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   ا6ه�اء

  فخر من أحمل اسمك بكل يا

 لذكراك يا من يرتعش قلبي

 ولم تمهلك الدنيا ألرتوي من حنانك الصغر يا من أفتقدك منذ

  أبي البحث أهديك هذا  ،يا من أودعتني هللا

  

  الكأس فارغاً لتسقيني قطرة حب إلى من جرعتْ

   سعادة إلى من كلّت أناملها لتقدم لنا لحظة

 إلى القلب الكبير

   علملتمهد لي طريق ال األشواك عن دربي تإلى من حصد

  إلى من افتقدها في كل لحظة نجاح 

  إلى روح أمي الغالية
  

 إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهللا

 نفسهمأإلى من آثروني على 

 إلى من علموني علم الحياة

  إخوتي إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة

  بتولإلي زوجتي الغالية و فلذات أكبادي طارق و 
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  إقرار

أنني قدمت هذه الرسالة مقدم هذه الرسالة الموقع أدناه علي حسني حسن علي اقر أنا 

وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم لجامعة القدس من اجل نيل درجة الماجستير 

إلى وان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة  ،ورد حيثما إليهاإلشارة 

  أخرمعهد أي أو  أخرى ةجامع أي

  مع كل االحترام و التقدير

  

  التوقيع                                                     

  ني حسن علي سعلي ح                                                 

  م2011/  5/  21: التاريخ                                                        
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ومن ثم أقدم  ،بداية اشكر اهللا عز وجل الذي وفقني النجاز هذا الجهد المتواضع
راسة ممثلة بهيئتها األكاديمية شكري إلى جامعة القدس التي احتضنت هذه الد

احمد . أستاذي ومشرفي الفاضل د إلىشكري وامتناني خصوصاً  وأقدم ،اإلداريةو
  .الدراسة أبو دية الذي اشرف على هذه

  
أحمد  .د ،.الرحمن الحاج عبد.د موصوالً أقدمه إلى األساتذة األفاضل والشكر
  .أعضاء لجنة المناقشة لما أبدوه من مالحظات قيمة ،فارس
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  مصطلحات تعريف ال

وال والسلع من الدول المتقدمة أنها مجمل انسياب رؤوس األم :المساعدات الخارجية •

والدول المصدرة للنفط إلى الدول النامية غير النفطية والتي تأخذ إما شكل  ،ةالمؤسسات الدوليو

مصطلح يضم المساعدات اإلنمائية الرسمية والمساعدات  .هبات أو شكل قروض ميسرة

 .1العسكرية والمساعدات اإلنسانية

 .2لمجتمع ما )سياسياً ،اقتصادياً ،اجتماعياً(المواقف وأنماط التفكير والسلوك : النفوذ الثقافي •

 ،تقنيات ،خبرات(و تكون إما مالية  نقدية أو عينية  ،هي مساعدات تعطى بدون مقابل :المنح •

وتكون على  ،وهي ال تدخل في نطاق المديونية الخارجية العامة للدولة ،)وخدمات ،سلع

لقية فهي تتيح للدولة المانحة فرصة التدخل في سياسة الدولة المت ،األغلب ذات أبعاد سياسية

 .3للمنحة بحجة التأكد من كيفية صرف المنح 

هي قروض سهلة تقدمها حكومات دول غنية أو بنوكاً أو مؤسسات : القروض طويلة األجل  •

عن طريق عقد تتعهد فيه الدولة المقترضة بدفع فائدة  ،دولية إلى الدول الفقيرة بشروط معينة

المبالغ على أقساط وفقاً لشروط العقد  وتتعهد برد هذه ،سنوية محددة عن المبالغ المدفوعة

و تفرض بعض  ،فهي إذاً المساعدة التي يدفع لها مقابل آجالً أو عاجال  ،المبرم بين الطرفين

  .4األعباء على ميزانية الدولة و على ميزانية مدفوعاتها لعدة سنوات متتالية

الغنية إلى حكومات  وهي عبارة عن مساعدات تقدم من حكومات الدول: المساعدات الثنائية •

 .5الدول الفقيرة
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يقصد بالمساعدات المتعددة األطراف تلك المساعدات التي تتم : المساعدات المتعددة األطراف  •

 .6عبر اشتراك مؤسسات ومنظمات واتحادات ومؤتمرات دولية في تقديمها أو اإلشراف عليها 

المنظمات والمؤسسات المانحة هي اجتماعات لجهات دولية وممثلي  :مؤتمرات الدول المانحة  •

اإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية اإلقليمية، لتقديم تعهدات بصرف مساعدات مقدمة 

لجهات المرتبطة باواعمار  أو إعادة اإلصالحومن قبل هذه الجهات المانحة لدعم برامج التنمية 

حدث نعكاساً للتطورات التي تا تماعاتهذه االج المتلقية لهذه المساعدات وغالباً ما تكونالمعنية 

                              .7االقتصادية و االجتماعيةو ،منها على الساحة الدولية السياسية

دولة أو جهة أو مؤسسة مانحة تقديم مساعدة سواء كانت إعالن نية الدولة المانحة  :التعهد  •

عهد تحدد فيه إجمالي المبلغ أو قيمة ذلك بإصدار تونقدية أو عينية أو فنية لدولة أخرى 

ودون الدخول في تفاصيل حول كيفية  ،المساعدة المنوي تقديمها دون أي التزام رسمي بذلك

ويتم ترك ذلك إلى مرحلة الحقة يجري خاللها التفاوض  ،تقديم المبلغ أو الغرض النهائي منه

 .8بين الدولة المانحة والدولة المتلقية للمنحة

المعونة أو المساعدة بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم حول حجم بااللتزام تقديم  وه: االلتزام •

وفي الغالب تكون االتفاقية لفترة سنة واحدة قابلة  ،المساعدات وأهدافها وإجراءات تقديمها

الجهة لسطينية ويسبق توقيع االتفاقية مفاوضات طويلة ومكثفة بين السلطة الوطنية الف .للتجديد

المشاريع والدراسات الالزمة القطاعات المستفيدة والبرامج و يتم فيها مناقشة ودراسةالمانحة 

وبعد التوقيع يصبح تقديم المعونة التزاما على الدولة  .لها وبعض التفاصيل الفنية واإلدارية
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المانحة ويتعاون الطرفان بعد ذلك في تنفيذ االتفاقية التي تحدد واجبات وحقوق وأعمال 

 .9كل طرفوإجراءات 

الدفع للمنح والقروض تمر عبر صناديق مالية تخصص /عمليات الصرف : الصرف / الدفع  •

لذلك ويشرف البنك الدولي على العديد كبير من هذه الصناديق المخصصة كما تلجأ بعض 

الدول المانحة أحيانا إلى فتح حسابات خاصة في بنوكها أو بنوك الدول المتلقية للمعونات 

 .10لمشاريع أو برامج معينةللسحب منها 

 والمساعدات والمرأة والشباب والطفولة والصحة التعليم  هي قطاعات: االجتماعية القطاعات  •

 .11اإلنسانية

 الصرفالمياه والصلبة، و والنفايات واإلسكان، الطاقة،هي قطاعات : التحتية البنية قطاع •

 .12والمواصالت واالتصاالت، الصحي،

شتى مناحي الحياة، وهي تتطلب االنعتاق من  رر ونهضة حضارية فيهي عملية تح :التنمية  •

وتتطلب كذلك العمل . السيطرة والتبعية التي تربط بين الدول الصناعية المتقدمة، والدول النامية

على أقامة بنيان اجتماعي،  اقتصادي، سياسي جديد يتسم بالتوازن والكفاءة ويحمل بين جنباته 

توظيف الطاقات الذاتية بهدف  إلىوتحتاج عملية التنمية . ه وتطورهبذور استمراره وديمومت

لإلنسان سواء أكانت حاجات مادية أو معنوية ومن ثم تحقيق المزيد تحقيق الحاجات األساسية 

  . 13لرفع مستوى اإلنسان المادي، وليتمتع بحريته وإنسانيته
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  ملخص الدراسة 

اللها المساعدات من الدول المانحة للسلطة الوطنية تبحث الدراسة في اآلليات التي قدمت من خ

الفلسطينية وعلى وجه الخصوص آلية مؤتمرات الدول المانحة كونها أداة من أدوات تقديم 

  .المساعدات

  

استخدم في الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي للتعرف على دور مؤتمرات الدول  

  .للشعب الفلسطيني المانحة التي قدمت من خاللها المساعدات

  

يعتمد بشكل كبير على  أن االقتصاد الفلسطيني :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

  ، كما أنالتي يستنفذ جزءاً هاماً منها في المساعدات الفنية، والدورات التدريبيةو المساعدات األجنبية

تمرات الدول المانحة يتم من قبل  تحديد أولويات المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وهي مؤ

الدول المانحة نفسها، مما اثر ذلك بشكل مباشر في تقليل الفائدة المرجوة من هذه المساعدات إضافة 

أن وتيرة هذه المساعدات كما ونوعا تأثرت إلى حد  إلى تعارض بعض النشاطات مع بعضها كما

مع الحكومة اإلسرائيلية وهذا يؤيد االفتراض كبير بمدى التقدم الحاصل قي مسيرة التسوية السياسية 

األساسي في ذهن المانحين وهو تمويل عملية السالم وتوفير مستلزمات إنجاحها دون اعتبار للهدف 

  . النهائي وهو إزالة االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
 

بها في هذه وأظهرت الدراسة بأن هناك فرقا شاسعا بين حجم المساعدات التي تم التعهد 

وكانت المساعدات تصرف وتنفق في معظمها في مشاريع ، المؤتمرات وتلك التي تم صرفها فعال

غير إنتاجية، فقد فشلت في تقليل اعتماد الفلسطينيين على المعونات الخارجية وخلق بيئة مشجعة 

السياسات  المساعدات أنها فشلت في إزالة اآلثار الناجمة عنعلى  يؤخذ، وومحفزة لالستثمار
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تقديم  كما ارتهن والممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني،

  . المساعدات باألوضاع السياسية واألمنية السائدة في فلسطين

  

وعلى الرغم من هذه المآخذ السابقة ترى الدراسة أن هناك العديد من االيجابيات لهذه  

الجارية،  الموازنة والكبير في المزمن العجز تمويل شك  في ساهمت وبال أنها المساعدات حيث

 كالتعليم  األساسية االجتماعية الخدمات تقديم استمرار لضمان المالية الضرورية الموارد وتوفير

منهم، كما بينت الدراسة إلى  المحدود الدخل ذوي سيما وال الفلسطينيين، الصحية للمواطنين والرعاية

وضعف التنسيق بين دد في خطط التنمية االقتصادية وتضاربها وعدم القدرة على تحقيقها، وجود تع

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والدول المانحة في تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع 

  . المشمولة في هذه المساعدات

  

راف المانحة عبر ضرورة حث األط: وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها 

وعلى ، مؤتمرات الدول المانحة على زيادة مقدار التعهدات، ورفع نسبة االلتزام لهذه التعهدات

التعامل بجدية وعلى أسس علمية مع مؤتمرات الدول المانحة عند تخصيص  يجب الصعيد الداخلي

طنية الفلسطينية يجب على السلطة الو كما وتوزيع المساعدات األجنبية على القطاعات المختلفة

النظر للمساعدات المقدمة من خالل المؤتمرات المانحة باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة توجب على 

  . الفلسطينيين استغاللها استغالال أمثل عند توفرها

  

إال من خالل   ال يمكن لالقتصاد الفلسطيني أن يتقدم: االستنتاجتوصلت الدراسة إلى وأخيرا 

  .سات االقتصادية الفلسطينية بما يضمن االعتماد على الذاتإعادة النظر بالسيا
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Abstract 

This study handles the mechanisms through which the financial aids have 

been provided by the donor states to the Palestinian National Authority, in 

particular the mechanisms of holding conferences by the donor states to 

generate the funds.  
 

A descriptive and historical methodologies are used in this research to 

investigate the role of those conferences through which aids have been 

provided to the Palestinian people.     
                                                             

The study reached a group of conclusions:  the Palestinian economy largely 

depends on foreign aids, the larger part of which is consumed in technical aids 

and training courses. The setting of priorities in the aid programs always set 

by the donors which  has directly caused reducing the benefits of such aids. In 

addition, the lack of strategic planning may cause a counter side effect in the 

future.      
                                                                                        

 The study pointed out that the continuity of such aids has been 

quantitatively and qualitatively affected to a large extent  

with the progress of the political settlement process with the Israeli  

government. This supports the essential assumption in the donors’ minds 

about funding the process and providing the requirements of its success 

without considering the final objective which is the elimination of the 

occupation and establishing a Palestinian Independent State.                              

          

     The aids were focused  and expended mostly on non-productive projects, 

and the aim of these aids was to keep and save the settlement process from 

collapse. There are some criticisms on the aids provided through the 

conferences of the donor sates: They failed in creating an environment that 

encourages and stimulates investment in The Palestinian economy. Those aids  

also failed in eliminating the impacts resulted from the Israeli policies, 



 

 ط 

 

practices and procedures against the Palestinian people and their national 

economy; also providing such aids was mortgaged with the political and 

security conditions prevailing in Palestine.                                                         
 

     Despite these criticisms the study affirms that international aids contribute 

to funding the chronic and great deficit in the current budget over the years of 

the last stage and providing financial resources necessary for ensuring the 

continuity of providing the essential social services such as education and 

health care to the Palestinian people, especially the low-income groups.            
       

    The study showed multiplicity in the economic development plans and 

their contradiction and inability on achieving them, and the weakness of 

coordination between the institutions of the Palestinian National authority and 

the donor countries in planning, managing and implementing the programs 

and projects included in those aids.                                              
 

    It is necessary to provide stable political environment, and determine future 

objectives so that the aids provided to the Palestinian people through the 

conferences of donor states can take their effective role in the process of 

construction and development, and to urge the donor parties through such  

conferences to increase the volume of the undertakings and raise up the 

proportion of expending such undertakings. The Palestinian National 

Authority should look at the aids provided by the donor conferences as 

temporary and non-guaranteed aids that the Palestinian people should 

optimally exploit when available.  
 

    Finally,  the study reached an inference: the Palestinian economy cannot 

progress except through re-considering the Palestinian economic policies to 

ensure self- reliance.   
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  الفصل األول

__________________________________________________________  

I.1.  المقدمة:  

تلعب المساعدات الخارجية بأنواعها المختلفة العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية واإلنسانية 

  .واالقتصادي سياسيول الفقيرة على الصعيدين الدوراً هاماً في العالقات بين الدول الغنية والد
  

قدمت الدول الغنية المساعدات للدول الفقيرة المحتاجة لها بعد أن ظهرت المساعدات كبرامج 

  .محددة في أجندة الدول الغنية المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية
  

وتشكل المساعدات الخارجية بمختلف أشكالها أهمية للدول الفقيرة والنامية في تحقيق التنمية 

  .فالتنمية الشاملة تعتمد على مصادر تمويل داخلية وخارجية ،لشاملةا
  

   - :المصادر الخارجية في  وتتمثل

   .التجارة الخارجية من اجل الحصول على إيرادات من الصادراتالمصدر األول  -

 .فيتمثل  باالستثمارات األجنبية سواء كانت حكومية أو خاصة أما المصدر الثاني -

وتتعدد أشكال المساعدات الخارجية وصورها : ثل بالمساعدات الخارجيةلثالث يتمالمصدر ا -

وقد تقدم بشكل ثنائي أو جماعي  ،بين مساعدات عينية ومادية ومنح وهبات وقروض ميسره

  .أو على شكل المؤتمرات المانحة

 -9 -13بتـاريخ  ) أوسـلو  ( ومنذ أن  وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية إعالن المبادئ 

عقدت الحكومة األمريكية مؤتمراً  1993-10 -1وبعد ثالثة أسابيع أي بتاريخ  ،في واشنطن  1993
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دولياً ضم خمسة وأربعين دولة  ومؤسسة مالية أصبحت تعرف فيما بعد بمجموعة الدول المانحة أو 

  .وبذلك تم ربط عملية السالم بالتمويل والمنح الخارجية ،المجموعة المانحة
  

ة الدول والمؤسسات اإلقليمية والدولية التي شاركت في اجتماع واشنطن للـدول  وقدمت مجموع

 ،طرق(   المانحة التي تقدم منحاً للسلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية

وبناء المؤسسات وتغطية المصاريف الالزمـة إلدارة  ) تعليم  ،صحة ،إسكان ،طاقة ،مجاري ،مياه

ودفع الرواتب وإعادة تأهيل االقتصـاد الفلسـطيني    ،لحكم وحفظ األمن وتوفير الخدمات األساسيةا

الذي حوله االحتالل اإلسرائيلي إلى اقتصاد هامشي تابع الحتياجات االقتصاد اإلسرائيلي في اكبـر  

  .عملية نهب لثروات بلد عرفها التاريخ البشري
  

شرفة على عملية إيصال المساعدات بصـورة تضـمن   وكلّف البنك الدولي ليكون المؤسسة الم

الكفاءة وعدم التبديد وبذلك أصبحت الدول المانحة جزءاً ال يتجزأ من العملية السلمية فـي الشـرق   

   وأصبحت مجموعة هذه الدول من الناحيـة الماليـة    1991األوسط التي بدأت بمؤتمر مدريد عام 

     يث نص إعالن المبادئ علـى أن التنميـة االقتصـادية    السياسية طرفاً رئيسيا في هذه العملية حو

  .تحسين األحوال المعيشية للفلسطينيين يساهم في دعم وتقدم المسيرة السلميةو
  

وبهذا تعتبر المساعدات الخارجية من المصادر المهمة في تمويل التنمية الشاملة فـي منـاطق   

اريخ الشعب الفلسطيني الساعي إلى الحرية السلطة الوطنية الفلسطينية في فترة حرجة ومهمة من ت

  .واالستقالل

وقد كثرت الوعود من الجهات الدولية المختلفة بتقديم المساعدات للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

ودعم بنـاء المؤسسـات    ،للنهوض بأعباء المرحلة المقبلة وتطوير البنية األساسية للضفة والقطاع
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حرص على إنجاح العمليـة السـلمية   ي هذه المساعدات في سياق الوتأت ،البنية التحتية الفلسطينيةو

  .التعايش السلمي بين شعوب المنطقةو
  

  .2.I مبررات الدراسة  

   .اإلحساس بالمشكلة من قبل الباحث  
  

  I   .3.  أهمية الدراسة:  

ية تأتي أهمية الدراسة من الموضوع الذي تعالجه كون المساعدات الخارجية مصدر أساسي للتنم

والن مؤتمرات الدول المانحـة كـأداة لتقـديم     ،والمشاريع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

المساعدات تثير الكثير من الجدل والنقاش في األوساط السياسية واالجتماعية واالقتصـادية حـول   

باحث لهـذا  وقد جاء اختيار ال ،جدوى هذه المساعدات ومدى إسهامها في التنمية الفلسطينية الشاملة

  .الموضوع نتيجة اإلحساس المتزايد بأهمية هذا الموضوع لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
  

ومن الواضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت اقتصادها باالعتماد على المساعدات الخارجية 

   اإلداريـة  وكانت مضطرة إلى اللجوء إلى هذه المساعدات من اجل بناء المؤسسات وخلـق البنيـة   

  .التنظيمية الالزمة لعملية التنميةو
  

ومن هنا ينبغي التأكيد على ضرورة  ،ومن جهة أخرى فان هذه المساعدات لن تستمر إلى األبد

  .استغالل هذه المساعدات في بناء االقتصاد الفلسطيني وتوجيهها إلى القطاعات اإلنتاجية
  

وهي المرحلة السياسية الحاليـة التـي    ،تقدم فيها وتستمد الدراسة أهميتها أيضا من الفترة التي

تجتازها القضية الفلسطينية وخاصة بعد تراجع العملية السلمية وانعكاساتها على مؤسسات السـلطة  

  .الوطنية الفلسطينية
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I.4. أهداف الدراسة:  

  :تهدف الدراسة إلى ما يلي 

  .سلطة الوطنية الفلسطينيةالتعرف على مؤتمرات الدول المانحة التي عقدت بشان تمويل ال -

التعرف على حجم المساعدات التي قدمت للسلطة الوطنية الفلسطينية من خالل مؤتمرات الدول  -

 .المانحة

إلى أي مدى كانت المساعدات المقدمة للسلطة من قبل الدول المانحة خاضعة للضـغوط    إظهار  -

 .عدات الثنائيةولمطالب محددة إذا ما قورنت مع غيرها من آليات تقديم المسا

لتنمية الشاملة في عملية االمساعدات المقدمة من قبل مؤتمرات الدول المانحة دور التعرف على  -

  .في فلسطين

مؤتمرات الدول المانحة بخطط تنمويـة   خالل المساعدات المقدمة من التعرف على مدى ارتباط -

 .أو برامج محددة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

 

I.5 .ية الدراسةإشكال :  

   .بين مؤتمرات الدول المانحة واالحتياجات الفلسطينية دراسة العالقة ما 

تبحث هذه الدراسة في اآلليات الدولية التي قدمت من خاللها المساعدات مـن الـدول المانحـة    

 ،للشعب الفلسطيني ومؤسساته منذ قيام السلطة وعلى وجه الخصوص آلية مؤتمرات الدول المانحة

ومن ثم تنطلق الدراسة مـن   ،ي مدى نجحت هذه األداة في االستجابة لالحتياجات الفلسطينيةوالى أ

سؤال رئيسي وهو إلى أي مدى شكلت مؤتمرات الدول المانحة آلية فعالة في تقـديم المسـاعدات   

  ؟  2009الدولية للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى عام 
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I.6. لدراسةأسئلة ا:  

  :ة من األسئلة الفرعية األخرى وهيويتفرع عن السؤال الرئيسي للدراسة مجموع

         التي عقدت بشان تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية ؟ مؤتمرات الدول المانحة ما هي -

  ما هو حجم المساعدات التي قدمت للسلطة الوطنية من خالل مؤتمرات الدول المانحة ؟ -

المساعدات المقدمة للسلطة من خالل مؤتمرات الـدول المانحـة خاضـعة    إلى أي مدى كانت  -

 ؟)الثنائية(للضغوط ومطالب محددة مقارنة مع غيرها من آليات تقديم المساعدات 

 ؟أساسا للتنمية الشاملة في فلسطينالمساعدات المقدمة من مؤتمرات الدول المانحة  ما هو دور -

تنموية و برامج محددة مـن   طول المانحة بناء على خطهل تم التعهد بالتمويل في مؤتمرات الد -

 قبل السلطة الوطنية ؟ 

 

I.7. فروض الدراسة:  

المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني من خالل المؤتمرات الدول المانحة جاءت مبنيـة علـى   

   .توجهات ورغبات المانحين أكثر مما هي مبنية على أولويات الفلسطينيين

  :مجموعة من الفرضيات على النحو التالي تنطلق الدراسة من 

إن المصدر األساسي للتمويل الخارجي في السلطة الوطنية الفلسطينية جاء عبـر مـؤتمرات    -1

  .الدول المانحة

إن التمويل الخارجي المقدم للسلطة عبر مؤتمرات الدول المانحة مرتبط بحجـم أدنـى مـن     -2

 .الشروط و الضغوط الدولية
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ذي قدم للسلطة الوطنية عبر مؤتمرات الدول المانحة جاء بنـاء علـى   إن التمويل الخارجي ال -3

خطط تنموية معدة سلفاً من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وهو ما يجعل هذا التمويـل أكثـر   

  .فائدة للتنمية الفلسطينية

  

I.8 .الدراسة منهج :  

ى دور مؤتمرات الـدول   ستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي في بحثه للتعرف علا

  .المانحة التي قدمت من خاللها المساعدات للشعب الفلسطيني
  

ستخدم الباحث المنهج التاريخي من اجل دراسة تاريخ المساعدات المقدمة للفلسـطينيين عبـر   ا

  . 2009مؤتمرات الدول المانحة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى عام 
  

م المنهج الوصفي الذي يوضح حجـم المسـاعدات المقدمـة    اتم استخدوإضافة إلى هذا المنهج 

 مؤتمرات الدول المانحة وذلك باالسـتعانة بالبيانـات واإلحصـائيات والجـداول     رللفلسطينيين عب

المتوفرة حول المساعدات بهدف التعرف على درجة اعتماد الفلسطينيين علـى هـذه المسـاعدات    

  .ودورها في التنمية

  

I.9. راسةحدود الد:  

  .تشمل الدراسة األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة: الحدود المكانية  -

م  وهـو التـاريخ   1994تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عـام  :  الحدود الزمنية  -

  .م  2009الرسمي لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى عام 
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I.10 .لدراسةمحتويات ا:   

  :فصول على النحو التالي  خمسة تكون الدراسة منت

  منهجية الدراسة:   الفصل األول

  اإلطار النظري للمساعدات الخارجية و أشكالها  واألدبيات السابقة :  الثاني الفصل

  اإلطار النظري للمساعدات الخارجية وأشكالها: المبحث األول

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  لمساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينيةا: الثالث الفصل

 أنواع المساعدات وأشكالها وحجمها: المبحث األول

القطاعات المستفيدة من المساعدات الخارجية والعقبات                : المبحث الثاني

  التي تواجه تقديم هذه المساعدات

سطينية وحجم المساعدات المقدمة         مؤتمرات الدول المانحة للسلطة الوطنية الفل: الرابع الفصل

  من خاللها

  المؤتمرات التي عقدت لتمويل السلطة الوطنية الفلسطينية  : المبحث األول              

  الخطط الفلسطينية للتنمية  التي قدمت لمؤتمرات الدول المانحة: المبحث الثاني             

  ت المتعلقة بالمؤتمرات كأداة لتقديم المساعدات اإلشكاليا: المبحث الثالث              

  النتائج والتوصيات : الخامسالفصل 
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II .ثانيالفصل ال  

  

  المساعدات الخارجية واألدبيات السابقة

                 

                

II.1. اإلطار النظري للمساعدات الخارجية وأشكالها: المبحث األول  

                

II.2. الدراسات السابقة: ث الثانيالمبح  
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  الفصل الثاني

______________________________________________________________  

II.1. للمساعدات الخارجية وأشكالهااإلطار النظري : المبحث األول  

  مقدمة

فح في سبيل تكا فهذه الدول ،يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في الوقت الحاضر في دول فقيرة

وانخفـاض   ،العيش نتيجة لالنخفاض المستمر في مستوى الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه الفـرد 

  .مستوى التغذية والتعليم وانخفاض مستوى اإلنتاج
  

 ،ولذا برزت المطالبة بضرورة تنمية الموارد االقتصادية والعمل على مضاعفة اإلنتاج المـادي 

   .ورفع مستوى المعيشة في هذه الدول
 

وكان  من أهم ما واجهته حكومات الدول الفقيرة من مصاعب في عملية التنمية باإلضافة إلـى  

والتي تتطلب أمواالً كثيرة  ،التخطيط هو كيفية توفير األموال الالزمة لبدء عملية التنمية االقتصادية

ر الذي جعـل  األم ،1اتعجز هذه الحكومات بمفردها عن توفيرها في وقت قصير نسبياً بسبب فقره

والمسـاعدات الخارجيـة    من المساعدات الخارجية سبيالً أساسياً لهذه الدول للخروج من أزمتهـا 

الخارجيـة وهـي األدوات الدبلوماسـية واألدوات    بأشكالها المختلفة هي جزء من أدوات السياسة 

ة واألدوات واألدوات العسكرية واألدوات السياسـة الداخليـة واألدوات االسـتخباراتي    االقتصادية

  -:لذلك ال بد من تعريف المفاهيم التالية ,2الرمزية واألدوات العلمية والتكنولوجية والموارد الطبيعية

                                                 
 . 3، ص 1986دار النهضة للطباعة لنشر، : بيروت  ،"التنمية االقتصادية". بكري، كامل 1
  . 95-91ص ص, 1998،مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1ط، "تحليل السياسة الخارجية"سليم، محمد السيد،  2
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هي تدبير نشاط الدولة في عالقاتها مع الدول األخرى أو المنهج الذي تسير : اسة الخارجيةيالس

 األخرىتصادية والمالية مع الدول بمقتضاه الدولة في عالقاتها في الشؤون السياسية والتجارية واالق

  .3هي أداة تنفيذ السياسة الخارجية والدبلوماسية
  

يعرف السياسة الخارجية بأنها السياسة الخارجية لدولة من الدول تحدد مسلكها تجـاه  ) كورت(

أنها برنامج، الغاية منها تحقيق أفضل الظروف الممكنة للدولة بالطرق السلمية التي  الدولة األخرى،

المبادئ التي في ظلها تدار عالقات دولة مع الدول ال تصل حد الحرب وتعبر عن مجموعة من تلك 

  .4األخرى
  

القائد السياسي في إدارة نشاط الدولة الخارجية من حيث تأكيده إلى  يشير والتر ليبمان إلى أهمية

لى مدى نقل هذا االلتـزام  ، واإلدارة المتوفرة عازن بين االلتزام الخارجي للدولةإيجاد نوع من التو

تكون هذه القـدرة فـي    أنن، هو ماعلى مستوى السلوك الخارجي، والمقدرة الالزمة في اعتقاد ليب

  . 5حالة تنفيذها اكبر بكثير مما يحتاج إليه هذا االلتزام
  

ويعرف هيل السياسة الخارجية بأنها نشاط الدولة قبل الدول األخرى سواء اتخذ هـذا النشـاط   

  .6التي يتمسك القادة بها اإليديولوجيةالفلسفة أو  أساسعلى  أو عسكرياً سياسيا أو اقتصادياً مظهراً

 تعد السياسة الخارجية للدولة جوهراً إذبين السياسة الخارجية والدبلوماسية، يميز بعض الكتاب 

ت، حيث تقوم على الخارجية، بينما الدبلوماسية هي المكان المناسب الحقيقي للعمليا لعالقاتها أساسياً

         .7سةاتنفيذ هذه السي
  

                                                 
 .63، ص1989رة، مكتبة اآلداب، القاه، "النظم الدبلوماسية"، فودة، عزالدين 3

4 Kurt, J., How Foreign Policy is Made, New York, 1949 ,P.12.  
5  Lippmaan, Walter, United State Foreign Policy, Boston, 1993, P.9. 
6 Hill, Norman, International politics, New York, Happer and Row, 1962, P.73. 
7 Perkins Palmer , International Relations : The word Community in Transition, Second Edition, U. S.A, 

1957,P.97. 
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تي تجري على صعيد محلي أو داخلي والسياسـة  لالمتفاعلة ا ةتلك العملية السياسي :السياسة الدولية

   .8ه موجزة هي حصيلة تفاعل السياسات الخارجيةالدولة بكلم
  

يحدث الصدام والتشـابك   التفاعل الذي ال بد أن: دولة بأنهايعرف الدكتور حامد ربيع السياسة ال

المتوقع والضروري نتيجة الحتضان األهداف والقرارات التي تصدر من أكثر من وحدة سياسـية  

  .واحدة 
  

  :ويستنتج من هذا التعريف ما يلي

  .اسة الخارجية هي عنصر من عناصر السياسة الدوليةيالس إن  - 1

مـن دولـه    أكثرتفاعل بين ض تفتروالسياسة الدولة بهذا المعنى تفترض عالقات تقاطعية  إن - 2

 .واحدة

ة ال تقتصر على العالقات بين الدول بل العالقات بين مختلف التنظيمات غير يإن السياسة الدول - 3

  . الرسمية طالما لها صفة دولية

II.1 .1.  المساعدات االقتصادية الخارجية:  

المـنح   إجمـالي  عـن  وهي عبارة ترتبط المساعدات الخارجية بالمساعدات اإلنمائية الرسمية

وتقدم هذه المساعدات من مصادر رسمية سواء من جانب لتي تقدم وفقا لشروط ميسرة، والقروض ا

باإلضـافة إلـى إيـرادات الصـادرات      ،الدول المنفردة أو من جانب مؤسسات اإلقراض الدولية

  .االستثمارات األجنبيةو
  

وإذا كانـت االسـتثمارات    ،للتنميـة  تعتبر المساعدات الخارجية مصدراً ثالثاً للتمويل الخارجي

 ،فان الجدل الذي أثارته المساعدات الخارجية جاء اكبر بكثير ،األجنبية قد أثارت الكثير من الجدل
                                                 

 .29، ص1975، مطبعة شفيق، بغداد، "السياسة الخارجية وإبعادها في السياسة الدولية"محمد، فاضل زكي،  8
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السلع من الدول المتقدمة أنها مجمل انسياب رؤوس األموال وويمكن تعريف المساعدات الخارجية ب

التي تأخذ إما شـكل  و لدول النامية غير النفطية والدول المصدرة للنفط إلى ا ،والمؤسسات الدولية

مدة القرض والطريقـة  شروطها المتعلقة بسعر الفائدة و أي تكون( 9هبات أو شكل قروض ميسرة

التي يتم بها سداد القرض بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة أو بمنتجات محلية أفضل من الشروط 

   .)لى القرضالمتاحة في السوق التجارية عند التعاقد ع
  

إن بروز المساعدات االقتصادية كأداة من أدوات السياسة الخارجية للدول الكبرى قـد أثبتـت     

ين نوعين من المساعدات على ومن األهمية بمكان التمييز ب ،فعاليتها خاصة في فترة الحرب الباردة

  :العامل الزمنيأساس 

والتاسع عشر مـن تقـديم المسـاعدات الماليـة     ما كان قائما إبان القرنين الثامن عشرة : أوالهما 

وكانت هذه المساعدات تفتقـر   ،والعسكرية لدول أخرى بهدف تحقيق أهداف مباشرة قصيرة المدى

إلى المؤسسية، أي إلى برامج ومؤسسات منظمة خاصة بها وكمثال على ذلك دعم فرنسـا للثـورة   

  .ستقاللاألمريكية لمساعدة سكان المستعمرات البريطانية على اال
  

بالمساعدات "المساعدات الخارجية المعاصرة التي انتشرت في القرن العشرين والمقصود : وثانيهما

االستخدام المنظم للمساعدات الخارجية التي تتم عبر برامج ومؤسسات منظمة وتقوم هذه " المعاصرة

ة الخارجية للدولة ارها إحدى أدوات السياسبإدارة هذه المساعدات باعت في مزدوجالمؤسسات بدور 

المانحة،  والرقابة على إنفاق هذه المساعدات وفق اإلستراتيجية التي وضعت من اجلها في الـدول  

  .10المتلقية لها
  

                                                 
  .285، ص  1980مركز اإلنماء القومي، : بيروت ،"اقتصاديات التخلف والتنمية". كرم، انطونيوس 9

  .101، ص1997، يناير127السياسة الدولية، عدد، "المعونة الخارجية األمريكية واألهداف األمنية."جاد، محمد 10
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II.1 .2. دوافع المساعدات الخارجية:  

إن السؤال الذي يطرح دوماً عند الحديث عن المساعدات كأداة من أدوات السياسة الخارجية هو 

لدوافع تقـديم المسـاعدات   ول المانحة مساعداتها للدول الفقيرة وفيما يلي استعراضاً لماذا تقدم الد

  :الخارجية

تقدم الدول مساعداتها من اجل استقرار نظـام  : األمن الدولييني وتحقيق السلم والنفوذ السياس -1

ومردود هذا النوع من المساعدات هو في توسيع النفوذ  ،صديق أو مساعدته على صد المعتدين

إحداها أن تستطيع إظهار  ،فهناك مطامح سياسية ترجوها الدولة الغنية ،السياسي للدول المانحة

تنتظر الدول الغنية أن تثير هذه البادرة رد فعل ايجـابي  و ،نواياها الحسنة اتجاه الدولة الفقيرة

الغنيـة   وتحدو الدولـة  ،على النوايا الحسنة من قبل الدولة الفقيرة إلرساء صداقة دائمة معها

رغبة في التقرب من أصحاب الحل والربط في الدول الفقيرة من اجل التأثير من خاللهم على 

 .السياستين الخارجية والداخلية للدول الفقيرة

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت الحرب الباردة بين االتحاد السوفيتي : دوافع أيديولوجية -2

لذلك كانت المساعدات أداة لمكافحة  ،معسكريهما الشرقي والغربيب األمريكية والواليات المتحدة

  .أو مواجهة المعسكر الغربي ،مثل مكافحة المد الشيوعي ،ةأو دعم عقيدة سياسية معين

فاستعمال المساعدات لتحقيق فوائد اقتصادية وربح مادي هو عامل آخـر  : الدوافع االقتصادية  -3

ففي الوقت الذي تحقق فيـه المسـاعدات بعـض التنميـة      ،دفع الدول الغنية بتقديم المساعدات

من الموارد اإلسـتراتيجية الخـام   االقتصادية في الدولة الفقيرة تضمن الدولة الغنية مورداَ كافياً 

   .تخلق جواً صالحاً الستثمار رؤوس األموال التابعة لهاو

وفـي هـذه    ،ث  الطبيعيـة كاإلغاثة في الحاالت الطارئة بعد حوادث الكوار: الدوافع اإلنسانية -4

 .الحاالت تظهر بشكل خاص المشاعر اإلنسانية كدافع لبرامج المساعدات
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السلوك لثقافي المواقف وأنماط التفكير ووالمقصود بالنفوذ ا: وذ الثقافي وصيانة النظم الحاكمةالنف -5

ات االقتصادية فتأمل الدول الغنية من خالل المساعد  ،لمجتمع ما) سياسياً ،اقتصادياً ،اجتماعياً(

كـالقيم   ،للدول الفقيرة في تحسين مستوى قبول الدول الفقيرة للقيم التي تتبناها الـدول الغنيـة  

وفيما يتعلق في بنية المجتمع واألشكال الشرعية للحكومات مثل قبـول   ،والقيم الشرقية ،الغربية

أما صيانة  ،ول الفقيرةاالستثمارات الخارجية كأمور شرعية ومرغوبة في التنمية االقتصادية للد

والتي تشـعر الدولـة    ،النظم الحاكمة فهي تأتي بمعنى الحفاظ على أسس النظام العالمي السائد

 .الغنية أنها زعيمته و مسئولة عنه

الزراعية و  تزويد الدولة المتلقية للمساعدات برأسمال كي تتمكن من شراء المنتجات الصناعية  -6

ويخلق هذا األمر اإلمكانية لتوسيع النفوذ السياسي ألنه يقيم شبكة  ،من الدولة التي تقدم المساعدة

وفي العقد الماضي كانت المؤسسات المصرفية  ،من العالقات تمتد في الغالب إلى القطاع الخاص

 ،وكان الدافع الكامن وراء ذلك هو الربح فقـط  ،الدولية نشطة في تزويد الدول النامية بالقروض

 .11ل النامية تحقق معدالت فائدة أعلى مما تدفعه الدول المتقدمةفالقروض المقدمة للدو

  

II.1 .3. أشكال المساعدات الخارجية  

يثير اصطالح المساعدات  االقتصادية الخارجية إلى الذهن أن المساعدة االقتصادية الخارجيـة  

ات الدولية إلـى  إنما تتمثل فقط في المنح الخالصة التي تقدمها حكومات الدول الغنية أو بعض الهيئ

تتكون فقط من المنح الخالصة  البالد الفقيرة دون ما مقابل على أن المساعدة االقتصادية الخارجية ال

  :12وإنما تشمل أيضاً القروض و االستثمارات الخاصة  وذلك على النحو التالي

  
  

                                                 
   .19ص، 1974الكويت، دار القلم، ، ترجمة  نبيل صبحي، "تحليل مقارن: المعونات األمريكية و السوفيتية "ولتريز،. س. روبرت 11
 .188 – 121صبكري، كامل، مصدر سابق، ص  12
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II.1 .3 .1 . المنح:  

 ،سـلع  ،تقنيـات  ،خبرات(عينية  و تكون إما مالية  نقدية أو ،هي مساعدات تعطى بدون مقابل

وتكون علـى األغلـب ذات    ،وهي ال تدخل في نطاق المديونية الخارجية العامة للدولة ،)وخدمات

فهي تتيح للدولة المانحة فرصة التدخل في سياسة الدولة المتلقية للمنحة بحجة التأكد  ،أبعاد سياسية

مما  ،ضمان تحقيق هذه المنح ألهدافها في حين تحرص الدولة المانحة على ،من كيفية صرف المنح

العمل على إنقاص سيادتها في و ،يترتب على ذلك  الهيمنة االقتصادية والسياسية على الدولة المتلقية

فالبلد الذي يقدم منحاً يكون له بالطبع بعض الحق في أن يتأكـد   ،13سيطرتها على سياستها الداخلية

وهذا هو السبب الذي من اجله يعرب عدد  ،فساد أو البذخأن منحته ستحقق أغراضها وال تبدد في ال

فهي تخشى من أن تعطي المنح الدول المانحة عذراً فـي   ،من البالد الفقيرة عن عدم تفضيله للمنح

لذلك تفضل الدول المتلقية للمساعدات  أن تتلقى المـنح   ،التدخل في شؤونها االقتصادية و السياسية

فالبلـد   ،أو عن طريق مؤتمرات الدول المانحـة  ،التها المتخصصةعن طريق األمم المتحدة ووكا

بـدون   ،الفقير يمكن أن يقبل المساعدات تحت إشراف األمم المتحدة في كيفية تصرفه في المنحـة 

  .خوف من التدخل في شؤونه االقتصادية أو السياسية
  

شـراف علـى تنفيـذ    وإمكانية اإل ،تمتاز المساعدات المقدمة عن طريق المنح بوضوح النتائجو

 ،التحقق من الكفاءة الفنية واإلدارية التي تستخدم بها األموال المقدمة للمشروعو ،المشروع بوضوح

فالجهة المانحة بإمكانها االحتفاظ بأكبر قدر من سـلطة المحاسـبة والمراقبـة علـى مصـاريف      

ـ  ،المساعدات ون مخصصـاً لبنـاء   ويكون من السهل عليها تتبع وتقييم التمويل المدفوع عندما يك

خاصة أنها  ،ولعل هذه األمور تدفع الدول مقدمة المنحة إلى تفضيل منحة المشروع ،مشروع معين

                                                 
  .2003، جامعة بير زيت، رسالة ماجستير، "المساعدات الدولية و المجلس التشريعي الفلسطيني" .قنديل، رائدة 13
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فـي   يهاتتيح لها الفرصة لتمويل مشروعات ذات أهمية معينة بالنسبة لها في ظل وجود الخبرة لـد 

  .يةمع إمكانية الربط بين المنحة المالية والمنحة الفن ،مجال مشروعات معينة
  

حيث أن إعداد المشروع  يتطلـب   ،وبالرغم من فائدة هذه المشاريع إال أنها  تتسم بالبطء الشديد

كما أن التنفيذ من الممكن أن يستغرق  ،توفير دراسة وافية عن النواحي الفنية و المالية و التسويقية

  .  14عدة سنوات
  

II.1 .3 .2. القروض طويلة األجل :  

حكومات دول غنية أو بنوكاً أو مؤسسات دولية  إلى الدول الفقيـرة  هي قروض سهلة تقدمها  

عن طريق عقد تتعهد فيه الدولة المقترضة بدفع فائدة سنوية محددة عـن المبـالغ    ،بشروط معينة

فهي إذاً   ،16وتتعهد برد هذه المبالغ على أقساط وفقاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين ،15المدفوعة

علـى  يزانية الدولـة و وتفرض بعض األعباء على م ،ع لها مقابل آجالً أو عاجالالمساعدة التي يدف

  .عاتها لعدة سنوات متتاليةوميزانية مدف
  

إن إدخال القروض طويلة األجل من الحكومات والهيئـات الدوليـة فـي عـداد المسـاعدات       

الية التـي تقـدم   االقتصادية الخارجية يرجع إلى ما تتميز به هذه القروض من مرونة الشروط الم

     ،وانخفاض سعر الفائدة مقارنـة مـع األسـعار السـائدة تجاريـاً      ،كطول فترة السداد ،بمقتضاها

كما أن بعض الحاالت تجيـز رد   ،اإلعفاء من االلتزام بسداد األقساط في السنوات األولى للقرضو

مم المتحدة مـن تعريفهـا   وفي الوقت نفسه تستثني األ ،القرض كلياً أو جزئياً بعملة البلد المقترض

                                                 
  .  175 -174، ص ص مصدر سابق روبرت، 14
 .107 - 106مصدر سابق، ص ص. بكري، كامل 15
مكتبة و مطبعة اإلشعاع : ، القاهرة "إلسالمي، المدخل الدوليالتمويل العام المدخل االدخاري و الضريبي، المدخل ا".عبد العزيز، سمير 16

 .319 - 307، ص ص1998الفنية، 
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للمساعدات االقتصادية القروض قصيرة األجل التي تستحق الوفاء خالل فترة اقـل مـن خمـس    

