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  كر وعرفانش

  
يسعدني ويشرفني أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني وتقديري إلى كل من قدم جهدا في إخراج هـذه                 

  .الرسالة إلى حيز الوجود

  

إلى أستاذي الدكتور أحمد أبو دية، لما بذله من جهد مميز ومتابعة حثيثة في إشرافه على إعداد هذه                  

  .وتوجيهاته عظيم األثرالرسالة، فقد كان لمالحظاته 

  

 الحمايـة االجتماعيـة، وكافـة الخبـراء         إسـتراتيجية إلى كافة الزمالء العاملين ضمن مجموعة       

 .االقتصاديين  على مساعدتهم لي في الوصول  إلى  كافة المعلومات المطلوبة
 

  .كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشة

  

  .الشكر إلى كل زمالئي وأصدقائي على دعمهم المتواصل، ومساعدتهم كل في مجالهكما أتقدم ب

  

  

  

  

تهاني عبد الحميد رباح المدهون 



ج  

  يفاتتعر
  

  المساعدات

) Aids(  

هي الهبات والمنح التي تقدم للفلسطينيين كمساعدات سـواء مـن             :

خالل مؤسسسات دولية أو محلية، أو من االغنياء بـشكل عـام،            

 المساعدات المقددمة إما بالمعونات أو القروض أو        وينحصر شكل 

االستثمارات الخاصة، وتقدم إما على هيئة مـساعدات نقديـة أو           

ويقصد بها فـي هـذه      . عينية، أو خبرات فنية وتدريب أو تقنيات      

مجموعة مـن الخـدمات     "الدراسة المساعدات االجتماعية وهي       

الفئات األشد فقرا في    تستهدف تقديم المساعدة النقدية و العينية إلى        

المجتمع الفلسطيني، و يغطي برنامج وزارة الشؤون االجتماعيـة         

الجزء األكبر من المستفيدين مـن بـرامج الـدعم االجتمـاعي            

الحكومي، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عـن رعايـة          

وتتضمن المساعدات تقديم منح نقديـة شـهرية،      . الفئات المحتاجة 

ة، وتأمين صحي، وخدمات رعايـة للمـسنين و         ومساعدات غذائي 

  .)2005 المراقب االجتماعي ماس، ". (المعوقين و األحداث و األيتام

  المركزية والالمركزية
(Centralization and 
decentralization )  

ويعني مفهوم المركزية تركيز السلطة بيد اإلدارة العليا، بينما يعبر            :

لـسلطة بـين اإلدارات، وعـدم       مفهوم الالمركزية عن توزيـع ا     

تركيزها بيد اإلدارة العليا وحدها، بل مشاركة باقي اإلدارات بهذه          

  )2004العديلي، .(السلطة

  التخطيط االستراتيجي
(Strategic Planning 
Concept):  

عبارة عن مجموعة من المفاهيم و اإلجراءات واألدوات التي تـم             :

اريين فـي إدارة المهـام      تصميمها من أجل مساعدة القادة و اإلد      

الموكلة إليهم في المنظمة من خالل تسهيل عمليـة االتـصال و            

المشاركة، وتبني قرارات منطقية و تحليلية، وتطوير تطبيقات هو         

 ،"ناجحة و شفافة من خالل تقيـيم اخـتالف المـصالح و القـيم    

)Bryson,2004.(  

  الفقر
 (Poverty Concept )  

ضاع وظروف معيشية تعيـشها فئـات       يشير مفهوم الفقر إلى أو      :

اجتماعية في المجتمع الكبير، وتتسم هذه األوضاع بالحرمان على         

مستويات مختلفة، وأبرز أشكال الحرمان هو الحرمان المـادي ،          

كالبطالة ، ونقص أو سـوء      (والذي يقاس عبر مؤشرات واضحة        

 واالزدحام السكاني وغياب األمن الوظيفي وغير     ) التغذية واللباس 



د  

ومؤشرات الحرمان المادي ليست هي الشكل الوحيد للفقـر،         ) ذلك

الرعايـة  ( بل ترتبط بها أشكال أخرى من الحرمان االجتمـاعي          

لتعليم، والمشاركة في المناسـبات االجتماعيـة التـي         االصحية، و 

كما ويعرف الفقر   ) تستدعيها عضوية الفرد أو األسرة في المجتمع      

" على المستوى األدنى من المعيشة    عدم المقدرة على الحفاظ     " بـ  

ويعرف بغياب الحد األدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجـات           

ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبـول مـن           . األساسية

األوضاع المعيشية وإلى وضع يتسم بالحرمـان مـن مـوارد أو            

).  UNDP 2006(.قدرات تعتبر ضرورية لحياة بـشرية كريمـة  

يف للفقر ورد من قبل ستونيك على أنه الحرمان مـن           وأحدث تعر 

إحدى القدرات أو أكثر من قدرة، والحرمان يشتمل على العجـز           

عن التمتع بصحة جيدة، والعجز عن التنقل بحريـة مـن مكـان             

. ألخر، العجز عن الحصول على األمان ضد العنـف واالعتـداء          

)Stonic, In press.(  

 اآللية الدولية المؤقتة
Temporary 
International 
Mechanism (TIM)

آلية بديلة تم إنشاؤها لتمويل المشروعات الحيويـة فـي منـاطق              

السلطة الفلسطينية مـن دون المـرور مـن خـالل الـوزارات             

، وذلك بعد فوز حماس بانتخابـات الـسلطة الوطنيـة           الفلسطيني

، وبذلك تم تجاوز العالقة المباشرة      25/1/2006الفلسطينية بتاريخ   

وقد قدمت اآللية المؤقتة ما مجموعه خمسة دفعـات         . ع الحكومة م

 2006 شيكل لكل أسرة خالل عـام        1000 بلغت الدفعة األولى     –

وأربع دفعـات فـي     )  من حاالت العسر الشديد    35,699لحوالي  (

 ل 2008 دفعـات فـي   3 أسرة، و   36.000 لحوالي   2007العام  

  )2008االتحاد األوروبي، .( أسرة46.000

  اية االجتماعيةالحم
(Social Protection)  

هي عملية تعزيز وحفاظ على ديناميكية واستقرار المجتمع بخلوه           

 Stonic, In. (من الفقر والضعف وذلك بزيادة المساواة واألمان

press.(  

  



ه  

  مختصرات 

  
أينما وردت المختصرات أدناه، وفي أي جزء أو فصل من هذه الرسالة، فإنها تعني وتـدل علـى                  

  :لمفاهيم التي تقابلها في الشرح أدناها

  

  ).العربية: (قائمة المختصرات
 

  المختصر

  

  الداللة  

  . المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار  :  بكدار

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا  :  إسكوا

  منظمة األغذية والزراعة  :  الفاو

  صادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقت  :  )ماس(

  وكالة الغوث وتشغيل الالجئين  :  أنروا

  

 .قائمة المختصرات االنجليزية
 

  الداللة
 

 Description  Abbreviation

 Social Safety Net Reform  :   بكة األمان االجتماعيش
Project

:SSNRP  

  Ministry of Social Affairs  :MOSA  :  وزارة الشؤون االجتماعية 

Hard Ship Cases  :HSC’s : امج الحاالت الصعبة برن

World Bank  :WB : البنك الدولي 

 Temporary International :  اآللية الدولية المؤقتة 
Mechanism

:TIM

European Commission:EC :  االتحاد األوروبي 

الجهاز المركزي لإلحصاء 

  الفلسطيني

: Palestinian Central Burea 
of Statistics

:PCBS



و  

معهد أبحاث السياسات 

  )ماس(االقتصادية 

: Palestine Economic Policy 
Research Institute

:MAS

 International Poverty : المركز الدولي للفقر 
Center  

:IPC

 Palestine Monetary : سلطة النقد الفلسطينية
Authority

:PMA
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  خص الدراسة مل
  

 2008 وشهر تشرين ثاني 2007يت هذه الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين شهر آذار أجر

ومثّل مجتمع الدراسة مجموعة من الخبراء االقتصاديين في الجامعات ومراكز األبحاث والدراسات 

وقد هدفت الدراسة بشكل عام إلى الكشف والتعرف على . والمؤسسات الدولية والفلسطينية

التي يمكن من خاللها تطوير إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر المقترحات 

خبراء اقتصاديين، وذلك نتيجة للمشاكل التي يعاني منها ملف المساعدات من حيث التعدد في 

المؤسسات واإلجراءات و األدوات وتناقضها وتضاربها، و تكمن أهمية الدراسة بأنها وفي حدود 

ثة، الدراسة األولى التي تضع مقترحـات مؤسسية لتحسين إدارة ملف المساعدات في معرفة الباح

السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر خبراء اقتصاديين، كما أن الدراسات التي تناولت 

موضوع المساعدات خاصة ما بعد أوسلو لم تعط األهمية الكافية ألبعاد الجانب المؤسساتي من 

 بيد أن هذه الدراسة الفلسطينية الوطنية السلطةطوير إلدارة ملف المساعدات  في حيث البناء والت

وقد كان هناك دافع شخصي أيضا لدى الباحثة ناتج عن . تركز على هذا الجانب الهام بشكل مباشر

اهتماماتها البحثية لتطوير إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة وأنها تعمل 

  .ذات المجالفي 
 

 التحليلي، وقامت بجمع المعلومات ودراسة واختبار احثة في هذه الدراسة المنهجوقد استخدمت الب

الفرضيات باالستعانة باالستبانة والمقابلة ومراجعة األدبيات السابقة، كما تم التأكد من صدق 

ساق الداخلي، حيث كان االستبانة بعرضها على المحكمين، ومن ثباتها باستخدام معادلة ألفا لالت

 فقرة موزعة على عدة مجاالت، كما 17 وتضمنت االستبانة 0.876معامل الثبات الكلي لألداة 

قامت بتحليل ومعالجة مخرجات االستبانة إحصائيا وعرضها بواسطة حزمة العلوم االجتماعية 

  .SPSSاإلحصائية 

  

 عنـد   إحـصائية ق ذات داللـة     عدم وجود فرو  ( على   تنصتم قبول فرضيات الدراسة التي كانت       

في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقـة  ) α<=0.05( الداللة مستوى

بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس،عدد سنوات الخبرة،            

  .  لمتغير التخصصمكان العمل، المسمى الوظيفي، بينما تم رفض الفرضية التي تعزى

  

من الخبراء يؤكدون عدم وجود خطة إستراتيجية وطنية % 97.6وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

من المبحوثين % 92.2واضحة إلدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أكد 



ح  

طة، وخلصت عدم وجود هيكل تنظيمي واضح وفعال يلبي احتياجات إدارة ملف المساعدات في السل

