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قاموس المصطلحات 
 
 
 

شخص أو مإسسة عاملة فً نظام المساعدات الدولٌة التنموٌة أو المساعدات اإلنسانٌة أو فً : فاعل المساعدة
 .مجال أخر من مجاالت نظام المساعدات الدولٌة

 
 

شخص أو مإسسة إستلم دعم مادٌا لتنفٌذ أنشطة تنموٌة أو إنسانٌة أو ٌستفٌد بطرق مباشرة أو : مستلم المساعدة
 .ؼٌر مباشرة من هذا الدعم

 
 

أوالحكومٌة والقطاع  وذلك لتمٌٌزه عن القطاعات العامة" القطاع الثالث"والمعروؾ أٌضا ب: المجتمع المحلً
المجتمع المحلً مكون من نشطاء أفراد ومإسسات عادة ما ٌعملون بشكل تطوعً لخدمة المصلحة . الخاص
. العامة

 
 

وهً مشروطة .  مساعدات مدعومة من قبل الحكومات ألهداؾ تنموٌة طوٌلة األمد:المساعدات التنموٌة
 .بالؽالب

 
 

المقصود فً  سٌاق هذه المسودة . شخص أو مإسسة تمنح مساعدات مادٌة لضمان رفاهٌة المستفدٌن: : المانح
. الدول والحكومات المانحة

 
 

 أشخاص ومإسسات تقوم بؤعمال المجتمع المدنً ضمن مجتمعها المحلً وعادة :المجتمعات المدنٌة القاعدٌة
 . بشكل تطوعً وهً بذلك  تختلؾ عن مإسسات المجتمع المدنً الرسمٌة وكوادرها المهنٌة

 
 

. وهً موجهة لإلؼاثة والطوارىء وقصٌرة األمد مساعدات مدعومة من قبل حكومات: المساعدات اإلنسانٌة
 .وتحكمها األعراؾ والمبادىء الدولٌة كالنزاهة والحٌادٌة

 
 

 .  وهً تعمل فً سٌاق بلدان عدة وفً الؽالب فً ؼٌر موطنها األم:المنظمات الدولٌة الغٌر حكومٌة
 
 

.  هً منظمات ؼٌر ربحٌة تعمل فً الصعٌد الوطنً أو المحلً:المنظمات الغٌر حكومٌة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شكر وتقدٌر
 

نتقدم بالشكر والتقدٌر للدكتورة نورا مراد لستر المإِسسة والمدٌرة التنفٌذٌة السابقة لمإسسة لدالٌة على قٌادتها 
أنظر ملحق ب لقابمة )ونشكر أٌضا جمٌع الذٌن شاركوا ودعموا ورشات العمل . لهذه الدراسة وكتابة التقرٌر

. وشاركوا فً عملٌة المطالبة بحقوقهم من خالل تبادل الخبرات واالمال فً إحداث التؽٌٌر(. الكاملة
: كذلك فإن هذا المشروع لم ٌكن ممكنا بدون أولبك الذٌن ساعدوا فً تسجٌل المالحظات خالل ورشات العمل

رندة هالل، هداٌة شٌمون، شاهرة شلبً، عبدالفتاح أبو سرور، تحرٌر عتٌق، منى خضر، إفراج سعدي و لٌزا 
رندة : والمتطوعو البحث الذٌن ساعدوا فً تصمٌم منهجٌة البحث وفً تحلٌل نصوص ورشات العمل. بنؽالً

.  هالل، خلٌل نخلة، لٌزا بنؽالً، عَزة الشعٌبً، رامً حناوي، وبام حمودة، محمد خلؾ وصبري
: ونعرب عن إمتناننا لجهود المتطوعٌن الذٌن ساهموا بشكل كبٌر فً تصمٌم البحوث والتعلٌق علٌها فً التقرٌر

، مورؼن كوبر، عبدهللا دكٌدك، و (رسومات الكرتون)كرستٌنا برمنهارمز، برشان ثالٌازنجم، عامر شوملً 
. تٌربو دزاٌن

بٌتر شافر، كاثرٌن لستر، روبن : الشكر أٌضا ألولبك الذٌن قاموا بالتعلٌق على مسودات سابقة من هذا التقرٌر
:  والذٌن سنحوا فرصا لتقدٌم األفكار الواردة فً هذا التقرٌر. ماٌرز، كلٌر شوتن، كاثرٌن سمٌث، ٌوخن ستول

. لقاء مإسسة سٌنرجوس للزمالء العالمٌٌن فً نمٌبٌا والملتقى العالمً للعطاء اإلسالمً فً قطر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لتمكٌن التنمٌة" ساعداتالم"إصالح : تمهٌد 
 

عن البحث الذي هو جزء من محاولة من جانب الجهات العاملة من قطاعات المجتمع اً ورقة تقرٌرتقدم هذه ال
حق ة، ال تحترم  نظام المساعدات الدولٌة، التً، من وجهة نظر مإسسة دالًمناداة بتحسٌنالمدنً الفلسطٌنً لل

 .الفلسطٌنٌٌن فً تقرٌر مصٌرهم
 

مجموعة متنوعة من الناس وهم — العاملة فً المساعدات الدولٌةوٌتناول التقرٌر فً المقام األول المجموعات
ضحٌات شخصٌة كبٌرة لمعالجة الفقر والمشاكل ن كثٌراً ما ٌقدمون جهوداً وتالذيعموماً وحسن النٌة ذوو 

، نحن ٌنكون مثالًنعلى الرؼم من أننا قد ال "ٌقولون، حٌن فهم ت ونظراً لحسن نواٌاهم، فمن الم.العالمٌة األخرى
 األفراد بدالً من التركٌز على المشاكل داخل ئ عنطاخٌدافع بشكل هذا الموقؾ  لكن ."نستطٌعأفضل ما نقوم ب
 .اإلصالح التً تشتد الحاجة إلٌهٌحبط خنق التعلم وي نهإ. النظام

 
أٌضاً المجتمع المدنً الفلسطٌنً وؼٌره من المجتمعات المدنٌة التً تعتمد على المساعدات فً الورقة  تناشد

ال ٌمكن  ؛مساعداتن دوراً حاسماً فً نظام الوالفلسطٌنًٌلعب ، حٌث ساعداتللم ن كمتلقًٌ.جمٌع أنحاء العالم
 .تؽٌر دون قٌادتهمي أن ه دون مشاركتهم، وال ٌمكنعلى حالهلنظام البقاء ل
 
 ساعد؟على هذا الدعم أن يلٌس من المفترض أ
 

ٌبدو أن ال أحد راض حقاً عن نظام المساعدات الدولٌة 
 فاالنتقادات من قبل المفكرٌن فً مجال التنمٌة .كما هو

تنتشر بسرعة حتى ال ٌكاد ٌكون هناك الوقت 
ٌركز بعض  1.لقراءتها، ناهٌك عن تنفٌذ توصٌاتها

النقاد على الكمٌة الهابلة من األموال التً تنفق من 
دون تخفٌض مقابل لحالة الفقر؛ فً حٌن ٌركز البعض 

اآلخر على التباٌن فً تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ضمن 
ممارسة المانحٌن العملٌة، ما ٌقوض من فعالٌة 

. واستدامة نتابج التنمٌة
 

رداً على ذلك، فقد بدأ المانحون الدولٌون باتخاذ 
إعالن بارٌس، : خطوات من أجل تحسٌن أدابهم، منها

خطة عمل أكرا، وؼٌرها من المبادرات اإلنمابٌة تعبر 
عن خطوة ربٌسٌة نحو االعتراؾ بالحاجة إلى نماذج 

 ولسوء الحظ، .جدٌدة فً التنمٌة الممولة بالمساعدات
فً حٌن أن إجراءات تنسٌق ومواءمة المساعدات قد 

بدأت، ٌبدو أنها فقط تضٌؾ مستوى آخر من 
 . البٌروقراطٌة إلى نظام معقد بالفعل

المساعدات مقابل العطاء 
 

تختلؾ ( موضوع هذه الورقة)المساعدات الرسمٌة 
عن العطاء، الذي ٌشٌر إلى األفراد أو المنظمات الذٌن 

ٌساهمون بمواردهم الخاصة بشكل استباقً ومتعمد 
. لخدمة قضٌة من اختٌارهم

 
ٌشارك معظم الناس فً المساعدات الرسمٌة إما 

كمواطنٌن لحكومات متلقٌة للمساعدات، أو كدافعً 
 وٌمكن تحوٌل .ضرابب لحكومات تقدم المساعدات

من حكومة إلى حكومة ( 1)هذه المساعدات الرسمٌة 
مباشرة أو عن )كدعم للمٌزانٌة أو تموٌل مشارٌع 

طرٌق الوكاالت المتعددة األطراؾ مثل البنك الدولً 
من حكومة إلى منظمة أهلٌة ( 2 )؛(أو األمم المتحدة

دولٌة إما لتنفٌذ مشارٌع أو إلعادة المساعدة لمنظمات 
مباشرة من حكومات ( 3)؛ أو (أو محلٌة)أهلٌة وطنٌة 

. إلى منظمات أهلٌة وطنٌة فً الدول المتلقٌة

 
واألهم من ذلك أن التنسٌق الموجود عادة ما ٌكون بٌن المنظمات الدولٌة الكبٌرة، ولٌس بٌن هذه المنظمات 

. وحكومات الدول المتلقٌة والمجتمع المدنً المتلقً
 

مجموعات المجتمع المدنً فً الدول المتلقٌة ؼٌر راضٌن أٌضاً، لكن أصواتهم، فً معظمها، لم تعطى مجاالً 
 قد ٌكون أحد األسباب أن المتلقٌن ٌسكتون أنفسهم خوفاً من إؼضاب المانحٌن الذٌن .فً الخطاب العالمً

 نحن نرى أن المجتمع . وقد ٌكون سبب آخر أنه حٌن ٌقومون بالشكوى، ال ٌتؽٌر إال القلٌل.ٌعتمدون علٌهم
المدنً المتلقً، ال سٌما مإسسات المجتمع المدنً المحلً المإلفة من الفقراء الذٌن ٌعملون بشكل جماعً لخدمة 

ٌّمة إلى مشاكل نظام المساعدات الدولٌة الراهن . مجتمعاتهم المحلٌة، ٌمكنه أن ٌقدم نظرة فرٌدة وق
 

 كشف العواقب غٌر المقصودة لالعتماد على المساعدات
 

                                                 
1
 . ب للقراءات الموصى ةهاالملحقهظر أ  



 كانت مإسسة دالٌة تسمع الشكاوي ضد نظام ،2007منذ إنشابها كؤول مإسسة مجتمعٌة فلسطٌنٌة فً عام 
 وٌبدو أن العدٌد من السٌاسات واإلجراءات، فً .المساعدات الدولٌة من مجموعات المجتمع المدنً الفلسطٌنً

حٌن ربما ُتبرر من وجهة نظر المانحٌن، لها تؤثٌر ضار على قدرة المجتمع المدنً الفلسطٌنً فً أن ٌكون 
 .مسإوالً أمام مجتمعاته المحلٌة  وٌكون مستداماً 

 

من هً الجهات العاملة فً المساعدات؟ 
 

تشمل الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات المانحٌن 
مثل األمم )الحكومٌٌن، والهٌبات المتعددة األطراؾ 

والمنظمات األهلٌة الدولٌة،  ،(المتحدة والبنك الدولً
والمنظمات األهلٌة الوطنٌة، والمنظمات المجتمعٌة 

المجموعات المحلٌة المنظمة بشكل رسمً أو )المحلٌة 
 وشبكة وكاالت التنمٌة للربح، ،(ؼٌر رسمً

واالستشارٌٌن، والبابعٌن، وؼٌرهم الذٌن ٌخدمون نظام 
 الحكومات المحلٌة، .المساعدات وٌستفٌدون منه

" المستفٌدون"والمهنٌون والجمعٌات الصناعٌة و
 عموماً، .ٌلعبون أٌضاً دوراً هاماً فً نظام المساعدات

