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  أ
  

 اإلهداء

  
والصــالة والســالم علــى معلــم البشــرية وهاديهــا إلــى طريــق  الحمــد هللا الــذي هــدانا لنعمــة اإلســالم،

  .العلم واإليمان
  

  ينإلى شهداء فلسط... إلى من هم أكرم منا جميعًا 
  إلى أسرى الحرية... إلى القابعين خلف القضبان 

  فلسطين... إلى وطني الكبير 
  طيب اهللا ثراه... إلى روح والدي 

  أطال اهللا في عمرها... إلى والدتي الغالية 
  إلى زوجتي وأبنائي األعزاء

  ...جميعاً إلى إخوتي وأخواتي 
  ...أهدي هذا الجهد المتواضع 

  
  نه نعم المولى ونعم القديرإ علمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمناسائًال العلي القدير أن ي

  
  

  العداربة خليل إسماعيل أحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ب
  

  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
  

ُأقر أنا مقدم هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، في التنمية الريفية المستدامة 
القدس، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة  –يةمسار بناء مؤسسات وتنمية الموارد البشر 

  .له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد أخر
  

  :التوقيع
  

  إسماعيل أحمد خليل العداربة
  

  2012/  5/  5: التاريخ
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 



  ت
  

  شكر وعرفان
  

المين الذي أعانني وأمدني بالصبر، والصالة والسالم على سـيدنا محمد وعلى أله وصحبه الحمد هللا رب الع
  .أجمعين

  
ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلـى الدكتور الفاضل عزمي األطرش المشرف على هذه 

  .الةالدراسة على ما بذله من جهد وٕارشاد ووقوفه إلى جانبي ومساعدتي في إعداد هذه الرس
  

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذة برنامج التنمية الريفيـة المستدامة فـي جامعة القدس على ما 
  .يقدموه من جهد وٕارشاد لطلبتهم

  
، وزودوني بآرائهم ومقترحاتهم المفيدة، االستبانةوالشكر والتقدير أيضًا إلى كافة األساتذة الذين قاموا بتحكيم 

  .كر إلى لجنة مناقشة الرسالةكما أتقدم بالش
  

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى األخ خالد منصور مسئول العمل الجماهيري في اإلغاثة الزراعية لما قدمه من 
  . مساعدة وتسهيالت إلجراء هذه الدراسة

  
مراحل كما أتوجه بالعرفان والتقدير إلى جميع األصدقاء والزمالء الذين مدوا يد العون و المساعدة  خالل 

لما قدموه " احمد، رناد، روند، محمد، بشار"العمل المختلفة، كما أتقدم بالشكر إلى زوجتي  وأبنائي األعزاء 
  .من مساعدة في طباعـة وٕانجاز هذه الدراسة

  
  .ختامًا أسأل اهللا العلي القدير أن يجزي الجميع عني خير الجزاء والحمد هللا رب العالمين

  
  ربةإسماعيل أحمد خليل العدا

  
  
  
  
  
  
  



  ث
  

  التعريف بمصطلحات الدراسة
  

القطاع الثالث، النظام الثالث، والمنظمات غير الهادفة للربح،   :  المؤسسات غير الربحية
والمنظمات غير الحكومية، والقطاع المستقل، والمنظمات الطوعية 
الخاصة، والقطاع األهلي، والنظام الخيري، والقطاع الخفي، ومنظمات 

ي، الجمعيات األهلية، مجموعة من المصطلحات التي التغيير اإلنسان
  )2001أفندي، . (تعبر عن نفس الظاهر

  
هي تلك المنظمات التي تؤسس لتحسين وٕاصالح المجتمع، من خالل   :  المنظمات غير الربحية

إرشاد اإلستخدام المناسب للموارد، وتوفير السلع والخدمات، هذه 
صي أو المكسب، ولهذا فهي المنظمات ال تهدف لتحقيق الربح الشخ

غير ملزمة بتوزيع أرباح أو هذا ال يعني عدم القيام بأنشطة تحقق لها 
  )2009سويدان، البرواري، . (األرباح ومساعدتها في إنجاز مهمتها

  
هي تلبية احتياجات األجيال الحالية دون اإلضرار بقدرة األجيال   :  التنمية المستدامة

: تها، وترتكز على ثالثة مرتكزات أساسيةالقادمة على تلبية احتياجا
  . التطور اإلقتصادي، والتوازن البيئي، والعدالة اإلجتماعية

 )2008سويلم، (

  
هي سلسلة جبال وسط فلسطين، وتتكون من ثالثة كتل جبلية أساسية   :  الضفة الغربية

وهي جبال نابلس، وجبال القدس، وجبال الخليل، وتنتهي في شمال 
سبع وتقع بين السهل الساحلي في الغرب وحدود األردن منطقة بئر ال

 )1990البيدري، وآخرون، . (في الشرق

  
ريادية ال تهدف إلى الربح وتعمل " منظمة غير حكومية"مؤسسة أهلية   :  اإلغاثة الزراعية

في مجال التنمية الريفية وحماية البيئة وتحسين أوضاع المرأة، وتقديم 
والخدمات واإلستشارات المتميزة للفرد اإلرشاد والتوعية والدعم 

والتجمعات والمؤسسات العاملة في ذات المجال معتمدين على 
المشاركة الفاعلة العريضة للفئات المستفيدة وتنمية وتطوير كفاءات 
الخبراء والعاملين في المؤسسة في سبيل تنمية مجتمع فلسطيني مدني 

  )2008اإلغاثة الزراعية، . (ديمقراطي

    



  ج
  

هو التمويل الذي يحصل عليه المزارع من خارج ماله أو مدخراته أو   :  "الزراعي"لتمويل الخارجي ا
مدخرات عائلته أو من خارج رأسماله المخصص للزراعة، أو من غير 

ويشمل التمويل الخارجي المهلة التي . أرباحه في السنوات السابقة
ء باستخدام نظام تمنحها للمزارع عند شراء المستلزمات الزراعية، سوا

الشيكات أو بدونه، أو من خالل قروض يحصل عليها من النظام 
المالي الرسمي وغير الرسمي، أو من خالل منح يحصل عليها من 
برامج محلية وأجنبية وفق مبدأ مشاركة المنتفعين بنسبة من تكلفة 

 )2008صبري، . (التمويل المقدم للمزارع

  
التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية وٕاما أن تكون هي األموال   :  التمويل الخارجي

من مصادر حكومية أو شبه حكومية لتأمين الخدمات الحيوية للمجتمع 
التمويل األجنبي، التمويل : الفلسطيني، وله أكثر من تسميه ومنها

 .الدولي، المساعدات الدولية، المساعدات األجنبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ح
  

  المختصرات
  

وردت المختصرات أدناه، وفي أي جزء، أو فصل من هذه الرسالة، فإنها تعني وتدل على المفاهيم التي أينما 
  :تقابلها في الشرح أدناه

  
  الداللة  المختصر  الرقم
      

  .قتصادية الفلسطينيإلمعهد أبحاث السياسات ا    :  ماس  1
  .مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية    :  تطوير  2
  .وتنمية المجتمع الديمقراطيةالمركز الفلسطيني لتعميم     :  ابانورام  3
  .الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر    :  شراكة  4
  .مركز بيسان للبحوث واإلنماء    :  بيسان  5
  .، رام اهللاجل النزاهة والمساءلةأئتالف من الا    :  أمان  6
  حول العنف ضد المرأة، األردن المركز العربي للمصادر والمعلومات    :  أمان  7
  .مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان    :  تسامح  8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خ
  

 ملخص الدراسة

 

يكمــــن الهــــدف مــــن إجــــراء هــــذه الدراســــة التعــــرف إلــــى أهميــــة التمويــــل المحلــــي، والتمويــــل الــــذاتي إلســــتدامة 
اآلثـار اإليجابيـة المترتبـة علـى تــوفير المؤسسـات غيـر الربحيـة فـي الضـفة الغربيـة، وفــرص الحصـول عليـه، و 

  .التمويل المحلي في تحفيز أنشطة المؤسسات غير الربحية في الضفة الغربية
  

م، وتـم أخـذ اإلغاثـة فـي الضـفة  2011/ أب  -م  2010/ أجريت هذه الدراسة فـي الفتـرة الواقعـة بـين تمـوز 
لتــي حــددتهم إدارة اإلغاثــة الزراعيــة ألجــراء الغربيــة كنمــوذج للمؤسســات غيــر الربحيــة، وبلــغ عــدد المــوظفين ا

  .موظفًا لمن لهم عالقة مباشرة بالتمويل وموضوع الدراسة) 34(الدراسة عليهم 
  

استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقام بجمـع المعلومـات باسـتخدام اإلسـتبانة ومراجعـة األدبيـات السـابقة، فـي 
  . في تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً   SPSSالجتماعية حين اسُتخدَم برنامج الرزم اإلحصائية  للعلوم ا

  
إن مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول عليه لتمويل أنشطة : وقد أظهرت نتائج الدراسة

،كما أظهرت النتائج إن المعوقات التي تواجه اإلغاثة للحصول "منخفضة"اإلغاثة الزراعية جاءت بدرجة 
، وعن أهم المعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول "متوسطة"ءت بدرجة على التمويل المحلي جا

  ).الوضع اإلقتصادي الفلسطيني المتردي: (على التمويل المحلي تمثلت في
  

أن مدى إستدامة  ، كما"كبيرة"كما قيم المبحوثين أهمية إعتماد اإلغاثة على التمويل المحلي جاءت بدرجة 
، وعن أهم فقرات مدى "كبيرة"ة في حال انقطاع التمويل الخارجي جاءت بدرجة المؤسسات غير الربحي

يؤثر انقطاع التمويل الخارجي : (إستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي تمثلت
  .)على اإلقتصاد الفلسطيني

  
أنشطة اإلغاثة الزراعية جاءت  كما أظهرت النتائج إن مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة

: ، وعن أهم مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة أنشطة اإلغاثة تمثلت في"متوسطة"بدرجة 
بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج إن أهمية التمويل ) المشاريع المدرة للدخل من مصادر التمويل الذاتي(

، كما أكدت الدراسة إن أوجه اإلنفاق األمثل "كبيرة"اءت بدرجة الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة األنشطة ج
، وعن أهم أوجه اإلنفاق األمثل "كبيرة"إلستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

  .بدرجة كبيرة جداً ) يوجد معايير لإلنفاق األمثل: (إلستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة تمثلت في
 

ضرورة التركيز على المشاريع المدرة للدخل، والقادرة على توفير فرص اإلستدامة : اتومن أهم التوصي
وتفعيل دور القطاعات . الذاتية لها مما يكفل تراجع دور اإلعتماد على التمويل الخارجي لإلغاثة الزراعية

سة وطنية واضحة المؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، لرسم سيا: الفلسطينية الثالثة



  د
  

وٕايالء اإلغاثة الزراعية اهتمامًا رسميًا . ومتينة تضمن إستراتيجية قادرة على توظيف كافة الجهود والطاقات
بجميع أشكاله لضمان سالمة أدائها  وقدرتها على االستمرارية على أن يتم التعامل معها كجزء من مقدرات 

وٕاجراء دراسات مماثلة في بعض المؤسسات غير . الشعب الفلسطيني وواجب وطني يجب الحفاظ عليه
الربحية والتي لها دور تنموي مهم، ولها أنشطة في مجاالت مختلفة ومتنوعة، حتى نتحقق من النتائج 

وضرورة إهتمام الحكومة الفلسطينية، بالمؤسسات غير الربحية الفلسطينية . والتوصيات في هذه الدراسة
وٕاعادة النظر في القوانين المعمول . زارة المنظمات األهلية الفلسطينيةإعادة تفعيل دور و : وذلك من خالل

والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع الفلسطيني . بها في الضفة الغربية والتي تخص المؤسسات غير الربحية
 .بما يخص هذه المؤسسات غير الربحية إلظهار أهميتها ودورها
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About the sustainability of non-profit organizations away from the external 

funding In the West Bank / "agricultural relief model" 
 

Abstract  
 

The objective of this study is to highlight the significance of the local funding in the 
sustainability of the non-profit organizations in the West Bank, the opportunities of getting it, 
and the positive impact of the local funding in enhancing the activities of the non-profit 
organizations in the West Bank. 
 

This study was done between the periods of (July 2010 – August 2011) in the West Bank. The 
Agricultural Relief in the West Bank was taken as a model of the non-profit organizations. 34 
employees who are related to the funding process were chosen by the agricultural relief to 
conduct the study. The researcher used the descriptive methodology and he gathered the related 
data by using questionnaires and reviewing some previous researches. He also used SPSS 
program in analyzing and processing the data. 
 

The results of the study: the resources of the sustainable local funding and the opportunities of 
getting it for the activities of the agricultural relief in the West Bank are very low. The obstacles 
facing the Relief getting local funding in medium level the main cause was the (Palestinian 
deteriorating economical situation).  
 

The dependence of the agricultural relief on local funding in the West Bank was evaluated as 
very significant. Also, the sustainability of the non-profit organizations when the external 
funding is no longer available was evaluated as highly big. Discontinuity of the external funding 
affects the Palestinian economy. 
 

The results highlighted the self-financing resources and its effects on the sustainability of the 
agricultural relief activities in the West Bank. The most important resources are the income 
generating projects. The self-financing was evaluated as very significant to the sustainability of 
the agricultural relief services. The study emphasized on the optimal spending for the 
sustainability of the agricultural relief activities. The study also highlighted that there are 
standards for the optimal spending in the Agricultural Relief. 
 

It is important to focus on the income generating projects which grant its own sustainability and 
decrease the dependence on the external funding. The researcher emphasized on activating the 
roles of the three Palestinian sectors: the non –profit organizations, the private and public 
sectors so as to outline a clear solid national policy that employs all the efforts and energies of 
the agricultural sector.. The Agricultural Relief should have an official attention with all its 
forms to grant its sustainability and to deal with it as part of the Palestinian potentials. It is 
important to conduct similar studies in some non-profit organizations which have a significant 
development role and different activities in different fields in order to check the accuracy of the 
results and the recommendations of this study. The Palestinian government and these who are 
responsible should take care of the Palestinian non-profit organizations through: activation of 
the role and activities of the Palestinian local organizations and revising the laws that related to 
the non-profit organizations in the West Bank. It is   also important to shed the lights on the 
significance of the non-profit organizations in the development process. 
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  الفصل األول
  

  خلفية الدراسة
  

يتناول هذا الفصل مبررات البحث، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهدافه البحث، فرضيات البحث، هيكلية 
  .البحث

  
  مقدمة 1.1

  
دور ًة داخل المجتمع الفلسطيني، مكمل العملية التنمويةفي  ًا وريادياً مهم اً دور ؤسسات غير الربحية لمتلعب ا

افة إلى ذلك الدور والقطاع الخاص في إطار تقديم الخدمات، باإلض ،لوطنية الفلسطينيةمؤسسات السلطة ا
من وذلك وأفراد المجتمع،  الفلسطينية مكن أن تلعبه المنظمات األهلية بين مؤسسات السلطةي الوسيط الذي

ا مقها في المجتمع، مخالل القيام بالتعبئة والتأثير في مجال سن التشريعات التي تكفل الحريات العامة وتطبي
   .في ترسيخ مبادئ الديمقراطية مجتمعياً ؤسسات غير الربحية يعزز دور الم

  )2009قصراوي، (
  

ونشوء أشكال أولية من المؤسسات المركزية فإن دور المنظمات غير  ،السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيام
إلى  2000منظمة في العام  930ن نحو ازداد عدد هذه المنظمات مو الحكومية الفلسطينية لم يتضاءل، 

 ة مركزية لم ينف، ال بل ولم يقللأن تطور بنية إدارة فلسطيني ، وأصبح واضحاً 2007في العام  1.500و نح
  (Tartir, 2009) .من الحاجة للخدمات التي توفرها مؤسسات المجتمع المدني

  
الدور الذي لعبته المؤسسات غير : آلتيةابالتي دفعت الباحث إلى اختيار موضوع البحث  تتلخص المبررات

يم الخدمات، والمعلومات، فيما يتعلق بتقد) اإلغاثة الزراعية نموذجاً (الربحية الفلسطينية النشطة مهنيًا 
المستمر للتمويل الخارجي والتوتر في عالقة تلك المنظمات مع الممولين، ومدى الحاجـة الماسة  والتذبذب

والوضع السياسي  ارية والديمومة والعطاء والبناء التنموي الفلسطيني،لهذه المؤسسات في االستمر 
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ثر سلبًا على عمل وأداء المؤسسات ؤ واالقتصادي التنموي واالجتماعي المتردي في الضفة الغربية والذي ي
وازدياد الضغوط الدولية وبعض منظمات األمم المتحدة الممولة وذات  ،سطينية الفاعلةغير الربحية الفل

عالقة على السلطة الفلسطينية بمالحقة بعض هذه المؤسسات وتجفيف منابع التمويل الخارجي لها، ال
باإلضافة إلى الضغوطات واإلجراءات اإلسرائيلية المتتابعة والتعسفية ضد هذه المؤسسات غير الربحية، 

ثانية، والدور التكاملي ريادي في المجتمع المدني الفلسطيني خالل سنوات االنتفاضة األولى والال ولدورها
  .بحية الفلسطينيةبين السلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الر 

  
جوانب ، التي تناولت ، واألبحاثن الدراســاتـعديد مـة األخيرة بإجراء الـفـي اآلون ن الباحثينـلقد قام العديد م

وانتقادات  ن تطوراتـم هابوما صاح وألهمية دورها التنموي والريادي المؤسسات غير الربحية، معينه من
ة ـنتيجبشكل خاص  المؤسسات غير الربحيةات موضوع ـد تناولت الدراسـوق فيما يتعلق بعملها،عديدة 

  .المنطقةشهدها ت والسياسية التيالتطورات االقتصادية واالجتماعية 
  

  مشكلة الدراسة 2.1
  

الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي في حول مدى إمكانية استدامة المؤسسات غير  تتمحور مشكلة الدراسة
  .الضفة الغربية، وتم دراسة هذا الموضوع من خالل التركيز على اإلغاثة الزراعية كنموذج للدراسة

  
  مبررات الدراسة 3.1

  
  : يأتيتتلخص األسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار موضوع البحث فيما 

  
لسطينية النشطة مهنيًا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، الدور الذي لعبته المؤسسات غير الربحية الف •

 .والمعلومات، ومختلف األنشطة

 ةـحاجومدى ال، الخارجي والتأرجح في عالقة بعض تلك المنظمات مع الممولين تذبذب التمويل •
 .هذه المؤسسات في االستمرارية والديمومة والعطاء والبناء التنموي الفلسطيني  الماسة لبعض

اإلجراءات اإلسرائيلية المتتابعة والتعسفية ضد بعض هذه المؤسسات غير الربحية، الضغوطات و  •
 .لدورها في المجتمع المدني الفلسطيني خالل سنوات االنتفاضة األولى والثانية بشكل خاص

 .الدور التكاملي بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الربحية •

في هذا المجال للخروج من حالة االرتهان لألجندات زيادة الوعي لفتح أفاق للمؤسسات الناشطة  •
 .الخارجية

 .ندرة الدراسات حول موضوع الدراسة حسب حدود معرفة الباحث •

 .رغبة ذاتية لفهم ماهية السبل الستدامة هذه المؤسسات •
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  أهمية الدراسة 4.1
  

 المؤسسات غيرتنبع أهمية الدراسة الحالية في أنها تبحث موضوعًا مهمًا في : األهمية العلمية •
 التعرف إلى استدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي، وحرص وهوالربحية 
، وفتح أفاق لدراسات جديدة مستقبالً  استدامة المؤسسات غير الربحية استجالء فرصالباحث 
إلى  وحاجتهاة المكتبة الفلسطيني ات، باإلضافة لقلة الدراسات فيهذه المؤسس وعمل فعالياتوتنشيط 

ألسس العلميـة لالرتقاء وتضع ا ،المتطلبات المـلحة عنية كمية وكيفية عميقة، تتفاعل مأبحاث ميدا
 ـذه الدراسة مرجعاً ه وثقافيًا، وسعيًا من الباحث ألن تكون اجتماعيًا وسـياسيًا واقتصادياً  بالمؤسسات

  .من معلومات حول موضوع الدراسةفه وذلك بما ستكشالمؤسسات غير الربحية للمهتمين في مجال 
  

 اإلسهام في البحث عن حلول للمشكالت الناتجة في حالة انقطاع التمويل: األهمية التطبيقية •
الخارجي عن المؤسسات غير الربحية، وكيفية اعتمادها على المصادر المحلية والذاتية في التمويل 

  .ندات الخارجية ما أمكنواالستدامة، وخروج هذه المؤسسات من حالة االرتهان لألج
  

التي تناولت  –في حدود علم الباحث –إن موضوع الدراسة من المواضيع األولـى فـي فلسطين  •
استدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي، وهــذا ُيعد إثراًء لصانعي القرار في 

  .ات الفلسطينيةمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وٕاضافة علمية جديدة للمكتب
  

توجد لدى الباحث رغبة حقيقية لدراسة واقع حال تمويل المؤسسات غير الربحية الفلسطينية على  •
 وجه الخصوص، وذلك لمعرفة مدى قدرة هذه المؤسسات على االستدامة واالستمرارية في حالة

اإلسرائيلي  انقطاع التمويل الخارجي عنها وما هي البدائل؟ خاصة أنها تالمس قضية االحتالل
للضفة الغربية والظروف االستثنائية التي تعمل بها هذه المؤسسات، والضغوطات التي تتعرض لها 

 .من قبل الممولين

  
  أهداف الدراسة 5.1

  
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

  

غاثة الزراعية في لتمويل أنشطة اإل) هتمصادره، معوقاته، أهمي(التعرف على التمويل المحلي المستدام  •
 .الضفة الغربية

لتمويل أنشطة اإلغاثة ) وفرص الحصول عليه هتمصادره وأهمي(التعرف على التمويل الذاتي المستدام  •
 .الزراعية في الضفة الغربية

 .دراسة مدى االستدامة في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية •
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 .األمثل الستمرار أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية دراسة أوجه اإلنفاق •

  
  أسئلة الدراسة 6.1

  
  :اآلتية ولغرض تحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى نتائج علمية ال بد من طرح األسئلة

  
  :السؤال الرئيسي. 1.6.1

  
  الغربية ؟ ما إمكانية استدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي في الضفة

  
  :األسئلة الفرعية. 2.6.1

  
وفرص الحصول عليه لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعية في  ،مصادر التمويل المحلي المستدام ما •

 الضفة الغربية ؟
 

 أهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على التمويل المحلي في الضفة الغربية ؟ ما •
  

 على  التمويل المحلي في الضفة الغربية ؟ المعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول ما •
 

وفرص الحصول عليه في  ،مصادر وأهمية التمويل الذاتي لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعية ما •
 الضفة الغربية ؟

 

 ما مدى االستدامة في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية ؟ •
 

 ار أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية ؟أوجه اإلنفاق األمثل الستمر  ما •

  
  : فرضيات الدراسة  7.1

  
  :تسعى الدراسة الحالية للتحقق من صحة الفرضيات التالية

  
  :الفرضية الرئيسية. 1.7.1

  

اإلغاثة الزراعية / ضفة الغربية يمكن إستدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي في ال
  .اً نموذج
  :الفرضيات الفرعية. 2.7.1
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في ظل الظروف الراهنة تساهم المؤسسات غير الربحية في العديد من االنجازات الحيوية التي كان لها 

 :األثر الواضح خالل السنوات السابقة، وعليه يفترض الباحث
  

 بين إستدامة أنشطة اإلغاثة  α ≥ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  •
 .الزراعية وفرص توفير مصادر للتمويل المحلي في الضفة الغربية

 

بين إستدامة أنشطة اإلغاثة  α ≥ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  •
 .الزراعية ومعوقات التمويل المحلي في الضفة الغربية

  

ن إستدامة أنشطة اإلغاثة بي α ≥ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  •
 .الزراعية وأهمية توفير التمويل المحلي في الضفة الغربية

  

بين إستدامة أنشطة اإلغاثة  α ≥ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  •
 .الزراعية وفرص توفير مصادر التمويل الذاتي في الضفة الغربية

  

بين إستدامة أنشطة اإلغاثة  α ≥ 0.05عند مستوى معنوية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  •
 .الزراعية وأهمية التمويل الذاتي في الضفة الغربية

  

بين إستدامة أنشطة اإلغاثة  α ≥ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  •
 .في الضفة الغربية الزراعية وتوقف التمويل الخارجي

  

بين إستدامة أنشطة اإلغاثة   α ≥ 0.05لة إحصائية عند مستوى معنوية ال توجد عالقة ذات دال •
 .الزراعية وأوجه اإلنفاق األمثل في الضفة الغربية

  
  هيكلية الدراسة 8.1

  

  :جاءت هيكلية الدراسة مقسمة إلى خمسة فصول كالتالي
  

 .ئلتها وفرضياتهاعرض عام وتمهيد لهذه الدراسة ومبرراتها وأهدافها وأهميتها وأس: الفصل األول •

 :يتضمن اإلطار النظري والدراسات السابقة ويحتوي على المباحث اآلتية: الفصل الثاني •
  

o المؤسسات غير الربحية واقع وأهمية: المبحث األول. 

o التمويل في المؤسسات غير الربحية: المبحث الثاني. 

o االستدامة في المؤسسات غير الربحية: المبحث الثالث. 

o اإلغاثة الزراعية نشأة وتطور ودور: المبحث الرابع. 
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يتناول عرضًا شامًال ألساسيات الدراسة، كالمنهجية، واإلعداد واألدوات، والمجتمع : الفصل الثالث •

 . وعينة الدراسة، ومدى اختيار صدق وثبات أدوات الدراسة والمعالجة اإلحصائية

 .تائج وتحليل اإلستبانةلنيحتوي على عرض ا: الفصل الرابع •

 .يتضمن االستنتاجات والتوصيات: لفصل الخامسا •

  
الباحث  ىالتي رأ ة، ثم المالحق ذات الصلة بالدراسأهم المصادر والمراجعِبقائمة ق الفصول الحتم إ وأخيراً 

  .نها جديرة بإلحاقها بهذه الدراسةأ
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  الفصل الثاني
  

  والدراسات السابقة ،اإلطار النظري
  

  :في العالم العربي المؤسسات غير الربحية .1.1.2
  

عرفت البلدان العربية تاريخيًا أشكاًال عديدة من الجمعيات األهلية التي تأثرت بالقيم الدينية وعمل الخير 
وهيكلها تطور مفهوم  ،الدول ىوتطور بن ،ع تطور الوعي االجتماعيثم م ،ومساعدة الفقراء والمحتاجين

وخالل العقدين األخيرين ارتفع عدد  ،ى المنظمات غير الحكومية األوسع شموالً المنظمات األهلية إل
، وزادت فعاليتها في مختلف المجاالت ربية وتوسعت أنشطتها كمًا وكيفاً المنظمات غير الحكومية الع

 األمر) ، تعليم بمختلف مستوياتهإيجاد فرص العمل، تدريب وتأهيل(جتماعية واالقتصادية والسياسية اال
الذي يمكننا من اعتبار هذه المنظمات إحدى وسائل إعادة توزيع الموارد االقتصادية بما يتالءم مع النظام 

نية، كذلك لعبت بعض هذه المنظمات دورًا فعاًال في نشر المفاهيم السياسية الوط ،االقتصادي للسوق العربية
ت التي أصابتها أضرار جراء الحروب ، وفي تقديم الخدمات إلى المجتمعاودعم النضال التحرري الوطني

منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان وعن  ةإلى جانب ذلك نشأ، والكوارث الطبيعية
  .لتعددية السياسية والثقافيةالديمقراطية وا

  

هة جاح في مواجالدول العربية التي تواجه تهديدات خطيرة وتحديات سياسية واقتصادية كبرى تحتاج للنإن 
وبالتالي فهي بحاجة  واجهة،المٕالى إشراك سائر قوى الوطن ذات المصلحة في هذه و  ،األخطار والتحديات

نظمات غير ، التي من مقوماتها إفساح المجال والتشجيع على تشكيل المإلى بناء دولة المؤسسات والقانون
  )2005االتحاد البرلماني العربي، ( .الحكومية وتفعيل دورها

  
  :في العالم العربي واع المؤسسات غير الربحيةأن.2.1.2

  

المبادرات  منظمة أهلية عربية، أي وجود عدد ضخم من )70000(تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود 
   :الشعبية والتي يمكن تصنيفها، حسب النشاطات التي تقدمها، إلى أربعة أنواع

الخيري بشكله  مل في مجال العملوتضم مجمل المنظمات األهلية التي تع :الجمعيات الخيرية •
من مجمل % 34بين  ات الخيريةعيالتقليدي الذي يعتمد صيغة مانح وممنوح، تتراوح نسبة الجم

في الخليج العربي  في حين تصل ،%80المنظمات األهلية في مصر، وتصل في سورية إلى نسبة 



8 
  

سبتين، إال أنها وبالمتوسط العام الن وتتراوح بقية النسب في باقي الدول العربية بين هاتين %95إلى 
  .الشكل األساسي لعمل المنظمات األهلية العربية

  

اجتماعية عديدة وتقدم  وهي منظمات أهلية تنشط في مجاالت :منظمات الخدمة والرعاية االجتماعية •
  .اوالمرأة والمسنين واألسرة وغيره األطفالرعاية خدمات صحية واقتصادية واجتماعية متنوعة ك

 

تدريجيًا في المجتمعات  نوع جديد من منظمات العمل األهلي بدأ يتنامى يوه :ظمات التنميةمن •
   .التنمية في إطار مجتمع محلي محدد العربية، يهدف هذا النمط من الجمعيات األهلية إلى تحقيق

 

حقوق اإلنسان،  ومن أمثلتها منظمات (Advocacy) أي منظمات التأثير والرأي: منظمات دفاعية •
مؤخرًا تعنى بالدفاع عن  والدفاع عن المرأة وحقوقها، ومنظمات حقوق المعاقين، ومنظمات ظهرت

   .عن البيئة حقوق األطفال الذين ليس لهم مأوى، إضافة إلى منظمات الدفاع
 

والشعر والقصة والرواية،  كالجمعيات األدبية واتحادات الكتاب والفنانين :منظمات ثقافية متنوعة •
  )2003أبو حالوة، ( .للكبار وغيرها منظمات تأهيل وتدريب ومحو األميةإضافة إلى 

 

على اختالف أنواعها  في العالم العربي بين المنظمات األهلية وبذلك تكون العوامل المشتركة
وشعبية  هادفة للربح أوًال، وهي منظمات غير حكومية ثانيًا، وثالثًا تقوم بمبادرات أهلية غيرونشاطاتها 

   .والمشاركة في عملية التنمية ،أو مطالب اجتماعية ،تلبية حاجاتطوعية ل
  

  :المؤسسات غير الربحية في فلسطين .3.1.2
  

دور المؤسسات غير الربحية في فلسطين في توفير خدمات واسعة للمواطنين، تشمل مجاالت نظرًا ألهمية 
سان، والمرأة، ومراكز األبحاث، والتدريب التنمية، والتعليم، والصحة، واإلعالم، حقوق اإلن: الحياة المدنية

التنموي والمهني، إضافة إلى خدمات إغاثة تقدمها الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة لتواجه مشكالت الفقر 
التي أوجدها االحتالل، بحيث أصبحت تشكل نواة أساسية لعملية البناء والتنمية في ظل االحتالل 

  .اإلسرائيلي
  

ربحية الفلسطينية ومنذ مطلع القرن الماضي دورًا بالغ األهمية في تطوير المجتمع لعبت المؤسسات غير ال
الفلسطيني، فمنذ نشأتها كانت جزءًا ال يتجزأ من عملية التحرر الوطني والتنمية الوطنية، وبذلك فقد ارتبطت 

عملية تطوير المتغير في فلسطين، وقد واكب ذلك  يعملية تطور المؤسسات بالواقع السياسي واالجتماع
مفاهيم المجتمع المدني الفلسطيني، كما واتسمت بروح خالقة وقدرة على الصمود والعمل في بيئة على درجة 

  )2008االئتالف األهلي لمدونة السلوك، . (بالغة من التعقيد
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ة هناك الكثير من المؤسسات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على الساحة الفلسطيني
بشكل واضح، والتي تعمل كل منها على اختالف فلسفتها ومبادئها على تقوية الترابط الفلسطيني بين 
اإلنسان الفلسطيني واألرض الفلسطينية من َأجل تعزيز الصمود الفلسطيني والرقي والوعي الجماهيري 

يق وخطورة المرحلة، الفلسطيني، والسمو به عن صغائر األمور، ليدرك المجتمع بشكل جماعي صعوبة الطر 
والمخطط السياسي واالقتصادي واالجتماعي الخطير، الذي ُيرسم لهذا المجتمع، ولهذه األرض، من قبل 
االحتالل، لذلك فإن هذا الدور األخير يقع على كاهل المؤسسات األهلية، والنقابات والجمعيات واللجان 

لخدمة العامة، لخدمة وتطوير المجتمع وتنميته، وال المختلفة ذات الطابع الطوعي، والتي تتسم بالمبادرة وا
سيما في المجال العلمي والتنموي الذي هو اليوم مثار الجدل في كل المجتمعات التي تهدف إلى اللحاق 

  )2005الهيجاوي، ( .بركب التقدم واالزدهار
  

سات التهجير، لقد برزت مؤسسات العمل الخيري، كأداة من أدوات الصمود، والنضال، والتصدي لسيا
. واالقتالع، واإلبعاد، والضم، والمصادرة، والتشتيت، التي تمارسها سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلية

كما أن التغيرات السكانية وتبدل أنماط الحياة والضغوط االجتماعية، وغياب السلطة الوطنية، وفقدان اإلدارة 
صهيونية تدمير المؤسسات التي تخدم المجتمع الفلسطيني المركزية لالقتصاد المحلي، ومحاولة السلطات ال

في األراضي الفلسطينية المحتلة، كل هذا أظهر عددًا من المشكالت االجتماعية لفئات مختلفة في الضفة 
الغربية وقطاع غزه، وكانت حافزًا لخلق العمل الخيري، إلى جانب غيره من مؤسسات الخدمة العامة، أحد 

  )1988الحوراني، . (تحت نير سلطات االحتالل نالفلسطينيي ناسية لصمود المواطنيأهم الدعامات األس
  

ن المؤسسات غير الربحية الفلسطينية كانت وستبقى أداة من أدوات النضال والصمود أمما تقدم يتضح ب
بالغة  والتصدي لسياسات االحتالل اإلسرائيلي، وبذلك ومن خالل قدرتها على الصمود والعمل في هذه البيئة

التعقيد وذلك من خالل دورها المكمل لدور السلطة الفلسطينية في تقديم أفضل الخدمات والتي تهدف إلى 
قدرات نمية وعلى الرغم من التفاوت في ولتكون نواة أساسية لعملية البناء والت ،اللحاق بركب التقدم واالزدهار

تبقى إرادة هذه المؤسسات على مواصلة وفي رؤيتها في إحداث التنمية في فلسطين  ،تلك المؤسسات
  .رسالتها، وعلى إحداث مساهمات فعالة في تشكيل المجتمع الفلسطيني

  

  :تعريف المؤسسات غير الربحية .4.1.2

  
هناك اتفاق واختالف في تعريف مفهوم المؤسسات غير الربحية ألنها تأتي من مسميات عديدة ضمن 

المسميات حسب المجتمع التي تعمل به، فنجد مسميات القطاع سياقات ثقافية مختلفة، وقد تختلف هذه 
، القطاع "NGO"، المنظمات غير الحكومية "NPO"الثالث، النظام الثالث، المنظمات غير الهادفة للربح 

، وغيرها وهي تعبر عن نفس "PVO"المستقل، القطاع غير الهادف للربح، المنظمات التطوعية الخاصة 
مى من دولة ألخرى ومن منطقة ألخرى، فنجد مصطلح المنظمات غير الحكومية الظاهرة، ويختلف المس

"NGO " أصبح أكثر شيوعًا في المنظمات الدولية، ففي المجتمع األمريكي يأخذ بمصطلح المنظمات
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التطوعية الخاصة، أما في دول العالم الثالث فنجد في أمريكا الالتينية يشيع استخدام اصطالح التنمية غير 
ومية، وفي أفريقيا نجد مصطلح منظمات التنمية التطوعية، وفي مصر يغلب مفهوم الجمعيات الحك

، كما يسود مصطلح ومصطلح النشاط األهلي أو منظمات الرعاية االجتماعية أو التنمية االجتماعية
  )2003. سيد، عبد الموجود( .المؤسسات غير الربحية في فلسطين

  
  : ؤسسات غير الربحية كما هو آتويمكن إبراز بعض التعريفات للم

  

 Not for profit (NFP)هناك العديد من المصطلحات األجنبية للتعبير عن المنظمات غير الربحية 

organization   والمنظمات التي ال تهدف إلى الكسب(NFGO) Not for gain organization  
والمنظمات غير   Private voluntary organization (PVO)والمنظمات التطوعية الخاصة

وهي تلك المنظمات وغيرها من المسميات   Non governmental organization (NGO)الحكومية
التي تؤسس لتحسين وٕاصالح المجتمع، من خالل إرشاد االستخدام المناسب للموارد وتوفير السلع 

هي غير ملزمة بتوزيع والخدمات، هذه المنظمات ال تسعى لتحقيق الربح الشخصي أو المكسب، ولهذا ف
  . أرباح، وهذا ال يعني عدم القيام بأنشطة تحقق لها األرباح ومساعدتها في إنجاز مهمتها

  )2009سويدان، البرواري، (
  

، فإن المنظمة غير الحكومية تمثل كيانًا غير هادف 1994وفقًا إلحدى وثائق األمم المتحدة الصادرة عام 
ت من المواطنين، ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر من الجماعات التي للربح، وأعضاؤه مواطنون أو جماعا
 )2002. سمك، عابدين. (تتعاون معها المنظمة غير الحكومية

  

كما ُتعرف المؤسسات غير الربحية بالقطاع الثالث، والنظام الثالث، والمنظمات غير الهادفة للربح، 
ظمات الطوعية الخاصة، والقطاع األهلي، والنظام والمنظمات غير الحكومية، والقطاع المستقل، والمن

الخيري، والقطاع الخفي، ومنظمات التغيير اإلنساني، الجمعيات األهلية، مجموعة من المصطلحات التي 
والتي " المنظمات غير الحكومية"تعبر عن نفس الظاهرة، وأكثر هذه التعبيرات شيوعًا في األدبيات هو 

  )2001أفندي، ". (الجمعيات األهلية"تعبير يقابلها في الحالة المصرية 
  

تعرف تلك المنظمات على أنها التجمعات البشرية التي تضم المتطوعين من خالل الهياكل التنظيمية 
والخطط والبرامج التي تقدم سالسل من الخدمات التطوعية والخيرية للمحتاجين والمنتفعين دون مقابل في 

تسجيل والترخيص، ومزاولة المهن التطوعية والخيرية، ونقصد المعنى ضوء مجموعة التشريعات المنظمة لل
المنظمات = المنظمات غير الحكومية = المنظمات األهلية = منظمات المجتمع المدني"نفسه لكل من 

التطوعية والمنظمات الخيرية والجمعيات األهلية في جميع الحاالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية 
  )2010النجار، ". (رىبالمدن والق
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أما تعريف البنك الدولي، فهي تتضمن العديد من الجماعات والمؤسسات التي تكون مستقلة تمامًا أو إلى حد 
كبير عن الحكومة، والتي لها أهداف إنسانية أو تعاونية باألساس أكثر من كونها أهدافًا تجارية، ِإنها 

