــات للتشــاور والرصــد علــى الصعيــد اإلقليمــي، 
بمشــاركة مختلــف أصحــاب العالقــة )بمــا فــي ذلــك المنابــر، فضــاًل عــن مجموعــات مــن منظمات المســتوى 2 والمســتوى 
1( ســيزيد مــن تأثيــر خارطــة الطريــق، واالعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي. ولتســهيل عمليــة الرصــد والتقييــم. فــإن 
المؤشــرات المدرجــة فــي خارطــة الطريــق )انظــر المخطــط الــوارد فــي الفقــرة 2.6( يحتــاج إلــى أن يتــم توضيحــه فــي 
مجموعتيــن أو نظاميــن مختلفيــن: )1( بشــأن األنشــطة المنفــذة والالعبيــن المعنييــن. )2( التركيــز علــى عمليــات التغييــر 
التــي مــن المتوقــع أن تؤثــر عليهــا خارطــة الطريــق بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وســوف تكــون هنــاك حاجــة إلــى 
مجموعــة أخــرى مــن المؤشــرات، بشــأن اآلثــار غيــر المرغــوب فيهــا التــي قــد تنتــج عــن المشــاريع )علــى ســبيل المثــال: 
الصراعــات، والتغيــر فــي طبيعــة المنظمــات، والتغيــرات فــي أجنــدات المنظمــات لموائمــة متطلبــات الجهــات المانحــة، 

وتقلــص فــي القــدرة علــى الوصــول للتمويــل، وغيرهــا(.

4.7 مؤشرات محددة بشأن المجاالت الرئيسية الثاثة لخارطة الطريق

تتمحــور خارطــة الطريــق حــول ثالثــة مجــاالت رئيســية. حيــث وردت المؤشــرات المحــددة التــي تتعلــق بالنتائــج التــي 
توصلــت إليهــا الدراســة التحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي أدنــاه. حيــث أنــه ال يوجــد هنــاك تسلســل هيكلــي بيــن 
المؤشــرات. وفــي الواقــع، تركــز تلــك المؤشــرات علــى تحديــد األعمــال التــي يمكــن دعمهــا. وإذا مــا تــم تنفيذهــا معــا، 
ــه تأثيــر محــدود علــى  فســتكون هنــاك عمليــة تراكميــة تزيــد مــن األثــر. فــي حيــن أن اعتمــاد بعضهــا فقــط، ســيكون ل

ــات الناشــئة. العملي

تحسين البيئة المؤسساتية والعملية لمنظمات المجتمع المدني

دعــم مراجعــة اإلطــار القانونــي، بحيــث ُتؤخــذ بعيــن االعتبــار األدوار المتنوعــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي )علــى 	 
ســبيل المثــال تــرك األمــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي لتقــرر حــول اإلطــار المؤسســاتي والتنظيمــي لهــا، تســجيل 
الشــبكات كشــبكات، وتســجيل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى المحلــي بطريقــة مبســطة، وغيرهــا(.

دعــم االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن قبــل الســلطات العامــة كالعبيــن شــرعيين فــي الحوكمــة وحــوار 	 
السياســات، فضــاًل عــن وضــع سياســة حكوميــة موحــدة علــى أســاس مثــل هــذا االعتــراف )مــن المحتمــل أن تمثــل 

هيئــة منظمــات المجتمــع المدنــي نقطــة دخــول مؤسســاتية لهــذا الهــدف(.
دعــم االعتــراف العلنــي العــام بمنظمــات المجتمــع المدنــي كالعبيــن شــرعيين فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، 	 

وتعزيــز نشــر المعلومــات عــن تجربــة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه المجــاالت.
دعــم اعتمــاد طرائــق جديــدة للتمويــل، بمــا فــي ذلــك توفيــر “التمويــل األساســي core funding” )يمكــن أن 	 

تشــمل إجــراءات تهــدف إلــى تجنــب تطويــر عالقــات تتســم بالتبعيــة، أو شــكل العالقــة مــا بيــن المؤجــر والمســتأجر( 
وتوفيــر التمويــل الــالزم لدعــم التطويــر المؤسســاتي والتماســك المؤسســي.

دعــم تطويــر مخططــات التمويــل المتنوعــة بهــدف دعــم أنــواع مختلفــة مــن الالعبيــن، بمــا فــي ذلــك إجــراءات 	 
تســهيل الحصــول علــى األمــوال مــن قبــل الالعبيــن األضعــف.

تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني.	 
دعــم نشــر وتبــادل المعرفــة حــول التجــارب القائمــة مــن مشــاركات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار 	 

السياســات وتخطيــط التنمية.
دعم القدرات المتعلقة بتقييم االحتياجات، ومراقبة وتقييم الخدمات والسياسات.	 
دعــم تحليــل الديناميــات والعمليــات التــي تشــارك فيهــا مجموعات من منظمات المجتمع المدني على المســتويات 	 

المحليــة واإلقليميــة، وتجنــب تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة التــي تركــز علــى مجموعــة قياســية مــن القــدرات )علــى 
ســبيل المثــال إدارة المشــاريع واإلدارة التنظيميــة والتنظيــم اإلداري وغيرهــا(.

دعم توجيه “األقران” ودعم الشراكات طويلة األجل على موضوع التطوير المؤسساتي.	 
دعــم المبــادرات التــي تنطــوي علــى إشــراك أنــواع مختلفــة مــن األطــراف الفاعلــة، وتعــزز الوصــول إلــى منهجيــات 	 

مبتكــرة )وال ســيما بالنســبة لمنظمــات المســتوى الثانــي(.
تشــجيع اعتمــاد أطــر الشــراكة، مــع توضيــح دور كل شــريك، وكذلــك النتائــج المتوقعــة مــن هــذه الشــراكة مــن 	 

المؤسســاتي. المنظــور 
تعزيــز مبــادرات التطويــر المؤسســاتي الرامــي إلــى تماســك المنظمــات، وإلــى الســماح لهــا بفهــم أدوارهــا، 	 

وتحديــد االســتراتيجيات طويلــة األجــل بشــكل أفضــل علــى مختلــف المســتويات.
تشجيع تراكم المعرفة وتبادل األدوار من خالل المنظمات والشبكات.	 
تعزيز التنسيق وأدوار وضع األجندات من قبل المنظمات والشبكات.	 
المؤشرات التي تهدف إلى تحسين مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوكمة وحوار السياسات.	 
دعــم نشــر وتبــادل المعرفــة حــول التجــارب القائمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة فــي الحكــم المحلــي 	 

وحــوار السياســات وتخطيــط التنميــة.
دعم توطيد مبادرات الحوكمة وحوار السياسات القائمة.	 
دعــم خلــق فــرص جديــدة لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة وحــوار السياســات، مــن خــالل دمجهــا 	 

ــات الرصــد والحوكمــة التــي تشــارك بالفعــل فيهــا  ــادرات التــي يدعمهــا االتحــاد األوروبــي، والخاصــة بآلي فــي المب
منظمــات المجتمــع المدنــي.