مثل توقيع  الدراسة أيضا إلى أن المانحين يضعون شروطا قاسية على السلطة عند تلقيها للتمويل،

 اتفاقيات مشروطة بقضايا مختلفة مثل حجم التمويل السنوي للمنتفعين من برامج المساعدات النقدية، 

 إلى عدم وجود نظام مما يحد من قدرتها على إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية ،إضافة

لمهمشة، يحدد توزيعها، واحتياجاتها، والخدمات المتوفرة لها امعلومات وطني حول الفئات الفقيرة و

  . في خلق أرضية مناسبة للتنسيق الفعال بين األطراف المختلفة ذات العالقة
 

رؤية و اختتمت الباحثة الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أبرزها إعادة دراسة وصياغة 

ورسالة إدارة ملف المساعدات في السلطة مع التركيز على زيادة الكوادر واللجان المتخصصة 

لتقوية البنية المؤسساتية إلدارة ملف المساعدات، وبذل جهود حقيقة في توفير أنظمة المعلومات 

رة العمل اإلدارية الحديثة، وبناء قاعدة بيانات مع كافة الجهات ذات العالقة، وأوصت أيضا بضرو

على تحديد معايير موضوعية الختيار اآلسر الفقيرة واألفراد الذين يستحقون المساعدات ووضع 

نظام لمراجعة آليات االستحقاق بشكل دوري ومنتظم وذلك للحد من تكرار تقديم المساعدات آو 

لفقر استثناء فئات مستحقة لها، مع ضرورة العمل على بلورة سلم مساعدات وطني مربوط بخط ا

وموحد لكافة البرامج، والعمل على إدارة التمويل الخارجي وفقا لرؤية تنموية متكاملة تجمع بين 

سسة آليات التنسيق والتنظيم فيما أكدت الباحثة على أهمية تطوير ومأمختلف الجهات ذات العالقة، و

ار بالدور القيادي وأوصت الباحثة بأهمية  اإلقر. بين األطراف العاملة في إدارة ملف المساعدات

وخلصت .لوزارة الشؤون االجتماعية وتحديدا من خالل تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفقر

  .  إلى بناء نموذج مؤسسي يتولى إدارة ملف المساعدات الفلسطينية من كافة جوانبها

  
 



ط  

Institutional proposals among improving the Aid file management in the 
Palestinian National Authority from the viewpoint of economists 
 
Abstract  
 
This study was conducted in the period between March 2007 and November 2008 by group 
of economic experts in universities and research and studies centers, international and the 
Palestinian institutions. And this study in general aimed to detect and identify proposals 
that enable the development of the Palestinian national aid management from economists 
Viewpoint and that was a result for problems experienced by Aid file in terms of 
multiplicity of institutions, procedures and tools, contradictory and conflicting. 
 
And the importance of this study from the researcher viewpoint that it was the first study 
which was developing institutional proposals to improve the management of Aid sector of 
the Palestinian National Authority from the viewpoint of economists, beside the studies 
which talked about the Aid subject especially after Oslo didn't give enough interest for the 
institutional side dimensions in terms of building and development for Aid sector 
management in Palestinian National Authority, However, this study focused on this 
important aspect directly. There was also a personal motive for the researcher resulted 
from her research interests to develop the management of Aid sector in Palestinian 
National Authority; especially that she works in the same field. 
 
 
The researcher used in this study the Descriptive Analytical Approach, and she gathered 
the information, studied, and tested the hypotheses using questionnaires and interview and 
review of previous literatures. The veracity of the questionnaire was confirmed by showing 
it to arbitrators, and its stability was confirmed by alpha equation for internal consistency, 
Where the factor of total stability for the tool was 0.876, the questionnaire included 17 
paragraphs distributed in several areas, and also analyzed the questionnaire output 
statistically and presented by the statistical package for Social Sciences SPSS. 
 
The hypotheses of the study which provide the next was accepted ((There is no differences 
with statistically sign at the level of (α<=0.05) in the answers of who were asked in the 
questionnaire about the ways of improving the institutional aspects related in managing the 
Aid file in Palestinian authority " that’s the totally degree for the previous six elements" 
Due to variables of sex, number of years of experience, the work place, job title, while the 
hypothesis due to changing sex was rejected. 
 
The results of the study showed that 97.6% of experts say the lack of a clear national 
strategy for the management of Aid file in the Palestinian National Authority, 92.2% of the 
respondents assure the absence of a clear organizational structure and effectively meet the 
needs of Aid file in Palestinian authority, The study also found that donors put tough 
conditions upon receipt of financing, Which limits their ability to manage the national Aid 
file, in addition to the absence of a national information system on the poor and vulnerable 
groups Determine their distribution, and needs, and services available to them to create an 
appropriate ground for effective coordination between the various parties involved. 
 
The researcher end the study by a set of recommendations, and the Most notable 
recommendations are restudying and restructuring the vision and the message of Aid file 



ي  

management in Palestinian authority, in addition to focusing on increasing the Staff and 
specialized committees To strengthen the institutional infrastructure of Aid file 
management, And making best efforts to provide a modern management information 
systems, And building a database with all relevant sides, she also recommended the need to 
set objective criteria for the selection of poor families and individuals who deserve aid, 
And putting a system to review the mechanisms periodically and regularly , So as to reduce 
the repetition in providing  Aid Or exceptions for groups that deserve it, With the need to 
work on forming a national payment scheme Linked to poverty line and unified for all 
programs and work on managing the external funding according to integrated development 
plan gathering between the various relevant sides. The researcher assured  the importance 
of developing and institutionalizing the mechanisms of coordination and organization 
among the parties that work in Aid file management. The researcher recommended the 
importance of recognizing the leading role of the Ministry of Social Affairs, especially 
through activating the  National Committee to Poverty Combat. 
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  الفصل األول

______________________________________________________ 

  مشكلة الدراسة وخلفيتها
  

 مقدمة 1.1

  

 األكبر في خلق وتعميق أزمة الشعب الفلسطيني الحصةسياساته الظالمة وكان لالحتالل اإلسرائيلي 

في كافة المجاالت، فالحصار المستمر والتدمير الممنهج لكافة أسباب الحياة وموارد الرزق لهذا 

ته يعيش حياة مأساوية يعجز أغنى وأعرق شعوب األرض عن تحمل آثارها المدمرة الشعب جعل

وهذا ما جعل العالم بأسره يدرك أن معظم ما يعانيه الفلسطينيون من الحرمان والفقر مرتبط بشكل 

أو بآخر باالحتالل اإلسرائيلي والسياسات اإلسرائيلية القائمة على إفقار الشعب الفلسطيني بالسيطرة 

فمصادرة الجزء األكبر من األراضي . ى مقدراته وإتباعه اقتصاديا لالقتصاد اإلسرائيليعل

الفلسطينية من أرض ومياه ومعادن وأمالح، والسيطرة على المتبقي منها وعلى المعابر الفلسطينية 

ا ومنع العالقة المباشرة للفلسطينيين بالعالم الخارجي وسياسات الحصار االقتصادي التي انتهجته

إسرائيل بشكل منظم ومتكرر أدت إلى ضعف عام في بنية االقتصاد الفلسطيني وقدرته على 

  ).PCBS,2006(استيعاب القوى العاملة الفلسطينية المتنامية وأدت إلى ربطه باالقتصاد اإلسرائيلي 

  

يع على وقد أدت جميع االنتهاكات السابقة إلى زيادة تدفق المساعدات للفلسطينيين خاصة بعد التوق

، وقد شهدت هذه الفترة تغيرا جوهريا في حجم وأشكال واليات صرف تلك 1993اتفاق أوسلو عام 

. إذ بدا واضحا اهتمام المانحين في دعم العملية السياسية وجهود السالم في المنطقة. المساعدات

نية تراجعا حادا واكتسبت المساعدات طابعا اغاثيا إنسانيا في معظمها، وكلما شهدت المناطق الفلسطي

  .المانحة مساعداتها للفلسطينيينفي مستويات الدخل والمعيشة كلما ضاعفت الجهات 
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ونظرا ألهمية موضوع المساعدات في اآلونة األخيرة بدأ العديد من المعنيين بالتساؤل إن كان يدار 

ضوعية ملف المساعدات بشكل فعال بحيث تصل إلى مستحقيها على أكمل وجه وبكل شفافية ومو

بعيدا عن التبديد و الهدر والتحيز؟ وهل تعمل كافة الجهات القائمة على إدارة ملف المساعدات 

  .بطريقة تكاملية و تنسيقية تراعي عدم االزدواجية؟

  

في إن التساؤالت السابقة تؤكد على أهمية إيجاد مقترحات مؤسسية لتطوير إدارة ملف المساعدات 

ن وجهة نظر خبراء اقتصاديين، فملف المساعدات يعاني من أزمة طة الوطنية الفلسطينية مالسل

فالعشوائية واالزدواجية وعدم مراعاة . حقيقية ال تخفى آثارها السلبية على الوطن والمواطن

 على اإلغاثياالحتياجات واألولويات الوطنية وضمان المساءلة بشأنها، وطغيان الدعم اإلنساني 

تئثار القنوات البديلة من منظمات دولية وأهلية بإدارة هذا الملف حساب المساعدات التنموية واس

فجميع ما سبق . على حساب دور ورسالة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المعنية

كان أهم سمات ومعالم إدارة ملف المساعدات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون 

ولم يكن لها تأثير يذكر في معالجة ظاهرة .  وغير قابلة للقياسالمخرجات في النهاية غير محسوسة

الفقر المتفشية ومالمسة األوليات واالحتياجات الوطنية للتنمية عن طريق االنتقال بالمساعدات من 

ومن هذا المنطلق نبع اهتمامي كباحثة عاملة في نفس . المستوى اإلغاثي إلى المستوى التنموي

ضرورة تقديم مقترحات مؤسسية لتطوير إدارة ملف المساعدات في السلطة مجال الدراسة بأهمية و

الوطنية الفلسطينية لما له من تأثير كبير في إعادة توجيه الرؤية الخاصة بهذا القطاع على كافة 

  .األصعدة

  

    مشكلة البحث 2.1

  

ر إدارة ملف تتمثل مشكلة البحث في الكشف والتعرف على المقترحات التي يمكن من خاللها تطوي

المساعدات الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر خبراء اقتصاديين، وذلك نتيجة للمشاكل التي يعاني 

منها ملف المساعدات من حيث التعدد في المؤسسات واإلجراءات و األدوات وتناقضها 

  :لدراسةوستعمل الباحثة على إجابة التساؤالت التالية في معالجة و تناول مشكلة هذه ا.وتضاربها

  

o ما هي المقترحات التي يمكن من خاللها تحسين البنية المؤسسية إلدارة  :السؤال الرئيس

  ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر الخبراء االقتصاديين؟

o إضافة إلى عدد من األسئلة الفرعية التي تنبثق عن السؤال الرئيسي وهي كالتالي:  
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o التي يمكن تقديمها لتحسين البناء المؤسسي في إدارة ملف المساعدات ما هي المقترحات 

 :، ضمن المجاالت التاليةالوطنية الفلسطينية من وجهة نظر الخبراء االقتصاديين
 

  الهيكل التنظيمي 

 الرقابة  

 .التنسيق بين الجهات المختلفة  

 التعاون مع الممول  

 الحد من تأثير سياسات االحتالل  
 

o المساعدات التي تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية؟ومصادر ما هو حجم  

o  ما هي اآلليات التي توزع من خاللها المساعدات على الفئات المستهدفة من قبل السلطة

 الوطنية الفلسطينية؟

o  التي تواجه غياب التنسيق بين الجهات ذات العالقة بإدارة ملف التحدياتما هي 

 ة؟ المساعدات الوطنية الفلسطيني

o من هي الجهات ذات العالقة في إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية؟ 
 

   أهمية الدراسة 3.1
 

تكمن أهمية الدراسة بأنها وفي حدود معرفة الباحثة، الدراسة األولى التي تتناول مقترحـات 

اديين، مؤسسية نحو تحسين إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر خبراء اقتص

كما أن الدراسات التي تناولت موضوع المساعدات خاصة ما بعد أوسلو لم تعط األهمية الكافية 

ألبعاد الجانب المؤسساتي من حيث البناء والتطوير إلدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية، بيد 

ه الدراسة إضافة أن هذه الدراسة تركز على هذا الجانب المؤسساتي بشكل مباشر، آملة أن تمثل هذ

وتوفر هذه الدراسة جانبا متواضعا من المعرفة في حقل . لمجموعة الدراسات ذات االهتمام المماثل

المساعدات الوطنية الفلسطينية، بما يقود إلى توسيع إدراك المسئولين والموظفين في مؤسسات 

 محايدين غير ادييناقتصالقطاع العام ألهمية البناء المؤسساتي، خاصة وأنها تستهدف خبراء 

وتشكل هذه الدراسة أهمية بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية  .متحيزين في إجاباتهم ألي جهة كانت

من حيث تحليل وإظهار مستوى البناء المؤسساتي المتعلق بإدارة ملف المساعدات لدى السلطة 

ما تكسب هذه ك. ا الملفومن ثم تقديم مقترحات مؤسسية لتطوير إدارة هذ. الوطنية الفلسطينية

الدراسة الباحثة المعرفة واإلطالع الالزمين لتطوير مهاراتها وقدراتها في التحليل والتقييم، 

وتساعدها على تكوين نظرة شمولية تساهم في تطوير مهاراتها وقدراتها على المشاركة بفاعلية 
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خاصة وأنها تعمل في نفس ومهنية عالية في تطوير إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية 

  . مجال البحث

  

  أهداف الدراسة  4.1

  

  :استندت الدراسة الى مجموعة من االهداف الرئيسية والفرعية، وهي

  

التعرف  على مقترحات الخبراء االقتصاديين لتحسين البنية المؤسسية : الهدف الرئيسي •

  . الخاصة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية

  

  : فتمثلت فيما يأتياألهداف الفرعيةأما  •
 

o التعرف على ما يمكن أن يقدمه الخبراء االقتصاديين من مقترحات في إطار: 
 

  اإلستراتيجيةالخطة  

  الهيكل التنظيمي  

  الرقابة 

  التنسيق بين الجهات المختلفة 

 التعاون مع الممول  

 الحد من تأثير سياسات االحتالل 
 
o ومصادرها تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينيةحجم المساعدات التي دراسة  . 

o الجهات ذات العالقة في إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينيةالتعرف على  . 

o  دراسة التعدد في اآلليات التي من خاللها توزع المساعدات على الفئات المستهدفة من

 .قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

o غياب التنسيق بين الجهات ذات العالقة بإدارة ملف توضيح اإلشكاليات الناتجة عن 

  .المساعدات الوطنية الفلسطينية

  

  فرضيات الدراسة 5.1

  

  :تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية
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في إجابات المبحوثين ) α<=0.05( الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقة ب

 :الفلسطينية تعزى لمتغيرات
 

o الجنس. 

o التخصص. 

o الخبرة. 

o المسمى الوظيفي.  

o  مكان العمل"المؤسسة." 

o فئة العمر . 

  

    حدود ومحددات الدراسة 6.1

  

  :تمثلت حدود ومحددات الدراسة فيما يأتي

  

د من الخبراء االقتصاديين سوف تقتصر عينة هذه الدراسة على عد :الحدود البشرية •

العاملين في الجامعات والمؤسسات الرسمية ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات 

وفي نفس الوقت ارتأت الباحثة بعد استشارة عدد من االستشاريين ذوي . الدولية والمانحين

 العالقة والمحكمين إضافة عدد من الخبراء وأصحاب الخبرة العاملين في مجال البناء

والذي صادف أن جزءا منهم أحد درجاته العلمية اقتصاد  المؤسسي والمساعدات الفلسطينية

أما بالنسبة لموضوع الدراسة، فتم تحديده على . وذلك إثراء لنتائج الدراسة بصورة عامة

وجه الخصوص بالمساعدات االجتماعية وذلك حتى يتم تركيز الجهود البحثية على الجوانب 

علما أنه في بداية الدراسة تم الحديث عن المساعدات بشكل عام . عالقةالمؤسسية ذات ال

 . ولكن بعد ذلك تم تحديد تعريف المساعدات بالمساعدات االجتماعية

تم إجراء هذه الدراسة في الضفة الغربية نظرا لصعوبة وصول الباحثة  :الحدود المكانية •

 النتائج على كل من غزة والضفة نظرا إلى قطاع غزة ولكن يمكننا من الناحية العملية تعميم

 . لتشابه البناء المؤسسي وطريقة المعالجة لملف المساعدات في كال المنطقتين

تغطي هذه الدراسة إدارة ملف المساعدات منذ قيام السلطة الوطنية وعلى : الزمنيةالحدود  •

 2008 و حتى 1994وجه التحديد منذ عام 
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  الفصل الثاني 

______________________________________________________  

  االطار النظري
  

   مقدمة1.2

  

يتكون هذا الفصل من ثالثة أجزاء، يتناول الجزء األول مفهوم البناء المؤسسي من ناحية نظرية من 

حيث خصائصه وأركانه، ويتناول الجزء الثاني مفهوم المساعدات بصورة تفصيلية من حيث 

رتها، معايير االستحقاق، البرامج والمشاريع الخاصة بها، أما الجزء الثالث أنواعها، طريقة إدا

فيتحدث عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية في مجال البناء المؤسساتي وإدارة المساعدات 

 . وذلك إللقاء الضوء عليها ولالستفادة منها
 

    البناء المؤسسي 2.2

  

  .رتبط بالبناء المؤسسيفيما يأتي تلخيص لالطار النظري الم
 

  : مفهوم المؤسسة.1.2.2

  

نظام اجتماعي نسبي وإطار تنسيقي عقالني بين أنشطة مجموعة من "ينظر للمؤسسة باعتبارها 

 مشتركة وتنتظم عالقاتهم أهدافالناس تربطهم عالقات مترابطة ومتداخلة يتجهون نحو تحقيق 

".  محددة السلطة والمسؤولية وظيفية ذات خطوطإداريةبهيكلية محددة في وحدات 

)Shahwan,2003 (المنشاة حيث تعمل أومصطلح رديف للمنظمة "العدلوني المؤسسة  واعتبر 

على تلبية الحاجات اإلنسانية بطريقة منظمة ذات نسق معين يوجهها وتنظم وتدار المؤسسات التي 

  )2002العدلوني، (".تلبي حاجات المجتمع بطرق مختلفة وألغراض مختلفة
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  : مفهوم العمل المؤسسي.2.2.2

  

ويمثل العمل المؤسسي شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس أو ما يطلق عليه العمل 

وممارسته ) Team Work(، والميل لقبول العمل الجماعي )Collaborative Work(التعاوني 

 وأركان وقيم ادئومبشكال ومضمونا، نصا وروحا، وأداء العمل بنسق منظم قائم على أسس 

  ).2002العدلوني، . (")Organized Work(تنظيمية محددة 
  

بأنه التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات متخصصة، ولجان "ويمكن تعريفه أيضا 

وفرق عمل، بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس اإلدارة، أو اإلدارات في دائرة اختصاصها، 

  ).2007ابن عطية، ". (مل المؤسسيمبدأ الشورى، الذي هو أهم مبدأ في العأي أنها تنبثق من 

  

 وقيم مهمة ويمتاز بمزايا عدة عن العمل الفردي، منها لمبادئويعتبر العمل المؤسسي ترجمة عملية 

  .أنه يحقق صفة التعاون والجماعية، التي حث عليها القران الكريم، والسنة النبوية

  

  : في العمل المؤسسيللبدءهمة  عناصر وصفات م.3.2.2

  

 الجماعية ومن العفوية إلى إلىإن العمل المؤسسي ذو أهمية بالغة ألنه ينقل العمل من الفردية 

التخطيط ومن الغموض إلى الوضوح ومن محدودية الموارد إلى تعددية الموارد، ومن الوضع 

 والعناصر ألي جهة تريد أن العرفي إلى الوضع القانوني، وال بد أن تتوفر مجموعة من الصفات

االنفتاح، والنضوج، والعزم والتوكل على اهللا، والتفكير االيجابي، : تبدأ بالعمل المؤسسي، من أهمها

العدلوني في كتابه العمل المؤسسي على أهمية توفر عشرة  والمهارات اإلشرافية الالزمة، وقد ركز

  : يليعناصر للبدء في رحلة البناء المؤسسي، وأوردها كما

  

 .وضوح الفكرة التي قامت من اجلها المؤسسة •

 .مشروعية المؤسسة والحصول على الترخيص القانوني لبدء العمل وفق شروطه •

 .وجود قيادة مؤهلة ومحترمة وقادرة ومتحمسة ومتفرغة لهذا العمل •

 من مصادر تمويل ذاتية ومتنوعة ومستمرة، مع الحفاظ على ة كافيموارد بشريةتوفر  •

 .لية بالتصرف، ووجود نظام مالي ومحاسبي دقيقاالستقال

 .إيجاد سمعة جيدة للمؤسسة، في نظر العاملين بها والمتعاملين معها وفي نظر منافسيها •
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قدرة المؤسسة على اتخاذ قراراتها دون تدخل خارجي، وتحقيق أهدافها، والتغلب على  •