  )2002سمك، عابدين، . (وليةالد ةوكاالت خاصة في الدول تقوم بدعم التنمي
  

للداللة على المنظمات غير الحكومية والتي تعرف على " الفاعلون غير الحكوميين"ُيستخدم أيضًا مصطلح 
منظمات خاصة تمارس أنشطة تهدف إلى تخفيف المعاناة وتمثيل مصالح الفقراء وحماية البيئة وتوفير "أنها 

وهي منظمات قائمة على المبادئ وتعتمد " تنمية في المجتمعاتالخدمات االجتماعية األساسية والقيام بال
بشكل جزئي أو كلي على التبرعات الخيرية والعمل التطوعي وتمثل مبادئ اإليثار والتطوع خصائصها 

 (Fischer, 2006). الجوهرية

  
لسبب يعود يتضح للباحث برغم من االختالف واالتفاق في التسميات والمفاهيم للمؤسسات غير الربحية، وا

لكن وبصفة عامة يمكننا أن نحدد سمات وخصائص هذه  ،إلى اختالف ثقافة المجتمعات والثقافات
  :ةالمؤسسات باآلتي

  

 .لها هيكل رسمي وتهدف للبقاء •

 .للربح بشكل عام كيان غير هادف •

ن كان بإمكانها الحصول على مساعدات حكومية إ ليست لها عالقة هيكلية مؤسسية بالحكومة، و  •
 .يةمال

 .ذاتية الحكم •

 .تقديم الخدمات الطوعية والخيرية للمحتاجين دون مقابل •

مواقف بشأن بعض  –بل ربما يجب أن يكون لها  –ال تباشر نشاطًا سياسيًا رغم ما قد يكون لها  •
 .القضايا السياسية وخاصة التأثير في السياسات العامة للدولة

  .دارتهاعدم القيام بالخدمات الشخصية للقائمين على إ  •
  

  :)تقسيم سياسي(نشأة ومراحل َتطور المؤسسات غير الربحية في فلسطين  .5.1.2
  

تعود نشأة المنظمات األهلية في فلسطين إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي تزامن مع نشوء 
ور ال سيما في االمتيازات األجنبية في فلسطين التي جاءت بعد اإلصالحات العثمانية وصدور وٕاعالن الدست

) جمعية اآلداب والعلوم(الربع األخير من القرن التاسع عشر، وقد ظهرت أولى المنظمات الفلسطينية باسم 
م، وأسسها ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وكان أعضاؤها من المسلمين 1847والتي أنشئت في عام 

  .والمسيحيين
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عشر إلى  ترة من أوائل الربع األخير من القرن التاسعوتمتد هذه الف: مرحلة ما قبل االنتداب البريطاني •
أواخر الحرب العالمية األولى، وقد تميزت المنظمات األهلية في هذه الفترة باعتبارها جمعيات خيرية ذات 

 .طابع طوعي كما كانت بعيدة عن ممارسة العمل السياسي وقليلة العدد

 
ملحوظًا  شهدت هذه المرحلة نمواً ): 1948- 1918( مرحلة االنتداب البريطاني ونهوض الحركة الوطنية •

للجمعيات الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الجمعيات التي أنشئت في تلك الفترة، وحدث تغير في نشاط 
وميدان عمل هذه الجمعيات، أصبحت تهتم بممارسة العمل السياسي، بعد إدراك الفلسطينيين مطامع 

 .هم بعد وعد بلفوراليهود في فلسطين في إنشاء وطن قومي ل

 
وقطاع غزة  لقد تركز مضمون العمل األهلي في الضفة الغربية): 1967-1948(مرحلة ما بعد النكبة  •

في تلك الفترة على مقاومة جميع مشاريع التوطين، وشكلت قضية الالجئين، وحق العودة محور العمل 
 .السياسي، باإلضافة إلى العمل اإلغاثي الخيري

 
العمل  لقد كان لها األثر االيجابي في تفعيل منظمات: ام منظمة التحرير الفلسطينيةمرحلة ما بعد قي •

األهلي الفلسطيني سواء على صعيد الداخل أو الخارج، فقد عملت على دعم ومساعدة العديد من 
 .مؤسسة صامد، وبيت الجريح، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني: المنظمات األهلية مثل

 
عمل ونشاط  شهدت تطورًا نوعيًا وكميًا في): 1992-1982(ن أجل الصمود والمقاومة مرحلة التنمية م •

، بعد خروجها من لبنان، بحيث أصبحت الضفة 1982المنظمات األهلية الفلسطينية، وتحديدًا في العام 
 .الغربية وقطاع غزة الساحة المركزية للنضال

 

هد العثماني، عندما سنت السلطنة العثمانية قانونًا يعود تاريخ العمل األهلي في فلسطين إلى أواخر الع •
أصبح يعرف في فلسطين بقانون الجمعيات العثمانية، والذي بموجبه ال زالت تسجل كثير من الجمعيات 

األهلية الفلسطينية  تغالبية المنظما ل، كما شكل مدخًال لتسجي1948في مدينة القدس، وفي مناطق 
من القرن الماضي في الضفة الغربية، إذ كان تسجيل  تالثمانينيا الحديثة، والتي بدأت عملها في

الجمعيات في القدس أسهل منه في الضفة الغربية، في ظل األوامر العسكرية اإلسرائيلية، وقد برزت مع 
بدايات االنتداب البريطاني مبادرات شعبية وأهلية في المدن الفلسطينية عندما تم تشكيل الجمعيات 

المسيحية كنشاط أهلي منظم، في مواجهة الجمعيات واللجان الصهيونية، ونشطت هذه  - اإلسالمية 
الجمعيات في عمليات التوعية من أخطار الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وعمليات االستيالء على 

 . األراضي، إضافة إلى نشر التعليم وبناء المدارس، وٕانشاء األندية الشبابية

  )2007أمان، ( 
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لقد أدى قيام السلطة الفلسطينية إلى خلق واقع سياسي : بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةمرحلة ما  •
واقتصادي جديد، مما ساهم في بروز مجاالت عمل جديدة للمنظمات األهلية، وانحسار أخرى، أما 

يمثل : لالشكل األو : العالقة التي نشأت بين السلطة الفلسطينية والمنظمات األهلية فأخذت شكلين هما
العالقة التنافسية على الدور والمجال والخدمات، وسببها الصراع على التمويل، إذ أن مصادر التمويل 

تمثل بعالقة الشراكة والتنسيق ذات طابع : الشكل الثاني الخارجي تناقصت لدى المنظمات األهلية،
  )2009 قصراوي،. (قطاعي، وغالبًا ما تتم مع المنظمات ذات اإلمكانيات الكبيرة

  
م، كما بينت أن 1907وقد بينت النتائج أن أقدم منظمة عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تأسست العام 

أو  1948عدد المنظمات القديمة من حيث سنة تأسيسها محدود، إذ أن نسبة المنظمات التي تأسست العام 
غزة، أما المنظمات التي تأسست فقط من إجمالي المنظمات في الضفة الغربية وقطاع % 3.4قبله بلغت 

، أي فترة الحكم األردني في الضفة الغربية والحكم المصري في قطاع غزة، 1967- 1949بين العامين 
وبين % 15.4بلغت نسبتها  1979 - 1968، والمنظمات التي تأسست بين العامين %11.5فبلغت نسبتها 

، أي 1993- 1988تأسست بين العامين  ، والمنظمات التي%13.3بلغت نسبتها 1987 - 1980العامين 
ولغاية  1994، أما المؤسسات التي تأسست العام %18.8في مرحلة االنتفاضة الفلسطينية، فبلغت نسبتها 

، وهي الفترة التي تلت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، فبلغت نسبتها 2000تنفيذ التعداد منتصف العام 
  )2001ماس، ( %.37.6

  
في عدة مراحل  ومرت) م1847(شأت منذ زمن بعيد ن المنظمات األهلية الفلسطينية نأيتضح من ذلك ب

ابتداًء بالمرحلة األولى في عهد االنتداب البريطاني وانتهاًء بمرحلة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية حيث 
عية من أخطار وعملت بقوة في فترة قيام السلطة الفلسطينية، كما نشطت في عمليات التو  تتنامت وازدهر 

سلطة لاليهود، إحياء المناسبات الوطنية واالجتماعية وغيرها، وما زالت تعمل جنبَا إلى جنب كدور مكمل ل
الفلسطينية ودور الوسيط بين السلطة وبين المجتمع الفلسطيني من خالل التعبئة والتأثير إلحداث تغير 

والديمقراطية والعمل إلحداث التنمية في  ايجابي في جاهزية ودور المجلس التشريعي إلحالل العدالة
  .فلسطين

  
  
  

  :أنواع ومجاالت المؤسسات غير الربحية.6.1.2
  

تنشط في مجاالت مختلفة مثل الخدمات االجتماعية والمساعدات والتي المؤسسات غير الربحية  من أنواعو 
والتنمية والتدريب المهني وتأهيل  البيئة نالخيرية وخدمات التعليم والصحة والثقافة إضافة إلى االهتمام بشؤو 

  )2006أمان، . (النساء وتنمية المجتمعات المحلية والدفاع عن حقوق اإلنسان والطفل وغيرها
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  :ومن المجاالت والبرامج التي تقوم بها المؤسسات غير الربحية
  

 .برنامج الرعاية االجتماعية والخدمات التنموية •

 .الجماهيرية برنامج التعليم غير الرسمي والتوعية •

 .برنامج التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية •

 .برنامج التعبئة والتأثير وبناء التحالفات •

 .برنامج دعم حقوق اإلنسان وتعزيز الديمقراطية •

 )2004بيسان، . (برنامج خلق فرص عمل •
  

تحمل رسالة  عملها وتنوعه فهينشاطها ن المؤسسات غير الربحية المختلفة في مجال الباحث بأ رىي
اليومية والمستقبلية للمواطن وتسعى لتحقيق العدالة  دمات والتسهيالت الحياتيةوهي تقديم الخ ،سامية

... والثقافة  ةعن الحقوق والبيئ عوتقديم ما يمكن تقديمه في التعليم والصحة والدفا ةاالجتماعية والرفاهي
وذلك لمواكبة العلم والمعرفة وللنهوض  ،منه وغيرها في ظل عالم متقدم ومتطور يمكنها من االستفادة

  .فضلاأل إلى بالمجتمع المحلي
  

  :أهداف المؤسسات غير الربحية .7.1.2
  

وقد بلورت المؤسسات غير الربحية رؤية واضحة لطبيعة أهدافها، والى فهم دقيق وعميق ألدوارها في هذه 
لفعال في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي من جهة اإلسهام الجاد والحقيقي وا: المرحلة ومن أهدافها الرئيسية

وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة أخرى، واإلسهام في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي، والمساهمة 
. في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، والعمل على بلورة رؤية ونماذج تنموية مبتكرة ومستندة إلى المجتمع

  )2004بيسان، (
  

أهداف المؤسسات غير الربحية القيام باألعمال الخيرية والتطوعية للتخفيف من معاناة الفقراء  ومن
والمحتاجين وذوي االحتياجات الخاصة، وتفعيل األنشطة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية في حدود 

  )2010النجار، . (القوانين المسموح بها في بناء مجتمع مدني متقدم
سات غير الربحية بوجه عام تهدف إلى تحقيق العديد من األهداف وذلك من خالل العمل ن المؤسأيتضح ب

في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد ومن خالل اختيارها أفضل السبل المدروسة والمخططة لمواردها 
بدوافع  وخلق روح االنتماء لدى المجتمع المحلي ليكون العطاء لدى األفراد والجماعات ،المادية والبشرية

  .ذاتية بحته، بعيدًا عن التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو االنتماء السياسي أو الجنس أو اللغة أو اللون
  

  :أهمية المؤسسات غير الربحية.8.1.2
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لعب عمل المؤسسات غير الربحية الفلسطينية منذ بدايات القرن العشرين دورًا مهمًا في الحياة السياسية  •

االجتماعية، من وعي سياسي منظم في مواجهة النشاط المنظم للجمعيات واللجان واالقتصادية و 
الصهيونية، كما كان لها أهمية في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وفي تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية، 
كما عملت في قطاعات الصحة، واإلغاثة، واألسرة، والعمل الزراعي، فكانت أداة فعالة في النشاط 

 1987الوطني، والمهارات القيادة، التي كان لها األثر في قيادة االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 
وٕاعداد القادة السياسيين والتنمويين، وهي تطمح إلى دور الشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية على 

  )2001ماس، . (مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة
  
مات غير الحكومية أهمية في العملية التنموية حيث أنها المحرك لعجلة التطوير في المجتمع إن للمنظ •

المدني الفلسطيني، كما أشار البنك الدولي بذلك في توصياته حول تعزيز إدارة القطاع العام في الضفة 
ة لتقديم ومخططة ومسهلة ومنظم تالغربية وغزة التي ستصبح في نهاية المطاف جهة صانعة للقرارا

  )1999البنك الدولي، (.الخدمات للمنظمات غير الحكومية وللقطاع الخاص
  
إن للمؤسسات األهلية أهمية بالغة في الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة وضمان مصالحها  •

 واالقتصادية واالجتماعية والقانونية، كما لها دور إغاثي وخيري ووطني مقاوم، كما ةوحقوقها السياسي
برزت أهمية أخرى تتعلق بضرورة التغيير االجتماعي، أي تغيير العالقات االجتماعية، داخل المجتمع 

والديمقراطية  ةالحرية والمساواالفلسطيني ومن أهميتها ضرورة نشوء ثقافة وقيم جديدة تستند إلى مبادئ 
  )2002بيسان، . (والعدالة واحترام حقوق اإلنسان

الحكومية العمل على تحقيق التنمية الوطنية وتشجيع المشاركة المجتمعية ومن أهمية المنظمات غير  •
وتقديم بعض الحلول لألزمات والمشكالت كما في التعليم والصحة والرعاية االجتماعية وعالج أزمات 
اإلسكان وأطفال الشوارع والفقر وبعض السلوكيات االجتماعية التي تسعى بعض الحكومات الوطنية إلى 

  )2010النجار، . (و القضاء عليهاعالجها أ
 

دورًا واضحًا في اإلغاثة  ولها ،في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية غير الربحية أهمية لمؤسساتول •
على  هذه المؤسساتالملفت للنظر قدرة  منوتقديم العون للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، و 

المذهلة على التكيف واألداء المتميز مما  اإلسرائيلي، وقدرتهالعمل ضمن ظروف معقدة جراء االحتالل ا
 . كان له بالغ األثر في استمراره في تقديم الخدمات األساسية للشعب الفلسطيني

  )2008االئتالف األهلي لمدونة السلوك، (
  
رئة والتنموية، كما أن للمؤسسات األهلية الفلسطينية دورًا مهمًا في مواصلة دوره في تقديم المساعدات الطا •

والتأثير على السياسات التشريعية والعامة للسلطة الفلسطينية، وتطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية 
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وكذلك الموارد البشرية للمؤسسات األهلية، تشجيع التعاون والتنسيق والتشبيك والتشاور بين مختلف 
عملية ئات األمم المتحدة بغرض ضمان مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المانحة وهي

  )2006مركز تطوير، ( .تنموية حقيقية ومثمرة
  

ن للمؤسسات غير الربحية أهمية كبرى في الدفاع عن الفئات الضعيفة ومراعاة حقوقها ومصالحها، أيتضح ب
بسبب لها دورًا مهمًا في أحداث الوعي السياسي والنشاط الوطني في فلسطين على وجه الخصوص أن كما 

ونشر  ،االحتالل اإلسرائيلي، والحفاظ على الهوية الوطنية وعلى األرض والدفاع عنها من خالل التثقيف
أهمية في مجال العمل الزراعي والصحة  من جتماعية، وما لهاالوٕاعداد الكوادر القيادية السياسية وا ،الوعي

  .وغيرها... والتعليم 
  

  :حيةاستراتيجيات المؤسسات غير الرب .9.1.2
  

من المهم أن تتبنى المؤسسات غير الربحية استراتيجيات تنسجم مع طبيعة ومضمون المرحلة االنتقالية 
حيث الربط المحكم ما بين استراتيجيات المقاومة والبناء ومضمون البناء، فقد تتبنى المؤسسات غير الربحية 

سات العامة وبناء الوعي الجماهيري، وتقديم أيضًا إستراتيجية مندمجة، وتربط بإحكام ما بين التأثير بالسيا
  :تالخدمات والتطوير المؤسسي والتنسيق والتشبيك، ومن هذه اإلستراتيجيا

  
 .إستراتيجية تقديم الخدمات •

 .التوعية والتثقيف وبناء الوعي الجماهيري استراتيجية •

 .التعبئة والتأثير استراتيجية •

 .ية الموارد البشريةالتطوير المؤسسي والتنظيمي وتنم استراتيجية •

 )2002بيسان، . (التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور استراتيجية •

  
  :التحديات التي تواجه المؤسسات غير الربحية.10.1.2

  
تُبرز األدبيات مجموعة من التحديات والمشكالت والعقبات التي تواجه المؤسسات غير الربحية، والتي يمكن 

  :بيان أهمها على النحو التالي
  
تقف على رأس هذه التحديات المشاكل المالية التي تواجهها المؤسسات غير الربحية الفلسطينية، فقد  •

أشارت إحصائيات البنك الدولي إلى أن حجم التمويل الكلي للقطاع األهلي ما بعد اتفاق أوسلو قد 
ك سبب أخر يتعلق مليون دوالر سنويًا، بعد قيام السلطة الفلسطينية، وهنا) 60(انخفض إلى حوالي 
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باالبتعاد التدريجي للمنظمات األهلية الفلسطينية عن مرجعيتها، و االرتباط أكثر فأكثر بالجهات المانحة 
وعدم تطوير خطط مالية لالستمرارية، وتعزيز االعتماد على الذات من خالل مصادر محلية، ومن 

التي تخضع ) ب، ج(ق ووجود مناطق التحديات الجسام وجود االحتالل اإلسرائيلي ويشتمل على اإلغال
جزئيًا أو كليًا لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، مما يعيق عمل المنظمات األهلية، وخاصة في مجال 
استصالح األراضي وحفر اآلبار، وشق الطرق الزراعية وتقديم الخدمات التنموية المختلفة للمجتمع 

من أهمها الثقافة السائدة ومجموعة العادات والتقاليد الفلسطيني، ومن المعوقات أيضًا معوقات اجتماعية 
التي تتشكل منها الثقافة المحلية وخاصة سيادة قيم العشائرية والحمائلية والفردية، والى وجود التنافس بين 

ومعيقات إدارية ومن أهمها ضعف مبادئ . منظمات العمل األهلي بدًال من التعاون والتشاور والتنسيق
وخاصة غياب رؤية واضحة متفق عليها داخل المؤسسة وغياب أنظمة مالية وٕادارية الحكم السليم 

واضحة، وغياب هيكلية إدارية وتنظيمية واضحة لصنع القرارات، وضعف العالقات ما بين المرجعيات 
الحاكمة مع اإلدارة التنفيذية وعدم وجود لوائح واضحة وشفافة للعمل، ومن المعيقات التي لها عالقة 

اء السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة عدم تطبيق قانون الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية، بأد
وعدم تطوير اللوائح التنفيذية المالئمة، تدخل األجهزة األمنية في عمل المنظمات األهلية، وتعدد 

ألهلية في ظل غياب المرجعيات الوزارية بالنسبة لمنظمات العمل األهلي مما أثقل كاهل المنظمات ا
مرجعية قانونية وٕادارية ومهنية واضحة وغياب أسلوب تشاوري منتظم مع السلطة الفلسطينية، ومؤسساتها 

كما أن هناك عوائق قانونية هامة أمام . التشريعي أو الوزارات الفنية المتخصصة سالمختلفة سواء المجل
أنظمة وقوانين مالئمة، ال تتعلق فقط بالعمل العمل األهلي الفلسطيني من أهمها عدم وجود تشريعات و 

األهلي بالمعنى الضيق بل تتجاوز ذلك لكافة مكونات التنمية االجتماعية و االقتصادية ومكافحة الفقر 
ة مشالضعيفة والمهوالبطالة و االندماج االجتماعي، والحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية للفئات 

 )2002بيسان، . (بالمجتمع

  
حدت القوانين في الدول العربية بشدة من حرية المؤسسات غير الربحية كي تعطي وزارة الشؤون  •

االجتماعية السيادة عليها، وقد استنسخت السلطة الفلسطينية تلك القوانين بشكل أو بأخر في عام 
عين م التي كسبت شرعيتها الشعبية قبل قيام السلطة بأمد طويل، كما أدى عدم وجود متطو 1996

ملتزمين، إلى مشاكل إدارية، ومن تأثيرات االفتقار للموارد المالية استخدام مدراء مهنيين، ومدراء غير 
متفرغين، وعدم وجود الخبرة المؤهلة، كما أن القدرة المنخفضة للمؤسسات غير الربحية في ميادين جمع 

أن النقص في هذه الميادين األربعة  األموال، وتعبئة المتطوعين، والتدريب، والعالقات العامة، والبحث،
  )2000منتدى الفكر العربي، . (قد أحدثت سلسلة من العوائق والتحديات

  
ومن التحديات التي تواجه المؤسسات غير الربحية ضعف حق التمثيل الرسمي، ومن ثم فإن وضعها  •

جتماعية، باعتبارها ال ال يسمح لها سوى بتقديم رأي استشاري في القضايا االقتصادية، واال ياالستشار 
تملك سلطة اتخاذ القرار، عالوة على ذلك فإن عالقتها الرسمية باألمم المتحدة إنما تقتصر فقط على 
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اليونسكو، ومن التحديات النمو في عدد وأدوار ومستويات المنظمات غير الحكومية على جميع 
ني هذه المنظمات من درجة المستويات يمكن أن يؤدي إلى تضخم تنظيمي داخل هيكلها، حيث تعا

، حتى أن بعض ممثلي هذه المنظمات أصبحوا يتصرفون في المؤتمرات الدولية ةعالية من البيروقراطي
مثل الحكومات والمنظمات الحكومية، ولها ميزانيات تفوق عددًا من الدول، كما أن أحد التحديات 

أو المنظمات (ت غير الحكومية والحكومات الرئيسية يتعلق بقضية المحاسبة، إن التفاعالت بين المنظما
، غالبًا ما تصبح التفاعالت غير متكافئة وٕانما تتسم بالتبعية، نظرًا ألن المنظمات غير )الحكومية الدولية

 . الحكومية تكيف مصالحها ورؤاها وفقًا لما يراه مقدمي التمويل

  )2002سمك، عابدين، (
  
وعة من التحديات واالعتداءات التي تعرضت لها المنظمات رصدت الهيئة المستقلة لحقق اإلنسان مجم •

اقتحام مقرات الجمعيات، التدخل في : األهلية، والتي أثرت على عملها وطريقة ممارستها لنشاطاتها ومنها
إدارة الجمعيات، تجميد الحسابات البنكية لبعض الجمعيات، وممارسة وزارة الداخلية صالحية التدقيق 

. لتقارير المالية واإلدارية للجمعيات، مالحقة واعتقال رؤساء الجمعيات والعاملين فيهاالمالي ومتابعة ا
 )2008، "ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (

  
 :المؤسسات غير الربحية أيضاً قات التي تواجه و والمع التحدياتأهم ومن  •

  
  

o  وجود تنسيق بين هذه الجمعيات،  التي تؤدي نفس النشاط وعدم المؤسسات غير الربحيةكثرة
 .مما يؤدي إلى التنافس بينها

o قتصادية الصعبة أصبحت هذه الجمعيات غير قادرة على تغطية جميع الالظروف السياسية وا
 .نشاطاتها وبرامجها

o  المؤسسات غير الربحيةانخفاض الكفاءة اإلدارية والمهنية لدى الكادر العامل في الكثير من ،
 .إلدارة لدى هذه المؤسساتمما يسبب سوء ا

o مما أدى لعزوف العديد من الممولين  ل لألموال لدى العديد من المؤسساتاالستغالل غير األمث
 .المؤسساتعن هذه 

o  والعالقة المؤسسات غير الربحيةوجود مشاكل عديدة في القوانين واألنظمة التي تنظم عمل ،
 .فيما بينها ومع الجهات الرسمية

o  تضعها السلطة الفلسطينية وخاصة في الفترة األخيرة على دخول األموال والرقابة التعقيدات التي
منية وتضييق الخناق على على صرفها، وكذلك المراقبة من وزارة الداخلية واألجهزة األ

 . المؤسسات
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o واسطة والمحاباة لدى بعض المؤسسات، وهذا يسبب فقدان هذه المؤسساتانتشار المحسوبية وال 
ائمين ا، وعدم تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، إضافة إلى عدم ثقة الناس بالقلمصداقيته

أن القائمين على إدارة هذه الجمعيات، مهتمون بمصالحهم و ، على إدارة بعض هذه المؤسسات
 .على دعم هذه المؤسسات الشخصية مما ينعكس سلباً 

o  همال العديد من المستفيديناالحتياجات، مما يؤدي إلعدم وجود مسح شامل وصادق لكافة .
 .ت مع عدم وجود تنسيق بين المؤسساتويرجع ذلك إلى غياب قواعد بيانا

o ذ المشاريع ومن المحاذير الالزم تجنبها، اختيار أشخاص غير رياديين أو غير مناسبين لتنفي
 )2005مقداد، ( .المؤسسات غير الربحيةمن  المقترح تمويلها جزئيًا أو كلياً 

 

هي التي تواجه المؤسسات غير الربحية في الضفة الغربية  التحديات والعقباتأبرز تلك  أن من الواضح
  :اآلتية

 

خارجية للتمويل مما فاألكثرية الساحقة من المنظمات غير الحكومية تعتمد على مصادر  :التمويل •
مسألة ًا للأيضوتخضع المحلي،  عيفرض عليها أجندات قد ال تتالءم مع احتياجات وأولويات المجتم

طبيعة األنشطة والتوجهات واألهداف المعلنة للمنظمة ومدى : للكثير من االعتبارات ةحكوميال
  .انسجامها مع مواقف الحكومات وسياساتها

  .مما ينتج عنه ضعف إداري ضعف البناء المؤسسي ونقض القدرات البشرية والمهارات •
  .ربحيةغير ال سساتؤ الم وعمل على نشاط راقبةتعدد الجهات الحكومية الم •
التي تتقاطع أو  ؤسساتخصوصًا بين الم ربحيةغير ال ؤسساتضعف التنسيق والتنظيم بين الم •

 .تتكامل أنشطتها وميادين عملها

القوانين والتشريعات التي نقلت كما هي من قوانين وتشريعات بعض الدول العربية والتي ال تنسجم  •
 .مع الظروف االستثنائية للضفة الغربية

عقابية للعاملين الحتالل اإلسرائيلي وما يشتمل من إغالق لمعظم هذه المؤسسات واإلجراءات الا •
 .سجن ومصادرة األموال والممتلكات التابعة لتلك المؤسساتعليها وقد تصل إلى ال

  
  :الشفافية والمسائلة والمحاسبة في عمل المؤسسات غير الربحية .11.1.2

  

خل المؤسسات غير الربحية، مما يؤدي تعميق أي منها إلى توفير القيمة تتالزم الشفافية والمساءلة دا
ألخرى، وتعني المساءلة أن تقوم القيادات داخل المنظمة بتقديم كشف حساب عن طبيعة أدائها لواجباتها 
إلى عدة جهات في الحكومة والمستفيدين والممولين وأعضاء المؤسسة، أما الشفافية فتعني حرية االطالع 

مفردات سير العمل داخل المنظمة، والوصول إلى البيانات التي تتناول نشاط المنظمة، ومصادر  على
  :تمويلها، وعالقاتها بالمانحين والحكومة والمنظمات األخرى، وهناك نوعان من المساءلة
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  حوكمة
  عةالمراج

 الحكومية

وتنصب على طبيعة استخدام الموارد المادية   Functional Accountabilityالمساءلة الوظيفية  •
بشرية المتاحة داخل المنظمة، واآلثار المباشرة على البيئة التي تباشر المنظمة عملها بين وال

 .جنباتها
 

وتنصب على اآلثار بعيدة المدى للمنظمة  Accountability Strategicالمساءلة اإلستراتيجية  •
 )2001أفندي، ( .Quality of lifeعلى البيئة، وقدرتها على تحسين جودة الحياة ألعضائها 

  

على صعيد الشفافية داخل المؤسسة حيث أهمية : تعتبر الشفافية المالية والمساءلة المالية من أهم المكونات
الحفاظ على األموال العامة، وٕانفاقها على المجاالت المخصصة لها، كما أن إصدار تقارير، يترافق مع 

ها، وتطوير أنظمة وٕاجراءات واضحة للمراقبة توجه واضح لدى المؤسسات األهلية لتعزيز الرقابة المالية داخل
اإلدارية والمالية، وٕان من األهمية أن تنشر هذه التقارير في الصحف اليومية لتعزيز مبدئي الشفافية 

وخاصة أمام المجتمع المحلي الذي له الحق باالطالع عليها بشكل كامل، على نشاطاتها  ةوالمساءل
  )2002ن، بيسا. (وميزانيات المؤسسات األهلية

  

تم تطوير مجموعة من المعايير لمتطلب المساءلة في المؤسسات غير الربحية، ويمكن تقسيم هذه المعايير 
  :إلى أربعة محاور هي

  

وتشمل الهيكل األساسي للمؤسسة، واإلجراءات اإلدارية والمالية،  :معلومات عامة عن المؤسسة •
موازنات اإلدارات و ابات التفصيلية للمصروفات، الحسو الكادر العامل، و وٕاجراءات الهيكل اإلداري، 

  .معلومات عن األجسام الحاكمة في المؤسسات الهيئة العامةو المختلفة، 

ليتمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات التفصيلية حول كيفية تمثيلهم، وكذلك : مجلس اإلدارة •
 .أنشطة هذه المجالس ويجب أن تكون في موضع يطلع عليه الجمهور

وتشمل هذه المجموعة الخطط العريضة : االسياسات العريضة للمؤسسة وتطوير استراتيجياته •
 .للمؤسسة، والتي تحتوي األهداف والوظائف واإلجراءات الخاصة بالمؤسسة

وتشمل دراسات التقييم التي تختص في أثر : األولويات، والتقييم والتدقيق الواسع لعمل المؤسسة •
 )2007أمان، . (المؤسسة ومؤشرات األداء التي تم دراستهااألعمال التي تقوم بها 

تشتمل المساءلة المالية للمؤسسات غير الربحية للتحقق من األمانة وتجنب السرقات وتطبيق الحوكمة 
االجتماعية، وااللتزام برسالة المؤسسة غير الربحية، للتحقق من فعاليات األعمال األهلية، ونوضح ذلك في 

  :منظومة التقرير الماليةالشكل التالي ل
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  منظومة

 المحاسبة

  
  ا_نشطة
 الخيرية

  قرارات
  المشاركة
 المجتمعية

  
  التقارير
 المالية

  قياس
  ا_داء

 المؤسسي

  
  
  
  

  المراجعة
  المحاسبية

  
  
  
  
  
  
  

  
  منظومة إرسال التقارير المالية في المنظمات األهلية: 1.2شكل 

  

 .Cost – Benefitقياس التكلفة والمكاسب  •

 .التحقق من اتخاذ قرارات رشيدة في االستثمار واالئتمان •

 .لتدفقات النقدية الخارجيةمراجعة والتأكد من توقيت وكمية ا •

 .تحليل وفهم الموارد االقتصادية واالجتماعية للمنظمة غير الربحية •

 .مراجعة أداء مجلس اإلدارة •

 .Donorsتحليل المشاركات من الجهات المانحة  •

  )2010النجار، ( .تحليل المستفيدين والعمالء مع المنظمة غير الربحية •
صالح التي تساهم في تحسين أداء المنظمات األهلية وتقديمها أفضل تعتبر المساءلة من أهم أسس الحكم ال

الخدمات، من خالل االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتوفرة، لذا كان ال بد من أن تكون هنالك عملية 
متابعة وتقييم بشقيها الداخلي والخارجي، تساعد على التنبه للمخاطر التي قد تهدد عمل المنظمة، مما 

  )2009قصراوي، . (عطي الفرصة للعمل بشكل مباشر وسريع لحل تلك اإلشكاليات والتغلب عليهاي
  

رغم أن التوجه العام في المفاهيم اإلدارية التقليدية يشير وبشكل غالب عند التطرق لموضوع المحاسبة أن 
ن المحاسبة في المؤسسات المقصود هو األموال والموارد المالية إال أن هناك أمورًا ال تقل أهمية في ميزا

  :غير الربحية ومنها
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وتعني قدرة القيادة على الحفاظ على التوجه الذي ارتضته الجماعة، وعدم : الحفاظ على التوجه •
الحيدة عنه، وكذلك القدرة على االستجابة للمتغيرات التي تتعلق بالرسالة وتطويرها بمشاركة 

  .الجماعة
لتنظيمي ومبادئ وآليات اتخاذ القرارات وتشمل أنماط التفاعل بين ويشمل البناء ا: نمط توزيع السلطة •

 . القيادة واألعضاء وأنماط التفاعل داخل القيادة نفسها، ومعدالت دوران النخبة

وتعني النزاهة وعدم استغالل النفوذ، واالمتناع عن تحقيق : النزاهة ودرء التضارب في المصالح •
 .مصالح خاصة باالستناد إلى السلطة

وتشمل المحافظة على الموارد البشرية والمادية، وحسن إدارتها والعمل على : الحفاظ على الموارد  •
  )2006الطقز، ( .تطويرها

  
من خالل  في المؤسسات غير الربحية الفلسطينية قياس الشفافيةلجرى ) 2002(بيسان لمركز في دراسة 

  : المؤشرات التالية
  

  .من المنظمات في العينة أفادت أنها تعد تقارير سنوية% 62.3وجود تقارير سنوية منتظمة،  •
  .أجابت أنها تعد تقارير مالية مدققة% 61.8وجود تقارير مالية سنوية مدققة،  •
توضيح كافة اإلجراءات والنظم المعمول بها في المنظمة للعاملين والمستفيدين من نشاطاتها،  •

  .من العينة أنها تقوم بذلك% 79.2وأجابت 
  .أنه يتوفر لديها وثيقة برنامجية% 56.4أفادت  ة برنامجية، حيث وجود وثيق •

  

لمؤسسات غير الحكومية، وتنبع هذه الضرورة من طبيعة هذه االشفافية والمساءلة ضرورية الستدامة 
سالة المؤسسات ومهماتها وأدوارها، لذا يجب على كل مؤسسة أن يكون موجود لديها وثائق واضحة تتعلق بر 

وفلسفة عمل المؤسسة، وأهدافها، وٕاستراتيجيتها وخططها وموازناتها وٕايراداتها ونفقاتها، وهذا مهم ألن هذه 
  .الوثائق تشكل، منطقيًا وعمليًا، المرجعية التي يتم مساءلة مدراء المؤسسة والعاملين فيها

تكتمل  للمساءلة بدون الشفافية، وأيضاً  الكما أن المساءلة والمحاسبة تتم وفق البيانات المتوفرة، لذلك ال مج
أي جعل الموظف في المؤسسة يعمل تحت مجهر أعضاء  ،وظيفة الشفافية عند ربطها بالمساءلة والمحاسبة

المؤسسة وجمهورها بحيث تتوفر المعلومات التي تمكنهم من استخدامها لقياس مدى التزام المسئولين 
ة، كما أن وجود هيكلية تتوفر فيها خاصية خضوع جميع الهيئات والعاملين برسالة وفلسفة وأهداف المؤسس

وهذا  ،األدنى لمساءلة ومتابعة الهيئات األعلى، وتوفر أنظمة تحدد آليات وأشكال العالقة بين هذه الهيئات
طبيعة وشكل المساءلة، باعتباره اإلطار القانوني لها، بما فيها األحكام التي تحدد  يعني توفير نظام يحدد

  .قوق وواجبات ومسؤوليات الهيئات واألعضاءح
  

  :االنتقادات اتجاه المؤسسات غير الربحية .12.1.2
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تكاد ال تخلو مؤسسة في العالم عامة وفي فلسطين بشكل خاص من االنتقادات سوء من باحثين أو مجتمع 

  .امحلي سواء كان االنتقاد على أداء المؤسسة أو على كفاءة العاملين فيها أو تبعيته
  
يأخذ بعض الباحثين على العديد من المنظمات األهلية، ارتباط التدفق األجنبي للتمويل والمساعدات  •

بمجاالت معينة دون غيرها، حيث ترتبط هذه المجاالت بأولويات المانح األجنبي ال بحاجات المجتمع 
 )2006أبو الحالوة، . (المحلي

  
كفاءة وهي أن األموال التي تتلقاها ال تتوافق مع ومن المأخذ على المؤسسات غير الربحية عدم ال •

الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومن االنتقادات األخرى االزدواجية مع الخدمات الحكومية ومنافسة 
الحكومة على تمويل المانحين، مع وجود الكثير من المنظمات األهلية التي تقوم بالعمل نفسه، كما 

وأصبحت أكثر " الخاصة"لهيئات المانحة وأقل مرونة في تدعيم أولوياتها تحولت إلى أداة لتنفيذ أجندة ا
، كما أن تمويل المانحين قام بتضخيم سلم الرواتب بشكل أضر بسوق العمل "تحت سيطرة المانحين"

المحلي، المنافسة بين المؤسسات األهلية، وغياب الشفافية والمساءلة، وغياب الرؤية اإلستراتيجية، 
كما لوحظ في االنتخابات األخيرة ) االنخراط في السياسة االنتخابية(س المؤسسات األهلية وظاهرة تسيي

ستدامة أي أصبحت المؤسسات للمجلس التشريعي الفلسطيني، ومن االنتقادات قضايا القيادة واال
  )2006مركز تطوير، (, مشخصنة

  
ير الربحية للمقدرات العامة، في المؤسسات غ ئولينوجود بيئة عمل تزداد فيها فرص استخدام المس •

كما يؤدي إلى شخصنة هذه المؤسسات، حيث تعرف باسم مؤسسها أو مديرها " فساد"لمصالح شخصية 
. أو رئيس مجلس إدارتها أو احتكار إدارتها في يد واحدة، باإلضافة لغياب عمليات التوثيق الممنهجة

 )2007أمان، (

  
فلسطينية نجد أنه يؤخذ عليها بعض االنتقادات المؤسسية على واقع المؤسسات األهلية ال وباالطالع •

 :ومنها
  

 بحيث تصبح المؤسسة بيد شخص واحد، وحينها: ارتباط نشأة هذه المؤسسات بنشاط شخصي •
يغلب على هذه المؤسسة طابع المرحلية، إذ أنها تتوارى وتختفي بغياب الشخص المؤسس، مما 

وذلك ألن العملية التنموية بحاجة إلى  ،ال ضعيفيجعل من إمكانية قيامها بدور تنموي احتم
 األهليةمؤسسات الكما أن إنشاء  في التغطية ورؤية واضحة، وشمولية ،استمرارية في العمل

على أسس ومصالح شخصية، يتعارض مع أساس هذه المؤسسات الذي يقوم على حاجات 
 .ومصالح الجمهور
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 وهذا ناجم عن وجود صراع بين أعضاء: غياب التجانس والتكامل بين أعضاء المؤسسة  •
المؤسسة نابع من أسباب مختلفة، فهناك صراع قائم على أساس االختالف في الرؤى 