الن القروض قصيرة األجل إنما تعطى في األصل إلنعاش صادرات البلد المقرض أكثـر   ،سنوات

  .17منها لتمويل واردات البلد المقترض
  

أن القروض تكون أكثر قبوالً  ،المنحض طويلة األجل وبين القروإن االختالف الحقيقي الوحيد  

ن تزويد بلد ما بالمسـاعدة  او ،للدول الصناعية المتقدمة من المنح الن هذه القروض سترد فيما بعد

وما لم يتبـع   ،في صورة قروض معناه تحميله عبء على ميزانيته ويضع حداً لقدرته االستثمارية

تمل أن توقعه مثل هذه االلتزامات المتزايدة في أزمات من ناحية البلد سياسة نقدية سليمة فمن المح

وهو لذلك سيضطر للبحث عن قروض أكثر مـن الخـارج    ،ميزان المدفوعات من حين إلى آخر

  .18لمقابلة عجز ميزان المدفوعات وتحقيق االستقرار

ألغـراض   وال مفر من أن تقلل مثل هذه القروض من المبالغ التي يستطيع البلد أن يقترضـها 

ولـذلك   ،ومن المحتمل أن يضع هذا أيضاً قيداً شديداً على وارداته من الخارج ،التنمية  االقتصادية

بأسعار فائدة و فالتنمية ال تتحقق في البالد الفقيرة إال عن طريق المنح أو القروض ألجال طويلة جداً

ها الدول المقترضـة لتوجيـه   وتعتبر القروض أداة هامة من األدوات التي تستعين ب ،منخفضة جداً

النشاط االقتصادي لضمان استمرار استقراره وزيادة نموه خاصة أن القروض تؤدي إلى زيادة حجم 

الموارد المتاحة خاصة من النقد األجنبي الذي يشكل ندرته عقبة رئيسية أمام الدول النامية للنهوض 

  .19ببرامج التنمية
  

                                                 
 .310عبد العزيز، مصدر سابق، ص  17
  .110،  ص "النظام الدولي وآليات  التبعية".، إبراهيمعبدا هللا 18
  107بكري، مصدر سابق، ص 19
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بد من استخدامها بعناية من قبل الدولة المقترضة حتى ال  وبما أن القروض واجبة السداد لذلك ال

تنطوي على أضرار باالقتصاد القومي نتيجة لسوء استخدامها في كثير من أوجه اإلنفاق التي لم تعد 

   .بفوائد تذكر على البلد المقترض
  

وفترة السداد مـن   ،كبير بشروط القرض من حيث معدل الفائدة من جهة شكلويرتبط القرض ب

إضـافة  وغالبا ما يترتب على القروض وسدادها عبء على خزينة الدولة المقترضة  ،جهة أخرى

فان ذلك يؤدي إلى  فإذا استخدمت قيمة القرض في استيراد السلع االستهالكية ،إلى كيفية استخدامه

  زيادة العبء على ميزان المدفوعات نتيجة اللتزام الدولة بتحويـل قيمـة األقسـاط   إهدار قيمته و

وكذلك األمر إذا انفق جزء من القروض على مشاريع البنية التحتية التـي ال   ،الفوائد إلى الخارجو

أما إذا استخدمت القروض في استيراد سلع إنتاجية فان هذا يؤدي إلى  ،تدر دخالً للدولة المقترضة

ريع إلنتاج بعـض  وكذلك إذا ما استخدمت لتمويل مشا ،زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي

فان هذا يؤدي إلـى   ،أو سلع تمكن من االستعاضة عن االستيراد األجنبي المماثل ،السلع للتصدير

ويمكن الدولة المقترضة من سداد أقساطها و فوائدها بسهولة  ،تخفيف العبء على ميزان المدفوعات

  .20أكثر
  

II.1 .3 .3. االستثمارات األجنبية الخاصة:  

سواءاً كانت الملكية لهذه االستثمارات كاملة  ،على ملكية وإدارة األجانب لهاوهي مساعدات تقوم 

وهو عادة ما يفيد البلد المستثمر  ،أم كانت باالشتراك بنصيب يضمن السيطرة على إدارة المشروع
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إال انه يعمل في األصل لمصلحة حملة األسهم األجنبية الذين يعتقدون أن رأس  ،فيه من عدة نواحي

  . 21عائداً مرتفعاً يفوق ما يمكن تحقيقه في موطنهم األصلي ميجب أن يحقق لهالمال 
  

البد من اإلشارة إلى أن األمم المتحدة تعتبر أن المساعدة االقتصادية تتكون فقـط مـن المـنح    

وبذلك تستثني األمـم المتحـدة مـن     ،الخالصة والقروض طويلة األجل لألغراض غير العسكرية

لمساعدات من الهيئـات   ،القتصادية االستثمار الخاص والمساعدات العسكريةتعريفها للمساعدات ا

ـ   ،الخاصة غير الحكومية ة مثـل  وسبب استبعادها المساعدات من الهيئات الخاصة غيـر الحكومي

والهيئات الدينية ألنها تعتبرها أعماالً خيرية خاصة وليست جـزءاً   مؤسسات فورد وروكفلر وآسيا

  .صود لتقديم المساعدةمن الجهد الوطني المق
  

وفي نفس الوقت  تـرى   ،يرى البعض أن المنح هي أحسن أشكال المساعدات وليست القروض

ولعل  ،عدد من البالد الفقيرة أن المساعدات التي تكون على شكل قروض طويلة األجل هي األفضل

 تعطي البلـد  السبب الرئيسي الذي يدفع هذه البالد لتفضيل القروض عن المنح هو أن القروض ال

وإن مدفوعات الفوائد واصل الدين تتم  ،المقرض أي عذر للتدخل في شؤونها االقتصادية والسياسية

كما أن التفصيالت الخاصـة    ،بالكامل في تواريخ استحقاقها كما هو متفق عليه في شروط القرض

وال ينطبق هذا  ،مصوناً وبذلك يظل استقالل البلد المدين ،بكيفية إنفاق القرض ال تخص البلد الدائن

فالبلد الذي يقدم منحاً يكون له بالطبع بعض الحق في أن يتأكـد أن منحتـه سـتحقق     ،على المنح

وهذا هو السبب الذي من اجله يعرب عدد من البالد الفقيرة  ،أغراضها وال تبدد في الفساد أو البذخ

عذراً في الدخل في شـؤونها   فهي تخشى من أن تعطي المنح الدول المانحة ،عن تفضيله للقروض

لذلك يكون من األنسب تقديم المنح عن طريق األمـم المتحـدة ووكاالتهـا     ،االقتصادية والسياسية
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فالبلد الفقير يمكن أن يقبل المساعدات تحـت   ،أو عن طريق مؤتمرات الدول المانحة ،المتخصصة

لتدخل في شؤونه االقتصـادية  بدون خوف من ا ،إشراف األمم المتحدة في كيفية تصرفه في المنحة

  .22أو السياسية
  

II.1 .3 .4. مساعدات فنية:   

كثيرا ما تشكل المساعدات الفنية جزءا كبيرا من أي برنامج مساعدات تنموية، فالمعونة الفنية أو 

 أنالتقنية تقدم قبل اختيار المشروع وقد تستمر خالل مرحلة اإلنشاء، بل وبعـدها وذلـك للتأكـد    

وغالبا ما تعتبر المساعدات التقنية أو الفنية من اختصـاص  و المشروع قد حقق أهدافه، ثمار أاالست

 ،23الوزارات حيث يجري ترتيبات مباشرة مـع الهيئـات أو الـوزارات المختصـة فـي الـدول      

  -:مثل  األشكالتتخذ مجموعة من  أنوالمساعدات الفنية يمكن 

الدول الفقيرة، وتنظيم برامج المنح الدراسية، تقديم تسهيالت تعليمية وتدريبية لمواطني وموظفي  -

وتدريب الخبراء وذلك لتمكينهم من الحصول على تعليم وتدريب أوسع نطاقا، سواء كان ذلـك  

بإرسالهم في دورات تدريبية وتعليمية إلى الخارج، أو إقامة دورات في هـذه البلـدان الفقيـرة    

  . باالستعانة بالخبراء والمختصين

والفنيين والمتطوعين إلى الدول الفقيرة لتقديم المشورة لها في مجال حل المشاكل إرسال الخبراء  -

 .الفنية واالقتصادية

ل تقديم التمويل علـى  نامية، حيث إن الدول المانحة تفضتقديم المعونات واألجهزة إلى الدول ال -

 .شكل رأسمال ثابت مثل أجهزة الكمبيوتر والمكاتب والتكنولوجيا وغيرها

 

                                                 
  109مرجع سابق، ص . بكري، كامل 22
دار : ، إعداد إبراهيم نافع، القاهرة"ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير ؟ شركاء في  التنمية" ليستر باولز بيرسون، 23
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  -:وعين من المساعدات التقنية أو الفنية هناك ن

 ،المساعدات التقنية الهندسية تتكون من الخدمات المهنية التي يقدمها المهندسـون المعمـاريون   -

 .المدنية األشغال ألغراضزراعيون، والمتخصصون المشابهون والمهندسون ال

متدرجـة   ت مختلفـة المساعدات التقنية المؤسسية والت تتعلق بتعزيز المؤسسات على مسـتويا  -

 ،واإلدارة العامـة  ،اإلدارة والتخطيط، وصياغة السياسة، والتدريب: هرميا وفي جوانب متباينة

 . 24والتمويل والمحاسبة

وهناك عدة عوامل تؤثر على نتائج انتقال رؤوس األموال والمساعدات الفنية إلى الدول الفقيرة، 

انخفاض مسـتوى التعلـيم ونقـص    : ل منهاإلى مجموعة من العوام ونيشيربعض المفكرين فان 

المهارات اإلدارية، ونقص النظرة الواضحة لدى الدول الفقيرة لصعوبات ومتطلبات عملية التنميـة  

  .25ونقص الجهاز الحكومي واإلدارة العامة والقوانين واألنظمة

لمتحـدة إلـى   شهدت أوائل الخمسينيات مولد برامج المساعدات الفنية الدولية التي تقدمها األمم ا

فقد انشات األمم المتحدة معظم وكاالتها المتخصصة فـي   ،الدول التي لم تستكمل بعد أسباب نموها

  : والتي من أهمها 26مظاهر مختلفة من النشاط االقتصادي واالجتماعي

تساعد في تقديم النصائح و اإلرشادات من اجل حـل مشـاكل   : )I L O(منظمة العمل الدولية  -

  .التنظيمات العمالية من خالل تدريب العمالالعمل والعمال و

 ،تساعد في تحسين الزراعة والغابات ومصـايد األسـماك   :)F A O(منظمة األغذية والزراعة  -

  .والرفاهة الزراعية ،تغذية النباتو

                                                 
: ، ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة" دروس من خبرة البنك الولي:االستثمار في التنمية "،توليت.بوم،ستوكس م.وارين س 24

  .437، ص1994مطابع األهرام التجارية،
25 John K.Galbaraith "Aposittive Approach to Economic Aid", 

p.446    ،1961)   (April،Foreign Affairs  39                  
  

   .159مصدر سابق، ص، حبيب، كميل. البني، حازم  26
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تساعد في نشر الثقافـة وبـرامج   : )UNESCO(الثقافة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم و -

 .في بناء الخدمات التعليميةو ،التعليم األساسي

تساعد في تنظيم وتحسين الخدمات الطبيـة عـن طريـق    : )W H O(منظمة الصحة العالمية  -

 .األمراضو ل الوسائل الطبية الحديثة للقضاء على األوبئةاتدريب األطباء وإدخ

توسطية تخفيض أعداد الفقراء في البلدان الم إلىيهدف  :)IBRD(البنك الدولي لالعمار والتنمية  -

تأسس ليكون المؤسسة األصلية لمجموعـة البنـك    ،الدخل عن طريق تشجيع التنمية المستدامة

الدولي ويحصل على موارده المالية عن طريق األسواق المالية العالمية أصدر أول سند له عام 

1947. 

ذي يضـطلع  تمثل المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي ال :)IDA(التنمية الدولية  مؤسسة -

تخفيض الحد مـن   إلى 1960لدان العالم فقرا وتهدف المؤسسة التي أنشئت عام ببمساعدة أشد 

 .الفقر 

يهدف صندوق النقد الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي في الميدان  :)IMF(صندوق النقد الدولي  -

ـ النقدي، وضمان االستقرار المالي وتيسير التجارة الدولية وتشجيع العمالة وا االقتصـادي   ولنم

 أمـام  مسـئول وهو  1945والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم وقد أنشئ الصندوق في عام 

 . 27بلدا عضوا 187التي تكاد تغطي العالم بأسرة حيث يبلغ عددها  األعضاءبلدانه 

تساعد في العمل على اإلسراع و التوسع فـي إسـهام   : )(IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية  -

 .28طاقة الذرية في خدمة السالم والصحة والرخاء في جميع أنحاء العالمال

ادار وتـدريب المالحـين الجـويين    تساعد في تشييد المطارات والـر : منظمة الطيران المدني -

 .األرضيينو
                                                 

 .159 مصدر سابق،  ص. حبيبالبني، 27
28 pp. 225 – 232), 1984,. ABennett, International Organizations, (New Jersey : Prentice – Hall  
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 .29في إنشاء محطات رصد األحوال الجوية  تساعد: المنظمة العالمية لألرصاد الجوية -

نية إلى مساعدة البالد الفقيرة في تقوية اقتصـادياتها مـن خـالل    يهدف برنامج المساعدات الف

 .30وتدعيم استقاللها السياسي واالقتصادي ،الصناعة والتجارة

  

II.1 .4  مصادر المساعدات الخارجية وآليات تقديمها :  

 ،تتعدد الجهات التي تقدم المنح والمساعدات الخارجية واآلليات التي تقدم فيها هذه المسـاعدات 

 ،والمسـاعدات متعـددة األطـراف    ،يث سيتم الحديث هنا بشكل خاص عن المساعدات الثنائيـة ح

  :برنامج المساعدات الفنية وذلك على النحو التاليو

II.1 .4.1 المساعدات الثنائية:  

ويوجـد   ،وهي عبارة عن مساعدات تقدم من حكومات الدول الغنية إلى حكومات الدول الفقيرة 

وهي على  ،عديد من برامج المساعدات االقتصادية الحكومية الثنائية في العالمفي الوقت الحاضر ال

  :النحو التالي
  

  :  المساعدات األمريكية •

إذ تساهم أمريكا بأكثر  ،وتعتبر أمريكا اكبر وأهم مصدر للمساعدات الثنائية في الوقت الحاضر

ويمثل هذا اإلنفـاق بدايـة    ،ائيمن نصف المساعدات التي تتدفق إلى البلدان الفقيرة على أساس ثن

ثم تلى ذلك المساعدات الضخمة التي قدمت إلى دول شـرق   ،مشروع مارشال في أوروبا الغربية

  .آسيا
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لقد استخدمت أمريكا مساعداتها الخارجية للعالم الثالث من اجل تعزيز المؤسسات االقتصـادية  

تيجية األمريكية الدولية من خـالل فـتح   وأيضا من اجل تعزيز اإلسترا ،الرأس مالية في تلك البالد

أسواقها الداخلية أمام حلفائها بهدف األخذ بيد هذه الدول صوب النهوض والتقدم االقتصـادي فـي   

  .31سبيل خلق إستراتيجية إنمائية قوية يكون التصدير قوتها الدافعة
  

فكمية هـذه   ،طاً وثيقاًوالواقع أن المساعدات األمريكية ترتبط بالسياسة الخارجية األمريكية ارتبا

المساعدات تعكس الدرجة التي تقيد الدولة المستلمة بها نفسها باتخاذ موقف سياسي معادي ألعـداء  

وزارة الخارجية األمريكية بفرض بعـض  لفالدول التي تسمح  ،أمريكا مثل االتحاد السوفيتي سابقاً

وأي تغيير في السياسة الخارجية  ،السيطرة على سياستها الخارجية تتسلم مساعدات اقتصادية اكبر

 ،للبلد المستلم اتجاه الحياد أو عدم التحالف يسبب بدون شك نقص حاد في كمية المساعدات المستلمة

ويعتبر سحب الحكومة األمريكية لعرضها بالمساهمة في تمويل مشروع السد العالي في مصر عام 

ألمريكية تعتبر إلى حـد كبيـر مجـرد    وبعبارة أخرى المساعدات ا ،احد األمثلة على ذلك 1956

ففي العالم العربي مثالً نجد أن المساعدات  ،مدفوعات عن خدمات تؤدى للواليات المتحدة األمريكية

األمريكية تكون اكبر لتلك البالد الذي تؤيد بدرجة ما السياسة الخارجية األمريكية أو تقدم خـدمات  

وعلى  ،ماح بإقامة قواعد جوية أو عسكرية في أراضيهامباشرة للواليات المتحدة األمريكية مثل الس

سبيل المثال إسرائيل تحصل على مساعدات أمريكية أضعاف ما تحصـل عليـه الـدول العربيـة     

  .مجتمعة

                                                 
 .  84، ص1998، آذار 229تقبل العربي، عدد المس ،"معالم الهيمنة في القرن الحادي و العشرين : الواليات المتحدة". سالم، بول 31
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  :لقد أعدت أمريكا برامج تقدم من خاللها هذه المساعدات تتمثل هذه البرامج بما يلي

 .1952 – 1947مشروع مارشال  -1

 الثانية الحرب العالميةالمشروع االقتصادي إلعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء مشروع مارشال هو 

الحـرب العالميـة   رئيس هيئة أركان الجيش األميركي أثناء  جورج مارشالالذي وضعه الجنرال 

فـي   1947 يونيـو  5بنفسه في  أعلنهوالذي  1947ووزير الخارجية األميركي منذ يناير  ,الثانية

على إنفاق  لإلشرافحكومات غرب أوروبا  أقامتهاوكانت الهيئة التي  جامعة هارفارد أمامخطاب 

األموال  هذهقد ساهمت ل, "األوربيمنظمة التعاون واالقتصادي " مليار دوالر أميركي قد سميت  13

 .األوربيةوتشغيل االقتصاد والمصانع  عمارافي إعادة 

  

إيقاف المد الثوري التحرري في  إلىة بناء رأس المال في أوروبا مشروع مارشال إلعاد هدف

المقام األول، وخاصة في فرنسا وإيطاليا، وأيضاً بهدف السيطرة على رأس المال في كل من هذين 

إعادة بناء رأس المال في ألمانيا واليابان اللتين تميزت مجتمعاتهما بالضعف النسبي النقابي و, البلدين

األمر الذي كان يعني مردوداً ربحياً أكبر لرأس المال األميركي وللبورجوازيتين والسياسي، 

 .األلمانية واليابانية

 

لقد ترتب على إضعاف وتدمير الجزء األكبر من رأس المال األوروبي والياباني، بسبب الحرب 

ية والفاشية قد وكانت مقاومة الناز. الثانية، إضعاف وتدمير البورجوازيات األوروبية واليابانية

نهضت على عاتق األحزاب التقدمية والنقابات العمالية التي أخذت على عاتقها أيضاً مقاومة 

فكانت النتيجة أن الحرب انتهت والمقاومة هي سيدة المسرح ) كما في فرنسا(الخيانات البورجوازية 

ية واليابانية التي سلمته السياسي، لذلك كان رد فعل رأس المال األميركي، والبورجوازيات األوروب

زمامها، هو التصدي الفوري لتلك المقاومة وجماهيرها العريضة، للحيلولة دون خروجها من شبكة 
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أما اليوم، فإن األمم جميعها . العالقات الرأسمالية، فكان مشروع مارشال أول وأهم أساليب التصدي

فاً يتراوح بين التململ واالحتجاج وبين األميركية العالمية موق سياسةوبمختلف فئاتها تقف من ال

  .التصدي والمقاومة

  

نجحت واشنطن في تحقيق سيطرتها عن طريق االستثمارات وشراء المشروعات القائمة في لقد 

تلك البلدان، مقابل وعود بالتسديد بالدوالر، ومقابل إعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود، فكانت 

لتي جعلت أوروبا واليابان، بمصانعها وشركاتها وأسواقها، بلداناً تابعة العمالقة ا" برامج اإلعمار"

غير أنه من الثابت أن المخصصات األميركية لم , يقتسم االحتكاريون األميركيون منافعها وأرباحها

تكن تكفي إلعادة اإلعمار، بل هي كانت حقاً الجزء األصغر من التكاليف، أما الجزء األكبر فقد 

تق الشعوب في أوروبا واليابان، وحتى الجزء األميركي الصغير لم يأت من خزائن وقع على عا

االحتكاريين األميركيين، بل من مدخرات المودعين والمساهمين األميركيين الصغار، ومن دافعي 

الضرائب، ومن بعض المصارف األميركية، أي أن المرابين األميركيين الكبار كانوا يسرقون 

باإلجمال لم يوظفوا من جيوبهم ما يستحق الذكر، وجنوا الفوائد الضخمة واألرباح مواطنيهم، فهم 

 .32الطائلة التي عززت مواقعهم في النظام الربوي الدولي

  

  .1949برنامج النقطة الرابعة  -2

انتشال اقتصاديات أوروبا من  فيجاء هذا البرنامج في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج مارشال 

وضع هذا البرنامج الرئيس األمريكي ترومان بهدف مساعدة الدول الناميـة علـى   . ةحالتها السيئ

 .تخطي حواجز التخلف عبر تسخير فوائد التقدم العلمي والتقني والصناعي لتحقيق ذلك

                                                 
   61-59، ص ص1990مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت  ،"المعونات األمريكية إلسرائيل " . ربيع، محمد عبد العزيز 32
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 .1950المساعدات األمريكية العسكرية  -3

لكوريا الجنوبية من ودعمها  ،بدا العمل في هذا البرنامج بعد تورط الواليات المتحدة في الحرب

ويعتبر هذا البرنامج أول وأقـدم بـرامج المسـاعدات    . خالل تقديم مساعدات عسكرية وأمنية لها

 . األمنية

  

  .1954برنامج الغذاء من اجل السالم   -4

 ،اقر الكونجرس األمريكي قانون مساعدة و تنمية التجارة بالمنتجات الزراعيـة  1954في عام 

في الوقت الـذي   ،اعدة الدول التي تعاني من نقص في اإلنتاج الغذائيوهدف هذا البرنامج إلى مس

حيث سمح للدول الفقيرة شراء اإلنتاج الزراعي  ،شاهد فيه اإلنتاج الزراعي األمريكي فائضاً كبيراً

  .33األمريكي بالعملة المحلية
  

  .1964برنامج الدعم االقتصادي عام  -5

بالغ مالية تقدم إلى الدول الصديقة من اجـل  على م 1964صادق الكونجرس األمريكي في عام 

 ومن المالحظ أن ،تحقيق التنمية االقتصادية عبر إمدادها بالمعارف الفنية و المنح و القروض المالية

ويعود ذلك إلى تخصيص الكونجرس منح إلسرائيل و مصر  في زيادة مستمرةميزانية هذا البرنامج 

 ". يفيد كامب د" بعد توقيعهما اتفاقية السالم 

  

 .برنامج المساعدات األمنية -6

 ،من خالل تقديم مساعدات عسكرية إلى الدول الصـديقة  1969بدا العمل في هذا البرنامج عام 

وانحيازهـا   ،وقد تضاعفت ميزانية هذا البرنامج بعد دخول أمريكا الحرب الفيتناميـة مـن جهـة   

دول الحليفة ألمريكـا عـن طريـق    ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة ال ،إلسرائيل من جهة أخرى

                                                 
 .61ربيع، مصدر سابق، ص  33
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إمدادها بالمعدات الحربية والمعارف الفنية من اجل رفع القدرة والكفاءة القتالية والدفاعية لجيـوش  

 .تلك الدول

  

  البرنامج الدولي للتدريب والتثقيف العسكريين  -7

ين إلى وهو يهدف إلى إرسال طواقم من الخبراء والقادة األمريكي 1976أنشأ هذا البرنامج عام 

  .34الدول الصديقة لتدريب قواتها العسكرية و تأهيلها عسكرياً

بنك التصـدير واالسـتيراد    ،ومن أهم مؤسسات تقديم المساعدات االقتصادية الثنائية األمريكية 

  .وصندوق قروض التنمية ،األمريكي

  بنك التصدير واالستيراد األمريكي  -

مريكية بتقديم القروض للحكومات األجنبية أو من اجل إنعاش الصادرات األ 1934انشأ في عام  

 .35يستخدم لمسايرة األغراض العامة للسياسة األمريكيةو ،للهيئات من اجل الشراء من أمريكا

   صندوق قروض التنمية -

والغرض من الصندوق تقديم القروض المالية مـن   ،1958وبدا عمله في عام  1957انشأ عام  

الفقيرة التي تكون عاجزة عن الحصول على قروض من المصادر  اجل مشروعات التنمية في البالد

  .36ويمتاز هذا الصندوق بتقديمه القروض بفائدة منخفضة ،الخاصة أو الحكومية
  

  : المساعدات اليابانية •

قامت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ببناء اقتصادها الداخلي، واستعادت مـا فقدتـه خـالل    

التي فرضتها عليها قوات الحلفاء بعد هزيمتها فـي   وج من حالة العزلةوتمكنت من الخر ،الحرب

                                                 
 64ربيع، مصدر سابق، ص 34
  64المصدر نفسه،  ص 35
   65المصدر نفسه، ص 36
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كان من أهم أهداف السياسة الخارجية اليابانية العودة إلى المجموعـة الدوليـة، وتحقيـق    . الحرب

من تجارتهـا مـع دول   %  50االعتراف بها، بعد إن خرجت من عصبة األمم وفقدانها أكثر من 

لتحقيق هذا الهدف قامت بتوقيع على العديد مـن االتفاقيـات التـي    و. جنوب وجنوب شرق  أسياال

 1955مع كل من بورما والفلبين عام ) اتفاقيات تعويضات الحرب وشبه التعويضات(عرفت باسم  

وعلى صعيد أخر وقعت اليابان مع الواليات المتحدة األمريكية . 1958واندونيسيا عام  1956وعام 

وتحالفهـا   1956رتب على ذلك عودتها إلى المجموعة الدولية عـام  معاهدة السالم وت 1951عام 

االستراتيجي  مع الواليات المتحدة األمريكية بإعادة تجديد معاهدة األمن المتبـادل بـين اليابـان    

 .196037والواليات المتحدة عام  

  

بتقـديم  قامت اليابان بعد أن شهد اقتصادها تدفقا في رؤوس األموال في فترة الخمسـينات  كما 

خطـة  مساعدات عبر اشتراكها في برامج المساعدات المقدمة إلى جنوب وجنوب شرق أسيا، مثل 

بهـدف   1952وقامت بإنشاء أول بنك للصادرات والواردات عـام   ,لمساعدات الفنيةاو* كولومبو

  1961كما أنشأت اليابان عام  . اإلشراف على القروض الخاصة المقدمة إلى دول العالم الخارجي

                                                 
، 1990، يوليو 101السياسة الدولية،  عدد " دراسة في دبلوماسية التجارة والمعونات : اليابان ودول العالم الثالث  ". درويش،  خليل 37

  .122ص

وتشمل . خطة طموحة تُقدم المعونات من أجل التطوير االقتصادي لدول جنوبي آسيا وجنوب شرقيها والدول المطلة على المحيط الهادئ *

االستشارية باإلضافة إلى المعونات لموظفين، والبحث العلمي في مجالي الزراعة والصناعة، وتقديم الخدمات هذه المعونات تدريب ا
وتضم هذه اللجنة في . تتخذ اللجنة االستشارية المشرفة على برنامج المعونة من كُولومبو عاصمة سريالنكا مقرا لرئاستها. المالية

أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بنغالدش، بوتان، : يعضويتها ممثلين عن خمس وعشرين دولة ه
، تايالند، جزر المالديف، سريالنكا، سنغافورة، الفلبين، فيجي، كمبوديا، كوريا الجنوبية، الوس، ماليزيا، منغوليا، )ماينمار(بورما 

وشعار . في مساعدة الدول األعضاء على التعاون فيما بينها أهداف هذه الخطةتتمثَّل  .لياباننيبال، نيوزيلندا، الهند، الواليات المتحدة، ا
وتجتمع الدول األعضاء بانتظام لمناقشة مشكالت التنمية لدى مختلف الدول , الخطة هو التخطيط سويا من أجل الرخاء االقتصادي

  اآلسيوية ودول المحيط الهادئ
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كانت هذه " وكالة التمويل للتعاون االقتصادي فيما وراء البحار"أول وكالة لإلقراض، عرفت باسم  

  .38الوكالة أول وكالة يابانية رسمية تقوم بعملية اإلقراض بهدف التنمية

ات اتجاه العالم الثالـث اسـتخدام المسـاعدات    نيتبنت السياسة الخارجية اليابانية في فترة الثماني

 ،كوسيلة لتحقيق األهداف السياسية اليابانية المتعلقة بوضع اليابان بين دول التحالف الغربي األجنبية

   .39والتعاون مع الواليات المتحدة 
  

  المساعدات السوفيتية    •

درج االتحاد السوفياتي على نفس الدرب الذي سلكته الواليات المتحدة األمريكية بعـد الحـرب   

 1953فشهد عام  ،ساعدات  اقتصادية وعسكرية وغذائية إلى الدول الفقيرةالعالمية الثانية في تقديم م

عندما سـحبت   ،إلى العالم الخارجي، خاصة لدول الشرق األوسط السوفيتيةبداية تقديم المساعدات 

فاسـتغل االتحـاد السـوفيتي     ،40السد العاليالواليات المتحدة األمريكية العرض األمريكي لتمويل 

تحدة األمريكية وبعض الدول الغربية تمويل المؤسسات العسـكرية والمشـاريع   رفض الواليات الم

لطرد  ،الصناعية الهامة في بعض دول العالم الثالث كمصر، إلظهار رغبته  في عملية التمويل هذه

الـرئيس السـوفيتي   خاصة بعد اندالع الحرب الباردة  إذ أدرك  ،41النفوذ الغربي من هذه المناطق

العالم الثالث حديثة االستقالل بإمكانها إن تصبح حليفـة  لقـوى االشـتراكية     تشوف إن دولوخر

بقدر تحللهـا مـن    نهذه البلدا أنوأكد . ية العالميةتظل تتبع االمبريالية الغرب أنالعالمية، بدال من 

روابط التبعية حيال الغرب حتى من منطلق عدم االنحياز، ودون االنضمام إلى المعسكر الشيوعي، 

                                                 
   .126مصدر سابق، ص. درويش 38
  .106، صدرويش، مصدر سابق 39
، مركز دراسات "الدولية –العربية والعربية –العربية –دراسة العالقات : النظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى ."جرجس، فواز 40

 .85الوحدة العربية، ص
 .109، ص1982ة للدراسات والنشر، المؤسسة العربي: ، بيروت"بعض المسائل االقتصادية في األقطار النامية  . "وآخرون أغا، حسن، 41
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ية بإدخال تغيير جذري على موازين القوى العالمية، وعلى خلق تـوازن دولـي جديـد يكفـل     كاف

  .42للمعسكر الشرقي بلوغ حد الندية مع الغرب

 1991عـام   السوفيتيحتى انهيار االتحاد  السوفيتيةولتحقيق هذه اإلستراتيجية شرعت القيادة  

لألنظمة القائمة وتقديم المساعدات االقتصادية باستمالة دول العالم الثالث عن طريق التأييد السياسي 

وهذه المساعدات ثنائية تقدم في شكل قروض طويلة األجل للحصول على المواد  ،43والعسكرية لها

وعادة ما تقدم المساعدة الفنية مع  ،اإلنشائية واآلالت والمعدات الالزمة إلنشاء مشروعات صناعية

حاد السوفيتي السابق تمتد إلى مدة اثني عشـر عامـاً   وبشكل عام كانت القروض من االت ،القرض

 ،ويتم السداد في الغالب بتصدير السلع من جانب البالد المقترضة ،سنوياً% 3.5وتحمل سعر فائدة 

فاألسعار التي تباع بها هذه الصادرات عادة ما  ،ولهذا السبب كانت القروض السوفيتية أكثر جاذبية

ة المساعدة حتى يمكن تالفي خطر الخسارة بسبب تقلبات أسعار السوق يتم تحديدها مقدماً في اتفاقي

ويالحظ أن أسعار الفائدة على قروض االتحاد السوفيتي منخفضة عن أسعار الفائدة علـى   ،العالمية

و أيضـا   ،إال انه يالحظ أن فترة السداد تكون اقصر نسبياً ،القروض المفروضة من الدول الغربية

ويعود السبب في ذلك إلى اعتقـاد   ،حدوداً جداً في برنامج المساعدات السوفيتيةالمنح تلعب دوراً م

حيث أن المانح يميل إلى  ،السوفيت أن المنح ال تمثل وضعاً طبيعياً بينه و بين البالد المستلمة للمنح

 ،وعلى األغلب يكون في صورة إمالء مما يفسد العالقة بين الطرفين ،تحديد شروط استخدام المنحة

وما يميز مساعدات االتحاد  ،وكذلك خشية االتحاد السوفيتي من أن تكون المنح عبئاً على اقتصادها

فأكثر من نصف مجموع المسـاعدات قـد خصـص لهـذا      ،السوفيتي أيضاً التركيز على التصنيع

ـ   ،الغرض مثل مشروع الصلب في الهند و مشروع السد العالي في أسوان في مصر مل تكمـا تش

                                                 
  .138، ص1988، أكتوبر 94، السياسة الدولية،عدد " السياسة السوفياتية والمنطقة العربية" .احمد محمد السيد،42
  .136، ص 1984، أكتوبر 78السياسة الدولية، عدد ." عودة العالقات المصرية السوفياتية" . عطوة، فتحي حسن 43
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ويشرف على المشروعات خبـراء   ،44السوفيتية على مشروعات النقل و توليد الكهرباءالمساعدات 

  :ومن صفات ومميزات المساعدات السوفيتية ما يلي ،روس
  

  .الشروط المالية للمساعدات السوفيتية للبالد الفقيرة غير الشيوعية تعتبر شروطاً معتدلة -1

  .انخفاض فائدة القروض السوفيتية -2

  . سداد سهلة إذ يؤجل السداد في السنوات األولى للقرضطريقة ال -3

  .السداد يتم بالعملة المحلية للبلد المقترض أو بالسلع الوطنية -4

فذهاب المساعدات السوفيتية إلـى الـدول    ،المساعدات السوفيتية تلونها االعتبارات السياسية  -5

ومنع وقوعها في منـاطق   الفقيرة المحايدة وغير المحايدة يكون بقصد كسب صداقة هذه الدول

  .45النفوذ الغربية
  

  المساعدات العربية   •

بدأت الدول العربية المصدرة للنفط بتقديم المساعدات على النطاق الدولي في مطلع السـتينات،  

عندما قامت الكويت بتقديم المساعدة المالية لبعض الدول النامية، عبر إطار مؤسسي لتمويل مشاريع 

 ,46الجغرافية وأبعادهاوسرعان ما تجاوزت هذه المساعدات إطارها وحجمها . لإنمائية في هذه الدو

سياسـية  ويعود هذا إلى أنها وجدت استحسانا من قبل دول العالم الثالث لعـدم ارتباطهـا بقيـود    

اقتصاديه كمساعدات الدول الغربية ودول الكتلة الشرقية، خاصة وان الـدول العربيـة المقدمـة    و

الخبرات التقنية واإلدارية وال الصناعة المتطورة لتفرض شروطها على الدول  للمساعدات ال تملك

 .47هذه المساعداتلالممنوحة 

                                                 
 .138، ص محمد السيد، مصدر سابق 44
 .136عطوة ، فتحي حسن، مصدر سابق، ص  45
  .67ص. 1980، حزيران 16المستقبل العربي، عدد ".مستقبل المعونات العربية".شحاتة، إبراهيم 46
 .127، ص1980، حزيران 16عدد .المستقبل العربي."المعونات العربية والشروط األساسية" .، عمرعبد اهللا 47
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II.1 .4 .2.  المساعدات المتعددة األطراف  

يقصد بالمساعدات المتعددة األطراف تلك المساعدات التي تتم عبر اشتراك مؤسسات ومنظمات 

  . اإلشراف عليها واتحادات ومؤتمرات دولية في تقديمها أو
  

II.1 .4 .2.1.   مساعدات مقدمة عبر إطار جماعي  

  المساعدات األوروبية  - أ

هي المساعدات التي تقدمها كل من الجماعة االقتصادية األوروبية والسوق األوروبية المشتركة  

ـ م نظرا لصعوبة الحديث عن برنامج وبنك االستثمار األوروبي،  وجاء هذا التقسي ل المساعدات لك

  .حدهدولة أوروبية على 
  

  الجماعة االقتصادية األوروبية  •

شرعت الجماعة االقتصادية األوروبية منذ تأسيسها بإقامة عالقات اقتصادية مـع دول العـالم   

والـدول   ،وتميزت هذه العالقات بتقديم المساعدات و القروض للدول النامية بشـكل عـام   ،الثالث

انه كان لهذه العالقات ارث تاريخي امتد طيلة القرنين التاسع  علماً ،العربية واإلسالمية بشكل خاص

وتمثلت هذه السيطرة بتقديم القـروض   ،وقد تميز ذلك اإلرث باالستغالل والتبعية ،عشر والعشرين

وكمثال على ذلك تلك القروض التي قدمت للدولة العثمانية ومصر والتـي أدت إلـى    ،لهذه الدول

وقـد   ،حتى أصبح من الصعب التخلص من هذه المديونيـة  ،العثمانية تراكم مديونية مصر والدولة

مكن ذلك الدول الغربية خاصة بريطانيا من السيطرة واإلشراف على االقتصـاد الـوطني لهـذه    

 .48الدول

  

                                                 
  .184، ص1993مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت ) "القرابة  و الجوار (العربي  أوروبا و الوطن".بشارة، خضر 48
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بية إلى الدول النامية، فقد شملت المساعدات العسكرية واالقتصـادية  وتنوعت المساعدات األور 

التي تشكل أهمية بالنسبة للجماعة األوربية وذلك تشجيعا لها لفتح أسـواقها  والغذائية خاصة للدول 

األوروبية، هذا باإلضافة إلى حاجة الجماعة إلى المواد الخـام الالزمـة للصـناعة     المنتجات أمام

المتوفرة في هذه المنطقة كما هدفت الجماعة من وراء تقديم مساعداتها إلى الدول العربية خاصـة  

شكل أهمية إستراتيجية وبعد أمنيا لها، ضمان وصول أذرع الجماعة إلى النفط العربـي  تلك التي ت

عالوة على ذلك هـدفت إلـى ضـمان االسـتقرار السياسـي      . الضروري بالنسبة ألوروبا وأمنها

واالقتصادي في المنطقة المتوسطية النعكاس هذا على أمن واستقرار ألوروبا، وذلك لكـون هـذه   

 .ود الجنوبية، والجنوبية الشرقية ألوروباالمنطقة تشكل الحد

  

في العالم الثالث عامة  "التطرف واإلرهاب"وهدفت إلى استخدام هذه المساعدات كأداة لمحاربة  

 .والعالم العربي خاصة وذلك لضمان أمن أوروبا ومصالحها االقتصادية في المنطقة

  

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  كان للمساعدات األوربية األثر األكبر في دعم السالم في 

وذلك من خالل تقديم مساعدات مالية لإلطراف المشاركة في العملية السياسية تشجيعا لهـا علـى   

  .49دما في هذه العمليةقالمضي 
  

  السوق األوربية المشتركة  •

ارة في تحتل العالقات االقتصادية بين الدول النامية ودول السوق األوروبية المشتركة مكان الصد

، درجت دول السوق األوروبية على تقديم مساعدات مختلفـة إلـى   50العالقات االقتصادية الدولية

إلـى تقـديم     باإلضافةى تشجيع الصادرات إليها، تمثلت بالمساعدات الفنية الهادفة إل ،الدول النامية

                                                 
49 Weidenfeld " Werner Europe and the Middle East " Guterdon، Bertelsmann Foundation 

publishers،1995،p14.  
 .131ص .مصر والجماعة".  وروبيةالتعاون االقتصادي والفني بين مصر والجماعة االقتصادية األ." قاسم، نوال 50
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كما  ,والتسويق المساعدات للمختصين وتنظيم المؤتمرات بغرض تحسين وتفعيل المبادالت التجارية

يتم تقديم مساعدات مالية عن طريق الصندوق األوروبي للتنمية للـدول األعضـاء فـي السـوق     

وتهدف هذه المساعدات إلـى توطيـد العالقـات     ،عضاء على حد سواءاألاألوروبية والدول غير 

نشيط صادرات السياسية واالقتصادية والثقافية عير المتكافئة بين دول السوق والدول النامية والى ت

  .51دول السوق مقابل تكريس تبعية الدول النامية متلقية المساعدات

  

  بنك االستثمار األوروبي •

أسس بنك االستثمار األوروبي بموجب اتفاقية رومـا، ليمثـل الجهـاز التمـويلي للمجموعـة      

يقدم البنك مساعدات وقروض إلـى الـدول األعضـاء فـي المجموعـة      و ،االقتصادية األوروبية

قتصادية باإلضافة إلى الدول األخرى، على أسس تجارية وذلك من خالل ربط هـذه القـروض   اال

هذا باإلضافة إلى إن مساعداته . والمساعدات بسعر فائدة تحسب وفق أسعار الفائدة الدولية التجارية

وقروضه تكون مشروطة ويتفق عليها الجانبان أي البنك والدولة الممنوحة وتتمثل هـذه الشـروط   

ساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات التي تتم بأموال المسـاعدات والقـروض وتهـدف    بم

المجموعة األوروبية من وراء مساعداتها إلى الدول النامية عن طريق البنك إلى تحقيـق مصـالح   

اقتصادية عبر إعادة تدوير أموال المساعدات وذلك من خـالل اشـتراط اسـتخدام أمـوال هـذه      

ء معدات وآالت وخدمات من دول المجموعة باإلضافة إلى الفائدة التي تجنيهـا  المساعدات في شرا

بيوت الخبرة األوروبية من أموال المساعدات المستخدمة في دراسات الجدوى االقتصادية والخبرة 

     52.الفنية وغيرها
  

  

                                                 
  .249صقاسم، نوال، مصدر سابق،  .51
 .131نفس المصدر، ص 52
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  مؤتمرات الدول المانحة   -  ب

وهذه المـؤتمرات تعقـد    ،دات للدولالمساعيم تعتبر مؤتمرات الدول المانحة من أهم قنوات تقد

أو نتيجة تقديم بعض األطراف مبادرات تحمل مشروعات تنموية وتريـد   ،بدعوى من جهات دولية

 ،بحثها مع الدول المانحة لإلطالع على موقفها من هذه المشروعات لتقدم المساعدات المالية لتنفيذها

لمؤتمر توفير مكان انعقاد لالبلد المضيف  ويكون على ،وتستضيف المؤتمر غالبا احد الدول المانحة

ية لجلسـات المـؤتمر مثـل الطباعـة     إضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمساندة اللوجست ،المؤتمر

وتكون رئاسة المؤتمر مشـتركة بـين الدولـة     ،السكرتاريا والتصوير واإلعالم وتجهيز الوثائقو

فال يكاد يخلـو   ،لجهات المانحة كالبنك الدوليالمضيفة والبلد المتلقي للمساعدات إضافة إلى بعض ا

مؤتمر للدول المانحة  من اشتراك البنك الدولي  برئاسته وذلك لخبرته الطويلة في تنظيم هذا النوع 

المالية و ممثلي  أووزراء الخارجية  أوالوفود على مستوى رؤساء الدول  وتشارك ،من المؤتمرات

إضافة إلى رؤساء و ممثلي المنظمات  ،نواب وزراءو ووزراء الصناديق التنموية للبلدان المشاركة

 .53المنظمات غير الحكومية اإلقليميةت المانحة اإلقليمية والدولية ووالمؤسسا

  

يتم بلورة أجندة مؤتمر المانحين من خالل اجتماعات تحضيرية للمؤتمر بالتعاون مـع وزارت  

دولي وأطراف ذات صلة إضافة إلى حكومـة  وبالتشاور مع البنك ال ،االختصاص في البلد المعني

ويكون هذا االنعقاد للمؤتمرات ألسباب عديدة ولكنها جميعاً تكون انعكاس للتطورات  ،البلد المضيف

تمويـل  وحل النزاعات و ،واالقتصادية واالجتماعية ،التي تحدث على الساحة الدولية السياسية منها

ع على التوقيع على معاهدات سالم مقابـل صـرف   وتشجيع أطراف النزا ،مشاريع إعادة االعمار

وأحياناً تأتي لتطوير أداء حكومات تلك الدول المتلقية  ،مساعدات مقدمة من قبل هذه الجهات المانحة