 . الصعوبات، وإجبار اآلخرين على مسايرتها

 . لعاملين األكفاء المنجزين والمتحمسين والمقتنعينجذب عدد كاف من ا •

 عمل محددة وواضحة ومتفق عليها وموثقة ومدونة ومعروفة لكل وأنظمةوجود لوائح  •

 .الجهات المعنية والمتعاملة مع المؤسسة، ومتناسبة مع أهدافها

ي وجود خطط وبرامج محددة وواضحة ومدروسة ومتفق عليها ومعروفة للجهات المعنية الت •

 . ستتعامل معها المؤسسة

.  من سالمة التخطيط والتنفيذللتأكدوجود نظام للرقابة والمتابعة والتقويم المستمر  •

 ) 2002العدلوني، (
 

  : مميزات وخصائص العمل المؤسسي.4.2.2

  

إن مجرد ممارسة العمل من خالل مجلس إدارة، أو من خالل جهة معينة، ال ينقل العمل من كونه 

إلى عمل مؤسسي، فكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية التي لها لوائح وأنظمة، عمال فرديا 

ومجالس وإدارات، وجمعيات عمومية، إنما تمارس العمل الفردي، إذ أن المنظمة أو الجمعية ال 

تعني إال فالنا من الناس، فهو صاحب القرار، والذي يملك زمام األمور والتصرف بالموارد، وهذا 

بالتالي تكمن أهمية ). 1999بالل، . ( المشاركة الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسيينقض مبدأ

  :يلي العمل المؤسسي في مجموعة من السمات والخصائص، التي تجعله مميزا، منها ما

  
 .ثبات العمل واستمراره مع الحفاظ على تراكم الخبرات والتجارب والمعلومات" •

اذ القرارات المصيرية المتعلقة بالمؤسسة، حيث يزيد االعتماد عدم تفرد القائد أو القيادة باتخ •

 . المساعدةواألبحاثعلى الجهات المتخصصة التي تقدم الدراسات 

 مجموعة من نظم العمل إتباعالحفاظ على االستقرار اإلداري والمالي للمؤسسة وذلك من خالل  •

 .يتفق ورؤية المؤسسة، تعمل على األهداف والوسائل بما )وإجراءاتسياسات وقواعد (

 أدائهم التي يتمحور حولها والمبادئالتزام جميع العاملين في المؤسسة  بمنظومة من القيم  •

 .واإلنسانيةوسلوكهم وعالقاتهم الوظيفية 

 وتقدم أفضل األرباح نسبة من أعلى التي تحقق اإلدارية والنظريات األساليب أفضلاختيار  •

 . مستوى للخدمات

 سياسة متطورة في االختيار إتباع الموارد البشرية وذلك من خالل ضلبأفدعم المؤسسة  •

 . والتدريب تحقيقا للتنمية المهنية المستمرةالتأهيل منهجي في أسلوب وإتباعوالتوظيف 

 وفي حال دخول والطوارئجاهزية المؤسسة في تقديم القيادة البديلة في وقت الضرورة  •

  )2002العدلوني، ".(ي التغيير والتبديل أو حالة طارئة تستدعأزمةالمؤسسة في 
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  : البناء المؤسسي ومكوناته األساسية.5.2.2

  

كما أن أي بناء ال يقوم إال إذا ارتكز على أركان أساسية متينة، وكلما كانت هذه األركان قوية كلما 

لمنظمات، كان البناء قويا مؤديا إلى االرتفاع واالرتقاء طبقة بعد أخرى، فكذلك بناء المؤسسات، وا

وبالنظر إلى ما ورد من تعريفات حول مكونات البناء . ال تقوم إال على أركان أساسية متينة

  :المؤسسي، نستطيع حصر وتلخيص وتعريف مكونات البناء المؤسسي فيما يلي

  

 :البناء التنظيمي. 1.5.2.2
 

م واإلدارات، لكل منظمة بناء تنظيمي، يوضح تقسيم النشاطات واألعمال والواجبات واألقسا

وتستلزم عملية البناء التنظيمي، تحديد أهداف المنظمة، ثم تحديد أوجه النشاطات المختلفة في العمل 

المطلوب، وتحديد العمليات المطلوبة في كل نشاط وتجميعها في وحدات إدارية، وتحديد الوظائف 

ليها، وتعيين األفراد في كل عملية، مع تحديد واجبات كل وظيفة، والمؤهالت المطلوبة في شاغ

وتكليفهم بالوظائف المطلوبة ومنحهم السلطات الالزمة، لكي يتمكنوا من ممارسة الواجبات الملقاة 

الصباب، . (على عاتقهم، وتحديد العالقة بينهم مع توفير التسهيالت واإلمكانيات الخاصة بالعمل

2003.(  

  

اإلطار الذي يرشدنا إلى الطرق التي يتم فيها  ":ويشير ابن حبتور إلى أن الهيكل التنظيمي ما هو إال

توزيع الواجبات على األفراد، والطرق التي يتجمع فيها األفراد معا في أقسام ووظائف المنظمة، 

والهيكل هو الذي يعكس خارطة المنظمة كما أنه التصميم الرسمي الذي يقرر العالقات ويحدد عدد 

  ).2004تور، ابن حب" (المستويات في السلم التنظيمي

  

وما يتطلبه الهيكل التنظيمي من وضوح التصميم والمفهوم الذي بني عليه، ووضوح األدوار 

باإلضافة إلى وجود المناخ التنظيمي، . والمسؤوليات والصالحيات وجهة المساءلة والمكافئة

ع األداء والمتمثل في درجة جيدة لالستقاللية والحركة الذاتية، ووجود اعتبارات لإلبداع وتشجي

). 2001عبد الكريم والمحياوي، .(الجيد، مع الشفافية والصراحة في النقد، والنقد الذاتي البناء

والهيكل التنظيمي يفرض على المؤسسة وجود عدد من المدراء الكفوئين القادرين على أن يجمعوا 

 مسؤول رئيسي في أيديهم كل خيوط النجاح واالبتكار، والتجديد االستراتيجي، كما يتطلب وجود

يعمل بين المدراء، ويستوعب نشاطاتهم، ويرصد حركاتهم لغرض هيكلة الوظائف، ووضع العربة 

  )2004ابن حبتور، .(على السكة بدقة
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بناء على ما سبق، يتضح أن أهمية البناء التنظيمي تكمن  في كونه أداة رئيسية تساعد اإلدارة على 

وهو يوفر اإلطار الذي .  أهداف متفق عليها مسبقاتنظيم وتنسيق جهود العاملين للوصول إلى

. يتحرك فيه األفراد، ومن خالله يتم التوحيد أو التفاعل بين الجهود واألنشطة المختلفة في المنظمة

كما يساهم البناء التنظيمي في تحقيق أهداف المنظمة بأقل تكلفة وذلك من خالل توزيع الموارد 

  ).1999مرهضي،ال.(المادية والبشرية بشكل أمثل
 

 الكفاءة المؤسسية . 2.5.2.2
 

فاعلية المنظمة في استخدام مواردها المتاحة لتحقيق أهدافها بشكل " وتعرف الكفاءة المؤسسية بأنها

، إذ تعني الكفاءة إنجاز )Efficiency(، والكفاءة )Effectiveness(وهناك فرق بين الفاعلية . أمثل

وتركز الكفاءة على مفهوم االستفادة ). المدخالت( استخدام للموارد بأقل) المخرجات(النتائج المحددة 

أما الفاعلية فهي مصطلح يتعلق بتحقيق األهداف كما أنه . القصوى من الموارد المتاحة بأقل تكلفة

يعني التأكد من أن استخدام الموارد المتاحة قد أدى إلى تحقيق الغايات والمقاصد واألهداف المرجوة 

  ). 2007غالبي و إداريس، ال". (منها

  

، وأما الكفاءة )Doing right things(أما المرهضي فعرف الفاعلية بأنها عمل األشياء الصحيحة، 

وكل هذه  .)1999المرهضي، ). (Doing things well(فتعرف بأنها عمل األشياء بشكل جيد

 فاعلية التخطيط ،وفاعلية :وتتضمن الكفاءة المؤسسية.المعاني مقصودة في تعريف الكفاءة المؤسسية

    .التنفيذ، وفاعلية التقويم، وفاعلية االتصاالت

  

وضع الخطط واألهداف واالستراتيجيات ألنشطة المنظمة المستقبلية، : أما فاعلية التخطيط فتشمل

مع القدرة والكفاءة والمرونة في التخطيط، وتوجيه الموارد المحدودة، لتنفيذ األنشطة اإلستراتيجية 

   .نظمة، واستيعاب المستجدات البيئية المختلفة، وشموليتها لكافة الفئاتللم

  

قدرة المنظمة على تنفيذ األنشطة والبرامج بدقة وقوة وكفاءة، وامتالك : وأما فاعلية التنفيذ فتشمل

نظام تطبيقي صارم، مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات المحيطة بالمؤسسة، والتخطيط للعمل، 

   .التخطيط فقط، مع توفر ضمانات كافية للتنفيذ الجيدوليس عمل 

  

القدرة على متابعة تحقيق األهداف، ووضوح المعايير : أما فاعلية الرقابة والمتابعة، فتشمل

والمقاييس، كأساس للرقابة، ووجود نظام واضح وفعال للرقابة، مع وضوح آلية المتابعة الميدانية 
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: أما فاعلية االتصاالت، فتشمل .يح المسار عند اكتشاف الخللوالدورية للعمل، والقدرة على تصح

انسيابية حركة المعلومات من القمة إلى القاعدة، ووضوح طرق االتصال داخل المؤسسة، ووجود 

 .مناخ مشجع على المشاركة واالتصاالت المفتوحة، ودعم وإسناد قيادة المنظمة لنظم االتصاالت

  ).2002 العدلوني،(
 

 :لقيادة الفاعلةا. 3.5.2.2

  

ويقصد بها قدرة القيادة على ابتكار الرؤى البعيدة، وصياغة األهداف، ووضع االستراتيجيات، 

والقيادة الفاعلة هي التي تصوغ الرؤى للمستقبل، .وتحقيق التعاون، وتحفيز الطاقات، من أجل العمل

ستراتيجية راشدة في اتجاه آخذة في االعتبار المصالح المشروعة لجميع األطراف المعنية، وتضع إ

تلك الرؤى، مع ضمان دعم مراكز القوة الرئيسة للعمل من حولها، إليجاد الدافع للتحرك إلى األمام 

 .)2005عقيلي،(باتجاه تحقيق األهداف

  

والقيادة في مفهومها العام، ال تهتم بالنظام والنمطية، بقدر ما تهتم بالحركة والتغيير، لذا فهي تركز 