كون ل داخل هذه المؤسسة، لكن يجب أن تواألساليب وهذا صراع إيجابي يعبر عن حراك فّعا
لصراع قد ينبع كما أن ا ،هناك أطر قانونية تنظم هذا الصراع بما يكفل تحقيق مصلحة الجميع

من رهينة  ها، مما يجعلالمؤسساتمن اختالف حول مصالح شخصية بين أعضاء وقيادات 
كما أن غياب  ،القيادات األقوى لخدمة مصالحها، حيث تصبح أداة التخلف بدل التنمية

، أو جزئية هذا المبدأ، هاالتجانس داخل المؤسسة، قد يكون بسبب غياب مبدأ الطوعية في عمل
ي إلى غياب التساوي بين أعضاء المؤسسة حيث أصبح المتطوعون عبارة عن مما يؤد

أصبحت ف ن فلسفة العمل التطوعي تغيرت،مساعدين للعاملين بأجر في هذه المؤسسات، إذا أ
مقتصرة على من ال يملكون فرصة للعمل بأجر، أو من ال يملكون خبرات أو مؤهالت كافية، 

اني من غياب اإلبداع والرؤى الخالقة القائمة على فكرة تع األهليةمؤسسات الوبذلك أصبحت 
العمل التطوعي النابع من رؤية الفرد نحو التقدم، ال من ظروف المجتمع، التي لم تتح له 

كل هذا يؤدي إلى غياب رابط الوالء بين المؤسسة  ،فرصة العمل إال في مجال العمل التطوعي
وى شركات ربحية يستفيد منها العاملون بأجر وأعضائها، وحينها لن تكون هذه المؤسسات س

 . على حساب العاملين المتطوعين
 

 أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تجعل من نشر: غياب الديمقراطية •
الديمقراطية أول أهدافها، إال أنها في نفس الوقت ال تطبق مبادئ الديمقراطية في نطاق عملها، 

في هذه المؤسسات أمام الجمهور، ومن مظاهر غياب الديمقراطية  مما يغيب المصداقية عن
فترات طويلة، مناقضًا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، وحق ل تهاتولي بعض الشخصيات قيادو  هاداخل

وبذلك تكون  ،المشاركة، والتفويض، ويقوض روح اإلبداع والمبادرة الذاتية لدى األفراد
من مضمونها، إذ أنها لم ترتبط بغايات تسعى لتحقيقها ، مجرد هياكل مفرغة األهليةمؤسسات ال

بقدر ما تعتبر قيام المؤسسة كبناء وهيكل فقط هو الغاية، وهنا يصبح العمل من أجل بقاء 
هنا تصبح هذه المؤسسات بحاجة إلى  ،المؤسسة بغض النظر عما تقدمه من خدمات للمجتمع

يجب أن تكون فيه هذه المؤسسات هي  الذي والنهوض بها، في الوقتمن يعمل على إصالحها 
 .من يعمل على إصالح مؤسسات المجتمع كافة ونشر القيم الديمقراطية

 

التي  في الوقت الذي وضعت فيه البيروقراطية اإلدارية، أسس اإلدارة النموذجية: الفساد اإلداري •
، نجد أن ل متساوٍ تقديم الخدمات للجميع بشكتكفل حفظ القوانين وااللتزام بها، وتكافؤ الفرص و 

البيروقراطية أصبحت أخطر ما يهدد المؤسسات في العالم الثالث بشكل عام، ففي ظل القوانين 
الجامدة التي تحكم سير المؤسسات أصبحت البيروقراطية تقابل الجمود المميت للمؤسسة 

الطرق في ظل هذه الظروف المؤسسية أصبح الفساد اإلداري، أسرع  ،وغياب الفعالية والكفاءة
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كما تجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال يمكن حصر سبب الفساد  ،للتخلص من مساوئ البيروقراطية
هو جزء من األهلية مؤسسات الالمؤسسي في مساوئ البيروقراطية، إذ أن الفساد اإلداري في 

الفساد الذي تعاني منه مؤسسات المجتمع كافة وٕان اختلفت حدته، وتعددت أسباب هذا الفساد 
عدم فعالية المؤسسات، وغياب الوعي، وسياسة التعيينات في المناصب القيادية، إضافة  بين

 . إلى عوامل كثيرة ليست من موضوع الدراسة
  

 في ظل هيمنة السياسي على المدني، كانت المؤسسات األهلية هي المخرج من هذه: التسييس •
وبقيت األمور بين  ،سييناألزمة لضمان حيز من المدنية للمواطن بعيدًا عن سلطة السيا

بدأت تظهر  مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة واألحزاب في عالقة تكاملية، إلى أن
تطغى مؤسسات على األخرى في الدول التي غابت فيها الديمقراطية، حيث  عالقات التداخل بل

وللتستر  ،يانمن قبل السياسيين لخدمة مصالحهم في بعض األح المؤسسات األهليةتم استغالل 
عبارة عن وكاالت  بذلك أصبحت المؤسسات األهليةو  ،على سلطة الحكومة في أحيان أخرى

 ،حلقة وصل بين الحزب والجمهور بعيدًا عن سطوة نظام الحكم تشكلفلألحزاب السياسية، 
من حيث القدرة على أداء دورها المنشود  المؤسسات األهليةوبالرغم من الضرر الذي يلحق ب

مجتمع، إال أن استخدامها ناجم عن غياب الديمقراطية وحق المشاركة السياسية في بعض في ال
بعيدة عن هذا االستغالل، ولكن ما يميز الحالة  ةالفلسطيني المؤسسات األهليةالدول، ولم تكن 

الفلسطينية عن محيطها العربي، هو أن استغالل مؤسسات المجتمع المدني من قبل األحزاب 
اء في بعض األحيان للتخفي والتملص من قيود االحتالل اإلسرائيلي، الذي يعيق السياسية، ج

كما أن األحزاب السياسية في فلسطين استغلت مؤسسات المجتمع  ،عمل األحزاب السياسية
المدني لتكون القناة التي يصل من خاللها الدعم الخارجي لهذه األحزاب، تحت ستار المشاريع 

وبهذا األمر تكون الجهات السياسية قد أزالت  ،مجتمع المدني الفلسطينيالتي تنفذها مؤسسات ال
عن المجتمع المدني أحد أهم عناصره، وهو االبتعاد عن هيمنة الدولة أو سيطرة األحزاب بما 
يكفل للمواطن مساحة من الحرية بعيدة عن يد الساسة، الذين لن يروا في نهاية المطاف إال 

كما أن قضية التسييس هذه ليست محصورة في اإلطار الداخلي  ،مصالحهم الفئوية الضيقة
للجهات السياسية المختلفة، بل أنها قد تستغل سياسيا من قبل أطراف خارجية سواء كانت هذه 
األطراف منظمات أو حكومات، وفي هذه الحالة قد تشكل مؤسسات المجتمع المدني المسيرة 

 .على المصالح العامة من الخارج خطراً 
 

المؤسسات  التمويل كمصدر للمؤسسات األهلية أساسي ومهم، بل بدونه ال يمكن لهذه: لتمويلا •
يعتبر من أكثر المواضيع حساسية " التمويل"أن تقوم بدورها المنشود، لكن هذا األمر بالذات 

عند إنشاء أي مؤسسة، وخاصة إذا كنا نتكلم عن المجتمع المدني الفلسطيني، إذ أن اإلمكانيات 
وبناء عليه فإن نشاطات المجتمع  ،الية الذاتية ضعيفة مما يؤدي إلى إعاقة عمل المؤسساتالم
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المدني ستبقى رهينة اإلمكانيات المالية، وقد كان واضحا هذا األمر مع مجيء السلطة 
الفلسطينية حيث تحول جزء كبير من الدعم المخصص للمجتمع المدني إلى السلطة 

التمويل هذه لم تستمر وتم التغلب عليها، فالمؤسسات األهلية  لكن مشكلة نقص ،الفلسطينية
تتلقى التمويل من كل حدب وصوب وهذا األمر بات يشكل خطرًا على عمل هذه المؤسسات 

  )2005، بكيالشو(. أكبر من خطر نقص التمويل
  

مراعاتها لقيم  أجرى مشروع نزاهة تنفيذ مركز أمان استطالعًا للرأي حول أوضاع المنظمات األهلية ومدى
  :وكانت نتيجة االستطالع على النحو التالي 13/1/2007-12/1ومبادئ الشفافية والمسائلة في عملها 

  

 .يعتقدون أن هناك فساد في المنظمات األهلية ولكن بدرجات متفاوتة% 86.4 •

 .يعتقدون أن الوساطة والمحسوبية أكثر مظاهر الفساد في هذه المؤسسات% 84.1 •

 .ون أن بعض أعضاء اإلدارة هم أكثر األطراف ممارسة للفساديعتقد% 46.3 •

 .يعتقدون أن المنظمات األهلية تراعي القوانين في عملها% 82 •

 .يعتقدون بوجود آلية لتقديم الشكاوي% 53 •

  
  :في المؤسسات غير الربحية أشكال الفساد.13.1.2

  

نسب مختلفة، يعود ذلك لبعض الوظائف يوجد في المؤسسات غبر الربحية أشكال عديدة من الفساد، ولكن ب
  :إداريه، ومنها الرقابة ألهميتها ومن أشكال الفساد

  

o  أن الوساطة والمحسوبية في التوظيف هو أكثر أشكال الفساد انتشاراً % 84.1أفاد. 

o  المحاباة في تقديم المساعدات لألقارب% 82.1أفاد. 

o  مالية مخالفة للقانون اكتساب القائمين على المؤسسات المتيازات% 57.6أفاد. 

o  الرواتب عالية لكبار الموظفين على نحو يتناسب مع الوصف الوظيفي% 60.8أفاد. 

o  2007نزاهة، . (الحصول على رشوة لتقديم خدمات فقد كانت األقل% 20.8أفاد( 

ادات نتقالن المؤسسات غير الربحية الفلسطينية شديدة التنوع، وأنه ال يمكن تطبيق هذه اأ للباحث يتضح
نتقادات مبنية على االنطباع الذي تركته بعض هذه العليها كلها، وهناك شعور لدى البعض بأن معظم هذه ا

سوأ بكثير أنه بدون هذه المؤسسات لكان الوضع الفلسطيني أإلى  إلشارةاالمؤسسات وليس جميعها، وال بد 
قادات، إن غياب األولويات تنطبق عليه هذه االنت ولهذا، هناك حاجة ماسة لتوخي الحذر حول من

الفلسطينية الواضحة واألساسية ضمن رؤية تنموية فلسطينية شاملة، ولغياب التنسيق الفعال بين السلطة 
الفلسطينية والمؤسسات غير الربحية، والفراغ اإلداري الناجم عن هذا الوضع شد أزر أجندة المانحين 

رات سسات غير الربحية على التمويل الخارجي، وخبالتنموية، والتأثير السياسي زاد من اعتماد المؤ 
انون والشفافية في اإلجراءات وفي ظل انعدام ثقافة تدعيم تداول السلطة بين المانحين، ومع غياب سيادة الق
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نتقادات حول عمل الكل هذا ساهم في تراكم ا ،مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الربحية
  . المؤسسات غير الربحية

  

  :تمويل المؤسسات غير الربحية. 1.2.2
  

تلعب المؤسسات غير الربحية دورًا أساسيًا في االقتصاد القومي الفلسطيني، ودفع عجلة التنمية في ظل 
تحديات البطالة، والتضخم، ومحدودية الدخل، يجب أن تقوم هذه المؤسسات باستثمار عائداتها من األموال 

ى االستمرارية والتقدم والتوسع في نشاطها، ومواجهة تحديات التضخم، حتى تحقق عائدًا مناسبًا يعمل عل
  .وحاالت تأكل األموال وغيرها، والسعي قدمَا نحو تنمية مستدامة

  

  :مقدمة. 2.2.2
  

يشمل استثمار أموال المؤسسات غير الربحية كًال من االستثمار المباشر في المشروعات اإلنتاجية 
ير المباشر في الودائع المصرفية، واألسهم والسندات، وصناديق االستثمار والخدمية، وكذلك االستثمار غ

، ويقوم المدير المالي للمؤسسة غير الربحية باقتراح خطة استثمارية طويلة المدى وأخرى قصيرة "الوثائق"
المدى، وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة للموافقة عليها قبل المبادرة بتنفيذها، وقد تشمل الخطة 

الستثمارية طويلة األجل للمؤسسة غير الربحية إنشاء المستشفيات الخيرية، والمدارس، ومراكز التدريب، ا
. التريكو، والسجاد اليدوي وغيرها توشراء األجهزة الطبية، وأجهزة التصوير، والحاسبات االلكترونية، وماكينا

  )2010النجار، (
  

  :ةمفهوم التمويل في المؤسسات غير الربحي .3.2.2
  

، وفي لسان العرب ما يتملكه المرء من الذهب "المال ما يمتلك من كل شيء ويجمع من أموال: "لغةً 
  .والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى و يملك من األعيان

  

المال ما كان له قيمة مادية وجاز شرعًا االنتفاع به في حالة ) "اصطالح الفقراء و المعاصرين: (اصطالحاً 
وبالجمع بين التعريفين يمكن القول ، أن المال ما يمكن حيازته و االنتفاع به والتصرف فيه ، أي"االختيار

، ختيارالنتفاع به في حالة االامتالكه و ا المال يتمثل في كل ما كانت له قيمة مادية و جاز لإلنسان: أن
  )2009منتديات الجلفة، . (اع ممكنًا لكافة الناس ال لبعضهمنتفالعلى أن يكون هذا ا

  
تزويدها باألموال الالزمة لتحقيق أغراضها التي قامت من أجلها أو " يقصد بالتمويل للمؤسسات األهلية هو 

  . ما تحصل عليه من مال خاص لتحقيق أهدافها في مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعية
  )2005شرف، (
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حقيق أغراضها التي قامت من الزمة لتتزويدها باألموال ال جتماعيةالايقصد بتمويل الهيئات والمؤسسات 
الت الرعاية والتنمية ، أو ما تحصل عليه من أموال خاصة أو عامة لتحقيق أهدافها في مجاأجلها

  )2005نيازي، ( .االجتماعية
 

إلى أن التمويل يتعلق بالحصول على األموال المطلوبة التي ال يمكن الحصول  ويشير بعض الباحثين أيضاً 
  .خدم في تنفيذ البرامج والمشروعاتوالتي تست ،رادات اليوميةعليها من اإلي

  

التي و  ؤسسات،الم لتشغيل أو تطوير استخدامهاو  ،للتمويل هي الحصول على األموالالنظرة التقليدية وتعتبر 
 قتصادالاففي  ،متاحة تتركز أساسًا على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر

و تدعيم رأس  ،المنتجة و توسيعها ويل يشكل أحد المقومات األساسية لتطوير القوىالمعاصر أصبح التم
  )2008قورين، ( .المال خاصة لحظة تمويل رأس المال المنتج

  

تعتبر وظيفة التمويل من أهم الوظائف الرئيسية للمؤسسة، وهذه الوظيفة تسعى إلى توفير األموال الالزمة 
على القيام بأعمالها لتحقيق أهدافها، وهذا يعني أن مفهوم التمويل ينقسم  التي تساعد المؤسسة أو المنشأة

  :إلى قسمين
  

كيفية الحصول على األموال الالزمة للمنشاة، أي البحث عن مصادر األموال وتدبير ما تحتاجه المؤسسة  •
 .في األوقات الالزمة وبأقل التكاليف

 )2000جامعة القدس المفتوحة، (. ها األهدافكيفية استخدام هذه األموال بكفاءة ليحقق استخدام •
 

  :أهمية التمويل في المؤسسات غير الربحية. 4.2.2
  

االهتمام بالتمويل أمر في غاية األهمية، حيث يعتمد استمرار المؤسسة وبقاؤها على حسن إدارة األموال 
دفق إليها على شكل فيها، فالمال في المؤسسة يتدفق منها على شكل دفع التزامات تستحق عليها، ويت

إيرادات تنتج من عملياتها، وعليه فالمال في المؤسسة كالدم في جسم اإلنسان، فتدفق الدم بصورة منتظمة 
وسليمة يساعد على حسن استمرار عمل جسم اإلنسان بصورة جيدة، وكذلك تدفق المال في المؤسسة بصورة 

   .ا ونموهاواستمراره اسليمة يساعد على حسن سير المؤسسة وانتظامه
  )2000جامعة القدس المفتوحة، (
  

  :للتمويل أهمية كبيرة في المؤسسات غير الربحية وذلك لألسباب التالية
  

المال هو العنصر األساسي الستمرار عمل المؤسسات غير الربحية، فبدون المال ال تستطيع  •
 .المؤسسة تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها للمستفيدين من تلك الخدمات
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بر استقرار المركز المالي للمنظمة من أهم العوامل المساعدة في ارتفاع مستوى خدماتها، يعت •
 .وتطوير الخدمات القائمة وفقًا لزيادة مركزها المالي الذي لها بالتوسع وتحسين نوعية الخدمة

تستخدم األموال في أغراض وأمور متعددة منها إقامة المنشآت وتجهيزها ودفع األجور للعاملين  •
  )2005شرف، ( . وشراء الخامات الالزمة لتوفير الخدمات وتحقيق أهداف المؤسسة

  

غير الربحية له أهمية كبرى في استدامة أنشطتها وتقديم خدماتها للمنتفعين ولتحقيق لمؤسسات إن تمويل ا
تتلقاها من  سواء أكان ذلك عن طريق المعونة المادية أو المعنوية التي هإلى تحقيق دائماً  تسعىو  أهدافها،

أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة وذلك لمدة محددة أو غير محددة، كما تساهم الدولة بنصيب قليل أو كثير 
، ويتحقق التمويل من الدول المانحة في في تمويل هذه المؤسسات عن طريق اإلعانات السنوية أو اإلنشائية

 .األغلب
  

  :حيةأنواع التمويل في المؤسسات غير الرب. 5.2.2
  

أنواع التمويل في المؤسسات غير الربحية، كما تختلف درجة األهمية بين نوع وأخر، وذلك يعود تعدد ت
  :لطبيعة عمل ونشاط المؤسسة، ومن أنواع التمويل

  

 .التمويل النقدي •

 :يمكن تقسم المساعدات العينية إلى األنواع التالية: التمويل العيني •
 

 .عائد دوري سنوي كالمباني واألجهزة واآلالت التبرعات في شكل أصول ثابتة ذات �

 .التبرعات التعويضية لالستعمال دون العائد �

 .أموال األوقاف بشكل عيني لمبنى مستشفى، وقد يضاف لذلك بعض التبرعات من خارج الدولة �
 

  :مصادر التمويل في المؤسسات غير الربحية .6.2.2
  

نوعية الدعم والجهة الممولة وبالنظر : متغيرات عدة مثل) الممول(يحكم شكل العالقة مع مصادر التمويل 
) بمعنى غير عرب وغير فلسطينيين(إلى مؤسساتنا األهلية الفلسطينية نجد أن غالبية مموليها هم أجانب 

وتبين أن الدعم المحلي قليل، وهو يعتمد على تبرعات أو هبات ووصايا، أما الدعم العربي فيندر أيضًا وهو 
ن من سمات الدعم المحلي والعربي عدم وجود رقابة أو مشاركة في تحديد البرامج أو تقديم منقطع، كما أ

خبراء واستشارات، ويقتصر على تقديم الهبة أو المنحة أو الوصية للمؤسسة فيما تكون الرقابة على هذه 
  .الهبات ضعيفة بحكم عدم ديمومتها وغياب ثقافة التبرع للمؤسسات األهلية

  

  :ويل الخارجيالتم. 7.2.2
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لم تكن السلطة الفلسطينية فحسب تحت رحمة الدعم المالي الخارجي، بل كانت أيضًا المؤسسات غير 
. القادمة من أوروبا أو أمريكا أو اليابان ةالربحية، وصار االثنان يعيشان تحت رحمة التحويالت المالي

مليارات دوالر، ويشكل ) 7(ين قرابة وخالل السنوات العشر الماضية بلغ إجمالي الدعم الخارجي لفلسط
من % 47التمويل الخارجي المصدر األول لتمويل المنظمات األهلية الفلسطينية، فقد بلغت نسبته حوالي

  .إجمال إيرادات هذه المنظمات
  

كما خلص التقرير السنوي لملتقى الفكر العربي فإن التمويل الخارجي يظل هو التحدي األكبر الذي يواجه 
نظمات العمل األهلي، وهو ما يستلزم إعادة النظر في االعتماد المفرط على المصادر الخارجية، معظم م

وتنويع مصادر التمويل والترشيد في اإلنفاق وتطوير مصادر التمويل الذاتي، ورغم كل مأزق الدعم الخارجي 
للمنظمات األهلية، حيث يرى إال أن هناك تباين في مواقف الدول المانحة، وفي درجة تسييسها للدعم المقدم 

الفلسطينيون أن الدعم األمريكي مرتبط بموقف اإلدارة األمريكية وبالتالي فهو شديد القسوة بحق الفلسطينيين، 
قد هدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في  USAIDكان مسئول وكالة المساعدات األمريكية : مثالً 

احد، وكانت الوكالة ذاتها قد أرفقت باتفاقيات المشاريع التي حال تم إعالن الدولة الفلسطينية من طرف و 
التي تتلقى منها دعمًا تعهدًا خطيًا تتعهد بموجبه هذه المنظمات بأن ال عالقة لها  تتوقعها مع المنظما

باإلرهاب وأن هذه األموال التي تتلقاها ال تذهب إلى مصادر اإلرهاب، وأن العاملين في المشروع ليسوا 
وبالطبع فاإلرهاب المقصود به المقاومة الفلسطينية . ين وال تربطهم بجهات إرهابية أي عالقةإرهابي

واإلرهابيون هم فصائل المقاومة الوطنية واإلسالمية، حيث تقوم الدول المانحة بتحديد أجندة عمل هذه 
  )2005بو سيف، أ. (المنظمات ألن من يدفع للعازف هو الذي يختار اللحن كما يقول المثل اإلنجليزي

  

للمنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام " ماس"أظهر التعداد الذي أجراه معهد 
من % 47م، أن التمويل الخارجي هو المصدر األول من بين مصادر تمويلها، وبلغت نسبته حوالي 2000

وبلغت ) اريع واستعادة تكلفة الخدمة اشتراكات ومش( إجمالي إيرادات هذه المنظمات، يليه التمويل الذاتي 
، %11، ثم التبرعات من أفراد ومؤسسات داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسبتها حوالي %29نحو 

، ونسبة فلسطيني %5وبلغت نسبة مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية في إيرادات هذه المنظمات حوالي 
% 40ن مصادر أخرى، وبينت نتائج التعداد إن م% 2من داخل الخط األخضر، و % 1و % 5الخارج 

من المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتلقى تمويًال خارجيًا، كما أن معظم المنظمات 
حسب التجمع السكاني الذي (التي ال تتلقى تمويًال خارجيًا هي منظمات صغيرة وتعمل على نطاق ضيق 

ية، والجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية الموجودة في الريف، مما يفسر ، مثل النوادي الرياض)توجد فيه
ارتفاع نسبة المنظمات التي ال تتلقى تمويًال خارجيًا، على الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة التمويل الخارجي 

  )2008ماس، . (للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية
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رجي القادم إلى الضفة الغربية من حيث مصادرة ودوافعه نه من غير المنصف النظر إلى التمويل الخاوإ 
العتبارات إنسانية، كبرامج تحسين المعيشة  تالي يجب التمييز أن هناك تمويالً بمنظور واحد فقط، وبال

والدفاع عن حقوق اإلنسان، وتمويًال يجري العتبارات أيديولوجية كبرنامج دعم الديمقراطية من بعض 
 ، والتمييز أن هناك تمويالً هلية، والمؤسسات الكنسية، أو جهات التمويل اإلسالميةاألحزاب ومنظماتها األ

خارجية، وأهداف اجتماعية لتغير ثقافة المجتمع واقتصادية  تالءاندات واميخدم أهداف سياسية لتنفيذ أج
  .بهدف التبعية

  

  :امحقائق وأرق/المساعدات الخارجية للمؤسسات الفلسطينية غير الربحية. 8.2.2
  

تشير تقديرات وزارة التخطيط الفلسطينية أن المساعدات المالية للمؤسسات الفلسطينية غير الربحية ارتفعت 
، وان انخفاضات جديرة بالمالحظة في التمويل %500بشكل كبير في السنوات العشرة األخيرة بحوالي 
م، بدأت 2000ام م ففي ع2006م و 2004م 2000الخارجي لهذه المؤسسات قد حدثت في أعوام 

االنتفاضة الثانية بتحويل التمويل إلى قطاع الطوارئ لكنه كان في ظل زيادة إجمالية في المساعدات للضفة 
الصورة الكاملة لمصادر إيرادات المنظمات الفلسطينية غير : 2. 1يوضح الجدول .الغربية وقطاع غزة

  .الحكومية
  

  ) 2008، 1999،2006(ية غير الحكومية للسنوات مصادر إيرادات المنظمات الفلسطين: 1. 2جدول 
  )نسبه مئوية(

  

  2008  2006  1999  السنة/ المصدر

  78.3  60,9  46.8  مساعدات خارجية
  12.4  21.5  28.8  إيرادات ذاتية

  0.8  0.7  4.9  تمويل من السلطة الفلسطينية
  5.3  9.3  10.8  تبرعات محلية

  0.1  3.7  1.4  1948تبرعات من فلسطيني 
  2.3  3.2  5.5  ت من فلسطيني الشتاتتبرعا
  0.8  0.7  1.8  غيرها

  100  100  100  المجموع
 (Mas,2009) 

  تقديرات تمويل الجهات المانحة للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية: 2. 2جدول 
  )بالدوالر األمريكي(في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل المبالغ التي جرى مسحها 

  

  السنة
  الذي تم المبلغ اإلجمالي

  تتبعه في مسح المنظمات

  الفلسطينية غير الحكومية

  إجمالي النسبة% 
  المئوية من تقديرات

  وزارة التخطيط

المبلغ اإلجمالي الذي 
تم تتبعه في مسح 

  الجهات المانحة

  إجمالي النسبة% 
  المئوية من تقديرات

  وزارة التخطيط
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1999  39.356.000  82  7.966.000  17  
2000  20.256.000  37  14.228.000  26  
2001  28.476.000  31  20.273.000  22  
2002  36.022.000  35  46.225.000  45  
2003  30.741.000  47  49.409.000  76  
2004  42.241.000  74  67.556.000  119  
2005  54.684.000  27  96.767.000  44  
2006  120.953.000  62  103.567.000  53  
2007  146.575.000  69  147.597.000  69  
2008  126.033.000  49  165.035.000  64  
  55  718.623.000  50  645.354.000  المجموع

(Mas,2009) 
 

  :المأخذ على التمويل الخارجي للمؤسسات غير الربحية. 9.2.2
  

هنالك العديد من المأخذ على المؤسسات غير الربحية، قد يكون بعضها محق والعض األخر من هذه 
  .المجتمع المحليالمأخذ يعود للنيل من عملها ونشاطها والذي يخدم في نهاية المطاف 

التمويل الخارجي يعزز من تبعية المؤسسات غير الربحية للجهات المانحة، ويعزز من مساءلة الهيئات  •
األهلية أمام هذه الجهات وليس أمام المجتمع المحلي، ومن الواضح في هذا اإلطار، أن فكرة المؤسسات 

ن إرادة المواطنين وتمثيل مصالحهم قد غير الربحية تستند إلى مسألة االستقاللية، والتعبير الحر ع
ُضربت بالصميم، أي أن والء هذه المؤسسات في هذه الحالة يعود إلى المانحين وليس إلى المرجعيات 
الجماهيرية التي تمثلها، كما أن أولويات الجهات المانحة قد تختلف في كثير من األحيان عن األولويات 

  )2002بيسان، . (وغير مستدامةهة المحلية، مما يساهم في خلق تنمية مشو 
  

فهي تعنى  ،التمويل الخارجي مسألة حساسة، ولها تبعاتها على المنظمات نفسها، وعلى المجتمع ككل •
للجهات الخارجية الداعمة، وتؤثر سلبًا على استدامة المنظمات " شريحة وكالء محليين"تعزيز وجود ونفوذ 

  )2001ماس، . (هات الممولةنفسها، وتجعلها مرتهنة لمواقف ورغبات الج
  

إن المنظمات والجمعيات غير الربحية العربية العاملة في مجال التنمية تعاني من مشكلة التمويل وعلى  •
ذلك فهي تسعى لزيادة مواردها التمويلية من المانحين األجانب سواء كانوا دوًال أم منظمات أم وكاالت 

ه المختلفة مما يثير الخالفات ما بين مؤيد ومعارض حيث لكل منهم قواعده ولوائحه وشروطه ومصالح
حول إيجاد الصيغة التوافقية التي تجمع بين االستفادة من التمويل األجنبي والحفاظ على االستقاللية 
وتأمين المصلحة الوطنية لذا فإنه على هذه المنظمات العمل على تنويع مصادر تمويلها والتركيز على 

نت زيادة التمويل هي الجانب الذي عادة ما يجذب االنتباه إال أن الجانب األهم هو الموارد المحلية فإن كا
األداء الفعلي للمنظمة وقدرتها على خلق أكبر قدر من المحيطين بها والمؤمنين برسالتها كما أن عليها 

ضافية لسنوات االتجاه لالكتتاب العام في أنشطتها لحفز المواطنين للمشاركة مما يضمن لها تأمين موارد إ
 )2005البنا، . (قادمة
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  :مشاكل التمويل الخارجي .10.2.2

  
إن طبيعة العالقة بين المؤسسات غير الربحية الفلسطينية والدول المانحة أفرزت أربع مشكالت جوهرية 

  :مست طبيعة العمل المجتمعي الفلسطيني وأثرت على طبيعة عالقة المنظمات األهلية بالسلطة الفلسطينية
  

أولى وأخطر مشاكل التمويل التي تكمن في غياب اإلدارة الفلسطينية في تحديد أولويات : لمشكلة األولىا
الدعم، فعادًة ما يقوم بيروقراطيو المؤسسات الداعمة الجالسون في مكاتبهم في العواصم الغربية برسم 

بعين االعتبار الحاجات سياسات الدعم وتحديد المشاريع دون استشارة الجهة المستهدفة ودون األخذ 
الحقيقية للمجتمع الفلسطيني، كما أن هيمنة الدول المانحة على أجندة الدعم والمعلومات المتعلقة تضران 

  .بالعملية التنموية واألهداف المرجوة من ورائها
  

ولذلك فإن  هي التبعية المالية التي خلقها االعتماد الكامل على عمليات التمويل الخارجي،: المشكلة الثانية
جمعيات المجتمع المدني أضحت غريبة عن المجتمع الذي تمثله أو تسعى إلى خدمته فيما نسجت عالقة 

  .حسنة ومتينة مع عواصم التمويل
  

تكمن في التسييس العالي لبرامج الدول المانحة بحيث تربط الدول المانحة بشكل مستمر : المشكلة الثالثة
مدعومة وبين التمويل الذي تقدمه لها، فمثًال هناك ربط واضح وصريح بين بين الموقف السياسي للمنظمة ال

التمويل والتأييد لعملية التسوية السلمية، كما أن الكثير من المنظمات ال تتلقى الدعم ألنها ال تقع ضمن وال 
ات تخدم األهداف المعلنة والضمنية للمانحين، كما أن إحدى نتائج هذا الموقف هي استبعاد المؤسس

  .اإلسالمية من الدعم الخارجي
  

إن غالبية المؤسسات األهلية تعتاش بهبة الدعم الخارجي، وهي بالتالي تقتات من ذات : المشكلة الرابعة
الطبق وعليه فأصبح عالقة تنافسية على التمويل فيما بينها، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على طبيعة عالقة 

  )2005أبو سيف، . ( المؤسسات ببعضها البعض
  

ن خطط الممولين للمؤسسات غير الربحية، تعمل على تجاوز سيادتها وتخل أتعتقد السلطة الفلسطينية 
 الحكومية بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا، فالممولين يتقدمون بالمشاريع دون مشاورة أو الرجوع للجهات

طرحت وكالة التنمية األمريكية  :ة، فمثالً وبالتالي تتقاطع مع الخطط التنموية للسلطة الفلسطيني ،المختصة
ولم تستشر وزارة شؤون المنظمات األهلية، حيث رأى  ،وخصصت له ماليين الدوالر ،إحدى المشاريع

مع خطة التنمية الفلسطينية، ناهيك عن عدم تحديد  حسن عصفور في هذا المشروع تعارضاً وزيرها 
  .األولويات والملحات للمجتمع المحلي الفلسطيني

  
  :التمويل المحلي للمؤسسات غير الربحية. 11.2.2
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تعتبر مشكلة التمويل المحلي من أهم العوامل التي تعرقل عمل المنظمات األهلية وتحد من نشاطها، وتلعب 
المساعدات المادية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات عمل هذه المنظمات، ويرتبط التمويل عادًة بشروط 

ت تحت وصاية المانحين، مما يتطلب معالجة واعية لمشكلة التمويل كجزء من عملية عديدة تضع المنظما
العمل على تخصيص موارد مالية للمنظمات غير الحكومية، وتحديد نسبة : بناء القدرات وذلك من خالل

 معينة لكل منها تتالءم مع نشاطاتها، والعمل على توزيع الموارد المالية في جدول مالي وزمني محدد،
ودعوة المنظمات المالية اإلقليمية والدولية لدعم مشاريع المنظمات األهلية اإلنتاجية و االقتصادية، 
وتخصيص ميزانية لدعم البناء المؤسسي للمنظمات األهلية، وتوزيع التمويل دون تمييز بين المنظمات 

مؤسسة ورفعة مستوى اإلنجاز، الكبيرة والصغيرة، وأن يكون المعيار نوع النشاط التنموي الذي تقوم به ال
وٕانشاء صندوق قومي لدعم العمل األهلي من موارد حكومية ومن المؤسسات المانحة والقطاع الخاص، 
والعمل على تطوير مهارات تدبير الموارد المالية والتدريب على المهارات اإلدارية وعلى كيفية تنظيم 

  )2005شكر، . (المشاريع المختلفة
  

  :لتمويل المحلي للمؤسسات غير الربحيةمصادر ا. 12.2.2
  

للديمومة، و  ةستمراريلالعتماد عليها المن مصادر التمويل المحلي للمؤسسات غير الربحية التي يمكن ا
  :والتي اعتمدت عليها الكثير من المؤسسات غير الربحية في أوروبا، والكثير من الدول الغربية واإلسالمية

  

عدة، إال  اص يلعب دورًا مهمًا في تمويل التنمية والديمقراطية في بلدانإن القطاع الخ: القطاع الخاص •
أن التجربة الفلسطينية على هذا الصعيد تكاد تكون متواضعة، حول مدى إسهام القطاع الخاص 

نه من المؤكد أن حجم هذا الدعم ال يبدو كبيرًا، ويقتصر أجتماعية، إال الالفلسطيني في عملية التنمية ا
جتماعية والثقافية، بدون أن يضع هذا الدعم في إطار رؤية واضحة البعض النشاطات اعلى دعم 

وضمن تطوير أسلوب تشاوري منظم بين القطاع األهلي والقطاع الخاص، علمًا بأن القطاع الخاص قد 
حة مام السلطة الفلسطينية والجهات المانأيساهم في تمويل المنظمات األهلية مما يعزز من استقالليتها 

 )2002بيسان، . (استمرارية عملهاكما يساهم هذا الدعم في 

في  نحو تمويل بعض المشاريع: قطاع الفلسطينيين في المهجر ومن داخل الخط األخضر الفلسطيني •
الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل تجمع للكفاءات الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية 

سطينية، كبدائل ممكنة للخبراء األجانب، والمساعدة في تطوير هذه والمنظمات غير الحكومية الفل
 .الخبرات

  

بقطعة  اإلسهام(يتحمل المجتمع المحلي قسط أو نسبة من التزامات تمويل األنشطة : المجتمع المحلي •
من تكلفة التنفيذ، % 15-10أرض لبناء مركز مجتمعي أو مستوصف، اإلسهام المالي بما يعادل 

ويالحظ غياب عالقات فاعلة بالممولين ) ري، وأعمال تطوعية، والتبرعات والهبات المحليةاإلسهام البش
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األجانب لدى المؤسسات غير الربحية الفلسطينية الصغيرة، والتي غالبًا ما يكون نطاق عملها محليًا أو 
 ,مع الممولين المنظمات في عالقتهامناطقيًا، إن المنظمات اإلغاثية والرعاية االجتماعية كانت أضعف 

 )2001ماس، (
  

من جانب  أما بخصوص االعتماد على الذات، فمن الواضح أن هناك بداية جادة وعميقة: التمويل الذاتي •
القطاع األهلي إلرساء قواعد تسمح باالعتماد التدريجي على الذات والتقليص التدريجي في االعتماد على 

ومن التوجه، رغم ضرورته ال يعتبر أمرًا سهًال، .. خطوة المنح الخارجية، مع إدراك ووعي أن مثل هذه ال
مشاريع و األهلية يستند إلى التمويل الذاتي، أي تبرعات واشتراكات األعضاء،  تمصادر تمويل المنظما

مدرة للدخل، واستشارات، مردود أنشطة وخدمات تقدمها هذه المؤسسات لجمهور المنتفعين واستعادة تكلفة 
 )2002بيسان، . (مصاريف للحدود الممكنة وغيرهاالخدمة، وتقليص ال

 

بدأت كثير  تعتمد المنظمة على الدعم الحكومي في تمويل برامجها ومشروعاتها، وقد: التمويل الحكومي •
وما تقدمه  جتماعيالاإلحساسها بأهمية العمل  نظراً  ،بتمويل المنظمات األهلية هتمامالامن الحكومات 

كما اهتمت الدول بوضع القواعد التي تنظم أساليب تمويل  ،لة للمواطنينهذه المؤسسات من خدمات جلي
وتنوعت األساليب التي  ،والثبات لتحقيق أهدافها ستمرارالاهذه المؤسسات بما يحقق التنسيق ويكفل لها 

ية تعتمد عليها الدول لتمويل المؤسسات األهلية فمنها اإلعانات الدورية واإلعانات اإلنشائية أو التأثيث
من الدعم الحكومي بتوافر شروط معينة  المؤسسات غير الربحيةوترتبط استفادة ، واإلعانات االستثنائية

  :مرتبطة بالجوانب التالية
  

  .أهداف المؤسسة وسياستها �
  .المستفيدين من خدماتها أسلوب تقديم الخدمات ونوعية �
  .نطاق عملها �
 )2005نيازي، ( .عتمدة قانوناً للوائح المالية الم سالمة تصرفاتها المالية طبقاً  �

  

االعتماد على مصدر واحد للتمويل هو أمر في غاية الخطورة، ففي حال حدوث أي تغيير لذلك  •
المصدر، قد تجد المؤسسة خالية من الموارد المالية ومضطرة الن تغلق، لذلك يجب على المؤسسات 

د عل مصدر واحد فقط، ومن المصادر غير الربحية أن تقوم بتأمين التمويل من عدة مصادر وأال تعتم
أشخاص محليون آو من الخارج لديهم الرغبة في : (التي يمكن الحصول على التمويل منها ما يلي

، )الخ... معارض، بطاقات معايدة، عشاء، (الدعم، مؤسسات ذات طابع ديني، مشاريع مدرة للدخل 
 )2008قهوجي، . (ووزارات وغيرها شركات القطاع الخاص، مصادر حكومية، مكاتب حكومية محلية،

  