                                                 
  موقع أخبار اليمن. جهة مانحة تشارك بمؤتمر المانحين في لندن 80). 2006). (مؤلف مجهول( 53

www.yemenews.net/det.php?sid=380  
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وتطبيق  ،ولسيادة القانون ،أو دعماً لمشاريع تنموية اجتماعية ،أو لتحسين اقتصاد البلد ،للمساعدات

وغيرها مـن   ،أو دعم عملية سالم ،وإعادة بناء ما دمرته الحروب ،العدالة واحترام حقوق اإلنسان

إضافة إلى تقديمها مساعدات عسكرية تهدف إلى تعزيز أمـن واسـتقرار الـدول     ،مشاريع التنمية

وقد تعقد مؤتمرات للدول المانحة من اجـل دعـم الحكومـة     ،54المتلقية لهذا النوع من المساعدات

ثبت قدرتها على إدارة بالدها في وجه التحـديات ومعالجـة الملفـات    المتلقية للمساعدات المالية لت

األمنية وإحالل االستقرار ومساعدة مواطني هذه الحكومات على إيجاد فرص عمل و التخفيف من 

  .55أزمة الفقر الذي قد يوفر بيئة حاضنة للتطرف

            الفنيـة  عند انعقاد المؤتمرات المانحة يتم بداية عـرض أوراق عمـل تسـتعرض الجوانـب     

ومن الممكن أن يتم التطرق لجوانب و مسائل سياسية وأمنية متعلقة بالبلـد المتلقـي   ، االقتصاديةو

ــاعدات ــادية    ،للمس ــة االقتص ــط التنمي ــتثمارية وخط ــرامج االس ــرض الب ــم تع ــن ث              وم

المانحة الحاضرة ألروقـة  ليتم بعدها إعالن التعهدات المالية من قبل الدول والجهات  ،االجتماعيةو

لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المحددة في البرنامج االستشاري العام للخطة  وذلك، المؤتمر

أولها أهداف ظاهرة مثل دعمهـا لخطـط    ،ولهذه المؤتمرات نوعين من األهداف ،المقدمة للمؤتمر

وبالمقابـل   ،عبارات الدعم والمؤازرة التنمية والتطوير والتحديث والمساعدة والمساندة وغيرها من

فان لها أهداف خفية مرتبطة بالسياسة الخارجية للدول المقدمة للمسـاعدات بحيـث تصـب فـي     

 .56مصلحتها

  

                                                 
  موقع العربية . السعودية أول الدول المانحة تفي بمليار دوالر). 2010. (عطيف، محمد 54

                                             www.alarabiya.net/articles/2010/02/28/101715.html  
  .شبكة اإلسراء و المعراج. مؤتمر دولي للمانحين في كابول لبحث أولويات التنمية و مستقبل أفغانستان). 2010). (أنباءوكاالت ( 55

www.israj.net/vb/t7732/                                                                                                                 
  .شبكة رأي اإلخبارية. مؤتمر الدول المانحة يختتم أعماله اليوم في الرياض). 2010). (وكاالت أنباء(56

www.raynews.net/index.php?action=showNews                                                                          
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أو للتأكيد على صرف مبالغ كانت قد قدمت  ،تأتي المؤتمرات إما لتقديم تعهدات بالتزامات مالية 

هذه المساعدات لدعم وتمويل مجاالت مختلفـة فـي    وتذهب في الغالب أموال ،فيها تعهدات سابقاً

عـرف   وكان أول مؤتمر عقد في العالم  لتقديم مساعدات مالية هو مـا  ،الدول المتلقية للمساعدات

الذي عقدته الواليات المتحدة األمريكية لبناء و تنمية ما تم تدميره في الحـرب   ،بمشروع مارشال

إضافة إلى تقديم مساعدات عسكرية لدعم وتعزيز القوة العسكرية  ،العالمية الثانية للدول الحليفة لها

 .57لحلفاء أمريكا

  

فقد عقدت مثالً العديد من  ،لقد كان لمؤتمرات الدول المانحة التاريخ الطويل في تقديم المساعدات

الة إرهاب وبط منلليمن لمعالجة أبرز مشكالته الداخلية  مؤتمرات الدول المانحة لتقديم الدعم المالي

وال يكاد يمر عام دون انعقاد مؤتمر للـدول المانحـة    ،إضافة إلى دفع عملية التنمية اليمنية وفقر،

 .لليمن

  

فقد انعقد  ،ذلك البلد الذي يعاني من نزيف الحروب المتتالية ،وكذلك الحال بالنسبة ألفغانستان  

بين دعم مشـاريع تنمويـة    من اجله العديد من مؤتمرات الدول المانحة التي تباينت في أغراضها

قـوات األمـن    تسـليح  تحسينوبين دعم حكومة كرزاي للتصدي لقوات طالبان من خالل  ،أفغانية

كما عقدت العديد من مؤتمرات الدول المانحة لدعم التنميـة وإعـادة    ،58األفغانية والجيش األفغاني

أهم ع حوض النيل وكان وعقدت مؤتمرات للدول المانحة لدعم مشاري ،االعمار في جنوب السودان

تحسين اإلدارة المؤسسة للنيل، وتفعيل بـرامج العمـل    هيطرحتها اللجان الفنية  التيالمشروعات 

                                                 
  .60 -59ربيع، مصدر سابق، ص 57
الطباعة صحيفة الثورة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و .ماذا حقق مؤتمر الدول المانحة ألفغانستان ).2010. (المديني، توفيق 58

  .النشرو
www.thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp ?File Name                                                                    
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تستهدف تنمية شرق النيل والبحيرات االستوائية، وإقامة المشروعات االستثمارية على  التيالفرعية 

  .59مجرى نهر النيل

  

  جدالً كبيراً في أوساط سياسـية   اب الظاهرة النعقادهامع تعدد األسب لقد أثارت هذه المؤتمرات 

اجتماعية واقتصادية حول جدوى هذه المساعدات ومدى إسهامها في التنمية الشاملة للدول المتلقية و

ومدى انعكاسها على التبعية السياسية واالقتصادية للدول المقدمة لهذه المساعدات مـن   ،للمساعدات

  .60قبل الدول المتلقية لها
  

II.1 .4 .3.   مساعدات مقدمة من مؤسسات اقتصادية دولية  

  مؤسسات تمويل التنمية العالمية  •

تشمل هذه المؤسسات البنك الدولي للتعمير والتنمية الذي توسع ليشمل الهيئة الدوليـة للتنميـة،   

انـة،  وللتعلـيم  التق  ،وبرنامج األمم المتحدة للتنمية، والمؤسسات المتخصصة للزراعـة والتغذيـة  

وللصناعة، وللتجارة والتنمية، ثم اللجان االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات التي أنشئت ضمن إطـار  

  .61السوق األوربية المشتركة ومنها اتفاقية لومي للتعاون بين أوروبا وإفريقيا
  

  ومؤسساته صندوق النقد الدولي •

ترك في عضويته شووديز وتطبقا التفاقية بريتون  1945أسس صندوق النقد الدولي في ديسمبر 

يديره مجلس محافظين، هذا باإلضافة إلى وجود مجلس المديرين التنفيذيين الذي تقـع  . دولة 148

                                                 
  .شبكة اإلعالم العربية. النيل جهة دولية مانحة تجتمع في أوغندا للبحث في مصير مشروعات حوض 17). 2010. (عينتيبى 59

www.moheet.com/show_news.aspx?nid=369510                                                                                      

مركز مداد الدولي لألبحاث و . مؤتمر المعونات و المنح الدولية و أثرها على التنمية في الوطن العربي). 2009. (عبد الوهاب، يوسف 60
    ?www.medadcenter.com/Conferences/ItemDetails.aspx .الدراسات

  

  .179، ص 1994، خريف 11السنة 37، النهج،عدد "خمسون عاما بعد إنشائه: مؤسسات بريتون  وودز ."أمين، سمير 61
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كان الهـدف مـن    ،62على عاتقه مهمة إدارة العمل الفعلي في الصندوق بمشاركة عدد من اللجان

الدوليـة، وبنـاء اقتصـاد    إنشاء هذا الصندوق تحقيق التعاون في المجال النقدي، وتشجيع التجارة 

مفتوح عالميا ولتحقيق هذه األهداف قام الصندوق بتقديم المساعدات والقروض للدول األعضاء من 

هذا ال يعود إلى حرص الصندوق في الحفاظ علـى اقتصـاد    اجل سد العجز في ميزان مدفوعاتها،

دولية مـن خـالل فـرض    هذه الدول وتطورها، وإنما لتخوفه من تأثير هذا العجز على التجارة ال

 1978وقد عدلت أحكام صندوق النقد الدولي في اتفاقية جمايكا عام . اإلجراءات والقيود التي تعيقها

 .63التي اعتبرت بمثابة قوانين تسيير أوضاع التمويل النقدي و السيولة الدولية

  

السياسـية  رغم تعدد شروط مساعدات صندوق النقد إال انه اخذ يتدخل بشكل كبير في الشؤون 

بفرض توجيهاته التي تعرف باسم التكيف بدعوى معالجة العجز في  متلقيةواالقتصادية في الدول ال

وجاء ذلك في ظل تحكـم الواليـات المتحـدة     ،ميزان المدفوعات في الدول التي تتقلى مساعداته

صندوق ذا ومن هنا أصبح ال. 64األمريكية في توجيه وإدارة هذا الصندوق حسب الوجهة األمريكية

،  وتوجيهها وفـق الـرؤى والتوجيهـات    65نفوذ قوي في التأثير على السياسة الداخلية لهذه الدول

وذلك نتيجة لسيطرة الواليات المتحدة األمريكية علـى مجلـس المـديرين التنفيـذيين،     . األمريكية

ندوق النقد مـن  والجنسية األمريكية التي يتمتع بها رئيس الصندوق والبنك الدولي واتخاذ البنك وص

  . 66واشنطن مقرا لهما
  

                                                 
  .140-138ص.1986،اكتوبر86، السياسة الدولية، عدد"لم الثالثالمؤسسات الدولية وديون العا".نور الدين، محمد 62
  .1971، .،المؤسسة العربية للدراسة و النشر، بيروت"أزمة الدوالر ."هاشم، حيدر 63
، 1983، كانون الثاني 56، الفكر االستراتيجي العربي، عدد"1981-1977مصر وتجربة قروض صندوق النقد الدولي ."زكي، رمزي 64

 .209- 208ص
 .210المصدر السابق، ص زكي،  65
  ، 1997، يناير127السياسة الدولية، عدد ". الواليات المتحدة األمريكية والمؤسسات المالية الدولية."دويدار، حنان 66

  .120-119ص     
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  : صندوق األمم المتحدة الخاص •

واألهداف الرئيسية للصندوق تكمن في تقديم مساعدة منظمة  1958انشأ هذا الصندوق في عام 

وبوجه خاص توسـيع نطـاق    ،في ميادين ضرورية لتكامل التنمية الفنية واالقتصادية واالجتماعية

  .ة لتتضمن مشروعات خاصة في ميادين أساسيةمساعدة األمم المتحدة الفني
  

الد الفقيرة المتلقية للمسـاعدة  وللصندوق مجلس محافظين تمثل فيه الب ،يدير الصندوق مدير عام

  .67البالد الغنية المساهمة الرئيسية في الصندوق تمثيالً متكافئاًو
  

 : البنك الدولي لإلنشاء والتعمير •

لتعمير الذي تأسس بناءاً على قرار مؤتمر بريتون وودز بالواليات يعتبر البنك الدولي لإلنشاء وا   

أول وكالة دولية لتقديم المساعدات االقتصادية مـن اجـل التنميـة     1944المتحدة األمريكية عام 

 .االقتصادية

  

يقوم البنك بتقديم أو ضمان قروض للمشروعات المنتجة للتنمية االقتصادية من رأس ماله أو من 

ومخاطر مثل هذه االستثمارات تتحملها حكومات الدول  ،عليها من المصادر الخاصة أموال يحصل

  .68األعضاء كل في حدود حصتها في رأس المال المكتتب به
  

  مؤسسة التمويل الدولية  •

كمنظمة تابعة للبنك الدولي لإلنشـاء والتعميـر    1956انشات مؤسسة التمويل الدولية في عام 

وعات اإلنتاجية الخاصة خصوصاً التي تكـون صـناعية بطبيعتهـا    بقصد تشجيع ومساعدة المشر

تضـم   ،بطريق مباشر دون حاجة إلى الضمان الحكومي الذي تتطلبه قروض البنك الدولي عـادة 
                                                 

  ،2000المؤسسة الحديثة للكتاب، : لبنان ، "من النمو و التنمية إلى العولمة و ألغات "  .حبيب، كميل. البني، حازم 67
 .174-157ص      

  .  13، ص2008، دار عماد الدين للنشر، عمان، "اثر سياسات البنك الدولي على التنمية االقتصادية و  السياسية" قبالن، بشار محمود،  68
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ولكي يتمكن أي بلد من االنضمام إلى مؤسسة التمويـل   ،بلداً عضواً 182مؤسسة التمويل الدولية 

أن يوقع و )IBRD-البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(الدولي  الدولية يجب أن يكون عضواً في البنك

لمجموعة البنك مؤسسة التمويل الدولية وأن يكون قد أودع لدى األمانة المؤسسية  اتفاقية إنشاءعلى 

  . الدولي وثيقة إعالن قبول اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية
  

وتركـز   ،تشجع مؤسسة التمويل الدولية استثمارات القطاع الخاص المستدامة في البلدان النامية

بصفة خاصة على تعزيز عملية التنمية االقتصادية عن طريق تشجيع نمـو المنشـآت اإلنتاجيـة    

وتساعد استثمارات مؤسسة التمويل  ،لديها البلدان األعضاءلمال المتسمة بالكفاءة في وأسواق رأس ا

الدولية  في الشركات والمؤسسات المالية في األسـواق الناشـئة علـى خلـق وظـائف، وبنـاء       

إن الفرق بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية  ،دات من الضرائباالقتصاديات، وتحقيق إيرا

في حـين مؤسسـة التمويـل     ،هو في أن القروض التي يمنحها البنك تتطلب ضماناً حكومياً للسداد

كما أن الشركات الخاصة تبتعد عادة عن الحصول علـى   ،الدولية ال تشترط توفر مثل هذا الضمان

  .69مثل هذا الضمان
  

 II.1 .4 .4.   مساعدات مقدمة من منظمات دولية  

   هيئة التنمية الدولية •

اقترحت أمريكا على مجلس محافظي البنك الدولي إنشاء هيئة التنميـة الدوليـة    1959في عام 

كمنظمة تابعة للبنك على أن تقوم بتقديم قروض أكثر سهولة لتحقيق الوظائف األصلية المقصـودة  

واالختالف الجوهري بين الهيئة الجديدة وصندوق األمم  ،خاص للتنميةمن صندوق األمم المتحدة ال

وقد تأسست هيئة التنمية الدولية في عام  ،المتحدة يكمن في نظام التصويت الذي يشبه البنك الدولي
                                                 

  .موقع مؤسسة التمويل الدولية. سياسة اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية). 2010).(مؤلف مجهول( 69
http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf 
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حيث تستخدم الموظفين اإلداريين والفنيين للبنك الدولي بشروط أكثر مرونة وعبئها اقل ثقالً  ،1960

وال تقتصـر القـروض علـى     ،مدفوعات الدول المقترضة عن القروض التقليديـة  على موازين

وقـد   ،وتعطى بأسعار فائدة منخفضة أو بدون فائدة على اإلطالق ،المشروعات اإلنتاجية المباشرة

  .تكون قابلة لسداد بعملة الدول المقترضة
  

II.1 .5.   شروط المساعدات الخارجية :  

يئات الدولية لمنح المساعدة أن يتقدم البلد الـذي يطلـب المسـاعدة    تشترط الدول المانحة أو اله -

  .بمشروع أو بمشروعات معينة تقوم الدول المانحة بدراستها ومن ثم يتم قبولها أو أنها  ترفض

 ،إذا حاز مشروع معين القبول فان المساعدة الممنوحة ال يجوز استعمالها إال لهذا الغرض فقـط  -

استعمال آخر وينطبق هذا على النسـبة الكبـرى مـن المعونـات      وال يجوز تحويلها إلى أي

ويبدو أن القصد من هذا الشـرط هـو الحيلولـة دون تبديـد      ،االقتصادية الثنائية منها والدولية

وذلـك بربطهـا    ،المساعدة المقدمة وضمان استخدامها استخداماً فعاالً بواسطة البلـد المسـتلم  

 .بمشروعات سليمة للتنمية

ل المانحة على الدول متلقية المساعدات أن عليها الشراء من الدولـة المانحـة، أو   تفرض الدو -

والدول المانحة حين تضع القيود على المساعدات التـي   70الشحن على سفن وبواخر هذه الدولة

تقدمها فإنها تهدف بذلك إلى زيادة فعالية معونتها وكذلك زيـادة الفاعليـة االقتصـادية للدولـة     

فظ مصالح الدولة مقدمة المعونة، وتخفيف الضغط على ميزان مدفوعاتها ومساعدة المساعدة ولح

بعض استثماراتها الخاصة وعلى سبيل المثال، إذا كان ميزان مدفوعات الدولة المانحة يظهـر  

عجزا فان المعونة المقيدة تتيح زيادة الصادرات بما يوازي قيمة المعونة وبالتالي تعوض مـن  

الحكومة التي تمنح معونات مقيدة تضمن لبعض مصانعها  أنلمدفوعات، كما أثرها في ميزان ا
                                                 

70  See: Michael P.todaro،Economic Development، Fifth Edition(New York:Longman،1994) p.545-546 
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هذه الشروط تثير كثيراً من الصعوبات للبلد المستلم  71الوطنية الحصول على طلبيات للتصدير،

 : للمساعدة منها ما يلي 

مما يحول دون تحويـل الـوفرة مـن     ،ربط المساعدة بمشروع أو بمشروعات معينة بالذات -1

ت األجنبية الذي يتحقق من احد المشروعات إلى مشـروع آخـر وهـذا يحـول دون     العمال

  .االستغالل األمثل للمساعدة

ربط المساعدة بمشروع معين يتيح للدول المانحة لهذه المساعدة التأثير على اتجاهات التنميـة   -2

  .تثماراالقتصادية في البلد المتلقي للمساعدة عن طريق التأثير والتدخل في أولويات االس

تشترط بعض الدول المانحة للمساعدة ضرورة إنفاق كل أو بعض المساعدة في الشـراء مـن    -3

مما يدفعها للمطالبـة بهـذا    ،وذلك رغبة منها في تصريف إنتاجها ،الدولة التي تقدم المساعدة

 .الشرط

من ذلك  ،تفرض بعض الدول المانحة للمساعدة صراحة أو ضمناً شروطاً ذات مغزى سياسي -4

 اشتراط إتباع سياسة خارجية معينة أو الدخول في أحالف عسكرية أو الموافقة على إقامة مثالً

 72قواعد جوية أو عسكرية في األراضي اإلقليمية أو السماح باستخدام المـوانئ و المطـارات  

  .*USAIDاإلرهاب األمريكية من خالل   مثل وثيقة

 .)بعد أيديولوجي( قتصاد الحرالضرورة إتباع نمط اقتصادي معين مثل ا -5

مثل هذه الشروط تعتبر بدون شك تدخالً سافراً في شؤون البلد المتلقي للمساعدة وتعـد انتهاكـاً   

وقد كانت سبباً في كثير من األحيـان فـي    ،كما أنها تؤثر على استقالله وكرامته القومية ،لسيادته

لذا يجب علـى   ،شديدة إليهارفض بعض الدول الفقيرة للمساعدة التي تعرض عليها رغم حاجتها ال

                                                 
  .180بيرسون، مصدر سابق، ص 71
  . 181، صالمصدر نفسه 72
 1أنظر ملحق رقم *
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البلد الذي يقدم المساعدة أال يفرض أية قيود أو شروط على معونته بقصد زيادة نفوذه االقتصادي أو 

أو كـأداة لزيـادة    ،أو بقصد استخدام المساعدة كسالح ضد مذهب معين ،السياسي في البلد المستلم

 ،على اإلسراع بمعدل التنمية االقتصاديةفالهدف الوحيد يجب أن يكون المساعدة  ،تجارته الخارجية

 .ورفع مستوى المعيشة للبلد المستلم

  

وإذا كان ال بد من فرض شروط معينة على المساعدة االقتصادية فهي ال بد أن تكون لمصـلحة  

 ،وضـمان الحريـات   ،المحافظة على الحقوق األساسية لإلنسـان  من ذلك مثالً ،البلد المستلم نفسه

  .73والقضاء على الفساد ،مكافحة التضخمو
  

ولها  ،تقنيات ،خبرات ،منها مالية ،خالصة القول إن للمساعدات االقتصادية الخارجية أشكال عدة 

وأيضا لهـا آليـات مـن بينهـا      ،واالستثمارات الخاصة ،والقروض طويلة األجل ،أنواع كالمنح

  .نائية الغير حكوميةوالمساعدات الث ،والمساعدات الحكومية ،المساعدات المتعددة األطراف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .188  - 121بكري، مصدر سابق ، ص ص  73
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II.2. الدراسات السابقة: المبحث الثاني  

  

في هذا المبحث مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المساعدات يعرض الباحث 

كأداة  مع التركيز على الدراسات التي تناولت مؤتمرات الدول المانحة ،الخارجية المقدمة لفلسطين

  . لتقديم المساعدات

  -:بخصوص الدراسات التي تتحدث عن المساعدات المقدمة لفلسطين ما يلي 
  

  "المساعدات الدولية والمجلس التشريعي الفلسطيني"بعنوان ) 2003(دراسة رائدة قنديل : أوالً 

تمثلت مشكلة الدراسة  في التعرف على مدى تأثير أموال المساعدات الدولية على أداء المجلس  

تشريعية حديثة التجربة ومدى قدرته على مقاومة تدخل المانحين في مؤسسـة  التشريعي كمؤسسة 

المجلس التشريعي في ظل ما تعانيه السلطة الفلسطينية بشكل عام من تدخالت المـانحين وفـرض   

ويتعرض البحث أيضا إلـى مـدى قـدرة     ،وتأسيس بنى الدولة الفلسطينية ،سياستهم مقابل دعمها

مة هذا التدخل في ظل حداثة تجربته كمؤسسة تشريعية تتلقى وتـدير  المجلس التشريعي على مقاو

المساعدات وتستثمرها للصالح الفلسطيني دون الرضوخ لهيمنة سياسات الدول المانحـة وتمريـر   

ويناقش البحث مدى قدرة المجلس على تطويع المساعدات المقدمة له لصـالح   ،ثقافتها عبر المجلس

برلمان القادم وذلك في ظل اعتبارات المرحلة االنتقالية والحل المؤقـت  التنمية المستدامة لتأسيس ال

 .ومعوقات الحل الدائم التي تواجه السلطة الفلسطينية

  

واعتمدت الباحثة المنهجية التحليلية ودراسة الحالة من خالل استعراض المساعدات الدولية بشكل 

  .ي وتحليلهاعام وتحليلها ومن ثم تطبيقها على حالة المجلس التشريع
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  :ما توصلت إليه الدراسة متمثل في أما ابرز

أهمهـا تشـتت    ،إن تشتيت بنية المجلس المادية بين غزة ورام اهللا أدى إلى العديد من السلبيات

االهتمام بكادره بما يضمن استمرار تحديث خبـراتهم  لمجلس كما ينبغي على ا ،اإلدارة بين المقرين

و يتوجب على هيئة رئاسة المجلس إعادة النظر في لجنة تنسيق  ،لبشكل يوائم التطورات في العم

ووضع نظام داخلي يحدد مهماتهـا بمـا    ،وإعادة تشكيلها لضمان تفعيل دورها ،المساعدات الدولية

واعتبارها مسئولة أمام المجلس كما ال بد من تقييم تجربـة   ،يضمن تكريس مبدأ الشفافية في عملها

استراتيجيات وخطة تطوير المجلس وان هناك ضرورة لرسم إستراتيجية  المساعدات الدولية ورسم

كما يجب  ،وعدم االكتفاء بدور المتلقي ،واضحة تعكس الوعي الفلسطيني في التعامل مع المساعدات

أن تشتمل هذه اإلستراتيجية على بناء خطة واضحة تحدد احتياجات المجلس وأولوياته من بـرامج  

 .ولىالمساعدات بالدرجة األ

 

وتوجيه بـرامج المسـاعدات    ،وال بد من تفعيل رقابة المجلس الداخلية على أموال المساعدات

 .خارج مؤسسة المجلس باتجاه تفعيل عالقته التكاملية بالسلطة التنفيذية

 

وأخيرا تخلص الدراسة مما تقدم أن تجربة المجلس التشريعي على حداثتها اسـتطاعت تكـوين   

كما أن برامج المساعدات استطاعت التأثير في مؤسسة المجلس التشريعي  ،ةبدايات تجربة برلماني

أمـا   ،مع التأكيد أن تأثيرها االيجابي على المستوى اإلجرائي كان اكبر من السـلبي  ،إيجاباً وسلبياً

وما زال المجلس يطالب بتلبية  ،على مستوى البنى التحتية فلم تلبي هذه البرامج احتياجات المجلس

 . اته في هذا الجانباحتياج
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: المساعدات الخارجية للضفة الغربية وقطاع غـزة  "بعنوان ) 1997(دراسة عدوان طالب  :ثانياً 

  " المساعدات األلمانية  ،دراسة حالة

 هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على ابرز الجوانب المتعلقة بدور المساعدات الخارجية المقدمة

الصعوبات التي و الفلسطينية وتحليل أهم العقبات القطاع في التنميةو للفلسطينيين في الضفة الغربية

أيضا إلى دراسة حالة المسـاعدات األلمانيـة المقدمـة     كما هدفت ،تحول دون تحقيق هذه التنمية

أهميتها والوقوف على أهم وللفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع  ومحاولة التعرف على حجمها 

والتعرف علـى جوانـب    ،وقنوات تقديمها ومدى إسهامها في التنمية الفلسطينيةأشكالها ومجاالتها 

 .الضعف والقصور فيما يتعلق بدور المساعدات األلمانية في التنمية الفلسطينية

  

المسـتوى األول مسـتوى    ،أما المشكلة التي تعالجها الدراسة فهي ذات مسـتويين متـرابطين  

وعالقة هذه المساعدات باإلطار النظري  ،طاع غزة بشكل عامالمساعدات المقدمة للضفة الغربية وق

أشـكالها  فيما يتعلق بأهميتهـا وأهـدافها و  العام للمساعدات الخارجية المقدمة للدول النامية خاصة 

 .وقنواتها وهل يمكن أن تساهم هذه المساعدات في تنمية الضفة والقطاع

  

ه ذلك أن موضوع المسـاعدات الخارجيـة   أهمية الدراسة تأتي من أهمية الموضوع الذي تعالج

األوساط السياسية واالجتماعيـة   على درجة كبيرة من األهمية ويثير الكثير من الجدل والنقاش في

 ،االقتصادية حول جدوى هذه المساعدات ومدى إسهامها في تحقيق التنمية فـي الـدول الناميـة   و

 .انية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزةباإلضافة إلى أنها تتناول دراسة حالة المساعدات األلم

  

هذا إضافة إلى  ،أما منهاج الدراسة فتعتمد هذه الدراسة أساسا على األسلوب الوصفي والتحليلي

  .االستعانة بالمنهاج التاريخي في بعض جوانب الدراسة
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يـل  إن المساعدات الخارجية تعتبر مصدراً مهماً من مصادر تموابرز ما توصلت إليه الدراسة 

ومن بـين هـذه الـدول     ،التنمية في الدول النامية بسبب افتقار هذه الدول لألموال الالزمة للتنمية

وان تأثير المساعدات على التنمية الفلسطينية يتسم بالضعف بسبب توجيه المساعدات إلى  ،فلسطين

لتي تفرض على مشاريع ونشاطات غير إنتاجية من جهة والعقبات والقيود والممارسات اإلسرائيلية ا

األوضاع السياسية التي وإضافة إلى كونها مرهونة بالظروف  ،األراضي الفلسطينية من جهة أخرى

المبالغ التي تقوم التزاماتها وبيرة بين تعهدات الدول المانحة وكما أن هناك فجوة ك ،تمر بها المنطقة

التنظيمية الداخليـة لـدى   ارية ود الكثير من المعوقات اإلدووجو ،بدفعها فعلياً من هذه المساعدات

يعتبر السمة األساسية اتجاه المنطقـة   إلسرائيل غير المحدود إن الدعم األلماني .الجانب الفلسطيني

والتي  ،وهنا تبرز خصوصية المساعدات األلمانية لفلسطين ،بشكل عام واتجاه القضية بشكل خاص

ئيل  وتساهم في إبقاء االقتصاد الفلسطيني استقرار إسراو تنطلق من المصالح األلمانية لضمان امن

إضافة إلى  كونها  تركز على تحسين الحياة اليومية للسكان في  ،تحت السيطرة والتبعية اإلسرائيلية

 .فلسطين وجعلهم يشعرون أن العملية السلمية تحقق لهم مكاسب ملموسة

  

موقـع  " ة التنميـة الفلسـطينية   وقفة نقدية مع تجرب"بعنوان ) 1991(دراسة علي الجرباوي  :ثالثاً

  .اإلنسان الفلسطيني

هدفت الدراسة إلى إبراز الخلل واإلشكاليات وتتطرق قصداً لعرض كثير من الجوانـب الذاتيـة   

  وألنها تسبب لنا الكثير من اإلحراج و اإليالم مع شـدة الوطـأة   ،السلبية المتكتم عليها لحساسيتها

باً كافياً ومقنعاً الستمرار النكوص واإلعراض عـن مواجهـة   المرارة التي يخلفان وال يشكالن سبو

ولكن ملتزمة في نفس الوقت بضرورة اإلسهام فـي إعـادة    ،الذات مواجهة نقدية صريحة وقاسية

فبدون هذه المواجهة ستستفحل السلبيات وتبقى توتر المعيقات ليس للتنمية المجتمعية وإنمـا   ،البناء

  .لتحقيق الحرية واالستقالل
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الج هذه الدراسة النقدية واقع اإلنسان الفلسطيني حالياً من المحاوالت التنموية الجارية اآلن في تع

 .األراضي الفلسطينية

  

تأتي هذه الدراسة كدراسة نقدية ومواجهة نقدية مع الذات تستهدف اإليضاح والتنبيه وتطمح إلى 

سبة للكثيرين قاسية إال أن االعتـراف  وبالرغم من أن هذه الدراسة ستبدو بالن ،خلخلة الوضع القائم

بمواطن الضعف الذاتي وإبرازها لتتعرض للبحث والتحليل والنقاش يشكل المنفذ الوحيد لإلصـالح  

 .ودرء المخاطر عن الذات

  

يعالج الدكتور في دراسته موقع اإلنسان الفلسطيني من المحـاوالت التنمويـة فـي األراضـي     

مها للضفة والقطاع مع إبراز الخلل واإلشكاالت وعرض الكثيـر  الفلسطينية و المساعدات التي تقد

ويؤكد على ضرورة أن يخوض المجتمع عملية التنميـة بعـد    ،من الجوانب السلبية في هذا اإلطار

وان  ،وحاجته إلحداث تحوالت أساسية في بنيته ونظراتـه ومنطلقاتـه   ،اإلقرار بأزمته الحضارية

وشاملة لجميع جوانب حياة المجتمع مع التركيـز علـى اإلنسـان     تكون عملية التنمية ذاتية المولد

ولألخذ بعين االعتبار أن عملية  ،عمادها وليس فقط المستفيد منهااعتباره مدخل العملية التنموية وب

 .التنمية عملية طويلة األمد مضنية وشاقة

  

قة للتنمية إضـافة إلـى   وتؤكد الدراسة أن المجتمع الفلسطيني يعاني أساساً من اإلشكاليات المعي

والتغيب واإللغاء الذي  ،االستهداف الغربي الخارجي الخاص والحاد الموجه ضد الشعب الفلسطيني

وتغليـب الفلسـطيني    ،تعرض له الشعب الفلسطيني وفلسطين جراء الهجمة الصـهيونية المكثفـة  

ومن هنا يؤكد الدكتور  ،واختراق النفعية صفوف الفلسطينيين ،مصلحته الذاتية على المصلحة العامة

  .علي الجرباوي أن إصالح الذات ومعالجة السلبيات الداخلية هو المدخل األساسي للعملية التنموية
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هذه الدراسة ال تركز على الكثير من األمور التي أشارت إليهـا دراسـة الـدكتور علـي      إن

ن الدراسة ال تهمل مثـل  الجرباوي رغم اتفاق الباحث معه على الكثير من األمور ولكن مع ذلك فا

  .هذه العوامل
  

  " عناصر البرنامج وصعوبات التنفيذ"بعنوان ) 1995(دراسة نرمين السعدني  :رابعاً 

وتعرض الدراسة األوضاع االقتصادية في منطقة الحكم الذاتي واالختالالت الهيكلية في اقتصاد 

والتجارة وميزان  ق العمل واإلنتاج حيث أن اختالالت سو ،هذه المنطقة نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي

المدفوعات واالختالل في التعليم و التدريب المهني كلها مشاكل أدت إلى إضعاف قدرة االقتصـاد  

الفلسطيني على تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي التي يوحي بها المجتمع الدولي أو تطبيق برنامج 

ئات المانحة ورغم تعدد االجتماعات التي عقدت بين المساعدات الدولية الذي تم االتفاق عليه مع الهي

مختلف الدول المانحة وفلسطين وإسرائيل لتصحيح مسار تدفق المساعدات الدولية وتدعيم عمليـة  

إال أن هذه االجتماعات والمناقشات من أوضاعه االقتصادية واالجتماعية أو تساعد علـى   ،السالم

بشكل غير مباشر إلى انخفاض معنويات الشعب الفلسطيني  األمر الذي يؤدي ولو ،دفع عملية السالم

 .الذي طالما انتفض من اجل تحقيق االستقالل والسالم

  

كما أن الدراسة تؤكد على أن تجربة الحكم الذاتي بأسرها تبدو مرهونة بشكل مباشر على نجاح 

 .  برنامج المساعدات الدولية ووفاء الهيئات المانحة بالتزاماتها

  

توصلت إليه الدراسة هو أن برنامج المساعدات االقتصادية الدولية بات يجابه معوقات  ابرز ما

واألكثر من ذلك أن المساعدات  ،حقيقية تحول دون تنفيذ أي من المشروعات الكبرى المتضمنة فيه

ففي الوقت التي تتعثر  ،المقدمة إلى سلطة الحكم الذاتي أصبحت تنطوي على مفارقات مثيرة للدهشة

نجـد   ،األغراض اإلنسانيةلذاتي الالزمة للبنية األساسية ويه المساعدات المقدمة إلى سلطة الحكم اف
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مما يدعو إلـى االعتقـاد بـان     ،أن هناك مساعدات كثيرة قد قدمت إلى جهاز الشرطة الفلسطيني

 ،شرةاالهتمام أصبح منصب على المجاالت التي تخدم األمن اإلسرائيلي بصورة مباشرة أو غير مبا

وبالتالي فان برنامج المساعدات الدولية لمنطقة الحكم الذاتي يحتاج  إلى مراجعة جذرية بما يولـد  

وبما يساعد أيضاً على تجاوز الصعوبات والقيود التي تعيق تحسين مستوى  ،مزيداً من قوة الدفع فيه

  . معيشة أفراده
  

 األراضي في التنموية األوروبي اداالتح سياساتبعنوان ) 2007(فضل  بني دراسة عصام :خامساً

   2007 )– 1991(المحتلة  الفلسطينية

 على تأثيرها ومعرفة التنموية، األوروبي االتحاد سياسات على الوقوف إلى الدراسة هذه تهدف

 إذا وفيما وقطاع غزة، الغربية الضفة في واألمنية واالجتماعية والسياسية االقتصادية األوضاع

 سياسات مجرد أنها كانت أم مستقلة، فلسطينية دولة قيام على يساعد فلسطيني صاداقت بناء في ساهمت

 على الضوء الدراسة وتلقي هذه أمنها، وضمان إسرائيل، لحماية تنموي اقتصادي طابع ذات أمنية

 م، 1991عام للسالم مؤتمر مدريد عقب انطالقها منذ السلمية العملية في األوروبي السياسي الدور

 .م2007عام  نهاية في انعقد الذي للسالم أنابوليس مؤتمر لىإ وصوال

  

 ونشوء اتفاق أوسلو توقيع عقب الفلسطينية التنمية على اإلسرائيلية السياسات أثر الدراسة وناقشت

 خالل من هذه السياسات حدة من التخفيف في األوروبي االتحاد ودور بعدها، الفلسطينية السلطة

 .وطني اقتصاد لبناء الفلسطيني للشعب قدمها التي المالية المساعدات

  

والقضية  األوسط الشرق تجاه األوروبية الخارجية السياسة محددات عن لمحة الباحث أورد

االتحاد  دور إلى الباحث تطرق وغيرها، واألمنية والسياسية االقتصادية كالعوامل الفلسطينية،

 المساعدات التي روذك أوسلو، اتفاقية توقيع سبقت تيال الفترة خالل الفلسطينية القضية تجاه األوروبي
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 اتفاقية توقيع عقب السلمية العملية في األوروبي االتحاد دور الباحث وناقش األوروبي االتحاد قدمها

 الفلسطينية، السلطة مع والسياسية االقتصادية وعالقاته الفترة تلك في الفلسطيني أوسلو للشعب

 االنتفاضة اندالع من وموقفه التسعينات، في السلمية العملية في  مؤثر سياسي دور للعب ومحاوالته

 الصراع لتسوية االنتفاضة اندالع أعقبت التي الدولية في المبادرات ودوره الثانية، الفلسطينية

 الحكومة وتشكيلها التشريعية االنتخابات في حماس حركة فوز وموقفه من اإلسرائيلي، الفلسطيني

 .االنتخابات في فوزها عقب الفلسطيني الشعب على فرض الحصار الذي في ودوره العاشرة،

  

 وبقية أنابوليس، ودوره مؤتمر وحتى السلطة قيام منذ التنموية االتحاد سياسات على الباحث وقف

 للشعب االتحاد التي قدمها المساعدات الباحث وذكر مستقل، فلسطيني اقتصاد بناء في المانحة الدول

 من وموقفه السياسية الفلسطينية، اإلصالحات في دوره وناقش الفترة، هذه اللخ الفلسطيني

 الجماعي العقاب سياسة ومن القدس، وتهويد المستوطنات بناء من المتكررة اإلسرائيلية االنتهاكات

 .الثانية ظل االنتفاضة في خاصة الفلسطيني الشعب ضد إسرائيل انتهجتها التي

  

 المساعدات تقديم هذه وراء من األوروبي االتحاد هدف أن أهمها النتائج من لمجموعة الباحث وخلص

 اإلرهاب، السلطة بمكافحة التزام بمدى المساعدات هذه ربط خالل من إسرائيل، أمن حماية هو

 هيمنة ظل في السلمية في العملية سياسي دور عن البحث هو والهدف )اإلرهابية( للمنظمات وقمعها

 في الدور هذا أقتصر لو حتى التسوية السلمية، ملف وعلى المنطقة على ألمريكيةا المتحدة الواليات

 نتيجة فاعل سياسي دور للعب المساعدات ترجمة ورقة في فشل أنه إال المساعدات، تقديم على البداية

 بقي ولهذا العرب، لصالح منحاز دوره أن التي رأت واإلسرائيلية األمريكية لإلمالءات خضوعه

  . المنطقة في األمريكي للدور ومكمال ثانويا،
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 في قد  فشلت المانحة الدول وبقية األوروبي االتحاد قدمها التي المساعدات أن الدراسة هذه وترى

 وليس العملية السلمية إلنعاش سياسية بدوافع قدمت ألنها حقيقية، فلسطينية اقتصاديه تنمية إحداث

 هذه قدمت االتحاد األوروبي رأسها وعلى المانحة لدولا وألن ومستقل، قوي فلسطيني اقتصاد لبناء

 الفلسطيني، الشعب مع احتياجات وليس السياسية، أهدافها مع تتناسب تنموية خطة وفق المساعدات

 نتيجة تكبدها التي عن الخسائر الفلسطيني االقتصاد تعويض في المساعدات هذه فشلت كما

 في العسكرية الحواجز واالغالقات ونشر الضفة لمدن تاجتياحا(التعسفية  للممارسات اإلسرائيلية

 بل الثانية، الفلسطينية فترة االنتفاضة خالل الفلسطيني الشعب بحق) الغربية الضفة أرجاء كافة

  .المحتلة لألراضي الفلسطينية اإلسرائيلي االحتالل عن األعباء تحمل في ساهمت
  

 "المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين تأثير" بعنوان )2010( فارس ظاهر دراسة :سادساً

  هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين 

 .تي تحول دون تحقيق التنميةوتحليل أهم العقبات ال

  

دل أهمية الدراسة تأتي من الموضوع الذي تعالجه كون المساعدات األمريكية تثير كثير من الج

امها في األوساط السياسية واالجتماعية واالقتصادية حول جدوى المساعدات األمريكية ومدى إسه

 .في تحقيق التنمية في فلسطين

  

   .أما منهاج الدراسة فتعتمد على األسلوب الوصفي والتحليلي

نشأت السلطة الوطنية  الفلسطينية والظروف السياسية التي أوجدتها وهي   يرى الباحث أن

حيث انطوت هذه االتفاقيات على , 1993تفاقيات أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عام ا

كما , أبعاد أدت إلى إيجاد كيان فلسطيني مكبال سياسيا واقتصاديا ال يقوى على االعتماد على نفسه

د أسلوب التنمية أدت القيود المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم قدرتها على اعتما
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األمر الذي وضعها في بوتقة الحاجة الدائمة ألموال المانحين حتى باتت تقايض للحصول , الذاتية

على األموال بالسير قدما في العملية السلمية التي تصب في مصلحة إسرائيل والدول الراعية 

 .والداعمة لها وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية

  

مع  يتعارض اإلطار العام الذي نشأت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية أن سةالدرا هذه وترى

 - األرض(بينما هذه الموارد , متطلبات التنمية التي تتطلب استغالل الموارد الطبيعية األساسية

مما دفع بالسلطة الوطنية الفلسطينية , ما تزال تحت سيطرة وتصرف االحتالل اإلسرائيلي) المياه

لمساعدات المقدمة من الدول والجهات المانحة وفي مقدمتها اإلدارة األمريكية للنهوض للجوء إلى ا

 .بنفسها والوفاء بالتزاماتها

  

خلفية التسوية السياسية وبقيت قائمة  جاءت علىهذه المساعدات  توصلت الدراسة إلى أن

لى إلى دعم العملية وأن المساعدات والقروض المقدمة للفلسطينيين تهدف بالدرجة األو, إلنجاحها

وقد أثبتت الدراسات أن المنح ال تعبر عن , السلمية والمصالح اإلسرائيلية واألمريكية في المنطقة

ة عن مصالح وأهداف الدول السياسات الفعلية للسلطة الوطنية الفلسطينية بقدر ما تكون معبر

 .المانحة

  

يكية تهدف بالدرجة األولى تحقيق الواليات المتحدة األمر أنابرز ما توصلت إليه الدراسة 

, أهدافها ومصالحها الخاصة من خالل المنح والمساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية

ن مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على تحقيق سياساتها التنموية والنهوض بها تأتي في نهاية او

ن ال تهدف إلى دعم سياسات السلطة الفلسطينية اهتمامها كما إن المساعدات التي تقدم للفلسطينيي

ألنها تستغل هذه المساعدات لنشر ثقافتها , وتحقيق التنمية بقدر ما تحقق تبعيتها لإلدارة األمريكية

وقيمها في بناء المؤسسات الفلسطينية وتستخدمها كأداة ضغط ومساومة على الفلسطينيين في حال 
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لدى السلطة الفلسطينية خطة تنمية واضحة تؤدي إلى االستخدام  تعثر العملية السلمية وأنه ال يوجد

وأن التنمية تتم بالقطاعات بشكل عشوائي وعلى  ,األمثل للموارد المالية المخصصة لعملية التنمية

ن اإلدارة األمريكية ال تسمح للفلسطينيين باستثمار هذه المساعدات او ,حساب قطاعات أخرى

الفلسطينية من االستغناء عن التمويل في المستقبل  الوطنية السلطة بمشاريع إنتاجية بشكل يمكن

والقدرة على تنفيذ سياساتها التنموية بعيدا عن أدنى نوع من الشروط وااللتزامات التي تفرضها 

 .عليها الجهات المانحة
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  التعليق على الدراسات السابقة 

اطروحات ضبابية حول المساعدات الخارجيـة فقـد   لقد جاءت هذه األدبيات السابقة بمواقف و 