تحديد االتجاه والرؤية، وحشد القوى تحتها، والتحفيز وشحذ الهمم :  عمليات رئيسية، هيعلى ثالث

والبد أن يمتلك الفريق القيادي في المنظمة مهارات قيادية وإدارية . من أجل تحقيق تلك الرؤية

وكفاءة جيدة في مجال وضع االستراتيجيات، وأن يكون حساسا للمتغيرات المؤثرة على المنظمة، 

 وضوح في األولويات والخطط التنفيذية، والتطوير المستمر للكوادر العاملة في المؤسسة مع

  ).2002العدلوني، (
 

 :إدارة الموارد . 4.5.2.2

  

  .فيما ياتي تلخيص ألهم ما يتعلق بادارة الموارد بحسب هذه الدراسة
 

 :إدارة الموارد البشرية. 1.4.5.2.2

  

تحسين التوافق واالنسجام بين األفراد في الوظائف :  السعي ألجلال بد إلدارة الموارد البشرية من

وإدارة الموارد البشرية هي إحدى الوظائف أو اإلدارات األساسية . أو األعمال داخل المنشأة

والرئيسية في كافة أنواع المنظمات، محور عملها جميع الموارد البشرية التي تعمل في المنظمة  

استقطاب : وقيادة العاملين لتحقيق أهداف المؤسسة؛ فالتوظيف يشملمن خالل عملية التوظيف، 

واختيار العاملين، والقيادة تعني تهيئة الظروف التي تمكن العاملين من األداء، ثم تقويم األداء لتحديد 
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االحتياجات التدريبية والتطويرية، ومكافأة األداء المتميز، وتحفيز العاملين لمزيد من التفوق في 

  .ءاألدا

  

والعنصر البشري يعد من أثمن الموارد التي تمتلكها المنظمة؛ ألن قوة أي منظمة تستمد من قوة 

العاملين فيها، ال من قوة خططها أو لوائحها وأنظمتها، أو مواردها المالية، وال سيما إذا وجدت 

  ).2005عقيلي،  (القوة البشرية المدربة، التي تستطيع تسخير هذه اإلمكانات لتحقيق أهداف المنظمة

  

وتشمل إدارة الموارد البشرية توفر المعايير الواضحة في اختيار الموظفين و في قياس فاعليتهم 

وكفاءتهم، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات والتعاون مع بعضهم في اإلدارات واألقسام مع الدقة في 

  . المنظمةتحديد وتنفيذ برامج التدريب، وتحقيق أعلى درجات الرضا الوظيفي في

  

  إدارة الموارد المالية . 2.4.5.2.2

  

تأتي أهمية الموارد المالية في الدرجة الثانية بعد أهمية الموارد البشرية؛ ألن العنصر البشري، هو 

ذلك النشاط الذهني الذي يختص " الذي يسخر المال في أغراضه المختلفة، واإلدارة المالية تعني

 ومن ابعة لحركتي الدخول والخروج لألموال الحالية والمرتقبة إلىبعملية التخطيط والتنظيم والمت

   ). 2008مفكرة اإلسالم،.("المنظمة

  

 أن الفلسفة الرئيسية التي تقوم عليها اإلدارة المالية هي تعظيم تدفق المال ،ويتضح من ذلك التعريف

تى تقوم اإلدارة المالية وح .إلى داخل المنظمة، بحيث يكون أكبر من المال المتدفق خارج المنظمة 

  :مية، وهذه األسئلة بالترتيب هيبهذا الدور فعليها أن تجيب على ثالث أسئلة غاية في األه

  

  ما هي االستثمارات طويلة األجل التي على المنظمة مباشرتها ؟ •

من أين ستحصل المنظمة على التمويل طويل األجل لتتمكن من مباشرة هذه االستثمارات  •

  ؟  طويلة األجل 

 كيف ستدير األنشطة المالية اليومية للمنظمة؟ •

  

وتشمل إدارة الموارد المالية، وجود خطة واضحة لتوفيرها في المنظمة مع وضوح الموازنات بما 

يحقق الخطط التنفيذية، ودقة نظم المحاسبة وضبط المصروفات وإدارة مالية تؤكد الجدوى من 

  ).2000مخامرة وسالم، (  لمؤشرات الماليةالمشروعات مع وجود نظام مالي فعال يرصد ا
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 :الكفاءة التسويقية. 5.5.2.2
 

ويقصد بها وجود الخطط التسويقية والترويجية ألنشطة المنظمة ومشروعاتها، مع وجود برنامج 

فعال لتكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات الخارجية، ووجود شبكة متينة من العالقات 

 على احتياجات الفئات المستهدفة، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور مقارنة المؤسسية، والتركيز

باآلخرين، ووجود قاعدة بيانات شاملة عن العمالء وسائر المستهدفين، مع المعرفة الشاملة 

بالمنافسين والمؤثرين على أنشطة المنظمة، ومعرفة وافية عن طبيعة ونوعية خدماتهم وتميزهم، 

ر، وترتيبها حسب األهمية، ومعرفة البيئة الحكومية واالجتماعية المؤثرة ومعرفة قطاعات الجمهو

  ).2002العدلوني،  ( على أداء المنظمة، ومعرفة مدى تقبل الجمهور للخدمات المقدمة من المنظمة
 

 :أنظمة وأساليب العمل. 6.5.2.2

  

 أهدافها، وتتكون هي مجموعة السياسات والقواعد واإلجراءات التي تحكم نشاط المنظمة لتحقيق

  :من

  

وقد درج على تسميتها باللوائح، وهي المقررات واألحكام  ):Policies(السياسات •

الشمولية، التي تعتمدها اإلدارة العليا في المنظمة، بما في ذلك وضع معايير األداء وحدود 

التصرف في كل نشاط من أنشطة المنظمة، ويتم االستناد إليها، وفي إطارها، ووضع 

  . تماد، قواعد وأساليب وإجراءات العمل لكل نشاطواع

وهي أسس ومبادئ ثابتة تتعلق بنشاط محدد،        ):Rules & methods(القواعد واألساليب  •

وتنبثق من السياسات وتنطبق على اإلجراءات، وهي معايير عملية وتنفيذية، تحدد كيفيـة             

ت وتوجيهات، وتحـدد    التصرف في تطبيق اإلجراءات والقواعد واألساليب تضيف تعليما       

الوسائل والتقنيات المستخدمة لتسهيل العمل في ظرف معين، والقيود والحدود الموضوعة           

ويمكن للقواعد واألساليب أن تتطور بتطور المنظمة دون أن يحـصل أي            . لهذا االستخدام 

 تتأثر بتطـور هـذه الـسياسات وتـنعكس علـى            - حتما -تغير في السياسات، إال أنها      

 .اإلجراءات

وهي سرد الخطوات اإلجرائية المطلوب إتباعها والتقيد بهـا       ):procedures(اإلجراءات   •

كلما نشأت نفس الحاجة إلى تحقيق عمل أو هدف من أهداف المؤسسة، ويتم سردها حسب              

تتابع العمل الفعلي، مع ذكر وسائل وأدوات العمل المستخدمة، والربط بين الخطوات دون             
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 تسمية المسئول عن تنفيذ كل خطوة، ويجب أال تخرج عن إطار            ازدواجية وال ثغرات، مع   

  .السياسات والقواعد واألساليب المعتمدة

هي التي تمثل عمال مسئوال، في سلسلة العمليات التي يتكـون منهـا              ":steps"الخطوات   •

اإلجراء، وتشمل كل خطوة تحديد الشخص المسئول عن العمل بشكل واضـح ال يتـرك               

ير، أو التهـرب مـن المـسؤولية، مـع تحديـد العمـل واألدوات               مجاال لسوء التفـس   

وقـد تبنـى     ).2003الـصباب، .( المستخــدمـــة لتنفيـــذه من نماذج وأجهزة    

العدلوني ما طرحه ماكينزي أحد العلماء المشاهير لتحديد أركان البناء المؤسسي، حيـث             

رفت أفكاره بمنظومة    قواعد أو أركان أساسية ال تستغني عنها أي مؤسسة، وقد ع           7حدد  

)7-S’s(حيث تمثل األحرف األولى من الكلمات السبع التالية ،:  

  
o " تبني منظومة من القيم والمبادئ)shared- Values (يتمحور حولها عمل المؤسسة. 

o  إستراتيجيةوجود)  strategy  (واضحة ومحددة للمؤسسة. 

o  بناء هيكل تنظيمي )Structure (وإستراتيجيتهامؤسسة متين يتناسب مع طبيعة ال . 

o  تبني نمط أو أسلوب إداري )style of management (يتناسب مع رؤية المؤسسة. 

o  وضع أنظمة عمل)System (دقيقة ومرنة تتناسب مع عمل المؤسسة. 

o  استقطاب كوادر بشرية(Staff)ذو نوعية متميزة تتناسب مع مهمة المؤسسة . 

o  تنمية مستمرة للمهارات)Skills ( مة ألداء عمل المؤسسةالالز) ." ،2004العدلوني( 

  

  : المرافق العامةفهوم م. 6.2.2

  

 المرفق العام هو منظمة عامة تباشر من السلطات واالختصاصات ما على أنالعميد هوريو أكد 

 القول بأن إلىوالعميد ديجي يذهب  .تكفل به القيام بخدمة تسديها للجمهور على نحو منظم مطرد

 يكفله وينظمه ويتواله الحكام على اعتبار أن االضطالع بأمر أنو كل نشاط يجب المرفق العام ه

هذا النشاط ال غنى عنه لتحقيق التضامن االجتماعي ولتطوره، وأنه ال يمكن تحقيقه على أكمل وجه 

مشروع ذو نفع عام " روالن المرفق العام بأنه األستاذويعرف .إال عن طريق تدخل السلطة الحاكمة

إلدارة العليا للحكام ويهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم خاضع ل

  ."وجود مشروعات خاصة تحقق هذه األغراض ويخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة

  

مرفق عام يتمتع بذمة ماليه مستقلة ويعرفها العميد هوريو بأنها مرفق عام : المؤسسة العامة •

، روالن شخص معنوي من أشخاص القانون العام . المعنويةمتخصص ومتمتع بالشخصية 

   .يخصص موارد ألداء خدمة أو خدمات عامة إلشباع حاجات خاصة بسكان إقليم الدولة
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واالعتبارية هي أحد لمؤسسة العامة شخص معنوي اعتباري  ا:أركان المؤسسة العامة •

 على إليهاينظرون ضاء، وأركان المؤسسة العامة، وهذا الركن محل اجماع في الفقه والق

 القانون العام متخصص في عمل معين وتدير غالبا أشخاص شخص قانوني عام من أنها

المؤسسة العامة و.  سواء أكانت الدولة أم غيرهاإقليميةمرفقا عاما وتخضع لوصاية هيئة 

  ).1978كامل ليله، . (الرقابة على المؤسسات العامة و.متخصصة في نشاط معين

  