ٌمثل المانحون الدولٌون الجهة التً تعطً، فً حٌن 
. ٌمثل المانحون المحلٌون الجهة التً تتلقى

فً الواقع، تؤسست مإسسة دالٌة على أساس البحوث 
والتً سعت  2006-2005التً أجراها مإسسٌها فً 

إلى فهم أعمق لمشكلة االعتماد على المساعدات 
 وحتى فً ذلك الحٌن، دافع عدد قلٌل من أكثر .الدولٌة

من نشطاء المجتمع المدنً والعاملٌن فً  150من 
 وقد .التنمٌة، الذٌن تمت مقابلتهم، عن نظام المساعدات

اشتكى معظمهم عن األجندات المدفوعة من الجهات 
المانحة، وإهدار الموارد، والممارسات االحتٌالٌة 

سواء من جانب المانحٌن أو المتلقٌن من المنظمات )
 وصعوبة الوصول إلى تلك المساعدات من ،(األهلٌة

قبل النشطاء المحلٌٌن الذٌن هم فً أفضل وضع لتقدٌم 
. مساهمات حقٌقٌة على أرض الواقع

 
الجدٌر بالذكر أن معظم الذٌن تمت مقابلتهم قالوا أن هناك حاجة إلى المساعدات الدولٌة، على الرؼم من عواقبها 

لكنهم قالوا أن إدارة المساعدات تتم حالٌاً بطرٌقة تضعؾ المجتمع المدنً الفلسطٌنً من . السلبٌة ؼٌر المقصودة
على المدى الطوٌل، ٌصبح هناك عدم ثقة فً . خالل تقوٌض األجندات وتجاهل القٌادة وإحباط المبادرة المحلٌة

المإسسات المحلٌة ألن المجتمعات تنظر إلى المنظمات األهلٌة بؤنها تخدم أجندات المانحٌن األجنبٌة، بدالً من 
. المحلٌة

 
 وٌشٌر أولبك ."ؼٌر مقصودة"بطبٌعة الحال، بعض الجهات المحلٌة الهامة ال تعتقد أن عواقب المساعدات تكون 

والحوافز االقتصادٌة لخدمة  (خاصة الؽربٌٌن)إلى الدوافع السٌاسٌة ؼٌر المتوازنة وؼٌر العادلة للمانحٌن 
وٌعتقدون أن المساعدات إلى فلسطٌن، وكذلك المساعدات . المصالح الذاتٌة التً هً فً صلب نظام المساعدات

إلى الشعوب األخرى التً تعتمد على المساعدات فً جنوب الكرة األرضٌة، هً ظالمة ومهٌنة للكرامة البشرٌة 
خصوصاً الدعم لمٌزانٌة السلطة الفلسطٌنٌة، ولكن )بشكل متعمد، وٌقترحون ببساطة أن نرفض المساعدات 

وهناك آخرون، فً حٌن ٌسلمون بؤن المانحٌن ٌمثلون الحكومات ذات (. أٌضاً المساعدات للمجتمع المدنً
المصالح السٌاسٌة التً لن تتؽٌر بسهولة، ٌعتقدون أنه ٌمكن إصالح بعض سٌاسات وإجراءات المساعدات، 

.  على األقل فً المدى القصٌر- وبالتالً تحسٌن أثر المساعدات بشكل كبٌر 
 

 من أجل المضً قدماً فً النقاش الدابر حول المساعدات الدولٌة وماذا بإمكاننا نحن ،2009-2010فً 
الفلسطٌنٌٌن أن نفعل نظراً العتمادنا علٌها، أخذت مإسسة دالٌة زمام المبادرة لتشجٌع المجتمع المدنً 

الفلسطٌنً على التعامل مع المانحٌن الدولٌٌن كؤطراؾ متساوٌٌن، على علم بحقوقهم، معبرٌن عن احتٌاجاتهم 
لٌس لدٌنا خٌار سوى قبول "بكرامة، ومتجاوزٌن الموقؾ ؼٌر الدقٌق والمهٌن لإلنسانٌة نظراً للتبعٌة، بؤن 

 تعطً هذه الورقة تقرٌراً عن المرحلة األولى من هذه المبادرة، والتً كانت عبارة ."المساعدات وفقاً لشروطهم
عن أبحاث لتمكٌن مإسسات المجتمع المدنً المحلً من التعبٌر عن تجاربهم واعتراضاتهم ومقترحاتهم 

. وسوؾ تؤخذ بقٌة المبادرة شكالً كاستجابة لقراء هذه الورقة. بخصوص المساعدات الدولٌة
 

هل المانحون الدولٌون على استعداد لسماع آراء الفلسطٌنٌٌن؟ هل ٌتقبلون النقد، حتى لو لم ٌعبر عنه بشكل 
دبلوماسً أو كان مبنٌاً على فهم ؼٌر كاؾ لنظام المساعدات؟ هل باستطاعتهم التفكٌر فً أن بعض العملٌات 

الشابعة فً المساعدات الدولٌة بإمكانها فعلٌاً أن تحدث الضرر؟ 
 

ومن جهة أخرى، هل الناشطون فً المجتمع المدنً الفلسطٌنً سٌدركون مدى تورطهم بنهج هذا النظام؟ هل 
هم مستعدون لالعتراؾ أن مشاركتهم قد جعلتهم ٌحٌدون، لدرجة كبٌرة أحٌاناً، عن مسإولٌتهم فً االهتمام 



باألولوٌات المحلٌة؟ هل ٌقبلون اإلقرار أنه فً أحٌان كثٌرة، ٌسمحون ألنفسهم أن ٌكونوا محاسبٌن أمام المانحٌن 
الدولٌٌن بدالً من أمام المجتمعات التً ٌّدعون خدمتها؟ 

 
دعوة للتغٌٌر 

 
بإمكانها إعطاء – دراسة حالة – ٌتطلب اإلصالح تقٌٌماً صرٌحاً للنظام الحالً، وتمثل فلسطٌن مجسماً صؽٌراً 

. المانحٌن الدولٌٌن بصٌرة جدٌدة الحتماالت التؽٌٌر المنهجً
 

هل المانحون الدولٌون والناشطون فً المجتمع المدنً الفلسطٌنً على استعداد للتعامل مع بعضهم البعض من 
خالل نقاش مسإول عن كٌفٌة تحسٌن نظام المساعدات الدولٌة فً فلسطٌن من خالل إطار للحقوق؟ نحن نعتقد 

. ذلك
 

فً الحقٌقة، نحن نعتقد أنه من خالل التعامل البّناء داخل مإسسات المجتمع المدنً المحلً، بما فً ذلك 
: الناشطٌن المحلٌٌن، مع المانحٌن الدولٌٌن، باستطاعتنا

 
إصالح نظام المساعدات فوراً بطرق صؽٌرة لكنها هامة؛  (1)
النظر إلى أنفسنا وإلى بعضنا البعض بصورة مختلفة، محّولٌن العالقات ؼٌر المتساوٌة إلى  (2)

 عالقات مبنٌة على االحترام المتبادل وإطار من الحقوق؛
العمل سوٌة نحو آلٌات للمحاسبة وطرق مبتكرة أخرى تجعل نظام المساعدات ٌعمل لهدؾ  (3)

 التنمٌة؛ و
 .إعطاء اإللهام للتؽٌٌر اإلٌجابً فً مضامٌن أخرى تعتمد على المساعدات (4)

 
عن االعتراضات واالقتراحات التً لم ٌستطع الناشطون " الحدٌث بصوت عال"أول خطوة، كما نعتقد، هً 

من الممكن أن ٌجد البعض هذه . المحلٌون فً المجتمع األهلً الفلسطٌنً أن ٌعبروا عنها بشكل منظم من قبل
الوثٌقة قاسٌة، أو ٌشعروا بالتهدٌد من جراء فكرة أن المساعدات ال تساعد بالطرٌقة التً ٌعتقدون أنها ٌجب أن 

سٌقولون أن من ؼٌر الممكن إصالح نظام ؼٌر عادل . من الممكن أن ٌجد آخرون هذه الوثٌقة ضعٌفة جداً . تفعل
حتى هذه األصوات المحلٌة، من أماكن مختلفة ومنظمات ذات . بجوهره والمفروض بنا أن ننهً المساعدات

. أنواع مختلفة، ال تتفق دوماً، لكن محاولة فهمها ممكن أن تكون مجدٌة جداً 
 

هناك خطوات إضافٌة مقترحة . نرجو أن تقبلوا هذه الدعوة لنكتشؾ سوٌة كٌؾ بإمكاننا تحسٌن نظام المساعدات
ندعو القاربٌن لتفعٌل األفكار ومشاركتنا . فً هذه الوثٌقة لكنها تعتمد على مبادرة أولبك الذٌن ٌختارون المشاركة

. info@dalia.psلالنضمام إلٌنا على – بآرابهم 
 

 باحترام،
مإسسة دالٌة، فلسطٌن 

www.dalia.ps 
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 نداء من المجتمع المدنً الفلسطٌنً
 

الخطاب العالمً ٌحٌد عن المغزى 
 

هناك نوعان من الخطابات العالمٌة الناشبة فً مجال التنمٌة اللذان ٌفشالن على حد سواء فً معالجة الموضوع 
وفً حٌن أن أحد الخطابات ٌركز على التنمٌة القابمة على الحقوق بدالً من تلك . الحٌوي للحقوق فً المساعدات

القابمة على االحتٌاجات، ٌتعامل اآلخر مع فعالٌة المساعدات، وهً مناظرة تمهد الطرٌق للمنتدى الرفٌع 
حقوق ومع ذلك، ال ٌقوم أي من هذه الخطابات بمعالجة . 2011المستوى المقبل فً كورٌا فً أواخر عام 

.  متلقًٌ المساعدات فً تقرٌر المصٌر خالل عملٌة المساعدات
 

كل من مإسسات المجتمع المدنً المحلٌة والمجتمعات التً )أكثر وأكثر، ٌتم االعتراؾ بحق متلقًٌ المساعدات 
فً المضً بجدول أعمال التنمٌة الخاص بهم، لكن هذا ال ٌمتد إلى البت فً كٌفٌة استخدام الموارد ( تخدمها

 فإنهم ٌهّمشون فً عملٌة ،"للمستفٌدٌن"لذا، على الرؼم من خطاب التمكٌن والملكٌة المحلٌة . الدولٌة لصالحهم
. تماماً مثلما تهّمش الشعوب الفقٌرة والمحرومة فً جوانب عدٌدة من حٌاتها-  المساعدات 

 
.  كما تمارس حالٌاً، لها خطر التسبب بالضرر نفسه الذي تّدعً معالجته،"المساعدات"فً نهاٌة المطاؾ، 

 
 فلسطٌن حالة قصوى، ولكن لٌست فرٌدة

 
 هم أكبر المتلقٌٌن حسب الفرد للمساعدات الدولٌة اإلنسانٌة 2الفلسطٌنٌون فً األرض الفلسطٌنٌة المحتلة

إلى ما ( 2009( )ماس)وتشٌر دراسة حدٌثة نشرها معهد أبحاث السٌاسات االقتصادٌة الفلسطٌنً . والتنموٌة
 ازدادت المساعدات الخارجٌة إلى الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة بنسبة أكثر ،2008و  1999بٌن عامً : "ٌلً
وتهدؾ هذه المساعدات للحد من الفقر، وزٌادة " .ملٌار دوالر أمٌركً سنوٌاً  3,25٪ لتصل إلى 600من 

. احترام الحقوق وتعزٌز االستقرار
 

لكن فً حٌن تنفق الملٌارات من الدوالرات، فإن قلٌل 
. جداً من التنمٌة ٌجري، وأقل من ذلك بشكل مستدام

تشٌر العدٌد من تقارٌر البنك الدولً واألمم المتحدة 
إلى استمرار الفقر وعدم المساواة والعنؾ، وتدمٌر 

البنٌة التحتٌة، وانعدام سٌادة القانون، والبطالة، وعدم 
إمكانٌة الحصول على الخدمات األساسٌة، وفقدان 