وإنما أدت إلـى   ،د الدول المتلقية لهالمساعدات لم تساهم في تطور اقتصاأشار بعضها إلى أن هذه ا

تراكم الديون التي يصعب سدادها وأدى إلى اعتماد هذه الدول للمساعدات في حين أشادت دراسات 

ويعود هذا التبـاين   ،ت في تطور اقتصاد الدول المتلقيةأخرى بالدور الذي تساهم به هذه المساعدا

 ،واختالف االنتماء الفكري وااليـدولوجي لهـؤالء الكتـاب    ،إلى اختالف حاالت الدراسة من جهة

كما أن هنالك تباين في الجوانب التي ركـزت   ،إضافة إلى اختالف الجوانب التي تم االعتماد عليها

وتتبع مسيرة هـذه   ،ها اقتصرت على معالجة الجانب االقتصاديفنجد في غالب ،عليها هذه األدبيات

 .المساعدات و أهدافها و تأثيرها على االقتصاد للدول المتلقية لها

  

لقد أشارت بعض هذه الدراسات إلى أن الدول المانحة سواء كانت شرقية أم غربيـة لـم تقـدم    

إلستراتيجية والسياسية واالقتصـادية  وإنما لخدمة أهدافها ومصالحها ا ،المساعدات ألسباب إنسانية

 .دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالضرورة باالحتياجات الحقيقية للدول المتلقية للمساعدات  ،أوالً

  

وفيما يتعلق باألدبيات التي اختصت بالحديث عن المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية 

 .لسلطة للدول المانحةعلى هذه المساعدات وآلت في النهاية إلى تبعية ا

  

أداة مهمـة مـن أدوات تقـديم     لسابقة أنها لم تقدم شيء يذكر عنالمالحظ في هذه الدراسات ا

وهذا ما سيتم التركيز  ،المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة في مؤتمرات الدول المانحة

 .عليه في هذه الدراسة

  

إضـافة إلـى بعـض     ،لسابقة في الجانـب النظـري  لقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات ا

  .اإلحصائيات عن حجم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية في بداية عهدها
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III .الفصل الثالث  

  

  المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية

  

  

III.1.  أنواع المساعدات وأشكالها وحجمها: المبحث األول  

  

III.2 .  قطاعات المستفيدة من المساعدات الخارجيةال: المبحث الثاني  

  والعقبات التي تواجه تقديم هذه المساعدات                             
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  الفصل الثالث

______________________________________________________________  

III.1.أنواع المساعدات وأشكالها وحجمها: المبحث األول  

  

III.1.1 .مقدمة  

وحتى قيام السلطة  1917لم يخضع االقتصاد الفلسطيني في تطوره منذ االنتداب البريطاني 

اقتصادية  ألهدافسياسة وطنية توجه مساره وتحدد معدالت نموه وفقاً  أليةالوطنية الفلسطينية 

ي كاملة شؤون الشعب الفلسطين إدارةعملت على  فإنهاومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية  ,وطنية

 إلى أدت اإلسرائيليةالممارسات  إلى باإلضافةومن بينها االقتصاد الفلسطيني ولكن حداثة السلطة 

  .االقتصادية الصعبة  األزمةالواقع الحالي و إلىتدهور االقتصاد الفلسطيني وصوالً 
  

الية ولكن لقد شهدت المناطق الفلسطينية تطوراً ملحوظاً خالل الفترة األولى من المرحلة االنتق

بالتدهور نتيجة لتدهور الوضع السياسي واستمر هذا التدهور حتى  يبعد ذلك بدا الوضع االقتصاد

ملحوظاً بسبب التي شهدت تراجعاً اقتصادياً  1998المرحلة الثانية الممتدة حتى نهاية عام 

غالقات جمة عن االوقد قدرت الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة النا, االغالقات المتكررة

فقد اشارت التقارير  1999في عام  أما, مليون دوالر  2.8خالل المرحلة االنتقالية بحوالي

معظم المؤشرات االقتصادية الكلية عكست تحسناً ملحوظاً خالل هذا العام مقارنة  أن إلىاالقتصادية 

  . 1998بالعام 
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نمو ايجابية في الناتج المحلي و الناتج القومي الثالثة بمعدالت  ألفيتهلقد دخل االقتصاد الفلسطيني 

 فجاء الحصار  األقصىوالذي اندلعت فيه انتفاضة  2000من عام  أيلول 29واستمر ذلك حتى 

على الضفة الغربية وقطاع غزة  إسرائيلالعسكري واالقتصادي الشامل الذي فرضته  اإلغالقو

     % 64.9 إلىالفقر حتى وصلت نسبته  ليضع االقتصاد الفلسطيني على حافة االنهيار فانتشر

والناتج القومي  اإلجماليوتراجع كل من الناتج المحلي , %50من  أكثر إلى البطالةازدادت نسبة و

  . 74على التوالي% 15.8, % 12جمالي بنسبة اإل
  

تي ال لإلجراءاتعميقة وحقيقية نتيجة  بأزمةمر االقتصاد الفلسطيني في بداية االنتفاضة الثانية 

االقتصادية  الفلسطينية مما تسبب في تشويه البنية األراضيفي  اإلسرائيلينفذها االحتالل 

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد األراضي الفلسطينية بعد التهدئة التي أجمعت , الفلسطينية

لم ينعكس  إال أن ذلك 2005عليها القوى الفلسطينية بمختلف أطيافها في اتفاق القاهرة في آذار 

مليار  1.851إلى  2009 إيجاباً على االقتصاد الفلسطيني حيث بلغ الدين العام الفلسطيني حتى عام

وال يدع تقرير البنك الدولي الخاص  ،فوضعها سيءالبنية التحتية والخدمات االجتماعية  أما ,دوالر

في الضفة الغربية وغزة في  اإلجماليالناتج المحلي  أنيورد  إذ  ،مجال للشك الفلسطينيباالقتصاد 

  .المناطق في هذا الجزء من العالم أفقريضع المناطق الفلسطينية بين  الذي األمر  ،مستوى أدنى
  

جـوة  وهذه الف ،الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية النفقات تتجاوز اإليرادات بنسبة عاليةو

  .75ت المقدمة من الدول المانحةتمويلها عن طريق المساعدابين اإليرادات والنفقات يتم 

                                                 
,  2عدد , 12م, مجلة الجامعة اإلسالمية , " 2003- 1994ربة السلطة الفلسطينية في استغالل المساعدات الدولية تج". سعيد, لبد 74

 . 501- 467ص ص, 2004يونيو
  .30-29، ص ص1996، حزيران " البيان الوزاري المقدم إلى المجلس التشريعي الفلسطيني".السلطة الوطنية الفلسطينية 75
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وان احد األهداف األساسية لهذه المساعدات هو تخفيـف األعبـاء الماليـة والمحافظـة علـى      

وذلك من خالل إظهار أن الحلول السلمية التي يتم التوصل إليهـا قـادرة    ،استمرارية عملية السالم

تحسـين نوعيـة   "فهوم جديد على إن توفر للشعب الفلسطيني مكاسب اقتصادية ملموسة وقد ظهر م

  .   76عند تحديد الهدف الرئيسي لبرامج التنمية" التنمية االقتصادية " أخذ يحل مكان مفهوم " الحياة 
   

والتـدهور الحاصـل فـي أداء    يرجع هذا الوضع الصعب الذي يعاني منه االقتصاد الفلسطيني 

هذا االقتصاد لالقتصاد اإلسـرائيلي   وتبعية ،االقتصاد الفلسطيني إلى االحتالل اإلسرائيلي من جهة

تصادية بين المناطق الفلسـطينية  فقد أصبحت العالقات االق التبعية نتيجة االحتالل  ،من جهة أخرى

ويرجع السبب في ذلـك  إلـى    ،احد أدوات الصراع المركزية م1967إسرائيل منذ االحتالل عام و

فليس غريباً بعد ذلك أن  تكون العالقات  ،يناالدعاءات والطموحات المتناقضة بشكل حاد بين الجانب

صعيد الخالفات بين الفلسـطينيين  وسببا في ت ،االقتصادية بين الطرفين عالقات تصادمية ال تعاونية

  .اإلسرائيليين بدالً من أن تلعب دوراً مهدئاًو
  

لساعية إلى والسياسات االقتصادية اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية يوجهها عدد من األهداف ا

وقد كانت هذه األهداف حتى تفجير االنتفاضة الفلسطينية األولى في عام  ،خدمة المصالح اإلسرائيلية

  : كما يلي  1987

تسهيل االستغالل اإلسرائيلي لألسواق المحلية والمصادر الطبيعية الفلسطينية وخاصة األرض  -1

  .والمياه والعمال إلى أقصى حد

لسطينية على إسرائيل إلى الحد األقصى سواء في ما يتعلق بالدخل أو زيادة اعتماد المناطق الف -2

 .السلع والخدمات األساسية

                                                 
 .19، ص 1990مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت  ،"المعونات األمريكية إلسرائيل " . ربيع، محمد عبد العزيز 76
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تقويض مصادر اإلنتاج المحلية الفلسطينية بشكل يجهض قيام اقتصاد مستقل في إطـار  دولـة    -3

وقد استدعى ذلك إلى خضوع القطاعـات االقتصـادية الفلسـطينية إلـى مثيالتهـا       ،فلسطينية

 .يةاإلسرائيل

وفي المقابل ال تنفق  ،كانت إسرائيل تفرض الضرائب بكافة إشكالها على سكان الضفة والقطاع -4

إال الجزء اليسير من هذه األموال على عملية التنمية في الضفة والقطاع واحتياجـات السـكان   

     .77األساسية

وتقويـة القاعـدة   لقد توجهت الجهود الفلسطينية نحو تقليص االعتماد االقتصادي على إسرائيل 

ويعود السبب في ذلك إلى قيام  ،ولكن النجاحات في هذا المجال كانت محدودة ،االقتصادية الضعيفة

كمـا أن   ،السلطات اإلسرائيلية باتخاذ خطوات إلحباط المبادرات الهادفة إلى االعتماد على الـذات 

لم تخدم اإلمكانات االقتصادية  التطورات على الساحة السياسية العالمية كتخفيض الدعم العربي مثالً

  .الفلسطينية
  

وال يوجد فيه إال القليل من النشاط  ،فعند النظر إلى االقتصاد الفلسطيني يتبين انه اقتصاد زراعي

الن المسـتوطنات   ،المساحات المزروعة فـي المنـاطق الفلسـطينية محـدودة     أنإال  ،الصناعي

تستهلك ن األراضي الزراعية وتحتل مساحات كبيرة م اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية

  .78نسبة كبيرة من المياه
  

أال وهو المساعدات الدولية   ،وال يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني إال مصدر واحد مهم للدخل

لـذلك   ،يةاالقتصاد تهااالعتماد على التمويل الخارجي في أي دولة يعد خلالً في بني إن  ،الخارجية

                                                 
 . 1992رام اهللا،  ،"شرعية الضرائب في األراضي الفلسطينية المحتلة" .عالونة، عاطف 77
  . 36 – 29،  ص ص PASSIA،1994: ، القدس "سياسة التنمية الهولندية نحو الشرق األوسط " توم دي كوستينيت، 78



64 
 

حيث يعتمد االقتصاد الفلسطيني بشكل أساسـي   قول أن االقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل،يمكن ال

  .باالقتصاد اإلسرائيلي اًومتبوع اًكونه مرتبط على الدول المانحة التي تموله
  

ومن جهة أخرى قامت الدول المانحة بتقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية من اجل إنجاح  

اإلسرائيلي ومن ثم ية وإنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي وخاصة الصراع الفلسطيني العملية السلم

وأمام المشاريع الدولية  ،وفتح األسواق العربية أمام البضائع اإلسرائيلية ،إسرائيل في المنطقة إدماج

  .79 متوسطية الشراكة االوروو وسطيةالشرق أكالمشاريع 
  

منطقة حوض المتوسط على أنها منطقة ذات أهمية حيويـة   وقد اعتبر مجلس االتحاد األوروبي  

وكان الهدف كما تم وضعه في إعالن برشلونة خلق  ،ألمن االتحاد األوروبي واستقراره االجتماعي

: إطار لروابط سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين االتحاد األوروبي واثنا عشر دولـة هـي  

  ،تـونس  ،سـوريا  ،فلسـطين  ،المغرب ،مالطا ،لبنان ،ردناأل ،إسرائيل ،مصر ،قبرص ،الجزائر

  .80وتركيا
  

وكانت المقاطعة العربية إلسرائيل في كثير من األحيان عقبة أمام العديد من المشاريع الدولية مثل   

السوق الشرق أوسطي والذي يقصد منه ترتيب خاص بين البالد العربية وإسرائيل يقوم على أساس 

  .81ا دون قيود جمركيةتبادل البضائع بينه
  

  أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، على 1994الفلسطينية في العام  الوطنية بعد قيام السلطةو  

 13بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في ) اتفاقية أوسلو(وبعد توقيع إعالن المبادئ 

ية عالميـة وعربيـة بهـدف حشـد     التوصل إلى اتفاقات مشتركة برعا تم ،بواشنطن 1993أيلول 

                                                 
 .31، ص 1994منتدى الفكر العربي، : عمان ، ""أبعاد االقتصادية " أريحا  –اتفاقية غزة ) تحرير و تقديم"(  .اومليل علي،79
معهد أبحاث السياسات :  القدس و رام اهللا ، "اإلطار الحالي و العالقات المستقبلية : عالقة فلسطين باالتحاد األوروبي . "كنفاني، نعمان 80

  .9-8، ص  2000، "ماس " صادية الفلسطيني االقت
 . 31علي، اومليل، مصدر سابق، ص  81
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باستطاعة السلطة الوطنية الفلسـطينية   كي يكون  اإلمكانيات المادية والمعنوية واللوجستية والفنية،

  وتأهيل البنية التحتية المدمرة، األعمارمشاريع إعادة  وتنفيذ القيام بمهامها على أراضيها وإدارتها،

حرمان المواطن الفلسطيني منها على مدى أكثـر مـن   العامة التي تم  وإقامة المؤسسات والمرافق

منذ ذلك الحين أخذت المساعدات المالية تتدفق على السـلطة الفلسـطينية     ،من الزمن ثالثة عقود

  .مختلفة وبشروط متغيرة ومتقلبة تتبع حالة الحراك السياسي السائدة وبوتيرةشتى  بطرق
  

III.2.1. لفلسطينيينأشكال المساعدات الخارجية المقدمة ل  

  : تتعدد أشكال المساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني وذلك على النحو التالي

أو مـواد   التي تعطى على شكل طعام و كوبونـات  اإلغاثة أو المساعدات العينية مساعدات  -1

عبر الصليب األحمر وعبر الهالل األحمر وعبـر المؤسسـات العربيـة واإلسـالمية      أخرى

   .ةوالدولي

 الرواتـب  لدعم صـرف وهي بشكل أساسي  التي تذهب إلى خزينة الدولة، النقدية المساعدات -2

 .للموظفين

مـن   تمويل المشاريع التنموية من بناء مدارس وشبكات مياه وغير ذلكل الخاصةمساعدات ال  -3

 . مشاريع النية التحتية

غيـر   المنظمـات  إلـى  المانحـة  الدولتقدم من التي والتي ال تمر عبر السلطة  مساعداتال -4

 . الحكومية

  .برامج تمكين القطاع الخاص الفلسطيني -5
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ـ التزاماتها المالية وتمكينب من الوفاءلسلطة الفلسطينية ا إلى تمكينالمساعدات الدولية وتهدف   اه

  .82لتحول إلى دولة فلسطينية مستقلةمن ا
  

III.3.1.  الجهات المانحة للشعب الفلسطيني 

III.3.1 .1 المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية  صناديق وبرامج  

تعددت الصناديق والبرامج التي قدمت من خاللها المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية ويمكن 

  :  إجمال ذلك كما يلي
 

  :John Holstصندوق جون هولست   •

نتج هذا الصندوق عن المؤتمر االقتصادي الذي انعقد في واشنطن في تشرين األول من عام 

وهو صندوق خاص لبناء المؤسسات وتمويل الموازنة، وقد أطلق على هذا الصندوق اسم  1993

وزير الخارجية النرويجي الراحل جون هولست الوسيط في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في 

، وهذا الصندوق الذي أصبح يدعى بصندوق جون هولست تم تمويله 1994أوسلو في كانون الثاني 

  .لدول المانحة، وتجري إدارته من قبل البنك الدولي ومؤسسة بكدارمن قبل ا
  

لقد تزامن إنشاء الصندوق مع إنشاء مؤسسة بكدار، وأعطيت األولوية في هذا الصندوق لتطوير 

الموارد البشرية، وتدريب الكوادر الفلسطينية لتمكينهم من إدارة مؤسسات السلطة الوطنية 

موظفي السلطة، إضافة إلى سداد العجز الناتج الصندوق لدفع رواتب استخدم هذا  الفلسطينية، كما

  .83في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمويل المصاريف التأسيسية لمختلف وزارات السلطة

  

                                                 
، 31السياسة الدولية، س ،"عناصر البرنامج و صعوبات التنفيذ: المساعدات الدولية لمنطقة الحكم الذاتي الفلسطيني."السعدني، نرمين 82

  .   248-224، ص)1995نيسان، (120عدد
  .487اشتية، مصدر سابق، ص 83



67 
 

  TATF:برنامج المساعدات الفنية   •

ي آذار عام بالتعاون بين البنك الدولي وبكدار تم إنشاء برنامج المساعدات الفنية والتدريب ف

مليون دوالر، حيث كان وما يزال يدار من قبل دائرة المساعدات الفنية  22برصيد  1994

والتدريب في بكدار، ساهم الصندوق أيضا في تطوير بناء المؤسسات والوزارات الفلسطينية التي تم 

، واألعمال إنشاؤها، كما أسهم في دعم دراسات تطوير االقتصاد الفلسطيني، والخدمات االستشارية

المقترحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل اإلدارة المالية لنظام المعلومات  الخاص بالسلطة 

الوطنية الفلسطينية، وتأهيل وتكثيف العمل بالقطاع الصحي، وتصميم نظام التأمين الصحي 

نجاز دراسة حول الفلسطيني، وإعداد خطة إستراتيجية المياه، وإعداد دراسة نظام مالي للبلديات، وا

وضع دراسة حول اإلشارات الضوئية في المدن  اآلثار، ودراسة حول نظام الطرق، وأخيراً

  .84الفلسطينية
  

  :ERPIرنامج التأهيل الطارئ ب •

إنشاء  ية التحتية في فلسطين لذا فقد تمتوجه االهتمام إلى إعادة تأهيل وتطوير البن 1994في عام 

يهدف إلى تمويل المشاريع  1برنامج إعادة التأهيل الطارئ رقم برنامج تطويري لهذا الغرض سمي 

 96وقد تم تخصيص مبلغ  ،والمياه، والجاري، وإعادة تأهيل الطرق قي قطاعات الصحة، والتعليم،

مليون دوالر  66مليون من البنك الدولي و 30مليون دوالر من البنك الدولي والدول المانحة وهي 

من المشاريع التي تم التعهد بالقيام بهـا  % 96ر هذا المشروع انجاز وتم في إطا ،كتمويل مشترك

 وامتد المشروع حتـى آذار   ،)مجاري ،مياه ،طرق ،مشاريع مدارس(مشروعاً فرعياً  179وهي 

199885 .  

                                                 
   488-487ص اشتية، مصدر سابق،  84
  .488، ص المصدر نفسه 85
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  : EHRPبرنامج تأهيل التعليم والصحة  •

الفجوة وتلبية جميع لم يكن برنامج إعادة التأهيل الطارئ كافياً بالقدر الذي يمكنه من إغالق 

لذا تم إنشاء  ،وهما الصحة والتعليم ،االحتياجات وخاصة في اكبر قطاعين من االقتصاد الفلسطيني

وتقديم خدمات إضافية  ،لتلبية احتياجات هذين القطاعين 1995برنامج جديد في أيلول من عام 

الدول و لبنك الدوليمليون دوالر من ا42.5  حواليلقطاعي التعليم والصحة بميزانية قدرها 

  .وقد سمي هذا البرنامج إعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم ،المانحة
  

من اجل تحسين الخدمات في هذين  ،ومستشفيات ،وعيادات ،ساهم البرنامج في إنشاء مدارس

القطاعين المهمين لتلبية االحتياجات الملحة للنمو السكاني المتصاعد والذي تبلغ نسبة الزيادة فيه 

  .86سنوياً في الضفة الغربية وقطاع غزة% 4
  

  :EEGPبرنامج خلق فرص العمل الطارئ   •

لمواجهة سياسة اإلغالق المتكررة التي تنتهجها  1996تم إنشاء هذا البرنامج في بداية عام    

حيث تم تمويل هذا البرنامج من صندوق جون  ،ولرفع مستوى المعيشة ومحاربة البطالة ،إسرائيل

 ،مليون دوالر في قطاع غزة 24صرف منها  ،مليون دوالر 44زانية قدرها حوالي هولست بمي

مليون دوالر للضفة الغربية لسد حاجة القوى العاملة التي كانت تعتمد على سوق العمل  20و

  .  87اإلسرائيلي
  

  : ERPIIبرنامج التأهيل الطارئ  •

لذلك تم  ،يته كافياً لتلبية االحتياجاتوالذي اثبت فاعل 1لم يكن برنامج إعادة التأهيل الطارئ رقم 

إلعادة تأهيل البنية  1996في أيار  2مساندته ببرنامج آخر سمي برنامج إعادة التأهيل الطارئ رقم 
                                                 

  .489، صاشتية، مصدر سابق 86
  .489-488المصدر نفسه، ص  87
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مليون دوالر من  20وكانت الميزانية التي خصصت لهذا البرنامج تقدر بحوالي  ،التحتية الفلسطينية

فان إعادة التأهيل  ،ومثل البرنامج الذي سبقه ،مشتركمليون دوالر كتمويل  5.3البنك الدولي و

 ،والمياه ،غطى تقريباً بعض قطاعات البنية التحتية الفلسطينية مثل الطرق 2الطارئ رقم 

المجاري بتمويل من البنك و مشروعاً فرعياً في قطاعات الطرق والمياه 68وقد تم تنفيذ  ،المجاريو

بسبب تنفيذ  1998على العمالة وقد امتد البرنامج إلى العام مشروعاً صغيراً مركزة  32إضافة إلى 

بلغ و ،ماليين دوالر 5مشاريع إضافية بتمويل مشترك من ايطاليا و بتمويل مشترك من اوبيك بقيمة 

  .88مليون دوالر 42.5قيمة البرنامج 
  

  :MIDPبرنامج تطوير البنية التحتية للبلديات  •

من اجل  1996وير البنية التحتية للبلديات في تموز تم إنشاء برنامج جديد سمي برنامج تط

وتمويل المشاريع داخل حدود البلديات وخصوصاً البلديات الرئيسية  ،تطوير البنية التحتية للبلديات

وقد تم  ،نابلسو تحظ بالدعم الكافي مثل رام اهللا ورفح والتي لم ،وغزة ،وجنين ،مثل بلديات الخليل

وقد تم تنفيذ ما يزيد عن   ،مليون دوالر من البنك الدولي 40ج بحوالي رصد ميزانية لهذا البرنام

مشروعاً صغيراً وقد جرى تعديل  166مشاريع فرعية في الضفة و قطاع غزة بما فيها  210

  .2000المشروع ليتضمن األعمال التحضيرية المطلوبة لمشروع بيت لحم 
  

  :CDPبرنامج التطوير المجتمعي  •

 1997وانطلق في حزيران  ،رنامج لتغطية بعض احتياجات الريف الفلسطينيتم استحداث هذا الب

  .89مليون دوالر 23وبميزانية قدرها 

  

                                                 
  .490اشتية، مصدر سابق، ص 88
  492-489المصدر نفسه، ص  89
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II.3.1. 3 .  البنك الدوليمساعدات:  

البنك الدولي من المؤسسات الدولية الرئيسية التي تقدم  المساعدة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ 

، سواء كان ذلك من موارده 1993موال للسلطة الوطنية منذ عام في تحويل األ ريادياً يلعب دوراً

الخاصة، أو من موارد الدول المانحة التي تفضل استعمال قناة البنك الدولي لتقديم الدعم للسلطة  

  .الوطنية الفلسطينية
  

مليون دوالر خالل فترة  185تعهد البنك الدولي بتقديم مبلغ  1993وفي تشرين األول عام 

، إال أن هذا المبلغ لبرنامج المساعدة الطارئ لفلسطين 1998 - 1994وات من عام خمس سن

  .90قد تم تجاوزه نتيجة توسع نشاطات البنك الدولي في فلسطينالمتعهد به 
  

مليون دوالر لتمويل وتنفيذ برنامج بكدار  445أدار البنك الدولي مبلغ  1994عام منذ 

مليون دوالر والمبلغ  374ي إطار المنح فقد وصل إلى الذي تم صرفه ف غومشاريعها، أما المبل

مليون دوالر تم صرفه على شكل قروض ميسرة طويلة األمد حسب  130المتبقي الذي يصل إلى 

IDA) ايدا( شروط    . 91وكالة التنمية الدولية  
  

 لقد وسع البنك الدولي نشاطه سواء من ناحية حجم المشاريع أو قيمتها، كما وسع مجال وتنوع

نشاطاته مع تطور برنامج اإلقراض وابتعاده عن تركيزه األولي على المساعدة الطارئة، نحو دعم 

على دعم السياسات القطاعية، والبناء المؤسسي، كما وركز , بناء اقتصاد يقوم على قاعدة عريضة

ركز على المساعدة لخلق ظروف أكثر مالئمة لتطوير القطاع الخاص، وشمل الدعم القطاعات 

  :لتاليةا

                                                 
 .476اشتية، مصدر سابق، ص 90
 .476المصدر نفسه، ص  91
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 المياه والصحة   •

 تطوير الشركات  •

 التطوير المجتمعي •

 قطاع اإلسكان وخاصة دعم إسكان ذوي الدخل المحدود •

 صندوق ضمان لالستثمار الخاص •

التطور القانوني والذي يتم بموجبه تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمواد العينية الالزمة لبناء  •

 .92السوق الحديثاإلطار القانوني الضروري القتصاد 

  

III.4.1 .الدول المانحة  الرئيسية  

  :تتكون مجموعة المانحين للشعب الفلسطيني بشكل رئيسي من الدول التالية
  

III.4.1. 1 .اليابان  

بالرغم من ابتعاد اليابان عن الساحة السياسية للشرق األوسط، وبالذات عن اتخاذ أي موقف 

أنها كانت من أكثر الدول اندفاعا لدعم عملية السالم التي  حاسم من قضية فلسطين منذ بداياتها إال

ولما كان دورها السياسي محدودا فقد رأت  1993بدأت في مؤتمر مدريد ووضحت معالمها عام 

للمشاركة في رسم الخريطة المستقبلية  في تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية مدخالً

مليون  411حوالي  2001وحتى عام  1994به اليابان منذ عام لقد كان مجموع ما تعهدت  ،للمنطقة

قدمت  2009وحتى عام  2002ومن عام  ،مليون دوالر 399دوالر قدمت منها فعلياً حوالي 

  .93مليون دوالر  305مليون دوالر دفعت منها فعلياً  350تعهدات بحوالي 

                                                 
 476 - 474اشتية، مصدر سابق، ص ص  92
  .لتنمية اإلدارية، وحدة تنسيق المساعدات الدوليةوزارة التخطيط و ا 93
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والبنك   UNDPاإلنمائي امج األمم المتحدة يابان معظم مساعداتها عن طريق برنوتقدم ال

ركزت معظم مساعدات اليابان على مشاريع البنية التحتية وبناء المؤسسات ولكنها بدأت . الدولي

بناء مجمع (والتعليم ) بناء مستشفى أريحا(تنوع مساعداتها لتشمل قطاعات أخرى كالصحة 

  .94ومشروع مياه ومجاري غزة) المدارس في أريحا
  

III.4.1. 2 .متحدة األمريكيةالواليات ال  

  :ربطت الواليات المتحدة مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية بشرطين

موافقة الكونغرس على حجم ونوع هذه المساعدات وهو موضوع يطرح على النقاش  -1

وتعتمد هذه األهلية " أهلية منظمة التحرير الفلسطينية لتلقي المساعدات" والتصويت تحت عنوان

 ".مكافحة اإلرهاب"وطنية في على جهود السلطة ال

يات السالم مع إسرائيل بغض النظر عن مدى التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ بنود اتفاق -2

التزام الطرف اإلسرائيلي والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمام تنفيذ االتفاقيات، وتوسيعها لرقعة 

 .95االستيطان وتبني سياسة اإلغالق

مساعدات ما  2001وعام  1994المتحدة األمريكية في الفترة ما بين عام  لقد قدمت الواليات

في و ,من إجمالي الصرف الفعلي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الفترة% 17مقداره 

مليون دوالر التزمت  356قدمت تعهدات بدفع حوالي مليار و 2009وعام  2002الفترة ما بين عام 

وتعكس هذه األرقام زيادة وتيرة االلتزام من قبل الواليات  ،96ألف دوالر 249وفيها بحوالي مليار 

 .   المتحدة األمريكية بناءاً على التطورات التي حصلت لعملية السالم

                                                 
    90اشتية، مرجع سابق، ص  94
العامل / ، رام اهللا، المشرق"البنك الدولي، المانحون والمادحون دراسة في تبعية و إعادة تثقيف الفلسطينيين " سمارة، عادل،  95

 97،  ص 1997للدراسات الثقافية والنقدية، 
  .ة اإلدارية، وحدة تنسيق المساعدات الدوليةوزارة التخطيط والتنمي 96
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وهي الوكالة   USAIDمنذ بدء تدفق المساعدات األمريكية وضعت وكالة المساعدات األمريكية

تنفيذ المشاريع جدوال بأولويات القطاعات والمشاريع المشرفة على تقديم المساعدات ومراقبة 

الفلسطينية الممولة من قبل الواليات المتحدة األمريكية، ويتصدر هذا الجدول مشاريع قطاع المياه، 

مثل شبكات المياه والمجاري، وحفر آبار جديدة وذلك لتعويض الفلسطينيين عن مصادر وكميات 

ويلي ذلك المساهمة في تمهيد البنية  ،در المياه الفلسطينيةالمياه التي تضخها إسرائيل من مصا

التحتية األساسية الالزمة إلنشاء مناطق صناعية فلسطينية تسمح للمستثمرين اإلسرائيليين بإقامة 

وتخصص الواليات المتحدة  ،مصانع فيها وذلك الستيعاب العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل

 عع القطاع الخاص الفلسطيني وضمان االستثمارات األمريكية في المشاريبعض األموال لدعم مشاري

  .المشتركة
  

III.4.1. 3 .المملكة العربية السعودية  

بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنميـة   العربية السعودية تعهدت المملكة

        ،رات الـدول المانحـة  يهتم بقطاعات الصحة والتعليم واإلسكان تم اإلعـالن عنـه فـي مـؤتم    

بادرت المملكة في مـؤتمر القمـة    ،باإلضافة إلى اإلعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية

انتفاضـة  "وصـندوق  " القـدس "باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق  2000العربي في القاهرة 

الذي " القدس"الر لصندوق مليون دو) 200(برأسمال قدره مليار دوالر وتبرعت بمبلـغ " األقصى

انتفاضـة  "مليـون دوالر لصـندوق   ) 50(بمبلـغ   مليون دوالر، وتبرعت) 800(ماله  يبلغ رأس

  .97مليون دوالر) 200(الذي يبلغ رأسماله  "األقصى

                                                 
  موقع وزارة الخارجية . موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية).2004).(مؤلف مجهول( 97
  .المملكة العربية السعودية   

http://www.mofa.gov.sa/ABOUTKINGDOM/KINGDOMFOREIGNPOLICY/Pages/PalestineCause25461.aspx 
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ويتولى البنك الدولي والمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار إدارة أموال المساعدات  

أوفت المملكة  كما مويل برنامج التأهيل الطارئ وبرنامج تأهيل الصحة والتعليمالسعودية وتستعمل لت

لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية،  2002مارس في بكامل مساهماتـها المقـررة حسب قمة بيروت 

بتجديد االلتزام العربي بهذا الدعم، حيث   2003مارس في وما أكدت علية قمـة شـرم الشيـخ 

كما أوفت بكامل التزاماتها  .30/3/2004ـ  1/4/2002امـل االلـتزام للفترة من قامت بتحـويل ك

الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة  2004مايو في المقررة حسب قمة تونس 

العربية  ويعتبر دعم المملكة. 2004حتى نهاية سبتمبر و واحد نيسان الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من

  .98للسلطة الفلسطينية األكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة السعودية
  

III.4.1. 5 . النرويج  

تحتل النرويج المرتبة الخامسة بين الدول المانحة العشرة الرئيسية، ويعود ذلك إلى الدور 

السياسي الذي لعبته حكومة النرويج في تبني ورعاية مفاوضات أوسلو التي أدت إلى توقيع اتفاق 

قدمت النرويج مساعدات قيمة لبناء المؤسسات  1995ومنذ عام  ،1993المبادئ في واشنطن عام 

وخلق فرص العمل والبنية التحتية وتسديد عجز الموازنة والدراسات الفنية واالقتصادية وتعيين 

من  نقدمته النرويج من مساعدات فعلية للفلسطينيي وكان مجموع ما ،الخبراء الفلسطينيين واألجانب

  . 99مليون دوالر 468يصل إلى حوالي  2009وحتى عام  1994عام 
  

III.4.1. 6 .هولندا  

تعتبر هولندا من الدول المانحة العشرة الرئيسية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتحتل المرتبة 

الصحة (وتخصص هولندا جزءا كبيرا من مساعداتها لتمويل الخدمات االجتماعية  ،السادسة

                                                 
  .68شحاته، مصدر سابق، ص  98
  .93اشتية، مصدر سابق، ص 99
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وتوزع الباقي إلى مشاريع فلسطينية في ) االونروا( لتي تشرف على إدارتها وكالة الغوثا) والتعليم

وقد قدمت هولندا التزاماً  ،)ميناء غزة(مجال الصحة والتعليم والبيئة وبناء المؤسسات والبنية التحتية 

دفعت منه  ،2009وحتى عام  1994مليون دوالر من عام  245بمبلغ يصل إلى حوالي 

  .100مليون دوالر 215نيين فعلياً حوالي للفلسطي
  

III.4.1. 7 .ألمانيا  

  :الفلسطينية على االعتبارات التالية ساعدات األلمانية للسلطة الوطنيةتقوم الم

 .فتح ملف للتعاون األلماني الفلسطيني مقابل الملف األلماني اإلسرائيلي أو ضمنه -1

مع االقتصاد اإلسرائيلي واقتصاد السوق  دعم قيام اقتصاد فلسطيني قدر على التعامل والتفاعل -2

 .الشرق أوسطي

دعم وتطوير القاعدة اإلنتاجية والخدماتية في المناطق الفلسطينية واالستفادة من فرص  -3

االستثمار الجديدة في المناطق الفلسطينية كسوق للتصدير واالستيراد للشركات والمؤسسات 

 .األلمانية

مليون  805وصلت إلى حوالي  2009وحتى عام  1994 قدمت ألمانيا تعهدات مالية من عام

  .مليون دوالر 411دفعت منها فعلياً للفلسطينيين مبلغ  ،دوالر
 

األلماني بلغت قيمة  –يتم تقديم المساعدات األلمانية من خالل بروتوكول للتعاون الفلسطيني  

  .1997101عن عام % 20مليون دوالر بزيادة قدرها  60حوالي  1998المنحة األلمانية لعام 

                                                 
  93اشتية، مرجع سابق، ص 100
  .94المصدر نفسه، ص 101
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III.4.1. 8 .  ايطاليا  

معظم المساعدات االيطالية للشعب الفلسطيني تمر عبر المنظمات الدولية أو غير الحكومية 

  UNDPوبرنامج األمم المتحدة لإلنماء ) االونروا(وتحظى وكالة الغوث ) االيطالية والفلسطينية(

وقد دفعت ايطاليا  ،المساعدات االيطاليةومنظمات دولية وغير حكومية أخرى بالجزء األكبر من 

  .2009102وحتى عام  1994مليون دوالر من عام  236للفلسطينيين حوالي 
  

III.4.1. 9 .فرنسا  

لفرنسا أيضا سياسة خاصة في تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، سواء بسبب سياستها 

عملية السلمية أو للعالقات السياسية المميزة الهادفة إلى بلورة دور سياسي لالتحاد األوروبي في ال

مع الكيان الفلسطيني والتي تعود إلى مواقفها الرافض لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 

1967.  
  

 2009وحتى عام  1994تعهدت فرنسا منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديداً منذ عام 

  .103مليون دوالر 236منها فعلياً للفلسطينيين حوالي  دفعت ،مليون دوالر 316بتقديم حوالي 
  

يجري تقديم المساعدات الفرنسية ضمن إطار بروتوكول موقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية 

. ووزارة المالية الفرنسية يتجدد سنويا وتحدد فيه أوجه صرف المعونات الفرنسية خالل العام

 المياه،(من االقتصاد الفلسطيني تشمل البنية األساسية وتغطي المساعدات الفرنسية قطاعات واسعة 

  .104مختارة للقطاع الخاص والتعليم وتقديم المنح على شكل أجهزة فرنسية لمشاريع) وميناء غزة

  

                                                 
  . ليةوزارة التخطيط و التنمية اإلدارية، وحدة تنسيق المساعدات الدو 102
  .المصدر نفسه 103
  .95اشتية، مرجع سابق، ص  104
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III.4.1. 10 .  السويد  

تقدم السويد مساعداتها للشعب الفلسطيني لدوافع أكثرها إنسانية وبعضها تجاري، لقد بلغ مجموع 

وتصب معظم هذه المساعدات في  ،مليون دوالر 502السويد فعلياً للفلسطينيين حوالي  ما دفعته

برامج ذات مضمون اجتماعي، مثل خلق فرص عمل، وبناء المؤسسات، ودعم الديمقراطية وحماية 

  .105حقوق اإلنسان
  

III.4.1. 11 .سويسرا  

دولية إلغاثة الفلسطينيين، تعتبر سويسرا من الدول الرئيسية المساهمة في ميزانية الوكالة ال

بدأت تعتبر مساهمتها في ميزانية الوكالة جزءا من  1994وأسوة بباقي الدول المانحة فإنها منذ عام 

وقد وصل مقدار ما تم دفعه من قبل سويسرا  ،المنح التي تعهدت بتقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية

  .مليون دوالر 116للفلسطينيين ما قيمته حوالي 
  

تقدم سويسرا دعمها المالي والفني لقطاعات الصحة والتعليم في الضفة الغربية وغزة عن و

كما تعمل على تمويل نشاطات عدد من المنظمات غير  ،طريق وزارتي الصحة والتربية والتعليم

  . 106الحكومية في المجال االجتماعي
  

III.4.1. 12 . االتحاد األوروبي  

ر مقدمي المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقد صرف يعتبر االتحاد األوروبي من اكب

وبلغت هذه المبالغ لغاية  1993أكثر من تعهداته المعلن عنها عام  1996 - 1994االتحاد في الفترة 

مليار دوالر، صرفت لتمويل ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية،   1.2حوالي  1996أواخر عام 

تية، وبناء المؤسسات والصحة والتعليم واالنتخابات وحقوق اإلنسان ومشاريع متعلقة بالبنية التح
                                                 

 .اإلدارية، وحدة تنسيق المساعدات الدولية ةوزارة التخطيط والتنمي 105
  .96اشتية، مرجع سابق، ص  106
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تعتبر مساعدات االتحاد . وتأهيل األسرى المحررين، ودعم نشاطات المنظمات غير الحكومية

األوروبي األكثر ارتباطا بأولويات التنمية الفلسطينية البنية التحتية والمؤسسية الالزمة لقيام دولة 

  .107فلسطينية مستقلة
  

وقد تم اإلعالن عن تعهد االتحاد األوروبي في مؤتمر واشنطن للدول المانحة تضمن تقديم 

  - :نوعين من المساعدات

  .)1998- 1994(مليون دوالر على شكل منح لخمس سنوات  300 •

مليون دوالر بشكل قروض من بنك االستثمار األوروبي للفترة نفسها، وتم تقديم مساعدات  300 •

يع وبرامج في مجاالت البنية التحتية، برامج دعم البلديات، والصحة والتعليم منح لمشار: هائلة

والزراعة  المصاريف الجارية للجامعات بما فيها رواتب األساتذة، األساسي والمهني والعالي،

 .108)بنك التنمية الفلسطيني( وتأهيل األسرى المحررين ودعم القطاع الخاص

   1994قدمت من االتحاد األوروبي للفلسطينيين من عام أما إجمالي مجموع المساعدات التي 

  .109مليون دوالر 372مليارات و 3يصل إلى حوالي  2009حتى عام و
  

III.4.1. 13 . جامعة الدول العربية(مساعدات الدول العربية(  

كانت القضية الفلسطينية منذ إنشاء جامعة الدول العربية حاضرة في جميع  اجتماعات الجامعة 

وفي مؤتمر القمة  ،نإنشاء صندوق القدس لدعم الفلسطينيي 1996تم في قمة القاهرة  ،يةالعرب

س مال قدره أاألقصى وصندوق القدس برانتفاضة تم إنشاء صندوق  2000العربي في القاهرة 

وكذلك في قمة شرم الشيخ  ،تم دعم ميزانية السلطة الفلسطينية 2002وفي قمة بيروت  ،مليار دوالر

                                                 
  .185مصدر سابق، ص . ) "القرابة و الجوار ( أوروبا و الوطن العربي " خضر، بشارة،  107
  .96اشتية، مصدر سابق، ص 108
  .يط و التنمية اإلدارية، وحدة تنسيق المساعدات الدوليةوزارة التخط 109
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تم التأكيد على استمرارية الدعم المالي  2004وفي قمة تونس عام  ،2003في آذار المصرية 

وتعتبر المملكة العربية السعودية  أكثر الدول العربية تقديما للمساعدات  ،لموازنة السلطة الفلسطينية

حيث تشكل مساهمتها أكثر من نصف المعونات العربية وتشاركها في تقديم المعونات للسلطة  

نية الفلسطينية كل من الصندوق العربي لإلنماء، والكويت، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة الوط

  .110ومصر واألردن
  

III.5.1.  حجم المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية  

اتسمت المساعدات الدولية بالتذبذب سواء على المستوى االلتزام أو الدفع وذلك الرتباط الـدفع  

وتمر عملية الصرف بثالثة مراحل أولها  مرحلـة التعهـد    ،بتطورات عملية التسوية بشكل وثيق

)Pledge ( فعندما تنوي دولة أو جهة أو مؤسسة مانحة تقديم مساعدة سواء كانت نقدية أو عينية أو

مة فنية لدولة أخرى فإنها تبدأ أوالً بإعالن نيتها عن ذلك بإصدار تعهد تحدد فيه إجمالي المبلغ أو قي

ودون الدخول في تفاصيل حول كيفية تقـديم   ،المساعدة المنوي تقديمها دون أي التزام رسمي بذلك

بين الدولة  ضويتم ترك ذلك إلى مرحلة الحقة يجري خاللها التفاو ،المبلغ أو الغرض النهائي منه

  . المانحة والدولة المتلقية للمنحة
  

 ،رة تفاهم بين الدول المانحة والدولة المتلقيةتسجل هذه األمور في محضر أو بروتوكول أو مذك

وأحيانا تصاغ كافة األمور المتعلقة بالمنحة في اتفاقية سنوية أو لعدة سنوات توقع من قبل مسئولين 

  .111مفوضين من السلطات المعنية في الدولتين

                                                 
  . 128، عمر، مرجع سابق، ص عبد اهللا 110
 142اشتية، مصدر سابق، ص  111
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ونـة أو  بحيث يتم االلتزام بتقديم المع) Commitment( ثاني هذه المراحل هي مرحلة االلتزام 

وفي  ،المساعدة بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم حول حجم المساعدات و أهدافها و إجراءات تقديمها

  .الغالب تكون االتفاقية لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد
  

يسبق توقيع االتفاقية مفاوضات طويلة ومكثفة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجهة المانحة يتم 

اسة القطاعات المستفيدة والبرامج والمشاريع والدراسات الالزمـة لهـا وبعـض    فيها مناقشة ودر

  .112التفاصيل الفنية واإلدارية 
  

بعد التوقيع يصبح تقديم المعونة التزاما على الدولة المانحة ويتعاون الطرفان بعد ذلك في تنفيـذ  

  .االتفاقية التي تحدد واجبات وحقوق وأعمال وإجراءات كل طرف
  

وتمر عبـر صـناديق ماليـة     )Disbursement(الصرف / مرحلة هي مرحلة الدفع  أما ثالث

تخصص لذلك ويشرف البنك الدولي على عدد كبير من هـذه الصـناديق المخصصـة للمنـاطق     

الفلسطينية كما تلجأ بعض الدول المانحة أحيانا إلى فتح حسابات خاصة في بنوكها أو بنوك الـدول  

ففي بكدار مثال تعمل إدارة المالية علـى   ,ها لمشاريع أو برامج معينةالمتلقية للمعونات للسحب من

معالجة شؤون التحويالت والدفعات لمشاريع المالية وتسترشد بذلك بدليل الصرف الصادر عن البنك 

الدولي والذي يحدد بدقة الخطوط العريضة لبيانات طلب التحويالت ويتضمن شروط المشـتريات  

ن والمستشارين وأسلوب إعداد التقـارير الماليـة وأنظمـة    يبخدمات الفني والمناقصات واالستعانة

المحاسبة للمشاريع الممولة عبر البنك الدولي وهناك استمارات معتمدة يتم تعبئتها لكـل حركـة أو   

  .113نشاط يتم تحويل األموال له

                                                 
 .143-142، ص صمصدر سابق ،اشتية 112
  144-143ص ص. المصدر نفسه  113
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ينية إلى أربع يمكن تقسيم الفترة التي قدمت خاللها المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسط

مراحل حيث أدى التمايز في خصائصها إلى تباين في منسوب ووتيرة المساعدات المقدمة في كل 

  : والمراحل هي ،منها إضافة إلى  تباين في حصص القطاعات المختلفة من هذه المساعدات

ة حيث شهدت استقرار وبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطيني: 2000- 1994المرحلة األولى  •

ونمو اقتصادي بفعل االستثمار الخاص، وظل االتحاد األوروبي الممول الرئيسي لعملية السالم 

% 45حيث قدم  ،في هذه الفترة لكونه المتبرع األول ألطراف النزاع وبخاصة الجانب الفلسطيني

التي ركّزت على تأهيل البنى التحتية وبناء  1997حتى  1994من إجمالي المساعدات من 

، أقر االتحاد األوروبي برنامج 1997وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الفلسطينية األوروبية  ,تالقدرا

السلطة على مكافحة اإلرهاب في مناطق  قدرة مساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز

  .114سيطرتها والمساهمة في عملية صنع السالم، إضافة إلى تأهيل عناصر األمن الفلسطينية 

فكانت فيها حالة من عدم االستقرار على كل الصعد نتيجة  :2005-2001الثانية المرحلة   •

لالنتفاضة الفلسطينية الثانية وما رافقها من اجتياح وحصار إسرائيلي، قدم االتحاد األوروبي في 

مليون يورو سنويا هدفت إلنعاش االقتصاد  250ما يقارب  2005 – 2000الفترة مابين 

  .وازنة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عن طريق المساعدات اإلنسانيةوتعزيزه، ولدعم الم

 ,وهي فترة الحكومة المشكلة من حركة حماس 2007حتى منتصف  :2006المرحلة الثالثة  •

 17اتسمت بتدهور اقتصادي كبير نتيجة الحصار الدولي وبتوتر فلسطيني داخلي ملحوظ، ففي 

تحاد األوروبي قرار بفرض حصار اقتصادي ومالي اتخذ وزراء خارجية دول اال 2006نيسان 

 .على الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة المؤسفة وانفصال غزة عن الضفة الغربية

                                                 
جامعة . ، رسالة ماجستير غير منشورة"سياسات االتحاد األوروبي التنموية في األراضي الفلسطينية المحتلة" بني فضل، عصام،  114

  2008النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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حيث سادها حالة انفراج جزئي واستقرار نسبي  :2009 – 2007المرحلة الرابعة منتصف  •

 ،يشية في قطاع غزةوعودة النمو االقتصادي في الضفة الغربية في حين تدهورت األوضاع المع

وتشكيل حكومة سالم فياض واعتراف االتحاد األوروبي بها حكومة  2007ففي منتصف 

شرعية، تعهد االتحاد األوروبي بتقديم المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة للحيلولة دون حدوث 

 إال أن المساعدات للمنظمات غير الحكومية لم  ،كارثة إنسانية

 

حكومة سالم (طها بحكومة حماس، وعلى اثر تشكيل حكومة الطوارئ تتوقف نظراً لعدم ارتبا

وبدأت المساعدات تتدفق لخزينة  *عادت المياه إلى مجاريها وبدأ العمل وفق آلية بيغاس) فياض

 .115وغير مسبوقة  السلطة بوتيرة عالية جداً

ل المرحلتين وهي تشم 2005 – 1994بلغ إجمالي المساعدات الدولية للفلسطينيين خالل الفترة 

 500حوالي  2000وكان متوسطها السنوي قبل عام  ،مليار دوالر 7.5  والثانية حوالي ىاألول

بمتوسط سنوي مقداره مليار دوالر تقريبا، أي  2009وحتى عام  2000مليون دوالر، ومنذ عام 

  .116دوالر 300بنصيب سنوي متوسط للفرد الواحد يقترب من 
  

من مساعداتها خالل المرحلة األولى على شكل قروض % 15من قدمت الجهات المانحة أكثر  

جاءت في جلها بشروط ميسرة، فيما جاءت المساعدات الباقية على شكل منح وهبات اشتملت على 

  . المساعدات المالية والعينية والخدمات الفنية
  

إلى  لتصل 2005- 2001وارتفعت نسبة القروض من إجمالي المساعدات في المرحلة الثانية 

وارتفعت بشكل أساسي القروض من الدول العربية وفق آليات عمل صندوقي القدس % 19حوالي 
                                                 

، ص ص 2008، " اثر ممارسات االحتالل و انعدام األمن على فعالية المساعدات الدولية في الحالة الفلسطينية" عبد الكريم، نصر،  115
9 - 10.  