للمؤسسات غير الربحية الفلسطينية، ويمكن  أو تمويل ذاتي يتضح بأنه يمكن أن يكون هناك تمويل محلي
السلبية، وقد يكون أيضًا في المرحلة الحالية صعب في ظل  تهبعياوتاالستغناء عن التمويل الخارجي 

لسطيني المتراجع، وعمر قيام السلطة الفلسطينية القصير، لكن قتصاد الفالحتالل اإلسرائيلي البغيض، واالا
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أذا كان هناك تخطيط استراتيجي للمؤسسات غير الربحية، ويكون لها من يرعى مصالحها ويعزز من 
، وذلك بتغير الثقافات السلبية السائدة لدى البعض اتجاه القريب في المستقبل اً استدامتها قد يكون ذلك ممكن

لمهم في المجتمع الفلسطيني، والنظر في القوانين الفلسطينية التي استنسخت عن قوانين بعض هذا القطاع ا
إغالق بعض لى الجانب اإلسرائيلي في ، وعدم الخضوع إوالتي ال تتالءم والحالة الفلسطينية الدول العربية

، وفلسطيني ي الشتاتف نوتجفيف منابعها، وتشجيع وتحفيز الفلسطينيي الفلسطينية المؤسسات غير الربحية
  .لتمويلها 1948

  

  :لمؤسسات غير الربحيةمعوقات التمويل المحلي ل. 13.2.2
  

لتمويل الذي تحصل عليه من مصادر محلية، سواء ل معوقاتمن  األهليةمنظمات الحيث تعاني أغلبية 
القطاع كانت حكومية أو أهلية، وذلك ألسباب متعددة أهمها ضعف الثقة في تلك المؤسسات، وعزوف 

التي تضعها الحكومة على  ةوالبيروقراطيالخاص عن المشاركة في تمويل العمل المدني، والقيود القانونية 
إلغاء نظام الوقف األهلي، وتعقيد إجراءات الوقف الخيري، وعدم وجود حوافز أو (عملية جمع التبرعات 

قيامهم بتقديم دعم مالي لمؤسسة أو  مزايا تشجع الممولين على التبرع، بل وتعريضهم للمساءلة في حالة
  )2006غانم، ( ).جمعية أهلية

  

باإلضافة إلى تخويل سلطة اإلدارة الحكومية صالحيات قانونية واسعة في الرقابة المسبقة والالحقة على و 
، بما في ذلك إمكانية الحل وتجميد النشاط، وٕاقصاء مجلس اإلدارة، والحرمان من األهليةمنظمات التأسيس 

التي ال تنتهي، ومن الفساد، وتعمد إطالة  ةالبيروقراطيمن الحيل  األهليةمنظمات الدعم الحكومي، تعاني ال
  )2006غانم، ( .اعيدها المحددةاإلجراءات، والتعنت في إنهائها في مو 

  

الجمعيات والمنظمات األهلية كالفطر، ورغم أن بعض  تكاثر خارجيفي ظل إغراء التمويل الأرى 
التزمت باإلطار القانوني المقرر وعرفت مصادر تمويلها، فإن البعض اآلخر تعامل  غير الربحيةؤسسات الم

يفترض أن تكون تطوعية وغير ربحية فإن البعض  كين ومنظمات عائلية، وفي حينمعها باعتبارها دكا
ب وغيرها ، لهذه األسباولها إلى مصدر للتربح ودعوا إلى صرف مكافآت وأجور ألعضاء مجلس اإلدارةحّ 

بها، باإلضافة إلى الفساد، وعدم كفاية  القطاع الخاص والمتبرعين مهلهلةً و  ،جعل ثقة المجتمع المحلي
  .الرقابة الحكومية عليها، كل هذا جعل للمؤسسات غير الربحية معوقات لتمويلها المحلي

  
  :التمويل الذاتي في المؤسسات غير الربحية .14.2.2

  
التي تقدمها المؤسسات األهلية وفيه تعتمد المؤسسة على جهودها الذاتية لتوفير  إرادات األنشطة والخدمات

التمويل، وتتبع أهمية التمويل الذاتي للمؤسسات األهلية كونه يعتبر المصدر الثاني من مصادر التمويل 
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رادات من إجمالي إي%) 20(للمؤسسات األهلية في فلسطين بعد التمويل الخارجي حيث تبلغ نسبته حوالي 
  )2001ماس، . (المؤسسات األهلية

  

جديدة تحافظ ظاهرة نضالية تواضعه تمثل  رغمالتي تعتمد على التمويل الذاتي  ؤسسات غير الربحيةن المإ
ن ثقافة التقشف وإ  ،على كرامتها وكرامة شعبها والمصالح العليا لألمة وهي تشد األحزمة على البطون

الظروف الجديدة التي تسعى العولمة  ظل ب يجب إعادة إحيائها فيعتماد على الذات وتحّمل الصعاالوا
سمحان (" .فيها إلى تحويل النخب والشرف الوطني وعزة األمة إلى سلع تُباع وُتشترى في األسواق المفتوحة

  )2010، "الشيخ
  

  :مصادر التمويل الذاتي. 15.2.2
  

د عليها المؤسسة غير الربحية لالستمرارية من مصادر التمويل الذاتي للمؤسسات غير الربحية التي تعتم
  :والديمومة والستقالل قراراتها هي

  

ومشاريع  حيث أن بعض المؤسسات األهلية تلجأ إلى إقامة مرافق: إيرادات المرافق والمشاريع اإلنتاجية •
اض إنتاجية مدرة للدخل بحيث تستغل الدخل المحقق في تغطية جزء من نفقاتها، وذلك لمواجهة أي انخف

 .محتمل في إيراداتها من التبرعات
  

 م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 2000لسنة  )15(، بند رقم )1(قانون رقم وحسب ما ورد في 
الفلسطينية، الحق في إقامة األنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل 

  )م 2000لسنة  ،)1(قانون رقم . (ملتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العا
 

خيرية تقدم  حيث أن الكثير من المؤسسات األهلية تدير مرافق: إيرادات الخدمات التي تقدمها للمستفيدين •
خدماتها للجمهور مقابل رسوم منخفضة كالعيادات الصحية ومراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 

يرادات تلك األنشطة في تغطية جزء من نفقاتها، وهذا النوع والمراكز الثقافية، وتستخدم تلك المؤسسات إ
من اإليرادات يشكل جزءًا من إيرادات المؤسسات األهلية، نظرًا لكثرة عدد المترددين على تلك الخدمات 

 .التي تقدمها المؤسسات األهلية

 
 . األهلية ساتوالذي تنص عليه النظم واللوائح الداخلية للمؤس: الرسوم واالشتراكات من األعضاء •

 )2005شرف، ( 

  
التمويل الذاتي حيث تعتمد المنظمة على جهودها الذاتية لتوفير  :لمنظمات األهليةل تمويلالمصادر  ومن

رسوم اشتراكات األعضاء حسب وذلك من خالل  ،حاجاتها المالية بمختلف الوسائل واإلعانات المشروعة
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، انتساب العضو للمنظمةوالذي يهدف إلى إثبات  ،للمنظمة رسم االشتراك المقرر في الئحة النظام األساسي
   .لمنظمة عن طريق الهبات والتبرعاتوهي التي تحصل عليها ا ،التبرعات التلقائيةو 
  )2005نيازي، (
  

ومن مصادر التمويل الذاتي أيضًا عائدات النشاط وهو من أهم صور التمويل التي تتاح للمؤسسات غير 
ة من خدمات، أو ما توفره من منتجات تقوم بتصنيعها مثل منتجات مشاغل الحياكة الربحية مقابل ما تقدم

وورش النجارة ومناحل العسل، أيضًا ما تقدمه من خدمات اجتماعية مثل مراكز تحفيظ القران، مجموعات 
التقوية، إنشاء دار مناسبات، إنشاء دور الحضانة، خدمات صحية مثل المستشفيات والمستوصفات، وهي 

ي الغالب تقدم الخدمة مقابل مبلغ أقل من سعره الحقيقي، وهناك بعض األنشطة المستحدثة وهي تقديم ف
القروض الصغيرة إلنشاء المشروعات وهي في بعض األحيان تتقاضى فائدة مماثلة لسعر الفائدة في البنوك، 

سمك، عابدين، . (أيضاً  وفي بعض األخر أقل وأحيانًا ال تتقاضى وهو ما يمثل لها مصدر دخل ذاتي لها
2002(  

  

  :أهمية التمويل الذاتي .16.2.2
  

رغم أهمية وضرورة التبرعات لدعم أنشطة وبرامج المؤسسات غير الربحية، إال أنه ال ينبغي على 
المؤسسات غير الربحية االعتماد عليها كمصدر وحيد لتمويل أنشطتها وبرامجها، بل ينبغي أن تعمل تلك 

  :دة مواردها المالية الذاتية، وذلك لألسباب اآلتيةالمؤسسات على زيا
  

o  عدم ثبات واستقرار التبرعات وخاصة الخارجية وخضوعها العتبارات عدة والتي ال يمكن التحكم بها في
العديد منها لكونها تخضع لظروف خارجه عن نطاق سيطرة المؤسسات غير الربحية الفلسطينية، وفي 

مندوب البنك الدولي في فلسطين أن المنح الخارجية ستتوقف عاجًال أو هذا الشأن أكد السيد سكستون 
أجًال، ومن ثم فإن على المؤسسات غير الربحية العمل في االستثمارات وتوليد الدخول من أجل 

 )2005شرف، . (المستقبل

o  خارجي إلى أهمية استغالل التمويل ال" ماس"أشارت دراسة قام بها معهد أبحاث السياسات الفلسطينية
للمنظمات األهلية لدعم المشاريع إلحالل التمويل الذاتي محل التمويل الخارجي لتعزيز استمرارية 
المنظمات األهلية وتعزيز استقالليتها في رسم األولويات الخاصة بها بما يتالءم مع احتياجات المجتمع 

. البرامج لهذه المنظماتالمدني، وللحيلولة دون تدخل الجهات الممولة الخارجية في رسم الخطط و 
 )2001ماس، (

 

o  يــوفر التمويــل الــذاتي جــزءًا مــن اإليــرادات يمّكــن المؤسســات األهليــة مــن تغطيــة نفقاتهــا اإلداريــة وبعــض
 .المصاريف الجارية التي ترفض المؤسسات المانحة إدراجها ضمن البرامج والمشاريع التي تدعمها

o ة وخضوعها العتبارات سياسية واجتماعية وثقافيةعدم ثبات واستقرار التبرعات وخاصة الخارجي. 
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o  يساعد التمويل الذاتي المؤسسـات األهليـة رفـض التمويـل الخـارجي المشـروط بشـروط تتنـافى مـع أهـداف
وفلسفة العمل األهلي الفلسطيني، إذ أن االعتماد الكامل على التبرعات يجبـر إلـى حـد كبيـر المؤسسـات 

تنازل عن بعض الثوابت والقبول بشروط الممولين التي قد ال تتناسـب األهلية تحت ضغط الحاجة إلى ال
 .ومصلحة المجتمع المدني الفلسطيني

 

o  يمّكن التمويل الذاتي المؤسسات األهلية مـن المسـاهمة بنسـب معينـة فـي تنفيـذ البـرامج والمشـاريع حسـب
 )2005شرف، ( .شروط المؤسسات المانحة التي تتعامل بهذا النظام

 

للمؤسسات غير مع المدني الحقيقي ال تقوم له قائمة إال إذا اعتمد على التمويل الذاتي، الذي يكفل إن المجت
ولألتراك خبرة ممتازة في هذا المجال انطلقت من عبقرية  ،والديمومة والبراءة بطبيعة الحال ستقاللالا الربحية
إذ من خالل الوقف  في الفوز باآلخرة أمالً  بناء الوطنالتي بمقتضاها يتسابق الناس على  "الوقف"فكرة 

وعدم الخضوع  عن السلطة الحاكمة استطاع المجتمع اإلسالمي على مدار تاريخه أن يبني نفسه مستقالً 
  .ستقاللية وتحديد األولوياتالألي أجندات سواء داخلية أو خارجية وتعزيز ا

  
  :وسائل التمويل الذاتي .17.2.2

  
كما تم إيضاحه، لكن أهم هذه الوسائل هو البحث التمويل الذاتي هناك العديد من مصادر التمويل 

  .للمؤسسات غير الربحية وذلك لتالشي االنتقادات أو المأخذ أو التبعية وغيرها
  

: العمل على توفير مرافق ومقرات عامة مملوكة للمؤسسات األهلية، حيث أن هذا يفيد في أمرين هما �
به من نفقات المؤسسات األهلية، واألمر األخر تأجير  نال يستها توفير نفقات اإليجار التي تشكل جزءاً 

 .جزء من تلك الممتلكات واستخدم عوائد التأجير في تمويل النفقات اإلدارية وبعض نفقات األنشطة

إقامة المشاريع المدرة للدخل التي تحقق أهداف المؤسسة، إضافة لكونها تحقق عوائد تزيد من الموارد  �
مة األهلية، وهذه المشاريع مهمة وحيوية جدًا للمؤسسات األهلية وللمجتمع الفلسطيني المالية للمنظ

باإلضافة إلى أهميتها للسلطة الفلسطينية، ومن أمثلة ذلك المشاريع الصحية، ومشاريع رعاية التأهيل 
لخاص المجتمعي، ومشاريع إقراض المشاريع الصغيرة، حيث أن مثل هذه المشاريع يحجم عنها القطاع ا

وألنها تحتاج إلى رأس مال مرتفع، إضافة إلى  ،للمؤسسات الربحيةنظرًا لعدم جدواها االقتصادية بالنسبة 
ه ومسؤولياته بصورة تفوق العمل عليها ألنها تزيد من أعبائ إحجام القطاع الحكومي الفلسطيني عن

 :عتبارات اآلتيةالعوائد مالية ل إمكانياته، إن القطاع األهلي الفلسطيني يستطيع أن يحقق أهدافه ويحقق

  
القطاع األهلي ليس بوسعه تحمل تكاليف رأسمالية لتوفير األجهزة والمعدات والتجهيزات الالزمة  .1

 .لتنفيذ مشاريع، وبإمكانه الحصول عليها من تبرعات المانحين
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ني تحظى تلك المشاريع بدعم مصاريفها الجارية والتشغيلية بسهولة، لكونها ذات بعد إنسا .2
واجتماعي، لذلك فإن النفقات الفعلية التي تتحملها المؤسسات األهلية ستنخفض بما يمكنها من 

 )2005شرف، . (تخفيض رسوم تقديم الخدمة، باإلضافة إلى تحقيق إيرادات عالية

  
  اإلنفاق األمثل في المؤسسات غير الربحية 3.2

  
اإلنفاق في جميع أعمالها حتى يتسنى لها  تبحث المؤسسات غير الربحية عن وسائل ايجابية في كيفية

االستدامة، وعمل ما هو أفضل من خدمات وأعمال، لذا تبحث هذه المؤسسات بشكل مستمر عن هذه 
  .الوسائل سواء كان باالطالع على عمل المؤسسات األخرى المشابهة في عمالها، أو من خبرتها الذاتية

  
  :مفهوم اإلنفاق األمثل.1.3.2

  
ما تحت يدها من األموال، إال فيما يعود  المؤسسات غير الربحيةال تنفق ن أ :األمثل قنفاباإل المقصود

  .سارة في الموارد التي بين يديهاعليها بأعلى منفعة ممكنة، وبأقل ما يمكن من خ
  

يق الدين الرشيد والطر  الترشيد من الرشد والرشاد وهو الطريق الوسط الذي ال إفراط فيه وال تفريط وهي سمة
هو األمر الذي يراعي كافة المصالح بحيث يوازن  سبيل الرشاد، واألمر الرشيد، والقرار الرشيد الرشيد، هو
بد من سلوك المنهج الوسط في اإلنفاق فال إسراف وهو  نه الأيعني  وهذا، شيء منها همليبينها وال 

 اق عباد الرحمن بمختلف هيئاتهموقد قرر القرآن هذه المنهجية في إنف، التقتير التبذير، وال بخل وهو


�� � 	����� ��(: اتهم وتشكيالتهم، قال تعالىومستوي�� ��� �	���� ����� ��� �� ���� ���
	( .  
  )2010عطية، (
  

  :األمثل مظاهر ترشيد اإلنفاق 2.3.2
  

خارجها  للمراقبين والمطلعين على عمل المؤسسات غير الربحية سواء كان من موظفين المؤسسة أو من
مظاهر تدل على أن المؤسسة ترشد في إنفاقها أم ال وهذا مؤشر سريع أو تنبأ في مدى قدرتها على 

  :االستدامة في تقديم خدماتها وتحقيق أهدفها ومن مظاهر ترشيد اإلنفاق
  

o  تبني مشاريع تعليم وتدريب المستفيد، وتحويله من مستهلك وعالة إلى منتج لنفسه وأهله، عن
  .ويل المشاريع اإلنتاجية الصغيرةوتمطريق دعم 
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o عتماد الكلي المباشر على المتبرعين، التفادي التذبذب في التبرعات المالية عن طريق تخفيف ا
ستثمارية، وعن طريق تقسيم البرامج واألعمال إلى برامج ضرورية وملحة، الوتبني المشاريع ا

ة، وٕالى برامج توسعية تضاف عند توسع تغطيها اإلنفاقات الضرورية في حال شحت الموارد المالي
  .لتبرعات، باستخدام معايير دقيقةالموارد وازدياد ا

o ستفادة من جهود المتطوعين في األعمال الخيرية، واستحداث اإلدارات الالزمة للعناية بهم، الا
  .نهم، بحسب أوقاتهم واستعداداتهمستفادة مالوترتيب برامج ا

o ن في القطاع الخيري، وأن توظيفهم أصًال يعتبر جزءًا من أداء جتماعية إلى العامليالالنظرة ا
الرسالة الخيرية لهذه المنظمات بدًال من اعتبارهم ضمن قائمة المصروفات اإلدارية البحتة، ومثل 

قتصادي على الذلك النظر إلى مصروفات تدريبهم وتأهيلهم والعناية بهم من وجهة نظر العائد ا
  .المتحققة منهم على المدى البعيدفعة أنها أموال مستردة بالمن

o قتصاد في اإلنفاق اإلداري على المصروفات التشغيلية بالقدر الذي ال يعيق أعمال المنظمة الا
بحجة الترشيد، بل إن من ضوابط الترشيد اإلنفاق بحسب الحاجة في العسر واليسر، مع مراعاة 

 )2010ة، عطي(. تصنيف المصروفات إلى ضروريات وحاجيات وكماليات

  
هناك أمور مسلم بها وهي أن الموارد المالية المتاحة للمؤسسات غير الربحية تظل  بأن يتضح من ذلك

محدودة بالنسبة لحجم اإلنفاق المطلوب، ذلك أن هناك العديد من البرامج التي تتزاحم فيما بينها للحصول 
ابتكار مجموعة من األدوات الهادفة إلى  على حصة من هذه الموارد، وقد أدت هذه الحقيقة إلى التفكير أو

ستخدام األمثل لكل دوالر ينفق، ومن التقليص الفجوة بين اإليرادات المتاحة واإلنفاق المطلوب، وٕالى تحقيق ا
ن تخصيص مبلغ من المال أهذه األدوات التقويم الدوري لبرامج اإلنفاق العام على اختالف أنواعها، إذ 

شروع معين لم يعد إنجازًا في حد ذاته، إذ ربما وجه هذا المبلغ لكنه لم يحقق لإلنفاق على برنامج أو م
  .األهداف الموضوعة، أو كان المتحقق أقل من المفترض

  
  

  :في المؤسسات غير الربحية االستدامة. 4.2
  
ى لمجتمعات اإلنسانية عللحياة الو  االستقرارفي الوقت الحاضر بالحفاظ على  يالعالم هتماماالمثل يت

في  نحوها معظم الدراسات والبحوث تجهة والفلسفية والتطبيقية التي تأهم التوجهات العلميوهي من  ،األرض
التي  ةالتطورات المتسارع الحظ أنيو العالم وخاصة في الدول التي تتجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، 

يضعها أمام تحديات جسام تحفظ  سكانوالزيادة المطردة في عدد ال ،من حيث النمو السكاني يشهدها العالم
  .لألجيال القادمة حقوقها، وقدرتها على االستمرار في حياة كريمة بعيدة عن التبعية بجميع أشكالها
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 :مفهوم التنمية المستدامة. 1.4.2

  
أو مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم المستحدثة على مستوى العالم وحتى اآلن لم يتم التوصل إلى تحديد 

تعريف شامل مانع لهذا المصطلح، وعلى مستوى العالم العربي بصفة خاصة تعد التنمية المستدامة مفهومًا 
تنظيريًا يتم تناوله في أوراق العمل والمحاضرات النظرية والمناظرات الفكرية دون تدعيمه بخطوات عملية أو 

  .تنفيذية مصاحبة ومتينة في عالمنا العربي بشكل خاص
  

بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون "ت الجمعية العامة لألمم المتحدة التنمية المستدامة وقد عّرف
  )2007الموسوعة العربية للمعرفة، ". (اإلضرار بقدرة األجيال المقبلة على تحقيق حاجاتها

  
بنيات  راكيب وت(ى تحويل عناصر فطرية في البيئة في أصلها هي ناتج عمل اإلنسان عل المستدامة التنمية

، اإلنسانالتحويل يعتمد على جهد  ، هذاسلع وخدمات تقابل حاجات اإلنسان، أي إلى إلى ثروات) جيولوجية
ر في البيئة يهدد ، التنمية هي تغييووسائل تقنية يستعين به من أدوات ماو  ،رف علميةما يوظفه من معاو 

و قدرتها على االحتمال الفطرة البيئية على  درةاإلضرار إذا تجاوز ق يصل إلى درجةتوازنها الفطري، و 
  . ومن هنا ظهرت أهمية التنمية المستدامة كمفهوم جديد ،و رأب التصدعات التوازن ستعادةا
  )2009، الموسوعة الجغرافية(
  

ضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء إلالحاضر دون ا تياجاتاحبالتي تفي  المستدامة التنميةإن 
ي تنمية ه ،ض النمو والتنمية في المستقبلالخاصة، وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغرا تياجاتهااحب
 أيضاً  هيو  ،لحياة، مع حماية النظام الحيويبتحسين نوعية ا ىمتوازنة ومتناغمة، تعن اجتماعيةو  قتصاديةا

وتقلل من  ،المخلفاتعلى وضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات و  التنمية التي تقوم أساساً 
 .الماء والموارد الحيوية ستهالكاالراهن للطاقة وتضع ضرائب تحد من اإلسراف في  ستهالكالاحجم 

  )2010نصري، (
  

ستدامة الموارد المتعددة في ايقصد بالتنمية المستدامة حسب تعريف منظمة األغذية والزراعة صيانة و كما 
وٕادارتها بأرقى التكنولوجيا والعلم المتاحين  ،قتصاديةالجتماعية واالالبيئة لتلبي احتياجات البشر الحاليين ا

  )2010عباس، . (مع ضمان استمرارية الموارد لرفاهية األجيال القادمة
  

توفير احتياجات الجيل الحاضر من دون المساومة على مقدرة األجيال القادمة على  تؤدي إلى االستدامة
يجب توفير فرص التنمية البشرية لألجيال الحالية والمستقبلية ومنع تراكم وعليه  ،التحرر من الفقر والحرمان

مثل الديون المالية الناشئة عن قروض خارجية أو محلية طويلة : أعباء تتحمل تبعاتها األجيال المقبلة
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عودة، (. استثمار في تنمية القدرات البشرية، والبيئة، وغيرهالجتماعية الناشئة عن إهمال االاألجل، والديون ا
2009(  

  

العنصر الهام الذي تشير إليه مختلف تعريفات التنمية المستدامة هو عنصر اإلنصاف أو يتضح أن 
إنصاف األجيال البشرية التي لم تولد بعد، وهي التي ال تؤخذ  :اك نوعان من اإلنصاف همانفه ،العدالة

صاف الثاني فيتعلق بمن يعيشون اليوم أما اإلن قتصادية،الاعند وضع التحليالت  عتبارالامصالحها في 
 قتصادية،الوا جتماعيةالا" الخيرات"متساوية للحصول على الموارد الطبيعية أو على  والذين ال يجدون فرصاً 

ق هذين يلكن تحق ،هذين النوعين من اإلنصاف عتبارالالذلك فإن التنمية المستدامة يجب أن تأخذ بعين 
، وٕانما يتحقق تحت ضغط قوى شعبية للدول الكبرىي ظل الهيمنة المطلقة لن يتأتى ف اإلنصافالنوعين من 

  .جتماعيةالاالتوازن للعالقات  ستعادةان من مكّ تأممية 
 

  :أهداف التنمية المستدامة .2.4.2
  

وللتنمية المستدامة أهداف عديدة ال بد أن تكون قابلة للتحقيق لتخدم المجتمع المحلي بشكل المطلوب والتي 
  : جله لألجيال الحالية والقادمة، ومن هذه األهدافرسمت أل

  
تنمية قابلة لالستمرار وتهدف أيضًا إلى االهتمام بالعالقة المتبادلة ما بين اإلنسان ومحيطه الطبيعي  •

وبين المجتمع وتنميته، والتركيز ليس على الكم بل على النوع مثل تحسين توزيع الدخل بين أفراد 
عمل والصحة والتربية واإلسكان، كما تهدف التنمية المستدامة أيضًا إلى االهتمام المجتمع وتوفير فرص ال

وحيث أن البيئة هي . بشكل رئيس بتقييم األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي للمشاريع التنموية
ات المخزون الطبيعي للموارد التي يعتمد عليها اإلنسان وأن التنمية هي األسلوب التي تتبعها المجتمع

 . للوصول إلى الرفاهية والمنفعة، لذا فإن األهداف التنموية البيئية يكمل بعضها البعض

 )2005بانوراما، (

  
تحقيق حياة صحية ومنتجة، وتحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز : ومن األهداف الهامة للتنمية المستدامة •

الغني والفقير، وتوفير الحق لألجيال  ، والحد من سياسات التنمية التي تزيد حجم الفجوة بينةالمساوا
القادمة في الموارد الطبيعية، والثروات من خالل ترشيد استهالكها دون إسراف، رفع المستوى المعيشي 
. األفراد والقضاء على الفقر، وٕاقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، وتفعيل مبدأ الشراكة السياسية

 )2008سويلم، (

  
: هم أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها التأثير في الظروف الحياتية لإلنسان هينه من أأيرى الباحث 

ستعمال المنزلي والزراعة، والغذاء لضمان األمن الغذائي الالمياه وهي تأمين الحصول على المياه الكافية ل
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العمل، والمأوى المنزلي، والصحة وذلك بالرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة واألمان في أماكن 
ستعمال الكامل لموارد البناء ونظم المواصالت، وأخيرًا الدخل وذلك الوالخدمات أي ضمان اإلمداد الكافي وا

ستدامة إلى دعم المشاريع وخلق الوظائف لألغلبية البواسطة فرص العمل في القطاع الرسمي، وتهدف ا
  .الفقيرة في القطاع غير الرسمي

  
  :لمستدامةأبعاد التنمية ا 3.4.2

  
  :اكتفت األمم المتحدة بعدد من األبعاد المختلفة نجملها فيما يلي

  

 البعد االجتماعي •
 

السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونصيب الفرد من الناتج المحلي (وحدوثه  أوضاع الفقر - 
 ).اإلجمالي

نسبة السكان  –معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ووفيات الوالدة  - حالة التغذية (الصحة  - 
الذين ال يحصلون على مياه مأمونة وخدمات صحية وصرف صحي، عدد األطباء والممرضين 

 ).األطفال البالغين من العمر سنة واحدة ومحصنين تحصينًا كامالً  –للمواطنين 

اإلنفاق على مراحل التعليم كنسبة مئوية من  –معدل معرفة القراءة والكتابة من البالغين (التعليم  - 
 ).إلنفاق الحكومي أو الناتج القومي اإلجماليا

 .األوضاع الديمغرافية - 

 .أنماط االستهالك - 
 

 البعد االقتصادي •

 .معدالت النمو في اإلنتاج والناتج - 

 .العجز في الميزانية/ الفائض  - 

 .المعدل السنوي في التضخم - 

 .وضع قطاع الصناعة وتطوره وتحديثه - 

 .رىاستخدامات المياه والطاقة والموارد األخ - 

 .أوضاع شبكات الطرق ووسائل النقل - 

  .أوضاع الدين الخارجي وأعباء خدمة الديون - 
  

  البعد البيئي •
 .الموارد المائية المتجددة - 

 .السحب من المياه الداخلية المتجددة - 

 .السحب من المياه العذبة - 
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 .تلوث الهواء من المصادر المختلفة - 

 .معدالت إزالة الغابات - 

 ).البحار والشواطئ –البحيرات  –وفية الج –السطحية (تلوث المياه  - 

 .تغيرات المناخ - 

  .أوضاع الثروة السمكية - 
  

  )2007الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة، (
  

  :ويرى كتاٌب آخرين بأن التنمية تتضمن أبعادًا مختلفة ومتعددة تشمل اآلتي
  

 .مفاهيم النمو والتحديث والتصنيع للتنمية، ويتضمن التأكيد على) االقتصادي(البعد المادي  - 

البعد االجتماعي اإلنساني للتنمية، ويتضمن اجتثاث الفقر وٕاشباع الحاجات األساسية للغالبية من  - 
 .السكان، والتوزيع األكثر عدالة للدخل

 .البعد السياسي، ويتضمن مفاهيم التحرر من التبعية و االستقالل االقتصادي - 

من مفهوم التعاون الدولي وعالقته بالتنمية في إطار المنظمات البعد الدولي للتنمية، ويتض - 
 .واالتفاقيات والنظام العالمي والتكامل اإلقليمي

. البعد الجديد للتنمية، والذي ينظر إلى التنمية االقتصادية باعتبارها مشروعًا للنهضة الحضارية - 
 )2007القريشي، (

  
  :ة المستدامةالمتغيرات األساسية المؤثرة في التنمي .4.4.2

  
توجد متغيرات عديدة تؤثر في سير التنمية المستدامة وقد تكون هذه التغيرات قصيرة األمد وقد تكون طويلة 
األمد وقد تؤثر هذه المتغيرات سواء كان التأثير ايجابي أو سلبي على أداء وعمل ونشاط المؤسسات غير 

واطن وقد تكون وتغيرات خارجية تتعلق بالسياسة الربحية، وقد تكون متغيرات داخلية تتعلق بالوطن والم
  :وغيرها ومن هذه المتغيرات األساسية المؤثرة في التنمية المستدامة

  

كما أفاض بعض المؤلفين في توسيع تعريف التنمية  :مكانة التكنولوجيا في تعريف التنمية المستدامة •
ية للحضارة الصناعية، وأشاروا إلى أن المستدامة لتشمل تحقيق التحول السريع في القاعدة التكنولوج

هناك حاجة إلى تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية، حتى يتسنى 
النمو في عدد السكان وفي  ستيعاباو المناخ،  ستقراراالحد من التلوث، والمساعدة على تحقيق 

 .قتصاديالاالنشاط 
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ويشكل اإلنسان محور التعاريف   المقدمة بشأن التنمية المستدامة مكانة اإلنسان ضمن التعاريف •
المقدمة بشأن التنمية المستدامة حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية 

أنها  عتباراوهناك اعتراف اليوم بهذه التنمية البشرية على  ،ةجتماعيالاالصحية والتعليم والرفاهية 
 )2009، الموسوعة الجغرافية(. قتصاديةالاية حاسمة بالنسبة للتنم

  

  :استراتيجيات االستدامة للمؤسسات غير الربحية 5.4.2
  

ال بد من وجود استراتيجيات واضحة ومتنوعة الستدامة عمل وأنشطة المؤسسات غير الربحية، ومن واضعي 
مل المؤسسات غير الربحية هذه االستراتيجيات التي تعنى بالمؤسسة مجلس أدارة المؤسسة، أو خبراء في ع

  :ومن هذه االستراتيجيات
  

  :االستدامة المالية. 1.5.4.2
  

إن من أهم االستراتيجيات التي يجب إن تأخذ بعين االعتبار عند وضعه للمؤسسة اإلستراتيجية المالية، وهي 
  .حجر األساس الستدامة المؤسسات بشكل عام والمؤسسات غير الربحية بشكل خاص

  

 .خاص باستيفاء رسوم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة مثل رسوم تدريب استشارات تطوير نظام •

 . التوجه إلى جهات داعمة أخرى على المستوى الدولي والمحلي •

تطوير مشاريع مدرة للدخل، للحصول علي مساعدات من مؤسسات أخرى لدعم المشاريع التي  •
 .تنفذها

 .ركة مع مؤسسات أخرىالمساهمة بتشكيل شبكات للقيام بأنشطة مشت •

: محاولة االستفادة من الدخل المالي المتحقق من مشاريع تُنفُذها المؤسسة لدعم مشاريع أخرى مثل •
 .الخ ... رسوم دخل من العيادات الخاصة بالمؤسسة لتغطية برامج توعية صحية، 

 .المبادرة إلى تطوير أنشطة تتسم باالستدامة •

باإلمكان تقديم أموال مختلفة : تجنيد دعم مالي للمؤسسة، مثالً تقديم مساعدة فنية لمؤسسات أخرى ل •
من االستشارات الفنية واإلدارية والمالية والتدريبية لمؤسسات أخرى بحيث تأتي بدخل إضافي 

 .للمؤسسة

إقامة مركز تنمية مجتمعي أو نادي : طلب الحصول على مساعدة عينية من المجتمع المحلي، مثالً  •
 .ن يقوم المجتمع بتوفير قطعة أرضللشباب حيث يمكن أ

الحصول على الدعم لمشروعك من قبل القطاع الذي تمثله، سواء كان القطاع الصحي أو الزراعي  •
 .أو التعليمي

  . تنظيم حمالت خاصة بتجنيد األموال •
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   :ستدامة المؤسسية والبرنامجيةالا. 2.5.4.2
  

ية عن االستدامة المالية حيث أنها تشكل هيكلية أن االستدامة المؤسسة والبرمجية للمؤسسة ال تقل أهم
المؤسسة غير الربحية  لما لها من أهمية تعكس فيه عمل وأنشطة المؤسسة من خالل رسالتها ووضوح عمل 

  .وموظفيها
  

  .تطوير رؤية ورسالة واضحة للمؤسسة •
  .تطوير وثيقة وخطة إستراتيجية للمؤسسة •
 .تطوير الكفاءات التقنية للموظفين •

 .نظم تقيميه للمؤسسة تطوير •

 .إجراء مراجعات تقيميه األداء للمؤسسة وللعاملين فيها •

 .محاولة التأقلم مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية •

  
   :ستدامة السياسيةاال. 3.5.4.2

  
يقصد هنا باالستدامة السياسية للمؤسسة بعالقتها مع المجتمع المحلي ومع القطاع العام ومع المؤسسات 

  .رى سواء غير الربحية أو القطاع الخاص، وهذا يمكنها ويساعدها على االستدامة واألداء األفضلاألخ
  

 .كسب دعم السلطة أو المؤسسات الحكومية للمشروع أو المؤسسة •

 .كسب دعم المجتمع المحلي ومشاركته بالمؤسسة •

 .بناء عالقات وتعاون مع المؤسسات األخرى •

 .ة للقضية التي تعمل عليهاالعمل على كسب التأييد والمناصر  •

تنظيم اجتماعات لكسب التأييد والمناصرة للقضايا التي تعمل عليها وٕايصال مع اإلعالم لتغطية  •
 )2009الصباغ، (. األنشطة المختلفة

  
  :بشكل عام االستدامةاألساسيات التي تساعد على تجسيد  .6.4.2

  

واألخالقية  واالجتماعيةتكون المقومات السياسية التي  االستدامةالتي تساعد على تجسيد  األساسياتومن 
  :إلرسائها وتأمين فعاليتها هي

  

  .اإلنصاف، أي حصول اإلنسان على حصة عادلة من ثروات المجتمع •
 . التمكين، أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع القرارات أو التأثير عليها •
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أهل الحكم واإلدارة إلى مبادئ الشفافية والحوار والرقابة حسن اإلدارة والمساءلة، أي خضوع  •
 .ةوالمسؤولي

 . داخل المجتمع وبين المجتمعات االجتماعيةالتضامن، بين األجيال وبين كل الفئات  •

  )2009الصباغ، (
  

  :ستدامة أدائها مراعاة التاليإويمكن القول بأن على المؤسسات غير الربحية التي تسعى لضمان 
  

 .المالية واإلدارية الشفافية •

 .موارد المؤسسة بالطرق المثلى توظيف •

 .تنويع وتفعيل مصادر التمويل •

 .تفعيل العمل التطوعي •

 .التشبيك مع المؤسسات غير الربحية األخرى •

 .عمل نشاطات تدر التمويل على المؤسسة •

  
  :األطراف المشاركة في التنمية المستدامة في المؤسسات غير الربحية. 7.4.2

  
أموال األوقاف، والهبات، : من خالل المصادر التالية االستدامةاألطراف المشاركة لتحقيق  تعمل

والمساعدات النقدية، المساعدات العينية بعد تحديد قيمتها السوقية، والتبرعات، وأموال الزكاة، والمعونات 
  )2010النجار، . (الخارجية، ومحصلة إيرادات األنشطة الدورية السنوية

  
باالعتماد على الموارد الذاتية للمشروع أو المؤسسة، والذي يمكن أن تعمل األطراف  االستدامةحقيق يمكن ت

  :المشاركة من خالل أحد الطرق التالية
  

 .إتباع طرق مختلفة لجذب جهات تمويلية أخرى لدعم المشروع •

 .تمويل من قبل المجتمع المحلي •

 .مشاركة أكبر على شكل عمل تطوعي •

 .يق أجزاء من مكونات المشروعالعمل على تسو  •

 .تحصيل رسوم •

 )2009الصباغ، . (خلق مشروع من النوع المدرة للدخل •

  
وهي  االستدامةوهي أهم عنصر في  االقتصادية االستدامةتعتمد إستدامة المؤسسات غير الربحية على 

لممارسات العالمية من خالل أفضل ا االستدامةوتعمل األطراف المشاركة لتحقيق  ،االقتصاديتحقيق الذات 
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المالية للمؤسسات األهلية في أوروبا والتي يمكن تطبيق بعضها في  االستدامةوالمحلية في مبادرات 
  :فلسطين

  
 .التمويل الحكومي •

اآلليات القانونية التي تمكن دافعي الضرائب من تخصيص نسبة مئوية  –نسبة العمل الخيري  •
 .معينة من الضرائب التي يدفعها المنتفعون

إنشاء صندوق وقف يتلقى نسبة من دخل الخصخصة الذي يتأتى  –مواصلة الخصخصة  •
 .للحكومة

 .العمل الخيري الخالص •

مؤسسة محلية غير ربحية تعمل على جمع وٕادارة وٕاعادة توزيع الموارد  –المؤسسات المجتمعية  •
 .المحلية بما يخدم مصلحة المجتمع

 .ينمساهمات من وقت المتطوع  –العمل التطوعي  •

 .دخل يتم دره ذاتياً  •

 .استثمار تجاري تديره المؤسسة األهلية يكون لها غرض اجتماعي –المشاريع اإلجتماعية  •

كوسيلة لدر المال وتمويل المؤسسات المقدمة للمنح " الوقفيات"استخدام  –الدخل من االستثمار  •
  )2006تطوير، . (وغيرها من المؤسسات

  
بحيث تعمل األطراف المشاركة  ير الربحية والقدرة على إستمرارية نشاطهايمكن تحقيق اإلستدامة للمؤسسة غ