األرض وحقوق األراضً، والقٌود على التنقل، 
والتشرٌد القسري وانعدام األمن الؽذابً واالكتباب 

. المزمن وأمراض نفسٌة أخرى
 

لذا، فً حٌن ازداد االعتماد على المساعدات، فمن 
عابد "الواضح للجمٌع أن جوانب بناء الدولة فً 

إن - الموعود من المجتمع الدولً لم تر النور " السالم
. كانت، فً الواقع، مقصودة فً األصل

 ماذا عن الفلسطٌنٌٌن فً إسرائٌل؟
 

المواطنون الفلسطٌنٌون فً إسرابٌل، الذٌن هم جزء ال 
ٌتجزأ من وال ٌنفصل عن المجتمع الفلسطٌنً، 

ٌخضعون أٌضاً لتحلٌالت مشوهة من المانحٌن وقٌود 
صارمة، وإن كانت مختلفة عن تلك التً تفرض فً 

العدٌد من المانحٌن ال . األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة
ٌدعموا الفلسطٌنٌٌن داخل إسرابٌل ألن إسرابٌل ال 

تعتبر دولة نامٌة، متجاهلٌن حقٌقة أن تنمٌة ؼٌر الٌهود 
. محدودة ضمناً فً دولة نصبت نفسها كدولة ٌهودٌة

ومن المفارقة أن جهات مانحة أخرى ال تمّولهم بسبب 
المقاطعة ضد إسرابٌل؛ وبعبارة أخرى، فهً ال ترؼب 

والنتٌجة . فً مساعدة إسرابٌل اقتصادٌاً عن ؼٌر قصد
هً أن ٌتم ترك هذه الشرٌحة المهمة من السكان 

الفلسطٌنٌٌن مع خٌارات قلٌلة للتموٌل، ومعظمها من 
المنظمات الصهٌونٌة مع األجندات السٌاسٌة ؼٌر 

. المقبولة أحٌانؤً 

 
 .نظام المساعدات ؼٌر مسإول عن معاناة الفلسطٌنٌٌن، لكنه كذلك لم ٌتجاوب بشكل كاؾ
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 وهٍ تشُز إنً انضفت انغزبُت ولطاع غزة 



 

 
عملٌات التموٌل تحّول الموارد بعٌداً عن أولوٌات التنمٌة المحلٌة 

 
كما هو الحال فً ؼٌرها من البٌبات التً تعتمد على المساعدات، فقد نصب نظام المساعدة فً األراضً 

الفلسطٌنٌة المحتلة نفسه وأُعطً القوة المفرطة لتوجٌه الموارد وفقاً لتوجهات المانحٌن السٌاسٌة وأولوٌاتهم 
. ٌتم تضمٌن الفلسطٌنٌٌن إلى حد ما، لكنهم تقرٌباً ال ٌخولون أبداً فً صناعة القرار. وقٌمهم

 
لذا، على الرؼم من الدعم الدولً المزعوم لمبدأ تقرٌر المصٌر المكرس فً القانون الدولً، فلٌس للفلسطٌنٌٌن 

لكن أٌضاً بسبب التؤثٌر - لٌس فقط بسبب االحتالل اإلسرابٌلً - أي سٌطرة، ولهم تؤثٌر صؽٌر جداً على حٌاتهم 
. المهٌمن والمشوه لنظام المساعدات

 
 منهجٌة البحث

 
عقدت مإسسة دالٌة ورشات عمل تضمنت حلقات نقاش مع مجموعات المجتمع المدنً العاملة  2010فً عام 

وعلى وجه التحدٌد،  3(.سرابٌلإ)فً مختلؾ أنحاء الضفة الؽربٌة بما فٌها القدس؛ وقطاع ؼزة؛ والناصرة 
عقدت ورشات عمل فً بٌت لحم، أرٌحا، جنٌن، قلقٌلٌة، الخلٌل، شمال ؼزة، وسط ؼزة، جنوب ؼزة، ورام 

التً تمثل ( بنؽو)كانت إحدى حلقات النقاش مبنٌة على دعوة ألعضاء شبكة المنظمات األهلٌة الفلسطٌنٌة  4.هللا
وٌمكن . أكبر المنظمات األهلٌة، التً تتلقى فٌما بٌنها الؽالبٌة العظمى من المساعدات الدولٌة فً فلسطٌن

  .(أ)اإلطالع على قابمة المشاركٌن الكاملة من مجموعات المجتمع المدنً فً الملحق 
 

تم اختٌار المشاركٌن فً ورشات العمل عشوابٌاً من بٌن قوابم المجموعات المجتمعٌة التً تقدمها المحافظات 
اعتبرت فقط المجموعات التً (. فً ؼزة والناصرة)أو تجمعها شبكات المنظمات األهلٌة ( فً الضفة الؽربٌة)

ووجهت . الماضٌة مإهلة للمشاركة لدٌها تجربة واحدة على األقل فً المساعدات الخارجٌة فً السنوات الثالث
الدعوة لمدٌر المنظمة األهلٌة أو الشخص الذي ٌعمل بؤكثر شكل مباشر مع الجهات العاملة على تقدٌم 

مشارك وعقدت محلٌاً فً كل محافظة فً مكان  25-18كان فً كل حلقة نقاش حوالً . المساعدات الدولٌة
(. كمبنى البلدٌة)ٌسهل الوصول إلٌه وٌعتبر ذات مصداقٌة 

 
مّكنت ورشات العمل المشاركٌن من المجتمع المدنً من مناقشة تجاربهم األفضل واألسوأ مع المساعدات 
الدولٌة؛ وتحدٌد أولوٌات المشاكل فً نظام المساعدات التً تقوض، إلى أكبر حد، قدرتهم على االستجابة 
ألولوٌات مجتمعاتهم واستدامتهم كمنظمات؛ وتحوٌل أهم شكواهم إلى مطالب مسإولة للتؽٌٌر موجهة إلى 

.  الجهات العاملة فً المساعدات
 

تم تنفٌذ برنامج ورشة العمل ألول مرة وتنقٌحه، قبل أن ٌقوم مٌّسرٌن مهنٌٌن بتقدٌمه بوجود مدّونٌن لتوثٌق 
وفً كل ورشة، قام المشاركون بتحدٌد أولوٌات اعتراضاتهم وشكاوٌهم حسب ترتٌب األثر السلبً . اإلجراءات

ثم قاموا بتحوٌل االعتراضات ذي األولوٌة . لكل منهم على قدرتهم على خدمة أولوٌات مجتمعاتهم واستدامتهم
بعد ذلك، قاموا بترتٌب أولوٌات مقترحاتهم حسب األهمٌة . العالٌة إلى مقترحات أو مطالب من أجل التؽٌٌر
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 . تى تزتُب حهمت َماط أخزي فٍ حُفا نكٍ تى إنغائها بضبب انطمش 

4
 تى عمد حهمت َماط أخزي فٍ راو هللا نهًؤصضاث انعايهت فٍ انمدس ألٌ يُّضز انًجًىعت نى َحصم عهً تصزَح  

 .ندخىل انمدس



التؽٌٌرات التً من شؤنها أن تساعدهم إلى أكثر درجة على القٌام بعمل أفضل ذات األولوٌة  مثالً، كانت)
(. األعلى

 
حلل فرٌق من ذوي الخبرة البحثٌة الملخصات والنصوص، عاملٌن بشكل مستقل وكذلك معاً الستخراج سمات 

حددت كل ورشة عمل ترتٌب أولوٌات . االعتراضات والمقترحات باستخدام األسالٌب النوعٌة فً المقام األول
اعتراضاتها ومقترحاتها؛ وقام فرٌق البحث بتقٌٌم السمات عبر المجموعات، واستنادا إلى البٌانات، قام بتحدٌد 

 5.أولوٌات االعتراضات والمقترحات كما ذكر فً هذه الورقة
 

 التركٌز على الحقوق
 

وجد بعض المشاركٌن فً ورشات العمل األولى صعوبة فً تخٌل أنفسهم وهم ٌنخرطون مع المانحٌن للنداء من 
وقاموا بسرعة بإٌجاد األعذار  .كانوا ٌخشون إؼضاب المانحٌن عن طرٌق الظهور كؽٌر ممتنٌن. أجل التؽٌٌر

قال البعض أن . ألي مشاكل قد واجهوها قابلٌن أن هناك حاجة إلى المساعدات بؽض النظر عن الظروؾ
وأعرب آخرون عن شكهم فً أن المانحٌن سٌتؽٌرون حتى لو تمت . المانحٌن ٌقومون بؤفضل ما ٌمكن

.  مواجهتهم مع معلومات جدٌدة
 

أدركت مإسسة دالٌة، من خالل هذه التجربة، أن 
هناك حاجة إلى زٌادة الوعً من خالل ورش العمل 

بحثنا . حول حقوق الفلسطٌنٌٌن فً عملٌة المساعدات
فً القوانٌن الدولٌة واالتفاقٌات واإلعالنات وبٌانات 
. الممارسة الرشٌدة وأشرنا إلٌها فً كل ورشة عمل

حٌن تم إدراج الحقوق  بهذا الشكل، تؽٌرت الموازٌن 
بشكل كبٌر وبدا أنه أعطى المشاركٌن الثقة للتعبٌر 

. عن انتقاداتهم
 

باإلضافة إلى ذلك، سعت مإسسة دالٌة فً كل ورشة 
عمل لالعتراؾ بالتؤثٌر المهٌمن لنظام المساعدات، 

لكنها تحّدت االتجاهات الفلسطٌنٌة بالرد إما كالضحٌة، 
، أو من خالل المحاولة "خذه أو أتركه"وقبول طرٌقة 

للتذاكً على النظام، مما ٌمس بالسالمة والمصداقٌة 
وٌبدو أن هذا قد ساهم أٌضاً فً لهجة أكثر . الفلسطٌنٌة

 .مسإولٌة وتعبٌراً عن الذات فً النقاش

الحقوق فً التنمٌة الممولة من المساعدات 
 

ٌحق لكل إنسان ولجمٌع الشعوب أن ٌشاركوا ... "• 
وٌسهموا فً تحقٌق، والتمتع بالتنمٌة االقتصادٌة 

  6...."واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة
 

ٌحق لجمٌع الشعوب التً لم تحصل بعد على • 
 7.االستقالل أن تتلقى المساعدات

 
ٌنبؽً أن تتؤكد الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات • 

  8.أن جمٌع األنشطة ال تتسبب فً أي ضرر
 

الحق فً التنمٌة ٌفرض التزامات على المجتمع • 
الدولً لتعزٌز سٌاسات التنمٌة العادلة والتعاون الدولً 

  9.الفعال
 

نقّر بؤن مسإولٌتنا األساسٌة ٌجب أن تكون أمام • 
 10.أولبك الذٌن نسعى إلى مساعدتهم

 
المنظمات األهلٌة الدولٌة مسإولة أمام أصحاب • 

المصلحة بما فً ذلك الشعوب التً تسعى المنظمات 
 11.... إلى حماٌة وتعزٌز حقوقها
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 .مزيد من الثفاصيل حول ثحليل الةياهات مثاحة عهد الطلب 

6
 41/128لزار انجًعُت انعايت ( -- 1986)إعالٌ انحك فٍ انتًُُت  

7
 73إعالٌ َتعهك باأللانُى غُز انًتًتعت بانحكى انذاتٍ، انًادة : يُثاق األيى انًتحدة ، انفصم انحادٌ عشز  

(1945) 
8
 (2005)يبادئ نًشاركت دونُت جُدة فٍ اندول انهشت  

9
 (1993)؛ أكدِ إعالٌ فُُُا وبزَايج انعًم (1993)انًؤتًز انعانًٍ نحمىق اإلَضاٌ  

10
 اإلَضاٍَ" صفُز"يُثاق  

11
 (2005 )اندونُت األههُتنًُظًاث لانًضاءنت يُثاق  



ٌلتزم المانحٌن باحترام قٌادة البالد الشرٌكة • 
 12.والمساعدة فً تعزٌز قدرتها على ممارسة ذلك