 .تنفيذ خطة اإلصالح والتنمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر بيغاس آلية االتحاد األوروبي لدعم الشعب الفلسطيني عبر*
  .10عبد الكريم، مصدر سابق، ص 116
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أما . 2002وصندوق انتفاضة األقصى اللذان تم تأسيسهما في مؤتمر القمة العربية في عام 

دوالر جاءت  مليار 1.2، فزادت عن 2007منتصف  – 2006المساعدات خالل المرحلة الثالثة 

شكل هبات ومنح وليس قروض وتدفق معظمها مباشرة للمنتفعين وفق اآللية الدولية  جميعها على

المؤقتة من اللجنة الرباعية، بينما تدفق جزء آخر منها من خالل مؤسسة الرئاسة وتدفق اليسير منها 

  . 117من خالل الحكومة
  

رار الدولي بمقاطعة ويعود التغير الذي حصل في هذه المرحلة في آلية تقديم المساعدات نتيجة الق

أما في المرحلة الرابعة والتي أعقبت تشكيل حكومة تسير األعمال برئاسة  .الحكومة الفلسطينية

سالم فياض في الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على السلطة في غزة استأنف المجتمع الدولي .د

ساعدات رقما قياسيا، حيث سجلت هذه الم ،مساعداته للسلطة الوطنية الفلسطينية وبوتيرة عالية

إلى مليار دوالر وهو ضعف المتوسط السنوي منذ  2007وزادت في النصف الثاني من عام 

وبلغت التعهدات الدولية بتقديم المساعدات في مؤتمر باريس والذي انعقد في نهاية عام  ,أوسلو

- 2008ألعوام مليار دوالر بغرض تمويل الخطة الوطنية لإلصالح والتنمية ل 7.4أكثر من  2007

2010.  
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مليار دوالر بمتوسط  5أكثر من   2010 - 2008وبلغت المساعدات الفعلية خالل األعوام 

وفي المقابل ظلت الحكومة المقالة في غزة تخضع لمقاطعة وحصار  ،مليار 1.6سنوي تجاوز 

الية تجاه إسرائيل والمجتمع الدولي معا، وان حافظت حكومة رام اهللا على تحمل مسؤولياتها  الم

  *. المواطنين في قطاع غزة وكذلك فعلت باقي المؤسسات الدولية الغربية غير الحكومية
  

  

عن مساعدات المرحلة األولى  2007- 2001والجدير بالذكر أن أبرز ما يميز مساعدات الفترة 

هو زيادة حصة دعم الموازنة الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية العجز  1994-2000

من % 90المستمر والكبير فيها وكذلك حصة البرامج االغاثية الطارئة التي وصلت إلى أكثر من 

  .118إجمالي المساعدات، وكان ذلك على حساب المساعدات اإلنمائية
  

من تلك المساعدات، فيما كانت مساهمة الواليات المتحدة % 30ساهمت الدول األوروبية بأكثر من 

من هذه المساعدات في المراحل % 30ل العربية فقد ارتفعت إلى أما مساهمة الدو% 15حوالي 

قي المرحلتين األولى والثانية وجاءت % 8الثالثة والرابعة بعدما كانت ال تشكل أكثر من 

المساعدات المتبقية من دول أخرى مثل اليابان  وكندا وأستراليا وعدد من المؤسسات الدولية 

  *.*119المختلفة

  

  

  

                                                 
 . 10عبد الكريم، مصدر سابق، ص 118
  .11المصدر نفسه، ص 119
  2انظر ملحق رقم *

 3انظر ملحق رقم **
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III.2. القطاعات المستفيدة من المساعدات الخارجية والعقبات التي : لثانيالمبحث ا

   تقديم هذه المساعدات تواجه

  

  مقدمة

وكان من المتوقع أن يسهم هـذا   ،أسهمت المساعدات الدولية في تطوير البنية التحتية الفلسطينية

اجيـة لالقتصـاد   التطور في تحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية من اجل توسـيع القاعـدة اإلنت  

إال أن الظروف الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي وارتباط المساعدات بتطورات العملية  ،الفلسطيني

تمويـل  و السلمية أديا إلى استخدام جزء من هذه المساعدات في تمويل مشاريع التشغيل الطـارئ  

إلى تدمير جزء من البنية كما أن اإلجراءات اإلسرائيلية أدت  ،النفقات الجارية للحكومة الفلسطينية

لذلك يمكن القـول أن   ،وتعطيل وتدمير مشاريع حيوية كثيرة كالمطار والميناء ،التحتية الفلسطينية

التذبذب في المساعدات الدولية كان مرتبطاً باألوضاع السياسية والظروف المعيشية الصعبة الناجمة 

ع المساعدات على القطاعات المختلفـة  ويمكن بيان كيفية توزي ،120عن سياسة الحصار اإلسرائيلية

  :كما يلي
  

III.2 .1 . المساعدات على القطاعات المختلفةتوزيع:  

 أجزاء خمسة إلى االستخدام حيث صنفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعدات من

 ،المؤسسات وبناء االجتماعية، والقطاعات اإلنتاجية، التحتية، والقطاعات البنية(وهي  رئيسية،

 قد االجتماعية القطاعات أن إلى  التخطيط وزارة عن الصادرة التقارير وتشير) متنوعة وقطاعات

 حوالي نصيبها بلغ حيث ،للفلسطينيين المقدمة الفعلية المساعدات من األكبر الجزء على استحوذت

                                                 
  . 20ماس، مصدر سابق، ص 120
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 :منها ية،الفرع القطاعات من العديد االجتماعية وتشمل القطاعات المساعدات، إجمالي من  % 40.8

   121.اإلنسانية والمساعدات والمرأة والشباب والطفولة والصحة التعليم 
  

 حيث من األولى المرتبة في تأتي ال أنها للفلسطينيين، إال القطاعات هذه أهمية من وبالرغم 

 ويلي .لهم واالجتماعي االقتصادي الرفاه في ومدى تأثيرها واحتياجاتهم الفلسطينيين أولويات

 من % 20 نسبته ما إنفاق خالل من الثانية المرتبة في بناء المؤسسات قطاع االجتماعية القطاعات

الصلبة،  والنفايات واإلسكان، الطاقة،(ويشمل  الذي التحتية البنية قطاع ذلك ويلي .الفعلية المساعدات

 عليه صرف ثالثًا، إذ القطاع هذا جاء حيث) وغيرها والمواصالت واالتصاالت، الصحي، والصرف

 االقتصاد في القطاعات المهمة من التحتية البنية قطاع ويعتبر .المساعدات من % 19.2 حوالي

 كزيادة واالجتماعية، المجاالت االقتصادية من العديد في إيجابية آثار من يحققه لما وذلك الفلسطيني

 االقتصاد عجلة حريكوت الفلسطينية، في األراضي والفقر البطالة مشاكل من بالتالي  والحد التشغيل

 جذب في دوره إلى إضافة القطاعات، مختلف مع األمامية والخلفية ارتباطاته بسبب الفلسطيني

 ،المستثمرين على االستثمارات لتلك الكلية التكاليف تخفيض خالل من المحلية واألجنبية االستثمارات

 لم له والتي الصرف نسبة انخفاض نأ إال االلتزامات، حيث من األولى المرتبة القطاع هذا وقد احتل 

 المساعدات، إجمالي اإلنتاجية من القطاعات حصة انخفاض واضحا وبدا ،ثالثًا جعلته  53 %تتجاوز

 من 6 % إلى النسبة وانخفضت تلك االلتزامات، إجمالي من %10ما قيمته  حصتها تتجاوز لم إذ

 البنية قطاع غرار على القطاعات تلك في الصرف نسبة انخفاض أيضا ويالحظ الصرف، إجمالي

 من قبل المانحين للقاعدة االهتمام الكافي عدم آخر على مؤشر وهذا ،%53 تتعدى  ال والتي التحتية،

 وتحقيق االقتصاد هذا في اإلنتاج دورة لتقوية الجاد سعيهم وعلى عدم الفلسطيني، لالقتصاد اإلنتاجية

 المجموعات ضمن المصنفة غير أو المتنوعة األخرى القطاعات المستدامة المنشودة أما التنمية

                                                 
  .21، ص ماس، مصدر سابق 121
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 الصرف، إجمالي من 12.4% وحوالي االلتزامات إجمالي من 10% على استحوذت السابقة، فقد

 السابقة، المجموعات تصنيفها ضمن يمكن ال التي القطاعات من العديد على المجموعة تلك وتشتمل

 التي الطارئة لألوضاع لالستجابة أنها أوجدت أو نها،بي فيما االختالفات ووجود لتعددها نظرا وذلك

   .122السابق المرحلة خالل حدثت
  

 وزارتي التخطيط بيانات فتشير المختلفة، لالستخدامات وفقًا المساعدات لتوزيع بالنسبة أما

 السنوات خالل المساعدات الفعلية إجمالي من 32% على استحوذ العام االستثمار أن إلى والمالية

 المانحة الجهات وتعتقد والخبراء، لالستشارات الفنية المساعدات من 28% تخصيص تم كما بقة،السا

  .ةالمطلوب األهداف نحو وتوجيهها المساعدات كفاءة صرف لضمان اًدج مهمة االستشارات تلك أن

 قيمة حساب على الغالب في تكون فيها المبالغة أن إال من المساعدات، الشكل هذا أهمية من وبالرغم

 المساعدات فاعلية في التأثير وبالتالي للمساعدات، المتلقية لألطراف الحقيقية المقدمة المساعدات

  .منها المرجوة األهداف تحقيق على الدولية وقدرتها
  

 امتنعت إذ الفلسطينية، للسلطة التطويرية الموازنة للمساعدات دعم الرئيسية االستخدامات ومن 

  .ةالجاري للموازنة دعم أي تقديم االنتفاضة عن اندالع قبيل أي 2000 لعاموحتى ا المانحة الجهات

 إجمالي المساعدات من 12% حوالي التطويرية الموازنة لدعم المقدمة المساعدات وقد شكلت

  . 123الفعلية
  

 أو البند لهذا المساهمة فإن نسبة الجارية، الموازنة لدعم المقدمة المنح البند لهذا فيأض ما وإذا

 ارملي 1.6 من أكثر االنتفاضة منذ اندالع المانحة الجهات قدمت إذ كبير، بشكل سترتفع االستخدام

 فشكلت معدات، شكل على للفلسطينيين العينية التي قدمت المساعدات أما. البند هذا ضمن دوالر
                                                 

  .108فلسطين، ص  ، 2004تقرير التنمية البشرية، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، 122
  .109المصدر نفسه، ص 123
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 برامج خالل من المساعدات من 5% حوالي وصرف المساعدات الفعلية، إجمالي من 8% حوالي

  .124الخاص القطاع فقط لدعم 3% و العمل، عن عمل للعاطلين فرص خلق

  

  النسبة المئوية من قيمة المساعدات للقطاعات المستفيدة): 7(جدول رقم 
  

  النسبة المئوية من قيمة المساعدات  القطاعات المستفيدة

 % 40.8  االجتماعية القطاعات

  % 20  بناء المؤسسات

  %19.2  بنى تحتية

 %10  اجيةقطاعات إنت

 %10  قطاعات أخرى متنوعة

  26ص ،ماس ،نحو توظيف انجح للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني: المصدر 

III.2. 2 .العقبات واإلشكاليات التي تواجه تقديم المساعدات الخارجية  

ها على هناك العديد من العقبات التي تواجه تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتحد من تأثير

فمنها ما كان متعلق بالمانحين أنفسهم ومنها ما كان يتعلق بالسياسات اإلسرائيلية،  ،التنمية الفلسطينية

إضافة إلى  الحدود والقيود السياسية التي فرضتها االتفاقيات  ،ومنها ما يتعلق بأداء السلطة الوطنية

لذاتي، والتي يمكن اعتبارها السياق الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بخصوص الحكم ا

التي  ةومن جهة أخرى، تعتبر األوضاع السياسي. العام الذي تتم في إطاره جهود التنمية في فلسطين

  .مرت وتمر بها فلسطين أحد األسباب الرئيسية التي كانت، وما زالت تمنع تحقيق التنمية

  -:ويمكن إجمال أهم هذه اإلشكاليات على النحو التالي

الدولي  دها برنامج التمويل على المستوىدم وجود آلية محددة للتنسيق بين السياسات التي حدع •

أدى إلى خلق العديد من اإلشكاليات،  كان من مهام البنك الدولي المقترحة اإلشـراف الرسـمي   
                                                 

 .109تقرير  التنمية البشرية، مصدر سابق، ص  124
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على آليات التمويل إال إن سيطرة بعض الدول الكبرى، مثل الواليات المتحدة األمريكيـة علـى   

رارات المختلفة والخالف بين الدول المانحة حول أحقية كل منها بالقيـادة أو الهيمنـة علـى    الق

  .125الموقف كل هذا أدى إلى تهميش دور البنك الدولي

،  فقـد  126نظرة الدول المانحة إلى التمويل على انه أداة ضغط أكثر منة أداة تنمية أو مسـاعدة  •

قصى وخاصة بعد تصاعد العمليات الفدائية ضـد  بادرت أكثر من دولة مانحة خالل انتفاضة األ

تقوم  أناالسرائييلين إلى اإلعالن عن رغبتها في وقف المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين إلى 

  .127السلطة الوطنية بالقضاء على ما يسمى اإلرهاب

 كما استخدمت الدول المانحة المساعدات كوسيلة ضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لقبـول  •

  .128االمالءات اإلسرائيلية كما في حالة المساعدات األمريكية على وجه الخصوص

هناك مساعدات عينية أو مساعدات مشروطة باستيراد أجهزة و معدات من الخارج يتم إدخالها  •

اإلسرائيلية التي يتم  129األمنية تعبر المعابر اإلسرائيلية وفي الغالب تتأخر نتيجة اإلجراءا

ر أمنية متعلقة بعدم اكتراث الطواقم اإلسرائيلية بالحاجات والمصالح فرضها ألسباب غي

رسوم فك وإعادة  ،رسوم تعبئة وتغليف ،رسوم األرضيات(كل هذه اإلجراءات  ،الفلسطينية

 . 130ترفع من تكلفة مثل هذه المساعدات و بالتالي تقلل من القيمة الحقيقية لها) تركيب

                                                 
 120ع الدولية، السياسة, "عناصر البرامج وصعوبات التنفيذ :المساعدات الدولية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني "السعدني، نرمين، 125

  227-226ص ،)1995ابريل(
  

  .شبكة أمين اإلعالمية. تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين: دراسة). 2010. (ظاهر، فارس 126
www.blog.amain.org                                                                                                                                         

  .المصدر نفسه 127
،في تمويل التنمية في فلسطين، وزارة التخطيط والتعاون " التنمية البشرية من منظور السلطة الوطنية الفلسطينية."صبح، احمد 128

  .5، ص1998الدولي، 
  148 – 147، ص ص 1994دار الشروق ، : بيروت ،"مؤتمر السالم من مدريد إلى أوسلودولة فلسطين . "بكر ،عبد المنعم 129
الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المساعدات المقدمة من المانحين للسلطة  2001تقرير الربع األول والثاني من سنة 130

  . الوطنية الفلسطينية
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رائيلي في األراضي الفلسطينية أدت إلى تدهور كافة ممارسات وسياسات االحتالل اإلس إن •

وتركت  ،في جميع مجاالت النشاط االقتصادي اأحدثت انهيارو ،مكونات االقتصاد الفلسطيني

  .حاجة ملحة إلى عملية إصالح و دعم مادي مباشربكافة القطاعات 

صـادية الخطيـرة   إن من أهم المشاكل التي تواجهها السلطة هي معالجة عالقة التبعيـة االقت   •

وقد نشأت هذه التبعية نتيجة سياسة متعمدة اتبعتهـا سـلطات    ،لألراضي المحتلة اتجاه إسرائيل

عـن   نالفلسطينيي ناالحتالل إللحاق األرض الفلسطينية بإسرائيل وكان محورها ردع المستثمري

ووضع  ،ة والتمييزيةاالستثمار في الصناعة أو في غيرها من الميادين استناداً إلى القوانين الجائر

وكانـت   ،والمـوارد  زراعية و بالخصوص مصادر المياهاليد على الجزء األكبر من األرض ال

 .131النتيجة الطبيعية لذلك خنق االقتصاد المحلي الفلسطيني و تحويل الفلسطينيين إلى عمال

للتأثير على ولم تكتف إسرائيل بخنق االقتصاد الفلسطيني فقط بل قامت أيضا  بإجراءات مختلفة  •

حيث تعتبـر إسـرائيل عنصـر     ،عملية تدفق المساعدات للشعب الفلسطيني من الدول المانحة

وفي اللجنـة   ،مشارك على قدم المساواة مع السلطة الوطنية الفلسطينية في الطواقم االستشارية

ع وذلك المحلية لتنسيق المساعدات الخارجية لذا تقوم الدول المانحة باإلحجام عن بعض المشاري

إرضاء للطرف اإلسرائيلي الذي ترجح كفته عند قياس األمور بمقاييس المصلحة التـي تشـكل   

 .       أساس التخاذ القرار

كانت لإلجراءات اإلسرائيلية االحتاللية أثار واضحة على عملية تدفق المساعدات مثل الحصار  •

على الحد من حرية تنقـل ممثلـي   واالغالقات اإلسرائيلية المتكررة لألراضي الفلسطينية تعمل 

المحلية والدولية المسئولة عن تنفيذ البرامج المختلفة مما يؤدي في كثير من األحيان إلى  تالهيئا

وتأخير وصول المواد الخام الالزمة لتنفيذ كثير من المشاريع في منطقة ج حيث  ،تأخير تنفيذها

                                                 
 .66، ص1999المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء ، "العرب ومعركة السالم -1-نقد السياسة العملية "غليون، برهان،  131
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يلية والتي غالبا ما تتم  المماطلـة فـي   تحتاج هذه المشاريع إلى المصادقة والتراخيص اإلسرائ

  . إصدارها

من خالل استمرت إسرائيل في ممارسة سياساتها التعسفية الرامية إلى تدمير االقتصاد الفلسطيني  •

فاالغالقات ساهمت في تراجـع أداء   ،ضرورة توفير األمن اإلسرائيلياستغالل الحجج األمنية و

ـ  وانخفاض مس ،االقتصاد الوطني الفلسطيني ائية توى اإلنتاج في القطاعات االقتصـادية واإلنش

التأخير في تنفيذ العديد من المشروعات باإلضافة إلى التراجع فـي اسـتقطاب المشـروعات    و

سن المنسق الخاص التابع لألمم المتحـدة  رال رود يلقد قال تير ,132االستثمارية للقطاع الخاص

مليـون دوالر   600قتصاد الفلسطيني باكملة اإلغالق يحرم اال"في المناطق الفلسطينية المحتلة 

. 133"أي بالضبط المبلغ الذي وعدت مجموعة الدول المانحة تقديمـه إلـى الفلسـطينيين    ،سنوياً

وحسب ما جاء في البيان الوزاري المقدم من المجلس التشريعي الفلسطيني فان الخسائر الناجمة 

  .134مليون دوالر يومياً 6و 5.5ن عن اإلغالق والحصار اإلسرائيلي يقدر بما يتراوح بي

يعتبر عدم التقدم في المفاوضات من العقبات األساسية أمام تحقيـق التنميـة فـي األراضـي      •

 .135الن اإلنماء يتطلب حرية التقرير والتخطيط ،الفلسطينية وتعرقل االستثمار

خطيـرة  إن من أهم المشاكل التي تواجهها السلطة هي معالجة عالقـة التبعيـة االقتصـادية ال    •

وقد نشـأت  وفق اتفاقية باريس االقتصادية فهي تكرس التبعية  ،لألراضي المحتلة اتجاه إسرائيل

هذه التبعية نتيجة سياسة متعمدة اتبعتها سلطات االحتالل إللحاق األرض الفلسطينية بإسـرائيل  

 عن االستثمار في الصناعة أو فـي غيرهـا مـن    نالفلسطينيي نوكان محورها ردع المستثمري

                                                 
ورقة مقدمة للمجلس التشريعي :  4/4/1996 – 25/2وزارة اإلحصاء، تقديرات خسائر االقتصاد الفلسطيني نتيجة اإلغالق عن الفترة 132

 .9/4/1996 الفلسطيني،
 .139، ص 1995، صيف 23، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع" انسالخ أم تكيف ؟: تقرير من غزة . "روي، سارة 133
 .84، ص 1996، حزيران البيان الوزاري المقدم إلى المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية، 134
   .108، ص 1985مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت "تهيئة اإلنسان العربي للعطاء العلمي "مجموعة مؤلفين، 135
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ووضع اليد على الجزء األكبـر مـن األرض    ،الميادين استناداً إلى القوانين الجائرة والتمييزية

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك خنق  ،الزراعية وبالخصوص على مصادر المياه و الثروة المعدنية

واب االقتصاد المحلي الفلسطيني وتحويل الفلسطينيين إلى عمال ال مهرب لهم من التسول على أب

  .136االقتصاد اإلسرائيلي إلطعام أبنائهم وعائالتهم

 عإسرائيل ترفض الموافقة على المشاريع اإلنتاجية وتقتصر موافقتها وبصعوبة علـى المشـاري   •

  . 137الخدماتية

 ،حداثة تكوين السلطة الوطنية الفلسطينية وافتقارها إلى رؤية واضحة إلدارة المساعدات الدولية •

وافتقار السلطة إلـى رؤيـة    ،138انات في السنوات األولى من عمر السلطةمثل االفتقار إلى البي

ما أدى إلى  ،وكذلك ضعف كفاءة إدارة المال العام ،شمولية وخطة واضحة األهداف واألولويات

  .139ظهور تجاوزات مالية وإدارية

فيمـا   سواء للدخليمتاز االقتصاد الفلسطيني بدرجة عالية من االعتماد على المصادر الخارجية  •

يتعلق بالعمالة في إسرائيل أو في العمالة في البلدان العربية أو مـن حيـث ارتبـاط التجـارة      

اختالل سوق العمل : بإسرائيل إلى أقصى حد فاالقتصاد الفلسطيني يعاني من مشاكل ثالث وهي

آثـار  لتدريب المهنـي و واإلنتاج، االختالل التجاري وميزان المدفوعات، االختالل في التعليم وا

وهذه المشاكل في مجملها أدت إلى إضعاف قدرة االقتصـاد  . على العملية التعليميةاالنتفاضات 

  .140الفلسطيني على تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي أو تطبيق برنامج المساعدات الدولية

                                                 
   . 45-44ص ، غليون، برهان، مصدر سابق 136 

، 81،ع12، صامد االقتصادي، س"المؤسسات المحلية والمنظمات العربية والدولية ودورها في التنمية الصناعية"روي، سارة، 137
   .57-56، ص1990أيلول، /تموز

 .123، ص1995دار المستقبل العربي،: ، القاهرة"سالم أمريكي:غزة أريحا. "سعيد، ادوارد 138
  .19، ص 2001، 8عدد ،  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،–المراقب االقتصادي   –ماس 139
 225-224السعدني، مصدر سابق، ص 140
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الصعوبات المعيشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني تؤدي إلى التركيز على تحسين الظـروف   •

كما إن وضع البنية التحتية السيئ يساهم في التركيز على إصـالحها فالبنيـة   . شية للسكانالمعي

البـرامج التـي   "التحتية أساسية فيما يتعلق بالمشاريع اإلنتاجية وكما يقول الدكتور محمد اشتية 

ي  تنفذها بكدار تهدف إلى إزالة أعناق الزجاجات التي يعيش فيها واقع البنية التحتيـة الفلسـطين  

وذلك بإعادة تأهيل وتطوير الخدمات العامة التي تلعب دورا هامـا فـي االقتصـاد الـوطني     

فان وجود بنية تحتية اقتصادية  ضعيفة، واالستثمار الضعيف فـي القطاعـات    ,141"الفلسطيني

إسرائيل أنفقت  أناإلنتاجية كل هذا يشكل عقبة أمام تنمية النية التحتية الفلسطينية ومن المالحظ 

دوالر للفرد الفلسطيني سـنويا فـي    15ال يزيد عن نوات االحتالل للضفة والقطاع ما ل سخال

مجال البنية التحتية، بينما اإلنفاق اإلسرائيلي على البنية التحتية كان يصل إلى ألف دوالر سنويا 

  .142للفرد اإلسرائيلي

الفلسطينية وذلك بسبب هناك تداخالت كبيرة في مهام المؤسسات والوزارات في السلطة الوطنية  •

وتتسم العالقة بين المؤسسات والـوزارات بأنهـا عالقـة تنافسـية ال      ،هذه المؤسساتحداثة 

 .143تعاونية

  

لقد عملت المشاكل والعقبات التي أعاقت عملية تدفق المساعدات للشعب الفلسطيني على التقليـل  

  .144من هذه المساعدات ومن قيمتها الحقيقية

  

                                                 
،أسواقنا، مجلة اقتصادية شهرية "مؤسسة بكدار نافذة المساعدات في مرحلة البناء:محمد اشتية وحديث خاص ألسواقنا.د:" انظر 141

 . 26، ص1996، أيلول،10رام اهللا،ع/ اسا تصدر عن مركز ن
دار : القدس ،"إستراتيجية التنمية االقتصادية في المرحلة االنتقالية تحديات المرحلة االنتقالية للمجتمع الفلسطيني".، سميرعبدا هللا 142

 .137، ص1994القدس للنشر والتوزيع، 
عملية السالم، أداء السلطة : )24(استطالع رقم: عام الفلسطيني مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نتائج استطالع للرأي ال143

  .9-4، ص1996تشرين أول،–الفلسطينية، وأداء المجلس التشريعي، أيلول 
 ..506ص  ،قاشتية، مصدر ساب 144
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  الفصل الرابع

__________________________________________________  

IV.1 المؤتمرات التي عقدت لتمويل السلطة الوطنية الفلسطينية : المبحث األول  

  

  مقدمة 

 برزت 1994 عام في الفلسطينية الوطنية السلطة قيامو ، 1993أ���ل في أوسلو اتفاقات توقيع بعد

 األراضي في الفلسطيني للشعب أصبح فقد ,الواقع الفلسطيني على مهم تأثير ذات جديدة متغيرات

وبناء المؤسسات  التنمية عملية إطالق في مصلحة لها رسمية تنموية إدارة األولى وللمرة المحتلة

 بموجبالسلطة الوطنية الفلسطينية  امتلكت وقد ،ين فلسطينيوتحمل مسؤولية وأعباء خمسة مالي

ولكن كان ال  ،االعمارو ةلتنميا عملية وتوجيه إلدارة هامة واقتصادية إدارية أدوات أوسلو، اتفاقات

أخذت المساعدات لذلك  ،وتمويل جميع هذه االلتزامات ،بد من األموال إلدارة مثل هذه المشاريع

شتى وبوتائر مختلفة وبشروط متغيرة ومتقلبة تتبع حالة  لطة الفلسطينية بطرقالمالية تتدفق على الس

 مدى على تراكمت التي التخلف مشكالت مواجهة في مساعدتها بهدف الحراك السياسي السائدة،

فكانت مؤتمرات الدول المانحة من  ،واالجتماعية االقتصادية التنمية إطالق وفي الماضية، العقود

وفيما يلي عرض  ،كبيرة معوناتوالتي قدمت لها  ،السلطة الوطنية الفلسطينية ابرز مصادر دعم

ألهم وابرز هذه المؤتمرات التي عقدت لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها وحتى عام 

2009.  
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IV.1.1 . م1993مؤتمر واشنطن  

في واشنطن في األول " لواتفاقية أوس"  عقد أول مؤتمر للمانحين في أعقاب توقيع إعالن المبادئ

أجزاء  على 1994الفلسطينية في العام الوطنية بعد قيام السلطة ف،  1993145من تشرين األول العام 

 1993أوسلو في عام  معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما سبقها من توقيع اتفاقية المبادئ

وصل إلى اتفاقات مشتركة برعاية الت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، تم

 وشارك في هذا المؤتمراألمريكية والدول األوروبية،  عالمية وعربية احتضنتها الواليات المتحدة

 بهدف حشد اإلمكانيات المادية والمعنوية واللوجستية والفنية، كي يكون الدولي عدد كبير من الدول

مشاريع إعادة  مها على أراضيها وإدارتها، وتنفيذباستطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بمها

العامة التي تم حرمان المواطن  اإلعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة، وإقامة المؤسسات والمرافق

  .الزمن الفلسطيني منها على مدى أكثر من ثالثة عقود من
  

ة منح دولية، تهدف المؤتمر تأسيس لجنة تنسيق المساعدات، وهي عبارة عن آلي تم في سياقو

ت الدول والمؤسسات التي شاركت في مؤتمر واشنطن تعهد وقد  ،المساعدات للفلسطينيين لتنسيق

وهي الفترة التي نص عليها ) 1999 – 1994(مليار دوالر لفترة خمس سنوات   2.5بتقديم حوالي

الدائم الذي سيستقر تتم خاللها المفاوضات حول الحل  ،إعالن المبادئ كمرحلة حكم ذاتي انتقالية

للمناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل  ،واالقتصادي ،والسياسي ،بموجبه الوضع النهائي القانوني

  .146م1967عام 

                                                 
  .84أشتية، محمد، مصدر سابق، ص 145
  . 85مصدر سابق، ص اشتية،146
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   : مؤتمر واشنطنومن أهم الدول والمؤسسات التي شاركت في 

رنسا، الصين، جمهورية مصر العربية، االتحاد األوروبي، بنك االستثمار األوروبي، ف كندا،

البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، روسيا، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية  ألمانيا،

  .147ةالواليات المتحدة األمريكي ،)بريطانيا( المتحدة، المملكة المتحدة
 

دولة  45بلغ عدد الدول التي أعلنت عن نيتها تقديم مساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية 

  ".المجموعة المانحة"أو " بمجموعة الدول المانحة"ة مالية أصبحت تعرف فيما بعد سسمؤو
  

اتفقت هذه الدول بمجموعها على الخطوط العريضة ألهداف وأغراض تقديم المساعدات للمناطق 

  :الفلسطينية يمكن تلخيصها بما يلي 

فع عجلة التنمية دعم عملية السالم بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق د -

وتنفيذ المشاريع التي من ) الضفة الغربية وقطاع غزة(االقتصادية في المناطق الفلسطينية 

 .ونوعية الحياة للفلسطينيين ،المفترض أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة

 ،التقدم لشعوب المنطقةو ،واالستقرار ،إنشاء نظام شرق أوسطي قائم على أساس األمن الجماعي -

 .ثم إلحاقها كسوق مشترك واعد بالنظام االقتصادي العالميومن 

وتشجيع اقتصاديات السوق وترسيخ المؤسسات  ،إزالة واحتواء أسباب الصراع والتوتر والعنف -

 .148وحماية حقوق اإلنسان ،الديمقراطية

ار الدوافع لتقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية تخرج عن اإلطهذه األهداف واألسباب و

والتي كانت تتمحور حول احتواء  ،التقليدي لسياسة الدول المتقدمة في تقديم المساعدات للدول النامية

وحول إيجاد التوازن في النمو االقتصادي  ،الخطر الشيوعي عن طريق تحسين األحوال المعيشية

                                                 
 1، انظر، ص، جريدة القدس)تشرين أول  1، 1993(وكاالت أنباء،  147
 .86أشتية،  مصدر سابق، ص  148



98 
 

 ،لدوليعلى المستوى ا" يالنهج الكينز"المتخلف وذلك بتطبيق بين الشمال المصنع والجنوب 

ويتلخص هذا النهج على أن المساعدات الدولية تعمل على رفع القوة الشرائية لدول العالم المتخلف 

مما يؤدي في ظل االقتصاديات المفتوحة إلى زيادة الطلب على منتجات الدول المانحة و تحريك 

اد حجم التبادل السياسة المالية االنجح في ظل االقتصاديات المفتوحة وازدي(عجلة اإلنتاج فيها 

سياسة عن طريق المساعدات التجاري العالمي واالعتماد المتبادل الكبير تتم بتدويل هذه ال

  .149)الدولية
  

IV.1. 2.  1996المؤتمر الخاص بالمساعدات االقتصادية المقدمة للشعب الفلسطيني  

مة الفرنسية  المقدمة للشعب الفلسطيني في العاص ةعقد المؤتمر الخاص بالمساعدات االقتصادي

 ،وممثل عن إسرائيل ،حضر المؤتمر وفد من الجانب الفلسطيني ،1996-1-9باريس بتاريخ 

المملكة و ،كنداو ،اليابانوروسيا و ،والواليات المتحدة األمريكية ،ممثلين عن الجهات المانحةو

األراضي  ومنسق األمم المتحدة الخاص في ،والبنك الدولي ،ومصر ،واألردن ،العربية السعودية

  .وكذلك مجموعة من المنظمات الدولية ،الفلسطينية
  

كانون  20أكد المانحون على مدى أهمية االنتخابات التي كان من المقرر إجراءها في و

فقاً التفاق لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني و كما أكد المشاركون في المؤتمر دعمهم 1996ثاني

كما أكد المشاركون على أهمية  ،عادل في الشرق األوسطوضمن سالم شامل و ،المرحلة االنتقالية

وتحسين  ،تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني من خالل خلق فرص عمل

  .وإرساء أسس التنمية االقتصادية المستدامة ،البنية التحتية المادية واالجتماعية

                                                 
  .86 – 85اشتية، مرجع سابق، ص ص  149
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 والتي تركز األجل، اقتصادية متوسطة إستراتيجية لنفسها الوطنية الفلسطينية وضعت السلطة

 الفلسطيني االقتصاد إلى مساعدة الخطة وتهدف. للنمو كمحرك الخاص القطاع استثمارات على

  .واالستثمار للتجارة والعالمية اإلقليمية البيئة في مكانها لتأخذ
  

 الصادرات يزتعز سبل لتحسين عزمها األوروبي األمريكية واالتحاد المتحدة الواليات كما أعلنت

التزامه  الدولي كما أكد المجتمع ،تدعم االقتصاد الفلسطيني تجارية امتيازات خالل من الفلسطينية

  .غزة وقطاع الغربية الضفة في االقتصادية التنمية في والمساهمة الدعم بتقديم
  

 باإلجماع داعتم الذي األساسية، االستثمار قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المؤتمر برنامج

 االستشاري الفريق اجتماع خالل الفلسطينية السلطة قدمتها والتي الفلسطيني الوزراء مجلس قبل من

 فرص وخلق االقتصادية التنمية على ركز هذا البرنامج ،1995 أكتوبر، 19- 18 في الدولي للبنك

لمشاريع ذات أولوية  ، وقائمةمليون دوالر 550 اإلجمالية قيمتها تبلغ استثمارات ويتضمن  ،العمل

عاجلة وملحة والتي تعتبر أساسية لعملية التنمية الفلسطينية موزعة على أربعة قطاعات رئيسة هي 

إضافة إلى مجموعة من  البنية التحتية، والقطاعات االجتماعية، والقطاع الخاص وبناء المؤسسات

 ،المياه مشاريع وكذلك المستشفياتو والمدارس واآلبار التي تشمل بناء الطرق االستثمارية المشاريع

  .الفلسطينية االقتصادية التنمية وتسهل تساعد تعهد بأنها سوف إسرائيل وقدمت حكومة
  

مليار وثالث مئة مليون  المتحدة األمريكية تعهداً بقيمة  الواليات قدم المانحون وعلى رأسهم 

 75 بقيمة وتمويل العجزيون دوالر مل 865بقيمة  المشاريعتمويل و ,االستثمار دوالر لدعم برنامج

  .مليون دوالر 500المتحدة األمريكية والتزامات غير مدفوعة  من الواليات دوالر مليون
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 ومقترحات المؤتمر، هذا خالل طرحت التي القضايا جميع متابعة االتصال لجنة من المؤتمر طلب

كدت الدول المانحة رغبتها في وأ الفلسطينية، السلطة الوطنية طرحتها التي اإلضافية المشاريع

  .150لمتابعة الدعم المخصص للسلطة الوطنية الفلسطينية االستمرار في عقد االجتماعات
  

IV.1. 3.  1996مؤتمر المجموعة االستشارية لمساعدة الشعب الفلسطيني  

عقدت المجموعة االستشارية للبنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني اجتماعها في مقر البنك 

من اجل البحث في مختلف المواضيع المتعلقة  19/11/1996دولي قي العاصمة الفرنسية يوم ال

باالقتصاد الفلسطيني مثل دعم الموازنة وتنسيق المساعدات الدولية والمشاريع الجارية التي تواجه 

  .صعوبات جمة ناجمة عن أقفال إسرائيل لألراضي الفلسطينية
  

ات لبرامج البنك الدولي في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية وكان االجتماع جلسة لحشد التعهد

حضر االجتماع عن الطرف الفلسطيني الرئيس ياسر عرفات والدكتور نبيل  ،1997خالل عام 

وهما من كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المسائل  ،يشعث ومحمد النشاشيب

  .151االقتصادية
  

دولة ومؤسسة دولية من أهمها  البنك الدولي، األمم المتحدة،  40شاركت في هذا االجتماع نحو 

وية القد جاء انعقاد المؤتمر بعد سنة مأس  ،الوكالة األمريكية، االتحاد األوروبي، الوكالة اليابانية

على الفلسطينيين عملت خاللها الدول المانحة على محاولة إبقاء االقتصاد الفلسطيني حيا في ظل 

ومن المالحظ انه بسبب عدم االستقرار  ،دة التي تفرضها إسرائيل على حرية التنقلالقيود المشد

                                                 
م، مقدم إلى المجموعة االستشارية للدول المانحة المنعقد في باريس 1997السلطة الوطنية الفلسطينية، البرنامج االستثماري العام لسنة 150

  م1996بفرنسا، 
  .1القدس، صجريدة ). تشرين ثاني 19، 1996(وكاالت أنباء،  151
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واإلغالق فان الدول المانحة استبدلت تمويل مشاريع البنية التحتية المتوسطة المدى بتمويل مشاريع 

  .قصيرة المدى مثل إيجاد فرص عمل
  

الذي أعدته السلطة  1997لعام لسنة قدم الوفد الفلسطيني إلى هذا االجتماع البرنامج االستشاري ا

الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع الدول المانحة والبنك الدولي واألمم المتحدة من خالل آليات التنسيق 

وقدر حجم البرنامج االستثماري الفلسطيني بحوالي مليار واثنان وثالثون مليون دوالر  ،المحلية

إضافة إلى مشاريع التنمية طويلة  ،لة للتنمية الفلسطينيةشمل المشاريع ذات األولوية الملحة والعاج

  .152مليون دوالر 845لقد قامت الدول المانحة بالتعهد بدعم البرنامج االستشاري بمبلغ . المدى
  

IV.1. 4.  1998مؤتمر واشنطن للدول المانحة  

ت للسلطة في واشنطن مؤتمر الدول المانحة إلقرار مساعدا 1998تشرين األول  30عقد بتاريخ 