  :من خالل اإلعتماد على أحد الموارد التالية
  

وتشمل الهيئات واإلتحادات التي تتبع األجهزة : المنظمات الغير الحكومية والقطاع الخاص •
العديد من الخبراء الحكومية بمختلف مستوياتها، والتي أنشئت لتحقيق أهداف تنموية وتضم 

 .والمتخصصين في شتى المجاالت

والمقصود بها ممثلي الشعب المنتخبين وتتباين أدوارهم ومدى تأثيرهم : القيادات الشعبية واألهلية •
 .على المواطنين بالمنطقة تبعا لتنشئة العضو الثقافية وشخصيته وأسلوبه وخبرته في العمل القيادي

لممولة لمشروعات التنمية سواء كانت محلية أو دولية وتكون لهذه وهي الجهات ا: الجهات المانحة •
 .الجهات ضوابط وشروط لتمويل المشروعات

وهي نوعية من المنظمات الرسمية وغير الرسمية يتم إنشاؤها وٕادارتها من قبل : الجهات األهلية •
 .ن الخدماتالمواطنين لتلبية إحتياجاتهم اإلقتصادية واإلجتماعية والمادية كتوفير وتحسي

تختص الحكومة بمستوياتها المختلفة بالنواحي السياسية وتوجيه توزيع الموارد مع : الحكومة المركزية •
سويلم، (. إعداد اطر العمل المنظمة والالزمة لتنفيذ المشروعات التنموية في المجاالت المختلفة

2008(  
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ستدامة المؤسسات غير إفي العمل على ف األهمية النسبية لكل طرف من األطراف المشاركة ختاليتضح إ

الربحية وذلك حسب األهداف واألنشطة وعدد األعضاء واألهمية النسبية للمؤسسة في المجتمع المحيط بها، 
شتراكات وخاصة في المرحلة األولى من إنشاء المؤسسة، إلوتقوم بعض المؤسسات أحيانًا بجمع بعض ا

مستمر وجمع األموال بصفة دورية كما يتطلب أيضًا دراسة الجدوى وتحتاج اإلطراف المشاركة إلى الترويج ال
  .جتماعية قبل بدء نشاط المؤسسةإلقتصادية واإلا
  

  )جمعية التنمية الزراعية(زراعية اإلغاثة ال 5.2

  
من المؤسسات غير الربحية الرائدة في المجتمع الفلسطيني والتي ذاع صيتها نتيجة األنشطة التي قدمتها 

وات الماضية هي اإلغاثة الزراعية على الرغم من الظروف الصعبة التي عملت بها سواء كان خالل السن
من االحتالل اإلسرائيلي أو من جهات أخرى منافسة، لذا تم تناول هذا النموذج الناجح للدراسة التي قد تعم 

  .بالفائدة على مثيالتها من المؤسسات غير الربحية الفلسطينية وفي العالم العربي
  

  :مقدمة. 1.5.2
  

نشأت اإلغاثة الزراعية في رحم الحركة التطوعية الفلسطينية، والتي نمت وترعرعت في منتصف 
السبعينيات، وكان أوج عظمتها في تشكيل اللجنة العليا للعمل التطوعي، التي انضوى تحت صفوفها في 

ت والمدارس وحتى من عمال مرحلة من المراحل حوالي عشرين ألف متطوع من مختلف المناطق والجامعا
المصانع والمؤسسات، نشأت اإلغاثة الزراعية كمبادرة شبابية من عدد من أبناء المزارعين، وقدم لها الدعم 
واإلسناد وكان عامل السن مهمًا جدًا في حياة المؤسسة، حيث أن األغلبية الساحقة من العاملين بعمر 

  )2003دعيق، . (الشباب
  

ية، ال تهدف إلى الربح وتعمل في مجال التنمية الريفية وحماية البيئة وتحسين أوضاع هي مؤسسة أهلية رياد
المرأة، وتقدم اإلرشاد والتوعية والدعم والخدمات المتميزة للفرد والتجمعات والمؤسسات العاملة في ذات 

ات الخبراء والعاملين المجال، معتمًد على المشاركة الفاعلة العريضة للفئات المستفيدة، وتنمية وتطوير كفاء
المساهمة في التنمية الريفية   الهام ههدففي المؤسسة في سبيل تنمية مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي، و 

 )2008تقرير اإلغاثة الزراعية، . (المتكاملة والمستدامة

  
  :اإلطار التنظيمي واإلداري لإلغاثة الزراعية. 2.5.2

  

  :ورسم السياسات وصنع القرارات يمكن تلخيصها تمتاز اإلغاثة بمرجعيات واضحة للحكم 
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موزعين على ) نساء% 33(عضوًا ) 86(تتألف من مجلس يبلغ عدد أعضائه من : الهيئة العامة •
 .الوطن والشتات وممثلين لمعظم القطاعات وهي أعلى مرجعية تشريعية في اإلغاثة

يئة العامة وهم الجهة المسئولة عضوًا يجري انتخابهم من قبل اله) 13(يتألف من : مجلس اإلدارة •
عن مراقبة الجهاز التنفيذي ومدى التقيد واإللتزام بالسياسات واإلجراءات التي أقرت من قبل الهيئة 

 .العامة

 تتألف هذه اإلدارة من المدير العام للجمعية ومدراء الدوائر المركزية في كل من: اإلدارة التنفيذية •
هة التنفيذية المسئولة عن تحقيق األهداف المرسومة لها من قبل الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الج

 .مختلف المرجعيات

المعنية  يتألف هذا الطاقم من مدراء البرامج والمنسقين للمشاريع التابعة للدائرة: إدارة البرامج الفرعية •
امت برامج رئيسية ق) 3(لتحقيق األهداف المرسومة، حيث عمدت اإلغاثة إلى تجزئة العمل ضمن 

 :على تنفيذها أربع دوائر فنية مركزية ودائرتان داعمتان كما يلي

 :الدوائر الفنية 1

 .دائرة البرامج والمشاريع -

 .دائرة بناء القدرات -

 .دائرة الضغط والمناصرة -

 .دائرة اإلرشاد والتقنيات الزراعية -
 

 :الدوائر الداعمة 2

 .الدائرة المالية -

 .دائرة المصادر البشرية -

  
 آت التنمويين والمسئولية عن/ ة للفرع وفريق عمل من المرشدين /تتألف من مدير: إدارة الفروع -

 :تنفيذ جميع األنشطة موزعين على مكاتب كما يلي
 

 .المكتب الرئيسي في رام اهللا -

 .مكتب فرعي إلدارة شؤون القطاع في غزة -

 .مكتب إلدارة شؤون الشمال ويغطي كل من جنين، نابلس، طوباس، طولكرم وقلقيلية -

 .مكتب إلدارة شؤون الوسط ويغطي األغوار رام اهللا والقدس وسلفيت -

  .مكتب إلدارة شؤون الجنوب ويغطي منطقتي بيت لحم والخليل -
  

أنظمة الحاسوب والمعلومات ووسائل : جميع هذه المكاتب مجهزة بأحدث الوسائل اإلدارية من حيث
  .من خالل شبكتي جوال وسيلكوماالتصال المرئي من خالل شبكة الفيديو كونفرنس والمسموح 
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ولها  حرصت اإلغاثة على إنشاء وتفعيل الجانب التطبيقي للعلوم واألبحاث الزراعية: مراكز التدريب •
حديثي التخرج موزعة في أنحاء الوطن وهي مركز  نحاليا ثالثة مراكز لتدريب المهندسين الزراعيي

م خضر في الزبابدة ومركز التدريب الزراعي أريحا، مركز الشهيد نعي - رجاء أبو عمشة  - الشهيدة 
 )2008تقرير اإلغاثة الزراعية، ( .في غزة

  
  :البرامج التي تقدمها اإلغاثة الزراعية. 3.5.2

  
يوجد العديد من البرامج لدى اإلغاثة الزراعية والتي ترى فيها اإلغاثة مكملة لبعضها البعض ومكملة للبرامج 

  :فلسطينية والتي تعود بالنفع على المجتمع المحلي ومنهاالتي تقدمها السلطة الوطنية ال
  

 .برنامج تطوير األراضي •

 .برنامج تنمية الشباب •

 .برنامج المجتمع المدني •

 .برنامج التمكين اإلقتصادي للمرأة •

 .برامج التجارة العادلة •

 .برنامج اإلرشاد الفني •

 .برنامج تقوية قدرات تجمعات المزارعين •

 )2007تقرير اإلغاثة الزراعية، . (اعي للمرأة في الريفبرنامج التمكين اإلجتم •

  
  :2009من انجازات اإلغاثة الزراعية التي تم تحقيقها حالل عام . 4.5.2

  
لإلغاثة الزراعية بصمات واضحة على األرض وعلى اإلنسان في فلسطين، كثيرة االنجازات التي حققتها 

ية وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي لتقطيعه اإلغاثة من خالل نشاطاتها في ظل ظروف صعبة للغا
  .ألواصر الوطن الواحد واالعتقاالت والمضايقات التي طالت العديد من موظفو اإلغاثة

 :مزارعًا يشمل) 692(إلفادة ) اً دونم 2410(اإلستصالح المتكامل ل •

 .دونماً ) 2410(تسوية  -

 .مترًا مربعًا من الجدران اإلستنادية) 28868(بناء  -

 .بئراً ) 111(ء إنشا -

 .دونماً ) 830(تسييج  -

 .شتلة) 75583(زراعة  -

 .دونماً ) 529(زراعات بيتيه  -
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 .مزارعاً ) 4890(إلفادة  اً دونم) 24900(كم من الطرق الزراعية لخدمة ) 100,75(شق وتأهيل  •

كية بركة معدنية للحصاد المائي من أسطح البيوت البالستي) 2(بركة إسمنتية و ) 51(بركة، ) 53(بناء  •
 ).132(دونمًا من البيوت البالستيكية إلفادة ) 132(لخدمة 

 .سيدة) 1027(حديقة منزلية من خالل تزويدها باآلبار والشباك إلفادة ) 1027(تطوير  •

) 3077(دونمًا من الزراعات المروية إلفادة ) 8300(كم من شبكات الري لخدمة ) 61(مد وترميم  •
 .مزارع

 .المياه العادمه إنشاء محطات جماعية لمعالجة •

متر مكعب إلفادة ) 500(كم ومحطة للضخ خزان رئيسي سعة 2إنشاء شبكة للشرب في تل بطول  •
 .عائلة) 830(

 .أشهر) 9(مهندسًا زراعيًا حديث التخرج في الضفة وقطاع غزة لمدة ) 40(تم تدريب  •

المتكاملة الري، البذار حول الزراعة العضوية، المكافحة ) 3920(دورة تدريبية للمزارعين ) 196(عقد  •
 .المحلية معالجة المياه العادمه وٕاعادة اإلستخدام الزراعي، التصنيع الغذائي للثروة الحيوانية

 .مزارع) 108(مشاهدة لجدولة مياه الري والمزروعات اآلمنة إلفادة ) 108(تنفيذ عدد  •

 .حول تقنيات الزراعة الحديثة) 8(أبحاث تطبيقية  •

 .مزارعاً ) 1376(تاج العضوي ل توزيع مستلزمات لإلن •

 .مزارعاً ) 330(ل  Global Gapفحص وٕاصدار شهادات  •

 :زيارات تبادلية •

  
o  زيارات لبناء قدرات الكادر من المهندسين) 3(خارجية. 

o  مزارعاً ) 1875(إلفادة ) زيارات 135(تبادلية محلية عدد. 

o  نتاج اآلمنزيارة إستشارية حول الجوانب الفنية والقانونية لإل) 90(تنفيذ.  
  

 ).بندوره، فلفل(لمختلف المنتجات  Global Gapنشرة مطبوعة ) 37(إنتاج وتوزيع عدد  •

) 600(مزارعًا، و) 750(لبناء قدرات لجان المواقع وتعظيم دورها المجتمعي ) 112(ورش عمل عدد  •
 .شاباً ) 391(، وةامرأ

 HACCAPت منشأة للتسويق من خالل تأهيلها وحصولها على شهادا) 17(ترميم  •

 .من المعارض المحلية والخارجية لتسويق المنتج المحلي) 7(تنظيم المشاركة في  •

 .للسوق المحلية والخارجية لزيت الزيتون) 1(تنفيذ دراسة  •

معصرة إلنتاج زيت الزيتون العضوي ومنحها  شهادات إنتاج عضوي ) 17(تطوير ومنح شهادات ل  •
 .يةمن قبل المركز الفلسطيني للزراعة العضو 
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 .زيارة استشارية للمزارعين الستكمال متطلبات الحصول على شهادة اإلنتاج العضوي) 55(تقديم عدد  •
  )2009التقرير السنوي لإلغاثة الزراعية، (

  .وال مجال في هذا البحث لسردها 2009وهناك الكثير من اإلنجازات التي حققت خالل عام 
  

 :راعية من واقع تقاريرها الماليةتحليل البيانات المالية لإلغاثة الز . 5.5.2

  

، 2009، 2008، 2007، 2006(يوضح التمويل الخارجي لإلغاثة الزراعية في السنوات : 3.2جدول 
2010(  

  

 السنة الرقم
  دوالر

)US $( 

  يورو

)Euro( 

  جنيه إسترليني

)GBP( 

  شيكل

)NIS( 

1 2006 10.463.803.00 14.734.376.50  ----  ---- 

2 2007 08.959.396.00 21.034.145.00  ---- 025.675 

3 2008 12.045.225.64 25.686.548.80 148.966 256.100 

4 2009 21.809.746.37 02.959.212.00 062.000  ---- 

5 2010 27.125.550.00 04.983.014.00  ----  ---- 

  )2010، 2009، 2008، 2007، 2006تقارير اإلغاثة الزراعية ،(
  

ملموس في زيادة التمويل الخارجي لإلغاثة الزراعية من الجهات المانحة خالل يالحظ الباحث ارتفاع 
، وهذا ما يعزز من االعتماد على المصادر الخارجية )3.2(كما يوضح الجدول  الخمسة السابقةالسنوات 

في في تمويل أنشطة اإلغاثة الزراعية، ويقلل من فرص التمويل المحلي والذاتي لإلغاثة، وبالتالي زيادة 
التبعية سواء كانت االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية بجميع أشكالها للمؤسسات غير الربحية 
الفلسطينية للممول األجنبي، على الرغم من األهمية العظمى للتمويل المحلي والذاتي وأهمية هذه المؤسسات 

ُبعد هذه المؤسسات عن  غير الربحية في المجتمع الفلسطيني بسبب خصوصيته االستثنائية، حيث أن
البحث عن مصادر محلية أو ذاتية يقلل من استدامتها كمؤسسه أو مقدمة أنشطة ومشاريع تعود بالنفع على 

  .المجتمع المحلي
َيحد التمويل المحلي من : (والتي تنص) 4(في فقرة رقم ) 3.4(علمًا بأن إجابات المبحوثين في جدول رقم 

أي بدرجة كبيرة، وهذا يتناقض مع توجهات ) 3.58(ت بمتوسط وزن مرجح جاء) االرتهان ألجندات خارجية
اإلغاثة الزراعية نحو التمويل المحلي والذاتي، كما جاءت إجابات المبحوثين في نفس الجدول في فقرة رقم 

جاءت ) يراعي التمويل المحلي االحتياجات الحقيقية للمجتمع مما يعزز استدامتها: (والتي تنص) 5(
أي بدرجة كبيرة، وهذا يتناقض أيضًا مع توجهات اإلغاثة الزراعية نحو التمويل ) 3.79(وزن مرجح  بمتوسط

  .المحلي والذاتي
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يتضح للباحث بأن نسبة التمويل المحلي ألنشطة ومشاريع اإلغاثة الزراعية الواردة في البيانات المالية 
علمًا بأن إجابات المبحوثين من اإلغاثة الزراعية ، %0لإلغاثة الزراعية في تقاريرها السنوية، كانت بنسبة 

مصادر التمويل المحلي المستدام : (والذي يتناول التمويل المحلي لإلغاثة في المحور) 1.4(في جدول 
جاءت إجابات المبحوثين بمتوسط ) وفرص الحصول عليه لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية

وجود تمويل محلي، وبنسبة منخفضة وهذا يتناقض مع البيانات المالية الواردة أي ) 2.02(الوزن المرجح 
في التقارير السنوية لإلغاثة الزراعية، والتي تظهر بأنه ليس هناك أي تمويل محلي ألنشطة ومشاريع 

  .اإلغاثة
  

ة في البيانات كما يتضح للباحث أيضًا أن نسبة التمويل الذاتي ألنشطة ومشاريع اإلغاثة الزراعية الوارد
، علمًا بأن إجابات المبحوثين التي تظهر في %0المالية لإلغاثة الزراعية في تقاريرها السنوية، كانت بنسبة 

والذي يتناول التمويل الذاتي وتأثير ذلك على استدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة ) 6.4(جدول 
والتي تقول بان المشاريع المدرة للدخل من مصادر ) 1(الغربية، جاءت إجابات المبحوثين في فقرة رقم 

أي بدرجة كبيرة، كما جاء في الجدول أيضًا أن المتوسط ) 3.70(التمويل الذاتي بمتوسط الوزن المرجح 
الحسابي واالنحراف المعياري الكلي للمبحوثين جاء بدرجة متوسط وهذا يتناقض مع البيانات المالية الواردة 

ة لإلغاثة الزراعية، والتي تظهر بأنه ليس هناك أي تمويل ذاتي ألنشطة ومشاريع اإلغاثة في التقارير السنوي
  .بالرغم من تأثيره على استدامتها

  
هناك إنفاق امثل في اإلغاثة الزراعية حسب إجابات المبحوثين في جدول رقم  كما يتضح للباحث أيضًا أن

أي بدرجة ) 3.57(ي الكلي ألوجه اإلنفاق األمثل حيث كان المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار ) 8.4(
  .كبيرة، وهذا يتناقض مع التقارير المالية الصادرة عن اإلغاثة الزراعية

  
يتضح بشكل عام من البيانات المستقى من اإلغاثة الزراعية بوجود تناقض في معظم إجابات المبحوثين 

لى مجتمع الدراسة والتي تم اختياره من قبل اإلغاثة والتي تتعلق بالتمويل مقارنة بين االستبانة الموزعة ع
  :الزراعية والتقارير المالية المعلنة لإلغاثة، وقد يعزى ذلك للعديد من األسباب المهمة ومنها

  

إصرار إدارة اإلغاثة الزراعية على استالم االستبيانات وتوزيعها على مجتمع الدراسة بدون وجود  •
تعرض لها مجتمع  قد كيفية جمع البيانات وما هي التأثيرات التيالباحث، لذا ال يمكن التكهن ب

  .الدراسة
ة في اإلغاثة يلعديد من موظفي اإلغاثة الزراعية والتي طالت األركان الرئيسا مع وجود تحقيق •

 .الفلسطينية الوطنية السلطة لجنة مكافحة الفساد في واتهامهم بالفساد المالي واإلداري من قبل

  
  :الريف الفلسطينيواقع . 6.5.2
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وتكشف المعطيات اإلحصائية المنقولة عن جهاز مركز اإلحصاء الفلسطيني إن نموًا واضح في العديد من 
  :المؤشرات اإلجتماعية داخل الريف الفلسطيني حيث أشارت هذه اإلحصائيات إلى

  

ركة الشبابية حيث تنامي وتميز في نسبة المشاركة داخل الريف في األنشطة التطوعية وتحديدًا المشا •
وهي األعلى من مثيلتها في المدن، وهذا يعكس الدور البارز %) 23(وصلت هذه النسبة إلى 

 .للريف الفلسطيني في إعادة وٕاحياء وتنشيط وتفعيل قيم ومثل التطوع والتكافل والتضامن الجماعي

وهي أعلى %) 62.5(تنامي وتميز الشباب الريفي بالتعليم، وقد وصلت هذه النسبة إلى أكثر من  •
من مثيالتها في المدن والمخيمات، كما تزايد معدل التحاق الشباب الريفي بالثانوية العامة 
وبالدراسات الجامعية والدراسات العليا، وتجاوز بذلك المعدالت المماثلة في المدن والى جانب ذلك 

ابل انخفاض هذه مق%) 1.1(إلى %) 3.5(فقد انخفضت نسبة األمية بين الشباب الريفي من 
وهذا يعني أن نسبة األمية بين %) 1.2(إلى %) 3.4(النسبة في المدن ولنفس الفترة الزمنية من 

الشباب في الريف اقل مما هي عليه في المدن، باإلضافة إلى انخفاض معدل التسرب من المدارس 
 %).13(بنسبة تصل إلى 

اجي، حيث وصلت نسبة المهتمين بالعمل تنامي وتميز في اهتمام الشباب الريفي بالعمل اإلنت •
وهي أعلى من مثيالتها في المدن والمخيمات والتي لم تتجاوز النسبة %) 10.5(اإلنتاجي، إلى 

 %) .8و % 9.5(فيهما على التوالي 

تشير المعطيات اإلحصائية حول الريف الفلسطيني بأن هناك تراجعًا كبيرًا في حجم حضور البنى  •
الخ مقابل تنامي واتساع تشكل األسر النووية، ... ية كالعائلة الممتدة والعشيرة، االجتماعية التقليد

في حين أن نسبتها في المناطق الحضرية %) 87.3(حيث بلغت نسبة األسرة النووية في الريف 
 %).87.3(وفي المخيمات إلى %) 85.7(إلى ) المدن(

ل من مثيله في المدن والمخيمات فرد وهو اق%) 6.1(وصل متوسط حجم األسرة في الريف إلى  •
فرد، ولعل هذه األرقام ) 7.3(فرد و ) 6.5(حيث وصل متوسط حجم األسرة فيهما على التوالي 

تكشف عن تغيرات في الوعي الريفي في مجال تنظيم األسرة والميل الواسع نحو اإلهتمام بنوعية 
 )2008عطايا، . (أفرادها على حساب الجانب الكمي والعددي

  
كشف المعطيات السابقة، أن واقع العمل في الريف الفلسطيني محفز ألنشطة وعمل اإلغاثة الزراعية التي َوت

تعمل بها، ويتضح بأن النتائج التي تحققت على أكثر من صعيد يدفع المؤسسات غير الربحية الفلسطينية 
وتكون هناك نتائج ايجابية  في مختلف مجاالتها على العمل في الريف الفلسطيني، ليتحقق ما يمكن تحقيقه

شتراك في الفعاليات الوطنية وغيرها، وهذا يساعد بل يعجل في إلفي مجال التعليم والصحة وتنظيم األسرة وا
  .العملية التنموية
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  :المعوقات والتحديات التي تواجه عمل اإلغاثة الزراعية. 7.5.2
  

من المعوقات، فما زالت الفجوة المعرفية بين  وقد واجهت اإلغاثة الزراعية خالل العمل في برامجها جملة
  :اإلغاثة الزراعية والمؤسسات األخرى تعكس نفسها في األداء العام للمؤسسة وفي تعزيز هذه التحالفات

  
أن التعاقد على أسس قصيرة يعوق فرص المؤسسة في بناء الخبرات في مجاالت معينة وبخاصة الحديثة  •

بين األهداف القصيرة والمحددة للمشاريع واألهداف العامة للبرامج  منها، وٕاحداث توازن مهني وتنمي
 .والمؤسسة بشكل عام

أن ضعف الخدمات اإلرشادية وٕاقتصارها على فترة المشروع يقلل من فرص البناء الجماهيري القاعدي  •
 .ويقلل من فرص تحقيق الجدوى االقتصادية للعمل في فترة اقصر

 .اختالف آليات التنفيذ بين المؤسسات يفرض قيودًا كبيرة على العمل •

ما زالت أسعار مدخالت اإلنتاج تشكل عائقًا كبيرًا، أما توسيع حجم المستفيدين في مشاريع اإلغاثة،  •
 .وهناك محدودية في فرص النساء في التقدم في الوظائف وشغل الوظائف الميدانية على مستوى البرامج

 

  :ات برنامج المصادر الطبيعية فتتمثلأما معوق
  
فـــي عـــدم تـــوافر المـــواد المختلفـــة لنشـــاطات قطـــاع غـــزة وبخاصـــة االســـمنت واألنابيـــب والمضـــخات وقطـــع  •

 .الغيار

 .عدم توافر كميات كافية من األشتال لدى المشاتل وتدني مستوى النوعية فيها •

تهداف األراضـــي والمـــزارع مـــن قبـــل اســـتمرار أعمـــال التـــدمير مـــن قبـــل ســـلطات االحـــتالل، واســـتمرار اســـ •
 .المستوطنين

 .تأخر تمويل بعض النشاطات رغم إقرارها •

عدم توافر فرص التسويق الخارجي وبخاصـة للمنتجـات التـي اجتـازت متطلبـات الجـودة المختلفـة، وارتفـاع  •
 .تكاليف المواصالت والشحن مما يهدد فرص التنافس في األسواق الخارجية

بناء القدرات في محدودية المحافظ اإلقراضـية فـي مواجهـة الطلـب العـالي وبخاصـة تتمثل معوقات برنامج  •
مـــن قبـــل الجمعيـــات، وتـــأخر تمويـــل بعـــض المشـــاريع المقـــرة ممـــا يضـــر بالفئـــة المســـتهدفة ويربـــك خطـــط 

 .المؤسسة

يقلـل مشروعًا صغيرًا في غزة وتداني عائـد الجـزء األخـر ممـا ) 67( عالتدمير اإلسرائيلي لجزء من المشاري •
 .من فرص استمرار دفع أقساط القروض ويرفع من نسب التعثر في المحفظة اإلقراضية القائمة

أمــا معوقــات برنــامج المجتمــع المــدني، فتتمثــل فــي اســتمرار ضــعف الخبــرات فــي مجــال التعبئــة والتــأثير،  •
ممــا يعكــس والضــغوط االقتصــادية التــي ال تســمح بتطــوير أجنــدة مدنيــة مســتدامة، وفشــل العمــل السياســي 

نفسـه علـى قناعــة المـواطنين بإمكانــات النجـاح فــي األجنـدات المطلبيــة، وتـداخل وتــزاحم أجنـدة و أولويــات 
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قضـايا الشــعب المطالبيــة بوجــود صــعوبة فــي االســتمرار فــي دعــم قضــية وتــرك القضــايا األخــرى، وضــعف 
  )2009, الكتوت، غ( .التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذه القضايا

  
  :الخطوات التي تعمل بها اإلغاثة الزراعية للتحكم بأعمالها. 8.5.2

  
استنادًا إلى مجموعة المعوقات التي ظهرت أثنـاء عمليـة التنفيـذ وأخـذًا باالعتبـار أن جـزءًا مـن هـذه المعوقـات 

  :ال يقع في دائرة سيطرة اإلغاثة الزراعية فان اإلغاثة ستعمل على
  

تنسيق مع المؤسسات األهلية وبالخصوص المرشحة ألن تكون إيالء مزيد من اإلهتمام لعملية ال  •
 .جزءًا من ائتالفات مستقلة

 

رصد مبالغ اكبر لبناء قدرات المؤسسات المشاركة في ائتالف من أجل تعزيز المعرفة وخلق حالة  •
 .من االنسجام في الرؤى والتوجهات 

  

مراكمة الخبرات في مختلف االستمرار في رصد التمويل طويل المدى من أجل إحداث التغير و  •
 .الجوانب

  

 .وضع خطة لالرتقاء باإلرشاد من خالل التعاون مع مختلف الفاعلين •
 

 .تعزيز المشاريع المعتمدة على المدخالت المتوفرة في القطاع وتقديم بدائل لبعض المدخالت •

وٕاعادة  إيجاد بدائل تسويقية للمنتجات المعدة لتصدير تقوم على تعزيز الوعي لدى المستهلك •
 .تصنيف المنتجات الفلسطينية وتحسين وسائل التعرف عليها في األسواق المحلية

إيالء حمالت التوعية الخاصة بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية أهمية قصوى، استنادًا إلى التطورات  •
 .والتوجهات اإليجابية على المستوى الوطني

تجاري لسد الفجوة واالستفادة من صناديق تطوير المحافظ اإلقراضية والتوجه نحو التمويل ال •
 .الضمانات الموجودة لدى البنوك

 .تطوير التأمين متناهي الصغر كأحد المنتجات التي تقدم مع حقيبة اإلقراض للمستفيدين •

وشركة ريف للتمويل كأذرع تمويلية لسد  ففي تطوير اتحاد جمعيات التوفير والتسلي االستمرار •
 .يد على القروضالفجوات في الطلب المتزا

 .في إعطاء الفرص للنساء في التوظيف واالستهداف االستمرار •

 . تحديد موضوع واحد كأولوية للعمل على مستوى الخطة السنوية فقط •

  
  )2009التقرير السنوي لإلغاثة الزراعية، (
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  :البرامج الفرعية التي قامت بها اإلغاثة الزراعية. 9.5.2

  
اعيــة للقيــام بــبعض البــرامج الفرعيــة وذلــك مــن خــالل عمــل التحالفــات والشــراكات قــد ارتــأت أدارة اإلغاثــة الزر 

لتعميم الفائدة  على قطاع واسـع مـن شـرائح المجتمـع الفلسـطيني وذلـك مـن خـالل نشـر الخبـرة التـي اكتسـبتها 
  .اإلغاثة الزراعية والشراكات مع الجامعات الفلسطينية وغيرها

 

  :ألهليةمع المؤسسات ا التحالفات .1.9.5.2
  

إن تحالفــت اإلغاثــة الزراعيــة مــع العديــد مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة يهــدف فــي األســاس إلــى االســتدامة 
  .لإلغاثة من خالل التمويل المالي إلعمالها وهناك الكثير من األهداف واألهمية على حد سواء

  

ن مستوى المعيشة في الضفة استمرار اإلغاثة الزراعية في قيادة تحالف المؤسسات العاملة في تحسي  •
الغربية وقامت بنقل هذه التجربة إلى قطاع غزة من خالل قيادة تحالف يضم أربع مؤسسات أهلية 

 .لترميم ما أحدثه العدوان على قطاع غزة) اإلنعاش المبكر(

البنك  من لاستطاعت اإلغاثة الزراعية توسيع القاعدة التمويلية لتحالف برنامج الرائد اإلقتصادي الممو   •
المخصصات الموجهة لجمعية تنمية المرأة وجمعية تنمية الشباب وكان ألدائها  تاإلسالمي وازداد

 .المميز أن تم التوسع في البرنامج والتركيز على قطاع غزة في استهداف العائالت الفقيرة

كما وقعت مذكرات ) OVERSEASو  ACS(استمرار اإلغاثة الزراعية في ائتالفها مع مؤسسة  •
 .بهدف خدمة القضايا) FPSCو  CERAIو  ACSو  ACPP(تفاهم طويلة األمد مع كل من 

 .لعب دور فاعل في شبكات التمويل الصغير محلية وٕاقليمية  •

 .المشاركة الفاعلة في الشبكات البيئية والشبابية على مستوى الوطن •

في الشبكات القطاعية والعامة وفي تحتفظ بعضويتها ) اإلغاثة الزراعية(ما زالت جمعية التنمية الزراعية 
المجالس التخصصية، وذلك رغبة منها في تبادل تجربتها ومساعدة اآلخرين في بناء برامج مستدامة من 

  )2009التقرير السنوي لإلغاثة الزراعية، ( .العمل المؤسسي
  

  :كة مع المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية لإلغاثة الزراعيةاالشر  .2.9.5.2
  

اإلغاثة الزراعية بعالقات مميزة مع المؤسسات الحكومية في المجاالت كافة، حيث تقدم ترتبط  •
 .خبرتها في المجال الريفي وفي قضايا الحكم واإلدارة إلى جملة من المؤسسات

 .من الجمعيات والمؤسسات القاعدية) 500(ترتبط اإلغاثة الزراعية بعالقة متينة مع أكثر من  •

ة بعالقات مميزة مع كل من وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية وجودة ترتبط اإلغاثة الزراعي •
 .البيئة ووحدة الجدار واالستيطان في مجلس الوزراء
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تحتفظ اإلغاثة الزراعية بعالقة شراكة مع دائرة التعاون في وزارة العمل، وقدمت من خالل هذه  •
 .اوني وتحديث األطر والتشريعاتالعالقة العديد من المبادرات لتقوية وتعزيز العمل التع

 .عالقات مميزة مع مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني •

 .WFTOومنظمة التجارة العادلة الدولية  FLOعالقات حيوية مع منظمة توصيف التجارة الدولية  •
 )2009التقرير السنوي لإلغاثة الزراعية، (

  
  :ع الجامعات والمؤسسات األكاديميةالعالقة م .3.9.5.2

  
  :رتبط اإلغاثة الزراعية بعالقة شراكة مع كل من الجامعات والمؤسسات األكاديمية اآلتيةت
  

 .جامعة القدس عبر برنامج الدراسات العليا في التنمية الريفية المستدامة •

 .جامعة بيت لحم عبر برنامج الدراسات العليا في التنمية والتعاون الدولي •

 .جامعة بير زيت من خالل معهد المياه •

  .جامعة القدس المفتوحة عبر برنامج البكالوريوس في التنمية الريفية •
  

   :القطاع الخاص .4.9.5.2

  
) اإلغاثة الزراعية(إدراكا ألهمية القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي ما زالت جمعية التنمية الزراعية 

  :تلعب دورًا كبيرًا لعضويتها في
  

 .ال األعمالإتحاد الصناعات الغذائية، جمعية رج •

 .مركز ترويج التجارة الفلسطينية •

 ).حلول للتنمية اإلستشارية(مشروع إنتاجيًا لترويج الخضار،  •

الدخول في شراكات لتصميم وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية وتعزيز فرص التسويق الزراعي  •
 )2009التقرير السنوي لإلغاثة الزراعية، ( .للمنتج الفلسطيني

 

  ت سابقةالدراسا 6.2
  

) اإلنترنت(اإللكترونية صفحات ابقة واإلطالع على الات السجراء مسح مكتبي لألدبيات والدراسقام الباحث بإ
إستدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل " البحث تبين انه ال يوجد أي دراسات تناولت ي موضوعف

إال إن الباحث وجد .ات غير الربحية بشكل عامالخارجي، لكن العديد من الدراسات تناولت موضوع المؤسس
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وهي على  ، ومن جوانب محددةبهذه الدراسة بسيطة التي يمكن القول بأنها على عالقة ُا من الدراساتعدد
  : اآلتيالنحو 

  

 دور اإلغاثة الزراعية في التنمية الريفية المستدامة في محافظات" بعنوان ) 2008شقير، (دراسة  •
هدفت الدراسة وقد  ،" 2007وحتى عام  2000وجهة نظر المستفيدين من العام  الضفة الغربية من

إلى التعرف إلى معرفة رأي المستفيدين من مشاريع اإلغاثة الزراعية فيما إذا كانت هذه المشاريع 
في إحداث التنمية الريفية المطلوبة؟ ولتحقيق أهداف  وفيما إذا كانت اإلغاثة الزراعية تساهم فعالً 

اسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي معتمدًا على اإلستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات على الدر 
من  )%71.1(أن : وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةمستفيدًا وقد ت) 180(عينة مكونة من 

من  )%10.6(المبحوثين يوافقون على أن اإلغاثة الزراعية تساهم في تحقيق األمن الغذائي، و
كانت  )%18.3(بحوثين ال يوافقون على مساهمة اإلغاثة الزراعية في تحقيق األمن الغذائي، والم

الدراسة بمجموعة  خرجت. إجابتهم بعدم معرفة ما إذا كان هناك دور اإلغاثة الزراعية في التنمية
حقيق تساهم في ت من التوصيات، أهمها ضرورة استمرار اإلغاثة الزراعية في تنفيذ المشاريع التي

األمن الغذائي مثل الزيادة في الرقعة الزراعية، إضافة إلى االستمرار في المشاركة الفئات المستهدفة 
في التخطيط للمشاريع المنفذة، إضافة إلى بناء قاعدة خاصة بالعالقات المحلية والخارجية منفصلة 

ؤسسات من حيث نقاط للمؤسسات القاعدية، كما أن على اإلغاثة تقييم وقياس األثر في هذه الم
  .الضعف والقوة والكفاءة والفاعلية

  

أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين في "بعنوان ) 2008عويضة، (دراسة  •
، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اثر العالقة بين الوالء "األهلية محافظات غزة المنظمات

ج بتوصيات تعمل على تطوير وتحسين مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي ومحاولة الخرو 
األهلية، تكون مجتمع الدراسة من العاملين في  تالوظيفي لدى العاملين في المنظما اوالرض

منظمة، حيث طبقت هذه الدراسة على ) 1061(المنظمات األهلية الفلسطينية بمحافظات غزة عددها
. صفي معتمدًا على اإلستبانة كأداةالمنهج الو منظمة أهلية، استخدم الباحث ) 80(عينة قدرها 

أظهرت النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن هناك مستوى عالي من الوالء التنظيمي في المنظمات 
، وان هناك مستوى جيد نسبيًا إلجمالي الرضا الوظيفي %81.76األهلية في محافظات غزة تقدر 

، وكذلك وجود عالقة ايجابية بين %72.65يقدر للعاملين في المنظمات األهلية بمحافظات غزة 
عوامل الرضا الوظيفي المتعلقة بالعمل في المنظمة وبين العوامل المؤثرة بالوالء التنظيمي للموظفين 

الرضا عن  بضرورة القيام بتعزيز تهاألخرى، أوصى الباحث في دراس مفي إعمالهم ومنظماته
جور، ووضع نظام للحوافز، كذلك إعادة صياغة الوظيفة من خالل العمل على تحسين نظام األ

نظام الترقيات المطبق، باإلضافة إلى وضع نظام عادل لتقييم الموظفين، والعمل على تطوير قدرات 
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ومهارات العاملين، كذلك تعزيز اهتمام إدارة المنظمات األهلية باألساليب اإلدارية الحديثة في 
  .التعامل مع الموظفين

  

 االتجاهات التنموية للمانحين وأثرها على التنمية المحلية في"بعنوان ) 2007ي، القصراو (دراسة  •
وقد هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة شاملة للتمويل المقدم لألراضي الفلسطينية " األراضي الفلسطينية

، استخدم الباحث أسلوب 2005إلى  1994وأثرة على التنمية المحلي، خالل الفترة الممتدة ما بين 
منهج الوصفي التاريخي التحليلي للمضمون، والمنهج الواقعي المقارن، وقد استخدم الباحث أداة ل

الدراسة إن االتحاد األوروبي  لجمع البيانات وهي االستبانة، وقد أظهرت النتائج التي كشفت عنها
لمتحدة من إجمالي التمويل الدولي، يليه الواليات ا%) 50(والدول األوروبية ساهمت ما نسبته 

، %)15.5(، %)16(األمريكية، والدول العربية مجتمعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بما نسبته 
على التوالي، وقد بينت الدراسة عدم جدية التمويل الدولي في بناء اقتصاد فلسطيني %) 10.4(

اريع اإلقتصادية صلب من خالل تركيزه على المشاريع والبرامج اإلغاثة الطارئة وابتعاده عن المش
البنية التحتية ، وقطاع %)5(المنتجة والداعمة، حيث لم يتجاوز نصيب القطاعات اإلنتاجية 

الدعم  رتوفي من إجمالي التمويل، وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات تتمثل في%) 17(
ات الكثافة السياسي من الدول المانحة للتمويل الدولي، وٕاعطاء األولوية للقطاعات اإلنتاجية ذ