إنشاء آليات لمراقبة المشاريع والمبادرات المدعومة أو المنسقة من قبل االتحاد األوروبي )بما في ذلك 	 
“خارطة الطريق” والمشاريع الثنائية(، والتي تنطوي على مشاركة منظمات المجتمع المدني.

تعزيز وتوسيع نطاق آلية “الحوار المنظم” من خالل تعزيزعقد اجتماعات تشاورية على المستوى اإلقليمي.	 
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5.7 توصيات بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في القطاعات

أحــد العناصــر الرئيســية فــي اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي حــول مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي هــو زيادة مشــاركة 
ــة فــي ســياق إطــار الدعــم الواحــد. وكمــا  منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أنشــطة نفــذت داخــل القطاعــات المحوري
نوقــش بالفعــل فــي الســياق الفلســطيني، فــإن هــذه القطاعــات تشــمل “ســيادة القانــون والحوكمــة” و “القطــاع 
الخــاص” و “الميــاه واألرض “. حيــث أن التوصيــات المحــددة المرتبطــة نتائــج دراســة منظمــات المجتمــع المدنــي بشــأن 

القطاعــات المذكــورة ســابقا موضحــة أدنــاه.

الحوكمة على المستوى المحلي والوطني

ُتعتبــر الحوكمــة وســيادة القانــون مــن القطاعــات التــي تمتلــك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني خبــرة 
واســعة. ويمكــن تحديــد هــذه الخبــرة الواســعة فــي مناطــق مختلفــة مــن التدخــالت:

حمايــة حقــوق اإلنســان. ففــي هــذه الجزئيــة فهنــاك هيئــة قويــة تشــمل 14 منظمــة تعمــل فــي قطــاع غــزة 	 
ــاس مــن  ــة الن ــة والقــدس الشــرقية. وكانــت هــذه المنظمــات تشــارك بشــكل رئيســي فــي حماي والضفــة الغربي
اإلجــراءات اإلســرائيلية التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان، وتعمــل أيًضــا علــى الحمايــة القانونيــة النتهــاك الحقــوق مــن 

قبــل المنظمــات والســلطات الفلســطينية. كمــا تشــمل تجــارب التعــاون أيضــا وزارة العــدل الفلســطينية.
اإلدارة الســليمة والشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات، ومكافحــة الفســاد. إذ أن هنــاك جهــة فاعلــة رائــدة 	 

فــي هــذا المجــال، وهــي ائتــالف أمــان. حيــث تطــور ائتــالف أمــان فــي الســنوات األخيــرة مــن خــالل التعــاون مــع 
مجموعــة أوســع مــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات المجتمعيــة القاعديــة علــى 
المســتوى المحلــي. وهنــاك منظمــات أخــرى ذات الصلــة عاملــة فــي هــذا المجــال كالمنظمــات العاملــة فــي مجــال 
الديمقراطيــة، مثــل مواطــن، والمركــز الفلســطيني للســالم والديمقراطيــة. كمــا أن هنــاك تداخــل معيــن موجــود 

بيــن هــذه المنظمــات وبيــن تلــك المنظمــات العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
مشاركة المواطنين في الحكم المحلي. كما تم تحليله مسبقا، فإن هناك مجموعة كبيرة نسبًيا من المنظمات 	 

التي تعمل في هذا المجال، بدًءا من من ائتالف أمان إلى مؤسسة سيفيتاس في غزة، وإلى الهيئة 
االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين، أو الرؤية الفلسطينية في القدس 

وبيت لحم.
ــراف بحقــوق المــرأة )قانــون 	  مجموعــة مــن المنظمــات العاملــة فــي مجــال النــوع االجتماعــي، وبخاصــة علــى االعت

األســرة وقانــون األحــوال الشــخصية( وعلــى العنــف ضــد المــرأة. فــإن هنــاك عــدة مؤسســات مــن بينهــا مركــز 
البحــوث واالستشــارات القانونيــة للمــرأة.

وعنــد النظــر فــي قطــاع العدالــة واألمــن، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي يمكــن أن تشــارك فــي لعــب أربعــة وظائــف 
رئيســية )والتــي تنطــوي بشــكل خــاص علــى المنظمــات العاملــة فــي المجــال األول والــذي تــم مناقشــته مســبقا 

أعــاله(:
زيــادة المعــارف والقــدرات، وحساســية الســلطات القضائيــة، وقــوات األمــن فــي كل مــن مجــاالت حقــوق اإلنســان 	 

والديناميــات االجتماعيــة.
إعالم وتمكين المواطنين بحيث يكونوا قادرين على الوصول إلى الحقوق المتعلقة بالعدالة واألمن.	 
عمليات المراقبة وتقديم المعلومات إلى السلطات العامة.	 
توفير الخدمات لزيادة الوصول إلى العدالة وضمان أمن المواطنين.	 

ــة اســتراتيجية  ــع بقــدرات تقني ــة راســخة وتتمت ــر ذات بني ــة فــي هــذه المناطــق تعتب كمــا أن معظــم المنظمــات العامل
قويــة. ومشــاركتها واضحــة علــى المســتوى المركــزي، وكذلــك دورهــا فــي تعزيــز مســاحات التفاعــل والتعــاون مــع 
ــر  ــادرات المحليــة بمشــاركة المنظمــات غي الســلطات العامــة، وكذلــك علــى المســتوى المحلــي، حيــث يتــم دعــم المب

الحكوميــة الصغيــرة والمنظمــات القاعديــة المحليــة.

ويمكــن توفيــر الدعــم لمبــادرات التواصــل التــي تهــدف إلــى ســد الفجــوة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا 
مــن الالعبيــن. وههنــاك آليــات أخــرى مثــل: تعزيــز أنشــطة الحوكمــة وحــوار السياســات، وتقديــم الخدمــات “المرتبطــة 
ــادة ممارســة  ــكار فــي السياســات والعمــل فــي مجــال النشــاط العــام، وزي ــد االبت ــل تلــك التــي تول بالسياســات” )مث

النــاس للحقــوق وتلــك التــي تهــدف إلــى وضــع معاييــر الخدمــة العامــة، ومــا إلــى ذلــك(.