حضر عن الجانب الفلسطيني الرئيس الراحل ياسر  ،الوطنية الفلسطينية لخمس سنوات قادمة

  .دولة يمثلها وزراء خارجية 45وشارك في المؤتمر  ،عرفات
  

 ،مليار دوالر لدعم قطاعات البنى التحتية 2.7قدم الفلسطينيون خطة تنموية لثالث سنوات بتكلفة 

  .وتطوير القطاعات اإلنتاجية ،المصادر البشرية والتنمية االجتماعيةوتطوير  ،وتطوير المؤسسات
  

مليار دوالر للتنمية االقتصادية الفلسطينية خالل  2.7وتعهد المؤتمر الدولي للمانحين مبلغا قدره 

مليون دوالر من قبل الواليات المتحدة  900من بين التعهدات كانت . السنوات الخمس المقبلة

 200من النرويج،  مليون دوالر170 من قبل االتحاد األوروبي، مليون دوالر 500 األمريكية،

                                                 
  موقع صوت الوطن. خطط التنمية الفلسطينية بين الواقع والطموح). 2011. (نصار، محمد 152

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/01/19/218540.html 
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من  مليون دوالر 80 ،من المملكة العربية السعودية مليون دوالر100 ،من اليابانمليون دوالر 

  .153مليون دوالر من الدانمرك 15و  ،من استراليا دوالر مليون 10مليون من كندا،  30و ،الكويت
  

   المؤتمر دليل على الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للمسيرة السلمية كان انعقاد هذا 

خصوصاً أن انعقاد هذا المؤتمر جاء بعد انتهاء السنوات الخمس التي  ،للسلطة الوطنية الفلسطينيةو

تقرر فيها تقديم مساعدات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن وقعت إعالن المبادئ في 

  .1993 واشنطن
  

بقيمة هدات للسلطة الوطنية الفلسطينية قدمت الدول المانحة تع 1998وحتى عام  1993منذ عام  

  .154مليار دوالر 2.1مليار دوالر قدم منها  2.3
  

IV.1. 5.  1999 "2000بيت لحم "المؤتمر الدولي    

لجنة ، برعاية ال1999شباط  19و 18في روما، في  2000عقد المؤتمر الدولي لبيت لحم 

المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وضم المشتركون في المؤتمر 

شخصيات بارزة سياسية ودينية، من بينها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس 

س لجنة السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ووزير خارجية إيطاليا، ووزير خارجية السنغال، ورئي

، واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وعمدة روما، وممثلو 2000االحتفال الكبير لعام 

الحكومات، بما في ذلك البلدان المانحة، والمنظمات الحكومية الدولية، ووكاالت ومؤسسات منظومة 

  .األمم المتحدة، والبرلمانيون، وبلدية بيت لحم والمنظمات غير الحكومية

                                                 
  .موقع مؤسسة بكدار. مؤتمر الدول المانحة في واشنطن). 1998). (مؤلف مجهول( 153

http://www.pecdar.org/printnews.php?id=156                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

. جريدة القدس. ل المانحة يعقد في واشنطن اليومبحضور الرئيس عرفات مؤتمر الدو). تشرين ثاني 30، 1998. (ب.ف.انترميديا ا 154
  .1ص
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لمؤتمر األهمية الفائقة المعلقة على نطاق العالم على تكريم الذكرى السنوية األلفين وأبرز ا

 - تقبل مدينة بيت لحم الفلسطينية وتضمن اعترافاً واحتفاالً بتاريخ ومس. لميالد يسوع المسيح

  .155بوصفها موطن سالم - مسقط رأس يسوع المسيح 
  

الذي نظمته السلطة الفلسطينية  2000وكان الهدف من المؤتمر أيضاً دعم مشروع بيت لحم 

كما أبرز المؤتمر مدى إلحاح تحقيق  ,رويج له وكفالة أكبر مشاركة دولية ممكنة في تحقيقهنوال

  .اإلنعاش االقتصادي والرخاء للشعب الفلسطيني بعد عقود من الصراع والشتات
  

ي والتاريخي في بيت رحبت األمم المتحدة من خالل قراري الجمعية العامة باالحتفال العالم

لحم بميالد يسوع المسيح وبداية األلفية الثالثة كرمز لألمل في السالم الذي تتشاركه جميع شعوب 

  .العالم
  

الفلسطينية  الوطنية الذي بادرت به السلطة ،2000كما أعربت عن تأييدها لمشروع بيت لحم 

سياح على زيارة بيت لحم ويهدف المشروع إلى تشجيع ماليين من الحجاج وال 1997في عام 

واالحتفال بهذه المناسبة الفريدة مع الشعب الفلسطيني، والترويج لماضي بيت لحم الثري والمستقبل 

المبشر لشعوب العالم، وإعطاء دفعة لصناعة السياحة الفلسطينية، وتعزيز التنمية االقتصادية 

ية عليا بوصفه برنامجاً إلصالح وقد اكتسب المشروع أولو. لمنطقة بيت لحم واألرض الفلسطينية

  . 156مدينة بيت لحم وتنميتها وإفادة بلدتي بيت ساحور وبيت جاال المجاورتين أيضاً
  

وقد ساهمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وهي هيئة 

السلطة الفلسطينية بين  بالترويج لمبادرة 2000تابعة للجمعية العامة، في االحتفال ببيت لحم 

                                                 
  موقع  األمم المتحدة. 2000األمم المتحدة و بيت لحم ).1999. (مؤلف مجهول 155

www.un.org/arabic/depts/dpi/bethlehem2000/un.htm                                                                          
  ..مرجع سابق, موقع األمم المتحدة 156
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الوعي العام  أعضاء األمم المتحدة في االجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها، وعن طريق نشر

كما قامت اللجنة، بدعم من الحكومة اإليطالية، بعقد المؤتمر الدولي لبيت لحم ، على الصعيد الدولي

م دولي ممكن لمشروع بهدف تعبئة أوسع دع 1999فبراير /شباط 19و 18في روما في  2000

 ,ولالحتفال باأللفية الجديدة في بيت لحم في إطار رؤية عالمية للسالم والمصالحة 2000بيت لحم 

واستعرض المؤتمر حالة المشروع واحتياجاته وروج لدعم هذه المبادرة الفلسطينية والمشاركة فيها 

مية الدولية، والشخصيات كما وفر الفرصة للحكومات، والمنظمات الحكو ,على المستوى العام

والمؤسسات الدينية والثقافية، والقطاع الخاص، وجهات المساعدة الدولية، والمنظمات غير 

  .الحكومية، لكي تشترك في الحوار والتعاون من أجل تعزيز السالم والمصالحة
  

) اليونسكو(ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وذلك عن  2000بتقديم المساعدة الملموسة لمشروع بيت لحم  1997والبنك الدولي منذ أوائل عام 

ساسية مشروع من جانبهم في مجاالت الثقافة والبنية األ 100طريق تقديم األموال وبدء حوالي 

  .واالقتصاد والسياحة
  

، تم من خاللها 2000بدراسات جدوى لمشروع بيت لحم  1997واطلعت اليونسكو في عام 

وقام أكثر من اثني عشر بلداً منها اليابان والدانمرك،  ,تحديد األولويات لتنمية منطقة بيت لحم

ولي، باستثمار ما يزيد على ومنظمات دولية من بينها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الد

وبدأ برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني التابع للبرنامج اإلنمائي  ,مليون دوالر 100

مليون دوالر، وأكمل عدة مشاريع إلصالح الشوارع وشبكتي  20وحده مشاريع تزيد قيمتها على 

  .157ل بيت لحمالمياه والمجاري وتوسيع مستشفى بيت جاال في وقت مناسب الحتفا

                                                 
  موقع  األمم المتحدة. 2000األمم المتحدة و بيت لحم ).1999). (مؤلف مجهول(157

www.un.org/arabic/depts/dpi/bethlehem2000/un.htm                                                                
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IV.1. 6.  2002مؤتمر المانحين في أوسلو   

وبحضور كل  ،2002نيسان  25 - 24بتاريخ  أوسلو على مدار يومينعقد مؤتمر المانحين في 

والسلطة الوطنية  ،وإسرائيل ،واالتحاد األوروبي ،من األمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

  .والنرويج ،الفلسطينية
  

والذي  تكبد فيها  ،االجتماع للمانحين بعد عامين تقريباً من انتفاضة األقصى الثانيةلقد جاء هذا 

سياسات اإلغالق العمليات العسكرية اإلسرائيلية واالقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة بسبب 

ومقار السلطة الوطنية  ،التضييق على الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية والمنشئات الحكوميةو

إال  ،وعلى الرغم من أن االجتماع لم يكن مخصصاً إلصدار وعود رسمية بتقديم هبات ،نيةالفلسطي

مليار دوالر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام  1.2أن المانحين تعهدوا بتقديم حوالي 

 مليون دوالر لبدء 900و  ،مليون دوالر لمواجهة االحتياجات اإلنسانية العاجلة 300منها  ،2002

  .إعادة بناء مرافقها التي دمرتها القوات اإلسرائيلية
  

لقد أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث أن االحتياجات الفورية على 

وأوضح أن هذه المساعدات  ،مليون دوالر 300الصعيد اإلنساني وإعادة التأهيل تصل إلى 

مواجهة الحاجات اإلنسانية الملحة في هاتين ستخصص على وجه التحديد لمدينتي جنين ونابلس ل

وقد أكد أن عملية بناء  ،وإلعادة تأهيل البنى التحتية كالمياه والمجاري والطرق والمدارس ،المدينتين

  .أشهرالبنى التحتية التي دمرتها العمليات العسكرية اإلسرائيلية لن تستغرق أكثر من ستة 
  

الفلسطينيين الذين يعيشون دون مأوى بحوالي أربعة أالف وفي حين قدمت االنوروا تقديرها لعدد 

فقد توقع الوزير نبيل شعث الحصول أيضا على  ،فلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية اإلسرائيلية
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وعدت بها الدول وتضاف إليه قيم موازية سبق  ،مبلغ بقيمة مليار دوالر يخصص إلعادة االعمار

  .158العربية واالتحاد األوروبي
  

IV.1. 7.  2003مؤتمر لندن  

في لندن لمتابعة  2003شباط  18 الثالثاءاجتمعت لجنة التنسيق العليا للدول المانحة يوم 

التعاون وضم وزير التخطيط  بحضور وفد فلسطيني ،في السلطة الوطنية الفلسطينية اإلصالحات

حكم المحلي صائب وزراء المالية سالم فياض واالقتصاد ماهر المصري والو ،الدولي نبيل شعث

ووفد إسرائيلي برئاسة يوسي غال نائب  ،ياسر عبد ربه والسياحة نبيل قسيس واإلعالمعريقات 

وممثلين عن الواليات  ،ووزير خارجية النرويج الذي ترأس بالده اللجنة ،مدير وزارة المالية

ية وصندوق النقد الدولي واألمم المتحدة وروسيا وكندا واليابان والسعود ،المتحدة واالتحاد األوروبي

  .159وسفراء مصر واألردن وتونس
  

مليار دوالر للسنة المالية  1.5الدول المانحة بمساعدات تصل إلى  ،طالب الوفد الفلسطيني

وقد دعت لجنة التنسيق العليا للدول المانحة في ختام اجتماعها في لندن  ،2004الممتدة حتى نيسان 

غالق والحصار عن األراضي الفلسطينية ورحبت بقرار الرئيس الحكومة اإلسرائيلية إلى رفع اإل

عرفات استحداث منصب رئيس الوزراء واستمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في خطوات 

  .160اإلصالح

                                                 
  .19، ص1جريدة القدس، ص. مليار دوالر مساعدة للفلسطينيين 1.2الدول المانحة تقدم ): نيسان 26، 2002). (وكاالت /أوسلو( 158
موقع مركز اإلعالم . عم الدول المانحة واإلصالح ويلتقي مندوبي الرباعيةوفد فلسطيني يبحث في لندن غدا د). 2003(وكاالت أنباء  159

  الفلسطيني
http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=684&cat=2&opt=1                                              

  .موقع جريدة الشرق األوسط. مليار دوالر 1.5الفلسطينيون يطالبون اجتماع لندن  ب ). 2003.(الجندي، عمار 160
www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno                                                                                          
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 جاء هذا االجتماع أول اجتماع ضمن ثالث اجتماعات عقدت في لندن على مدار يومي الثالثاء

شباط على مستوى  19 األربعاءيوم  جاء االجتماع الثانيث حي ،األربعاء لبحث الشأن الفلسطينيو

قامت به السلطة في هذا االجتماع بعرض ما حيث قام الوفد الفلسطيني  ،لإلصالحاللجنة الدولية 

بمساعدة العالم لوقف التخريب الذي طالب الوفد الفلسطيني ثم  إصالحات منالوطنية الفلسطينية 

للجنة الرباعية على مستوى وكان اجتماع  األربعاءيوم عقد أيضا لث االجتماع الثاو إسرائيلتمارسه 

والجداول  ،تنفيذلل آلياتاالجتماع العمل الفوري والسريع لطرح  وطالب الوفد الفلسطينيالمندوبين، 

 إنهاء إلىواستئناف عملية السالم وصوال  ,161الزمنية والمراقبين الدوليين لتنفيذ خريطة الطريق

  .162الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإقامة ائيلياإلسراالحتالل 
  

IV.1. 8.  2004اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بالدول المانحة  

بتاريخ في أسلو  شارك في اجتماع اللجنة الخاصة بتنسيق المساعدات للسلطة الفلسطينية

لي، كما شارك فيه ممثلون عن الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدو 8/12/2004

جاء  هذا االجتماع  ،إسرائيليون وفلسطينيون، في أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ عام مسئولون

  .عرفات بعد شهر تقريباً على وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر
  

 ،163به الفلسطينيينلوهو المبلغ الذي ط مليون دوالر 300وما يقارب مليار ب تعهد المانحين 

منظمة  أعلنتمليون دوالر، في حين  330عن مساعدات بقيمة  األوروبيحاد االتحيث أعلن 

مليون دوالر، والنرويج بقيمة  55عن مساعدات بقيمة ) ECHO( األوروبية اإلنسانيةالمساعدات 

مليون دوالر،  33مليون دوالر، وكندا بقيمة  55للتنمية بقيمة  اإلسالميمليون دوالر، والبنك  75
                                                 

محادثات لتوصل إلى كان هدف المبادرة لبدء . الشرق األوسطخريطة الطريق هو االسم الذي أطلق على مبادرة سالم في  161
  2005بحلول  فلسطينيةحل نهائي لتسوية سلمية من خالل إقامة دولة 

  .الجندي، مصدر سابق 162
  مركز اإلعالم الفلسطيني .اجتماع لجنة التنسيق الخاص بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني). 2004. (أخبار163

http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=2123&cat=2&opt=1                                                                
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خالل المؤتمر عن  فقد أعلنتالواليات المتحدة أما  ،مليون دوالر 50 ـي فتعهد بأما البنك الدول

ماليين دوالر لدعم  5 إلى إضافةمليون دوالر للخزينة الفلسطينية،  20مساعدة استثنائية بقيمة 

ماليين دوالر لدعم  5النرويج عن مساعدة خاصة بقيمة  أعلنت كمااالنتخابات وتمويل المراقبين، 

  . 164عن مليون ونصف المليون لدعم المراقبين أعلنتة، واليابان الخزين
  

لقد تقرر في المؤتمر إرسال مراقبين دوليين لمراقبة االنتخابات الفلسطينية من قبل كل من 

عن  أعلنمن  أولالذي كان  األوروبياالتحاد  إلى إضافةهذا  ،المتحدة وكندا واليابان الواليات

ركون في االجتماع على ضرورة أن تتخذ إسرائيل عددا من اإلجراءات وأكد المشا .مراقبين إرسال

التي تنهي ما تفرضه على األراضي الفلسطينية من إغالقات، وأن ترفع القيود التي تقيد حركة 

وطالب المجتمعون السلطة  .الفلسطينيين، وأن تخفف األوضاع اإلنسانية السيئة للفلسطينيين

المجتمعون  كما هنأ ،ي مجاالت اإلصالح القضائي واألمنيالفلسطينية بمضاعفة جهودهم ف

  .الفلسطينيين باالنتقال السلس للسلطة الذي أعقب وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

  

IV.1. 9.  2005مؤتمر لندن  

علقت السلطة  حيث ،دولة أجنبية وعربية 23وبحضور   2005 آذارفي شهر مؤتمر لندن عقد 

عليه آماالً كبيرة لتمويل اإلصالحات االقتصادية واإلدارية والسياسية  طينيةالفلسالوطنية 

مليون دوالر لدعم السلطة الفلسطينية خالل عام  200و، تعهد المانحون بتقديم نحو مليار 165واألمنية

                                                 
   .المتحدة مركز أنباء األمم. الرسن يشارك في اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بالمساعدات). 2004.(وكاالت أنباء 164

www.un.org/arabic/av/radio/news/2004/n0412080.htm                                                                          

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: بيروت. مختارات من الوثائق الفلسطينية). 2006(صالح، محسن، سعد، وائل  165
  57-54ص ص 
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الحكم والتنمية االقتصادية واألمن،  :هذه المساعدات في مجاالت مختلفة أهمها وركزت، 2005166

وتوزعت التعهدات حسب  يزانية، بحيث أنشئ ما يعرف بالصندوق اإلنمائي لإلصالح،ودعم الم

 391مليون دوالر، الواليات المتحدة األمريكية  325مصدرها على اإلتحاد األوروبي بما قيمته 

مليون دوالر،  91مليون دوالر، وايطاليا  58.5مليون دوالر، ألمانيا  90مليون دوالر، اليابان 

عهدات توزعت على الدول العربية،  وصفت نتائج المؤتمر بأنها ايجابية من حيث إعطاء وباقي الت

السلطة الفلسطينية الفرصة في عرض رؤيتها للبرامج المختلفة لبناء المؤسسات الفلسطينية القائمة 

على الديمقراطية واإلصالح والتطوير، وقد حصلت السلطة الفلسطينية على الدعم السياسي 

استعرضت السلطة الفلسطينية من خالل المؤتمر المعاناة التي  لقد، 167دي من المؤتمرواالقتصا

إنعاش االقتصاد  وأكدت أنيعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة للحصار واإلغالق والتدمير اليومي، 

الفلسطيني يعتمد على إنهاء نظام اإلغالق والقيود، التي تفرضها إسرائيل على حركة األشخاص 

بمجموعة من التعهدات على الصعيد  التزاماً السلطة الفلسطينية أمام المجتمعين متوقد ،ائعوالبض

 التوصيات المالية للبنك الدولي، اتخاذ مزيد من اإلجراءات لمكافحة الفساد وتنفيذ االقتصادي، أهمها

القطاع  النهوض باألوضاع القانونية وتلك المتعلقة بأنشطةووضع خطة متوسطة المدى للتنمية، و

كما ، على تلبية التزاماتها العالقةالجهات المانحة وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بحث الخاص، 

  . 2005168تم تحديد موعد الجتماع المانحين في نهاية حزيران من عام 
  

                                                 
مركز . تطلب مسارا سياسيا ووقف االستيطان والجدار ومصدرة األراضيالنجاح األمني ي: أبو مازن ). 2005). (مؤلف مجهول( 166

  .اإلعالم الفلسطيني
http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=1261&cat=4&opt=1  

  

مؤتمر لندن إلصالح المؤسسات الفلسطينية ينعقد اليوم وسط توقعات بدعم سياسي و مالي واقتصادي ). ذارآ 1، 2005. (وكاالت أنباء 167
  .1ص . جريدة القدس. للسلطة

   وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانيةموقع . وقائع مؤتمر لندن). 2005. (وكاالت أنباء168
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front                                                                                                            
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اإلصالحات األمنيـة بعيـداً عـن القضـايا     المؤتمر قد ركز على اعتبروا أن  بعض المراقبين

  .169السياسية
  

IV.1. 10.  2007اجتماع لجنة االرتباط الخاصة للدول المانحة في نيويورك  

الفلسطينية اجتماعا  الوطنية بتقديم مساعدات الدول المانحة للسلطة االرتباط الخاصة لجنةعقدت 

من كندا، مصر، اإلتحاد  وفودبحضور ، على مستوى وزاري 2007ا���ل 23بتاريخ في نيويورك 

البنك الدولي  اليابان، األردن، روسيا، المملكة العربية السعودية، تونس،األوروبي، إسرائيل، 

  .170والواليات المتحدة
  

وزير و، اإلعالموزير و سالم فياض، .الفلسطيني د الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء حضر من

ن وزير كل م هذا االجتماع  وترأس .المتحدة لدى األممالوطنية الفلسطينية وممثل السلطة  ،التخطيط

  .مون خارجية النرويج وسكرتير األمم المتحدة بان كي
  

 ستبقى في ظل االحتالل متعثرة،في فلسطين  وأكد الوفد الفلسطيني للجنة الدولية أن عملية التنمية

عملية السالم العادل  الذي يستوجب تفعيل دور الدول المنضوية في عضوية اللجنة، لدعم األمر

المناسبة للتنمية  فتوفير الظرو الفلسطينية المستقلة، وذلك من أجلالدولة  وإقامةوالشامل، 

  .171المستدامة
  

المؤقتة للدول المانحة، بنيويورك،  وأجمعت كل األطراف المشاركة في اجتماع لجنة االرتباط

زخما وقوة دافعة إيجابية لحل الصراع  الفلسطيني سيشكل االقتصاديعلى أن تحسين الوضع 

                                                 
  .1ص. األيامجريدة . نعقد اليوممؤتمر لندن للمانحين ي). آذار 2، 2005. (ب.ف.ا 169
  .موقع البنك الدولي. تنفيذ خطة اإلصالح و التنمية). 2008). (مؤلف مجهول( 170

www.unicef.org/arabic/media/24327_37991.html                       
                                                                                                                                                       

  .مصدر سابق, موقع البنك الدولي 171
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الخاصة للدول  اجتماع لجنة االرتباط  بين التحليل الذي قدم فيو، يةدولة فلسطين والعمل على إقامة

 من قبل البنك الدولي انه لتحقيق تحسين األوضاع في األراضي الفلسطينية ال بد من القيامالمانحة 

هذه  إجراءات متوازية من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل والدول المانحة، ولكي تعتبرب

أن القيود التي تفرضها  مؤكدين ،تتناول الشعب الفلسطيني بأكمله  ءات فعالة يجب أناإلجرا

عاملين رئيسيين ومعيقين إلحراز  على حرية الحركة في كل من الضفة وقطاع غزة كانتا  إسرائيل

إسرائيل بناء جدار  توقف أن، كما أكدت كل األطراف على ضرورة فلسطيني نمو اقتصادي

والوصول لألفراد والخدمات  المستمر للمستوطنات، ورفع القيود على حرية الحركةوالنمو   التوسع

  .والبضائع
  

لتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني برئاسة  وأكدت لجنة االرتباط المؤقتة للدول المانحة

سالم .د ودعمها وتأييدها للحكومة برئاسة ،الدولتين النرويج، على التزام أعضائها القوي نحو حل

الحكومة  ، كما أشادت بجهودإعدادهاالطموحة التي تعكف على  اإلصالحياض، وخططها وبرامج ف

مشددة على  الفلسطينية الشرعية لمنع أي انهيار أو كوارث اقتصادية ومعيشية في قطاع غزة،

  .172هناك األوضاعوجوب عدم توقف المشاريع التنموية في قطاع غزة رغم صعوبة 
  

 االقتصادلمنعقدة على السعي بنشاط لتطبيق أجندتها من اجل إنعاش الخاصة ا اتفقت اللجنة

 أن دعم الموازنة هو أمر جوهري من أجل اإلبقاء على المؤسسات كما أكدت والتنمية، الفلسطيني

في  2007نعقد في تشرين األول الذي سوف ي مؤتمر السالم إلىوقد تم النظر  ،الفلسطينية القائمة

يث اعتبر مسارا إيجابيا إلعادة تأسيس وإحراز تقدم في مبادرات السالم الرضا ح بعينانابوليس 

  .الصراع وحل

                                                 
  . 1ص. قدسجريدة ال. اللجنة الرباعية تأمل بتمويل الحكومة الفلسطينية العام المقبل). أيلول 24، 2007. (رويترز 172
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الحكومة الفلسطينية لتلبية  اتفقت األطراف على ضرورة تقديم دعم إيجابي إضافي من اجل دعمو

وضرورة دعم خطة اإلصالح والتنمية التي تنوي السلطة  ،االقتصادياحتياجاتها وإنعاش القطاع 

  ،2007الفلسطينية تقديمها لمؤتمر باريس للمانحين في السابع عشر من تشرين ثاني الوطنية 

التي تمثل  عملية إصالح وتنمية االقتصاد الفلسطيني ومؤسساته بما في ذلك غزة استمرارية لضمان

وحتى تنجح تلك العملية كان ال  ،هذه الخطةمن الشعب الفلسطيني من خالل تطبيق % 40نسبة تبلغ 

 الدول المانحة على الخطة المذكورة ودعمها من خالل الجهود اإلسرائيلية المتمثلة موافقة بد من

والى  بالتخفيف من القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع داخل الضفة الغربية وقطاع غزة

  .173الخارج
  

وارد المبعوث الخاص للجنة الرباعية توني بلير، وتفويضه بمسؤولية البحث عن م تم تكليف

الموجودة  وآليات توصيل الدعم في األراضي الفلسطينية المحتلة تماشيا مع الوكاالت الرئيسة مالية

األداء الحكومي في إطار  وقد التزمت السلطة الوطنية أيضا بالعمل على تحسين ,في السلطة الوطنية

ي ذلك القانون والنظام، الحكومية بما ف تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الوظائف

 عن كل األطراف أعربتو  ،والالمركزية للوظائف الحكومية المالي، اإلدارة العامة االستقرار

تدهور الوضع في قطاع غزة، وتدهور الوضع اإلنساني والتبعية وتآكل  مخاوفها مع استمرار

  .174االقتصاد

                                                 
  .موقع البنك الدولي. تنفيذ خطة اإلصالح و التنمية). 2008). (مؤلف مجهول( 173

http//www.worldbank.org                                                                                                                                                                                
  .المصدر نفسه 174
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IV.1. 11 . 2007مؤتمر انابوليس   

الثاني نوفمبر مؤتمر  من تشرين 27ريلند األمريكية يوم الثالثاء عقد في أنابوليس بوالية م

لسلطة الفلسطينية محمود ا ورئيس أولمرت يهودأنابوليس بمشاركة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  .175العديد من الزعماء العرب والمسلمينمن ضمنهم , من زعماء العالمكبير د عباس وعد
 

ي جورج بوش ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود وكان البيان المشترك للرئيس األمريك

عباس أبو مازن ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يهود اولمرت يتضمن العديد من نقاط التفاهم المشتركة 

  :  بين األطراف كانت على النحو التالي 

على وضع حد لسفك الدماء والمعاناة وعقود من  هموعزم همإصرار عبرت جميع األطراف -1

؛ وعلى بدء عهد جديد من السالم، القائم على الشعبين الفلسطيني واإلسرائيليبين  عالصرا

وعلى نشر ثقافة السالم  ,والكرامة واالحترام واالعتراف المتبادل الحرية واألمن والعدل

التصدي ألعمال اإلرهاب والتحريض سواء ارتكبها فلسطينيون أو  والالعنف، وعلى

  .إسرائيليون

 فقد هدف حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسالم سعيا لتحقيقو -2

من , على إطالق المفاوضات الثنائية فورا وبحسن نية الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني وافق

معاهدة سالم تحل جميع القضايا العالقة بما في ذلك كافة القضايا الجوهرية  أجل التوصل إلى

 .على ذلك اتفاقيات سابقة استثناء، كما نصت دون

مكثفة ومستمرة  الدخول في مفاوضات عزمهما اإلسرائيليأكد الطرفان الفلسطيني و -3

 .2008نهاية العام  ببذل كل جهد مستطاع من أجل التوصل إلى اتفاق قبل وتعهدا  ,ومتواصلة

                                                 
175 www. quran.maktoob.com/vb/quran.  
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 رئيس وفد كل طرف من ستجتمع لجنة توجيه بقيادة مشتركة من قبل, لتحقيق هذا الغرض -4

, لجنة التوجيه خطة عمل مشتركة بحيث تضع, الطرفين وبصورة مستمرة كما هو متفق عليه

يرأسها  على أن, فة القضاياعلى عمل طواقم المفاوضات لمعالجة كا إضافة إلى قيامها و إشرافها

 .176 ممثل رفيع المستوى من كل طرف

  .2007كانون أول / ديسمبر 12ستعقد لجنة التوجيه أول جلسة لها يوم   -5

, نلقاءاتهما على أساس مرة كل أسبوعي سيواصالن, الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت -6

مساعدة ممكنة لدفع تلك المفاوضات إلى  بهدف تقديم كل ,لمتابعة سير ومجرى المفاوضات

  .األمام

 خريطة بموجب في تنفيذ االلتزامات المترتبة على كل منهما الطرفان أيضا بالشروع فوراً التزم -7

   حدا ويضع, حل دائم يتمثل بوجود دولتين إلىالقائمة على العمل من أجل التوصل  ,الطريق

 2003ن نيسا/أبريل 30يوم  فيبناء على قرار الرباعية الدولية , للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

أمريكية فلسطينية إسرائيلية بقيادة  الطرفان على تشكيل آلية اتفقكما  ,المتعلق بخارطة الطريق

 .الطريق بغية متابعة تطبيق خريطة, الواليات المتحدة

أن  إلى  ,بمواصلة تنفيذ االلتزامات المترتبة على خريطة الطريق كما قدم الطرفان التزامهما -8

بوفاء كال  وستقوم الواليات المتحدة بالمراقبة والحكم فيما يتعلق. يتوصال إلى معاهدة سالم

  .الجانبين بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق

خاضعا  سوف يكون, فإن تطبيق معاهدة السالم المستقبلية, وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك -9

  .لتطبيق خريطة الطريق كما تقضي بذلك الواليات المتحدة

  

                                                 
  .13750العدد , الثالثاء , 27/11/2007:  القدسجريدة : انظر  176
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IV.1. 12 .2007للمانحين من اجل الدولة الفلسطينية مر باريس مؤت  

حيث اعتبر امتداداً لمؤتمر  ،2007كانون أول من عام  17عقد مؤتمر باريس للمانحين في 

وهدف إلى تعبئة جهود المانحين لتوفير الدعم المالي والسياسي للسلطة الوطنية  ،نابوليسأ

   .لحياةوالذي يمكنها من بناء دولة قابلة ل ،الفلسطينية
  

هناك ثالثة نواب للرئيس يمثلون النرويج والمفوضية  وكانفرنسا أعمال المؤتمر  ترأست

  . األوروبية والممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير
  

الشرق أوسطية  بية ودولة ومؤسسة وهيئة دولية كان أبرزها البلدان العر 90حضر المؤتمر 

والبلدان التي تتواجد فيها جاليات كبيرة  ،تحاد األوروبيدولة عضو في اال 27و مجموعة الثمانيةو

المصرف و ،وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،ةمن اصل فلسطيني والمفوضية األوروبي

وحضر من الجانب الفلسطيني  ،ومنظمة األمم المتحدة ،وصندوق النقد العربي ،األوروبي لالستثمار

ض إضافة إلى أربعة وزراء آخرين الوزراء سالم فياالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 

  . 177خمس عشرة شخصية فلسطينية من الوفد المرافقو
  

لألعوام  التنمية واإلصالح مليار دوالر لتنفيذ خطة 5.6طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية نحو 

 وأربع مائة مليار سبعةقيمتها إلى  وصلت استطاعت الحصول على تعهداتو ،2010 - 2008

 أمريكيمليون دوالر  550بتقديم  األمريكيةحيث تعهدت الواليات المتحدة  ،دوالر أمريكي مليون

 ألمانياوتعهدت  .2008عام لمليون يورو  447فتعهدت بتقديم المفوضية األوروبية أما  ،2008للعام 

   . رمليون دوال 150مساعدة بقيمة  بتقديماليابان  وتعهدت ،2010حتى مليون يورو  200بدفع 

                                                 
 .1ص.  جريدة القدس. رئيس عباس التقى ساركوزي و سعود الفيصل و ليفنيال). كانون أول17، 2007. (العمري، امجد177
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مليون دوالر ستخصص لمشاريع تنموية مثل إنشاء مؤسسات أو بناء   290أعلن المؤتمر أن 

مليون دوالر ستذهب للمساعدات اإلنسانية عبر وكالة األمم المتحدة لغوث  115تجهيزات وأن 

  . وبرنامج األغذية العالمي ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة) أونروا(وتشغيل الالجئين 
  

أعدته السلطة التي  2010- 2008اإلصالح والتنمية  خطةى جدول أعمال المؤتمر كقاعدة له تبن

  .2007تشرين ثاني  /نوفمبر 16العريضة في  اجرى عرض خطوطه تيالوطنية الفلسطينية وال
  

فيما يتعلق بتوفير  ,ركز مؤتمر باريس بشكل خاص على األولويات على المدى القصير

فلسطيني وتنفيذ تدابير سريعة وفعالة ميدانيا من شأنها تحسين الحياة اليومية االستقرار لالقتصاد ال

كما تطرق المؤتمر إلى تنفيذ تدابير خاصة  ،للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة

وكان مما  ،بتنقل األشخاص والسلع في األراضي الفلسطينية بحيث كان ذلك امتداداً لمؤتمر انابوليس

والذي اقله كان  المؤتمر هو العدد الضخم للوفود المشاركة والمستوى التمثيلي لهذه الوفود ميز

إضافة إلى اللقاءات الثنائية والجماعية السياسية التي كانت على هامش اللقاء وحضور  ،وزاري

  .178الرؤساء والمؤسسات الدولية
  

بعة الحثيثة للدول المانحة من اجل أكدت رئاسة المؤتمر والمتمثلة في فرنسا بأنها ستقوم بالمتا

كما أكدت فرنسا أن  ،وان على السلطة أن تعمل على تنفيذ الخطة بحسب المقدمة ،الوفاء بالتزاماتها

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيتابعان تنفيذ الخطة وسيتم رفع تقارير لهيئة المؤتمر كل ثالثة 

  .شهور عن سير العمل
  

  يل بتخفيف إجراءاتها األمنية من اجل تسهيل حركة البضائع والمواطنين وتم الطلب من إسرائ

  . 179واألموال وعدم المساس بالمشاريع
                                                 

   ملتقى الفتحاويالموقع  . 2007أجندة مؤتمر باريس ). 2007. (مؤلف مجهول178
www. fatehforums.com                                                                                                                  

  .1ص. دنيا الوطن جريدة). كانون أول 15، 2007. (وكاالت أنباء179
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IV.1. 13.  2008مؤتمر لندن    

لبحث التقدم في خطة اإلصالح   2008-5 -2عقد اجتماع وزاري للدول المانحة في لندن بتاريخ 

لفة بما فيها إسرائيل تجاه إنجاح هذه الخطة، وعقد والتنمية الفلسطينية، والتزامات اإلطراف المخت

هذا االجتماع بناء على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية وكانت مناسبة لعرض ما حققته السلطة 

الوطنية الفلسطينية على طريق تنفيذ خطة اإلصالح والتنمية وتم مناقشة التزامات الدول المانحة 

  .باريس تجاهها وفقا لما تعهدت به في مؤتمر
  

والواليات المتحدة األمريكية وروسيا  جكما شارك في االجتماع وزراء خارجية النروي 

وبريطانيا ومصر وإسرائيل واألمين العام لألمم المتحدة والممثل األعلى للسياسة الخارجية في 

  .االتحاد األوروبي وممثل اللجنة الرباعية الدولية
    

لسطيني رئيس الوزراء وممثلون عن مكتب الرئاسة ووزارة وشارك في االجتماع عن الجانب الف

  .180المالية والخارجية والتربية والتعليم وسلطة الطاقة
  

في هذا المؤتمر انتقدت وزارة الخارجية األمريكية تقاعس بعض الدول العربية الغنية عن دفع 

     .181"اقل ما يمكندفع "األموال التي وعدت الفلسطينيين بها متهمه هذه البلدان بالسعي إلى 
 

مختلف الدول بالوفاء بتعهداتها  التي شاركت في هذا المؤتمر طالبت اللجنة الرباعية الدوليةو

اللجنة بياناً تشجع فيه الدول العربية على الوفاء  وأصدرتلمساعدة السلطة الفلسطينية مالياً، 

  .بالتزاماتها السياسية والمالية

                                                 
جريدة  . مؤتمر المانحين يعقد اليوم في لندن و النرويج تتوقع إجراءات تخفيف اسرائبلية). أيار 2، 2008. (ارنؤوط، عبد الرؤوف 180

 .1ص األيام،
  .المصدر نفسه 181
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بتقديم  2007رب تعهدوا في مؤتمر باريس في كانون األول المانحين الع أنوتظهر األرقام  

مليون دوالر، في المقابل دفع  153مليون دوالر لدعم ميزانية السلطة، لم يدفع منها سوى  717

وحثت لجنة كما  .تم التعهد بها مليون دوالر 835اصل مليون دوالر من  502مانحون آخرون 

لمشاريع محددة تأخر  أصالالمخصصة  األموالجيه تو إعادة«المانحين الجهات المانحة على 

  .182وضعها موضع التنفيذ بسبب تدهور األوضاع الميدانية
  

IV.1. 14 . 2008 )برلين(مؤتمر الدول المانحة لدعم فلسطين  

في  قطاع العدالة واألمنعقد في العاصمة األلمانية برلين مؤتمر للدول المانحة  لتعزيز 

دولة وجهة  40ر وحضسة وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينماير وببرئا ،األراضي الفلسطينية

ويمثل الرباعية الدولية توني  ،كان من بينها وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس ،مانحة

 ،واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ،ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ،بلير

ورئيس لجنة المفاوضات  ،فلسطيني حضر رئيس الوزراء الدكتور سالم فياضومن الطرف ال

  .183الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات
  

التي قدمت من قبل السلطة الوطنية بدورها مشاريع التمويل  الوفود المشاركة في المؤتمر  أقرت

لشرطة واألمن وتجهيزها، وتأهيل قضاة وإعادة بناء كان من بينها تدريب قوات ا التيوالفلسطينية 

  .تصالالوتطوير شبكات ا ،2011المحاكم والسجون بحلول العام 
  

أعلن االتحاد األوروبي انه سيرفع عدد عناصر بعثة التنسيق لدعم الشرطة الفلسطينية التي كما 

وكان  ،قانونيا قاضيا وخبيرا 20بإرســال فرد  53إلى  فرد 33من  2006شكلها في العام 

                                                 
.                                                                                               موقع المركز اإلعالمي الفلسطيني. يوفر مليارات الدوالرات للفلسطينيينمؤتمر باريس للمانحين س). 2007. (أخبار182

http://www.palestine-pmc.com/arabic                                                                                                         
جريدة  .مؤتمر برلين لدعم األمن الفلسطيني يدعم إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل). حزيران 25، 2008. (وكاالت/برلين 183

 .1ص. القدس
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ولكن  2010و 2008مليون دوالر، لتنفيذ مشاريع تمتد بين العامين  184الفلسطينيون قد طلبوا 

  .184مليون دوالر  242المؤتمر قدم وعود ب 
  

 ،لقد أكد  المشاركون في هذا المؤتمر الدولي إخالصهم لفكرة إقامة الدولتين فلسطين وإسرائيل

قضائية الفلسطينية سيعود بالفائدة والربح في نهاية المطاف أن تطور االقتصاد والمنظومة الو

ودعت اللجنة الرباعية إسرائيل إلى تنفيذ  ،اقتصاد الدولة الفلسطينية وخدمة شعبها وسيسمح بازدهار

والتي تسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وأكد على  ،"خارطة الطريق"التزاماتها الواردة في 

تتطلب من األطراف اإلمتناع عن القيام بأعمال أحادية تسبق  "خارطة الطريق"وجه الخصوص بأن 

وأنه من أجل تنمية االقتصاد الفلسطيني ينبغي السماح  .الوضع النهائي لألراضي الفلسطينية

  .للفلسطينيين التنقل بحرية في أراضيهم، وعدا ذلك يتعين على فلسطين أن تضمن أمنها بنفسها
  

يام السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ورحب المشاركون بق

  . 185واإلتحاد األوروبي بتشكيل فريق من االختصاصيين مهمته متابعة وتنفيذ ما تم االتفاق عليه 
  

IV.1. 15 . 2009المؤتمر الدولي إلعادة اعمار قطاع غزة  

وجاء هذا المؤتمر ة شرم الشيخ المصرية اعمار قطاع غزة في مدين إلعادةعقد المؤتمر الدولي 

نتيجة الدمار الذي أصيب به قطاع غزة  ،2009 آذار 2بمبادرة من جمهورية مصر العربية، يوم 

التي نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي واستمرت على مدى ثالثة " الرصاص المصبوب"من عملية 

شهيداً  1350خلفت أكثر من و 2009كانون ثاني 18وحتى  2008كانون أول  27أسابيع من 

                                                 
في " القانون مؤتمر برلين لدعم األمن المدني الفلسطيني وسيادة"قرارات في : دعم الشرطة الفلسطينية ). 2008. (إولريك هايتمولير184

  .وقع الشرفة. 2008يونيو / حزيران
www. al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/ar/.../2008/.../feature-01                                                            

  .34ص.   وكاالت، مصدر سابق/ برلين185
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المرافق العامة وإضافة إلى دمار العديد من المباني والبنى التحتية  ،جريح 5500فلسطينياً و

  .المدارس وحتى المستشفياتو
  

االعمار للشعب  بهدف االستجابة الحتياجات اإلغاثة الفورية وإعادة وجاء هذا المؤتمر 

تعهدات في المؤتمر قدمت و ،العسكري اإلسرائيليالفلسطيني في قطاع غزة في أعقاب الهجوم 

بحيث يتم مليار دوالر لمساعدة االقتصاد الفلسطيني وإعادة اعمار قطاع غزة  4.481 إلىوصلت 

تعهدت دول على مبالغ سابقة كانت قد  تأكيد إلى إضافة ،تقديمها على دفعات وعلى مدى عامين

مليار دوالر  5.2تم التعهد بها في هذا المؤتمر إلى وبذلك وصلت إجمالي المساعدات التي  ،بتقديمها

  .186أمريكي
  

 ،إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ،منظمة إقليمية ودولية 16ودولة  71شارك في المؤتمر 

ورئيس السلطة الوطنية  ،وكان من ضمن الحضور األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

والرئيس المصري حسني مبارك ووزيرة  ،وزرائه سالم فياضورئيس  ،الفلسطينية محمود عباس

رئيس الوزراء و ،والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ،نالخارجية األمريكية هيالري كلينتو

 وطالب المؤتمرون بضرورة فتح ،واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،االيطالي برلسكوني

 المبلغ الذي لقد كان والتوصل إلى وقف دائم إلطالق النار،المعابر المؤدية إلى قطاع غزة،  إسرائيل

   .187عليهالحصول السلطة الوطنية الفلسطينية  تتوقعقدمته الدول المانحة أكبر مما كانت 

أعلنت الواليات المتحدة األمريكية على لسان وزيرة خارجيتها هيالري كلينتون أن بالدها 

مليون دوالر إلعادة اعمار قطاع غزة  300ص بحيث تخص مليون دوالر، 900ستساهم بمبلغ 

                                                 
  .1ص. جريدة القدس. مليون دوالر خالل عامين 5200مؤتمر شرم الشيخ يتعهد بدفع ). آذار 20093. (وكاالت أنباء/القاهرة 186
جريدة . خطة الحكومة والياتها المقترحة للتمويل المشاركون في مؤتمر شرم الشيخ اعتمدوا). آذار 3، 2009. (ارنؤوط، عبد الرؤوف 187

  .1ص. األيام
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إلى عدم  تمت اإلشارةوقد  ،مليون دوالر لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 600و

كما أشار  ،2007التزام الدول المانحة بما تم االتفاق عليه في مؤتمر المانحين في باريس 

كيفية إقناع إسرائيل في إزالة قيودها عن والمجتمعون إلى الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة 

  .دخول مستلزمات االعمار إلى القطاع
  

، "لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة الخطة الوطنية الفلسطينية"وعرضت السلطة الفلسطينية  

ورحب المشاركون بالخطة  األطراف الدولية األخرى، والتي تمت صياغتها بالتشاور مع عدد من

وإعادة االعمار لغزة، والتي تمثل االستجابة التي تمت بالتنسيق  ية الوطنية لإلغاثة المبكرةالفلسطين

 الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين إزاء الدمار الذي لحق بالفلسطينيين في بين السلطة الوطنية