العمالية للتقليل من البطالة الداخلية والخارجية على حد سواء مع العمل على تطوير جودة المنتجات 
الفلسطينية مما يمكنها من المنافسة محليًا وخارجيًا، كذلك ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات 

  .االحتياجات الوطنيةالمجتمع المدني في وضع تنفيذ خطط التنمية المعتمدة على األولويات و 
  

للمنظمات غير الحكومية في تنمية  واالجتماعي االقتصادياألثر "بعنوان ) 2006السيد، (دراسة  •
بوالية شمال كردفان السودانية، ) ADSو  IFAD( المرأة الريفية دراسة حالة مشروع التنمية الريفية

المنظمات غير الحكومية لتنمية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر فعالية الخدمات التي قدمتها 
المرأة الريفية بشمال كردفان ومن خالل إبراز حجم مشاركة المرأة في البرامج المقدمة لها، اعتمد 
البحث على نوعين من المصادر األولية والثانوية، كما استخدم الباحث األسلوب اإلحصائي 

الك فروق معنوية واضحة في التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن هن
المقارنات قبل وبعد االنضمام للمشاريع في كل من اثر تدخالت المنظمات المسلحة وعلى زيادة 
اإلنتاج بعد استخدام األصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية، وكما أبانت النتائج أن نسبة 

ونسبة %) 29(ر المشاركين وغي%) 71(المشاركين في البرامج والمشاريع التي قدمتها المنظمات 
المشاركة وسط النساء أعلى من الرجال، كما أثبتت النتائج أن المرأة لها نجاح كبير من خالل 
الحصول على اإلقراض وخاصة في مجموعات الخدمة الذاتية، خلص الباحث إلى بعض التوصيات 

رأة خاصة وهي أن الدولة التي تساهم في وضع الحلول والمعالجات لبرامج التنمية عامة وتنمية الم
والمسئولين على اإلحصائيات االقتصادية قياس النشاط اإلنتاجي بصورة دقيقة حتى يبرز دور المرأة 
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 ومساهماتها في الناتج المحلي وكما يوصي الباحث الدولة إلتاحة فرص أوسع لالئتمان عبر البنوك
تنمية المرأة حتى تعم الفائدة كل القرى  بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات النسائية العاملة في مجال

  .في كردفان
  

أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية دراسة "بعنوان ) 2005شرف، (دراسة  •
الرقابة  هدفت هذه الدراسة مدى وجود عالقة بين، "المؤسسات األهلية في قطاع غزة –ميدانية 

ظمات األهلية في قطاع غزة، وتحديد درجة تأثير كل من المقومات المالية واستمرارية التمويل للمن
الرقابية وأنظمة الضبط الداخلي واألنظمة المحاسبية واألدوات الرقابية على الوضع المالي للجمعيات 

مسئول ) 115(الخارج، استخدم الباحث المنهج الوصفي معتمدًا على اإلستبانة كأداة وزعت على 
الية في الجمعيات األهلية في قطاع غزة حيث شملت العينة الجمعيات التي من شاغلي المهام الم

وجود ازدياد محدود  أهمها النتائجاحث إلى عدد من وقد توصل الب ،يعمل بها خمس موظفين فأكثر
في الوضع المالي للجمعيات األهلية في قطاع غزة، وان هذا االزدياد ينحصر في دعم مجال اقتناء 

الجمعيات األهلية، كما تبين أن المصدر األكبر من مصادر دعم الجمعيات األصول الخاصة ب
يها بالدعم المؤسسات العربية، بينما الدعم المحلي والتبرعات من األهلية هي من الدول األجنبية تل

 خلص البحثموارد المالية للجمعيات األهلية، السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل جزء بسيطًا من ال
ة من التوصيات التي من شأنها تقوية وتدعيم الرقابة المالية على الجمعيات األهلية في إلى مجموع

قطاع غزة، بحيث يزيد من درجة موثوقيتها ومصداقيتها لدى الممولين والمتبرعين بما يمكنها من 
ني االستمرار في تلقي التمويل أالزم الستمرارها في تقديم خدماتها اتجاه المجتمع المدني الفلسطي

الذي هو بأمس الحاجة لتلك الخدمات لتعزز صموده وثباته في وجه التحديات القائمة واألحداث 
  .العصيبة التي يعيشها بشكل متواصل

  

وقد " دور التمويل الخارجي في التنمية اإلقتصادية في سورية " بعنوان ) 2002حسين، (دراسة  •
الية الخارجية التي دخلت إلى سورية هذه الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة الموارد الم هدفت

ومصادرها وشروطها، وحجم المديونية الخارجية السورية وقدرة اإلقتصاد السوري على تحملها، 
ولتحقيق أهداف  ولتبيان اآلثار االقتصادية لهذه الموارد المالية على التطور االقتصادي في سورية،

إن وتوصلت الدراسة إلى  ـوصفي،منهج الـالريخي الباحث الجمع بين األسلوبين التاالدراسة استخدم 
أظهرت أزمة المديونية العالمية، إن كثرة الموارد المالية ليست وحدها كافية لتحريك : النتائج اآلتية

عملية التنمية وتسريعها، فاألمر يتطلب وجود مؤسسات مالية متخصصة قادرة على استيعاب 
جهات متعددة إلدارة رؤوس  كستثمرة، ولسوريا هنالرؤوس األموال الخارجية المقترضة أو الم

... األموال الخارجية مثل تخطيط الدولة ومصرف سورية المركزي ووزارة اإلقتصاد ووزارة المالية 
الخ، وقد يؤثر هذا الوضع في حسن استغالل هذه األموال، ومن النتائج أيضا انحصر هدف البلدان 

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، ظنًا منها أن هذا هو  النامية في غالبيها في تعظيم معدالت
هدف التنمية، لذا فان الزيادات التي حصلت في النمو اإلقتصادي لم تؤدي إلى تغيرات بنيوية في 
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اإلقتصاد، فالتنمية مشروع حضاري متكامل، واالستثمار هو أحد جوانب هذا المشروع، ومن النتائج 
قبل السلطات السورية المختصة من اجل تنمية اقتصادها، ضعف  أيضًا اتضاح السعي الجاد من

االستثمارات األجنبية المباشرة في سورية بالمقارنة مع غيرها من البلدان النامية العربية ذات 
، خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة ترشيد استخدام النقد ةالظروف التماثلي

اء والفساد اإلداري، وتشجيع كل خطوة إلقامة السوق العربية األجنبي ومحاربة السوق السود
المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدعوة إلى توحيد إدارة رؤوس األموال الخارجية 
من حيث التعاقد واإلنفاق، وٕاحداث مصارف للتنمية، والدعوة إلحداث مصرف لتشجيع الصادرات، 

  .من ممارسة دورة االقتصادي وتمكين المصرف المركزي
  

: معوقات األداء اإلداري التي تواجه المنظمات غير الحكومية"بعنوان ) 2000أبو صفية، (دراسة  •
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المعوقات اإلدارية التي " منظمات مختارة في األردن

ملين في األجهزة اإلدارية لتلك تواجه المنظمات غير الحكومية من وجهة نظر الموظفين العا
المنظمات، كذلك تهدف إلى التعرف على مدى تأثير كل نوع من هذه المنظمات والمعوقات، 

موظفًا من مختلف المستويات اإلدارية باستخدام أداة ) 296(أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
أن األداء اإلداري للمنظمات غير  االستبانة وٕاتباع المنهج الوصفي التحليلي، أظهرت نتائج الدراسة

السياسات، اإلجراءات، الهيكل التنظيمي، التنبؤ، البرامج الزمنية : الحكومية ممثًال بإبعاده التالية
المعيقة لألداء اإلداري في المنظمات غير  لواالتصال يعتبر ضعيفًا وأقل من متوسط، أما العوام

المرتبة األولى، ثم درجة المركزية وتحتل المرتبة  درجة الرسمية تحتل: الحكومية فكانت كما يلي
الثانية، وأخيرا درجة العقيد وتحتل المرتبة الثالثة، أما بالنسبة الختالف درجة تأثير المنظمات غير 

باختالف طبيعة النشاط الذي تقوم ) المركزية، التعقيد، الرسمية، التعقيد(مجتمعة  لالحكومية بالعوام
ئج بان هناك اختالف في تأثير درجة المركزية على األداء المنظمات باختالف به، كما أظهرت النتا

نشاطها، كما توصي الدراسة إلى ضرورة أن تقوم المنظمات غير الحكومية على تبسيط اإلجراءات 
إلى ضرورة أن تقوم المنظمات غير الحكومية باالهتمام بعملية التنبؤ  داخلها، كما أوصت الدراسة

 .عطيات ومعلومات دقيقةالمبني على م
  

 مصادر ومشاكل التمويل الزراعي وأثرة على التنمية االقتصادية" بعنوان ) 1995برقاوي، (دراسة  •
الجمعيات التعاونية الزراعية في األردن  ، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف علىاألردن" دراسة حالة"

على تحديد مصادر تمويل الجمعيات وأهميتها االقتصادية ومناقشة مشاكلها التمويلية والتعرف 
التعاونية الزراعية ومناقشة عملها ومشاكلها والتعرف على مدى قدرة األعضاء التعاونيين على 
تحقيق األهداف المالية للجمعيات التعاونية وتحديد كفاءة أداءها اإلقتصادي والتعرف أيضا على 

في الباحث  اعتمدولتحقيق أهداف الدراسة  معرفة اثر التمويل التعاوني على التنمية اإلقتصادية،
البيانات األولية، والبيانات : البيانات والمعلومات هما على نوعين من مصادر ية الدراسةمنهج
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صلت الدراسة إلى نتائج ، وقد تو الستبانة في جمع المعلوماتا الثانوية مستخدم في المسح الميداني
يات التعاونية في التمويل عملياتها على المصادر تعتمد الغالبية العظمى من الجمع: عدة أهمها

الخارجية واالعتماد األكبر يتم من خالل من مصادر التمويل الخارجية، وتفاوت مقدار رسم الخدمة 
الدفع على القروض سنويًا باختالف أنوعها، كذلك هناك رسوم أخرى مثل عمولة " الفائدة " 

، بما في ذلك اإلنتاج الوسيط 1991إلنتاج الزراعي لعام الجمعية، كما بلغ نصيب الفرد الريفي من ا
دينار في حين بلغ نصيب المزارع التعاوني بما في ذلك اإلنتاج الزراعي الوسيط ) 6.255(
دينار، كما بلغت نسبة القروض التعاونية الزراعية إلى قروض القطاع الزراعي في ) 6.274(

العامل في القطاع /الكلية، وبلغت نسبة رأس المالمن إجمالي القروض %) 3.12(األردن ما نسبته 
الدراسة دينار لكل عضو تعاوني، قدمت ) 40.4272(التعاوني إلى عدد العاملين ما يساوي 

لفكرة إنشاء بنك زراعي للتنمية الزراعية وٕاخراجه إلى حيز التنفيذ  موجوب دع: اآلتيةالتوصيات 
بتدريب العاملين في الجمعيات التعاونية عن طريق ة ـاسوتوصي الدر  للقيام بدوره بالعمال المصرفية،

بدعم تسويق المحاصيل  أيضاً ، وتوصي الدراسة الدورات التدريبية بمختلف المستويات والتخصصات
الزراعية لمشاريع أعضاء الجمعيات التعاونية ثم إدخال التامين الزراعي عليها، كما توصي الدراسة 

يع المتعلقة به وتنسيقها ونشر نتائجها من حيث تقييم الحركة إجراء البحوث العلمية والمواض
  .التعاونية بشكل موضوعي ودوري ودراسة الجدوى االقتصادية للجمعيات التعاونية

  

  :التعليق على الدراسات السابقة .1.6.2
  

الزراعية وبالتعليق على الدراسات السابقة وجد الباحث إن أغلب الدراسات ركزت على دراسة دور اإلغاثة  
في التنمية الريفية المستدامة، كما تناولت بعض الدراسات أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى 
العاملين في المنظمات األهلية، كما تناولت الدراسات السابقة االتجاهات التنموية للمانحين وأثرها على 

رقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات التنمية المحلية في األراضي الفلسطينية، كما اسُتعرضت ال
األهلية، كما ركزت بعض الدراسات على دور التمويل الخارجي في التنمية اإلقتصادية، ومعيقات األداء 
اإلداري التي تواجه المنظمات غير الحكومية، كما استعرضت بعض الدراسات مصادر ومشاكل التمويل 

  .الزراعي وأثرة على التنمية
  

  :ما يميز الدراسة الحالية .2.6.2
  

بعيدًا عن ) اإلستمرارية(ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أن هذه الدراسة ركزت على اإلستدامة 
التمويل الخارجي واالكتفاء بالتمويل المحلي والذاتي، وللتعرف على مواطن القوة، والضعف، والفرص، 

حية الفلسطينية، ومعرفة مدى قدرة هذه المؤسسات على اإلستمرارية في والتهديدات لتلك المؤسسات غير الرب
ظل التحديات السياسية واإلقتصادية العالمية واإلقليمية والمحلية، وذلك ألهمية التمويل في إستدامة تلك 
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المؤسسات في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية واإلغاثية وعلى جميع األصعدة لخدمة المجتمع المدني 
  .الفلسطيني

  
حيث ركزت هذه الدراسة على المؤسسات غير الربحية في الضفة الغربية نظرًا لقلة الدراسات التي تناولت 

  .هذا القطاع المهم، وخاصة ما يتعلق بدراسة اإلستدامة بعيدًا عن التمويل الخارجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  )ٕاجراءاتالطريقة و (الدراسة منهجية 
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  مقدمة  1.3
  

الصدق ، والتأكد من وعينتها، واألداة المستخدمة فيهايتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لمجتمع الدراسة 
، والطرق اإلحصائية التي ة، باإلضافة إلى اإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسوالثبات لها

  .ائج الدراسةوتحليلها الستخالص نتاستخدمت لمعالجة البيانات اإلحصائية 
  

  :منهج الدراسة. 2.3
  

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، حيث تم استقصاء آراء الموظفين 
نحو إستدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن حول آراءهم  في مجال التمويل في مؤسسة اإلغاثة الزراعية

  .ةالتمويل الخارجي في الضفة الغربي
  

  :مصادر جمع المعلومات والبيانات 3.3

  
  :علومات والبيانات إلجراء الدراسةللحصول على الم اآلتيةالباحث المصادر  عتمدا
  

 :، ومراكز أخرى مثل"ماس"رير ومنشورات معهد األبحاث السياسات االقتصادية والتنموية تقا •

معًا التنموي، مركز اإلحصاء  مركز تطوير المؤسسات األهلية، المصادر، بيسان، مواطن، مركز( •
 .، باإلضافة إلى تقارير التنمية البشرية، والبنك الدولي)الفلسطيني

  .الكتب والدوريات والمنشورات المتعلقة باإلغاثة الزراعية والمؤسسات غير الربحية •
 ، العربية منها واألجنبية المترجمة في موضوع الدراسةالمراجع والمؤلفات المتخصصة  •

 .واألبحاث السابقةالدراسات  •

 .المؤسسات غير الربحية المتخصصة في والدوريات المطبوعات والنشرات •

 .)االنترنت(شبكة المعلومات العالمية  •

  
  حدود الدراسة 4.3

  
  :من أجل إطار الدراسة ومجتمعها وتعميم نتائجها حدد في

  
  .فلسطين/ لغربية الدراسة على مؤسسة اإلغاثة الزراعية في الضفة ا تاقتصر : حدود المكانية •
  . م  2011/أب /  30م ولغاية  2010/تموز /  1من : حدود الزمنية •
  ).موظفًا ممن لهم عالقة بالتمويل 34(وهو مجتمع وعينة الدراسة : حدود البشرية •
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تتحدد الحدود المفاهيمية لهذه الدراسة بحدود الداللة المفاهيمية للمفاهيم : حدود المفاهيمية •
  .دمة في هذه الدراسةوالمصطلحات المستخ

 :تتحدد نتائج الدراسة واستنتاجاتها وٕامكانية تعميمها بالحدود اآلتية: حدود اإلجرائية •

  
  .المستخدمة في الدراسة) الغرضية(طبيعة العينة القصدية   .1
  .األداة المستخدمة محددة بطبيعة الفقرات المستخدمة  .2
  .أسلوب المعالجة اإلحصائية لفرضيات الدراسة  .3

  
  .ر نتائج الدراسة بتغير العينة أو األداة المستخدمة أو أسلوب المعالجة اإلحصائيةوتتغي

  
  محددات الدراسة 5.3

  
ما من شك أن أي بحث علمي تعترض أمامه معوقات، وهي تختلف من دراسة ألخرى، لذا فإن أهم 

  :لباحث في هذه الدراسة هيالمعوقات التي واجهت ا
 

الظروف الخاصة التي مرت بها مؤسسة اإلغاثة الزراعية من اتهامات  تزامن وقت توزيع االستبانة مع �
  .وتحقيقات وغيرها

  .البيروقراطية اإلدارية المفرطة في إدارة مؤسسة اإلغاثة الزراعية �
مؤسسة اإلغاثة الزراعية، الذين لهم عالقة بالتمويل في أرجاء محافظات  وت مواقع عمل موظفشتُ تَ  �

   .الضفة الغربية
  ).الخ... الدوام،  :مثل(تعلق في مجال عمل الباحث معوقات ت �

  
  آلية التغلب على المحددات 6.3

  

  : لقد تم التغلب على المحددات التي واجهت الباحث، من خالل بعض الخطوات واإلجراءات اآلتية
 

   .الحصول على كتاب من الجامعة لتسهيل المهمة في مؤسسة اإلغاثة الزراعية •
   .الشخصية لتسهيل تعاون المديرين والموظفيناالستعانة بالعالقات  •
الدكتور المشرف على الرسالة للمدير العام في مؤسسة اإلغاثة الزراعية، وكذلك و  للباحث مقابلة •

   .مقابلة المدير اإلداري ومدير العالقات العامة
  . سهلت مهمة الدراسة ولو ببعض الشيء )غرضية( كون العينة قصديه •
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  :مجتمع الدراسة. 7.3
  

تكون مجتمع الدراسة من الموظفين الذين لهم معرفة ودراية في مجال التمويل في مؤسسة اإلغاثة الزراعية 
في الضفة الغربية، وذلك بعد االتصال بالجهات المختصة، تم تحديد عينه قصديه من المختصين القادرين 

موظفًا، وذلك حسب ) 34(دية على إجابة االستبانة من خالل درايتهم وتخصصهم، وبلغ عدد العينة القص
الدراسة، إحصائيات رسمية صادرة من إدارة اإلغاثة الزراعية في محافظة رام اهللا والتي أجريت عليها 

لدراسة تبعًا تبين وصف عينة ا )7.3(و) 6.3(و) 5.3(و) 4.3(و) 3.3(و) 2.3(و) 1.3(والجداول 
  .لمتغيراتها المستقلة

  

  عينة الدراسة 8.3
  

العمر، والجنس، والحالة (ئص عينة الدراسة التي أجابت على االستبانة من حيث فيما يلي خصا
كما هو موضح في ) اإلجتماعية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، ومكان السكن

  .)1.3(الجدول 
  

  34=ن                                   لمتغير العمر توزيع المبحوثين تبعاً  يوضح :1.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد العمر الرقم

 2.9 1 سنة 25قل من أ -1

 32.4 11 سنة 35 – 25من  -2

 20.6 7 سنة 40 – 36من   -3

 44.1 15  سنة 40كبر من أ  -4

 %100  34 المجموع

  :لعمر جاء كالتاليالمبحوثين تبعًا ليتضح من الجدول السابق أن توزيع 
مفردة من مجتمع ) 15(بواقع %) 44.1(احتلت الترتيب األول بنسبة ) سنة 40اكبر من ( أن الفئة العمرية

من مجتمع الدراسة، ) مفردة 11(وبواقع %)  32.4(بنسبة ) سنة 35 – 25من (الدراسة، يليها الفئة العمرية 
جاء بينما ) مفردات 7(بواقع %) 20.6(بنسبة ) سنة 40 – 36من ( وجاء في الترتيب الثالث الفئة العمرية

  .)مفردة واحدة(وبواقع %) 2.9(بنسبة ) سنة 25اقل من (في الترتيب األخير الفئة العمرية 
  

  34=ن                                  لجنسلمتغير ا توزيع المبحوثين تبعاً  يوضح: 2.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد الجنس الرقم

 64.7 22  ذكر -1

 35.3 12 أنثى -2
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 100.0 34  المجموع

  

  :جاء كالتالي الجنس لمتغير تبعاً  المبحوثينأن توزيع  2.3جدول يتضح من 
  

مفردة من ) 22(بواقع %) 64.7( ماحتلت الترتيب األول حيث بلغت نسبته المبحوثينمن  الذكورإن نسبة 
 نفي الترتيب الثاني حيث بلغت نسبته اإلناثمن  المبحوثاتمجتمع الدراسة، في حين جاءت نسبة 

  .من مجتمع الدراسة ةمفرد) 12( بواقع%) 35.3(
  

  34=ن                       جتماعيةإللحالة المتغير ا توزيع المبحوثين تبعاً  يوضح :3.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد جتماعيةإلالحالة ا مالرق

 17.6 6 أعزب -1

 82.4 28 متزوج -2

 --  --  أخرى حدد -3

 100.0 34  المجموع

  
  :جاء كالتالي حالة اإلجتماعيةلالمبحوثين تبعًا لمتغير ان الجدول السابق أن توزيع يتضح م

  
ة مفرد) 28(بواقع %) 82.4(احتلت الترتيب األول بنسبة ) متزوج(المبحوثين الذين حالتهم اإلجتماعية ن أ

 6(بواقع و %)  17.6(بنسبة ) أعزب(المبحوثين الذين حالتهم اإلجتماعية من مجتمع الدراسة، يليها 
  .بينما تظهر النتائج عدم وجود حاالت اجتماعية أخرى غير ذلكمن مجتمع الدراسة،  )مفردات
  34=ن                        لمتغير المؤهل العلمي توزيع المبحوثين تبعاً  يوضح : 4.3 جدول

  
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي مالرق

 -- -- ثانوية عامة فما دون -1

 2.9 1 دبلوم متوسط -2

 58.8 20 بكالوريوس -3

 38.2 13 دراسات عليا -4

 100.0 34  المجموع

  
  :للمؤهل العلمي جاء كالتالي يتضح من الجدول السابق أن توزيع المبحوثين طبقاً 
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مفردة من مجتمع ) 20(بواقع %)  58.8(احتل الترتيب األول بنسبة ) بكالوريوس(أن المؤهل العلمي 

من مجتمع الدراسة، ) مفردة 13(وبواقع %)  38.2(بنسبة ) دراسات عليا(يليه في الترتيب الثاني  الدراسة،
مجتمع  من) مفردة  واحدة(وبواقع %)  2.1بنسبة (، )دبلوم(وجاء في الترتيب الثالث المؤهل العلمي 

  . )ثانوية عامة فما دون(في حين تبين عدم وجود أي مبحوث مؤهله العلمي  ،الدراسة
  

  34=ن                   يوضح توزيع المبحوثين طبقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة   : 5.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة الرقم

 8.8 3 سنوات 5قل من أ -1

 32.4 11 سنوات 10 – 5من  -2

 58.8 20 سنوات فأكثر 10 -3

 100.0 34  المجموع

  
  : لسنوات خبرتهم جاء كالتالي ن توزيع المبحوثين طبقاً يتضح من الجدول السابق أ

  
 20(بواقع %) 58.8(بنسبة ) سنوات فأكثر 10(جاء في الترتيب األول المبحوثين الذين سنوات خبرتهم 

) سنوات 10 – 5من (من مجتمع الدراسة، يليهم في الترتيب الثاني المبحوثين الذين سنوات خبرتهم ) مفردة
من مجتمع الدراسة، يليها في الترتيب الثالث المبحوثين الذين سنوات ) مفردة 11(واقع ، ب%)32.4(بنسبة 

  .من مجتمع الدراسة) مفردات 3(بواقع %) 8.8(بنسبة ) سنوات 5اقل من (خبرتهم 
  

  34=ن                       يوضح توزيع المبحوثين تبعًا لمتغير للمسمى الوظيفي     : 6.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد ى الوظيفيالمسم الرقم

 29.4 10  مدير وحدة -1

 8.8 3 مدير فرع -2

 26.5 9  موظف إداري -3

 35.3 12 غير ذلك حدد  -4

 100.0 34  المجموع

  

  : جاء كالتالي تبعا للمسمى الوظيفي المبحوثينيتضح من الجدول السابق أن توزيع 
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بواقع %) 35.3(بنسبة ) غير ما ذكر من وظائف(هم الوظيفي جاء في الترتيب األول المبحوثين الذين مسما
، واثنين من )مستشارين 3(، و)منسقين مشاريع 4( وقد تمثل ذلك في((من مجتمع الدراسة، ) مفردة 12(

عضو (واحد، و) مدير مشاريع(واحد، و) محاسب(، بينما تبين أن هناك )لم يحددوا طبيعة عملهم(المبحوثين 
بنسبة ) مدير وحدة(يليها في الترتيب الثاني المبحوثين الذين مسماهم الوظيفي .  ))واحد) مجلس إدارة

من مجتمع الدراسة، يليها في الترتيب الثالث المبحوثين الذين مسماهم ) مفردات 10(بواقع %) 29.4(
خير من مجتمع الدراسة، وجاء في الترتيب األ) مفردات 9(بواقع %) 26.5(بنسبة ) موظف إداري(الوظيفي 

  .من مجتمع الدراسة) مفردات 3(بواقع %) 8.8(بنسبة ) مدير فرع(المبحوثين الذين مسماهم الوظيفي 
  

  34=ن                            لمتغير مكان السكن توزيع المبحوثين طبقاً  يوضح :7.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد مكان السكن الرقم

 73.5 25 مدينة -1

 20.6 7 قرية -2

 5.9 2 مخيم -3

 100.0 34  المجموع

  

  : جاء كالتالي لمكان سكناهم يتضح من الجدول السابق أن توزيع المبحوثين طبقاً 
  

من مجتمع ) مفردة 25(بواقع %) 73.5(بنسبة ) المدينة(جاء في الترتيب األول المبحوثين الذين يسكنوا 
من ) مفردات 7(، بواقع %)20.6(بنسبة ) القرية(نوا الدراسة، يليهم في الترتيب الثاني المبحوثين الذين يسك

) مفردتان(بواقع %) 5.9(بنسبة  )المخيم(يسكنوا مجتمع الدراسة، يليها في الترتيب الثالث المبحوثين الذين 
  .من مجتمع الدراسة

  أداة الدراسة 9.3
  

دب التربوي المتعلق بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة وعلى األ
خاصة من أجل التّعرف إلى  )2(ملحق  بتطوير استبانه الباحث قام ،بموضوع الدراسة وأهدافها وفروضها

  .سبل إستدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي في الضفة الغربية
  

  : وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من ثالثة أقسام
  

 يتناول العوامل الديمغرافية ألفراد العينة لوصف خصائص العينة واشتملت على متغيرات: الجزء األول
  )العمر، الجنس، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان السكن والمستوى الوظيفي (
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  :حيث اشتمل على أربعة مجاالت هي: الجزء الثاني
  

 :على ثالثة محاور على النحو التاليويشتمل . التمويل المحلي: المجال األول �

 .فقرات) 7(مصادر التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية واشتمل على  •

 .فقرات) 14(واشتمل على معوقات التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية  •

 .فقرات) 8(واشتمل على أهمية التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية  •
  

 اآلثــار المترتبــة علــى مــدى اإلســتدامة فــي حــال انقطــاعويتضــمن . التمويــل الخــارجي: المجــال الثــاني �
 .فقرات) 10(واشتمل على  التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية

  

 :التمويل الذاتي لإلغاثة الزراعية، ويشتمل على محورين على النحو التالي: المجال الثالث �
  

 .فقرات) 6(واشتمل على  مصادر التمويل الذاتي .1

 .فقرات) 7(واشتمل على  أهمية التمويل الذاتي .2
 

 تضمن الفقرات التي تقيس اإلنفاق األمثـل السـتدامة أنشـطة وأعمـال اإلغاثـة الزراعـي: المجال الرابع �
 .فقرات) 13(واشتمل على 

 

خماسي األبعاد وقد بنيت الفقرات ) Likert Scale(وقد تم تصميم االستبانة على أساس مقياس ليكرت 
  :أعطيت األوزان للفقرات كما هو آتباالتجاه اإليجابي والسلبي و 

  

 . خمس درجات: دائما •

 . أربع درجات: غالباً  •

 . ثالث درجات: أحيانا •

 . درجتين: نادراً  •

 . درجة واحدة: أبدا •
 

  .بحيث تعكس هذه األوزان في حال كانت الفقرات سلبية
  

وفق أراء المحكمين  ة ،بعد إجراء التعديل والحذف واإلضاف فقرة،) 68(فقرات االستبانة  غ عددوقد بل
  .)8.3(الجدول  ،والمختصين

  
  .مجاالت الدراسة الرئيسة:  8.3جدول 

  
  عدد الفقرات  مجاالتال  الرقم
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    :واشتمل على ثالثة محاور التمويل المحلي  -1
 مصادر التمويل المحلي •

 معوقات التمويل المحلي •

  أهمية التمويل المحلى •

7  

14  
8  

  10  التمويل الخارجي  -2
    :واشتمل على  محورين التمويل الذاتي  -3

  6  مصادر وفرص التمويل الذاتي •  
  7  أهمية التمويل الذاتي •  

  16  اإلنفاق األمثل  -4
  68  لمجموعا

  
الذي يحدد درجة المبحوث على المقياس في " ليكرت"وقد استند الباحث في تفسيره لنتائج األداة ألسلوب 

لى بنود المقياس، وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان مختلفة لإلستجابة، ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته ع
ولتحديد طول خاليا . بحيث يستجيب المبحوث على ميزان أو متصل رتبي متدرج يشتمل على خمس نقاط

) 5(، ومن ثم تم تقسيمه من )4= 1- 5(، تم حساب المدى )الحدود الدنيا والعليا(المقياس الخماسي 
، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في )0.80=  4/5(لية الصحيح للحصول على طول الخ

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول ) أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح(المقياس 
   - :الخاليا كما يلي

  
  

  أوزان اإلجابات :  9.3جدول 
  

 الدرجة المستوى الرقم

 منخفض جدا 1.80 - 1المتوسط للعبارة أو البعد  بين  إذا تراوحت قيمة -1

 منخفض  2.60  - 1.80إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  -2

 متوسط 3.40  - 2.60إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  -3

  كبيرة 4.20  - 3.40ثر من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أك -4

  كبيرة جدا 5  - 4.20إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  -5
  

  ) تحكيم االستبانة(صدق األداة الدراسة  10.3
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وذلك بعرض االستبانة  )Face Validity( استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي
االستبانة لما أعدت من  بهدف التأكد من مناسبة) 2ملحق رقم ( ذوى االختصاص من محكماً ) 16(على 

أجلها وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغت نسبة االتفاق بين 
وهو ما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بصدق مقبول، ويشير الباحث % 87المحكمين على عبارات االستبانة 

فقرة، إال أن الباحث ) 75(بأن عدد فقرات االستبانة بصورتها األولية قبل عرضها على المحكمين قد بلغ 
أخذ بآراء المحكمين الذين أجمعوا بضرورة تقليل عدد الفقرات في بعض المجاالت وحذف الفقرات المكررة 

نسجم مع أهداف الدراسة التي تحمل نفس المعنى في حاالت أخرى، كذلك حذفت تلك الفقرات التي ال ت
  .فقرة) 68(ليصل عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية 

  
  ثبات أداة الدراسة 11.3

  
وهذا النوع  ،)Consistency(قام الباحث باحتساب ثبات األداة عن طريق قياس ثبات التجانس الداخلي 

ن أجل تقدير معامل التجانس استخدم من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، وم
نتائج اختبار معامل تبين ) 10.3(و) 9.3(والجداول  ،)Cronbach Alpha( )كرونباخ ألفا(الباحث طريقة 

  : االستبانة المختلفة الثبات الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت
  

بطريقة ) الداخلي الثبات( ستبانةاالتساق الداخلي لمحاور اال أن قيمة معامل )10.3(يتضح من الجدول 
وهذا يشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة ) 0.92- 0.63(المختلفة تراوحت بين  المقياس كرونباخ ألفا لمجاالت

  .جيدة من الثبات
  يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة المختلفة : 10.3جدول 

  
 رونباخ ألفاك المحور البعد الرقم

 0.70 مصادر التمويل المحلي المجال االول -1

 0.71 معوقات التمويل المحلي

 0.92 أهمية التمويل المحلي

 0.81 التمويل المحلي مجموع المجال األول

  0.87 التمويل الخارجي المجال الثاني -2

  0.84 مصادر وفرص التمويل الذاتي المجال الثالث -3

  0.67 ويل الذاتيأهمية التم

  0.68 التمويل الذاتي لإلغاثة الزراعية مجموع المجال الثالث
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  0.63 اإلنفاق األمثل المجال الرابع -4
  

  متغيرات الدراسة  12.3
  

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
  

 لي، أهمية توفيرفرص توفير مصادر التمويل المحلي، معوقات التمويل المح: (المتغيرات المسـتقلة :أوالً 
  ).التمويل المحلي، فرص توفير مصادر التمويل الذاتي، أهمية التمويل الذاتي، أوجه اإلنفاق األمثل

 

 .إستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية: المتغيرات التابعة :ثانياً 

  
  إجراءات تطبيق الدراسة 13.3
  

  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة
  

  .صدق وثبات أداة الدراسة التأكد من •
من أجل الحصول على أعداد اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية التي شملتها الدراسة  إدارة مخاطبة •

  .في هذه المؤسسة )التمويل( ، والسماح للباحث بتوزيع االستبانة على الموظفينالموظفين
  .مدير اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية التنسيق مع •
جل توزيعها على أم اهللا من اانات إلدارة اإلغاثة الزراعية في محافظة ر يستبالحث بتسليم اقام البا •

  .العاملين
  . استبانه) 34(بلغت حصيلة االستبيانات المسترجعة  •
  .استبانه) 34(ستجابة والبالغ عددها تم فرز االستبيانات المستوفية لشروط اال •
  .حاسوبتم تبويب البيانات وترميزها وٕادخالها في ال •
  .عولجت البيانات إحصائياً  •

  
  المعالجة اإلحصائية 14.3

  
وذلك باستخدام ) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :المعالجات اإلحصائية التالية
  
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية •

  .التكرارات والنسب المئوية •
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 .)Pearson Correlation( الرتباط بيرسونمعامل ا •

 ).Cronbach Alpha(معادلة كرونباخ ألفا لحساب الثبات  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابعالفصل ال
  

  نتائج الدراسة
  

يتناول هـذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة، تبعًا ألسـئلتها وفرضياتها، مع نتائج الدراسات 
  .ثم الخروج بمجموعة من التوصيات المناسبة صل بموضوع المؤسسات غير الربحية وتمويلها،سابقة التي تت
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  التمويل المحلي: المجال األول 1.4

  
  :النتائج  المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

  
ما هي مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول عليـه لتمويـل أنشـطة اإلغاثـة الزراعيـة فـي الضـفة 

  الغربية؟
 

والتكرارات  ةواالنحرافات المعيارية والنسب المئوي استخرجت المتوسطات الحسابية األول لإلجابة عن التساؤل
 واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية، استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)1.4(لكل فقرة في الجدول 

  ).1.4(في الجدول  األول وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل
  

أن الدرجة الكلية لمصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول  ) 1.4(الجدول من بيانات  يتضح
حيث أن متوسط الوزن  ،"منخفضة"عليه لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

ل أنشطة وعن أهم مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول عليه لتموي ،)2.02(المرجح بلغ 
) التمويل الذاتي لإلغاثة أحد المصادر المحلية للتمويل: (اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية تمثلت في

يتوفر مصادر تمويل (عن درجة متوسطة، ثم جاء في المرتبة الثانية  معبراً ) 2.67(بمتوسط وزن مرجح 
ة متوسطة كذلك، وجاء في المرتبة عن درج معبراً ) 2.52(بمتوسط وزن مرجح ) محلية لإلغاثة الزراعية

) أحد المصادر المحلية للتمويل) 1948فلسطيني (قطاع الفلسطينيين في داخل الخط األخضر (الثالثة 
الُمجتمع المحلي الفلسطيني ( عن درجة منخفضة، وفي الترتيب الرابع معبراً ) 2.23(بمتوسط وزن مرجح 

  .كذلك ةعن درجة منخفض معبراً ) 2.17(ح بمتوسط وزن مرج) أحد المصادر المحلية للتمويل
  

بمتوسط ) أحد المصادر المحلية للتمويل) الشتات(قطاع الفلسطينيين في المهجر (وجاء في المرتبة الخامسة 
القطاع الفلسطيني الخاص (وجاء في المرتبة السادسة  ،عن درجة منخفضة جداً  معبراً ) 1.67(وزن مرجح 

بينما جاء  ،أيضاً  عن درجة منخفضة جداً  معبراً ) 1.52(بمتوسط وزن مرجح ) أحد المصادر المحلية للتمويل
) 1.32( بمتوسط وزن مرجح )ُتشارك السلطة الفلسطينية في تمويل اإلغاثة الزراعية( في الترتيب األخير

  .أيضاً  عن درجة منخفضة جداً  معبراً 
  

فـي المهجـر ووفـرة   ننية، والفلسـطينييأن مشـاركة السـلطة الوطنيـة الفلسـطي) 1.4(يتضح للباحث مـن الجـدول 
مصادر للتمويل المحلي، متدنية جدًا في اإلسهام لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعيـة فـي الضـفة الغربيـة، ويؤكـد 
علــى اعتمــاد اإلغاثــة الزراعيــة علــى التمويــل الخــارجي، أمــا بخصــوص مشــاركة التمويــل الــذاتي فــي أنشــطة 

وسطة، ويعني ذلك أن التمويل الذاتي يستحوذ على حيز في تمويـل نشـاط اإلغاثة الزراعية جاءت اإلجابة مت
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اإلغاثــة الزراعيــة وبشــكل عــام تؤكــد البيانــات علــى ضــعف شــديد فــي دور التمويــل المحلــي ألنشــطة اإلغاثــة 
  .الزراعية
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  ة في الضفة الغربيةعليه لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعي يبين مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول :1.4جدول  
  )34= ن( 

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات

الوزن 
 المرجح

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يتوفر مصادر تمويل محلية لإلغاثة  2
  الزراعية

  منخفضة 50.58% 0.8956 2.5294 2.9 1 5.9 2 44.1 15 35.3 12 11.8 4

ُتشارك السلطة الفلسطينية في تمويل  7
  اإلغاثة الزراعية

  منخفضة جدا 26.47% 0.5888 1.3235     5.9 2 20.6 7 73.5 25

) الشتات(قطاع الفلسطينيين في المهجر  5
  أحد المصادر المحلية للتمويل

  خفضة جدامن  33.53% 0.7675 1.6765     17.6 6 32.4 11 50.0 17

القطاع الفلسطيني الخاص أحد المصادر  6
  المحلية للتمويل

  منخفضة جدا 30.58% 0.6622 1.5294     8.8 3 35.3 12 55.9 19

قطاع الفلسطينيين في داخل الخط األخضر  3
أحد المصادر المحلية ) 1948فلسطيني (

  للتمويل

5 14.7 16 47.1 13 38.2     2.2353 0.6989 44.70%   ضةمنخف 

الُمجتمع المحلي الفلسطيني أحد المصادر  4
  المحلية للتمويل

10 29.4 12 35.3 8 23.5 4 11.8   2.1765 0.9991 43.53%   منخفضة 

التمويل الذاتي لإلغاثة أحد المصادر  1
  المحلية للتمويل

2 5.9 12 35.3 16 47.1 3 8.8 1 2.9 2.6765 0.8428 53.53%.   متوسطة 

 منخفضة %40.42 0.5289 2.0210 لمصادر التمويل المحلي المستدامالنحراف المعياري المتوسط الحسابي وا