دعم التنمية اإلقتصادية والقطاع الخاص

تعتبــر تنميــة القطــاع الخــاص منطقــة جديــدة لتدخــل معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي. ففــي حيــن أنهــا غالًبــا مــا 
تشــارك فــي دعــم األنشــطة المــدّرة للدخــل، إال أنهــا نــادًرا مــا تشــارك فــي تطويــر القطــاع الخــاص. حيــث تــم تقليــص 
التدخــل المحــدود مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا القطــاع مــن خــالل قانــون التمويــل الصغيــر الــذي أدخــل 

فــي عــام 2013.

كمــا أن المنظمــات الرئيســية لديهــا خبــرة ذات صلــة فــي دعــم المشــاريع والقطــاع نفســه، وهــي التــي تعمــل علــى 
مســتوى التعاونيــات وأخــرى تعمــل علــى موضوعــات االئتمــان، وتنميــة المشــاريع الصغيــرة )مثل المركــز العربي للتطوير 
الزراعــي، وكذلــك المنظمــات التــي تعمــل فــي منطقــة معينــة مــن قطــاع الزراعــة مثــل اتحــاد المزارعيــن الفلســطينيين، 
وكذلــك منظمــة “أصالــة” التــي تعمــل فــي مجــال المشــاريع الخاصــة بنســاء األعمــال(. وهنــاك عــدد قليــل مــن المشــاريع 
بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي، والتــي تركــز علــى التدريــب المهنــي وعلــى إقامــة عالقــات بيــن المــدارس والالعبيــن فــي 
المشــاريع وســوق العمــل )معهــد التعــاون الدولــي للجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار – ومؤسســة شــارك( والتــي تعمــل 

علــى تطويــر األنشــطة الصناعيــة الصغيــرة لدعــم وصــول المــرأة إلــى أســواق العمــل )كمؤسســة النجــدة فــي غــزة67(

يمكن أن تركز التدخالت في هذه المجاالت على:
إنشــاء وتعزيــز الروابــط والشــراكات بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي )كمــا فــي حالــة 	 

االتحــاد الفلســطيني للغــرف التجاريــة، وأصالــة لدعــم دمــج مشــاريع المــرأة والمؤسســات غيــر الرســمية فــي 
“القطــاع الرسمي”بشــكل أفضــل(.

دعــم المنهجيــات المبتكــرة، مثــل تلــك التــي تركــز علــى “حضانــة” مؤسســات جديــدة ولدعــم “الصناعــات الخضــراء”، 	 
الصناعــات الفنيــة، والســياحة، والثقافــة )كمــا فــي حالــة التعــاون بيــن المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي، ومؤسســة 

ARTLBA فــي القــدس الشــرقية(.
دعــم التعــاون المشــترك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي إدارة “الســلع العامة” مثــل الموارد 	 

البيئيــة، وتطويــر الخدمــات المســاندة للمشــاريع وتبــادل المعرفــة، ونشــرها، وفــرص التدريــب، ومــا إلــى ذلــك )علــى 
ســبيل المثــال تعزيــز مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــالل تكويــن تجمعات/عناقيد68(.

دعــم “العمــل الالئــق” وإجــراءات نشــر “المســؤولية االجتماعيــة المشــتركة”، وكذلــك اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى 	 
دعــم الربــط بيــن األنشــطة االقتصاديــة الرســمية وغيــر الرســمية )وبالتالــي زيــادة فــرص الحصــول علــى حقــوق 

للمعنييــن فــي القطــاع غيــر الرســمي(. 
دعم إنشاء وتطوير”المؤسسات االجتماعية” و “المشاريع الخضراء”	 

تطوير المياه واألراضي

ــا لتدخــل منظمــات المجتمــع المدنــي  ــا إلــى جنــب مــع قطــاع الزراعــة قطاًعــا تقليدًي  يعتبــر قطــاع الميــاه واألراضــي جنًب
فــي فلســطين. وحتــى لــو أن نســبة المنظمــات العاملــة فــي هــذه القطاعــات تتناقــص، إال أن هنــاك مجموعــة واســعة 
نســبًيا مــن المنظمــات المتخصصــة. وتشــمل هــذه المجموعــة المنظمــات العاملــة فــي شــبكة المنظمــات األهليــة 
البيئيــة الفلســطينية، وتلــك المشــاركة ضمــن شــبكة المنظمــات األهليــة فــي قطــاع الزراعــة )المركــز العربــي للتطويــر 
الزراعيــة الفلســطينية، واتحــاد  الزراعيــة” - لجــان اإلغاثــة  الزراعيــة الفلســطينية “اإلغاثــة  الزراعــي، وجمعيــة التنميــة 
المزارعيــن الفلســطينيين، واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، وجمعية األنثروبولوجيا األميركيــة، وغيرها( والمنظمات العاملة 
فــي مجــال البحــث والمنظمــات الناشــطة فــي قطــاع البيئــة )أريــج، مركــز أبحــاث األراضــي، ومجموعــة الهيدرولوجييــن 
الفلســطينيين(. وكمــا فــي حالــة المنظمــات العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، فهــي منظمــات راســخة، وتتميــز 

بمســتوى عــاٍل مــن القــدرات الفنيــة.

67 اتسم هذا املرشوع بصعوبات يف تسويق املنتجات، والتي أدى إىل أن تكون قدرة املحطة الصناعية التي تم إنشاؤها مستغلة.
68 توجد مبادرتني رئيسيتني تعتمد »نهج تكوين التجمعات«. واحدة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وتدار من قبل االتحاد الفلسطيني لغرف التجارة والصناعة، واألخرى بدعم من التعاون اإليطايل وتدار 
من قبل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و تركز عىل »الصناعة الثقافية« يف اخلليل وتعملعىل تطوير ورفع مستوى صناعة النجارة التقليدية. ويف كلتا احلالتني ال توجد منظمات مجتمع مدين مشاركة. كما 
يمكن أن تعطي تجربة شارك و معهد التعاون الدويل للجمعية األملانية لتعليم الكبار يف دعم إصالح مدارس التدريب المهين التي نفذت يف إطار برنامج الالعبني غري التابعني للدولة- السلطات املحلية مؤرشات 

حول كيفية مشاركة منظمات املجتمع املدين بشكل كبري يف تطوير و عمل التجمعات.
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وهناك مجموعة واسعة من الخبرات التي يمكن البناء عليها. ومن بين أمور أخرى، يمكن دعم و احتضان الفرص التالية69:
تخطيط التنمية المحلية.	 
إنشاء مجموعات المستخدمين لتحديد معايير الخدمة والرصد.	 
إدخال تكنولوجيات جديدة للتعامل مع الصرف الصحي.	 
مراقبة الموارد المائية واستخدام األراضي )بما في ذلك رصد التلوث(.	 
مراقبة الجدار واالحتالل اإلسرائيلي واستخدامه لمصادر األرض والمياه.	 
إنشــاء لجــان الخدمــات المشــتركة، علــى أســاس العمليــات التشــاركية التــي تنطــوي على إشــراك منظمــات المجتمع 	 

المدنــي والســلطات المحلية.
دعــم التعاونيــات ومجموعــات إدارة الســلع المشــتركة )البيئــة والميــاه واألرض ومــا إلــى ذلــك( أو عمليــات اإلنتــاج 	 

والتســويق.