  :الفلسطينيةلمساعدات االجتماعية الحكومية إدارة ا  3.2

  

  :فيما يأتي تلخيص ألهم ما يتعلق بإدارة المساعدات االجتماعية الحكومية الفلسطينية

  

  : مقدمة.1.3.2

  

، 2000 تعميقا لألزمة االقتصادية التي تعاني منها األراضي الفلسطينية منذ العـام      2006شهد العام   

ي المتواصل المفروض عليها، ونتيجة إلجراءات القمع التي اتخـذتها          وذلك نتيجة للحصار اإلسرائيل   

إسرائيل في مواجهة االنتفاضة الفلسطينية، والتي شملت تقطيع أوصال الـضفة الغربيـة، وإعاقـة               

وكذلك التخريب الممـنهج لمـوارد      . الحركة من خالل عشرات، بل مئات الحواجز الثابتة والطيارة        

وقد نتج عن ذلك تراجع حاد في مستويات المعيـشة، وارتفـاع فـي              . ةالفلسطينيين العامة والخاص  

وزيادة في اعتماد الفلسطينيين على برامج المساعدات المقدمة من جهـات           . معدالت البطالة والفقر  

  )2007ماس، .( محلية ودولية

  

شـمل   فهو الحصار المشدد الذي فرض على السلطة الفلسطينية، والذي           2006أما الجديد منذ العام     

إيقاف التعامل المباشر معها من قبل الدول المانحة، وحجز الضرائب والرسـوم الجمركيـة التـي                

والذي نتج عنه عجز الحكومة عن توفير رواتب        . تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية     

 موظفيها بشكل منتظم، وأدى كذلك إلى إيقاف برامجها ومـشاريعها التطويريـة، وشـلل بـرامج               

  . مساعداتها االجتماعية

  

وفي ظل هذه الظروف جرى البحث عن بدائل لتقديم الدعم للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع                

 Temporary(ومن هذه البدائل اآللية الدولية المؤقتة . غزة، بما يضمن التخفيف من آثار الحصار

International Mechanism(ة الفلسطينية قنوات للدعم بديال ، واعتماد المؤسسات الدولية واألهلي

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إضعاف مؤسسات السلطة         . عن مؤسسات السلطة الوطنية الرسمية    
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وبالتـالي  .  اجتماعيا واقتـصاديا   المهمشةبصورة عامة، وشل قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها للفئات         

ل برامجها اإلصالحية الهادفة إلى تحـسين       شلل شبه تام لبرامجها في كافة المجاالت، بما فيها تعطي         

أدائها، وتحسين خـدماتها، بمـا فيهـا جوانـب عملهـا فـي ميـدان رعايـة األسـر الفقيـرة                      

  .)PCBS,2006.(والمهمشة

  

 درجة االنكشاف القصوى التـي      2006لقد أظهر الحصار المشدد على السلطة الفلسطينية منذ العام          

إن هـذه   .  عن توفير االحتياجات األكثر أساسية لمواطنيـه       يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وعجزه    

الدرجة من االنكشاف نتيجة منطقية لتراث طويل من غياب الدولة المستقلة والخـضوع الحـتالل               

الـسهل،  . (طويل األمد تسبب في إضعاف البنية المؤسساتية العامة للمجتمع، وفي إفقار شامل لـه             

2006.(  

  

  : 2006م القطاع االجتماعي  قبل العام  البرامج الحكومية لدع.2.3.2

  

تخصيصا في إطار  إحدى أجهزة السلطة التنفيذية التي تؤدي دورا تعتبر وزارة الشؤون االجتماعية

االجتماعية األساسية للدولة الفلسطينية  تكاملي مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية إلرساء القواعد

مستوى معيشته لضمان الحياة الكريمة لإلنسان  ورفعوفق أسس حديثة لبناء المجتمع السليم 

واألمن االجتماعي لكل أسرة فلسطينية وصوالً   وتتمثل رؤيتها في تحقيق التنمية الشاملة.الفلسطيني

تمييز عرقي أو جنسي أو عقائدي أو طائفي في إطار   االجتماعي وعلي أسس المساواة دونلرفاه

الرسمي والغير رسمي، ولوزارة الشؤون االجتماعية مديريات  عملية تنسيقية شاملة ما بين القطاع

الشؤون االجتماعية، . ( مستحقيهاكافة إلىلوصول لومكاتب فرعية في كافة محافظات الوطن 

  :ويتم تنفيذ أبرز البرامج االجتماعية من خالل وزارة الشؤون االجتماعية وهي). 2008

  

  :شديد الاالجتماعيبرنامج حاالت العسر . 1.2.3.2

  

وهو برنامج قائم منذ  قيام السلطة، وتركز وزارة الشؤون االجتماعية من خالل هذا البرنامج علـى        

استهداف الفئات المهمشة اجتماعيا، مثل األسر التي ترأسها نساء، واألرامل والمطلقات، واأليتـام،             

بق بـين التهمـيش     يوجـد تطـا    وبالتأكيد فإنه ال  . وكبار السن، والذين يعانون من المرض المزمن      

االجتماعي والتهميش االقتصادي، أي أن هذه الفئات المهمشة اجتماعيا ليست هي األكثر فقرا فـي               

: الميدانية، حيث بلغت نسبة التضمي، خطأ التـضمين       وقد أكدت ذلك الدراسات     . المجتمع الفلسطيني 

الطارئة علـى العـدد     يحسب من خالل قسمة عدد األفراد غير المحتاجين الذين يتلقون المساعدات            
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أما خطأ نقص التغطية يحسب من خـالل نـسبة األفـراد            . اإلجمالي لألفراد الذين يستفيدون منها    

يعرف المحتاج في هذا التقرير على أساس تلك الفئة         . المحتاجين الذين ال يتلقون المساعدات الطارئة     

في حين بلغت نسبة نقص التغطية       بالمائة،   47.9 لنسب الفقر    الفقيرة قبل تلقي المساعدات الطارئة،      

 بالمائة  37.3 بالمائة من الفئات المحتاجة ال تتلقى المساعدات، علما بأن           47.2 بالمائة، أي أن     47.2

   ).2007مدير عام المساعدات، .(من إجمالي المساعدات الطارئة يستفيد منها غير المحتاجين

  

 من خالل هـذا البرنـامج علـى تـوفير           وتركز برامج الدعم االجتماعي في األراضي الفلسطينية      

االحتياجات اآلنية والطارئة لألسرة الفلسطينية، وهي ضعيفة التحسس للتباين في مجتمع الفقراء من             

كان مخططا لهذا لبرنامج أن يتقلص تدريجيا لصالح برنـامج تنمـوي             .حيث الموارد المتوفرة لهم   

ن البرنامج الجديد بسبب قلة التمويـل، تقـرر   يدعى الحماية االجتماعية، لكن مع تراجع التوقعات م 

اإلبقاء على البرنامج القديم، ومراعاة التقاطع في االستفادة من البرامج المختلفة المقدمة مـن قبـل                

  )2008المدير التنفيذي لبرنامج الحماية االجتماعية، . (وزارة الشؤون االجتماعية

  

 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غـزة،         47 علماً أنه مسجل حاليا في برنامج الحاالت الصعبة       

وقد تتلقى األسرة   ). الخ.. نقدية، عينية، تأهيل، تأمين صحي،      (وتتلقى هذه األسر مساعدات متنوعة      

  )2007مدير عام المساعدات والتأهيل األسري، . (نوعا واحدا أو أكثر من المساعدة
 

نقص التمويل، وبقيت كذلك معظـم العـام         بسبب   2005في أواخر عام    وقد تم تجميد هذه الدفعات      

 وذلك بسبب التطورات السياسية والحظر الذي تم فرضه على السلطة الفلسطينية خالل ذلك               2006

 اآلليـة  بصرف بعض الدفعات إلى هذه األسر مـن خـالل            األوروبيةو قد قامت المفوضية     . العام

، و هي آلية بديلة تم إنشاؤها )Temporary International Mechanism) TIMالدولية المؤقتة 

 في مناطق السلطة الفلسطينية من دون المرور من خـالل الـوزارات             الحيويةلتمويل المشروعات   

وقد قدمت اآللية المؤقتة ما مجموعه خمـسة        . ، أي تجاوز العالقة المباشرة مع الحكومة      الفلسطينية

 مـن   35,699لحـوالي    (2006 خالل عـام     أسرة شيكل لكل    1000 األولى الدفعة بلغت   –دفعات  

 فقد صرفت اآللية المؤقتة ثالث دفعات أخرى بلغت كـل           2007أما في عام    ). حاالت العسر الشديد  

باإلضافة إلى دفعة   )  أسرة من حاالت العسر الشديد     35,699لحوالي  ( شيكل لكل أسرة     1000منها  

). ت العسر الـشديد    من حاال  41,000 لحوالي   2008 عام   في أسرة شيكل لكل    1500بلغت قيمتها   

وزارة .(الشهرية لهـذه األسـر    المستحقات  ومن المحتمل احتساب هذه المنح كجزء من مخصصات         

  ).2007الشؤون االجتماعية، 
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ولم يجر أي تغيير على شروط االستحقاق في هذا البرنامج أو على سلم المساعدات فيه خالل الفترة                 

لوزارة من مساعدات عينية أو غذائية هي عبارة عن         ومن الجدير بالذكر أن ما توزعه ا      . قيد البحث 

إعادة توزيع لمساعدة من جهات أخرى، إما من منظمات دوليـة مثـل برنـامج الغـذاء العـالمي          

فعلى سبيل المثال، قامـت وزارة الـشؤون        . ، أو من بعض المنظمات أو الدول العربية       واليونيسيف

 مـن   4,200 العـالمي علـى      برنامج األغذية غذائية من    بتوزيع طرود    2007االجتماعية في عام    

 دوالر  2,478,396 حـوالي    الغذائيـة  للطـرود    بلغت القيمة اإلجماليـة   وقد  . حاالت العسر الشديد  

 ).2007وزارة الشؤون االجتماعية،  (.أمريكي

  

  : برامج الدعم الحكومية الحالية إلى جانب البرامج المستمرة منذ قيام السلطة.3.3.2

  

 ببرنامج الحماية االجتماعية،    2006ن المحوريين في خطة الحكومة الفلسطينية للعام        تمثل البرنامجي 

وصندوق التشغيل، باإلضافة إلى االستمرار في البرامج الموجودة، والمتمثلة في برامج مـساعدات             