 
سوؾ ٌقوم المانحون بتعمٌق المشاركة مع منظمات • 

المجتمع المدنً كجهات فاعلة تنموٌة مستقلة فً حد 
ذاتها، التً تكمل جهودها تلك التً تبذلها الحكومات 

 13.والقطاع الخاص

 
 ة األولويمن حٌثعتراضات اال:  العملورشاتنتائج 

 

مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً هو أن األول لدى عتراض فإن اإل  العمل،ات ووفقا لنتابج ورش -1

التً قل أهمٌة األسهلة وال فً تموٌل األنشطة ونالمانحٌستمر : "اإلؼاثة، ولٌس التنمٌةمولون المانحٌن يمعظم 
لفترات زمنٌة ذات سنة او سنتٌن، ع يراتموٌل، كمش إرشادات ال."لمزٌد من المساعدات لرؼمنا على العودةت

عالوة على ذلك، . المدى الطوٌلذات ل اعممباشرة أعات المجتمع المدنً من وجمممنع أو تقوض كثٌراً ما ت
 من  بدالً طفٌؾبشكل الناس كثٌراً من لمس تالتركٌز على عدد المستفٌدٌن ٌإدي إلى التدخالت الضحلة التً 

 .االستثمار فً تؽٌٌر كبٌر
 
 

 
 نظامٌةحٌن تكون المشكلة عراض األمعالجة 

 

فعالٌة مإسسات دورهم بر يٌضفً حٌن استخدام الوسطاء العمل حول ورشات  شكا المشاركون فً  -2

 مإسسات الدولٌة التً تتنافس مع األهلٌة من المنظمات بشكل خاصاشتكوا . تهالمجتمع المدنً المحلً واستدام
  قٌوداً إضافٌة،ونفرضي من خالل وسطاء ونالمانحٌعطً  بدالً من تموٌلنا مباشرة،. "ةالمجتمع المدنً المحلً

 عن أحد المشاركٌن قصة نموذجٌة  روى." نحنالفضل فً العمل الذي نقوم بهٌؤخذون االتصاالت، ووٌربكون 
المحلٌة الشرٌكة لتنفٌذ األهلٌة  العدٌد من المنظمات  مع دولٌة تعاقدتة أهلٌةتلقً التموٌل من خالل منظم

 كانت .الوسٌطأبداً من قبل  تفسر مقبل االنتهاء من المشروع، تم إلؽاء المشروع برمته ألسباب ل. مشروع
جمٌع المنظمات فؤلؽً عمل . األموالقد أساءت استخدام  الشرٌكة األهلٌة المحلٌةالمنظمات الشابعة أن إحدى 

هذا تشارك فً والجدٌر بالذكر أن ورش العمل فً ؼزة لم . و تفسٌردون رجوع أ منتصؾ الطرٌق،األهلٌة فً 
الوسطاء كانوا ٌتصرفون بشكل مناسب من خالل منحهم أن  المشاركون فً ؼزة عموماً فقد اعتقد االعتراض؛ 

. لم ٌكونوا لٌحصلوا علٌها دون ذلكلحصول على مساعدات لفرص 
 

فرض إجراءات ؼٌر ت منظمات المساعداتأن ي أُعرب عنه فً ورش العمل ذعتراض الثالث الاإلكان   -3

التحدٌات التً نواجهها،  أن تعرؾ الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات من المفترض. "واقعٌة وؼٌر عادلة
لدٌهم  هذا السبب نحن بحاجة إلى مساعدة؟ لكن بدالً من تعدٌل إجراءاتها لتناسب واقعنا،للٌس أ. سٌاسٌاً وتنظٌمٌاً 

، والتقارٌر المدققةتسجٌل، والتقارٌر المالٌة الك) "الصؽٌرة والجدٌدةاألهلٌة معقدة تستبعد المنظمات احتٌاجات 

                                                 
12

 (2005 )15، انًادة انًضاعداثإعالٌ بارَش بشأٌ فعانُت  
13

 (2008 )20خطت عًم أكزا، َمطت  



األهلٌة المنظمات تفّضل الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات أن وشكا البعض (. السنوٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة
واعترؾ آخرون أنهم ٌفتقرون . المنظمات األهلٌة المحلٌة تفتقر إلى القدرة، على افتراض أن األكبر واألعرق

ن الجهات العاملة على تقدٌم على بناء القدرات ألعدم قدرتهم ا من و شكملكنهجاالت إلى القدرات فً بعض الم
 . المشارٌعتمنحهم الالمساعدات 

 

 
  قٌمة ذاتالموارد التً ال تعالج األولوٌات المحلٌة لٌست

 ونفرضي هم. ثابتة حول ما ٌرٌدون منا ان نفعلالخاصة وال هاالمساعدات أفكار  فًلجهات العاملةل " -4

 اختٌارهم من القطاعات والفبات المستهدفة ونفرضي ٌنبعض المانح. ، كان اإلعتراض الرابع"، علٌناأجنداتهم
فً نهاٌة . لعملفً اعات المجتمع المدنً بعٌداً عن الطرق المحلٌة وجمم ونسحبيأو المنهجٌات، وبالتالً 

ٌعطوا حسب توظٌؾ الموظفٌن الذٌن ٌمكن أن بالمجتمع المدنً المتلقٌة للمساعدات المطاؾ، تقوم مجموعات 
 .هاونخدمي المجتمعات التً  فًتزاماتل جذور واأولبك الذٌن لهمبدالً من ( مثالً، بلؽتٌن)تفضٌالت المانحٌن 

 

 
 لمانحٌنالتّباع أجندات اعات المجتمع المدنً وجمم المساعداتتجذب 

 

قّدر الوقت أو تالجهات العاملة على تقدٌم المساعدات ال عتراض أن اإل، تبادل المشاركون بعد ذلك  –5

وأحٌاناً  )اً ، وأحٌانا حتى شهوراً اماً أو أسابٌعكثٌراً ما نقضً أي" .لحصول على أموالطلب اٌلزم لالذي  جهدال
لكن العدٌد من الجهات العاملة على تقدٌم . وقتاً وماالً وجهداً ٌكلؾ ذلك . ستثمار فً تطوٌر اقتراحلإل ،!(سنوات

مجرد تكون  ،ونفعلي حٌنجابة وإشهراً إلعطاء أ ونستؽرقيحتى انهم تلّقوا اقتراحنا، أو ٌبلؽوننا المساعدات ال 
." دون أي معلومات حول ما ٌجب علٌنا القٌام به بشكل مختلؾ فً المرة القادمةروتٌنً رفض 

 

ٌستؽرق . "المقترحات والتقارٌر عادة ال ٌمكن أن تكون باللؽة العربٌة أن من بالمثل، اشتكى المشاركون  -6

لكثٌر من الجهد اإلضافً  ام أنفسنا بشكل جٌد فً اللؽة اإلنجلٌزٌة وبالعمالت األجنبٌةيقدتإعداد المقترحات و
." لؽتناب دعونا نقوم بعملنايوٌنبؽً أن .  ٌعملون فً فلسطٌنهم. والنفقات بالنسبة لنا

 

ٌمّولون  ٌنالمانح العمل أن بعض ورشاتن فً ي األكثر شٌوعاً بٌن المشارك السابعاالعتراضكان   –7

على ٌعتمدون أحٌاناً قبل التموٌل، واألهلٌة منظمة ل عن التوجه السٌاسً لونسؤلهم يؾ. باستخدام المعاٌٌر السٌاسٌة
من المجموعات ٌطلبون فً بعض األحٌان . اآلراء السٌاسٌة المعارضةذات مصادر ؼٌر موثوق بها أو مصادر 



ٌّز المانح السٌاسً فًالمستفٌدة إضافة أو إزالة مستفٌدٌن أو أعضاء جموعات متنظر .  مجلس اإلدارة بسبب تح
الفقراء . "تناقض مع المبادئ الدولٌة للنزاهة والحٌادتي تدرجة من التدخل السٌاسً الإلى هذا كالمجتمع المدنً 

الذٌن ال نستطٌع أن نخدمهم هناك بعض الناس أن  ون المانحٌبلؽناٌنبؽً أن ال . األطفال هم أطفالنا. بناهم فقرا
-  معاٌٌر سٌاسٌة فرضت علٌنا وال ٌنبؽً أن ٌمّولوا أو ال ٌمّولوا بحسب.  آرابهم السٌاسٌةونحبي ال ٌنألن المانح
." مهنٌةر موضوعٌة وفقط معاًٌ

 

اعترض  ال تؤخذ بعٌن االعتبار الظروؾ المحلٌة،مساعدات العتراض أن عملٌات البعد التؤكٌد على ا  –8

نهم إ. " تؽطً كافة التكالٌؾالكً مخططات التموٌل التً تم تصمٌمها على العمل ورشات المشاركون فً 
فً ظروفنا، من أٌن المفترض أن . ما ٌكفً للقٌام به بشكل كامل أو جٌدهم ال ٌعطوننا  لكناً  مشروعونمولي
ذرٌعة أو مبرر للمبالؽة فً متطلبات المانحٌن هذه وأخرى كُتستخدم أحٌانا  "حصل على ما تبقى من المال؟ن

بعض بالمجتمع المدنً الفلسطٌنً تعترؾ مجموعات  بعبارة أخرى،. المٌزانٌات وعدم األمانة فً تقدٌم التقارٌر
.  نظام المساعدات ناجمة عن، أو على األقلالزمة انهأالممارسات الفاسدة لكنهم ٌعتقدون 

 

جداول )األجندات لقٌادة المحلٌة فً وضع عدم وجود كاؾ لعن عمل ال اتشكا المشاركون فً ورش -9

. نوّقع حٌث ٌقولون لنانحن فقط . نحنهم ٌتخذون القرارات حول المشارٌع، ولٌس . " وصنع القرار(األعمال
للجهات هذا االعتراض ٌمتد " . الدولٌةاألهلٌة والمنظمات ٌنتنمٌتنا، ولٌس المانحنقود ٌنبؽً أن نحن الذٌن 

 ممن بٌن نخبة من الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌنظر إلٌه" مجتمعٌة"لجاناً استشارٌة ٌختارون الذٌن العاملة فً المساعدات 
المحلٌة األهلٌة وشكا المشاركون من استخدام المنظمات .  شخصٌاً بدال من خدمة مجتمعاتهمونستفٌدي معلى أنه

.  كشركاء حقٌقٌٌناكؤدوات بدالً من معاملته
 

ٌُنظر إلٌها على أنها سٌاسة ضارة للؽاٌة، -10  هاي اعتبرتوثٌقة مكافحة اإلرهاب، اللم تصّنؾ   بٌنما كان 

المانحون الدولٌون عاملنا لماذا ي: "الؽضب العارمعن بعض عّبر ال. اعتراض كبٌرك المشاركون عنصرٌة،
 واتجنب مالتوقٌع بؽض النظر عن عزمها على االمتثال، أو أنهاألؼلبٌة قبلت بولكن ٌبدو أن  !"كإرهابٌٌن

. األموال التً تشتد الحاجة إلٌهاوقبلوا تفوٌت فرصة  توقٌعال ونطلبلذٌن ي اٌنالمانح
 

الجهات العاملة العمل أن بعض ورشات  أخٌراً، ومع بعض التردد فً البداٌة، اشتكى المشاركون فً  -11

الجهات العاملة على تقدٌم تكون  ،حٌان كثٌر من األفً. "ال تفً بالتزاماتها التعاقدٌةعلى تقدٌم المساعدات 
 أو.  عقد تم توقٌعهمع وجودحتى فً بعض األحٌان - لك ونا ذعطيمنحة وال ب ٌعدون .ةمهنًؼٌر المساعدات 