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة                                                                                  الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 
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  :انيالنتائج  المتعلقة بالسؤال الث 2.1.4
  

  ما هي المعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول على التمويل المحلي في الضفة الغربية؟
 

 ةلإلجابة عن التساؤل الثاني استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوي
االنحرافات المعيارية و  استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)2.4(والتكرارات لكل فقرة في الجدول 

  ).2.4(في الجدول  الثاني وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية،
  

أن الدرجة الكلية للمعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول على  )2.4(يتضح من بيانات الجدول 
 ،)2.85(لمرجح بلغ حيث أن متوسط الوزن ا ،"متوسطة"التمويل المحلي في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

التمويل المحلي في الضفة الغربية تمثلت  اجه اإلغاثة الزراعية للحصول علىوعن أهم المعوقات التي تو 
بمتوسط وزن مرجح ) ُيعد الوضع االقتصادي الفلسطيني المتردي من معوقات التمويل المحلي: (في
عد الثقافة السائدة لدى بعض الجهات الممولة تُ (عن درجة كبيرة، ثم جاء في المرتبة الثانية  معبراً ) 3.70(

وُتعد المنافسة الشديدة بين المؤسسات غير الربحية على  لتمويل المحلي لإلغاثة الزراعية،من معوقات ا
عن درجة متوسطة  لكل منهما معبراً ) 3.20(بمتوسط وزن مرجح ) التمويل من معوقات التمويل المحلي

ُتضعف عدم بلورة عالقة منتظمة ممأسسة مع القطاع الخاص فرص (كذلك، وجاء في المرتبة الثالثة 
ُيعد عدم ( عن درجة متوسطة، وفي الترتيب الرابع معبراً ) 3.17(بمتوسط وزن مرجح ) التمويل المحلي

بمتوسط وزن مرجح ) االرتهان ألجندات سياسية محليه من معوقات التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية
  .كذلكمتوسطة جة عن در  معبراً ) 3.02(
  

عدم تطوير خطط مالية لالستمرارية باالعتماد على الذات من معوقات (وجاء في المرتبة الخامسة 
وجاء في المرتبة السادسة  ،عن درجة متوسطة معبراً ) 3.00(بمتوسط وزن مرجح ) التمويل المحلي

 معبراً ) 2.97(وزن مرجح  بمتوسط) ُيضعف عدم وجود التشبيك مع المنظمات األهلية التمويل المحلي(
ُتضعف عدم بلورة عالقة منتظمة ممأسسة مع (وجاء في المرتبة السابعة  ،عن درجة متوسطة أيضاً 

وجاء  ،عن درجة متوسطة معبراً ) 2.91(بمتوسط وزن مرجح ) السلطة الفلسطينية فرص التمويل المحلي
بمتوسط وزن مرجح ) القاسية التمويل المحليُتعيق القوانين والتشريعات الفلسطينية (في المرتبة الثامنة 

قيام السلطة الفلسطينية ببعض (وجاء في المرتبة التاسعة  ،عن درجة متوسطة أيضاً  معبراً ) 2.85(
بمتوسط وزن ) المسئوليات التنموية التي كانت على عاتق اإلغاثة الزراعية اضعف من فرص تمويلها

ُيعد ضعف العالقات العامة المجتمع (في المرتبة العاشرة  وجاء ،عن درجة متوسطة معبراً ) 2.73(مرجح 
  .عن درجة متوسطة أيضاً  معبراً ) 2.63(بمتوسط وزن مرجح ) المحلي من معوقات التمويل المحلي
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  .التمويل المحلي في الضفة الغربية اجه اإلغاثة الزراعية للحصول علىالمعوقات التي تو  الجدول يبين :أ  – 2.4جدول 

   )34= ن(

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات

الوزن 
 المرجح

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا الدرجة

 % ك % ك % ك %  ك % ك

ُيعد ضعف رسم الخطط والبرامج والسياسات من  12
قبل اإلغاثة الزراعية من معوقات التمويل 

  المحلي

  منخفضة 43.53% 0.9683 2.1765 32.4 11 23.5 8 38.2 13 5.9 2  

ُتعد الثقافة السائدة لدى بعض الجهات الممولة  3
  من معوقات التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية

  متوسطة 64.11% 0.9464 3.2059 8.8 3 2.9 1 52.9 18 29.4 10 5.9 2

ُيعد عدم االرتهان ألجندات سياسية محليه من  4
  المحلي لإلغاثة الزراعيةمعوقات التمويل 

  متوسطة  60.58% 1.0867 3.0294 11.8 4 14.7 5 38.2 13 29.4 10 5.9 2

ُتعيق القوانين والتشريعات الفلسطينية القاسية  8
  التمويل المحلي

  متوسطة 57.05% 1.0190 2.8529 2.9 1 23.5 8 41.2 14 20.6 7 11.8 4

ة دعم ُتعيق العراقيل من قبل السلطة الفلسطيني 11
  القطاع الخاص لإلغاثة الزراعية

3 8.8 14 41.2 14 41.2 2 5.9 1 2.9 2.5294 0.8611 50.58%   منخفضة 

ُتعد المنافسة الشديدة بين المؤسسات غير   2
الربحية على التمويل من معوقات التمويل 

  المحلي

3 8.8 4 11.8 13 38.2 11 32.4 3 8.8 3.2059 1.0668 64.11%   متوسطة 

د ضعف العالقات العامة المجتمع المحلي ُيع 10
  من معوقات التمويل المحلي

7 20.6 6 17.6 15 44.1 5 14.7 1 2.9 2.6176 1.0735 52.35%   متوسطة 
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   )34= ن(                     .التمويل المحلي في الضفة الغربية اجه اإلغاثة الزراعية للحصول علىالمعوقات التي تو يبين  :ب  - 2.4جدول 
 

  الفقرة  الرقم

متوسط  االستجابات
الوزن 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا الدرجة

 % ك % ك  % ك %  ك % ك

 رامج المقدمة من اإلغاثةُيعيق نوع األنشطة والب  13
  للمجتمع المدني من التمويل المحلي

  منخفضة %38.23 0.9001 1.9118   2.9 1 26.5 9 29.4 10 41.2 14

ُيعد الوضع االقتصادي الفلسطيني المتردي من   1
  معوقات التمويل المحلي

2 5.9 3 8.8 2 5.9 23 67.6 4 11.8 3.7059 1.0009 74.11%   كبيرة 

قيام السلطة الفلسطينية ببعض المسئوليات   9
التنموية التي كانت على عاتق اإلغاثة الزراعية 

  من فرص تمويلهااضعف 

3 8.8 10 29.4 14 41.2 7 20.6   2.7353 0.8981 54.70%   متوسطة 

ُتضعف عدم بلورة عالقة منتظمة ممأسسة مع   3
  القطاع الخاص فرص التمويل المحلي

1 2.9 6 17.6 13 38.2 14 41.2   3.1765 0.8338 63.53%   متوسطة 

ُتضعف عدم بلورة عالقة منتظمة ممأسسة مع   7
  الفلسطينية فرص التمويل المحليالسلطة 

2 5.9 8 23.5 15 44.1 9 26.5   2.9118 0.8658 58.23%   متوسطة 

ُيضعف عدم وجود التشبيك مع المنظمات   6
  األهلية التمويل المحلي

2 5.9 6 17.6 19 55.9 5 14.7 2 5.9 2.9706 0.9040 59.41%   متوسطة 

عدم تطوير خطط مالية لالستمرارية باالعتماد   5
  على الذات من معوقات التمويل المحلي

3 8.8 4 11.8 17 50.0 10 29.4   3.0000 0.8876 60.00%   متوسطة 

 متوسطة %57.18 0.4909 2.8592 للمعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .درجات) 5(أقصى درجة لxستجابة                                                                                                                                        الوزن النسبي.   % = التكرار= ك   
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ُتعيق العراقيل من قبل السلطة الفلسطينية دعم القطاع الخاص لإلغاثة (وجاء في المرتبة الحادية عشر 
ُيعد (وجاء في المرتبة الثانية عشرة  ،عن درجة منخفضة معبراً ) 2.52(مرجح  بمتوسط وزن) الزراعية

بمتوسط ) ضعف رسم الخطط والبرامج والسياسات من قبل اإلغاثة الزراعية من معوقات التمويل المحلي
ُيعيق ( بينما جاء في المرتبة الثالثة عشر واألخيرة عن درجة منخفضة أيضًا، معبراً ) 2.17(وزن مرجح 

بمتوسط وزن  )وع األنشطة والبرامج المقدمة من اإلغاثة الزراعية للمجتمع المدني من التمويل المحلين
  .عن درجة منخفضة أيضاً  معبراً ) 1.91( مرجح

  
أن أبرز المعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول على التمويل ) 2.4(يتضح للباحث من الجدول 

لى التمويل بين المؤسسات غير الربحية، والوضع االقتصادي الفلسطيني المنافسة الشديدة ع: المحلي هي
المتردي الذي جاء نتيجة الظروف السياسية التي تعصف في المنطقة بشكل عام وبالضفة الغربية بشكل 
خاص، وعدم االرتهان ألجندات سياسية أو حزبية في الضفة الغربية، باإلضافة إلى الثقافة السائدة في 

لفلسطيني التي ترى بأن األموال تذهب إلى منافع شخصية للعاملين والقائمين على هذه المجتمع ا
المؤسسات، أو أقاربهم، وجاءت اقل المعوقات تأثيرًا على التمويل المحلي نوع األنشطة والبرامج المقدمة 

زراعية، من اإلغاثة الزراعية إضافًة إلى ضعف رسم الخطط والبرامج والسياسات من قبل اإلغاثة ال
ويتضح من إجابات المبحوثين أنهم أعادوا أكثر المعيقات لعوامل موضوعية وأقلها تأثيرًا العوامل الذاتية، 

مع أن ) 2.4(مع أن جميع البنود مثلت قدر عالي من المعوقات بنسب متفاوتة كما تناولها الجدول 
، %)57.2(ط مرجح وبنسبة تمثل كمتوس) 2.8(المتوسط المرجح لكل الفقرات جاء بدرجة متوسطة بواقع 

مع أن العالقة بين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لم تعكس بشكل عام عالقة عكسية ما يعني 
  .ضعف الدقة في إجابات المبحوثين

  
  :النتائج  المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.4

  
  بية ؟ما أهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على التمويل المحلي في الضفة الغر 

 

 ةلإلجابة عن التساؤل الثالث استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوي
واالنحرافات المعيارية  استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)3.4(والتكرارات لكل فقرة في الجدول 

  .)3.4(في الجدول  الثالث وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية،
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  )34= ن(                                                    ةى التمويل المحلي في الضفة الغربيأهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية عليبين  :3.4جدول 

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات
الوزن 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 ئماً دا  غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 
حجم التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية يكفي 

  لتحقيق أهدافها
  منخفضة جدا 28.82% 0.7464 1.4412   2.9 1 5.9 2 23.5 8 67.6 23

  فضمنخ %49.41 1.1345 2.4706 5.9 2 11.8 4 26.5 9 35.3 12 20.6 7  يوفر التمويل المحلي فرصة االستمرارية  7

4 
رتهان ألجندات إلَيُحد التمويل المحلي من ا

  خارجية

2 5.9 1 2.9 8 23.5 11 32.4 12 35.3 3.8824 1.1218 77.64%   كبيرة 

6 
َيُحد التمويل المحلي من االعتماد على 

  المنتج اإلسرائيلي

3 8.8 2 5.9 8 23.5 14 41.2 7 20.6 3.5882 1.1578 71.76%   كبيرة 

2 
لسطيني يعزز من التمويل المحلي الف

  االعتماد على الذات

2 5.9 1 2.9 3 8.8 17 50.0 11 32.4 4.0000 1.0445 80.00%   كبيرة 

3 
التمويل المحلي الفلسطيني يحد من التطبيع 

  مع إسرائيل

2 5.9 2 5.9 3 8.8 17 50.0 10 29.4 3.9118 1.0834 78.23%   كبيرة 

1 
ُيراعي التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية 

  ايير الثقافية للمجتمع الفلسطينيالمع

    7 20.6 16 47.1 11 32.4 4.1176 0.7288 82.35%   كبيرة 

5  
ُيراعي التمويل المحلي االحتياجات الحقيقية 

  للمجتمع مما يعزز استدامتها

  1 2.9 9 26.5 20 58.8 4 11.8 3.7941 0.6866 75.88%   كبيرة 

 كبيرة %68.01 0.6394 3.4007 .ة التمويل المحليألهميالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة                                                                                                            الوزن النسبي.   % = التكرار=  ك
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الكلية ألهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على التمويل المحلي يتضح من بيانات الجدول السابق أن الدرجة 
وعن أهم فقرات  ،)3.40(حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ  ،"كبيرة"في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

ُيراعي التمويل : (أهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على التمويل المحلي في الضفة الغربية، تمثلت في
عن  معبراً ) 4.11(بمتوسط وزن مرجح ) زراعية المعايير الثقافية للمجتمع الفلسطينيالمحلي لإلغاثة ال

) التمويل المحلي الفلسطيني يعزز من االعتماد على الذات(درجة كبيرة، ثم جاء في المرتبة الثانية 
لتمويل ا(عن درجة متوسطة كذلك، وجاء في المرتبة الثالثة  لكل منهما معبراً ) 4.00(بمتوسط وزن مرجح 

عن درجة كبيرة  معبراً ) 3.91(بمتوسط وزن مرجح ) المحلي الفلسطيني يحد من التطبيع مع إسرائيل
بمتوسط وزن مرجح ) رتهان ألجندات خارجيةإلَيُحد التمويل المحلي من ا( ، وفي الترتيب الرابعأيضاً 

  .عن درجة كبيرة كذلك معبراً ) 3.88(
  

) ستدامتهاإتمويل المحلي االحتياجات الحقيقية للمجتمع مما يعزز ُيراعي ال(وجاء في المرتبة الخامسة 
َيُحد التمويل المحلي من (وجاء في المرتبة السادسة  ،عن درجة كبيرة معبراً ) 3.79(بمتوسط وزن مرجح 

وجاء في  ،معبرا عن درجة كبيرة أيضاً ) 3.58(بمتوسط وزن مرجح ) االعتماد على المنتج اإلسرائيلي
) 2.47(بمتوسط وزن مرجح ) يوفر التمويل المحلي فرصة االستمرارية لإلغاثة الزراعية(ابعة المرتبة الس

حجم التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية يكفي لتحقيق (وجاء في المرتبة الثامنة  ،عن درجة منخفضة معبراً 
  .أيضاً  منخفضة جداً عن درجة  معبراً ) 1.44(بمتوسط وزن مرجح ) أهدافها

  
أهميـة االعتمـاد علـى التمويـل المحلـي، وذلـك ألضـعاف دور األجنـدات ) 3.4(حث مـن الجـدول يتضح للبا

الخارجيـــة بجميـــع إشـــكالها فـــي الضـــفة الغربيـــة، والتـــي تُنفـــذ مـــن خـــالل المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، وتراجـــع 
زيـز دور االعتماد على المنـتج اإلسـرائيلي، وكـذلك يحـد مـن التطبيـع مـع الكيـان اإلسـرائيلي، إضـافة إلـى تع

االعتمــاد علــى الــذات مــا يعنــي األهميــة الوطنيــة لــدور التمويــل المحلــي لإلغاثــة الزراعيــة إضــافة الضــعف 
  .الشديد لدور التمويل المحلي في تحقيق أهداف اإلغاثة الزراعية

  
  :النتائج  المتعلقة بالسؤال الرابع 4.1.4

  
  ما دور التمويل المحلي في إستدامة المؤسسات غير الربحية؟

  
لدور التمويل المحلي لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

على الدرجة الكلية لكل بعد وكذلك على مجموع األبعاد، وذلك كما  ستدامة المؤسسات غير الربحيةإفي 
  ).4.4(هو واضح في الجدول 
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ســتدامة المؤسســات إالتمويــل المحلــي فــي  لــدورالمعياريــة  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات: 4.4جــدول 
  .غير الربحية

  )34= ن( 

  البعد  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة  الترتيب

مصــــادر التمويــــل المحلــــي المســــتدام وفــــرص الحصـــــول   -1
  عليه 

  منخفضة  3 0.5289 2.0210

  متوسطة  2 0.4909 2.8592  .المعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية  -2
 كبيرة 1 0.6394 3.4007  أهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على التمويل المحلي   -3

 متوسطة 0.4047 2.7603  الدرجة الكلية للتمويل المحلي

  
ستدامة المؤسسات غير إيتضح من بيانات الجدول السابق أن الدرجة الكلية لدور التمويل المحلي في 

وعن أهم أبعاد دور , )2.76(حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ  ،"متوسطة"الربحية جاءت بدرجة 
أهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على : (ستدامة المؤسسات غير الربحية تمثلت فيإالتمويل المحلي في 

عن درجة كبيرة، ثم جاء في المرتبة الثانية  معبراً ) 3.40(بمتوسط وزن مرجح ) التمويل المحلي
عن درجة متوسطة، وجاء في  معبراً ) 2.85(بمتوسط وزن مرجح ) لتي تواجه اإلغاثة الزراعيةالمعوقات ا(

) 2.02(بمتوسط وزن مرجح ) المرتبة الثالثة مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول عليه
  .عن درجة منخفضة معبراً 

  
  التمويل الخارجي: الثاني المحور 2.4

  
  :سؤال الخامسالنتائج  المتعلقة بال 1.2.4

  
ما اآلثار المترتبة على إستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة 

  الزراعية في الضفة الغربية ؟
 

 ةواالنحرافات المعيارية والنسب المئوي استخرجت المتوسطات الحسابية الخامس لإلجابة عن التساؤل
واالنحرافات المعيارية  استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)5.4(والتكرارات لكل فقرة في الجدول 

  ).5.4(في الجدول  الخامس وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية،
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  .ستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربيةإيبين مدى : أ  - 5.4جدول 
  )34 =ن(

  الفقرة  الرقم

متوسط   ستجاباتالا
الوزن 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 دائماً   غالباً   أحياناً   نادراً   أبداً  الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

الخارجي على أعداد المـوظفين  يؤثر انقطاع التمويل 3
  سلباً 

  1 2.9 3 8.8 16 47.1 14 41.2 4.2647 0.7511 
85.29% 

كبيرة 
  جدا

يـــــؤثر انقطـــــاع التمويـــــل الخـــــارجي علـــــى النشـــــاطات  2
  المختلفة لإلغاثة الزراعية

    3 8.8 18 52.9 13 38.2 4.2941 0.6291 
85.88% 

كبيرة 
  جدا

يحفــز تراجــع التمويــل الخــارجي علــى االعتمــاد علــى  5
  التمويل الذاتي

  3 8.8 8 23.5 22 64.7 1 2.9 3.6176 0.6970 
72.35%  

  كبيرة 

تأثر حجم التمويل الخـارجي لإلغاثـة الزراعيـة بسـبب  10
  االنقسام الداخلي الفلسطيني

2 5.9 8 23.5 14 41.2 6 17.6 4 11.8 3.0588 1.0714 
61.17% 

  متوسطة

يزيد انقطـاع التمويـل الخـارجي عـن اإلغاثـة الزراعيـة  8
  من التبعية إلسرائيل في مجال المنتج الزراعي

1 2.9 7 20.6 11 32.4 13 38.2 2 5.9 3.2353 0.9553 64.70%   متوسطة 

يؤثر انقطاع التمويل الخارجي عـن اإلغاثـة الزراعيـة  4
  على مشاريع قيد التنفيذ

  2 5.9 5 14.7 17 50.0 10 29.4 4.0294 0.8343 80.58%   كبيرة 

يـــــؤثر انقطـــــاع التمويـــــل الخـــــارجي علـــــى االقتصـــــاد  1
  الفلسطيني

    1 2.9 17 50.0 16 47.1 4.4412 0.5609 88.82% كبيرة  
  جدا
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  .ستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربيةإيبين مدى  :ب  - 5.4 جدول
  )34= ن(

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات
الوزن 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

  أبدا  أبدا  أبدا  أبدا  أبدا الدرجة

 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

يعــزز انقطــاع التمويــل الخــارجي مــن مســاءلة   7
  الهيئات األهلية أمام المجتمع المحلي

1 2.9 4 11.8 16 47.1 11 32.4 2 5.9 3.2647 0.8637 65.29%   متوسطة 

تــــــربط الــــــدول المانحــــــة بشــــــكل مســــــتمر بــــــين   6
المدعومة والتمويـل الموقف السياسي للمنظمة 

  الذي تقدمه لها

  3 8.8 15 44.1 14 41.2 2 5.9 3.4412 0.7464 68.82%   كبيرة  

يــــؤثر التمويـــــل الخـــــارجي ســــلبًا علـــــى طبيعـــــة   9
عالقــــــــــة المؤسســــــــــات والمنظمــــــــــات األهليــــــــــة 

  ببعضها البعض

2 5.9 8 23.5 18 52.9 5 14.7 1 2.9 3.1471 0.8575 62.94%   متوسطة 

 كبيرة %73.58 0.3732 3.6794 ستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي إلمدى واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

  
  .درجات) 5(رجة لالستجابة أقصى د                                                                                                          الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 
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ستدامة المؤسسات غير الربحية في حال إيتضح من بيانات الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمدى 
حيث أن متوسط  ،"كبيرة"انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع  ستدامةإوعن أهم فقرات مدى  ،)3.67(الوزن المرجح بلغ 
يؤثر انقطاع التمويل الخارجي على : (التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية تمثلت في

، ثم جاء في المرتبة الثانية عن درجة كبيرة جداً  معبراً ) 4.44(بمتوسط وزن مرجح ) قتصاد الفلسطينيإلا
بمتوسط وزن مرجح ) الخارجي على النشاطات المختلفة لإلغاثة الزراعية التمويل يؤثر انقطاع التمويل(
الخارجي على  يؤثر انقطاع التمويل(كذلك، وجاء في المرتبة الثالثة  عن درجة كبيرة جداً  معبراً ) 4.29(

 ع، وفي الترتيب الرابأيضاً  عن درجة كبيرة جداً  معبراً ) 4.26(بمتوسط وزن مرجح ) أعداد الموظفين سلباً 
بمتوسط وزن مرجح ) يؤثر انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية على مشاريع قيد التنفيذ(
  .عن درجة كبيرة معبراً ) 4.02(
  

بمتوسط ) يحفز تراجع التمويل الخارجي على االعتماد على التمويل الذاتي(وجاء في المرتبة الخامسة 
تربط الدول المانحة بشكل مستمر (في المرتبة السادسة وجاء  ،عن درجة كبيرة معبراً ) 3.61(وزن مرجح 

عن  معبراً ) 3.44(بمتوسط وزن مرجح ) بين الموقف السياسي للمنظمة المدعومة والتمويل الذي تقدمه لها
يعزز انقطاع التمويل الخارجي من مساءلة الهيئات األهلية (وجاء في المرتبة السابعة  ،درجة كبيرة أيضاً 
وجاء في المرتبة الثامنة  ،عن درجة متوسطة معبراً ) 2.26(بمتوسط وزن مرجح ) محليأمام المجتمع ال

) يزيد انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية من التبعية إلسرائيل في مجال المنتج الزراعي(
ل يؤثر التموي(وجاء في المرتبة التاسعة  ،معبرا عن درجة متوسطة أيضاً ) 3.23(بمتوسط وزن مرجح 

بمتوسط وزن مرجح ) الخارجي سلبًا على طبيعة عالقة المؤسسات والمنظمات األهلية ببعضها البعض
تأثر حجم التمويل الخارجي (وجاء في المرتبة العاشرة واألخيرة  ،معبرا عن درجة متوسطة أيضاً ) 3.14(

عن درجة  معبراً ) 3.05(بمتوسط وزن مرجح ) لإلغاثة الزراعية بسبب االنقسام الداخلي الفلسطيني
  .متوسطة أيضاً 

  
االعتماد على التمويل الخارجي بشـكل كبيـر جـدًا سـواء فـي قـدرة ) 5.4(يتضح للباحث من بيانات الجدول 

اإلغاثة الزراعية علـى اإلنفـاق التشـغيلي مثـل الرواتـب واألجـور ومـا إلـى ذلـك وكـذلك علـى أنشـطة اإلغاثـة 
الخارجي، كما تكشف البيانات عن ارتباط متوسط لربط التمويـل الزراعية مما يعكس ارتهان أدائها للتمويل 

الخارجي للمؤسسات غير الربحية مع المواقف السياسـية للـدول المانحـة، وكـذلك أدى تـأثير متوسـط لتفعيـل 
الهيئـات والمؤسسـات المحليــة لإلغاثـة الزراعيــة فـي حــال تراجـع التمويـل الخــارجي مـا يكشــف عـن اســتحواذ 

  .ل الخارجي على استمرارية أنشطة اإلغاثة الزراعيةكبير جدًا للتموي
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  الذاتي لإلغاثة الزراعيةالتمويل : المحور الثالث 3.4
  

  :النتائج  المتعلقة بالسؤال السادس 1.3.4
  

  ما هي مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية؟
 

 ةسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويلإلجابة عن التساؤل الثاني استخرجت المتو 
واالنحرافات المعيارية  استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)6.4(والتكرارات لكل فقرة في الجدول 

  ).6.4(في الجدول  األول وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية،
  

ستدامة إلمصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على  أن الدرجة الكلية )6.4(يتضح من بيانات الجدول 
حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ  ،"متوسطة"أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

: ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية تمثلت فيإوعن أهم مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على  ،)3.15(
عن درجة كبيرة،  معبراً ) 3.70(بمتوسط وزن مرجح ) مصادر التمويل الذاتيالمشاريع المدرة للدخل من (

المصاريف ض يوفر التمويل الذاتي جزءًا من اإليرادات لتغطية النفقات وبع(ثم جاء في المرتبة الثانية 
عن  معبراً ) 3.35(بمتوسط وزن مرجح ) التي ترفض الجهات المانحة إدراجها ضمن البرامج التي تدعمها

  .ة متوسطةدرج
  

) 3.29(بمتوسط وزن مرجح ) اشتراكات األعضاء من مصادر التمويل الذاتي(وجاء في المرتبة الثالثة 
) يوجد فرص للتمويل الذاتي لدى اإلغاثة الزراعية( ، وفي الترتيب الرابععن درجة متوسطة أيضاً  معبراً 

يتوفر لدى اإلغاثة (ة الخامسة وجاء في المرتب، عن درجة متوسطة معبراً ) 3.05(بمتوسط وزن مرجح 
وجاء  ،عن درجة متوسطة كذلك معبراً ) 3.02(بمتوسط وزن مرجح ) الزراعية برامج لتعزيز التمويل الذاتي

بمتوسط وزن مرجح ) استعادة تكلفة الخدمة من المنتفعين من مصادر التمويل الذاتي(في المرتبة السادسة 
  .عن درجة متوسطة معبراً ) 2.50(
  

على أن هناك دور كبير للمشاريع المدرة للدخل قي ) 6.4(باحث أن نتائج البيانات في الجدول يتضح لل
التمويل الذاتي ووفرة فرص للتمويل الذاتي بشكل متوسط، ويفترض أن تكون النتائج متقاربة فال يعقل أن 

وفرة مصادر  تكون المشاريع المدرة للدخل متوفرة بنسبة كبيرة حسب إجابات المبحوثين في حين أن
  .التمويل الذاتي تأتي بنسبة متوسط ما يعني عدم الدقة في إجابات المبحوثين
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  .ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإبين مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على ي :6.4جدول 
  )34= ن( 

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات
الوزن 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا جةالدر 

 % ك % ك % ك % ك % ك

  متوسطة %61.17 0.7361 3.0588 2.9 1 17.6 6 64.7 22 11.8 4 2.9 1  .يوجد فرص للتمويل الذاتي لدى اإلغاثة الزراعية 4
يتوفر لدى اإلغاثة الزراعية برامج لتعزيز التمويل  5

  .الذاتي

  متوسطة 60.58% 0.7582 3.0294   23.5 8 61.8 21 8.8 3 5.9 2

استعادة تكلفة الخدمة من المنتفعين من مصادر  6
  .التمويل الذاتي

  منخفض  50.00% 1.0801 2.5000   20.6 7 32.4 11 23.5 8 23.5 8

يوفر التمويل الذاتي جزءًا من اإليرادات لتغطية  2
المصاريف التي ترفض الجهات ض النفقات وبع

  إدراجها ضمن البرامج التي تدعمهاالمانحة 

  متوسطة 67.05% 1.1776 3.3529 17.6 6 29.4 10 32.4 11 11.8 4 8.8 3

%65.88 1.5081 3.2941 32.4 11 17.6 6 11.8 4 23.5 8 14.7 5  اشتراكات األعضاء من مصادر التمويل الذاتي 3   متوسطة 
%74.11 1.2439 3.7059 35.3 12 26.5 9 14.7 5 20.6 7 2.9 1  المشاريع المدرة للدخل من مصادر التمويل الذاتي 1   كبيرة 

 متوسطة 63.13 0.7408 3.1569 لمصادر التمويل الذاتيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  
  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة                                                                                                          الوزن النسبي.   % = التكرار= ك  
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  :النتائج  المتعلقة بالسؤال السابع 2.3.4
  

  ما هي أهمية التمويل الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية؟
 

 ةالمئوي واالنحرافات المعيارية والنسب استخرجت المتوسطات الحسابية السابع لإلجابة عن التساؤل
واالنحرافات المعيارية  استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)7.4(والتكرارات لكل فقرة في الجدول 

  ).7.4(في الجدول  األول وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل للدرجة الكلية،
  

امة أنشطة ستدإأن الدرجة الكلية ألهمية التمويل الذاتي وتأثير ذلك على  )7.4(يتضح من بيانات الجدول 
وعن أهم فقرات  ،)4.02(حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ  ،"كبيرة"اإلغاثة الزراعية جاءت بدرجة 

لذاتي يساعد التمويل ا: (ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية تمثلت فيإأهمية التمويل الذاتي وتأثير ذلك على 
بمتوسط وزن مرجح ) الزراعيةالمتعارض مع أهداف وفلسفة اإلغاثة على رفض التمويل المشروط و 

يعزز التمويل الذاتي من فرص (، ثم جاء في المرتبة الثانية عن درجة كبيرة جداً  معبراً ) 4.41(
  .عن درجة كبيرة كذلك معبراً ) 4.32(بمتوسط وزن مرجح ) االستمرارية لإلغاثة الزراعية

  
سم األولويات الخاصة بما يتالءم مع يعزز التمويل الذاتي االستقاللية في ر (وجاء في المرتبة الثالثة 
يحد التمويل الذاتي من تدخل الجهات الممولة في رسم الخطط والبرامج  ، واحتياجات المجتمع المدني

، وفي الترتيب أيضاً  عن درجة كبيرة جداً  لكل منهما معبراً ) 4.26(بمتوسط وزن مرجح ) لإلغاثة الزراعية
 معبراً ) 3.91(بمتوسط وزن مرجح ) اجات الحقيقية للمجتمع المدنييراعي التمويل الذاتي االحتي( الرابع

) يشجع التمويل الذاتي العمل التطوعي في اإلغاثة الزراعية(وجاء في المرتبة الخامسة  ،عن درجة كبيرة
يحد التمويل الذاتي (وجاء في المرتبة السادسة  ،عن درجة كبيرة معبراً ) 3.85(بمتوسط وزن مرجح 

عن  معبراً ) 3.14(بمتوسط وزن مرجح ) اعية من االعتماد على التمويل المحلي الفلسطينيلإلغاثة الزر 
  .درجة متوسطة

  
تؤكد على أهمية كبيرة جدًا لدور التمويل الذاتي في تفعيل ) 7.4(يتضح للباحث أن البيانات في الجدول 

عدى الفقرة التي جاءت في أنشطة اإلغاثة الزراعية واستمرارية عملها حال وفرة مصادر هذا التمويل 
أن التمويل الذاتي يحد من أهمية التمويل المحلي وهذا يعكس : الجدول لتكشف إجابات المبحوثين حول

  .اتجاه منسجم إلجابات المبحوثين حول هذا المحور
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  )34= ن(                                                  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإأهمية التمويل الذاتي وتأثير ذلك على يبين  :7.4جدول 
  

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات
الوزن 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يعزز التمويل الذاتي من فرص االستمرارية لإلغاثة  2
  الزراعية

1 2.9   4 11.8 11 32.4 18 52.9 4.3235 0.9119 
86.47% 

كبيرة 
 جدا

يعزز التمويل الذاتي االستقاللية في رسم األولويات  7
  الخاصة بما يتالءم مع احتياجات المجتمع المدني

1 2.9   4 11.8 13 38.2 16 47.1 4.2647 0.8981 
85.29% 

كبيرة 
 جدا

الممولة في رسم  يحد التمويل الذاتي من تدخل الجهات  3
  الخطط والبرامج لإلغاثة الزراعية

1 2.9   3 8.8 15 44.1 15 44.1 4.2647 0.8637 
85.29% 

كبيرة 
 جدا

يحد التمويل الذاتي لإلغاثة الزراعية من االعتماد على  6
  التمويل المحلي الفلسطيني

5 14.7 2 5.9 12 35.3 13 38.2 2 5.9 3.1471 1.1317 62.94%  متوسطة 

راعي التمويل الذاتي االحتياجات الحقيقية للمجتمع ي 4
  المدني

 كبيرة %78.23 0.7535 3.9118 17.6 6 61.8 21 14.7 5 5.9 2  

يشجع التمويل الذاتي العمل التطوعي في اإلغاثة  5
  الزراعية

 كبيرة %77.05 0.9577 3.8529 26.5 9 41.2 14 26.5 9 2.9 1 2.9 1

ى رفض التمويل المشروط و يساعد التمويل الذاتي عل 1
  المتعارض مع أهداف وفلسفة اإلغاثة الزراعية

1 2.9   3 8.8 10 29.4 20 58.8 4.4118 0.8916 88.23% كبيرة  
 جدا

 كبيرة %80.50 0.6640 4.0252 .ألهمية التمويل الذاتيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  
  .درجات) 5(أقصى درجة لxستجابة                                                                                                                                       الوزن النسبي.   % = التكرار= ك    
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  ثلاإلنفاق األم: المحور الرابع 4.4
  

  :النتائج  المتعلقة بالسؤال الثامن 1.4.4
  

  مثل إلستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية؟ما هي أوجه اإلنفاق األ
 

 ةواالنحرافات المعيارية والنسب المئوي استخرجت المتوسطات الحسابية الثامن لإلجابة عن التساؤل
واالنحرافات المعيارية  استخرجت المتوسطات الحسابية في حين ،)8.4(والتكرارات لكل فقرة في الجدول 

  ).8.4(في الجدول  األول وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل .ليةللدرجة الك
  

ستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة إلأن الدرجة الكلية ألوجه اإلنفاق األمثل  )8.4(يتضح من بيانات الجدول 
وعن أهم  ،)3.57(حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ  ،كبيرة"الزراعية في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

يوجد : (ق األمثل الستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية تمثلت فيأوجه اإلنفا
عن درجة كبيرة  معبراً ) 4.26(بمتوسط وزن مرجح ) معايير لإلنفاق األمثل في مؤسسة اإلغاثة الزراعية

اإلغاثة الزراعية  تعد الـقدرة علـى التوظيف األمثل للموارد في مشاريع(، ثم جاء في المرتبة الثانية جداً 
بمتوسط وزن مرجح ) اإلنفاق األمثل(يساعد وجود جهاز رقابي على الوصول إلى و  ،أساسًا لترشيد اإلنفاق

يتناسب حجم اإلنفاق مع أنشطة (عن درجة كبيرة، وجاء في المرتبة الثالثة  لكل منهما معبراً ) 4.17(
تقيم ( عن درجة كبيرة، وفي الترتيب الرابع معبراً ) 4.14(بمتوسط وزن مرجح ) وعمل اإلغاثة الزراعية

عن درجة  معبراً ) 4.08(بمتوسط وزن مرجح ) اإلغاثة الزراعية فعالية تأثير اإلنفاق على كفاءة األداء
  .كبيرة كذلك

  

) تمتلك إدارة اإلغاثة الزراعية مهارة ترشيد اسـتخدام مواردها في إنفاقها(وجاء في المرتبة الخامسة 
يتناسب اإلنفاق مع (وجاء في المرتبة السادسة  ،أيضاً  عن درجة كبيرةً  معبراً ) 4.05(جح بمتوسط وزن مر 

) 3.94(بمتوسط وزن مرجح ) يتناسب اإلنفاق مع حجم عمل الموظفين في المؤسسةو  ،متطلبات المنتفعين
االقتصادية يتم أخذ بمفهوم الجدوى (وجاء في المرتبة السابعة  ،عن درجة كبير أيضاً  لكل منهما معبراً 

وجاء  ،عن درجة كبيرة كذلك معبراً ) 3.76(بمتوسط وزن مرجح ) بعين االعتبار في تحديد حجم اإلنفاق
يمكن المفاضلة بين البدائل ألنشطة اإلغاثة الزراعية بما يتناسب باإلمكانية المالية (في المرتبة الثامنة 

يوجد تأثير (وجاء في المرتبة التاسعة  ،يضاً عن درجة كبيرة أ معبراً ) 3.47(بمتوسط وزن مرجح ) المتاحة
وجاء في المرتبة  ،عن درجة كبيرة معبراً ) 3.44(بمتوسط وزن مرجح ) للبيئة الخارجية على اإلنفاق

بمتوسط وزن مرجح ) يتطلب الوصول على اإلنفاق األمثل تقليص المصاريف إلى الحدود الدنيا(العاشرة 
  .عن درجة متوسطة أيضاً  معبراً ) 3.26(
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  )34= ن(                                    .ةستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربيإلن أوجه اإلنفاق األمثل يبي:  أ - 8.4جدول 
  

  الفقرة  الرقم

متوسط   االستجابات

الوزن 
 المرجح

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يوجد معايير لإلنفاق األمثل في مؤسسة اإلغاثة  1
  الزراعية

كبيرة  85.29% 0.6183 4.2647 35.3 12 55.9 19 8.8 3    
  جدا

تعد الـقدرة علـى التوظيف األمثل للموارد في  2
  مشاريع اإلغاثة الزراعية أساسًا لترشيد اإلنفاق 

  كبيرة 83.53% 0.7165 4.1765 35.3 12 47.1 16 17.6 6    

  متوسطة  %56.47 1.1138 2.8235 2.9 1 29.4 10 29.4 10 23.5 8 14.7 5  يتدخل الممول الخارجي في تحديد حجم اإلنفاق 12
  متوسطة %57.64 0.9460 2.8824   29.4 10 38.2 13 23.5 8 8.8 3  يتدخل الممول الخارجي في تحديد نوع اإلنفاق 11
يتدخل الممول الخارجي في تحديد الفئة المستفيدة  13

  من اإلنفاق

7 20.6 8 23.5 12 35.3 6 17.6 1 2.9 2.5882 1.1042 51.76%   منخفضة 

يمكن المفاضلة بين البدائل ألنشطة اإلغاثة  8
  الزراعية بما يتناسب باإلمكانية المالية المتاحة

2 5.9 1 2.9 13 38.2 15 44.1 3 8.8 3.4706 0.9288 69.41%   كبيرة 

هناك اعتبارات سياسية في تحديد أوجه اإلنفاق  14
  في اإلغاثة الزراعية

9 26.5 12 35.3 10 29.4 2 5.9 1 2.9 2.2353 1.0168 44.70%   منخفضة 

تمتلك إدارة اإلغاثة الزراعية مهارة ترشيد اسـتخدام  5
  مواردها في إنفاقها

    6 17.6 20 58.8 8 23.5 4.0588 0.6486 81.17%   كبيرة 

تقيم اإلغاثة الزراعية فعالية تأثير اإلنفاق على  4
  كفاءة األداء

    7 20.6 17 50.0 10 29.4 4.0882 0.7121 81.76%   كبيرة 

  درجات) 5(أقصى درجة لxستجابة                                                                                                  الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 
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  )34= ن(                                 .ةستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربيإلن أوجه اإلنفاق األمثل يبي:  ب - 8.4جدول 
  

  الفقرة  الرقم

متوسط  االستجابات
الوزن 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 دائماً   غالبا  أحيانا  نادراً   أبدا درجةال

 ك % ك % ك ك % ك % ك

يتناسب حجم اإلنفاق مع أنشطة وعمل   3
  اإلغاثة 

    6 17.6 17 50.0 11 32.4 4.1471 0.7020 82.94%   كبيرة 

%68.82 0.7859 3.4412 8.8 3 35.3 12 47.1 16 8.8 3    يوجد تأثير للبيئة الخارجية على اإلنفاق  9   كبيرة 
يتم أخذ بمفهوم الجدوى االقتصادية بعين   7

  االعتبار في تحديد حجم اإلنفاق

1 2.9 2 5.9 7 20.6 18 52.9 6 17.6 3.7647 0.9231 75.29%   كبيرة 

%78.82 0.5472 3.9412 11.8 4 70.6 24 17.6 6      يتناسب اإلنفاق مع متطلبات المنتفعين  6   كبيرة 
مع حجم عمل الموظفين يتناسب اإلنفاق    8

  في المؤسسة 

  كبيرة 78.82 0.5472 3.9412 11.8 4 70.6 24 17.6 6    

يتطلب الوصول على اإلنفاق األمثل   10
  تقليص المصاريف إلى الحدود الدنيا

1 2.9 4 11.8 16 47.1 11 32.4 2 5.9 3.2647 0.8637 65.29%   متوسطة 

يساعد وجود جهاز رقابي على الوصول    2
  اإلنفاق األمثل إلى

    4 11.8 20 58.8 10 29.4 4.1765 0.6262 83.53%   كبيرة 

 كبيرة %71.58 0.3642 3.5790 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألوجه اإلنفاق األمثل

  
  .درجات) 5(أقصى درجة لxستجابة                                                                                                 الوزن النسبي.   % = التكرار= ك 
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بمتوسط وزن مرجح ) يتدخل الممول الخارجي في تحديد نوع اإلنفاق(وجاء في المرتبة الحادية عشر 
يتدخل الممول الخارجي في تحديد (وجاء في المرتبة الثانية عشرة  ،عن درجة متوسطة معبراً ) 2.88(

، وجاء في المرتبة الثالثة عن درجة متوسطة أيضاً  معبراً ) 2.82(وزن مرجح  بمتوسط) حجم اإلنفاق
) 2.58( بمتوسط وزن مرجح )يتدخل الممول الخارجي في تحديد الفئة المستفيدة من اإلنفاق(عشر 
هناك اعتبارات سياسية (بينما جاء في المرتبة الرابعة عشر واألخيرة  ،عن درجة منخفضة أيضاً  معبراً 

عن درجة منخفضة  معبراً ) 2.23( بمتوسط وزن مرجح )د أوجه اإلنفاق في اإلغاثة الزراعيةفي تحدي
  .أيضاً 

  

بأنها تعكس التأكيد على اإلنفاق األمثل في أنشطة اإلغاثة الزراعية ) 8.4(يتضح من بيانات الجدول 
جدول رقم وكان هذا يجب أن ينعكس على وفرة التمويل الذاتي، بعكس ما جاءت به البيانات في 

وكان ) المشاريع المدرة للدخل من مصادر التمويل الذاتي(التي جاء بها ) 1(وخاصة فقرة رقم ) 6.4(
أي بدرجة كبيرة، وفي ذلك تناقض كبير في إجابات ) 3.70(متوسط الوزن المرجح لهذه الفقرة 

نماء بتعزيز دور المبحوثين من حيث تقييمهم لإلنفاق األمثل الذي كان يجب أن ينعكس على أداء اإل
المشاريع الربحية وتدوير أرباحها وزيادة القاعدة اإلنتاجية ألنشطة اإلغاثة الزراعية والتي تعكسها 

  .أهداف وغايات اإلغاثة الزراعية
  
a. الفرضية األولىب المتعلقة نتائجال 
  

اإلغاثة  بين متوسطات إستدامة أنشطة) α) ≥0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
  .الزراعية وفرص توفير مصادر للتمويل المحلي في الضفة الغربية

 Pearson(استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون  األولىالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )9.4(.  
  