شغيل الطارئ مـن خـالل وزارة       األسر الفقيرة من خالل وزارة الشؤون االجتماعية، وبرنامج الت        

الحكومـة  ( قود وزارة العمل فريقا وطنيا مشكال من أطراف العمليـة اإلنتاجيـة الـثالث          العمل، ت 

  لإلشراف ومتابعة هذا البرنامج) والقطاع الخاص والمنظمات األهلية

  

وقد كان من الجلي خالل الفترة الماضية توجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحـو تطـوير بـرامج                 

الل سعيها إلى بلورة سياسة اجتماعية واضحة المعالم، وإصـالح          الحماية االجتماعية الرسمية من خ    

برامجها الخاصة برعاية الفئات المهمشة والضعيفة، وتوجهها نحو الدمج ما بـين البعـد االغـاثي                

 2006لكن العام . 2005وهو توجه يمكن رصده حتى العام    . والبعد التنموي في معالجة قضية الفقر     

صعيد، تمثل في تهميش السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها من قبل          شهد تراجعا حادا على هذا ال     

وتوجهات السلطة في هذا    . الممولين، واعتماد بدائل أضعفت كثيرا من هذا التوجه، أو أدت إلى شله           

 والتي جرى تجميدها،    2008-2006المجال كانت مضمنة في مسودة خطة التنمية متوسطة المدى          

ن على أثر فوز حماس في االنتخابات التشريعية، وفرض حـصار مـشدد             وإهمالها من قبل المانحي   

  ). 2007وزارة التخطيط،.(على حكومتها

  

  برنامج الحماية االجتماعية وحماية أفقر الفقراء. 1.3.3.2

  

 بإعداد تصور لتطوير برامج مـساعداتها، مـن         2005قامت وزارة الشؤون االجتماعية منذ العام       

: أنظر المذكرة التفسيرية الخاصة بـشبكة األمـان  ( برامج 9 الذي يضم خالل مشروع شبكة األمان   
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مـن  % 15-%10وبدأ العمل على برنامج الحماية االجتماعية، والذي يستهدف أفقر          ). 3.2(ملحق  

، وتعطى األولوية في هذا المشروع إلـى األسـر    ) ألف أسرة  55-45أي حوالي   (األسر الفلسطينية   

  : التالية

  

مـن  % 10ن أفقـر    لدخل، أو ذات دخل اقتصادي متدني، على أن تكون م         األسرة معدومة ا   •

  .األسر الفلسطينية

. من األسر الفلـسطينية % 30واألسرة التي تضم أفراد مهمشين وتصنف على أنها من أفقر         •

 .)2005وزارة الشؤون االجتماعية، (

  

جيل بواسطة اسـتمارة    ومن أجل تحديد المستفيدين من هذا البرنامج استخدمت الوزارة أسلوب التس          

ورافق التسجيل حملة   . 2005خاصة من أجل حصر المستفيدين والمستفيدات من البرنامج في العام           

. إعالمية ودعائية كبيرة ركزت على تحذير من يسجل من دون أن تنطبق عليه شـروط البرنـامج                

ريج األسر التي   والحصول على مساعدة في إطار هذا البرنامج مشروط بمعايير محددة، حيث يتم تد            

تقدمت بطلب مساعدة حسب معادلة تراعي العوامل التي تؤثر في الفقر وفقا لبيانات مسوح الجهـاز        

 : المركزي لإلحصاء الفلسطيني ذات العالقة، وتشمل المعادلة خمس قطاعات من المعلومات، وهـي     

حـصيل األكـاديمي    رافية واقتصادية عن كل أفراد األسرة، مثل العمر والجـنس والت          وغبيانات ديم 

ويقـوم فريـق مـن البـاحثين        . وحيازة السلع المعمرة، ودخل رب األسـرة      . والحالة االجتماعية 

لفحص دقة البيانـات المقدمـة، وتقيـيم الوضـع االجتمـاعي       االجتماعيين بزيارة األسرة الفقيرة

ح فـي هـذا   ويتراوح سلم المساعدات المقتر .)2005وزارة الشؤون االجتماعية،  (واالقتصادي لها   

ويجـري  .  شيكل كحد أعلى لألسرة    1000 شيكل شهرياً للشخص الواحد إلى       228البرنامج ما بين    

  : احتساب المخصصات المقرة لألسرة وفق المعادلة التالية

  

  الحوافز+ المساعدة الحياتية = قيمة المساعدة 

   عدد أفراد األسرةx شيكل 28+  شيكل 200= المساعدة الحياتية

 عدد الطلبة فـي المرحلـة       x شيكل   28+  عدد األطفال دون سن الخامسة       x شيكل   14= الحوافز  

عدد المهمشين في    (56+  عدد الطلبة في المرحلة الثانوية والتعليم المهني         x شيكل   84+ األساسية  

  )األسرة

. األيتام، والمعاقين، امرأة رب أسرة، كبار السن، والمرضى المـزمنين         : وتشمل شريحة المهمشين  

  ).1.2(أنظر الملحق ). 2005جلس الوزراء الفلسطيني، سلم المساعدات الوطني الفلسطيني،م
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وتتسلم األسر المستفيدة من البرنامج تأمين صحي مجاني، ومبلغ مالي ثابت، باإلضافة إلـى دفعـة                

مالية مشروطة بتلقي خدمات صحية، وضمان التحاق األوالد في سـن التعلـيم العـام بالدراسـة،                 

ية في السنة حول المواضيع الصحية       حلقات توعو  4غين من أعضاء األسرة     ألبوين والبال وحضور ا 

لكل أسرة تلتزم بإرسال  ) شيكل عن كل طفل14(يتم دفع مبلغ إضافي ، حيث  واالجتماعية لألسرة

قيمتهـا   طفلها من سن يوم إلى خمس سنوات لعيادة صحية مرة كل ستة أشهر على األقل، وعالوة

الــمدرسي   للطالب من الصف األول االبتدائي وحتى التاسع مشروطة بالتزامه بالدوام شيكالً 28

 56 سنة كحافز إضـافي بقيمـة   21 إلى 16سيتم دفع عالوة للطلبة من  فما فوق، كما% 85بنسبة 

  .شيكالً

  

 ويخضع وضع األسر المستفيدة للتقييم الدوري لتحديد قدرتها على توفير الدخل مما يؤهلها للخروج             

من برنامج الحماية لصالح أسر أخرى أكثر فقرا وحاجة، كما اعتمد البرنامج على تقديرات علميـة                

منهجية الحتساب المساعدات وعلى معطيات خارطة الفقر المعتمدة رسميا فـي الـسلطة الوطنيـة               

  . الفلسطينية مما يسمح بتوجيه الموارد حسب الحاجة

  

، 2008-2006 مليون دوالر للـسنوات      240ة بشكل عام    وكان مطلوبا لبرنامج الحماية االجتماعي    

وكان من المعول على هـذا      . 2006 مليون دوالر للعام     84والمطلوب لبرنامج الحماية االجتماعية     

البرنامج أن يصبح البرنامج الرئيسي في وزارة الشؤون االجتماعية، كما كان مقررا أن يعاد النظر               

على ضـوء نجـاح برنـامج الحمايـة         ) دات األسر الفقيرة  مساع(في برنامج المساعدات التقليدي     

  . االجتماعية، بحيث يتم ترحيل المستفيدين من البرنامج القديم إلى البرنامج الجديد

  

و قـد تـم   .  سـنوات  4 ماليـين دوالر لمـدة       10وقد قام البنك الدولي بتمويل هذا البرنامج بقيمة         

والمعدات وبناء القدرات بينما تـم تخـصيص         مليون دوالر لتغطية تكاليف التأسيس       2.5تخصيص  

البنـك الـدولي،    .(للتحويالت النقدية المشروطة لألسر الفقيـرة     )  مليون دوالر  7.5(المبلغ المتبقي   

2008(.  

  

فنتيجـة لعـدم    . أما ما جرى تحقيقه من هذا البرنامج فهو مشروع مقزم مقارنة بما كان مخططا له              

 أسرة، وقد جرى التخطيط لزيادة هـذا        2200لمستفيدين على   توفر التمويل الالزم تم اقتصار عدد ا      

 إال أن الوزارة لم تنجح في ذلك بسبب عدم تـوفر            2007 آالف أسرة فقيرة خالل العام       5العدد إلى   

وقد بدء األخصائيين االجتماعيين مؤخراً بالعمل الميداني بهدف تحـديث قاعـدة            . المصادر الالزمة 

وقد بدء الصرف   .  قائمة المستفيدين  إلى أسرة جديدة تضم     1200ختيار  بيانات األسر المحتاجة ليتم ا    
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 بعد أن تم ايقافة في بداية ذلك        2006لألسر المستفيدة من هذا البرنامج في األشهر األخيرة من العام           

وقد تم صرف الدفعة الخامسة والـسادسة       ) بقيمة ثمانية دفعات  (وقد تم صرف أربعة دفعات      . العام

 شيكل بينمـا سـتبلغ      1,520,000و قد بلغت القيمة الكلية لكل من الدفعات         . 2008في مطلع العام    

وزارة الـشؤون   . ( شيكل بسبب زيادة عدد المستفيدين المتوقعـة       2,670,000قيمة الدفعات الجديدة    

وتقتصر الخدمات المقدمة من خالل هذا البرنامج على تقديم مساعدات نقديـة             ).2008االجتماعية،  

. فيدة، ويجري تحويل هذه المخصصات من خالل حسابات في بعض البنـوك المحليـة             لألسر المست 

ويعاني البرنامج من التعقيدات الناتجة عن األزمة السياسة التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية،             

وقد جرى التخلي عـن معامـل       . واالنقسام ما بين حكومتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة          

يجري العمل حاليا على ضـع       .احتساب قيمة المساعدة بسبب عدم القدرة على تحقيقها       التهميش في   

حيث أن المرحلة الحالية مـن      . خطة لعرضها على البنك الدولي الستكشاف فرص تمديد المشروع        

  )2008البنك الدولي،.(2008المشروع ستنتهي بحلول شهر نوفمبر 

  

  DEEP الرائد -طينمشروع تمكين األسر المحرومة اقتصاديا في فلس .2.3.3.2
 

وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية علـى اتفاقيـات إطـالق هـذا         

. 2006ويذكر أن هذا المشروع يجري التفاوض حوله منذ العـام     . 2007 آب   12المشروع بتاريخ   

قسم هذا التمويل    دوالر أمريكي من قبل بنك التنمية اإلسالمي، وي        29,700,000وقد رصد له مبلغ     

  : إلى برنامجين فرعيين

  

.  مليون دوالر أمريكي، وهي مخصصة لتمويل مشاريع صغيرة متنوعـة          10بقيمة  : األول •