وهذا االفتقار  ." المشروع تماماً، دون سبب وجٌهونوقؾيمنح فً منتصؾ المشروع أو حتى ال شروط ونؼٌري
فتقار إلى المهنٌة من قبل لال، ٌمكن اتوفقا للمشاركٌن فً الورش. إلى المهنٌة، لألسؾ، لٌس من ؼٌر المؤلوؾ

إجبار ٌسبب جمٌع أنواع المشاكل المالٌة والمجتمعٌة، بما فً ذلك أن الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات 
.  لى التراجع عن االلتزامات التً قطعتها على نفسها للمستفٌدٌن أو الموظفٌنعالمحلٌة األهلٌة المنظمات 

 
فً حالة . المساعداتفً إضافة إلى ذلك، احتج بعض المشاركٌن ضد االحتٌال والفساد التام بٌن الجهات العاملة 

رّد أبداً على أي لم تأي أموال وتحّول  لم هالكن فلسطٌنٌة،ة أهلٌة عقداً مع منظممنظمة أهلٌة دولٌة ، وقعت معٌنة
طلب منهم ت ة إلكترونًرسالة الفلسطٌنٌة ة األهلٌةوبعد ذلك بعام، تلقت المنظم. استفسارات من الجانب الفلسطٌنً

الدولٌة األهلٌة بعد فترة وجٌزة، وصل ممثل المنظمة . القٌام بهوا رفضمما  ،المإقتمنح تقرٌر الالتوقٌع على 
بإمكانهم  أنه إذا وقعت، ؾةوقال للمنظم. الفلسطٌنٌة للتوقٌعة األهلٌة  فلسطٌن وحاول الضؽط على المنظمإلى

ة ممثل المنظملفلسطٌنٌون الوقال . دفع بعديُ ي لم ذمرحلة األولى، الللوسحب المبلػ " الحالفً " للبنك الذهاب
المرحلة على وٌمكنهم العمل ة األهلٌة ببساطة األموال للمرحلة القادمة لحساب المنظمأن ٌحّول الدولٌة األهلٌة 

 مبالػ نقدٌة واسحبيإلى البنك وأن ٌذهبوا سوٌة قال أنه من االفضل ة األهلٌة الدولٌة الثانٌة، لكن ممثل المنظم
! من المرونةاً مزٌد ذلك ٌعطً كلٌهما ألن

 
 ترتٌب األولوٌاتحسب مقترحات ال:  العملورشاتنتائج 

 
ن فً آخر والمشاركدخل  نظام المساعدات الدولٌة،لبّناء الإلصالح احقوق، وبروح الفً سٌاق النقاش حول 

كؾ عن اختٌار ال – الفعلهذا .  إلى مطالب مسإولةأهم شكواهمل يحوقاموا بت.  ورشة العملنشاط فًوأهم 



على األقل البعض استعداد فهو ٌشٌر إلى . هو فعل تحوٌلً فً حد ذاته- لتؽٌٌر لاقتراح استباقً تقدٌم الشكوى و
مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً للمشاركة مع الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات على قدم االحترام فً 

. السلبٌة - عتماد على المساعداتلالتؽلب على واحدة من أكثر اآلثار الضارة يالمتبادل، وبالتالً 
 

مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً قترحات على النحو المنصوص علٌه من قبل المقابمة من المرجح أن تبدو 
لألسؾ، . المبادئ بالفعلٌعملون وفقاً لهذه المساعدات الدولٌة، الذٌن ٌعتقدون أنهم فً مؤلوفة للجهات العاملة 

إلى فً الواقع  أن المانحٌن ٌحٌدون ناعملعن رأٌه خالل ورشات أعرب مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً 
 . جداً ةالفجوة بٌن تصورات المانحٌن والمجتمع المدنً الفلسطٌنً  كبٌر. ن هذه المبادئعحد بعٌد 

 

طالبت  ولوٌاتهم،أعلى سبٌل المثال، فً مقدمة 
مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً أن تقوم الجهات 

تطبٌق عملٌات عادلة العاملة على تقدٌم المساعدات ب
وشفافة الختٌار وتقٌٌم اقتراحات التموٌل من قبل 

. عات المجتمع المدنًوجمم
 

ٌقوم   العملٌات نزٌهة وشفافة،كً تكون فً الواقع،
تعمٌم دعوة عامة لتقدٌم ب ٌنالعدٌد من المانح

طرٌقة إعطاء العالمات، اإلعالن عن و مقترحات،ال
عن اإلعالن المتقدمٌن وفقاً لمعاٌٌر، وواختٌار 

 لكن على الرؼم من النٌة،. ٌمّولوهاالمجموعات التً 
مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً ال ٌعتبر 

 ."عادلة"هذه األسالٌب البٌروقراطٌة أن ورة بالضر
هذه اإلجراءات والمعاٌٌر تنطوي على تمٌٌز ضد 

صؽٌرة، التً ؼالبا ما تكون مجتمعٌة، المجموعات ال
ذات القدرات التً المهنٌة األهلٌة لصالح المنظمات 

مهارات اللؽة اإلنجلٌزٌة، ومهارات )المانحٌن ٌثّمنها 
اإلطار المنطقً، ونظم التقارٌر المالٌة، والنهج 

 .(الؽربً األحادي والتفكٌرعلى األخرى القابمة 
 هذه المجموعات الصؽٌرة التً ٌتم التؽاضً ،أحٌاناً 
. اأكثر قدرة على تلبٌة احتٌاجات مجتمعاتههً عنها 

 
تستخدم جهات فاعلة أخرى فً المساعدات نهجاً 

فهم ٌتعرفون على ملتّقً المنح . شخصٌاً جداً 
المحتملٌن، وٌقضون بعض الوقت فً الساحة، 

لكن، . وٌعملون ضمن شراكة باستخدام معاٌٌر مرنة
ؼالباً  بٌنما ٌقّدر أولبك الذٌن ٌتلقون التموٌل هذا النهج،

ما ٌعتبره أولبك الذٌن ال ٌتلقون التموٌل ؼٌر عادل 
وذلك ألن المانحٌن ٌوفرون التموٌل . وؼٌر شفاؾ

ولٌس بالضرورة - ألولبك الذٌن ٌعرفونهم وٌثقون بهم 
ألولبك األكثر ثقة من قبل المجتمع أو الذٌن لدٌهم أكثر 

. العالقات شخصٌة جداً ؾ. برامج ذات صلة

تقترح مإسسات  مع معرفة حقوقنا فً المساعدات،
المجتمع المدنً الفلسطٌنً على الجهات العاملة على 

: تقدٌم المساعدات أن
 
 تطبق عملٌات عادلة وشفافة الختٌار وتقٌٌم التموٌل 1

.  لمجموعات المجتمع المدنً
 
.  تفً بااللتزامات 2
 
.   تحترم األولوٌات والقدرات المحلٌة3
 
.  تقوم بالمتابعة الحقٌقٌة 4
 
. ال تقوم بالتموٌل من خالل وسطاء ؼٌر مهنٌٌن 5
 
تقدم المساعدات استناداً إلى معاٌٌر مهنٌة ولٌست  6

.  سٌاسٌة
 
. جعل عملٌة المساعدات أكثر ٌسراً وأقل إرهاقاً ت 7
 
تمكن االستدامة من خالل تموٌل أطول وأكثر  8

. مرونة
 
تستثمر فً القدرات المحلٌة، ولٌس فً المنظمات  9

 .األهلٌة الدولٌة على حساب الفلسطٌنٌٌن

 

 تطبٌق عملٌات عادلة وشفافة الختٌار وتقٌٌم للتموٌل لمجموعات المجتمع المدنً
 

ثمة مسؤلة أخرى هً أنه فً حٌن أن الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات ؼالباً ما تبدأ من االفتراض بؤنها 
عادلة إال إذا تصرفت بشكل ؼٌر عادل، ؼالباً ما ٌبدأ الفلسطٌنٌون، ربما ألسباب تارٌخٌة، من االفتراض ان 

هناك سببان على األقل . الجهات الدولٌة ؼٌر عادلة، إال إذا أثبتت عكس ذلك بطرٌقة استباقٌة وواضحة وثابتة
أوالً، فً حٌن تمٌل الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات لرإٌة . لهذا االختالؾ الكبٌر فً االفتراضات األولٌة

أو على األقل أنها تحاول أن تفعل أشٌاء جٌدة بالرؼم من عدم وجود )كوكالء للتؽٌٌر داخل حكوماتها  نفسها
الجهات العاملة على تقدٌم /، فإن الفلسطٌنٌٌن ٌمٌلون لرإٌة المانحٌن(اإلرادة السٌاسٌة من جانب حكوماتها



وبما أن الفلسطٌنٌٌن ٌحّملون المجتمع الدولً، جزبٌاً على األقل، . المساعدات كامتداد للحكومات التً تدعمهم
ٌُنظر إلى المانحٌن على أنهم ملوثٌن  الفلسطٌنً،-مسإولٌة عدم وجود حل سٌاسً للصراع االسرابٌلً فؽالباً ما 

. فً أحسن األحوال أو منافقٌن فً أسوأها
 

: ماذا على الجهة العاملة فً المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار
 

فقل  إذا كنت ال تمّول المجموعات الصؽٌرة أو الجدٌدة أو تلك دون القدرات اإلنجلٌزٌة الممتازة،. كن واضحاً • 
 .  إذا كان لدٌك مبلػ من المال لتموٌل عدد معٌن من المجموعات، فقل ذلك.ذلك
كالقدرة على خدمة المجتمعات " القدرة"هل تعّرؾ  على سبٌل المثال،. أعٌد النظر فً المعاٌٌر الخاصة بك• 

 بشكل جٌد أو القدرة على الوفاء بالمتطلبات اإلدارٌة الخاصة بك؟ 
 ستقرر؟ فكٌؾ ال ٌمكنك تموٌل كل منظمة أهلٌة،. أنشر المعاٌٌر التً تستخدمها لتقٌٌم المقترحات• 
مثالً، هل تحتاج إلى شهادة لمكافحة االرهاب؟ كم من الوقت ٌلزم )أنشر العملٌة التً تستخدمها بالتفصٌل • 

لتخطر الذٌن فازوا بمنحة؟ كٌؾ ٌمر من الوقت حتى ٌتم تلقً األموال؟ هل على المتلقٌن أن ٌقدموا األموال؟ هل 
أشهر إذا كان  3ال تقل أنه سٌتم إبالغ المتقدمٌن فً . ومن ثم تمسك بالعملٌة التً نشرتها( باإلمكان تجدٌد المنح؟

 إلى مإسستك سوؾ ٌنظرون. ٌهتم المتقدمون بؤنه لٌس خطؤك لن إذا حدث تؤخٌر،. ) حقاً 6ذلك سٌستؽرق 
.(  كمسإولة عن التزاماتها

اذا قالت الجهات العاملة على تقدٌم . لقد استثمر المتقدمون كثٌراً فً تقدٌم اإلقتراح. أعطً مالحظات وردوداً • 
فسٌؤخذ المتقدمون انطباعاً أن الطلب لم  ،(أو لم تجب على اإلطالق)فقط " المشروع لم ٌمّول"المساعدات أن 

سٌعتقدون أن الممول قد اختار متلقً المنحة فعلٌاً قبل الدعوة لتقدٌم المقترحات، وأن الدعوة . ٌقرأ على اإلطالق
مهم جداً  ممكن أن ٌستؽرق وقتاً وجهداً، لكنه( فردٌة أو فً دورات تدرٌبٌة)إعطاء المالحظات . كانت قناعاً فقط

. من أجل المساعدة الحقٌقٌة
 

قد . االقتراح ذو األولوٌة الثانٌة من قبل مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً هو أن ٌوفً المانحٌن بالتزاماتهم
لبعض الناس أن ورشات العمل كشفت مشكلة متفشٌة ونظامٌة من عدم الوفاء بالوعود لمجموعات  ٌكون مفاجباً 