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن قطــاع الميــاه واألراضــي يوفــر فرًصــا للتعــاون وآليــات للحكــم تنطــوي علــى إشــراك الحكومــة 
ــة، ومقدمــي مرافــق الخدمــة العامــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص. ويمكــن أن  والســلطات المحلي

تســاهم الجامعــات بشــكل جيــد فــي هــذه اآلليــات.

6.7 توصيات تركز على المناطق الجغرافية )الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة، والمنطقة “ج”(

تظهــر حاجــة عامــة عنــد النظــر فــي المناطــق الجغرافيــة فــي فلســطين: تعزيــز الوحــدة والتالحــم بيــن المجموعــات التــي 
ــة مثــل هــذه الحاجــة، يجــب العمــل  ــح واالحتياجــات. ولتلبي ــّوع المصال ــد باختــالف وتن تنمــو بشــكل يتســم بشــكل متزاي
بشــكل أساســي لتســهيل تبــادل المعرفــة بيــن المنظمــات العاملــة فــي مختلــف المجــاالت. ويجــب اتخــاذ إجــراءات لتجنــب 
وضــع اســتراتيجيات مختلفــة. بــدال مــن ذلــك، يجــب دعــم المشــاريع التــي تشــرك عمــوم األراضــي الفلســطينية أو التــي 

لديهــا القــدرة علــى أن يتــم توســيع نطاقهــا علــى كامــل فلســطين.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية، تم التركيز على التوصيات المحددة التالية:
توســيع أنشــطة التواصــل والتشــاور إلــى خــارج رام اللــه. وبالرغــم مــن المســافات القصيــرة بيــن المــدن فــي الضفــة 	 

الغربيــة، فــإن الوصــول إلــى رام اللــه يصعــب فــي كثيــر مــن األحيــان علــى منظمــات المجتمــع المدنــي )خاصــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي الصغيــرة والمحليــة( والتــي تقــع فــي الشــمال أو فــي الجنــوب مــن الضفــة الغربيــة. 
حيــث أن خلــق فــرص التواصــل والتشــاور خــارج رام اللــه يــؤدي أيًضــا إلــى خلــق ثقــة أقــوى بيــن الالعبيــن، واعتــراف 

أفضــل بــدور الالعبيــن الالمركزييــن، الذيــن هــم أكثــر مــن مجــرد مســتفيدين.
تعزيز وتحسين التواصل بين المنظمات المنابر والشبكات واألعضاء في تلك المنظمات/الشبكات.	 
ــة” أو “مراكــز المــوارد” علــى المســتوى المناطقــي، ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي 	  ــة “المرجعي ــز تنمي تعزي

المحلــي التــي تشــارك بالفعــل فــي تقديــم خدمــات الدعــم لمنظمــات المجتمــع المدنــي األصغــر أو إلــى االتحــادات 
والشــبكات والمنابــر المحليــة القائمــة. ويمكــن تزويــد “المراكــز المرجعيــة” بالوثائــق والمعلومــات لكــي يتــم نشــرها 
بشــكل أكبــر، كمــا يمكــن مســاعدة تلــك المراكــز مــن حيــث المعــدات أو افتتــاح “المكتبــات” المحليــة لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي ومزيــد مــن فــرص التمويــل، وغيرهــا.

المنطقة “ج”

تشــجيع إدخــال واختبــار منهجيــات جديــدة تقــوم علــى مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عمليــات التخطيــط 	 
إلــى تقويــة دور منظمــات  علــى المســتوى القــروي وكذلــك “التجمعــات القرويــة” وتعزيــز األنشــطة الراميــة 

ــة. ــة علــى مســتوى الحكومــة المركزي ــة التحتي المجتمــع المدنــي فــي الدفــاع عــن الخدمــات والبني
دعم توطيد اللجان القائمة لرصد، ومراقبة الخدمات.	 
دعم وتوطيد المبادرات على أساس التعاون بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.	 
دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية في االتحادات، والشبكات اإلقليمية والوطنية.	 

69 وقد تم اختبار جميع أنواع التدخل بالفعل من خالل مشاركة منظمات املجتمع املدين الفلسطيني ودعم االتحاد األورويب ووكاالت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب )بما يف ذلك التعاون اإلسبان 
والوكالة الفرنسية للتنمية والتخطيط، ووزارة التنمية الدولية الربيطانية يف مجال إنشاء جلان اخلدمات ومبادرات وضع املعايري، الوكالة الدولية للتعاون األملاين يف جلان اخلدمات املشرتكة، والتعاون اإليطايل بشأن 

التعاونيات(.

غزة

ــة منظمــات المجتمــع  فــي غــزة، ترتبــط الديناميــات الرئيســية باالنفصــال عــن الضفــة الغربيــة، والتــي أســفرت عــن عزل
ــات أمــام لمنظمــات  ــر عقب ــا كمــا أنهــا تعتب ــق فرًص ــادة اإلعمــار، والتــي فــي حــد ذاتهــا تخل ــة إع ــك عملي ــي، وكذل المدن

المجتمــع المدنــي.
دعــم إنشــاء وتعزيــز آليــات الرصــد بشــأن منظمــات المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق باســتخدام األمــوال إلعــادة اإلعمار 	 

وتصميــم وتنفيــذ أنشــطة إعــادة اإلعمار.
ــة والقائمــة علــى منظمــات المجتمــع 	  ــز اســتهداف ومراقبــة اآلليــات المتعلقــة بأنشــطة اإلغاث دعــم إنشــاء و تعزي

المدنــي.
دعم توحيد لجان المستخدمين لترافق تقديم الخدمات االجتماعية وعمل السلطات المحلية.	 
دعم تطوير خطط التمويل ألنشطة أخرى مختلفة عن تقديم الخدمات واإلغاثة.	 
دعــم تطويــر خطــط التمويــل التــي تســتهدف فئــات مختلفــة مــن المنظمــات، وذلــك لتجنب كاًل من إقامة الشــراكات 	 

العموديــة القائمــة علــى توجيــه األمــوال، والمنافســة غيــر العادلة بين الالعبيــن المحليين.
تعزيــز تنميــة “المرجعيــة” أو “مراكــز المــوارد” علــى المســتوى المناطقــي، حيــث أن دعــم هــذا األمــر مــن شــأنه أن 	 

يســتهدف االتحــادات، والشــبكات والهيئــات والمنابــر المحليــة القائمــة.