الفلسطينية  كما أكدوا على أن الخطة ترتبط بشكل واضح باألولويات التي عرضت في الخطة .غزة

 2007ديسمبر  لإلصالح والتنمية والتي تم إطالقها في مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في

والمانحين لالستجابة  وشددوا على أن الخطة ستمثل األساس لحشد موارد وجهود المجتمع الدولي

  .2010188 – 2009لالحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية لعامي 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .21ارنؤوط، مصدر سابق، ص 188
  



122 
 

IV.2. الخطط الفلسطينية للتنمية التي قدمت لمؤتمرات الدول المانحة: المبحث الثاني  

  

  مقدمة 

خطط التنمية الشاملة التي تقوم بها حكومات الدول المختلفة هي األداة والوسيلة لتحقيق  تعتبر

ستغالل األمثل األهداف العليا لشعوبها بما يتالءم مع رؤية هذه المجتمعات لمستقبلها وبما يتالءم مع اال

وقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية وضع العديد من الخطط والبرامج  للموارد الطبيعية والبشرية،

التنموية واالقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية لمواجهة المشاكل االقتصادية واالجتماعية 

 إنوقطع هذه العالقة  اد اإلسرائيلي،معظم هذه الخطط ترتكز على تقليل االعتماد على االقتص وكانت

أمكن، وتوفير بنية تحتية مالئمة لعملية التنمية االقتصادية، ومعالجة التشوهات الهيكلية الموجودة في 

معالجة مشاكل الفقر والبطالة، وتوفير الخدمات االجتماعية المالئمة والبنية االقتصادية الفلسطينية، 

يما يلي عرض للبرامج والخطط التنموية التي قامت السلطة وف .189كالتعليم والصحة واإلسكان 

  : الوطنية الفلسطينية بوضعها
  

IV.2. 1.  2000 -1994البرنامج اإلنمائي االقتصادي الفلسطيني   

البرنامج اإلنمائي االقتصادي  سميكانت أولى محاوالت وضع خطط تنموية على شكل برنامج 

يف هذه الخطة والتي وضعت من قبل الدائرة االقتصادية وقد قدرت تكال ،2000 -1994الفلسطيني 

وكان الهدف من دوالر أمريكي،  مليار 11.6حوالي بفي منظمة التحرير الفلسطينية في تونس 

 إعادة بناء االقتصاد الفلسطيني، وكانت تقوم على افتراضات واستراتيجياتوضع هذه الخطة هو 

  :كان من أهمها 

  .لهيكلية واإلختالالت وتوسيع االختناقات في االقتصاد الفلسطينيمعالجة التشوهات ا :أوال 
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  .خلق فرص عمل وتقليل البطالة: ثانياً

   .تطوير البنية التحتية: ثالثا

  .تشجيع قطاع التصدير : رابعاً

  .تطوير قطاع اإلسكان: خامساً  

واقعية بعض  وعدم ،ولكن هذا البرنامج لم يطبق بسبب عدم توفر التمويل الالزم لهذا البرنامج 

صاد تفي وقت يرزح االقإستراتيجية تشجيع قطاع التصدير،  ذكر البرنامج  االفتراضات، فمثال

حت االحتالل وال يتمتع بسيادة سياسية أو اقتصادية وال يتمتع ببنية تحتية مالئمة وال الفلسطيني ت

   . اتفاقية باريس االقتصاديةبسب قيود 190يتمتع بهيكلية اقتصادية تساهم في االكتفاء الذاتي أصال 
  

IV.2. 2 . 1996إستراتيجية التنمية االقتصادية   

قدمت السلطة الوطنية للدول المانحة في المؤتمر الخاص بالمساعدات االقتصادية المقدمة  

وكانت هذه هي المحاولة ، إستراتيجية للتنمية االقتصادية 1996 كانون ثاني 9للشعب الفلسطيني في 

  : وكانت من أهم افتراضاتها اآلتي  ،مليون دوالر 550وضع خطة تنموية شاملة بقيمة  الثانية في

  .قيام النشاط االقتصادي في فلسطين على أساس مبدأ السوق الحر: أوال 

  التوجه نحو التصدير: ثانياً

اقتصاد تحرر من احتالل جزئيا ال الن أي  ،ولكن كال االفتراضين اصطدما بالواقع الفلسطيني 

العربية واألجنبية، وتوفير  االستثماراتتشجيع يحتاج إلى مكن أنّ يعتمد على نفسه مباشرة، بل ي

 نأن أي اقتصاد قبل أ كمايتجه إلى الخصخصة،  نالمالئمة قانونيا وتنظيميا ال أ االستثماريةالبيئة 
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توفير البنية ونتاج، يكون لديه اكتفاء ذاتي أو على األقل قدرة تنافسية في اإل نيبدأ بالتصدير يجب أ

   .191التحتية الالزمة لعملية التنمية
  

IV.2. 3 . 1997البرنامج االستشاري العام لسنة  

وهي عبارة عن وثيقة قدمتها السلطة الوطنية للدول المانحة في مؤتمر المجموعة االستشارية 

لطة الوطنية والذي أعدتها الس ،1996لمساعدة الشعب الفلسطيني والذي عقد في تشرين الثاني 

الفلسطينية بالتنسيق مع الدول المانحة والبنك الدولي واألمم المتحدة من خالل آليات التنسيق 

  .المحلية
  

على نفس مبادئ الوثيقة السابقة في المحاولة الثانية، غير أنها تضمنت هذه الوثيقة وقامت  

وملحة والتي تعتبر أساسية وقائمة لمشاريع ذات أولوية عاجلة  ،1997برنامجا استثماريا لسنة 

  :مليون دوالر موزعة على أربعة قطاعات رئيسة هي 845لعملية التنمية الفلسطينية وتقدر قيمتها 
  

  .البنية التحتية االستثمار في  :أوالً 

يز األرضية لنمو اقتصادي هيتضمن العناصر األساسية للبرنامج االستثمار في البنية التحتية لتج

طابع القطاع الخاص على المدى المتوسط وخلق تحسينات مباشرة في مجال مستمر يغلب عليه 

 ،رفاهية الشعب الفلسطيني من خالل بناء شبكات الطرق والمياه وشبكات الصرف الصحي

  .  من قيمة البرنامج% 42وخصص له من الخطة 
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  .القطاعات االجتماعية االستثمار في:ثانياً 

ط للوصول إلى نمو اقتصادي مبني على االستمرارية يهدف البرنامج على المدى المتوس

وخصص له  ،والتوزيع العادل وتحقيق تطورات آنية ومباشرة في النواحي االجتماعية واالقتصادية

  .%34من قيمة البرنامج 
  

  .القطاع الخاصاالستثمار في : ثالثاً 

اعة والسياحة وتشجيع يهدف البرنامج إلى تعزيز األنشطة اإلنتاجية في قطاعات الزراعة والصن

 ،االستثمارات الخاصة بشكل اكبر من خالل توفير الضمانات الكافية ووسائل تقليل المخاطر

  .من قيمة البرنامج% 16خصص له 
  

  .مؤسساتالبناء  االستثمار في :رابعاً

يهدف البرنامج لتحسين األداء والفاعلية والنظم في مؤسسات القطاع العام ومهامها العامة وقد 

  .%8صص له من قيمة البرنامج خ
  

كما شمل البرنامج االستشاري على طلب تمويل لدعم المصروفات الجارية للسلطة الوطنية 

الفلسطينية وأنشطة توفير فرص عمل بهدف إبقاء قسم من األموال التي تم جمعها لمواجهة حاالت 

  . 192مل خارجة عن اإلرادةالطوارئ التي قد تحدث مستقبال مثل الركود االقتصادي الناجم عن عوا
  

والمستفيدون من  ،اختيرت المشاريع بناءاً على عدة معايير أهمها جاهزية المشروع للتنفيذ

  . ومدى تحقيق المشروع لخلق فرص عمل ،المشروعات
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فلسفة البرنامج تعتمد في األساس على وجود تنمية يقودها القطاع الخاص بينما يعمل القطاع 

ار العام القانوني والتنظيمي والسياسي يساعد على وجود االستثمارات الخاصة العام على توفير اإلط

االجتماعية في وواألنشطة للسلطة الوطنية الفلسطينية في تأهيل وتنمية البنية التحتية الطبيعية 

  .وتعزيز االستثمار في القطاع الخاص ،فلسطين وتعزيز القدرة المؤسساتية
  

ئيسية التي تساهم في مجموعها في تحقيق األهداف التنموية للسلطة يعالج البرنامج المكونات الر

 ،الصحة ،بما في ذلك التعليم ،البنية التحتية االجتماعية ،البنية التحتية: الوطنية الفلسطينية وهي

بناء وباإلضافة إلى القطاع الخاص  ،الشباب والرياضة ،الشؤون االجتماعية والثقافية ،اإلسكان

: 193اجل تحقيق األولويات العاجلة للتنمية الفلسطينية يعتمد ذلك على عدة عواملومن  ،المؤسسات

وقيام المؤسسات المنفذة  ،في اقرب وقت ممكن 1997توفير االحتياجات التمويلية المطلوبة للعام 

إضافة إلى توفير االستقرار  ،للمشروعات بصرف المبالغ المتوفرة طبقاً للجدول الزمني المحدد لها

سي الالزم لتنفيذ المشاريع عن طريق رفع حركة اإلغالق والقيود المفروضة على حركة السيا

ولتحقيق كل تلك العوامل كان ال بد من تقديم المساندة من قبل المجتمع  ،العمال والبضائع

  .194الدولي
  

IV.2. 4 .  2000-1998خطة التنمية    

مؤتمر واشنطن الذي عقد في شهر وقدمت إلى  أعدت هذه الخطة لالستمرار لمدة ثالث أعوام،

وتميزت ببعدها السياسي، باإلضافة إلى مشاركة الدول المانحة والوزارات  ،1998تشرين ثاني 

الفلسطينية، وقد تم تقسيم االستراتيجيات والمشروعات والبرامج على أساس وزاري وعلى أساس 

رات أداء الخطة ومدى قطاعي، وكان الهدف من التقسيم على أساس وزاري لكي تتابع الوزا

                                                 
  .1ص. جريدة القدس .الرئيس يحضر اجتماعات الدول المانحة في باريس). تشرين ثاني 1996،19. (رويتر/باريس193
  .مصدر سابق. رويتر/ يسبار 194
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وفائدة األهداف واالستفادة من الموارد المتاحة، بينما يستفاد من التقسيم القطاعي متابعة ما  ،تحقيقها

قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية تصورا لتمويل هذه الخطة يتم صرفه من أموال على كل قطاع، 

هي تطوير البنية و قطاعاتى أربعة وقد قسمت هذه القطاعات إل ،مليار دوالر 2.7بقمة تصل إلى 

بكلفة  تطوير قدرة المؤسساتو ،مليار دوالر 1.3بكلفة تصل إلى  التحتية وإدارة الموارد الطبيعية

 580التنمية االجتماعية بمبلغ يصل إلى و ,المصادر البشرية تطويرو، مليون دوالر 278تصل إلى 

   .195مليون دوالر 520وتطوير القطاعات اإلنتاجية بمبلغ  ،مليون دوالر
  

  : الخطة على عدة افتراضات وهي وقامت

تشغيل مطار غزة سيؤدي إلى حدوث زيادة في حجم التبادل التجاري بين فلسطين والخارج : أوال

   .مما يؤدي إلى تحسن في وضع الميزان التجاري

صناعي سوف يشهد االقتصاد الفلسطيني زيادة في النشاط االقتصادي وحجم اإلنتاج ال: ثانيا

  .والزراعي

  .تطوير مجموعة السلع والمنتجات التصديرية والتركيز على االكتفاء الذاتي : ثالثاً

مما سيؤدي إلى زيادة متوسط  ،%5تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار : رابعاً

  .%2حصة الفرد من الناتج بنسبة 

   .ليةتطوير المؤسسات المالية والسياسات الما : خامساً

، ووضع االستثمارالتنبه لدور القوانين واألنَّظمة والتي ستقلل من الشكوك المحيطة بجدوى : سادساً

  . 196نظام ضريبي وجمركي واضح المعالم

                                                 
                   موقع صوت الوطن. خطط التنمية الفلسطينية بين الواقع و الطموح). 2010. (نصار، محمد 195

                                                                                                             www.pulpit.alwatanvoice.com    
  .23ص. جريدة القدس. بحضور الرئيس عرفات مؤتمر واشنطن ينعقد اليوم).تشرين الثاني 1998،30. (ب.ف.ا واشنطن، 196



128 
 

سيوفر الذي يجب اإلشراف على البنوك والمؤسسات المالية، واحتياطي العمالت األجنبية  :سابعاً 

  .مناخا مالئما لالستثمار

  . يل دور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتيةتفع :ثامناً 

  .تشجيع القطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع العمالة في الخارج :تاسعاً

 32، %35، % 33في السنوات الثالث األولى  االستثماراتعلى الخطة فقد شكلت  وبناء %

  : نحو التاليعلى العلى القطاعات الرئيسة  االستثماراتعلى التوالي، بينما توزعت 
  

  توزيع االستثمارات على القطاعات الرئيسية) 1(جدول 

  %53  البنية التحتية

  %9  بناء المؤسسات

  %19  القطاع االجتماعي

  %19  القطاع االستثماري

  2000 – 1998خطة التنمية : المصدر 
  

-1998التنمية على شاكلة خطة  2008عام وحتى  2000خطط التنمية منذ العام لقد جاءت 
 خطة جاءتأن  ىإل ،، بسبب عدم ضمان الظروف السياسية التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني2000

  .و فرضيات جديدة على االستثمار الفلسطيني بأهداف 2010 -2008اإلصالح و التنمية 
  

IV.2. 5 . 2010 – 2008خطة اإلصالح والتنمية   

، والتي تبنت 2007ة التخطيط في العام بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية مرحلة جديدة في عملي

- 2008منهج تطبيق إطار اإلنفاق متوسط المدى، وهي العملية التي أنتجت خطة اإلصالح والتنمية 

، بقيادة وزارتي التخطيط والتنمية اإلدارية والمالية، وبمشاركة فاعلة ونشطة من جميع 2010
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وزارة  ،وزارة العدل ،ي وزارة الداخليةمتمثلة ف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

  .197الحكم المحلي

- 2008وفيما يلي جدول يوضح توزيع الموازنات المقترحة حسب الوزارات المنفذة لألعوام 

2009.  

                       2009 -2008توزيع الموازنات المقترحة حسب الوزارات المنفذة لألعوام ) : 2(جدول رقم 

  )  ن دوالراألرقام بالمليو(

الموازنة المقترحة   الوزارة

2008  

الموازنة المقترحة 

2009  

  مجموع الموازنة المقترحة

  148  86  62  وزارة الداخلية

  26  12  14  وزارة العدل

  10  4  6  وزارة المالية

  6  3  3  وزارة التخطيط

  5  2  3  المجلس التشريعي

  4  2  2  ديوان الرقابة المالية و اإلدارية

  6  2  4  زي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المرك

  0  0  0  مكتب رئيس الوزراء

  16  7  9  ديوان الموظفين

  10  7  3  وزارة األشغال العامة و اإلسكان

  10  7  3 وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات

  24  14  10  وزارة الحكم المحلي

  18  12  6  لجنة االنتخابات المركزية

  283  158  125  المجموع

    تقرير متابعة خطة اإلصالح  ،اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم ،ارة التخطيط والتنمية اإلداريةوز: المصدر 

  2009 – 2008التنمية الفلسطينية لألعوام و
                                                 

-2008تقرير متابعة خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام  وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم،197
  .69ص.2009
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، 2008ولغاية آذار  2007في الفترة آب  2010- 2008  لقد تم إعداد خطة اإلصالح والتنمية

وأجندة السياسات الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء واشتملت على رؤية السلطة الوطنية التنموية 

، كما اشتملت على وثيقة اإلصالح والتنمية التي قدمت لمؤتمر المانحين، الذي عقد 2007في آب 

  . 2007 كانون أول 17في باريس تحت شعار بناء الدولة الفلسطينية في 
  

خطيط، وربط عملية التخطيط هدفت منهجية التخطيط الجديدة إلى ربط السياسات مع عملية الت

بإعداد الموازنة، ودمج الموازنتين الجارية والتطويرية في موازنة واحدة، واالنتقال من موازنة 

  .198البنود إلى موازنة البرامج
  

  :القطاعات التي تناولتها الخطة

 ،األمن وسيادة القانون(قطاع الحكم : شملت الخطة على مجموعة أساسية من القطاعات وهي 

  ،)عدالة، اإلصالح المالي، المحاسبة والشفافية، إصالح الخدمات المالية واإلدارية، الحكم المحليال

 ،االستثمارو التجارة ،االقتصاد والقطاع الخاص ،التمكين ،الصحة ،التعليم(وقطاع الخدمات 

 ،والرياضة الثقافة ،النفايات الصلبة ،المياه ،الكهرباء ،المواصالت ،اإلسكان ،السياحة ،الصناعة

    .)الترفيه العام
  

  قطاع الحكم  

 – 2008كان من أهم أولويات قطاع الحكم في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام 

هو تحسين نجاعة وفاعلية الحكومة إضافة إلى تعزيز المؤسسات العامة وتقوية الحكم  2009

: كم المحلي إلى خمسة قطاعات وهيولضمان تحقيق األولويات القطاعية قسم قطاع الح ،المحلي

 ،قطاع إصالح اإلدارة والخدمة المدنية ،كقطاع المحاسبة والشفافية ،قطاع العدل ،قطاع األمن

                                                 
 1، ص2009/ 8/ 17،  2013 – 2011ط و التنمية اإلدارية، الخطة الوطنية العامة لألعوام وزارة التخطي 198
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وقد قسمت الموازنات المخصصة لكل قطاع من القطاعات الخمسة على  ،وقطاع الحكم المحلي

الشفافية لم يتم تنفيذ أي من  عملياً بالنسبة لما يخص قطاع المحاسبة و ،مشاريع خاصة لكل قطاع

  .المشاريع المقصودة ولم يتم صرف شيء لما خصص له
  

يوضح الجدول التالي مجموع الموازنات المقترحة لكل برنامج حسب الخطة الوطنية لألعوام 

2008- 2009.  

  2009 – 2008البرنامج و مجموع الموازنات المقترحة حسب الخطة الوطنية لألعوام ): 3(جدول رقم 

  الموازنات المقترحة  البرنامج

  2008) مليون دوالر( 

  الموازنات المقترحة

  )مليون دوالر( 

2009  

  المجموع

  )مليون دوالر ( 

حصة القطاع من 

  الموازنة التطويرية

  %52  148  86  62  األمن

  %9  26  12  14  العدل

  %15  43  23  20  المحاسبة والشفافية

الخدمة إصالح اإلدارة و

  المدنية

15  21  36  13%  

  %11  30  16  14  الحكم المحلي

المجموع الكلي لقطاع 

  الحكم

125  158  283  100%  

     تقرير متابعة خطة اإلصالح  ،اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية: المصدر 

   2009 – 2008التنمية الفلسطينية لألعوام و

  

الذي يقوم علي تسلم مؤسسة " إصالح وتحويل قطاع األمن"نامج هنالك بر: وسيادة القانون األمن

  .2008أمنية مدربة تدريبا جيدا ومجهزه تجهيزا جيدا ابتداء من عام 
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" العدالة اآلن"ذكرت الخطة أن تطوير هذه أالستراتيجيه بمثابة المرحلة األولى في برنامج : العدالة

  . الذي سيعزز سالمة الفرد وكرامته

استعراض مؤسساتي شامل لنظام المعاشات  2008أكدت الخطة انه سيكون في : الياإلصالح الم

وذلك بهدف وضع ترتيبات مالئمة وخطط إلجراء إصالحات من شأنها أن تضمن  ،التقاعدية

  . مع الحفاظ على مستوى معقول من الحماية االجتماعية للمتقاعدين ،االستدامة المالية

، سيعين محاسبا 2008يناير / ة انه اعتبارا من كانون الثاني ذكرت الخط: المحاسبة والشفافية

عاما لإلشراف على الخزانة العامة والنقدية وإدارة الديون، وتنفيذ الميزانية، وكشوف المرتبات، 

  ".الحكومة المنفتحة والمسئولة"وهناك أيضا برنامج . والمحاسبة واإلبالغ المالي

ويتألف من ثالثة  ،"الحكومة الناجعة والفعالة"نالك برنامج ه: إصالح الخدمات اإلدارية والمدنية

برامج فرعية وهي إصالح اإلطار التشريعي للقطاع العام والتطوير المؤسسي والتنظيمي وإدارة 

  .  الخدمة المدنية

الذي سيقدم تشريعات  ،"تعزيز الحكم المحلي" أكدت الخطة انه سيكون هنالك برنامج: الحكم المحلي

وضيح وتنظيم العالقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية يتوقع أن يكون صندوق جديدة لت

  . 199التنمية المحلية واإلقراض المصدر األساسي للتنمية المرتبطة بمساعدات البلديات

                                                 
 – 2008تقرير متابعة خطة اإلصالح و التنمية الفلسطينية لألعوام وزارة التخطيط و التنمية اإلدارية، اإلدارة العامة للمتابعة و التقييم،  199

  .74، ص2009
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 ،2009-  2008موازنة البرامج حسب الخطة وااللتزام المالي مقارنة مع اإلنفاق الفعلي لألعوام ): 4(جدول رقم 

  ) األرقام بالمليون دوالر(

��از�� ا�������   ا�������  ا����ع ا�����

�  #"! ا� �

2008 -2009  

ا'�&�ام ا�$��� 

2008 – 2009  

  ا-�+�ق ا�+*(�

2008 -2009  

� ا-�+�ق �"�

ا�+*(� �. 

�  ا�$�از�

� ا-�+�ق ا�+*(� �"�

  �. ا'�&�ام ا�$���

45د ا�$�2ر0/ 

  ا�$��درات/

���دة ه<=(� إ>;ح و إ�5  ا

.�Aع ا��B  

148  73.4  50.6  34%  69%  162  

  12  %96  %19  4.95  5.15  26  ا�*4ا�� اDن  ا ��ل

ا &%$#"! و 

  ا *($)'!

� و E&+F$ا� ���=Eا�

 ���G"$إ�5دة  –ا�

� و $H�Aا �I4Fه

  ا�*$(<�ت

13  7.09  4.07  31%  57%  1  

 �J�Bت ر�"IK� ء�FJ

�)5�M  

21  1.73  1.065  5%  62%  3  

N و ��Bأداء ��ا P>>�

���=Eا�  

9  4.43  3.57  40%  81%  3  

إ01ح ا.دارة و 

!'3��! ا &�  ا 4

� و *Q�Fا� ���=Eا�

 �إ>;ح ا-�Rر  –ا�+*��

  ا�&0�2*� �(���ع ا�*�م

0  -  -  -  -  -  

ا�&���0 ا�$�N�"IK و 

�$>HF&ا�  

27  40.26  2.73  10%  7%  46  

�  -  -  -  -  -  9  إدارة ا� �4� ا��4$<

  7  %17  %47.6  13.75  85.49  30  ا�P=E ا�$N �)E*��0  ا %67 ا &5�%

  234  %37  %28.5  80.74  217.54  283    ا�$�$�ع

التنمية و تقرير متابعة خطة اإلصالح  ،اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية:  المصدر 

  2009 – 2008الفلسطينية لألعوام 

  

من قيمة موازنة %  28.5ة اإلنفاق الفعلي من الموازنة يبلغ ويتضح من الجدول السابق أن نسب

 ،مليون دوالر 283والبالغ  2009 – 2008البرنامج المخصص حسب الخطة والموضوعة لعامي 

وهذا الفرق يعكس مدى العجز لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ الخطة بسبب عدم التزام 

أي  ،م مساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية في مؤتمر باريسالدول المانحة بما تعهدت به من تقدي

   .قيمة الصرف الفعليوأن هناك فرق كبير بين قيمة التعهد التي قدمته الدول المانحة 
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لجميع  تقديم الدعم المادييهدف إلى الذي " الحصول على التعليم"سيكون هنالك برنامج : التعليم

  . الطالب على جميع المستويات

الذي سيستثمر في نوعية اإلفراد " تحسن نوعية الصحة"هنالك برنامج ذكرت الخطة أن : ةالصح

القدرة على تحمل تكاليف الرعاية "وسيكون هنالك أيضا مشروع  ،والمنظمات والمرافق المادية

جل تحسين تقديم الخدمات أالذي يكون موجه نحو تحقيق توزيع أفضل للموارد من " الصحية

   .ينالصحية للمواطن

" برنامجو" تمكين الشباب"برنامج و" تمكين المرأة"برنامج  :هنالك العديد من البرامج منها :التمكين

 .200"مبادرة توليد العمل

المتوسطة األجل لتطوير االقتصاد  األعمالكجزء من اتساع جدول  :االقتصاد والقطاع الخاص

مع ممثل اللجنة الرباعية لتنفيذ فياض ستعمل سالم  .دحكومة أكدت الخطة أن  ،والقطاع الخاص

  .على التنمية السريع األثر ذاتسلسلة من المشاريع 

برنامج و اإلصالح المؤسساتي" برنامج :تضمنت الخطة البرامج التالية :التجارة واالستثمار

  "البنية التحتية وتيسير التجارة" برنامجو" المشاريع واالستثمار والتنمية"

 إعادة تأهيل ىالذي سيعمل عل" ة وتنمية القدراتالخدمات الصناعي"هنالك برنامج  :الصناعة 

  .المشاريع

 ،الذي يشمل مبادرات إلعادة تأهيل البنية التحتية" تنمية الصناعة السياحية"برنامج  هناك: السياحة 

 ،)بما فيها الجمعيات التجارية(وإعادة بناء قدرات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

وهذه تعتبر من األولويات العليا لتمهيد الطريق لنمو هذا . ويق الدولي وأنشطه العالقات العامةوالتس

  .القطاع

                                                 
 . 87 - 49، ص2009  – 2008ية خطة اإلصالح و التنمية الفلسطين 200
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  . الذي سينفذ في المقام األول من قبل القطاع الخاص" اإلسكان المدفوع" هنالك برنامج : اإلسكان

السالمة على " برنامجو "تحسين الطرق"برنامج  :عرضت الخطة البرامج التالية :المواصالت

  ."جوا وبحرا"برنامج و" الطرق

سيجري تطويرات في البنى الذي " استثمار قطاع الكهرباء"برنامج عرضت الخطة  :الكهرباء

استكشاف مصادر الطاقة البديلة  سيتضمنكما  ،التحتية الرئيسية في كل من غزة والضفة الغربية

   ).مثل الطاقة الشمسية(

   ".ه وإدارة المياه المستعملةالميا"هنالك برنامج : المياه

الذي سيبني على التنمية الناجحة إلدارة " إدارة النفايات الصلبة"هنالك برنامج : النفايات الصلبة

  . النفايات الصلبة المستدامة

الـذي سـيوفر التمويـل    " الترفيه والثقافة العامة"نالك برنامج ه: الثقافة والرياضة والترفيه العام

ت لتطوير الرياضة المحلية، والترفيـه والمرافـق الثقافيـة وفقـا لالحتياجـات      للبلديات والقدرا

  .201المحلية

 بما يشمل من رواتب ،لسد العجز في الميزانية) مليار 3.9% (70الخطة  تتضمن: الموازنة العامة 

االستثمار فان  وفي مجال  ،وتتناقص بالتدريج 2008في عام ) مليار 1.45(ـبومصاريف تبدأ 

لتصل  2008دوالر عام  مليون 425مليار وهي تبدأ من  1.7شمل إنشاء مشاريع بكلفة الخطة ت

في % 30فستذهب للبرنامج االجتماعي بنسبة  اكبر قيمة في الميزانيةو .2010مليون في العام  650

% 22وإصالح وبنية تحتية الباقي بنسب تتفاوت بين  حين تتقاسم البنود الثالث األخرى من اقتصاد

  .202في أكثرها% 25ولها في اق

                                                 
  131- 115، ص2009  – 2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  201
 .173 – 155، ص2009  – 2008التنمية الفلسطينية خطة اإلصالح و 202
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: الفلسطينية وهي األراضيللتنمية الحقيقية في  أسسالفلسطينية ثالثة  واإلصالححددت خطة التنمية 

رئيسية لتمكين  إصالحاتوتنفيذ  أوال، تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بفرض القانون والنظام،

تزيل  أن إسرائيلنيا، يجب على مستقلة، وثا اقتصاد مستدام، وبناء مؤسسات فعالة لتحكم دولة

واالقتصاد، وبالتالي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة  العقبات التي تعرقل حسن سير عمل الحكومة

يواصل دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتوفير دعم  أن الدولي حقا، وثالثا، يجب على المجتمع

    .الفلسطينية متسق ومرن للسلطة الوطنية
  

IV.2 .6 .ة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة االعمار في غزة للعامينالخط  

              2009 – 2010  

وكانت الورقة الوحيدة على طاولة البحث في  ،أعدت هذه الخطة السلطة الوطنية الفلسطينية

 .مؤتمر المانحين الذي عقد في شرم الشيخ
 

 

ومن مجمل االحتياجات التي  .مليار دوالر 2.8برامج بكلفة تبلغ حوالي على  شملت الخطة

مليون دوالر  1326السلطة تمويلها من المانحين في مؤتمر شرم الشيخ، تخصص الخطة طلبت 

 فياالحتالل اإلسرائيلي في عملية الرصاص المصبوب اعمار ما دمره  وإعادةمبكر  إنعاشلبرنامج 

مليون دوالر  1450مبلغ ، و2010ــ2009قطاع غزة، ينفذ على مدى العامين  في 2008نهاية عام 

مليون دوالر لمواجهة  300، منها 2009الجاري في موازنة السلطة للعام  اإلنفاقلتمويل العجز في 

  .على الموازنة لمواجهة االحتياجات الطارئة لقطاع غزة بعد العدوان اإلضافية األعباء
  

ات الرئيسة ووكاالت األمم المتحدة واعدت الخطة من قبل وزارة التخطيط بدعم من جميع الوزار

من قبل أساسا لتعبئة الموارد والجهود  توالبنك الدولي وشركاء آخرين، وشكل تحاد األوروبيواال
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  .الشيخ ممؤتمر شرفي  الدول المانحة

استعراضاً عاماً للوضع في غزة  األولرئيسة، تقدم في جزئها  أجزاء أربعةتتكون الخطة من 

ائيلي الذي استمر ثالثة أسابيع، وكيفية صياغة الخطة الرامية إلى التعامل مع عقب العدوان اإلسر

لتوجيه صياغة وتنفيذ الخطة، بما يضمن االستفادة من  اإلرشاديةتبعات هذا العدوان، والمبادئ 

، وتطوير استراتيجيات لتقليص االعتماد على هذه المساعدات في مرحلة ما، اإلنسانية اإلغاثةجهود 

  .التنمية المستدامة والنمو العادل أسسمل مع جهود استعادة والتكا
  

يم المساعدات لتمويل هذه الخطة من خالل الحساب دالسلطة في هذه الخطة تفضيلها تق أكدت

الموحد للخزينة، باعتباره آلية تتسم بالفعالية والجدوى والشفافية مع عدم تخصيص الدعم لغرض 

التي يمكن للمانحين استخدامها في ضخ  األخرىليات بعض اآل قدمتالخطة  كما أنمعين، 

  .مساهماتهم إلعادة اعمار غزة
  

الخطة على ضرورة استرشاد الجهات المانحة بمبادئ مؤتمر باريس بشأن فاعلية  شددت

المعونات، وتحثها على استخدام األنظمة الوطنية القائمة، مثل التمويل والمشتريات والمراجعة، عند 

  .تنفيذ الخطة
  

والى جانب التمويل المباشر عبر حساب الخزينة الموحد، تقترح الخطة عدة آليات من ضمنها 

الفلسطينية الذي يديره البنك  اإلصالح، والصندوق االئتماني لخطة "بيغاس"المؤقتة  األوروبيةاآللية 

 إضافة، سالميةواإلللبنك الدولي وصناديق التنمية العربية  األخرىالدولي، وآليات التمويل المشترك 

المتحدة، مع التأكيد على حيوية التنسيق في كل ذلك مع  األممالمنظمات الدولية كوكاالت  إلى

السلطة، لضمان توفر التمويل المناسب والموجه والمتناسق بهدف تحقيق االستجابة المثلى 
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  .203الحتياجات المواطنين في قطاع غزة
  

، بما يشمل اإلغاثةالكفيلة بتوفير  اإلجراءاتخاذ السلطة بدأت بالفعل ات أن إلىالخطة  أشارت

شبكة  إلصالحمليون دوالر  11ومليون دوالر لتوفير مالجئ مؤقتة لمن دمرت منازلهم،  50

وشبكات المياه والصرف الصحي، وتوقيع اتفاقيات  اآلبارماليين دوالر إلصالح  6الكهرباء، و

يم االحتياجات السريع ضمن إطار اإلنعاش دويشكل تق .لتعويض المتضررين عبر البنوك المحلية

المبكر لغزة العمود الفقري للخطة، كما يمثل األساس الذي تقوم عليه مشروعات اإلنعاش المبكر 

تتخذ من الوضع  أنهاواإلجراءات التدخلية متوسطة وطويلة األمد الرامية إلعادة اإلعمار، ورغم 

تضع  أنها إالنقطة انطالق لها ) العدوان على غزةتاريخ بدء ( 2008كانون األول  27السائد قبل 

  .204ذلك ضمن سياق تجربة حصار غزة المتواصل والطويل من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
  

بكافة  إسرائيل ألحقته، تقدم الخطة وصفاً شامالً للدمار الواسع الذي "أثر األزمة"وتحت عنوان   

ك من ضغوط شديدة على البيئة االجتماعية نواحي الحياة في قطاع غزة، وما نتج عن ذل

واالقتصادية، كما تقدم تقديرات لالحتياجات في القطاعات المختلفة، مبنية على مسوح ميدانية نفذتها 

وفيما يلي جدول يوضح ملخص تكلفة خطة اإلنعاش المبكر  .205مؤسسات محلية ودولية متخصصة

  .إلعادة االعمار

  

  

  
  

                                                 
  .7الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش وإعادة اعمار غزة، ص: وزارة التخطيط و التنمية اإلدارية  203
 .1ص. جريدة األيام. التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة إلعادة االعمار). آذار 2، 2009. (صدقة، جعفر 204
 .2009وزارة التخطيط و التنمية اإلدارية، خطة اإلنعاش و إعادة االعمار في غزة،  205
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  خطة اإلنعاش المبكر إلعادة االعمارملخص تكلفة ) : 5(جدول رقم 

  )أمريكي  رمليون دوال(التكلفة التقديرية   القطاع

  315.159  القطاع االجتماعي

  501.773  قطاع البنى التحتية

  412.204  القطاع االقتصادي

  67.693  قطاع الحوكمة

  29.230  الموارد الطبيعية والبيئية

إجمالي تكلفة اإلنعاش المبكر وإعادة 

  2010/  2009مار االع

1.326.059  

  1.150.000.000  2009دعم الموازنة لعام 

  300.000.000  2009الدعم الطارئ للموازنة 

  2.776.059.000  المجموع

  الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش وإعادة اعمار غزة: التنمية اإلداريةوزارة التخطيط و: المصدر
  

  

  :القطاع االجتماعي

مجموع االحتياجات في القطاع االجتماعي الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي وبحسب الخطة، فإن 

مليون دوالر للصحة والتغذية، وحوالي  35.7مليون دوالر، منها حوالي  315حوالي  إلىتصل 

مليون دوالر للحماية االجتماعية، وتقديم الرعاية  202.5مليون دوالر للتعليم، وحوالي  55.3

وتوسيع خدمات الجمعيات الخيرية،  وإعادة، واأليتامتأهيل دور الرعاية  ادةوإعللجرحى والمعاقين، 

 إلعادةمليون دوالر   21.6حوالي  إلى إضافةصندوق خاص لحماية العائالت المتضررة،  وإقامة

  .206اعمار المساجد والكنائس، والمراكز الثقافية، والمواقع التراثية
  

                                                 
   23 -  19الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش وإعادة اعمار غزة، ص ص 206
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  :البنية األساسية واإلسكان

االعمار وتقديم المساندة اإلنسانية  إلعادةمليون دوالر  502يحتاج هذا القطاع إلى وفقا للخطة، 

 232.7(منزال دمرت كليا  4036مليون دوالر لبناء  348واإلنعاش للفئات المتضررة، منها حوالي 

 إعاناتوتقديم ) مليون دوالر 115(منزال دمرت جزئيا  11514تأهيل  وإعادة) مليون دوالر

وفي هذا القطاع  ).مليون دوالر 70( أعمارهاحين االنتهاء من  إلىهذه المنازل  صحابألايجارية 

تأهيل الطرق والجسور ومكاتب سلطة  إلعادةمليون دوالر   118.8، تخصص الخطة حوالي أيضا

تأهيل  إلعادةمليون دوالر 15.5الصيد ومطار غزة الدولي، وحوالي  موانئتأهيل  وإعادةالموانئ 

 إلعادةمليون دوالر  6.3محطات وقود ومنشآت الهيئة العامة للبترول، وحوالي  5باء وشبكة الكهر

تأهيل اآلبار وشبكات المياه والصرف الصحي، ولوازم الصحة العامة كحاويات النفايات الصلبة، 

  .207مليون دوالر لقطاع االتصاالت 13وحوالي 
  

  :القطاع االقتصادي

لدعم القطاع الخاص في مختلف القطاعات مليون دوالر  412حوالي  خصصت الخطة

مليون دوالر، منها حوالي  265.8على صعيد قطاع الزراعة، تخصص الخطة و .208االقتصادية

للتسويق،  األساسيةمليون دوالر لتعويض المزارعين بما يشمل المخازن والمعدات والبنية  94

مليون دوالر  40.9ي، وحوالي الزراعية وشبكات الر األراضيتأهيل  إلعادةمليون دوالر  90.4و

تأهيل اآلبار المرخصة وخطوط المياه والدفيئات والمشاتل وزرائب الماشية ومصائد  إلعادة

مليون  3.5 مليون دوالر لتعويض الثروة الحيوانية والمناحل، وحوالي 16.9، حوالي األسماك

تأهيل مرافق وزارة  إلعادةمليون دوالر  20تأهيل البرك والطرق الزراعية، وحوالي  إلعادةدوالر 

                                                 
 28 -  24ادة اعمار غزة، ص صالخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش وإع 207
  .35 – 29، ص ضالمصدر نفسه 208
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 ،لدعم الصناعة والقطاعات اإلنتاجية مليون دوالر 146.4خصصت الخطة حوالي كما .الزراعة

تأهيل اعمار وتأهيل المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بما في ذلك  إلعادةمليونا  70منها 

 70تأهيل المنشآت السياحية، و إلعادةمليون دوالر  6.4استعادة قدرتها على تقديم الخدمات، حوالي 

  .صندوق لتعويض مشاريع القطاع الخاص وإنشاءقروض ميسرة  إلتاحةمليونا 
  

  :قطاع الحوكمة

 إلعادةمليون دوالر  5.59مليون دوالر، منها حوالي  67.7الخطة لهذا القطاع حوالي  تخصص

تأهيل  إلعادةيون دوالر مل 19.8التجارية، وحوالي  واألسواقتأهيل المباني والمرافق البلدية 

 األمنيةاعمار وتأهيل المنشآت  إلعادةمليون دوالر  41.2واستعادة المباني الوزارية، وحوالي 

 .اعمار وتأهيل منشآت المنظمات غير الحكومية إلعادةالدفاع المدني، ومليون دوالر  ومنشآت

  .209البلدياتوتطوير  إقراضوتقترح الخطة عدة آليات لتمويل هذا القطاع، كصندوق 
  

  :الموارد الطبيعية والبيئة

 29تكلفة التخلص من هذه الفوضى التي أحدثها االجتياح اإلسرائيلي إلى  قدمت الخطة توقع في

محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في خان يونس،  إلنشاءمليون دوالر  15مليون دوالر، منها 

للمناطق المتضررة، ونصف  وإمداداتهارصد طارئ لجودة موارد المياه  إلجراءدوالر  ألف 400و

المعدات الالزمة  وإتاحةمليون دوالر لبناء قدرات سلطة جودة البيئة ومحطات رصد تلوث الهواء 

ماليين دوالر لرفع  6دوالر لتطهير المناطق الزراعية المتضررة وترميمها، و ألف 330وإلزالته، 

النفايات  إلزالةماليين دوالر  3لنفايات الصلبة، والحطام ومساندة السلطات المحلية المعنية بإدارة ا

ماليين  4للنفايات، و إدارتهاالطبية ومساندة مرافق الرعاية ومقدمي الخدمات الصحية لتحسين كفاءة 

                                                 
  .36الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش وإعادة اعمار غزة، ص  209
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  .210تأهيلهاوإعادة دوالر لتوسيع مدافن القمامة 
  

  : دعم الموازنة العامة

مليون  1450الخطة تمويال قيمته  ، تطلب)مليار دوالر 2.8(ومن ضمن االحتياجات الكلية 

  .2009الجاري في موازنة العام  اإلنفاقدوالر لسد العجز في 
  

مليار دوالر، لكن االحتياجات  1.15بحوالي  2009العجز في النفقات في ميزانية العام  وقدر

لية سوف تزيد من األعباء الماو األخير اإلسرائيليجمة عن الحصار والعدوان نااإلضافية في غزة 

فقط  2009مليون دوالر خالل العام  300الواقعة على عاتق السلطة الوطنية بما يقدر بحوالي 

  .لتغطية فواتير الطوارئ والمأوى والوقود والكهرباء والخدمات الطبية واالحتياجات االجتماعية

مليون دوالر في خطة اإلنعاش المبكر واإلجراءات التدخلية  1326لذلك، فضالً عن إنفاق 

مليون  1450من الجهات المانحة توفير مبلغ  طلبتإلعادة اإلعمار في قطاع غزة، فإن السلطة 

  .2009211دوالر لدعم الموازنة العامة والموازنة اإلضافية الطارئة في غزة للعام 
 

 
 IV.2 .7 . برنامج الحكومة الثالثة عشرة( 2009خطة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة(  

إقامة إنهاء االحتالل و: فلسطين" ة عمل الحكومة الثالثة عشرة على وثيقة استند برنامج وخط

ويستهدف هذا . بحيث تكون هذه الوثيقة موجه لعمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة" الدولة

البرنامج، وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، بناء مؤسسات الدولة 

رة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الفلسطينية القوية والقاد

وذلك في إطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة  ،الصمود، وتقديم الخدمات األساسية لهم

                                                 
 .25، ص  الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش وإعادة اعمار غزة 210
  54، صالمصدر نفسه 211
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الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ونيل 

   .212لوطنياالستقالل ا
  

تؤكد الخطة انه آن األوان للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل أن يحصل على حريته 

وحقوقه الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع ألية شروط يحاول االحتالل 

لى ولتحقيق هذه الغاية ال بد من إجراءات ايجابية وتدخالت بناءة ع. اإلسرائيلي  فرضها عليه

المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حد لالحتالل والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف 

الشعب الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومنع من تحقيق تطلعاته نحو االستقالل 

 ،وتحقيق السيادة على ارض فلسطين ،وذكرت الخطة أن الطريق نحو انجاز االستقالل. والحرية

تحتاج إلى المزيد من الصمود الوطني، والمساندة السياسية واالقتصادية المستمرة التي يقدمها 

   .العرب وأعضاء األسرة الدولية إلى القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني
  

وباإلضافة إلى ما يقرره القانون الدولي، فإن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة يعتبر أمرا ال 

وذكرت الخطة انه مع إدراك الفلسطينيين  للخطر الذي . عنه لتعزيز أمن المنطقة واستقرارهاغنى 

يواجه فرصة التوصل إلى حل الدولتين مع مرور السنوات جراء اإلجراءات والمخططات 

االستيطانية اإلسرائيلية، فإن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى توحيد جهود المجتمع الفلسطيني 

 .االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في مدة ال تتجاوز العامين دولي نحو إنهاءوالمجتمع ال

وملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين 

  .  2010213 – 2009في غضون العامين  1967المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 
  

                                                 
  .2009ولة وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، خطة إنهاء االحتالل و إقامة الد 212
  .المصدر نفسه 213
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عاما، تخطط فيها حكومة إلقامة  15أول مرة، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل  وكانت هذه

قال فياض إنه سيعمل بجد من . دولة كاملة دون انتظار التوصل إلى اتفاق كامل مع اإلسرائيليين

أجل االنتهاء من إقامة الدولة، بحيث ال ينقصها سوى اإلعالن، من أجل مزيد من الضغط الدولي 