ممكن أن ٌعجز . مكتوبة وقانونٌة ؼٌر رسمٌة لكن أخرى كانت عقوداً  كانت بعضها وعوداً . المجتمع المدنً
أو  لم ٌحصل المانح على التموٌل المتوقع،إذا )المانح عن الوفاء بوعد ألسباب بٌروقراطٌة خارجة عن سٌطرته 

لكن مجموعات المجتمع المدنً الفلسطٌنً ممكن أن تنظر . (لم ٌدرك أن وكالته ال تسمح بنوع معٌن من المنح
. إلى هذا السلوك كؽٌر مهنً وؼٌر مقبول

 

 الوفاء بااللتزامات
 

عالوة على ذلك، هناك أٌضاً تقوٌض لمجموعات المجتمع المدنً من خالل أنواع أخرى من االلتزامات التً لم 
هل وعدت ٌوماً أن تذهب إلى حدث للجهة المتلقٌة للمنحة، ولم تذهب؟ أو قلت أنك ستعلق على . ٌتم الوفاء بها

مسودة وثٌقة ولم ٌتح لك الوقت لتفعل؟ هل ذكرت أنك سترد على مكالمة هاتفٌة فً األٌام القلٌلة المقبلة لكنك لم 
من وجهة نظر الجهات العاملة فً المساعدات؛ صحٌح أن الناس مشؽولون  تفعل؟ قد تكون هذه التجارب عادٌة

، من منظور مإسسات المجتمع المدنً المحلً، فؤن تكرار فشل المانحٌن الدولٌٌن والجهات لكن. والخطط تتؽٌر
المانحٌن ؼٌر وٌبدو . العاملة على تقدٌم المساعدات فً القٌام بما ٌقولون أنهم سٌقومون به، ٌإدي إلى أزمة ثقة

. صادقٌن أو مهنٌٌن، ومفتقرٌن إلى االحترام
 

مراراً وتكراراً، تبدأ . واحدة من أهم القضاٌا فً الوفاء بااللتزامات هً توقٌت المدفوعات على المنح الموعودة
عادة ال ٌسمح للحاصلٌن على المنحة بتؤخٌر التنفٌذ، وإذا كان ذلك، قد تكون . الفترة الممولة قبل وصول التموٌل

وفً الوقت نفسه، لٌس لدٌهم . لدٌهم التزامات للموظفٌن والبابعٌن والفبات من الناس، تجعل التؤخٌر مكلفاً للؽاٌة
لذا، ٌضطر الحاصل على المنحة القتراض المال من المشارٌع الممولة األخرى لتؽطٌة . األموال الالزمة للتنفٌذ

لهذه األسباب، . من المرجح أن ٌإدي إلى مشاكل مع المانحٌن اآلخرٌنما – األموال التً تؤخرت فً المجًء 
فإن ضمان المدفوعات فً الوقت المناسب هو فً ؼاٌة األهمٌة لعمل المشارٌع الممولة دولٌاً وأٌضاً، من وجهة 

. المتلقً، مسؤلة نزاهة
 

 :ماذا على الجهة العاملة فً المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار
 

للفلسطٌنٌٌن، فإن االلتزام اللفظً هو كلمتك اعلم أنه بالنسبة . التزم فقط بعد أن تتؤكد أنك تستطٌع الوفاء• 



.  وٌنبؽً أن ٌعنً نفس القدر أو أكثر من عقد قانونً
ٌجب أن ٌكونوا ممتنٌن لما "قاوم فكرة أنهم . عامل الممنوحٌن بنفس االحترام الذي تعامل به ربٌسك فً العمل• 

."  أعطٌهم كلما كان ذلك مالبماً بالنسبة لً
لٌس معنى عدم . هٌبة تحكٌم/وافق على آلٌات للمساءلة، مثل لوحة مستقلة لتلقً الشكاوي، أو أمٌن مظالم• 

وجود حكومة فً فلسطٌن أن المانحٌن والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات ٌنبؽً أن ٌتصرفوا دون أي 
. مساءلة محلٌة

 
 

 احترام األولوٌات والقدرات المحلٌة
 

قتراح ذو األولوٌة الثالثة من مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً هو أن ٌحترم المانحٌن والجهات العاملة اال
بطبٌعة الحال، فإن المانحٌن والجهات العاملة على تقدٌم . على تقدٌم المساعدات األولوٌات والقدرات المحلٌة

لذلك، فإن هذا االقتراح ٌعرض . المساعدات ٌعتقدون عموماً أنهم بالفعل ٌحترمون األولوٌات والقدرات المحلٌة
. واحدة من أكبر التناقضات فً الرإٌة بٌن الجهات العاملة المحلٌة والدولٌة

 
شك أن المانحٌن الذٌن ٌنفقون أموالهم أو أموال دافعً الضرابب لدٌهم لهم الحق فً اتخاذ قرار بشؤن كٌفٌة ال 

لذا، فمن المنطقً . قد ٌكونوا مهتمٌن بتمكٌن المرأة أو المٌاه والصرؾ الصحً أو الرٌاضة. إنفاق تلك األموال
. أن ٌؤخذ المانحٌن قٌمهم ومصالحهم فً عٌن االعتبار وٌضعوا برامج تموٌل تعكس ما ٌرٌدون تحقٌقه

 
إذا كانت . وفً الوقت نفسه، للفلسطٌنٌٌن حقوق، مكرسة فً القانون الدولً، بمتابعة أولوٌاتهم التنموٌة الخاصة

، بما أن الموارد لكن. لدٌهم أموالهم الخاصة لتموٌل األنشطة الخاصة بهم، فلن ٌتساءل أحد عن هذا الحق
فإن – بمساندة المجتمع الدولً  - الفلسطٌنٌة قد سرقت من خالل السلب واالستعمار واالحتالل اإلسرابٌلً

هل ٌعنً . الفلسطٌنٌٌن لم ٌعد لدٌهم السٌطرة على الموارد التً ٌحتاجونها لتموٌل أولوٌاتهم التنموٌة الخاصة
هذا، إذن، أن ٌفقدوا حقهم فً التنمٌة وفقاً ألولوٌاتهم الخاصة؟ أو هل هناك التزام معٌن من قبل المانحٌن 

 للتموٌل وفقاً لألولوٌات المحلٌة المحددة محلٌاً ودٌمقراطٌاً؟
 

على مستوى عملً أكثر ممكن أن نسؤل، من ٌملك المساعدات؟ هل األموال هً ملكٌة المانح على امتداد فترة 
المشروع الممول، حتى نهاٌته؟ فً هذه الحالة، فإن المانحٌن ٌنفذون البرامج الخاصة بهم، من خالل التعاقد مع 

أو، بدالً من ذلك، هل تنتمً األموال إلى المانح حتى ٌتم . مإسسات المجتمع المدنً المحلٌة للقٌام بهذا العمل
نقلها إلى الممنوح؟ فً تلك الحالة، فإن األموال تنتمً للفلسطٌنٌٌن فور استالمهم لها، ورؼم أنهم ملزمون 

الجواب على هذا . باالمتثال التفاقاتهم مع المانحٌن؛ فً الواقع، فإن المال هو لهم، وهم المسبولون عن النتابج
السإال له تؤثٌر كبٌر على نوعٌة عالقات العمل، والتعلم، والحاجة إلى آلٌات الرقابة، والملكٌة المحلٌة، وفعالٌة 

. التكالٌؾ، واالستدامة
 

مثل األطر " دواتاأل"وصحٌح أٌضاً أنه عند قٌام المانحٌن والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات بإحضار 
المنطقٌة وخطط الرصد والتقٌٌم، وقوالب المٌزانٌات، فإنهم ٌفعلون ذلك لتبادل أفضل الممارسات الدولٌة مع 

ولكن صحٌح أٌضاً أنه ٌتم فرض هذه . المجتمع المحلً، وبالتالً رفع مستوى المهارات والمعاٌٌر المحلٌة
- األطر األجنبٌة على الفاعلٌن المحلٌٌن، الذٌن ٌتم الحكم علٌهم بعد ذلك بحسب قدرتهم على تقلٌد األجانب 

. بصرؾ النظر عن الممارسات المحلٌة فً التخطٌط والرصد واإلبالغ
 

فً كثٌر من األحٌان، فإن الفلسطٌنٌون الذٌن ٌؤخذون األموال لشراء ماكٌنة . هناك أٌضا مشكلة فً التواطإ
 ٌعتقدون هم. خٌاطة لن ٌكن لدٌهم المال للكهرباء، أو الذٌن ٌؤخذون تموٌل للدفٌبات قد ال ٌحصلون على المٌاه

. أنهم ٌستفٌدون بؤفضل ما ٌمكن من نظام خاطا، لكنهم فً الواقع ٌكرسون وٌضٌفون الشرعٌة إلى النظام
 

 :ماذا على الجهة العاملة فً المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار
 

هناك الكثٌر من الطرق لتعزٌز األمن الؽذابً إلى جانب توزٌع الطرود الؽذابٌة المستوردة، . كن مرناً أكثر• 
ٌمكنك معالجة حقوق ملكٌة األراضً للمزارعٌن أو االستثمار فً مشارٌع صؽٌرة . والتً تضر فً نواح كثٌرة

. إلنتاج األؼذٌة العضوٌة لالستهالك المحلً
ال تفترض أن الفلسطٌنٌٌن ٌبدءون من الصفر، حتى عندما، نتٌجة لالحتالل، ٌشارك السكان المحلٌون فً تآكل • 



جمٌع الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات تستفٌد من البناء على ما هو . مواردهم الخاصة العٌنٌة والبشرٌة
. قابم
ألن االحتٌاجات ال حصر " االحتٌاجات"ال تسؤل عن . سؤل مراراً وتكراراً عما ٌعتقد السكان المحلٌٌن أنه مهما• 

. األولوٌاتبدالً من ذلك، أسؤل عن . لها، وسٌقوم عملك بؤي حال بسد احتٌاج أو آخر
الحتٌاجات المشتركة تفقد أهمٌتها حٌن ال تكون إن تقٌٌمات ا. حلولإشراك الناس المحلٌٌن فً إٌجاد قم ب• 

. الحلول أٌضاً مبنٌة على المشاركة واحترام حق السكان المحلٌٌن فً قٌادة تنمٌتهم الخاصة
 

رابعاً، ٌقترح مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً أن ٌقوم المانحٌن والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات 
قد ٌكون هذا االقتراح مفاجباً لبعض المانحٌن الذٌن ٌعتقدون ان الفلسطٌنٌٌن ٌرٌدون الحصول . بالمتابعة الحقٌقٌة

ٌُتركوا وشؤنهم لٌفعلوا أي شًء ٌرٌدونه دون التزام بمتابعة اإلجراءات أو تقدٌم التقارٌر . على المال وأن 
صحٌح أن بعض الفلسطٌنٌٌن قد ٌرؼب بهذا النوع من الحرٌة مع التموٌل، لكنهم لٌسوا األعضاء المسبولٌن فً 

أعضاء المجتمع المدنً الفلسطٌنً المسبولٌن، بما فً ذلك على المستوى المحلً،   معظم.المجتمع المدنً
ٌفهمون أنهم ٌخضعون للمساءلة من قبل المانحٌن بخصوص استخدام األموال وأن المانحٌن، بدورهم، ٌخضعون 

أنظر )اعتراضاتهم هً على العبء اإلداري ؼٌر المناسب بٌد أن . للمساءلة من قبل حكوماتهم الستخدام األموال
.  وجود متابعةوعدم، (أدناه
 

 متابعة حقٌقٌة
 

هل ٌمكنك أن تتخٌل العمل على المشروع ٌهمك، لمدة سنة أو أكثر، والقٌام بتحلٌل ما قد نفع وما لم ٌنفع، ثم 
المجتمع المدنً . تقدٌم التقرٌر النهابً إلى الجهة المانحة وعدم سماع حتى تعلٌق واحد؟ هذه تجربة شابعة جداً 
وٌنطبق الشًء . ٌشكو من أن المانحٌن ال ٌهتمون إال بتقدٌم التقارٌر فً الوقت المناسب، ولكن لٌس المحتوى