القدس الشرقية

فــي القــدس الشــرقية، تتعلــق القضايــا الرئيســية بشــّدة وحــّدة ممارســات االحتــالل المتزايــدة، وتدهــور الظــروف 
ــة.  ــي المحلي ــدة لمنظمــات المجتمــع المدن ــة المتزاي المعيشــية، وعــدم حصــول الفلســطينيين علــى الخدمــات، والعزل

وبالتالــي تركــز التوصيــات المحــددة علــى هــذه القضايــا، والتــي تشــمل:
ــد أدوار وأجنــدات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القــدس الشــرقية، ســواء 	  ــة إلــى تحدي ــادرات الرامي ــز المب تعزي

علــى المســتوى الفــردي، وعلــى المســتوى الجماعــي، مــن خــالل البحــث، الحــوار، وبنــاء المؤسســات للعمليــات 
متوســطة وطويلــة المــدى.

الخدمــات 	  القائمــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، فيمــا يتعلــق بتوفيــر  الرصــد  آليــات  دعــم إنشــاء وتعزيــز 
االحتــالل. وممارســات 

دعــم إنشــاء مســاحات التفــاوض، يتــم لعــب دور الســواطة فيهــا، مــن خــالل المنظمــات الدوليــة والســلطة الوطنيــة 	 
الفلسطينية.

ــة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن العــدوان اإلســرائيلي وإطــالق العمليــات السياســية 	  دعــم إنشــاء آليــات لحماي
والمفاوضــات مــن أجــل االعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية 

ــة. المحلي
ــة التــي 	  ــة بأنشــطة اإلغاث ــي ذات الصل ــات االســتهداف والرصــد بشــان منظمــات المجتمــع المدن ــد آلي دعــم توطي

تنفــذ فــي القــدس الشــرقية ومخيــم شــعفاط للالجئيــن فــي القــدس.
دعــم تطويــر خطــط تمويــل األنشــطة بشــكل أكبــر مــن تقديــم الخدمــات واإلغاثــة، بما فــي ذلك مبادرات “المشــاريع 	 

االجتماعيــة” الجديــدة فــي مجــال الثقافــة والفــن والســياحة، والتــي تهــدف إلــى زيــادة المرونــة وإلــى تعزيــز هويــة 
الســكان الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية.

دعــم تطويــر خطــط التمويــل التــي تســتهدف فئــات مختلفــة مــن المنظمــات، لتجنــب إقامــة الشــراكات العموديــة 	 
علــى أســاس توجيــه األمــوال مــن خــالل تلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة أو مــن خــالل الــوكاالت الدوليــة.

تعزيــز تنميــة “المرجعيــة” أو “مراكــز المــوارد”، ودعــم االتحــادات والشــبكات والمنابــر المحليــة القائمــة، والجامعــات 	 
مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.

دعــم مبــادرات الحــوار التــي تشــرك المنظمــات والنشــطاء الفلســطينيين واإلســرائيليين، والهادفــة إلــى التعــرف 	 
علــى أضــرار االحتــالل وإلــى خلــق آليــات لحمايــة الســكان الفلســطينين فــي القــدس.
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مديرة برنامج 
الدميقراطية وحقوق 
األنسان ومسؤولة 
ملف املجتمهع 

املدني 

Basima.ADAWIN@eeas.
europa.eu

.Olga.BAUS-GIBERT@eeasرئيس قسم احلوكمة أولغا باوس جبرتمكتب ممثل االحتاد األوروبي في الضقة الغربية وقطاع غزة
europa.eu

مدير عام / الضفة فهمي شالالدةاالإحتاد العام للجمعيات اخليرية/الضفة الغربية
mshalaldeh@hotmail.comالغربية

director@ucs-pal.orgمدير عام/ القدسيوسف قرياالحتاد العام للجمعيات اخليرية/ القدس

مستشار مجتمع إميلي خوري GIZ – LGPالوكالة األسبانية للتعاون الدولي
Emile.ghoury@giz.de مدني

shathaodeh@hotmail.com شذى عودةجلان العمل الصحية

c_shams@hotmail.com  أمال الفايقمركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية

ronza@ichr.ps  رونزا املدبوحالهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان 

 جمال عثامنةمستشار مستقل

 Evaluation
 “Partnership

 for Peace”
 Programme

تقييم برنامج 
“الشراكة من أجل 

السالم”

 jatamneh@yahoo.co.uk

ملحق )2(: قائمة بأسماء المشاركين والمؤسسات التي تمت إستشارتها:
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 حنا ثيودوريمستشار مستقل

 Evaluation
 DANIDA

 cooperation
 with

Palestine

htheodorie@yahoo.com

Monjed_1@hotmail.com            مدير برامج منجد اجلعبرياجلمعية اخليرية اإلسالمية- اخلليل
 C_hebron@yahoo.com

info@jcser.org  زياد احلموريمركز القدس للحقوق االجتماعية االقتصادية

Issam@mosaada.org  عصام عاروريمركز القدس للمساعدة القانونية

info@juzoor.org د. سلوى جنيبمؤسسة جذور لإلمناء الصحي واإلجتماعي

  رحاب صندوقةمؤسسة جذور لإلمناء الصحي واإلجتماعي

LACS منسق مكتب عريب العمدسكرتارية تنسيق املساعدات احمللية
auamad@lacs.psاملساعدات

LRC@PALNET.COM جمال طلبمركز أبحاث االراضي

Mohgha24@yahoo.it  محمد غزاونةمركز أبحاث االراضي

sami@maan-ctr.org مدير عامسامي خضرمركز معا للتنمية

 مدير عام NGOsاسرار هيالناوزارة الداخلية

 مدير عام NGOsعبد الناصر الصريفيوزارة الداخلية

Ddeek1964@gmail.com مساعد نائب وزيرداود الديكوزارة الشئون االجتماعية
 ddeek@mosa.gov.ps

  خالد التومازيوزارة الشئون االجتماعية

 مستشارحنا نخلةوزارة شئون املراة

modeh@coc.ps             نائب رئيسمحمود عودةاللجنة الوطنية لشؤون املنظمات غير احلكومية
 qm.odeh@gmail.com

)NDC( مديرغسان كسابرةمركز تطوير املؤسسات االهليةinfo@ndc.ps

)NDC( مدير مكتب عالء الغاليينيمركز تطوير املؤسسات االهلية
NDC / غزة

info@ndc.ps

info@ndc.psرئيس برامججميلة سحليةمركز املنظمات غير احلكومية للتنمية

Oldcityay1990@yahoo.comمدير عامسمير عمروجمعية شباب البلدة القدمية/ القدس

info@pal-econ.orgرئيس بحثد. سمير عبد اهلل عليمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

pyu@pyu-pal.org ليزا كراجةاالحتاد الفلسطيني للشباب

pchrcd2@palnet.com أحمد أبو عياشاملركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات

Ibrahim@musawa.ps إبراهيم البرغوثياملركز الفلسطيني الستقالل القضاء واحملاماة

الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير املؤسسات غير 
Pcs.jenin@gmail.com  معتصم زايداحلكومية/جنني

الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير املؤسسات غير 
  هال تفكجياحلكومية/جنني

 شبكة أصدقاء األرض- منظمات غير حكومية للبيئة 
Info@pengon.org عبير البطمةالفلسطينية

pr@pafu.ps روال اخلطيباحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني

)PHG(مديرعبد الرحمن التميميمجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني 

Dqurie@pngo.netمدير تنفيذيدعاء قريعالشبكة الفلسطينية الغير حكومية

info@palvision.ps          متارا متيميالرؤيا الفلسطينية
Tamara@palvision.ps

pyalara@pyalara.org مدير عامهانية بيطارالهيئة الفلسطينية لإلعالم

  رينال صدرPARC جلان االغائة الزراعية الفلسطينية

khalil@pal-arc.orgمدير عامخليل شيحةPARC جلان االغائة الزراعية الفلسطينية

nasfat@pasdpal.orgمدير عامنصفت خفش شركاء من أجل التنمية املستدامة 

الهيىة الوطنية املستقلة للمؤسسات االهلية الفلسطينية 
 PNIN

Nasfatm27@yahoo.comمدير عامنصفت خفش

  ليلى عقلجمعية التنمية للمراة الريفية

info@sharek.ps  بدر زماعرةمنتدى شارك الشبابي

sahar.othman@sharek.psمدير برامجسحر عثمانمنتدى شارك الشبابي

info@sharek.ps نانكي شاوالمنتدى شارك الشبابي

 نظام احلماية املجتمعية املشتركة 
 مساعدة االحتاد األوروبي لوزارة الشئون اإلجتماعية 

MoSA 
جوبا

Nader.said-foqahaa@gopa.de خبير بارزنادر سعيد فقهاء
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 نظام احلماية املجتمعية املشتركة 
 مساعدة االحتاد األوروبي لوزارة الشئون اإلجتماعية 

MoSA 
جوبا

Michael.Gerike@gopa.de قائد فريقميشيل جريك

taawon@taawon4youth.org شادي زين الدينمؤسسة تعاون حلل النزاعات

  نبيل معديمركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 

  عال قرارة)UNDP( برنامج األمم املتحدة للتنمية

  هاني هندية)UNDP( برنامج األمم املتحدة للتنمية

Maha.abusamra@undp.orgمدير برامج احلوكمةمها ابو سمرة)UNDP( برنامج األمم املتحدة للتنمية

)UAWC( زاهر علياناحتاد جلان العمل الزراعي Info@uawc	pal.org

  خالد مبيضاحتاد اجلمعيات اخليرية/ القدس

رئيس العالقات رنا خطيبمؤسسة التعاون
الدولية

khatibr@welfare.org

welfare@jwelfare.orgمدير عام متارا متيميمؤسسة التعاون

رئيس العالقات سلوى درويشمركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي
الدولية

salwad@wclac.org

aabusrour@waclac.orgمدير البرامجأمل أبو سرورمركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي

pal.org	director@wsc مديرة العامساما عويضةمركز الدراسات النسوية

donia_elamal2002@yahoo.comاملدير العامدنيا االمل اسماعيلجمعية املرأة املبدعة

Graduates74@gmail.comمدير تنفيذياميان صورانيجمعية اخلريجات

aboeman2005@hotmail.comرئيس مجلس ادارةابراهيم معمراجلمعية الوطنية للدميقراطية والفنون

mtayssir@hotmail.comمدير اقليميتيسير محيسنمنظمة التنمية الزراعية

yousridarwish@gmail.comرئيسيوسف درويشاإلحتاد العام للمراكز الثقافية

amal_sy@hotmail.comمدير تنفيذيامال صياممركز شئون املرأة

Naim.kabaja@atfaluna.netمدير تنفيذينعيم كباجةمركز اطفالنا

emaddarweesh@yahoo.comرئيسعماد درويشجمعية انقاذ املستقبل الشبابي

Kcca.1992@gmail.comرئيسمحمد زيارةمركز الكرامة للثقافة والفنون

info@mezan.orgاملدير العامعصام يونسمركز مازن حلقوق اإلنسان

Khalil@ aldameer.org املدير العامخليل ابو شمالةمركز الضمير حلقوق اإلنسان

Raji.sourani@gmail.comاملدير العامراجي صورانياملركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان

gz@palnet.com	watcاملدير العامنادية ابو نحلةاللجان الفنية لشئون املرأة

GCMHP - املدير العاماحمد أبو طواحينةبرنامج غزة للصحة النفسيةamal@gcmhp.net

PNGO املنسق العامأمجد الشواشبكة املنظمات األهلية الفلسطينية بغزةpngo@palnet.com

IRPAL Gaza - رئيس البرامجصالح تايهاإلغاثة اإلسالمية بفلسطنيs.tayeh@irpal.ps

)ACAD( 599606642املدير العاممحسن ابو رمضاناملركز العربي للتنمية الزراعية

املدير العامعمر شعبان  بالثينك
info@palthink.org 
omarhso@hotmail.com

asabawi@afsc.psاملدير اإلقليميآمال السبعاويكويكرز/ غزة

cfta@palnet.comنائب مديرماجدة السقاجمعية الثقافة والفكر احلر
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املدينة/ االسماسم املؤسسة
بريد الكتروني / تليفونالقرية

Bentalreef2000@yahoo.comدورا اخلليل بنت الريف جمعية تنمية املرأة

Bentalreef2000@yahoo.comدورا اخلليلعيدة خليل عبد القاسم الهنديبنت الريف جمعية تنمية املرأة