  متوسطات  بينة قللعال) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 9.4جدول 
  .وفرص توفير مصادر للتمويل المحلي في الضفة الغربية ستدامة أنشطة اإلغاثةإ
  

  المتغيرات  الرقم
ستدامة أنشطة اإلغاثة إ

  الزراعية
فرص توفير مصادر للتمويل 

  المحلي

 **0.517 1.000  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ  -1
 0.002 

    فرص توفير مصادر للتمويل المحلي   -2
  

  

  ).α) ≥0.050دالة إحصائيًا عند مستوى  *                .α) ≥0دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى  **
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 بين )0.05≤ (αعند المستوى  ايجابية ذات دالة إحصائية عالقةوجود  )9.4(يتضح من الجدول 
المحلي في الضفة ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وفرص توفير مصادر للتمويل إمتوسطات 

  .األولىلذا تم رفض الفرضية الصفرية  ،لوجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً  ، وتبعاً الغربية
 

a. الفرضية الثانيةب المتعلقة نتائجال  
  

متوسطات إستدامة أنشطة اإلغاثة  بين )α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد 
  .لمحلي في الضفة الغربيةالزراعية وبين معوقات التمويل ا

 Pearson( معامل االرتباط بيرسون الباحث استخدم الثانيةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )10.4(.  
  

  متوسطات  بينللعالقة ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 10.4جدول 
  .وبين معوقات التمويل المحلي في الضفة الغربيةستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ

  
  معوقات التمويل المحلي   ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإ  المتغيرات  الرقم

 - 0.635** 1.000  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ  - 1

* 0.000 

    معوقات التمويل المحلي   - 2

  
  

  ).0.050≤ (αدالة إحصائيا عند مستوى  *    ).    α) ≥0.050دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى  **

  
 بين )0.05≤ (αعند المستوى  ذات دالة إحصائية سلبية عالقةوجود  )10.4(يتضح من الجدول 

 وتبعاً  وبين معوقات التمويل المحلي في الضفة الغربية،ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إمتوسطات 
 .الثانيةلذا تم رفض الفرضية الصفرية  ،اً دالة إحصائي سلبيةلوجود عالقة 

 
a. الفرضية الثالثةب المتعلقة نتائجال  

  

متوسطات إستدامة أنشطة اإلغاثة  بين )α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد 
  .الزراعية وبين وأهمية توفير التمويل المحلي في الضفة الغربية

  

 Pearson( معامل االرتباط بيرسون الباحث ستخدما الثانيةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )11.4(.  
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  متوسطات  بينللعالقة ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 11.4جدول 
  .همية توفير التمويل المحلي في الضفة الغربيةأستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين إ

  
  أهمية توفير التمويل المحلي  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإ  المتغيرات  الرقم

 0.799** 1.000  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ  - 1

. 0.000 

    أهمية توفير التمويل المحلي  - 2
  

  
  ).α) ≥0.050دالة إحصائيًا عند مستوى  *          α) ≥0.050دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى  **

  
 بين )0.05≤ (αعند المستوى  ايجابية ذات دالة إحصائية عالقةوجود  )11.4(يتضح من الجدول 

ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين أهمية توفير التمويل المحلي في الضفة الغربية، إمتوسطات 
  .الثةلذا تم رفض الفرضية الصفرية الث ،لوجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً  وتبعاً 

  
  بالفرضية الرابعة المتعلقة نتائجال 8.4

  
متوسطات إستدامة أنشطة اإلغاثة  بين )α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد 

  .الزراعية وتوقف التمويل الخارجي في الضفة الغربية
  

 Pearson( معامل االرتباط بيرسون الباحث استخدم الرابعةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )12.4(.  
  

  متوسطات  بينللعالقة ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 12.4جدول 
  .التمويل الخارجي في الضفة الغربية وتوقفستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ

  
  ر التمويل الخارجيفرص توفي  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإ  المتغيرات  الرقم

 0.554** 1.000  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ  - 1

. 0.001 

    التمويل الخارجي توقف  - 2
  

  
  ).0.050≤ (αدالة إحصائيًا عند مستوى  *      ).  α) ≥0.050دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى  **
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 بين )0.05≤ (αعند المستوى  لة إحصائيةيجابية ذات داإ عالقةوجود  )12.4(يتضح من الجدول 
 في الضفة الغربية، وتبعاً  التمويل الخارجي توقفستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين إمتوسطات 

 .لوجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا، لذا تم رفض الفرضية الصفرية الرابعة
 

  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 9.4
  

متوسطات إستدامة أنشطة اإلغاثة  بين )α) ≥0.05داللة إحصائية عند المستوى ذات  عالقةال توجد 
  .الزراعية وبين وفرص توفير مصادر التمويل الذاتي في الضفة الغربية

  

 Pearson( معامل االرتباط بيرسون الباحث استخدم الخامسةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )13.4(.  
  

  متوسطات  بينللعالقة ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 13.4ول جد
  .ر مصادر التمويل الذاتيستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين فرص توفيإ

  

ستدامة أنشطة اإلغاثة إ  المتغيرات  الرقم
  الزراعية

فرص توفير مصادر التمويل 
  الذاتي

 0.744** 1.000  راعية ستدامة أنشطة اإلغاثة الز إ  - 1
. 0.000 

    فرص توفير مصادر التمويل الذاتي  - 2
  

  

  ).0.050≤ (αدالة إحصائيًا عند مستوى  *     ).   α) ≥0.050دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى  **
  

 بين )0.05≤ (αعند المستوى  ايجابية ذات دالة إحصائية عالقةوجود  )13.4(يتضح من الجدول 
ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين وفرص توفير مصادر التمويل الذاتي في الضفة إمتوسطات 

  .لذا تم رفض الفرضية الصفرية الخامسة ،لوجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً  الغربية، وتبعاً 
 

  النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 10.4
  

متوسطات إستدامة أنشطة اإلغاثة  بين )α) ≥0.05ى ذات داللة إحصائية عند المستو  عالقةال توجد 
  .الزراعية وبين أهمية التمويل الذاتي في الضفة الغربية

  

 Pearson( معامل االرتباط بيرسون الباحث استخدم السادسةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )14.4(.  



102 
  

  متوسطات  بينللعالقة ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 14.4جدول 
  .التمويل الذاتي في الضفة الغربية ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين أهميةإ

  
ستدامة أنشطة اإلغاثة إ  المتغيرات  الرقم

  الزراعية
فرص توفير مصادر التمويل 

  الذاتي

 0.850** 1.000  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ  - 1

. 0.000 

    أهمية التمويل الذاتي  - 2
  

  

  ).0.050≤ (αدالة إحصائيًا عند مستوى  *      ).  α) ≥0.050دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى  **
  

 بين )0.05≤ (αعند المستوى  ايجابية ذات دالة إحصائية عالقةوجود  )14.4(يتضح من الجدول 
 التمويل الذاتي في الضفة الغربية، وتبعاً  أهميةوبين  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإمتوسطات 

  .السادسةلذا تم رفض الفرضية الصفرية  ،لوجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً 
  

  السابعةالفرضية ب المتعلقة نتائجال  11.4
  

متوسطات إستدامة أنشطة اإلغاثة  بين )α) ≥0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد 
  .راعية وبين أوجه اإلنفاق األمثل في الضفة الغربيةالز 
  

 Pearson( معامل االرتباط بيرسون الباحث استخدم الثامنةالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (كما هو واضح في الجدول )15.4(.  
  

  متوسطات  بينللعالقة ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون: 15.4جدول 
  .الغربية أوجه اإلنفاق األمثل في الضفةمة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين ستداإ

  

  أوجه اإلنفاق األمثل  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعيةإ  المتغيرات  الرقم

 0.116 1.000  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية إ  - 1

. 0.514 

    أوجه اإلنفاق األمثل  - 2
  

  

  ).0.050≤ (αدالة إحصائيًا عند مستوى  *     ).   α) ≥0.050ة عند مستوى دالة إحصائيًا بدرجة عالي **
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 بين )0.05≤ (αعند المستوى  ايجابية غير دالة إحصائيا عالقةوجود  )15.4(يتضح من الجدول 
لعدم  ستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين أوجه اإلنفاق األمثل في الضفة الغربية، وتبعاً إمتوسطات 
  .السابعةلذا تم قبول الفرضية الصفرية  ،ة دالة إحصائياً وجود عالق

  
  خالصة نتائج الدراسة 12.4

  
  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 
إن مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول عليه لتمويل أنشطة اإلغاثة الزراعية  •

، )2.02(رجح بلغ ، حيث أن متوسط الوزن الم"منخفضة"في الضفة الغربية جاءت بدرجة 
وعن أهم مصادر التمويل المحلي المستدام وفرص الحصول عليه لتمويل أنشطة اإلغاثة 

) التمويل الذاتي لإلغاثة أحد المصادر المحلية للتمويل: (الزراعية في الضفة الغربية تمثلت في
ُتشارك (معبرًا عن درجة متوسطة، بينما جاء في الترتيب األخير ) 2.67(بمتوسط وزن مرجح 

معبرًا عن درجة ) 1.32(بمتوسط وزن مرجح ) السلطة الفلسطينية في تمويل اإلغاثة الزراعية
 .منخفضة جداً 

  

إن المعوقات التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول على التمويل المحلي في الضفة الغربية  •
معوقات ، وعن أهم ال)2.85(، حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ "متوسطة"جاءت بدرجة 

ُيعد : (التي تواجه اإلغاثة الزراعية للحصول على التمويل المحلي في الضفة الغربية تمثلت في
بمتوسط وزن مرجح ) الوضع اإلقتصادي الفلسطيني المتردي من معوقات التمويل المحلي

شطة ُيعيق نوع األن(معبرًا عن درجة كبيرة، بينما جاء في المرتبة الثالثة عشر واألخيرة ) 3.70(
بمتوسط وزن ) والبرامج المقدمة من اإلغاثة الزراعية للمجتمع المدني من التمويل المحلي

 .معبرًا عن درجة منخفضة) 1.91(مرجح 
 

إن أهمية اعتماد اإلغاثة الزراعية على التمويل المحلي في الضفة الغربية جاءت بدرجة  •
فقرات أهمية اعتماد اإلغاثة  ، وعن أهم)3.40(حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ , "كبيرة"

ُيراعي التمويل المحلي لإلغاثة : (الزراعية على التمويل المحلي في الضفة الغربية، تمثلت في
معبرًا عن درجة ) 4.11(بمتوسط وزن مرجح ) الزراعية المعايير الثقافية للمجتمع الفلسطيني

إلغاثة الزراعية يكفي لتحقيق حجم التمويل المحلي ل(كبيرة، بينما جاء في المرتبة الثامنة 
 .معبرًا عن درجة منخفضة جدًا أيضاً ) 1.44(بمتوسط وزن مرجح ) أهدافها

 



104 
  

إن مدى إستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة  •
، )3.67(، حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ "كبيرة"الزراعية في الضفة الغربية جاءت بدرجة 

وعن أهم فقرات مدى إستدامة المؤسسات غير الربحية في حال انقطاع التمويل الخارجي عن 
يؤثر انقطاع التمويل الخارجي على اإلقتصاد : (اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية تمثلت في

معبرًا عن درجة كبيرة جدًا، بينما جاء في المرتبة ) 4.44(بمتوسط وزن مرجح ) الفلسطيني
تأثر حجم التمويل الخارجي لإلغاثة الزراعية بسبب اإلنقسام الداخلي (واألخيرة العاشرة 

 .معبرًا عن درجة متوسطة أيضاً ) 3.05(بمتوسط وزن مرجح ) الفلسطيني

 
إن مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية في الضفة  •

، وعن أهم )3.15(سط الوزن المرجح بلغ ، حيث أن متو "متوسطة"الغربية جاءت بدرجة 
: مصادر التمويل الذاتي وتأثير ذلك على إستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية تمثلت في

معبرًا عن ) 3.70(بمتوسط وزن مرجح ) المشاريع المدرة للدخل من مصادر التمويل الذاتي(
فة الخدمة من المنتفعين من استعادة تكل(درجة كبيرة، بينما جاء في المرتبة السادسة واألخيرة 

 .معبرًا عن درجة متوسطة) 2.50(بمتوسط وزن مرجح ) مصادر التمويل الذاتي

 
إن أهمية التمويل الذاتي وتأثير ذلك على استدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية جاءت بدرجة  •

ي ، وعن أهم فقرات أهمية التمويل الذات)4.02(، حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ "كبيرة"
يساعد التمويل الذاتي على : (وتأثير ذلك على إستدامة أنشطة اإلغاثة الزراعية تمثلت في

بمتوسط وزن مرجح ) رفض التمويل المشروط والمتعارض مع أهداف وفلسفة اإلغاثة الزراعية
يحد التمويل الذاتي (معبرًا عن درجة كبيرة جدًا، بينما جاء في المرتبة السادسة ) 4.41(

) 3.14(بمتوسط وزن مرجح ) لزراعية من االعتماد على التمويل المحلي الفلسطينيلإلغاثة ا
 .معبرًا عن درجة متوسطة

 

إن أوجه اإلنفاق األمثل الستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية جاءت  •
ألمثل ، وعن أهم أوجه اإلنفاق ا)3.57(، حيث أن متوسط الوزن المرجح بلغ "كبيرة"بدرجة 

يوجد معايير لإلنفاق : (إلستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية تمثلت في
معبرًا عن درجة كبيرة جدًا، ) 4.26(بمتوسط وزن مرجح ) األمثل في مؤسسة اإلغاثة الزراعية

إلنفاق هناك اعتبارات سياسية في تحديد أوجه ا(بينما جاء في المرتبة الرابعة عشر واألخيرة 
 .معبرًا عن درجة منخفضة أيضاً ) 2.23(بمتوسط وزن مرجح ) في اإلغاثة الزراعية
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بين متوسطات إستدامة ) α) ≥0.05وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
 .أنشطة اإلغاثة الزراعية وفرص توفير مصادر للتمويل المحلي في الضفة الغربية

 

بــين متوســطات إســتدامة ) α) ≥0.05اللــة إحصــائية عنــد المســتوى وجــود عالقــة ســلبية ذات د •
 .أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين معوقات التمويل المحلي في الضفة الغربية

بين متوسطات إستدامة ) α) ≥0.05وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
 .في الضفة الغربية أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين أهمية توفير التمويل المحلي

 

بين متوسطات إستدامة ) α) ≥0.05وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
 .في الضفة الغربية أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين فرص توفير التمويل الخارجي

 

بين متوسطات إستدامة ) α) ≥0.05وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
 .اإلغاثة الزراعية وبين وفرص توفير مصادر التمويل الذاتي في الضفة الغربية أنشطة

 

 بين متوسطات إستدامة) α) ≥0.05وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
 .التمويل الذاتي في الضفة الغربية أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين أهمية

 

بين متوسطات إستدامة ) α) ≥0.05ًا عند المستوى وجود عالقة ايجابية غير داللة إحصائي •
 .أنشطة اإلغاثة الزراعية وبين أوجه اإلنفاق األمثل في الضفة الغربية
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  الفصل الخامس
  

  اإلستنتاجات والتوصيات
  

  يتناول هذا الجزء من الدراسة أهم اإلستنتاجات والتوصيات
  

  اإلستنتاجات 1.8
  

  :حسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المبحوثين تم التوصل إلى ما يليبناء على المتوسطات ال
  

ارتباط إستدامة نشاط اإلغاثة الزراعية بدرجة كبيرة بإستمرارية التمويل الخارجي لها، وفي حالة  •
 .انقطاع أو ضعف التمويل الخارجي عنها سيؤثر سلبًا على نشاطها وأدائها

م أنشطة اإلغاثة الزراعية مما يضعف قدرتها على ضعف دور التمويل المحلي في دع •
 .اإلستدامة والعطاء

أظهرت الدراسة تناقض بين إجابات المبحوثين على اإلنفاق األمثل  حيث جاء في اإلجابة أن  •
علمًا بأن .، مع ضعف في فرص التمويل الذاتي%) 85(درجة اإلنفاق األمثل كبيرة بما تفوق 

 .ئم الرئيسية للتمويل الذاتي في المؤسسةالترشيد في اإلنفاق من الدعا

أظهرت الدراسة بأن الوضع اإلقتصادي المتردي في الضفة الغربية من أهم المعوقات التمويل  •
  .المحلي والتمويل الذاتي

ضعف دور التمويل الذاتي في دعم أنشطة اإلغاثة الزراعية مما يضعف قدرتها على  •
 .اإلستدامة والعطاء

اسة بأن التمويل الذاتي للمؤسسات غير الربحية يجعلها ترفض التمويل يتضح من نتائج الدر  •
 .المشروط والمتعارض مع األهداف والفلسفة للمؤسسة، ويمكنها من تحديد األولويات التنموية

  التوصيات 2.8
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/ في ضوء ما انتهى إليه البحث من نتائج تثبت عدم قدرة المؤسسات غيـر الربحيـة فـي الضـفة الغربيـة 
، بعـــدم قـــدرتها علـــى االســتدامة بالتمويـــل المحلـــي والـــذاتي، واعتمادهـــا علـــى "غاثــة الزراعيـــة نموذجـــاً اإل"

  :التمويل الخارجي فان الباحث يقترح التوصيات اآلتية
  

ضرورة التركيز على المشاريع المدرة للدخل، والقادرة على توفير فرص اإلستدامة الذاتية لها  •
ى التمويل الخارجي، وبدون هذه الخطوة يبقى الدور التنموي مما يكفل تراجع دور االعتماد عل

 .لإلغاثة الزراعية ضعيف خاصة وأن مجال نشاطها في القطاع اإلنتاجي

 .توسيع دور الشراكة بين إدارة اإلغاثة الزراعية والمنتفعين من أنشطتها •

لك لتعزيز دور التشبيك مع المؤسسات غير الربحية الرسمية ذات العالقة بالنشاط الزراعي وذ •
 .التمويل الذاتي والمحلي لضمان إستمرارية دورها التنموي و إستدامتها

المؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص والقطاع : تفعيل دور القطاعات الفلسطينية الثالثة •
الحكومي، لرسم سياسة وطنية واضحة ومتينة تضمن إستراتيجية توظيف كافة الجهود 

اع الزراعي ألنه األكثر تحررًا من تدخالت اإلحتالل اإلسرائيلي والذي والطاقات الخاصة بالقط
 .اإلسرائيليةٍل بعيدًا عن اإلجراءات ومخرجاته بقدر عا هيمكن التحكم بمدخالت

إيالء اإلغاثة الزراعية اهتمامًا رسميًا بجميع أشكاله لضمان سالمة أدائها وقدرتها على  •
ا كجزء من مقدرات الشعب الفلسطيني وواجب وطني اإلستمرارية على أن يتم التعامل معه

 .يجب الحفاظ عليه

ضرورة إهتمام الحكومة الفلسطينية والمسئولين ذوي العالقة، بالمؤسسات غير الربحية  •
 :الفلسطينية وذلك من خالل

  

o إعادة تفعيل أنشطة ودور وزارة المنظمات األهلية الفلسطينية. 

o ها في الضفة الغربية والتي تخص المؤسسات غير إعادة النظر في القوانين المعمول ب
الربحية الفلسطينية ألن بعض هذه القوانين يحد من إمكانية إستدامتها، حيث أن هذه 
القوانين استنسخت عن قوانين دول عربية مجاورة ال تتالءم ظروفها السياسية و 

 .اإلقتصادية و اإلجتماعية مع الظروف الفلسطينية اإلستثنائية

o  لجميع فئات المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وذلك من خالل  يالتثقيفالدور
 .إظهار أهمية دور المؤسسات غير الربحية في العملية التنموية

  

إجراء دراسات مماثلة في بعض المؤسسات غير الربحية والتي لها دور تنموي مهم، ولها  •
 .ج والتوصيات في هذه الدراسةأنشطة في مجاالت مختلفة ومتنوعة، حتى نتحقق من النتائ

  المراجع
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 الجامعة االســــم الرقم

 أبو ديس/ جامعة القدس  .........الدكتور عزمي األطرش   - 1

 أبو ديس/ جامعة القدس  .....الدكتور عبد الوهاب الصباغ   - 2

 أبو ديس/ جامعة القدس  ..........الدكتور سمير أبو زنيد   - 3

 أبو ديس/ جامعة القدس  ...........الدكتورة فدوى اللبدي   - 4

 أبو ديس/ جامعة القدس  ........الدكتور إبراهيم الصليبي   - 5

 أبو ديس/ جامعة القدس  ..............الدكتور بسام بنات   - 6

 أبو ديس/ دس جامعة الق ...............الدكتور محمد بدر   - 7

 أبو ديس/ جامعة القدس  ........الدكتور شريف أبو كرش   - 8

 الخليل/ جامعة الخليل  ............الدكتور نبيل الجندي   - 9

 الخليل/ جامعة الخليل  ........ة ميسون التميمي  الدكتور  -  10

 يت لحمب/ جامعة القدس المفتوحة  ...........الدكتور حسن البرميل   -  11

 الخليل/ جامعة القدس المفتوحة  ......لدكتور نبيل أمين المغربي  ا -  12

 األردن/ األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .............الدكتور منير الحكيم   -  13

 رام اهللا/ جامعة بير زيت  ......الدكتور عبد الرحمن الحاج    -  14

  أبو ديس/ جامعة القدس   ...............رد  األستاذ فؤاد الك  -  15
 بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة   ......ألستاذ إبراهيم توفيق مطر  ا  -  16

  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  عمادة الدراسـات العليا
  جامعـــة الــقدس

  ةـمعهد التنمية المستدام
  
  
  

  أخي الكريم ، أختي الكريمة
  

  طيبة وبعد،تحية 
  :يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان 

 في الضفة الغربيةنحو استدامة المؤسسات غير الربحية بعيدًا عن التمويل الخارجي 

  "اإلغاثة الزراعية نموذجاً "
درجـة الماجستير من معهد التنمية المستدامة مسار بناء المؤسسات  وذلك كمتطلب للحصول على

وتهدف هذه الدراسة التعرف إلى أهمية التمويل المحلي والذاتي الستدامة  وتنمية الموارد البشرية،
، والخروج بنتائج " اإلغاثة الزراعية كنموذج " المؤسسات غير الربحية في الضفة الغربية، وتم اختيار 

قد تساهم في الحد من االعتماد على المساعدات الخارجية، حيث إن المعلومات والبيانات  وتوصيات
لكتابة  قدموها في هـذه االستبانة ستستخدم لألغراض العلميـة فقط وستعامل بسرية تامة وال داعيت التي

  .االسم أو ما يشير إليك 
  

  ... ...شاكرين لكم حسن تعاونكم 
  

  الباحث       
  حمد العداربةأإسماعيل 

  إشراف       
  الدكتور عزمي األطرش

  
  . ستبانة على الموظفيناللتوزيع ا زراعيةاإلغاثة التم الحصول على إذن من :  مالحظة

  
  البيانات الشخصية: الجزء األول 

  بة التي تمثل ـة المناسـم اإلجابـوضع رقباإلجابة عن هذا الجزء مـن االستبانة ب التكرم لرجاءا
  : إجابتك في المربع
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  الـخيارات  اإلجابة  البيانات  الرقم
1A العمر  

  
  35 – 25من  - 2                        25أقل من  -1
  45من  أكبر - 4                     45 – 36من  -3

2A الجنس  
  أنثى  - 2ذكر                                -1  

3A الحالة االجتماعية  
  

  متزوج - 2أعزب                              -1
  )           (حدد : أخرى -3

4A  المؤهل العلمي  
  

  دبلوم متوسط - 2ثانوية عامة                         -1
  سمن بكالوريو  علىأ -4                 بكالوريوس -3

5A  سنوات الخبرة  
  

  10 – 5من  - 2سنوات                   5أقل من  -1
  10أكثر من  -3

6A  ستوى الوظيفيالم  
  

  مدير فرع - 2                مدير وحدة             -1
  )   (       حدد / غير ذلك  -4  موظف إداري      -3

7-A  مكان السـكن  
  

  قرية - 2                                  مدينة -1
  مخيم -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -: الجزء الثاني 
   التمويل المحلي: مجال األول ال

  :التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية  )مصادر، ومعوقات، وأهمية(من وجهة نظرك ، من 
   في مكان اإلجابة المناسبة مقابل كل فقرة ضمن مقياس اإلجابة) √(  يرجى وضع الرمز المناسب
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            مصادر التمويل المحلي  

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبدًا   الفقرة  الرقم

1B  لإلغاثة الزراعية ةمحلييتوفر مصادر تمويل            
2B   اإلغاثة الزراعية في تمول السلطة الفلسطينيةتشارك            
3B  ةالمحلي المصادر أحد) الشتات( قطاع الفلسطينيين في المهجر 

  للتمويل
          

4B  للتمويل ةالمحلي المصادر القطاع الفلسطيني الخاص أحد            
5B   1948فلسطيني (داخل الخط األخضر قطاع الفلسطينيين في (

  للتمويل ةالمحلي المصادر أحد
          

6 B  للتمويل ةالمحلي المصادر الفلسطيني أحد المجتمع المحلي            
7 B  للتمويل ةالمحلي المصادر لإلغاثة أحد التمويل الذاتي            
            معوقات التمويل المحلي  

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  بدًا أ  الفقرة  الرقم

8 B يوجد معوقات للتمويل المحلي لدى اإلغاثة الزراعية            
9 B   يعد ضعف رسم الخطط والبرامج والسياسات من قبل اإلغاثة

  الزراعية من معوقات التمويل المحلي
          

10 B   تعد الثقافة السائدة لدى بعض الجهات الممولة من معوقات
  المحلي لإلغاثة الزراعيةالتمويل 

          

11 B   ُيعد عدم االرتهان ألجندات سياسية محليه من معوقات التمويل
  المحلي لإلغاثة الزراعية

          

12 B  تعيق القوانين والتشريعات الفلسطينية القاسية التمويل المحلي            
13 B  ية دعم القطاع الخاصعراقيل من قبل السلطة الفلسطينتعيق ال 

  غاثة الزراعيةلإل
          

14 B   تعد المنافسة الشديدة بين المؤسسات غير الربحية على التمويل
  من معوقات التمويل المحلي

          

15 B   يعيق نوع األنشطة والبرامج المقدمة للمجتمع المدني من
  التمويل المحلي

          

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبدًا   الفقرة  الرقم

16 B االقتصادي الفلسطيني المتردي من معوقات  يعد الوضع
  التمويل المحلي

          

17 B   قيام السلطة الفلسطينية ببعض المسئوليات التنموية التي كانت          
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  على عاتق اإلغاثة الزراعية اضعف من فرص تمويلها
18 B   تضعف عدم بلورة عالقة منتظمة ممأسسة مع القطاع الخاص

  فرص التمويل المحلي
          

B19  تضعف عدم بلورة عالقة منتظمة ممأسسة مع السلطة
  الفلسطينية فرص التمويل المحلي

          

20 B   يضعف عدم وجود تشبيك مع المنظمات األهلية التمويل
  المحلي

          

21 B   إن عدم تطوير خطط مالية لالستمرارية وتعزيز االعتماد على
  الذات من معوقات التمويل المحلي

          

              

            أهمية التمويل المحلي  

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبدًا   الفقرة  الرقم

22 B يكفي لتحقيق أهدافهاالتمويل المحلي لإلغاثة الزراعية  حجم            
23 B   فرصة االستمرارية لإلغاثة الزراعية حليمالتمويل اليوفر            
24 B  رجيةيحد التمويل المحلي من االرتهان ألجندات خا            
25 B  اإلسرائيلي من االعتماد على المنتج يحد التمويل المحلي            
26 B  التمويل المحلي الفلسطيني يعزز من االعتماد على الذات            
27 B  التمويل المحلي الفلسطيني يحد من التطبيع مع إسرائيل            
28 B  افية يراعي التمويل المحلي لإلغاثة الزراعية المعايير الثق

  واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني
          

29 B   يراعي التمويل المحلي االحتياجات الحقيقية للمجتمع مما يعزز
  استدامتها

          

30 B   اإلغاثة الزراعيةيشجع التمويل المحلي العمل التطوعي في            

  
  
  

  التمويل الخارجي : نيالمجال الثا
ى االستدامة في حال انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة اآلثار المترتبة على مد، من وجهة نظرك

  :الزراعية
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 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبدًا   الفقرة  الرقم

1C  يؤثر انقطاع التمويل الخارجي على أعداد الموظفين            
2C   يؤثر انقطاع التمويل الخارجي على تأهيل الموظفين            
3C   جي على النشاطات المختلفة لإلغاثة يؤثر انقطاع التمويل الخار

  الزراعية
          

4C   يؤثر انقطاع التمويل الخارجي على المنتفعين من نشاطات
  اإلغاثة الزراعية

          

5C   يحفز تراجع التمويل الخارجي على االعتماد على التمويل
  الذاتي

          

6C  يحفز تراجع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية على البحث
  مصادر تمويل محلية عن

          

7C   تأثر حجم التمويل الخارجي لإلغاثة الزراعية بسبب االنقسام
  الداخلي الفلسطيني

          

8C   يزيد انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراعية من التبعية
  إلسرائيل في مجال المنتج الزراعي

          

9C  ية على يؤثر انقطاع التمويل الخارجي عن اإلغاثة الزراع
  مشاريع قيد التنفيذ

          

10C  يؤثر انقطاع التمويل الخارجي على االقتصاد الفلسطيني            
11C من مساءلة الهيئات األهلية  انقطاع التمويل الخارجي يعزز

  الجهات المانحة أمام المجتمع المحلي وليس أمام
          

12C  بط الدول المانحة بشكل مستمر بين الموقف السياسي تر
  لمنظمة المدعومة وبين التمويل الذي تقدمه لهال

          

13C سلبًا على طبيعة عالقة المؤسسات  التمويل الخارجي يؤثر
  ببعضها البعض األهلية والمنظمات

          

  
  
  

  التمويل الذاتي : الثالثالمجال 
  :لإلغاثة الزراعية التمويل الذاتي) فرص مصادر، وأهمية( من وجهة نظرك،

            التمويل الذاتي وفرص مصادر  

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبدًا   الفقرة  الرقم
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1D يوجد فرص للتمويل الذاتي لدى اإلغاثة الزراعية            
2 D  يتوفر لدى اإلغاثة الزراعية برامج لتعزيز التمويل الذاتي            
3 D   لإلغاثة الزراعية در التمويل المحليمن مصاالتمويل الذاتي            
4 D   يوفر التمويل الذاتي جزءًا من اإليرادات لتغطية النفقات وبعض

المصاريف التي ترفض الجهات المانحة إدراجها ضمن البرامج 
  التي تدعمها

          

5 D   تمويل الذاتيالتبرعات واشتراكات األعضاء من مصادر            
6 D  تمويل الذاتيال مدرة للدخل من مصادرالمشاريع ال            
7 D   لجمهور  التي تقدمها هذه المؤسسة خدماتالنشطة و األدود مر

  ويل الذاتيالتم المنتفعين واستعادة تكلفة الخدمة من مصادر
          

              
            أهمية التمويل الذاتي  

8 D يعزز التمويل الذاتي من فرص االستمرارية لإلغاثة الزراعية            
9 D   سم األولويات الخاصة يعزز التمويل الذاتي االستقاللية في ر

  بما يتالءم مع احتياجات المجتمع المدني
          

10 D   يحد التمويل الذاتي من تدخل الجهات الممولة في رسم الخطط
  والبرامج لإلغاثة الزراعية

          

11 D   يحد التمويل الذاتي لإلغاثة الزراعية من االرتهان ألجندات
  سياسية خارجية

          
  

12 D  لذاتي لإلغاثة الزراعية من االعتماد على التمويل يحد التمويل ا
  المحلي الفلسطيني

          

13 D  يراعي التمويل الذاتي االحتياجات الحقيقية للمجتمع            
14 D  يشجع التمويل الذاتي العمل التطوعي في اإلغاثة الزراعية            
15 D   يساعد التمويل الذاتي في رفض التمويل المشروط والذي

  مع أهداف وفلسفة اإلغاثة الزراعية يتعارض
          

  
  اإلنفاق األمثل : المجال الرابع

  :أوجه اإلنفاق األمثل الستدامة أنشطة وأعمال اإلغاثة الزراعية تتمثل بـ من وجهة نظرك ، 
  

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبدًا   الفقرة  الرقم
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1E لزراعيةيوجد معايير لإلنفاق األمثل في مؤسسة اإلغاثة ا            

2E   اإلستراتيجية دافـة األهـرؤى وصياغـى تكوين الـقدرة علـالتتوفر 
  إلدارة اإلغاثة الزراعية

          

3E  يتدخل الممول الخارجي في تحديد حجم اإلنفاق            

4E  يتدخل الممول الخارجي في تحديد نوع اإلنفاق            

5E  يدة من اإلنفاقيتدخل الممول الخارجي في تحديد الفئة المستف            

6E   ة بين البدائل ألنشطة اإلغاثة الزراعية بما المفاضليمكن
  يتناسب باإلمكانية المالية المتاحة

          

7E   هناك اعتبارات سياسية في تحديد أوجه اإلنفاق في اإلغاثة
  الزراعية

          

8E  ها في مواردـتخدام مهارة ترشيد اس اإلغاثة الزراعية تمتلك إدارة
  فاقهاإن

          

9E  تقيم اإلغاثة الزراعية فعالية تأثير اإلنفاق على كفاءة األداء            
10E  يتناسب حجم اإلنفاق مع أنشطة وعمل اإلغاثة الزراعية            

11E  ة على اإلنفاقلبيئة الخارجييوجد تأثير ل            
12E   يتم أخذ بمفهوم الجدوى االقتصادية بعين االعتبار في تحديد

  نفاقحجم اإل
          

13E  يتناسب اإلنفاق مع حاجات المنتفعين ومتطلباتهم            

14E   يتناسب اإلنفاق مع حجم عمل الموظفين في المؤسسة            

15E  إلى  اإلنفاق األمثل تقليص المصاريف يتطلب الوصول على
  دنياال الحدود

          

16E   اإلنفاق األمثليساعد وجود جهاز رقابي على الوصول إلى            

  
  انتھت مع ا8حترام

  
  فهرس الجداول

  
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
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