العدٌد من المانحٌن ٌزورون مكاتب المنظمات األهلٌة للتحقق من تقارٌرها المالٌة، . نفسه على زٌارة المواقع
. أحٌاناً ال ٌسؤلون. لكنهم ال ٌذهبون إلى المٌدان لرإٌة العمل الذي تقوم به

 
المانحٌن ووكاالت المساعدات كثٌر من . على األرجح، عدم وجود متابعة حقٌقٌة هو مجرد نتٌجة لضٌق الوقت

كما أن الموظفون كثٌراً ما ٌتؽٌرون، ما . برامج واحد بمتابعة منح كثٌرةٌقوم منسق . لدٌهم نقص فً الموظفٌن
وعالوة على ذلك، قد ال ٌهتم المكتب الربٌسً . ٌجعل من الصعب تطوٌر عالقات طوٌلة األمد مع متلقً المنح

وهذا ٌضع الموظؾ المٌدانً فً موقؾ . فً الدولة المانحة بالنتابج أو اآلثار، ولكن االمتثال فقط للبٌروقراطٌة
. صعب

 
: ماذا على الجهة العاملة فً المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار

 
مٌز بٌن . إذا سٌكون هناك تؤخٌر فً تعلٌقاتك، فقل ذلك. أطلب فقط التقارٌر التً سوؾ تقرإها وتعلق علٌها• 

.  التعلٌقات التً هً اقتراحات أو متطلبات
. المنح ٌساعدون فً تحدٌد متى وأٌن ومدة زٌارة الموقعدع متلقً . خطط للزٌارات المٌدانٌة بشكل مدروس• 

. استعرض مالحظاتك من آخر زٌارتك للموقع بحٌث ٌمكنك الرجوع إلٌها
المنح وخذها فً متلقً فهم التحدٌات التً تواجه إ. تؤكد من التواصل ما بٌن التقارٌر والزٌارات المٌدانٌة• 

خذ الوقت إلثبات أنك .  الموارد التً قد تكون مفٌدة للمشروعاقترح. االعتبار فً خطط التعاون فً المستقبل
. لهملك و– المنح، واستخدم هذه اللقاءات لبناء القدرات متلقً مهتم حقاً بنتابج عمل 

 

 عدم التموٌل من خالل وسطاء غٌر مهنٌٌن
 

إضافة إلى ذلك، ٌطلب مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً من المانحٌن عدم التموٌل من خالل وسطاء ؼٌر 
مهنٌٌن، عادة ما ٌكونوا منظمات أهلٌة دولٌة وإنما أٌضاً منظمات أهلٌة فلسطٌنٌة، وكٌانات السلطة الفلسطٌنٌة، 
أو أي شخص آخر تقوض مشاركته قدرة مإسسات المجتمع المدنً المحلً على االستجابة لألولوٌات المحلٌة 

.  واالستدامة
 

، ٌتنافس مع مإسسات المجتمع مثالً )لكن ما هو الوسٌط ؼٌر المهنً؟ إنه وسٌط لدٌه تضارب فً المصالح 
وهو ال ٌشرح . وهو ٌفرض رسوماً عالٌة إلدارة المنح(. المدنً المحلً للحصول على التموٌل من المانحٌن



وهو ٌؤخذ الفضل . المتطلبات والقٌود المفروضة على المشاركة للمجموعات المحلٌة بشكل كامل قبل التزامهم
. للعمل الذي تقوم به المنظمات األهلٌة المحلٌة، وأحٌانا ال ٌذكر حتى مشاركة األخٌرة

 
المانحون فً بعض األحٌان أن ٌقوموا بالتموٌل من خالل وسطاء ألن الوسطاء ٌضمنون بؤن اإلجراءات ٌفضل 

لألسؾ، كثٌر من الوسطاء ال ٌفون فقط . سٌتم إتباعها، بما فً ذلك إصدار التقارٌر بدقة وفً الوقت المناسب
وسطاء تفضٌالتهم الخاصة حول من الممكن أن ٌفرض ال. بالقٌود التً ٌفرضها المانحٌن، بل ٌضٌفون إلٌها

. مواقع األنشطة وفبات المستفٌدٌن أو نوع االستفادة، أو حتى أي موظفٌن ٌنبؽً توظٌفهم
 

المنح المحلً متلقً لمانحٌن بالتموٌل من خالل وسطاء فقط حٌنما ٌضٌؾ الوسٌط قٌمة كبٌرة إلى ٌجب أن ٌقوم ا
ختار المانحون التموٌل من حٌن ي.  الوسٌط قٌمة إلى المانحولٌس فقط حٌن ٌضٌؾ– أو إلى نتابج المشروع 

خالل وسطاء لتخفٌؾ أعبابهم اإلدارٌة الخاصة، فؽالباً ما ٌنتقل هذا العبء إلى مإسسات المجتمع المدنً 
. المحلٌة

 

 تقدٌم المساعدات استناداً إلى معاٌٌر مهنٌة ولٌست سٌاسٌة
 

حٌن ٌتقرح مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً أن ٌقوم المانحٌن والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات 
بالتموٌل استناداً إلى معاٌٌر مهنٌة ولٌست سٌاسٌة، فهم ال ٌتظاهرون بؤنهم هم أو المانحٌن لٌس لدٌهم أجندة 

فال – المنظمات األهلٌة التً تخدم المجتمعات المحلٌة - ، حٌن ٌتعلق األمر بالمجتمع المدنً المهنً لكن. سٌاسٌة
متلقٌة المنح أو للمنظمات األهلٌة متلقً إما للمانح فً اختٌار : وجهات النظر السٌاسٌة عامالً ٌنبؽً أن تكن 

وبعبارة أخرى، ال ٌجب أن تإثر اآلراء السٌاسٌة لموظفً أو مجلس إدارة منظمة . المنح فً اختٌار المستفٌدٌن
أهلٌة على استعداد المانح لتموٌل أنشطتها إذا كانت األنشطة مهنٌة وتلبً احتٌاجات المجتمع المحلً بؽض 

. النظر عن االنتماء السٌاسً
 

لسوء الحظ، كثٌراً ما ٌطلب المانحٌن أن تستخدم المنظمات األهلٌة المعاٌٌر السٌاسٌة عند اختٌار المستفٌدٌن، 
ٌُفرض هذا . وبالتالً ٌعززون التمٌٌز من قبل المجتمع المدنً الفلسطٌنً ضد شعبه لألسؾ، من الممكن أن 

هذا التمٌٌز فً المساعدات ٌشجع الصراعات داخل الطوابؾ وٌتناقض . النوع من التمٌٌز فً قوانٌن البلد المانح
. مع مبادئ النزاهة والحٌاد

 
لذا ما الذي ٌمكن عمله؟ حٌن تتطلب السٌاسات أن ٌقوم المانحٌن، أو الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات 
الدولٌة أو السكان المحلٌٌن بالتمٌٌز على أساس اآلراء السٌاسٌة، ٌجب أن ترفض الجهات العاملة على تقدٌم 

االنتماء السٌاسً ال ٌعطً، فً حد ذاته، فكرة عن نوعٌة عمل . االنصٌاع( الدولٌة أو الفلسطٌنٌة)المساعدات 
االمتثال لهذه السٌاسات ٌفضح نواٌا السٌاسة الخارجٌة للمساعدات . المنظمة بالنٌابة عن المجتمعات المحلٌة

."( نحن نمول الناس الذٌن ٌروجون أهدافنا السٌاسٌة فً المنطقة)"
 

ومن الواضح أن أي منظمة، دولٌة أو محلٌة، تعتمد على هذا النوع من التموٌل المقٌد سٌاسٌاً ستواجه صعوبة 
كبٌرة فً هذا الموقؾ، ولن ٌكون لرفضها تؤثٌر ما لم تتخذ الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات موقفاً جماعٌاً 

فً ؼضون ذلك، ٌمكن . وٌمكن لمقاطعة حقٌقٌة أن تحدث فرقاً . ضد قرارات التموٌل ذات الدوافع السٌاسٌة
للجهات العاملة فً المساعدات أن تسعى إلى تقلٌل اعتمادها على مصادر التموٌل الؽٌر سلٌمة من خالل تعببة 

اعتماد الجهات المانحة فإن  وبعبارة أخرى،. العمل الخٌري من األفراد والمإسسات الهادفة للتؽٌٌر االجتماعً
على المساعدات المنوطة سٌاسٌاً هو جزء من المشكلة المنهجٌة التً ( ولٌس فقط اعتماد المجتمعات المحلٌة)

. ٌجب التصدي لها
 

 جعل عملٌة المساعدات أككر ٌسراً وأقل إرهاقاً 
 

لٌس من المستؽرب أن من بٌن مقترحات المجتمع المدنً هو أن ٌقوم المانحٌن والجهات العاملة على تقدٌم 
لسوء الحظ، العدٌد من المانحٌن لدٌهم نقص فً . المساعدات بجعل عملٌة المساعدات أكثر ٌسراً وأقل إرهاقاً 

قراءة مثالً، )الموظفٌن وٌجب أن ٌطلبوا من المتقدمٌن القٌام بالعمل الذي لٌس لدٌهم القدرة على القٌام به بؤنفسهم 
.( المقترحات باللؽة العربٌة، وتقدٌم نسخ متعددة، الخ

 



: ماذا على الجهة العاملة فً المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار
 

. توظٌؾ مترجمٌن بحٌث ٌمكن للمتقدمٌن تقدٌم الطلبات فً لؽتهم أو توظٌؾ المتحدثٌن باللؽة العربٌة كمنسقٌن• 
. بدالً من ذلك، ممكن تسدٌد تكلفة ترجمة طلبات المتقدمٌن إلى اللؽة اإلنجلٌزٌة

توظٌؾ موظفٌن إدارٌٌن لعمل نسخ من الطلبات، إذا لزم األمر، وتقلٌل األعباء اإلدارٌة عموماً على المتقدمٌن • 
. من خالل توفٌر الخدمات لهم

لمنح فً اللؽة العربٌة، ومن خالل الشبكات ووسابل اإلعالم التً ٌستخدمها ا( ومعاٌٌر)اإلعالن عن وجود • 
.  المجتمع المحلً

. قبول المٌزانٌات والتقارٌر المالٌة بالعمالت المحلٌة• 
ن الفترة الفاصلة بٌن تقدٌم الطلب واستجابة المانحٌن ممكن أن إ. الرد فً أسرع وقت ممكن على طلبات المنح• 

لتلقً األموال وإذا كانت ٌجب أن ( أم ال)ان ٌنبؽً أن ٌخططوا فهم ال ٌعلمون إن ك. تكون مرهقة للمتقدمٌن
تخفٌض تإدي إلى استجابة سرٌعة . بطلبات من أماكن أخرى للحصول على تموٌل لهذا النشاط (أم ال)ٌتقدموا 

. عبء عملٌة التموٌل على المتقدمٌن
 

 تمكٌن االستدامة من خالل تموٌل أطول وأككر مرونة
 

على العكس من . كثٌراً ما ٌساء فهم الفلسطٌنٌٌن بؤنهم ٌشكوا أنه ال ٌوجد ما ٌكفً من األموال فً شكل منح
ذلك، فقد اعترض المشاركون فً ورشة العمل لٌس على مبلػ التموٌل، ولكن على القٌود الصارمة المفروضة 

المجتمع المحلً الفلسطٌنً أن ٌقوم المانحون  ٌقترح .على استخدام األموال، وهً قٌود تقلل من قٌمة المساعدات
. والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات بتمكٌن االستدامة من خالل تموٌل أطول وأكثر مرونة

 
هل تشعر باألمان إذا فرغ حسابك المصرفً فً نهاٌة كل عام ولم تكن تعرؾ ما اذا كان المزٌد من المال قادم؟ 
رؼم ذلك، ٌطلب المانحٌن أن ٌكون رصٌد مجموعات المجتمع المدنً فً البنك صفراً فً نهاٌة كل مشروع، ما 