اخلليل زهية اسماعيل الشهراويجمعية املريض احملتاج اخليرية
info@needy	patient.org 
needy.patient@yahoo.com

hoharity@palnet.comاخلليلعفاف هليكهملسة من األمل للدعم النفسي

العروب اكرام عودة أبو داودجمعية نساء العروب اخليرية
اخلليل

9964286

Hebron@yahoo.com	Blindاخلليلأجناد زهرةاجلمعية اخليرية للمكفوفني

العروب ماسة عبد اخلالق غنامجمعية نساء العروب اخليرية
اخلليل

599817796

hantasha@hotmail.comدورا اخلليلعبد الهادي هنتاشجمعية املتقاعدين اخليرية

Happy.home@yahoo.comاخلليلربا متيميجمعية البيت السعيد اخليرية

info@lrej.orgرام اهللMohid Ghazewnehمركز أبحاث األراضي

arc.org	Khalil@palرام اهللخليل سهيهااإلغاثة الزراعية الفلسطينية

snazzal@bisan.orgرام اهللسها نزالمركز بيسان

Ismaelga2000@yahoo.comرام اهللاسماعيل زيادةجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

shathaodeh@hotmail.comرام اهللشذي عودةاحتاد جلان الرعاية الصحية

رام اهللمحمد سالمةواصل
Wasil.center@yahoo.com 
599742474

 رام اهللمحرم برغوتيPYU احتاد الشباب الفلسطيني

raed@arij.orgبيت حلمرائد عبد ربهمعهد األبحاث التطبيقية/ القدس

Ibrahim@musawa.psرام اهللابراهيم برغوتيمساواة

dqurie@pngo.netرام اهللدعاء كوريشبكة املنظمات األهلية الفلسطينية

Tpfs96@yahoo.comرام اهللمحمد مصلحجمعية اصدقاء مرضى الثالسيميا

jarrar@hotmail.com	Salجننيعبد اهلل جرارمركز املعلم املبدع

Faisal_mousa@yahoo.com فيصل عطا محمود موسىجمعية ماركة اخليرية

Qawoch_2005@yahoo.comقباطيةفدوى كميلجمعية قباطية النسائية

Pfs_jenin@yahoo.comجننيصوفيا غامنجمعية أصدقاء املريض

Ahmadshalabe79z@yahoo.comجننيملك شلبيجمعية نساء الغد

 جننياسراء عبيدجمعية لذلك نحن ال ننسى

wedadsalameh@gmail.comبوركنيوداد عارف يوسف سالمةجمعية سيدات برقني

ابراهيم محمد”Muzaher جمعية طيبة اخليرية
Abdallah Jabareen

 الطيبة

Suz_jr@yahoo.comجننيسوزان اسماعيل جرارجمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

Najda_jenin@yahoo.comجننيمتام قانويجمعية اإلنقاذ االجتماعية

Leenaallaze24@hotmail.comجننيلينا داود يوسفجمعية النساء املثقفات

ghadashadeed@hotmail.comجننيغادة شديدجمعية طوباس اخليرية

 PCSالهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير 
 جننيهالاملؤسسات غير احلكومية

سلفيتجيهان احمد منصورجمعية مروة للتنمية
Jihan_manssour@hotmail.com 
598914174

اسكابازهرة يوسف حربمركز سيدات اسكاكا
zahrahrd@outlook.com

599839290

اسكاكاليتدال أحمد حربمركز سيدات اسكاكا
Adool_1974@hotmail.com

599458634

Ranya.badah@yahoo.comفرخةرانية محمدجمعية االيادي البيضاء اخليرية

فرخةسارة محمد مهناجمعية األيادي البيضاء اخليرية
saramohra@gmail.com 
599371227 
598847790

598060786الزاويةريهام محمد حسنجمعية الزوايا اخليرية للمرأة

597204201قلقليةخالد نزالجمعية وطن

Cultural Forum Society599187921قلقليةخالد جابر

nabdalfatah@gmail.comسلفيتنشأت عبد الفتاحMarda جمعية ماردا

رام اهللنصفت خميش PSDشركاء في التنمية املستدامة
nasfat@psdpal.org

nasfatm17@yahoo.com

595080400طولكرمسواكي سهرورجمعية جلان العمل االجتماعي

Qakorh School Health Association
92676504طولكرمعمر نصر اهللجمعية الصحة املدرسية

ملحق )3(: قائمة بأسماء األفراد والمؤسسات المشاركين بإجتماعات المجموعات المركزة
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طولكرممحمد هاني حطباصدقاء املريض جمعية خيرية - طولكرم
Pfs_society@yahoo.com 
5920678228

598903442حارسزهيرة محمد أبو وازه اجلمعية اخليرية النسائية للعمل االجتماعي

597922905يدياعيدة أحمد طهنادي بيديا للشباب

598117819دير إستياهيام احمد عقلجمعية دير استيا اخليرية النسائية

599949262بورقنيسمير احمد عبد اهللجمعية سيدات بورقني

598158756بورقنيسحر سمارةجمعية سيدات بورقني

595595558بورقنيكمال سمارةجمعية باقة احلطب اخليرية

599609060 رامي عبد القادر صوانجمعية الوحدة اخليرية

598905645برقنيجنان سمارةجمعية سيدات برقني

595035875كفل حارسإلهام عبد احلميد الكاكمركز احلياة الثقافي

597952996عتيلمرمي محمدجمعية التراث والوعي

Rateb_bakri@yahoo.comاخلليلراتب البكرياجلمعية اخليرية للمكفوفني

hantasha@hotmail.comدورا اخلليلعبد الهادي هنتاشجمعية السالم الفلسطينية

hantasha@hotmail.comدورا اخلليلعبد الهادي هنتاشجلنة حماية األرض

C_hebron@yahoo.comاخلليلكمال القواسمةاجلمعية اخليرية االسالمية-اخلليل

C_hebron@yahoo.comاخلليلرفعت رصرصاجلمعية اخليرية االسالمية-اخلليل

Ma’moon Abdallah جمعية سيدات اخلليل اخليرية 
Ibrahim Sultanاخلليل 

Monjed_1@hotmail.comاخلليلمنجد اجلابرياجلمعية اخليرية االسالمية-اخلليل

02-2299958اخلليلأسامة غامنجمعية ابراهيم اخلليل اخليرية

0599678173 /2299958-02اخلليلعبد املجيد اخلطيبجمعية ابراهيم اخلليل اخليرية

rubatamimi@yahoo.comاخلليلربا متيميجمعية سيدات اخلليل اخليرية 

info@ahli.orgاخلليلباسم النتشجمعية أصدقاء املريض

kefah.ajarma@lajee.orgمخيم عايدةكفاح عجرمةمركز الجئ

habshe88@hotmail.comمخيم عايدةمحمد يوسفمركز شباب عايدة

مخيم ناجي عودة laylac مركز العمل الشبابي للتنمية املجتمعية 
الدهيشة

naji.owdah@gmail.com

aidajqwasim@yahoo.comمخيم عايدةسمير عودةاللجنة الشعبية - مخيم عايدة

aabusrour3@gmail.comمخيم عايدةعبد الفتاح أبو سرورجمعية الرواد

amira.abusroor@gmail.comمخيم عايدةأميرة أبو سرورجمعية الرواد

2794667-02العيزريةجنوى العلميجمعية اصدقاء دار االيتام االسالمية

6271958-02القدسسعاد نينوجمعية حامالت الطيب االرثوذكسية

القدسمنى كرمتمركز السالم للمكفوفني
Pc4b@netwision.net.rs 
02	5821222

6283058-02القدسلينا مؤسسة األميرة بسمة

القدسعليى صالح خميسبيت الرحمة االسالمي للمسنني
Alis.khamiss@hotmail.com 
544873733