والتزمت خطة فياض ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية من أجل . يلعلى إسرائ

  .1967تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 
  

لقد سعت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها وحتى يومنا هذا إلى وضع العديد من الخطط 

الفلسطيني وتحسين األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني بما يمكنه من التنموية للنهوض باالقتصاد 

وعمدت إلى جعل معظم هذه الخطط محور النقاش  ،الصمود على أرضه في مواجهة االحتالل

لتؤكد للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات المانحة  ،الرئيس في العديد من مؤتمرات الدول المانحة

يتاح لها من إمكانيات في خلق تنمية اقتصادية حقيقية في األراضي وسعيها الدءوب بما  مدى جديتها

وبالمقابل كانت الدول المانحة تتعامل مع  ،تجعل من حلم إقامة الدولة الفلسطينية حقيقة ،الفلسطينية

هذه الخطط بكثير من االهتمام والدراسة في أروقة المؤتمر أو حتى في االجتماعات التحضيرية 

وكانت تقدم التعهدات المالية إلنجاح هذه الخطط بالحجم الذي يزيد عن توقعات  ،لهذه المؤتمرات

حيث قدمت السلطة  ،2009ومؤتمر شرم الشيخ  ،2007كما حصل في مؤتمر باريس  ،الفلسطينيين

ولكن  ،الوطنية الفلسطينية تصوراً لتكلفة إنجاح الخطط كان اقل مما قدمته الدول المانحة من تعهدات

  .ن قبل الدول المانحة كان دائماً اقل بكثير من قيمة التعهدااللتزام م
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IV.3  اإلشكاليات المتعلقة بالمؤتمرات كأداة لتقديم المساعدات : المبحث الثالث  

  

تواجه مؤتمرات الدول المانحة العديد من اإلشكاليات كونها أداة من أدوات تقديم المساعدات  

 ،من تأثيرها في إنجاح مشاريع التنمية في األراضي الفلسطينية للشعب الفلسطيني مما أدى إلى الحد

  -:ويمكن إجمال أهم هذه اإلشكاليات على النحو التالي 
  

IV.3 .1.  إشكاليات المؤتمرات المانحة المتعلقة بالدول المانحة  

شـاريع  إشكالية الفجوة بين التعهدات التي تقدمها الدول المانحة في المؤتمرات المنعقدة لتمويل م •

مما أدى إلـى تـأخير عمليـة التنميـة      ،214التنمية واالعمار وبين وما يقدم فعالً من مساعدات

الدول المانحة في مؤتمر بـاريس   قدمت مثالًف  ،عمار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةواال

 وذلـك   2010-2008مليار دوالر لتمويل خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  7.4تعهد بمبلغ 

ن قيمة اإلنفـاق  فا ولكن بالمقابل ،أكثر مما طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية إلنجاح هذه الخطة

والذي أوضحه تقرير متابعة خطة اإلصالح والتنمية  2009- 2008الفعلي في الموازنة لعامي 

من قيمة الموازنة المخصصة حسب الخطة والعجز الواضح والذي يصل % 28.5الفلسطينية بلغ 

 .215الدول المانحة بتعهداتها أفاءناتج عن عدم % 72إلى 

عادة ما يكون دور الدول المانحة ف ،تمويل طويل األجلالاالهتمام باألزمات الطارئة على حساب  •

إغـالق أو   الناتجة عن سياسات االحتالل مـن منحازا نحو حل األزمات المالية قصيرة المدى 

االستجابة سريعة لألزمـات اإلنسـانية وأن    من الطبيعي أن تأتيوحصار أو قصف أو غيرها، 

للسـلطة الوطنيـة   يكون بقاء البشر وحياتهم أهم من أي مشاريع اعمار إال أن الدول المانحـة  

                                                 
،في تمويل التنمية في فلسطين، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، "التنمية البشرية من منظور السلطة الوطنية الفلسطينية "احمد صبح، 214

  5ص ،1998
 .2009 – 2008وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، تقرير متابعة خطة اإلصالح و التنمية الفلسطينية  215
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كان باستطاعتها أن تمارس ضغوطا على االحتالل لمنعه مثال من تدمير البنى التحتية  الفلسطينية

وبنـاء   ائب من األوروبيين واألمـريكيين، والمنشآت والمدارس التي أقيمت بأموال دافعي الضر

حيث قامة هولندا باالحتجاج الرسمي إلسرائيل بسب قيامها بتـدمير مطـار غـزة     جدار العزل

 . الدولي التي ساهمة ببنائه

ويشمل ذلك قيام المانحين بتنفيذ  ،الدول المانحةالسلطة الوطنية الفلسطينية و بين التنسيق ضعف •

ل مشاريع في القطاع األهلي دون الرجوع للسلطة الوطنية مشاريع بشكل مباشر وتموي

وبرز ذلك في عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حصر كافة المشاريع وما  ،الفلسطينية

 .قدم لها من المانحين أو متابعتها واإلشراف عليها

مـؤتمرات   دلت المعطيات المتاحة حول المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني  من خـالل  •

الدول المانحة على أن وتيرة هذه المساعدات كما ونوعا تأثرت إلى حد كبيـر بمـدى التقـدم    

الحاصل قي مسيرة التسوية السياسية مع الحكومة اإلسرائيلية وهذا يؤيد االفتراض األساسي في 

ـ   و ذهن المانحين وهو تمويل عملية وتوفير مستلزمات إنجاحها دون اعتبار للهدف النهـائي وه

إزالة االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة حيث أنه ال يمكن الحديث عن تنميـة  

اإلسرائيليين الم بين الفلسطينيين ووبما أن الس ،بشرية مرضية بدون إنهاء االحتالل بكافة تجلياته

ضـايا الحـل   دائم التعثر نتيجة الممارسات اإلسرائيلية على األرض والتعنت اإلسرائيلي فـي ق 

التي اطق السلطة الوطنية الفلسطينية والنهائي وهو ما ينعكس على عملية التنمية واالعمار في من

تنتظر تمويلها من آليات تقديم المساعدات المختلفة والتي من أهمها هذه المؤتمرات أن التزامات 
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ة وذلك نظرا لتعثر عنه في األعوام السابق 2001الدول المانحة قد تقلص بشكل ملموس في العام 

 . 216العملية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

كما أن مؤتمرات الدول المانحة كانت وسيلة من وسائل الضغط على القيادة السياسية الفلسطينية  •

ومنبراً لعرض المطالب واالمالءات اإلسرائيلية لدرجة أنها كانت أحيانا تهدد بوقف مساعداتها 

الضغط على الفلسطينيين، أكثر من كونها أداة من أدوات تقديم المساعدات  كوسيلة من وسائل

لذا نجد أن أي مؤتمر عقد للدول المانحة لم يخلو من  ،للنهوض ببرامج التنمية الفلسطينية

حراك سياسي يحمل في طياته جملة من المطالب البد من تحقيقها من قبل الطرف الفلسطيني 

فترة الحكومة المشكلة ففي  النعقادها ل المانحة عن الهدف المعلنوبذلك ابتعدت مؤتمرات الدو

من حركة حماس اتسمت بتدهور اقتصادي كبير نتيجة الحصار الدولي وبتوتر فلسطيني داخلي 

اتخذ وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي قرار بفرض  2006نيسان  17ملحوظ، ففي 

د أحداث غزة المؤسفة وانفصال غزة عن حصار اقتصادي ومالي على الشعب الفلسطيني بع

 217.الضفة الغربية

مساعدات فنيـة، ودورات تدريبيـة،   على شكل تم استنفاذ جزءاً هاماً من المساعدات الدولية  •

تم إعادة تدويرها للدول المانحة حيث من هذه المساعدات، % 24والتي استحوذت على حوالي 

وذلـك   ،دورات تدريبية في معاهد تلك الـدول من خالل اإلنفاق على البعثات والخبراء وعلى 

يعتبر هذا األمر مـن   .في سبيل تقديمها للمساعداتالتي تفرضها الدول المانحة  نتيجة للشروط

 .الشروط المجحفة والتي تمنع فرص التنمية الحقيقية

                                                 
الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المساعدات المقدمة من المانحين للسلطة  2001قرير الربع األول والثاني من سنةت 216

  . الوطنية الفلسطينية
  .المصدر نفسه 217



148 
 

 ترتفع نسب المساعدات التقنية حسب اختالف الدول ولكنها في الواقع الفلسطينية قد تصل إلـى   •

من قيمة المنح التي توفرها وكالة التنمية األمريكية على سـبيل المثـال بينمـا    % 90أو % 85

يشترط االتحاد األوروبي شراء معدات من دول أوروبا لتنفيذ أي مشـروع، وترتفـع رواتـب    

الخبراء والتقنيين األجانب لتصل إلى ثالثة أو أربعة أمثال أعلى راتب في مؤسسـات السـلطة   

لسطينية مما يخلق فرصا للفساد واستخدام النفوذ على الجانبين وتحديدا في ظل فرض الوطنية الف

  .أنماط معينة للتنمية تقوم على االستهالك ونمط الحياة الغربي

تدريجيا من المنح إلى القروض مع أن ظروف الشعب الفلسطيني ال تسـمح بعـد    تحوالًهناك  •

كما ال يتم مراعاة . حاالت الضرورة القصوى الستعمال القروض حتى وان كانت ميسرة إال في

أن تكون القروض للقطاعات اإلنتاجية ذات المردود الربحي الذي يخلق فرص عمل، والقـادر  

لقد بلـغ   ،على السداد دون مخاطر غير ضرورية ومازال التعامل مع القروض ال يؤخذ بجدية

 .218) ار دوالرملي 1.851( 82009$53الدين العام الفلسطيني حتى شهر تشرين 

غياب آلية محددة للتنسيق بين الدول التي تقدم المنح و المسـاعدات وخصوصـاً فيمـا يتعلـق      •

بسبب سعي قوى عظمـى احتكـار القـرارات     ،بالسياسات  التي حددتها برامج التمويل الدولية

نـك  المتمثلـة بالب ووتهميش دور الجهة الرسمية التي كلفت بإدارة آليات التمويل منذ إنشـاءها  

 . 219الدولي

 

IV.3 .2.  إشكاليات المؤتمرات المانحة المتعلقة بالجانب اإلسرائيلية  

إن من أهم اإلشكاليات التي تواجه المؤتمرات المتعلقة بالجانب اإلسـرائيلي هـو اإلجـراءات     - 

  اإلسرائيلية االحتاللية وتأثيرها على عملية تدفق المساعدات وخاصة سياسات الحصار 
                                                 

  .2011ام، شباط، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، تقرير العمليات المالية و النفقات و مصادر التمويل، الدين الع 218
، 120السياسة الدولية، ع"عناصر البرامج وصعوبات التنفيذ :المساعدات الدولية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني "السعدني، نرمين، 219

  .227- 226،  ص1995ابريل
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المحلية والدولية المسئولة عن  تتكررة مما يؤدي إلى الحد من حرية تنقل ممثلي الهيئاواإلغالق الم

وتأخير وصـول المـواد    ،تنفيذ البرامج المختلفة مما يؤدي في كثير من األحيان إلى تأخير تنفيذها

  .220الخام الالزمة لتنفيذ كثير من المشاريع 

عم مشاريع تنمية فلسطينية وكانـت أكثـر   خصصت أموال كبيرة في مؤتمرات الدول المانحة لد -

المشاريع تأثرا باإلجراءات اإلسرائيلية هي المشاريع المصممة لخدمة المنـاطق الواقعـة فـي    

حيث تحتاج هذه المشاريع إلى المصادقة والتراخيص اإلسرائيلية التي في الغالب ما  ،B المنطقة

 ،األمر بحفر اآلبار واستخراج الميـاه  تقوم إسرائيل بالمماطلة في إصدارها خاصة عندما يتعلق

كما أن كثير من المشاريع اإلنتاجية التي مولتها مؤتمرات الـدول المانحـة قوبلـت بـالرفض     

 .221الخدماتية عاإلسرائيلي الن إسرائيل توافق فقط  على المشاري

 ،ستشاريةإسرائيل عنصر مشارك على قدم المساواة مع السلطة الوطنية الفلسطينية في الطواقم اال -

وفي اللجنة المحلية لتنسيق المساعدات الخارجية لذا تقوم الدول المانحة باإلحجـام عـن بعـض    

المشاريع وحذر وتردد الدول المانحة في تقديم أية مساعدات ربمـا تتعـارض مـع المصـلحة     

لحة اإلسرائيلية  وذلك إرضاء للطرف اإلسرائيلي الذي ترجح كفته عند قياس األمور بمقياس المص

  .222التي تعتبر أساس التخاذ القرار

قيام الحكومات اإلسرائيلية بفرض القيود على المساعدات المالية والطبية واالجتماعية المقدمـة    -

من مؤتمرات الدول المانحة للشعب الفلسطيني وفرض الضرائب والرسوم المرتفعـة وتعطيـل   

المخصصـة للتنميـة فـي     لر من األمواالشحنات الفلسطينية في الموانئ اإلسرائيلية فان الكثي

                                                 
   .108ص  ، 1985مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت "تهيئة اإلنسان العربي للعطاء العلمي "مجموعة مؤلفين، 220
، 81،ع12، سي، صامد االقتصاد"المؤسسات المحلية والمنظمات العربية والدولية ودورها في التنمية الصناعية"روي، سارة، 221

   .57-56، ص1990أيلول،/تموز
رية تصدر عن ، الميالد، مجلة شه" هل االسم اكبر من المضمون ؟": مجلة الميالد، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية و االعمار  222

  . 30، ص 1996، أيار، 5األمانة العامة للمؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ، ع 
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فلسطين تخضع لموافقة إسرائيل فحسب أقوال الدكتور نبيل شعث إن إسرائيل تتحمل ما نسـبة  

من أسباب تأخير وصول المساعدات المالية من الدول المانحـة بينمـا يتحمـل العامـل     % 80

  .223من تلك األسباب% 20البيروقراطي لدى الدول المانحة ما نسبة 
  

IV.3. 3. إشكاليات المؤتمرات المانحة المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية 

عندما تولت السلطة الوطنية الفلسطينية الحكم الذاتي حملت على عاتقها أعباء نتاج سنوات طويلة 

ومنذ ذلك الوقـت عمـدت السـلطة الوطنيـة      ،الحصار للشعب الفلسطينيالقهر ومن االحتالل و

 ،تستطيع في سبيل إنجاح المشروع الوطني الفلسطيني في جميـع األصـعدة   الفلسطينية إلى بذل ما

وحتى فيما يخص مؤتمرات الدول المانحة  ،ولكن لم يخلو ذلك من عقبات واجهتها أثناء تحقيق ذلك

كأداة من أدوات تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني فان هذه المؤتمرات واجهت أيضـا إشـكاليات   

  : ية الفلسطينية وهيمتعلقة بالسلطة الوطن

حداثة تكوين السلطة الوطنية الفلسطينية وافتقارها في بداية عهدها إلى رؤيـة واضـحة إلدارة     -

يـة  افتقارها حتى عهد قريب  إلى رؤو ،المساعدات الدولية المقدمة من مؤتمرات الدول المانحة

اضحة لعملية النمـو  وعدم وجود رؤية فلسطينية و ،األولوياتشمولية وخطة واضحة األهداف و

طروحة هـي أجنـدات   الم ةفأجندات السلطة الوطنية الفلسطيني ،في فلسطين ةوالتنمية االقتصادي

أو هي تجارب بعـض الـدول    ،)صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي(مؤسساتها الدول المانحة و

تجـاوزات   ما أدى إلى ظهـور  ،وكذلك ضعف كفاءة إدارة المال العام .التي نجحت في تطبيقها

                                                 
، صامد االقتصادي " إسرائيل تفرض القيود على مساعدات السوق األوروبية للشعب الفلسطيني"صامد االقتصادي، : انظر223
  .  301-300، ص 1989أيلول،/تموز77،ع11س
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وحدوث تداخالت كبيرة في مهام المؤسسات والوزارات في السلطة الوطنيـة   ،224مالية وإدارية

  .الفلسطينية كما أن العالقة بين المؤسسات والوزارات تتسم أحيانا بأنها عالقة تنافسية ال تعاونية

سواء فيما يتعلـق  يمتاز االقتصاد الفلسطيني بدرجة عالية من االعتماد على المصادر الخارجية   -

بالعمالة في إسرائيل أو في العمالة في البلدان العربية أو من حيث ارتباط التجارة  بإسرائيل إلى 

اختالل سوق العمـل واإلنتـاج،   : أقصى حد فاالقتصاد الفلسطيني يعاني من مشاكل ثالث وهي

وآثـار   لمهنـي  الل في التعلـيم والتـدريب ا  االختالل التجاري وفي ميزان المدفوعات، االخت

وهذه المشاكل في مجملها أدت إلى إضعاف قدرة االقتصـاد  . االنتفاضات على العملية التعليمية

  .225الفلسطيني على تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي أو تطبيق برنامج المساعدات الدولية

ة عن سياسـة  والناتج  ،إن عالقة التبعية االقتصادية الخطيرة لألراضي المحتلة اتجاه إسرائيل  -

متعمدة اتبعتها سلطات االحتالل إللحاق األرض الفلسطينية بإسرائيل كانت النتيجة الطبيعية لخنق 

االقتصاد المحلي الفلسطيني وتحجيم مشاريع التنمية الفلسطينية التي كانت تمولها مؤتمرات الدول 

  .226المانحة 

الوضع السيئ للبنيـة التحتيـة فـي    إن الصعوبات المعيشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني و  -

فكانت أموال الدول المانحة . فلسطين تؤدي إلى التركيز على تحسين الظروف المعيشية للسكان

المقدمة للفلسطينيين تركز على إعادة تأهيل وتطوير الخدمات العامة التي تلعب دورا هاما فـي  

  .227ة المستدامةدون التركيز على مشاريع التنمي ،االقتصاد الوطني الفلسطيني

                                                 
 . 19، ص 2001، 8عدد  ، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،–المراقب االقتصادي   –ماس 224
 225-224، مصدر سابق، صالسعدني 225
  . 45-44غليون، برهان، مصدر سابق،  ص  226
ية شهرية تصدر ،أسواقنا،مجلة اقتصاد"مؤسسة بكدار نافذة المساعدات في مرحلة البناء:محمد اشتية وحديث خاص ألسواقنا:" انظر 227

 . 26، ص1996، أيلول،10رام اهللا،ع/ عن مركز ناسا 
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التنافس بين المنظمات األهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية على مصادر التمويل وقلة التنسيق فيما  -

 ،بينهما أدى إلى اعتبار هذه المنظمات وسيلة سهلة لتنفيذ المشاريع التي تحبذها الدول المانحـة 

الوطنية الفلسطينية كدولة ذات وقد ساعد في ذلك عدم اعتراف العديد من الدول المانحة بالسلطة 

لقـد   ،مما جعل العديد من هذه الدول تمرر مساعداتها عبر هذه المنظمات األهلية ،كيان قانوني

ينية لتمويل المشـاريع المختلفـة   مبلغ الصرف الفعلي المقدم للسلطة الوطنية الفلسط إجماليبلغ 

بالنسبة  استأثرتغير الحكومية فقد  األهليةالمنظمات  أما, %91عبر طريقها المباشر ما نسبته و

رتفع بالمقارنة مع طبيعة عملهـا  ويعتبر نصيب المؤسسات غير الحكومية م, %9المتبقية وهي 

الـوزارات  و إن التنـافس بـين المؤسسـات     ,228الحجم الكلي للمساعدات المقدمة بشكل عامو

وغياب  ةة الوطنية الفلسطينيالفلسطينية المختلفة من جهة والتنافس بين المنظمات األهلية والسلط

األجندات التنموية الفلسطينية من جهة أخرى أدى إلى قبـول المسـاعدات الدوليـة بصـيغها     

  .229المطروحة المبنية على فرض شروط الممول مما يجعلها اقل فاعلية

انتشار ظاهرة الواسطة والفساد في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتعارض  -

فقد أظهرت نتائج استطالع للرأي أجـراه مركـز البحـوث     ،ابسط األمور المتعلقة بالتنمية مع

والدراسات الفلسطينية أن هناك اعتقادا سائدا لدى الكثير من الفلسطينيين بوجود فساد في أجهزة 

عن اعتقادهم بوجود هذا الفساد، بينما % 50ومؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث أعرب حوالي  

  .230فقط% 27تجاوز نسبة الذي اعتقدوا بعدم وجود فساد لم ي

في االنتخابات التشـريعية   هافوز إن االنقسام  الذي نتج عن سيطرة حماس على قطاع غزة بعد -

، ولد مشكلة كبيرة لدى الدول المانحة 2006 تشرين الثانيالتي جرت في الخامس والعشرين من 
                                                 

  .488ص, مصدر سابق, عماد سعيد, لبد 228
 .26محمد اشتية وحديث خاص ألسواقنا، مصدر سابق، ص 229
سلطة عملية السالم، أداء ال: )24(استطالع رقم: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني 230

  .9-4، ص1996تشرين أول،–الفلسطينية، وأداء المجلس التشريعي، أيلول 
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 وان أجبرت  ،وأحرج السلطة الوطنية الفلسطينية، "اإلرهابية"ضمن الحركات " حماس"التي تضع 

فان ذلك يكون من على تقديم المساعدات واستمرار تدفقها للشعب الفلسطيني،  - الدول المانحة -

مما تسبب في إعاقـة عمليـة تـدفق     ،فقط ألنرواواالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خالل 

  .231من قيمتها الحقيقيةالمساعدات للشعب الفلسطيني والتقليل منها و
  

كانت مؤتمرات الدول المانحة مـن   ،منذ بدء الشروع بالعملية السلمية في منطقة الشرق األوسط

فقد أثبتت التجربة أن هناك عالقة وطيدة وطردية بـين السـالم والتنميـة     ،الظواهر الالفتة للنظر

بوتيرة متسارعة فعاليات التنمية  فكلما ترسخت قاعدة من قواعد السالم الحقيقي رافقتها ،االقتصادية

الشـعب   هـل  : أسئلة تفرض نفسها بإلحاح وتبقى هناك ،المحلية أو الوافدة على شكل استثمارات

االقتصادية؟ أليسـت   أليس هناك آلية أخرى لحل مشكالتهمبحاجة إلى هذه المؤتمرات؟  الفلسطيني

  .درة أن تحل محل هذه المؤتمرات؟صناديق التنمية العربية أو أية مشروعات تنموية عربية بقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ..506ص  ،قاشتية، مصدر ساب 231
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  الفصل الخامس

___________________________________________________________  

V. النتائج والتوصيات  

  

  مقدمة 

ر من الجدل والنقاش في األوسـاط  مؤتمرات الدول المانحة كأداة لتقديم المساعدات تثير الكثي إن

السياسية واالجتماعية واالقتصادية حول جدوى هذه المسـاعدات ومـدى إسـهامها فـي التنميـة      

ومن الواضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت اقتصادها باالعتمـاد علـى    ،الفلسطينية الشاملة

ت من اجل بنـاء المؤسسـات   المساعدات الخارجية وكانت مضطرة إلى اللجوء إلى هذه المساعدا

  .وخلق البنية اإلدارية والتنظيمية الالزمة لعملية التنمية
  

 بحثت هذه الدراسة في اآلليات الدولية التي قدمت من خاللها المساعدات مـن الـدول المانحـة   

 ،مؤسساته منذ قيام السلطة وعلى وجه الخصوص آلية مؤتمرات الدول المانحةللشعب الفلسطيني و

وانطلقت الدراسة من سؤال  ،مدى نجحت هذه األداة في االستجابة لالحتياجات الفلسطينيةوالى أي 

رئيسي وهو إلى أي مدى شكلت مؤتمرات الدول المانحة آلية فعالة في تقديم المسـاعدات الدوليـة   

  ؟  2009للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة وحتى عام 
  

مؤتمرات الدول المانحة للشعب الفلسطيني وكيفية بعد معرفة حجم المساعدات المقدمة من خالل 

التي تواجهها نخلص إلى النتائج  توزيعها على القطاعات المختلفة، وكذلك معرفة المشاكل

  -:والتوصيات اآلتية 
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V .1 .النتائج  

من األموال % 80يعتمد االقتصاد الفلسطيني كلياً على المساعدات األجنبية التي تغطي حوالي  •

وتؤكد الدراسة أن المساعدات الخارجية منعت  ،ويل برامج االستثمار العامالالزمة لتم

الكبير  بالرغم من االعتماد ،االقتصاد الفلسطيني من االنهيار الكامل، ودعمت سيادة القانون

 تسموخصوصاً أنها ت اهلهينة ر الفلسطيني االقتصاد وهو ما يجعل هذه المساعداتعلى 

 كما أن هذه المساعدات ،إنتاجيةهها في األغلب نحو قطاعات غير وتوجي ،واالنخفاضبالتذبذب 

  .لم تحاول إيجاد رابط بين الجهود االغاثية والتنمية بمفهومها الشامل

تم استنفاذ جزءاً هاماً من المساعدات الدولية في المساعدات الفنية، والدورات التدريبية، والتي  •

ات، تم إعادة تدويرها للدول المانحة من خالل من هذه المساعدجزءاً كبيراً استحوذت على 

 منها كبير جزءف .اإلنفاق على البعثات والخبراء وعلى دورات تدريبية في معاهد تلك الدول

 تمثلت المانحة، الدول مواطني من وخبراء مستشارين غطية أتعابلتإلى الخمس تقريبا يصل 

  .الخزائنوفي األدراج  بوضع تقارير من آالف الصفحات محفوظة إسهاماتهم معظم

 الدول المانحةالمقدمة لشعب الفلسطيني من خالل المؤتمرات وتحديد أولويات المساعدات إن  •

يساهم في التأثير بشكل مباشر في تقليل الفائدة المرجوة من هذه المساعدات ويؤدي إلى تعارض 

الجانب الفلسطيني،  البعض بناءاً على شروط تفرضها الدول المانحة علىالنشاطات مع بعضها 

لمساعدات الخارجية، حيث توزع الكثير من هذه المساعدات على المعونة لسوء إدارة إن هناك 

هذه المساعدات عليها، مثال ذلك رصف الطرق  إلنفاقتحديد األولويات المطلوب  دونالفنية 

دولية من وتعبيدها بدون خطوط للصرف الصحي، أو المياه، ثم بعد فترة يتم توفير مساعدة 

أجل مشاريع الصرف الصحي، والمياه، فتقوم البلدية أو الجهة الرسمية بإزالة ما تم رصفه قبل 

 .مدة من الزمن وذلك لتركيب خطوط المياه أو المجاري
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بوجود استثمارات  تمساعدات كبيرة وسخية، وتميزنتج عن مؤتمرات الدول المانحة   •

إال أن هذه المساعدات فشلت في  إزالة اآلثار لقدرات، قيمة في قطاعات البنية التحتية وبناء ا

لم تنجح هذه و ،السلبية الناجمة عن السياسة اإلسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني

 في أخفقت أنهاكما . المساعدات في تقليل اعتمادية الفلسطينيين عليها وتعزيز فرص النمو الذاتي

 السوق لمنظومة القسرية التبعية من لإلنعتاق ينياالقتصاد الفلسط وإمكانات فرص تعزيز

 الخارجية المساعدات على واألهلية الرسمية المؤسسات اعتمادية تقليلي ف فشلتو  .اإلسرائيلي

قد  المساعدات هذه تكون أن فيمكن ذلك، من العكس على بل ،الذاتي النمو لصالح عجلة ذاتها

 السلطة اإلسرائيلي  لمناطق االحتالل عادةإ أعباء تمويل مقصود في غير بشكل ساهمت ولو

 .الوطنية الفلسطينية

لشعب الفلسطيني  من خالل مؤتمرات الدول لدلت المعطيات المتاحة حول المساعدات المقدمة  •

المانحة على أن وتيرة هذه المساعدات كما ونوعا تأثرت إلى حد كبير بمدى التقدم الحاصل قي 

يؤيد االفتراض األساسي في ذهن  وهو ماكومة اإلسرائيلية مسيرة التسوية السياسية مع الح

وتوفير مستلزمات إنجاحها دون اعتبار للهدف النهائي وهو  السالم المانحين وهو تمويل عملية

إزالة االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة حيث أنه ال يمكن الحديث عن تنمية 

ل بكافة تجلياته وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن البنك بشرية مرضية بدون إنهاء االحتال

المساعدات المقدمة و الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة األمم المتحدة  للتجارة والتنمية

 .أي إدارة أزمة وليس حلها ةللدول المانح للفلسطينيين، ترتبط بالسياسة الخارجية

 علىمتكامل نظام رقابة  عدم وجودو ،غياب التنسيق بين الجهات المانحة من جهة •

من جهة أخرى أدى  مؤتمرات الدول المانحةل المقدمة للشعب الفلسطيني من خال المساعدات

 .جلهأإلى الحد من فاعلية هذه المساعدات ونجاحها في تحقيق الهدف التي قدمت من 
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من قبل  بهابأن هناك فرقا شاسعا بين حجم المساعدات التي تم التعهد  سةأظهرت الدرا •

جاءت وعود المانحين خالل  فمثالً ،وتلك التي تم صرفها فعال المانحين في المؤتمرات

ونتيجة لرهن المساعدات خالل  ،مؤتمر باريس مبالغا بها وذلك لدعم مؤتمر أنابوليس

بتقدم عملية السالم والتطورات السياسية الداخلية الفلسطينية،  2010 -2008الفترة بين 

 .ك عامل ضغط على االقتصاد الفلسطينيفقد شكل ذل

بشكل فعال في تخفيف حدة المساعدات المقدمة من خالل مؤتمرات الدول المانحة ساهمت  •

اآلثار السلبية لسياسة اإلغالق اإلسرائيلية، عن طريق برامج إيجاد فرص عمل ودعم الموازنة 

لطة الوطنية مما سيزيد من العامة، كما ساهمت هذه المساعدات في تقوية البناء المؤسسي للس

 .قدرتها على تصميم السياسات ووضع االستراتيجيات، وخلق بيئة اقتصادية مميزة

بعض االنجازات على صعيد تمكين  لمقدمة عبر مؤتمرات الدول المانحةحققت المساعدات ا •

الفقراء والفئات المهمشة، وكان ذلك جليا في برامج القروض الصغيرة وخصوصا ذلك الجزء 

وفي البرامج االغاثية الطارئة ومشاريع خلق فرص  ،لموجه للنساء وذوي الدخل المحدودا

ولكن هذه المساعدات لم تكن بالقدر الكافي لتلبية االحتياجات اإلنسانية لتلك الفئات وبقي . عمل

  .الغالبية العظمى منها في دائرتي البطالة والفقر

 توفير شك في ساهمت وبال أنها ل المانحة المقدمة عبر مؤتمرات الدو للمساعدات يحسب •

 والرعاية كالتعليم األساسية االجتماعية الخدمات تقديم استمرار لضمان المالية الضرورية الموارد

 من العديد من قبل منهم المحدود الدخل ذوي سيما وال الفلسطينيين، الصحية للمواطنين

  .سواء حد على واألهلية الرسمية المؤسسات



159 
 

 الجارية الموازنة والكبير في المزمن العجز تمويل في الملحوظ إسهامها المساعدات هذهل يحسب •

 األداء على إيجابية من تأثيرات التمويل هذا عن نجم وما األخيرة، المرحلة سنوات طيلة

  .الكلي االقتصادي

هداف هناك مسعى دائم من قبل الطرف اإلسرائيلي إلعاقة المساعدات الدولية حتى ال تخدم األ •

 .الوطنية الفلسطينية

وتضاربها  االقتصاديةالفلسطينية، بسبب تعدد خطط التنمية  االقتصاديةعدم وضوح الرؤية  •

 .وهو ما قلل من االستفادة القصوى من المساعدات الخارجية وعدم القدرة على تحقيقها

 

IV .2  .التوصيات  

 .تمن هذه المساعدا إنشاء مناطق صناعية حقيقةال بد من  •

 .حققت نتائج طيبة واالقتداء بهاالتي  بد من االستفادة من خبرات الدول ال •

على زيادة مقدار التعهدات، ورفع نسبة عبر مؤتمرات الدول المانحة المانحة  األطرافحث  •

 .الصرف لهذه التعهدات

ن ال بد من توفير البيئة السياسية المستقرة وهي مرتبطة بتحديد األهداف المستقبلية حتى تتمك •

المساعدات المقدمة للفلسطينيين عبر مؤتمرات الدول المانحة من أخذ دورها الفعال في عملية 

البناء والتطوير فمن المستحيل قيام تنمية شاملة في األراضي الفلسطينية طالما أنها تحت سلطة 

 .االحتالل

 طق أولويات الخطمطالبة الدول المانحة باستمرار اإليفاء بالتزاماتها من المساعدات، وذلك وف •

 مؤتمرات الدول المانحة التعامل بجدية وعلى أسس علمية معو ،االقتصادية والتنموية الفلسطينية

 .عند تخصيص وتوزيع المساعدات األجنبية على القطاعات المختلفة
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التعامل مع المساعدات الفنية بطريقة تكفل تحقيق اكبر نفع ممكن منها، والعمل باستمرار على  •

 .لمساعدات الفنية المكررة، والتي يمكن االستغناء عنها، والتي لها بديل محليتقليص ا

لن تستمر إلى األبد بالتالي يجب أن  المقدمة من الدول المانحةيجب التأكيد على أن المساعدات  •

بل يجب النظر للمساعدات  ,ال تبقى عنصرا دائما وثابتا في اإلستراتيجية الفلسطينية للتنمية

ن طريق المؤتمرات المانحة باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة توجب على الفلسطينيين المقدمة ع

 .استغاللها استغالال أمثل عند توفرها على طريق التخلص من االعتماد عليها في يوم ما

وفق المقدمة عن طريق المؤتمرات المانحة يستوجب المحافظة على المساعدات الدولية   •

كما يجب إعادة توجيه الموارد واإلمكانيات لخلق فرص عمل وتوفير  ،إستراتيجية تنموية شاملة

األراضي  في المشاريع التنموية واإلنتاجيةوإقامة شبكة ضمانات قانونية وحقوقية واجتماعية 

  .الفلسطينية

تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية وإيجاد األدوات الكافية  •

 .فيها قبل عرضها على الدول المانحةية والجماهيرية للمشاركة الشعب

في إدارة المساعدات بين المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة ال بد من استحداث آليات تنسيق  •

من جهة وبين الدول المانحة من جهة  الوطنية الفلسطينية وبين مؤسسات المجتمع المدني

 .أخرى

واإلفصاح عن األموال التي يتلقاها  ،موال المانحةتوحيد جميع صناديق استقبال األال بد من  •

 .قطاع المؤسسات غير الحكومية الذي يعتبر من أكبر القطاعات المتلقية للدعم الخارجي

على تحجيم الدور اإلسرائيلي في التأثير على قرارات الدول المانحة في  العمل باستمرار •

 .تخصيص وتوزيع المساعدات المالية
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الماضية، ووضع  الفترةالتي تمت خالل  ي آليات وعمليات الصرف واإلنفاقيجب إعادة النظر ف •

 :وذلك من خالل االستفادة من تلك المعونات والمساعدات،  خطة مالية كلية تهدف إلى تعظيم

 العمل على ربط مشاريع اإلغاثة بالتنمية، وعدم االكتفاء بالمشاريع التي تخلق فرص عمل -1

وتعمل  المشاريع مع السياق العام لخطة التنمية االقتصادية مؤقتة، إذ يجب أن تنسجم تلك

والمناطق  على الحد من اآلثار السلبية التي تنجم عن حاالت اإلغالق والحصار لألراضي

 .الفلسطينية

غير الحكومية والقطاع الخاص الفلسطيني في  إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات -2

تعزيز مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، وذلك لحشد  يز علىعمليات التخطيط والتنفيذ، والترك

القادرة والمؤهلة على صياغة ورسم الخطط والسياسات  الجهود والطاقات وتوفير الكفاءات

 .تخدم عملية التنمية، وتوفير الدعم المالي لها واقتراح البرامج والمشاريع التي

إضافة إلى خطة  الفلسطينية طنيةالو يجب أن يكون هناك سياسة اقتصادية كلية للسلطة -3

كافة األنشطة  متوسطة المدى لثالث سنوات، يتم خاللها تنفيذ مشاريعها وبرامج تخدم

 والقطاعات االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية
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  2ملحق رقم 
  

  جداول قيم االلتزام والصرف للدول المانحة للفلسطينيين

  
  قيمة االلتزام و الصرف لدول أمريكا الشمالية )  1(جدول رقم 

  
   2009 – 2002   2001 – 1994  الدول المانحة
دول أمريكا 

  الشمالية
  الصرف  االلتزام  الصرف  االلتزام

 227،680،753.31 219،238،296.49 32،725،161.75 42،772،361.01  كندا

الواليات المتحدة 

  األمريكية
47،872،063.00 12،561،705.00 

1،356،110،525.00 1،249،397،112.00 

  وحدة تنسيق المساعدات الدولية، وزارة التخطيط و التعاون الدولي الفلسطينية: المصدر 
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  قيمة االلتزام و الصرف للدول األوروبية) 2(جدول رقم 
  

    2009 – 2002   2001 – 1994  دول المانحةال

  الصرف  االلتزام  الصرف  االلتزام  الدول األوروبية 

 22،108،644.97 27،187،232.14 5،429،855.28 9،729،708.17  النمسا

 71،336،753.20 69،542،716.14 3،632،484.63 16،645،846.86  بلجيكا

 5،411.00 5،411.00    بلغاريا

 53،218.00 604،942.00    قبرص

 94،039.00 94،039.00    جمهورية ألتشيكك

 69،012،921.25 84،776،087.81 802،998.39 795،460.00  الدنمرك

 3،209،247،257.54 3،445،601،588.05 163،670،577.99 350،027،845.74  المفوضية األوروبية

بنك 

  االستثماراالوروبي
52،616،000.00  

45،000،000.00 19،100،339.00 

 52،242،249.28 42،948،385.53 7،152،800.00 14،879،647.50  فنلندة

 201،051،399.61 235،770،161.92 35،570،474.70 80،705،508.09  فرنسا

 349،914،955.20 601،888،813.13 61،584،214.55 203،534،755.54  ألمانيا

 9،357،829.00 9،111،489.00 3،966،350.00 4،239،450.00  اليونان

 311،640.00 311،640.00    هنغاريا

 65،936.00 65،936.00    أيسلندا

 33،794،368.39 34،199،712.89 1،307،388.94 1،562،003.71  ايرلندا

 200،580،657.20 258،002،163.02 36،140،775.11 92،414،923.67  ايطاليا

 18،197.00 18،197.00    ليختنشتاين

 10،832،592.00 10،939،216.00  116،000.00  لوكسمبورغ

 281،130.00 281،130.00    مالطا

 9،119.00 9،119.00    موناكو

 213،081،154.30 209،419،799.58 2،532،830.95 36،275،849.91  هولندا

 423،279،083.32 446،544،860.90 44،802،321.47 60،300،742.41  جالنروي

 525،654.00 525،654.00    بولندا

 1،694،624.75 1،401،970.75 753،235.00 2،099،999.00  برتغالال

 12،000.00 0.00  13،903.00  وسان مار ين

 233،730.00 233،730.00    سلوفينيا

 263،920،528.36 288،256،254.91 5،157،039.63 34،381،564.35  اسبانيا

 412،092،541.42 488،262،246.61 90،532،887.80 139،383،259.20  السويد

 110،181،492.30 116،635،702.38 6،062،892.47 12،027،631.85  سويسرا

 467،742،545.15 586،345،363.04 67،067،899.19 121،535،945.78  المملكة المتحدة

 99،268.00 99،268.00    الفاتيكان

  سطينيةوحدة تنسيق المساعدات الدولية، وزارة التخطيط و التعاون الدولي الفل: المصدر 
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  قيمة االلتزام و الصرف للدول العربية) 3(جدول رقم 
  

   2009 – 2002  2001  - 1994  الدول المانحة

  الصرف  االلتزام  الصرف  االلتزام  الدول العربية

 300،004،624.00 300،004،624.00    الجزائر

صندوق األقصى و 

  القدس
  

20،000،000.00 5،023،696.00 

ماء الصندوق العربي لإلن

  االقتصادي و االجتماعي 
10،110،800.00 100،000.00 

0.00 6،621،623.55 

 31،540،248.00 215،482،244.00    جامعة الدول العربية

 12،338،432.00 12،338،432.00    البحرين

 45،642،360.00 41،460،963.00  3،842،266.00  مصر

 23،720،000.00 23،720،000.00    العراق
 1،678،530.00 1،678،530.00    األردن

 239،274،673.00 239،274،673.00    الكويت

 9،370.00 9،370.00    لبنان

 17،112،549.00 17،112،549.00    ليبيا

 2،115،082.00 2،115،082.00    المغرب

 17،113،662.00 17،113،662.00    عمان

 149،563،561.00 149،563،561.00    قطر

 1،004،228،065.66 1،025،755،028.66  2،000،000.00  السعودية

 1،104،100.00 1،104،100.00    السودان

 1،613،091.00 1،613،091.00    سوريا

 7،437،751.00 7،437،751.00 24،510.00 24،510.00  تونس

 368،422،339.00 370،994،808.00    اإلمارات

 9،260،000.00 9،260،000.00    اليمن

  تنسيق المساعدات الدولية، وزارة التخطيط و التعاون الدولي الفلسطينية وحدة: المصدر 
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  قيمة االلتزام و الصرف للبلدان اآلسيوية)  4(جدول رقم 
  

   2009 – 2002   2001 – 1994  الدول المانحة

  الصرف  االلتزام  الصرف  االلتزام  البلدان اآلسيوية

 5،103.00 5،103.00    بروناي

 1،299،782.31 2،812،390.00    الصين

 24،295،017.00 27،095،017.00 800،000.00 800،000.00  الهند

 2،487.00 2،487.00    اندونيسيا

 305،374،277.34 350،291،978.43 399،054،429.84 411،996،150.84  اليابان

 18،977.00 18،977.00 480،000.00 480،000.00  ماليزيا

 759.00 759.00    جزر المالديف
 0.00 3،000،000.00    باكستان
 20،199،431.00 20،900،000.00    روسيا

 6،875،868.00 19،346،738.00    كوريا الجنوبية

 0.00 40،000.00    سيريالنكا
 47،768.00 47،768.00    تايالند

 22،936،891.00 22،936،891.00    تركيا

  زارة التخطيط و التعاون الدولي الفلسطينيةوحدة تنسيق المساعدات الدولية، و: المصدر 
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  قيمة االلتزام و الصرف آخرون) 5(جدول رقم 
  

   2009 – 2002   2001 – 1994  الدول المانحة

  الصرف  االلتزام  الصرف  االلتزام  آخرون

 94،361،227.71 107،941،752.00 1،005،661.00 2،258،559.00  استراليا

 29،506.00 10،475،000.00    البرازيل

 6،372.00 6،372.00    شيلي

 6،003.00 6،003.00    كولومبيا

 109،637،038.00 138،592،834.00    البنك اإلسالمي للتنمية

 7،414.00 7،414.00    المكسيك

 1،021.00 1،021.00    ناميبيا
 2،721،928.00 2،721،928.00    نيوزيلندا

 1،909،559.00 4،477،625.00    صندوق األوبك

مجموعة صندوق مساهمات 

  القطاع الخاص
1،207،380.00 1،207،380.00 

99،219،187.00 90،131،488.00 

 752،266.00 752،266.00    جنوب إفريقيا

 352،111،154.00 344،060،467.00 88،602،484.00 203،785،409.00  مجموعة البنك الدولي

 31،719،595.00 55،893،516.00 8،936،331.00 22،273،537.00  وكالة األمم المتحدة

  وحدة تنسيق المساعدات الدولية، وزارة التخطيط و التعاون الدولي الفلسطينية: المصدر 
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  3ملحق رقم 

  

و  1994جدول يوضح نسبة الصرف إلى االلتزام ألكبر الجهات المانحة للفلسطينيين منذ عام ) 6(جدول رقم  

   2009حتى عام 

  الصرف إلى االلتزام نسبة  الجهة المانحة

  % 88  الواليات المتحدة األمريكية

  % 97  السعودية

  % 92  اليابان

  % 77   المملكة المتحدة

  % 79   السويد

  % 92  النرويج

  % 50  ألمانيا

  % 99  اإلمارات

  % 100  الجزائر

  % 72  فرنسا

  % 99  كندا

  % 100  الكويت

  % 82  ايطاليا

  % 90   اسبانيا

  % 77  البنك الدولي

  % 88  هولندا

  % 100  قطر

  % 90  سويسرا

  % 80  البنك اإلسالمي للتنمية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قاعدة بيانات نظام رصد المساعدات للشعب الفلسطيني: المصدر 
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