إذا تم تخصٌص كل دوالر . ٌإدي إلى التركٌز على الحصول على مزٌد من التموٌل بدال من خدمة مجتمعاتهم
من التموٌل الخاص بك، فهل تشعر باألمان الكافً لالستثمار فً التدرٌب، والتفكٌر االستراتٌجً، أو االبتكار؟ 
أو هل تقضً العام فً محاولة لجمع األموال لضمان بقاءك فً العام القادم؟ هذا هو، بطبٌعة الحال، ما تفعله 

. منظمات المجتمع المدنً نتٌجة للحاجة إلى انفاق جمٌع أموال المشروع بحلول نهاٌة مدته، أو إعادتها
 

ٌجب التخلً عن تموٌل المشارٌع، أي األموال لألنشطة التً ؼالبا ما ُتخلق على وجه التحدٌد لؽرض الحصول 
. على التموٌل، لصالح تموٌل البرامج الذي ٌتماشى مع المصالح طوٌلة األمد والتزامات المجتمعات المحلٌة

إضافة إلى ذلك، ٌجب إتاحة أموال التشؽٌل دون قٌود لتمكٌن منظمات المجتمع المدنً أن تنمو وتصبح 
. مستدامة

 
ٌجب أن ٌلتزم المانحون . أٌضاً، ال ٌنبؽً أن ٌكون التموٌل على دورات قصٌرة أو أن ٌكون دعماً لمرة واحدة

بدعم منظمات المجتمع المدنً لمدة طوٌلة بما فٌه الكفاٌة كً ٌكون لمتلقً المنح فرصة للنجاح وإضفاء الطابع 
وبعبارة أخرى، على دورات التموٌل أن تستجٌب للواقع المحلً على األرض بدال من الدورات . المإسسً

. البٌروقراطٌة أو السٌاسٌة فً البلدان المانحة
 

الناس لدٌهم ملكٌة أكثر لألنشطة التً )منطقً " المساهمة المحلٌة"عالوة على ذلك، فً حٌن أن مفهوم 
، فإن مجموع جداول األعمال المفروضة، وقٌود التموٌل والمساهمات المحلٌة (ٌساهمون بها بمواردهم الخاصة

على سبٌل المثال، لنفترض أن على السكان المحلٌٌن . ؼالباً ما ٌإدي إلى حالة ٌجري فٌها تبذٌر األموال
وهناك أٌضاً حاالت التً ٌدعم السكان . ٪ لكنهم ال ٌملكون المال بحٌث ٌتوقؾ المشروع10المساهمة بنسبة 

المحلٌٌن فٌها نفاٌات المشروع الممول، على سبٌل المثال، عندما ٌتم منح مإسسة معٌنة األثاث المكتبً دون 
. مقابل، لكن علٌها أن تدفع اإلٌجار لتخزٌنه

 
من ناحٌة أخرى، حٌن ٌدفع المانحون جمٌع النفقات، قد ٌشعر أفراد المجتمع المحلً باستحقاق، وسلبٌة، 

. وٌقومون بتخرٌب المشارٌع فً مجتمعهم التً ال ٌستفٌدون شخصٌاً منها
 

: ماذا على الجهة العاملة فً المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار
 



.  إجعل التموٌل أطول، وقابالً للتجدٌد، وأقل تقٌٌداً • 
. إجعل من األسهل واألسرع لمتلقً المنح الحصول على موافقة إلجراء تؽٌٌرات فً خطة المشروع ومٌزانٌته• 
التً لها عدد كبٌر " المخرجات"ولٌس فقط ( مثالً، تدرٌب الموظفٌن)إستثمر فً قدرات الممنوحٌن واالستدامة • 

. من المستفٌدٌن
 

 االستكمار فً القدرات المحلٌة، ولٌس فً المنظمات األهلٌة الدولٌة على حساب الفلسطٌنٌٌن
 

مفهوم االستثمار فً مإسسات مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً ٌؤتً مرة أخرى ضمن اقتراح المجموعات 
أن ٌستثمر المانحون والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات فً القدرات المحلٌة، ولٌس فً المنظمات األهلٌة 

. الدولٌة على حساب الفلسطٌنٌٌن
 

مرة وأخرى، ٌّدعً المانحون أن للمنظمات األهلٌة الدولٌة قدرة أعلى من المنظمات األهلٌة المحلٌة ألن لدٌهم 
هناك . مرافق أفضل، وخبرة أطول فً إدارة مشارٌع التنمٌة الكبٌرة والمعقدة المزٌد من الموظفٌن المإهلٌن،

المانحون ؾ. حقٌقة فً هذا االدعاء، ولكن ٌجب أن نتساءل عما إذا كانت سٌاسات المانحٌن نفسها مسإولة جزبٌاً 
المانحون وٌسمح . ٌسمحون بالنفقات العامة العالٌة للمنظمات األهلٌة الدولٌة، ما ٌمّكنها من النمو وبناء القدرات

أٌضاً للمنظمات األهلٌة الدولٌة بدفع رواتب لموظفٌها بقٌمة اثنٌن أو ثالثة أو أربعة أضعاؾ معدالت المرتبات 
من تطوٌر وٌمّكنوها  هل ٌمكن أن المانحٌن ٌعطون المشروع تلو اآلخر للمنظمات األهلٌة الدولٌة،. المحلٌة

خبرة طوٌلة وعمٌقة بٌنما ٌكافح مإسسات المجتمع المدنً المحلً للحصول على األموال الشحٌحة، ما ٌكرس 
 الفجوة بٌن قدرة المنظمات األهلٌة الدولٌة وتلك المحلٌة؟

 
حٌن توفر الخدمات التً ال ٌستطٌع . والحقٌقة هً أنه ٌنبؽً التدقٌق فً دور المنظمات األهلٌة الدولٌة

لكن بقدر ما تتنافس مع مإسسات المجتمع المدنً . الفلسطٌنٌون أو ال ٌرٌدون توفٌرها، فهناك حاجة إلٌها
المحلً، وتشوه السوق بالنسبة للموظفٌن والمستفٌدٌن، وتبنً قدراتها الذاتٌة واستدامتها على حساب مإسسات 

. المجتمع المدنً المحلً، فإنها بحاجة للمساءلة
 

: ماذا على الجهة العاملة على تقدٌم المساعدات أن تفعل؟ هنا بعض األفكار
 

.  استثمر فً منظمات مإسسات المجتمع المدنً المحلً كلما أمكن ذلك• 
عند قٌامك بتموٌل منظمة أهلٌة دولٌة تعمل محلٌاً، تؤكد من أنها تضٌؾ قٌمة للمستفٌدٌن وللمشروع، ولٌس • 

. فقط لك
.  جعل المنظمات األهلٌة الدولٌة مسإولة عن متابعة األولوٌات المحلٌةا• 
خذ بعٌن االعتبار كٌفٌة . ال تمّكن المنظمات األهلٌة الدولٌة من تبذٌر األموال التً خصصت للتنمٌة الفلسطٌنٌة• 

." لنفاٌاتل"تعرٌؾ السكان المحلٌٌن 
 

 تغٌٌر الخطاب، وإشراك األفكار
 

ولوٌة فً احترام حقوق المستفٌدٌن وهو ٌضع األ. هذا التقرٌر بالتحدي البّناء للخطابات والممارسات الحالٌةٌقوم 
عالوة على ذلك، على النحو . مستحٌلة" التنمٌة"والذي بدونه تكون – من المساعدات فً تقرٌر المصٌر 

المقترح فً المقدمة، فإن فلسطٌن تعرض دراسة حالة للتعلم، بإمكانها أن تعطً الدافع لنموذج جدٌد من شؤنه أن 
لهذه األسباب، ٌستحق التقرٌر التفكٌر فٌه . ٌفٌد جهود التنمٌة فً المجتمعات األخرى التً تعتمد على المساعدات

. بعمق
 

هناك حاجة إلى أكثر بكثٌر من التؤمل الذاتً من جانب المجتمع المدنً الفلسطٌنً؛ . لكن التقرٌر مجرد بداٌة
عندبذ . وكذلك حاجة إلى أكثر بكثٌر من التؤمل الذاتً من جانب الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات الدولٌة

وتحوٌله إلى شراكة جدٌدة تعترؾ باألهداؾ " المتلقً"و " المانح"فقط، ٌمكن تحّدي  اختالل توازن القوى بٌن 
. المتبادلة والترابط بٌن الجهات العاملة على تقدٌم المساعدات ومتلقًٌ المساعدات

 
فً المقام األول، ومن هو الذي " المساعدات"قد تكون عدم المساواة مقعدة بسبب عدم وجود اتفاق حول معنى 

وفقا لممارساتهم " المساعدات الجٌدة"عّرفون أحٌاناً ٌبدو أن المانحٌن ي. ٌقرر ما إذا كانت المساعدات مفٌدة أم ال
ٌفعلون ذلك دون وهم (. فاعلٌة المساعدات)الخاصة فً تصّور وتوزٌع وإعطاء التقارٌر عن توزٌع المساعدات 



ٌّمون كونهم (. فعالٌة التنمٌة)اإلشارة إلى نتابج المساعدات  وفقا لمعرفة " طبٌب جٌد"هذا مشابه لألطباء الذٌن ٌق
. ومهارات الطبٌب، بدالً من صحة ورفاه مرضاهم

 
، فإن المستفٌدٌن المستهدفٌن ٌنبؽً "مفٌدة" "المساعدات"أنه إذا كان من المفترض أن تكون ألٌس من المنطقً 

 أن ٌكونوا الجهة التً تقرر مدى فابدة هذه المساعدات؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخطوات المقبلة فً المطالبة بالحقوق : خاتمة
 

. دالٌة أن ٌكون لهذا التقرٌر تؤثٌر مفٌد، وأن ٌكون الحافز لبدء عملٌة التؤمل الذاتً والحوارتعتزم مإسسة 
 

: ولهذه الؽاٌة، نتصور الخطوات التالٌة
 

تقرٌر إلى المشاركٌن فً ورشات العمل لضمان أنه ٌعكس، بقدر اإلمكان، المشاعر التً أعرب عنها إرسال ال• 
. فً ورشات العمل

 
تقرٌر إلى مإسسات المجتمع المدنً الفلسطٌنً على نطاق أوسع من أجل التحقق من صحة النتابج إرسال ال• 

. ٌنبؽً أن ٌتم ذلك عن طرٌق االجتماعات العامة واستخدام وسابل اإلعالم. وتعمٌقها
 
من أجل الحصول على ردود فعل بشؤن ( إطالق محدود) إرسال التقرٌر بشكل انتقابً للمانحٌن الدولٌٌن •

. األفكار وطرٌقة عرضها
 

. التقرٌر على نطاق واسع باللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌةنشر . تعدٌل التقرٌر إلدراج المالحظات• 
 

الجمع بٌن ابتالؾ من مجموعات المجتمع المدنً الفلسطٌنً والحلفاء الدولٌٌن لالستفادة من أفضل الممارسات • 
. الدولٌة والعمل معاً القتراح عملٌات وآلٌات إلصالح نظام المساعدات فً فلسطٌن

 
المشاركة البناءة مع المانحٌن الدولٌٌن والجهات العاملة على تقدٌم المساعدات فً فلسطٌن لحشد التؤٌٌد • 

. للتؽٌٌرات فً عملٌات المساعدات والدعم آللٌات المساءلة
 

بناء على والمساهمة فً الخطابات الدولٌة ذات الصلة بالمساعدات، بما فً ذلك عن طرٌق المساهمة فً ال• 
، وتبادل األفكار مع المجتمعات المدنٌة 2011المنتدى رفٌع المستوى بشؤن فعالٌة المساعدات فً كورٌا فً 

. التً تعتمد على المساعدات فً الجنوب العالمً ومنظمات الدعوة فً الشمال العالمً
 

 دالٌة فً رام هللا مؤسسة  ،المدٌرة التنفٌذٌةشارك عن طرٌق االتصال بسعٌدة موسى، 
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