القدسمتارا توفيق متيميالرؤيا الفلسطينية
tamara@palvision.ps 
599640523

القدسنهال صبريجمعية الرازي للثقافة واملجتمع
Alrazi2002@gmail.com 
584664080

القدسمنى أبو الديبجمعية حماية االسرة الفلسطينية
fo@pfppa.org 
522664946

pm@ucs_pal.orgالقدسخالد مبيضاحتاد اجلمعيات اخليرية 

alhudajer@hotmail.comالقدسنور الدين اسحاقجمعية دار الهدي اخليرية

6284746 -02القدسسعد محمدجمعية املقاصد اخليرية

6284111 -02القدسداود عطا اهللجمعية سيدة البشارة للروم الكاثوليك

abu.baraket@gmail.comالقدسعلي بركاتجمعية القدس للرفاه والتطوير

 The House of Female Refugee
Societyالقدساعتدال أشهبitedal.a@gmail.com

zalatimo_fayzeh@yahoo.comالقدسفايزة داود زلتيمومؤسسة دار الطفل العربي

522407436بيت حنينامحمد شاكر عبد اهللجمعية جلنة املعارف اخليرية احمللية - بيت حنينا 

6565869 -02بيت حنيناخولة عبد اهلل جمعية جلنة املعارف اخليرية احمللية - بيت حنينا 

القدسسمير محمد عمروجمعية شباب البلدة القدمية
oldcitydy1990@yahoo.com 
02	6262023

 بيت صفافاحليمة النيجمعية سيدات بيت صفافا

6482231 -02بيت صفافامي النيجمعية سيدات بيت صفافا

القدسنفني عزاجلمعية العربية للمعاقني حركيا
eniveen@gmail.com 
02	 6262585

 القدسيوسف قيرياحتاد اجلمعيات اخليرية 
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مدينة/قريةبريد إلكتروني/ تليفوناالسماجلهة

مؤسسة األصدقاء لذوي اإلحتياجات 
اخلاصة

alasdiqaa@hotmail.comاياد أبو غالي
رفح

 2134111

جمعية النجدة
2009@hotmail.com	najda	alرنيم اجلبالي

غزة
 599830735

مركز خدمات البريج )نادي الشباب(
476354@hotmail.com	samأسامة الكرونز

البريج
 597227754

مركز خدمات البريج )نادي الشباب(
boss@hotmail.com	thetigعلي النباهني

البريج
 599108049

مركز األبحاث واالستشارات القانونية 
CWRLC للمرأة

s.abusaied@hotmail.comسنابل أبو سعيد
غزة

 599334227

مركز األبحاث واالستشارات القانونية 
CWRLC للمرأة

pal@hotmail.com	cwlrcسامح ابو قيشاوي
غزة

 598887055

مركز األبحاث واالستشارات القانونية 
CWRLC نبيل موسىللمراةcwlrc	pal@hotmail.comغزة

زينب جودةجمعية تنمية املرأة والطفل
z.fayez.jouda@hotmail.com

البريج
21910225

عادل املغربيمنتدى البريج الثقافي
b_culture@mail.com

البريج
2565280

محمود شلتوتجمعية املغازي للتأهيل املجتمعي
mcrs94@yahoo.comاملغازي

2130495 

جمال أبو يوسفمركز خدمات النصيرات )نادي شبابي(
ism.10@hotmail.com

نصيرات
8910349

مؤسسة الكرمل للثقافة والتنمية 
أمين الهوراإلجتماعية

karmel93@hotmail.com
نصيرات

599677430

دير البلحDscc-deirelbalah@hotmail.comسليمان شاهنينادي دير البلح الشبابي

حسام رضواندار الشباب للثقافة والتنمية
husam_radwan1@yahoo.com

جباليا
2681666

ابراهيم عرفاتاجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون 
ibr.arafat@hotmail.com

رفح
599843404

انعام حلسجمعيز زاخر لتنمية املرأة
info@zakher.org

شجاعية/ غزة
599609112

جودت جودةاملركز الطبي املجتمعي
cmc_press@yahoo.com

غزة
599737255

دنيا االمل اسماعيلجمعية املرأة املبدعة
creativewomen2009@hotmail.com

غزة
2884439

دير البلحyouthcenter_d.balah@hotmail.comجمال البحيصيمركز خدمات دير البلح )نادي شبابي(

زيد العبدجمعية األمل للتأهيل
elamalrafah@hotmail.com

رفح
2136779

د. صفوت ديابجمعية جباليا للتأهيل
s.diab@jabrs.org

جباليا
595288554

حمدي تنيرمركز خدمات خانيونس )نادي شبابي(
hamdi	taner@yahoo.com

خانيونس
599464138

محمد صباحاجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون 

info@nsdl.org.ps

رفح msabah46@gmail.com

9100054 ,9240512

غزةe.abusedo@hotmail.comاشتياق أبو سيدواجلمعية الوطنية للتأهيل

فريد الزيناتيمركز خدمات النصيرات )نادي شبابي(
ClubKhnuseirat@outlook.com

نصيرات
597500457

جودت جودةاملركز الطبي الفلسطيني
joudat@hotmail.com

زوايدة
599748213

جمال البحيصياإلحتاد الفلسطيني لكرة السلة
Pal	nuc@hotmail.com

غزة
598815237

جبالياJamal.abu.habell@gmail.comجمال أبو هبيلاللجنة الشعبية لالجئني

محمد املزينمركز خدمات رفح )نادي شبابي(
youthcenter_Rafah@hotmail.com

رفح
592888594

ابراهيم عاشورجمعية انقاذ املستقبل الشبابي
ashour@syfpal.org

غزة
59901192

د. مصطفى عبد الوهابجمعية املعاقني حركيا
sphpgaza@yahoo.com

غزة
2838847

اسالم خضر بدوانجمعية اخلريجات
eslam	kh@windowslive.com

غزة
599622765

أشواق رحميجمعية اخلريجات
ashwaq_palestine@hotmail.com

غزة
599224823

شيرين أبو درويشجمعية البرامج النسائية
info@wpa.ps

خانيونس
592149998

أميرة جمال عياشجمعية البرامج النسائية
queen_1989_5@hotmail.com

خانيونس
599767716

ملحق )4( : األشخاص والمؤسسات المشاركة في لقاءات المجموعات البؤرية - غزة
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