 مؤسـسة   17وقد جرى التعاقد مـع      . ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإدارة المشروع      

الفقيرة مـن   إقراض صغير في األراضي الفلسطينية، حيث سيجري تقديم القروض لألسر           

وتقوم فكرة المشروع على توفير فرصة لألسر الفقيرة التي لديها إمكانيات وموارد            . خاللها

وتقـوم  . بشرية أو اقتصادية مناسبة لألخذ قرض صغير لتمويل مشروع مدر للـدخل لهـا            

. مؤسسات اإلقراض باستعادة القروض من األسر الفقيرة وإقراضها ألسـر فقيـرة جديـدة             

ومـن المخطـط أن تـستمر       .  دوالر 5000-3000الواحد ما بين    القرض  وتتراوح قيمة   

بعدها يجري انتقـال    .  شهرا، هي مرحلة اختبار لنجاعة المشروع      30المرحلة األولى لمدة    

ملكية المشروع للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خالل إنـشاء جـسم شـبه مـستقل                

بحيـث  . ون صندوق دوار، أو وقفيـة ، لم يحدد اسمها حتى تاريخه، وقد يك       )مؤسسة عامة (

ومطلوب من الـسلطة أن     . تستمر عملية اإلقراض بنفس الطريقة، أو من خالل آلية مشابهة         
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ومن المخطـط أن يـستفيد مـن         .تباشر عملية إنشاء هذا الصندوق مع نهاية العام الحالي        

  . أسرة فقيرة في مرحلته التجريبية3000برنامج اإلقراض الصغير 

وذلـك مـن خـالل      ) منح(سم الثاني من المشروع يشمل تقديم خدمات اجتماعية         الق: الثاني •

وخصص له ما تبقى    . مساعدات نقدية، وعينية، وتأهيل وترميم منازل، ومنح تعليم وغيرها        

 آالف أسرة فقيرة خالل الثالثين شهرا       9ومن المخطط أن يستفيد منه      . من موازنة المشروع  

ن هذا المشروع فهي األسر الفقيرة، وبتركيز خـاص علـى           أما األسر المستفيدة م    .القادمة

يجري االعتماد على القـوائم التـي سـتوفرها وزارة الـشؤون            . األسر التي ترأسها نساء   

االجتماعية لتحديد األسر المستفيدة، بما يتوافق مع فلسفة عمل المشروع، وستشمل رزمـة             

  : المساعدات المقدمة في إطار هذا البرنامج

  

o التأهيل.  

o التدريب.  

o اإلقراض.  

o واإلشراف ومتابعة المشاريع. 

  

وفي حالة كان هناك تعارض ما بين الحصول على قرض لتمويل مشروع من البرنـامج، وتلقـي                 

األسرة ألي نوع من المساعدات من أي جهة كانت، سيجري تقييم وضع األسرة مجـددا، بهـدف                 

حث حالة كل أسرة على حدة للتقريـر  أي تب. إخراجها من نظام المساعدات بعد جني ثمار المشروع      

وفي حـال   . في مدى قدرتها على االعتماد على نفسها وعلى مشروعها، واستغنائها عن المساعدات           

نجاح المرحلة التجريبية سيتم تطوير المشروع، وزيادة رأسماله، وزيادة عدد المستفيدين منه، بحيث             

لسفة عمل هذا المشروع على رؤية التنوع في        وتقوم ف . يصبح أحد المشاريع الرئيسية لمكافحة الفقر     

ومـن  . مجتمع الفقراء من حيث تركيبة أسرهم، ونوع الموارد البشرية واالقتصادية المتوفرة لديها           

لذا فـإن  . خالل النظر إلى الفقراء بوصفهم فاعلين في عملية خروجهم من حالة الفقر التي يعيشونها             

غالل مواردها المتاحة، مـن خـالل رزمـة المـنح           المشروع يسعى إلى مساعدة األسرة على است      

  ). 2007مشروع الرائد، المذكرة التفسيرية، . (والقروض التي يقدمها لألسرة

  

  :مساعدات غير دورية طارئة. 3.3.3.2

  

وزارة الشؤون   التي قدمتها    غير الدورية  للباحثة المعلومات التالية فيما يتعلق بالمساعدات        أتيحتوقد  

  : 2007االجتماعية في 
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مساعدات طارئة لألسر المحتاجة في شهر رمضان بواقع مائة دوالر لكل أسرة، استفاد من               •

 ).  دوالر11731200( أسرة بمبلغ إجمالي) 117312( هذه المنحة 

  ). قرار رآسة الوزراء: 6أنظر ملحق رقم ( •

خاللها تم  . $100000 أسرة في الضفة وغزة بقيمة       21000المنحة األسبانية واستفاد منها      •

 .شراء طرود غذائية وزعت على القضايا االجتماعية

 1804 طرد عام و   5148المنحة األردنية والروسية وعي عبارة عن طرود غذائية وعددها           •

 .أرز كيس 429 كيس سكر و96طرد معلبات لحوم و

اسـتفاد  )  شيكل 100( السلة الغذائية األردنية وهي عبارة عن طرود غذائية قيمة كل طرد           •

 . شيكل392000 وقيمتها أسرة 3920منها 

 :المنحة اإلماراتية وهي •
 

o  400 لكل صائم بمعدل إفطار نهيان وهي وجبة آلمقدمة من الشيخ حمدان بن زايد 

 وجبة خالل 4000أي بمعدل ) من رمضان األواخر( وجبة يومياً، خالل عشرة أيام

 ). دوالر100000( الشهر بمبلغ

o عدد )الخ...سكر، أرز ( أساسيةغذائية لمواد طرود : منحة الشيخ خليفة بن زايد

 أسرة، وزعت خالل شهر رمضان، بمبلغ 11086 استفاد منها 11086

 ).  دوالر250000(إجمالي

o  موزعة ما بين )  $95000(منحة الهالل األحمر اإلماراتي في مشروع األضاحي

استفاد لشراء لحوم األضاحي )  دوالر34000( وغزة)  دوالر61000( الضفة الغربية

 . أسرة4400منها 

o 57000( الهالل األحمر اإلماراتي لشراء طرود غذائية بقيمة/ مشروع الطرود الغذائية 

 ).2007وزارة الشؤون االجتماعية، .(للقضايا االجتماعية) دوالر 

  

  :خرى غير وزارة الشؤون االجتماعية جهات حكومية أ.4.3.2

  

ت ، مثـل وزارة الزراعـة ، وزارة األوقـاف           تقدم بعض الوزارات أشكال أخرى من المـساعدا       

و ترتهن هذه المـساعدات     . اإلسالمية و وزارة العمل، وزارة األسرى والمحررين، مكتب الرئيس        

و ال يتعدى دور الوزارات     . بتوفر الدعم و معظمها عينية وتأتي من خالل الجهات المانحة المتعددة          

) فاو، تحت الطباعة  . (2006تفى تماما خالل عام     وهذا الشكل من المساعدات اخ    . دور قناة للتوزيع  

فكان واضحا للجميع أن تقديم المساعدات من خالل أكثر من طرف ودون وجـود قاعـدة بيانـات                  
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موحدة والية تنسيق مشتركة أدى إلى التضارب واالزدواجية في تقديم المـساعدة لـنفس الجهـات                

، ولذلك قام الرئيس أبو مـازن بإصـدار         والحيلولة دون وصول المساعدات للجهات المستحقة فعال      

وزيـر  "مرسوم راسي نظم فيه الية صرف المساعدات من خالل تعيين الدكتور محمـود الهبـاش                

الشؤون االجتماعية الحالي رئيسا لهذه اللجنة، وهذا يعني أن التنفيذ الفعلي يتم مـن خـالل وزارة                 

مرسوم ) 2.2(أنظر ملحق   . الحلقةالشؤون االجتماعية، وأي قرار بهذه الخصوص سيمر عن نفس          

  . رآسة الوزراء لتعيين الهباش

  

  :الحكومة الفلسطينية في توفير المساعدات االجتماعية  دور.5.3.2

  

كثيرا في مجال توفير الحماية لألسر الفقيرة       ) وزارات ومؤسسات (تراجع دور الحكومة الفلسطينية     

دور المنظمات الدولية ، خاصة برنـامج الغـذاء          خالل الفترة قيد الدراسة، فيما تعاظم        والمحرومة

العالمي واألنروا، فقد اعتمدت األنروا عنوانا رئيسيا لتوزيع المساعدات الطارئة خالل االنتفاضـة،             

ويعـود تراجـع   . 2006وتعزز دورها هذا بعد التغير السياسي في األراضي الفلسطينية بداية العام        

  :موعتين من العواملدور الحكومة الفلسطينية إلى تفاعل مج

  

تتمثل المجموعة األولى من هذه العوامل في العجز المتراكم للسلطة الفلسطينية عن تـوفير               •

مقومات استدامة تمويل موازنتها، وتحكم اإلسرائيليون والمانحون في كمية ونوعية الـدعم            

ـ          . المقدم للسلطة  تالل وهذا تحصيل حاصل لحالة اإلفقار المجتمعي التي تمخض عنها االح

  .المديد، وفقدان السلطة للسيطرة على إقليمها الخاص

أما المجموعة الثانية من العوامل فهي تتعلق بالتغيرات السياسية في الـساحة الفلـسطينية،               •

والحصار المشدد على الحكومة الفلسطينية، والذي تضمن قيودا مشددة على تمويلها، وعلى            

رة في تجفيف تمويل العديد من البرامج، بما فيها         وهو ما تسبب مباش   . العالقة المباشرة معها  

برامج المساعدات االجتماعية، وفي توقف برامج اإلصالح، وشل عمليات التخطيط لتطوير           

  )2006هوفتايزر، ( .أداء السلطة ومنهجته

  

لقد تسبب الحصار والمقاطعة في إعادة بعض العمليات التطويرية إلى مربع البداية، خاصـة فيمـا                

بلورة سياسة اجتماعية واضحة المعالم، وتطوير إستراتيجية في مجال مكافحة الفقـر تقـوم              يتعلق ب 

على الجمع ما بين البعدين اإلغاثي والتنموي، وتأخذ بعين االعتبار التنوع في مجتمع الفقراء حسب               

آلية العمل  وألقت األزمة السياسية بظاللها السلبية على       . شدة الفقر، ونوعه والموارد المتاحة للفقراء     

، خاصة بعد األحداث األخيرة في      2007-2006في الوزارات والمؤسسات الحكومية خالل العامين       
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وتواجه هذه المؤسسات   . قطاع غزة، ووجود سلطتين، واحدة في الضفة الغربية وأخرى في القطاع          

 الـدولي،   البنـك . (صعوبة كبيرة إدارية وميدانية في عملها، بما فيها إيصال المساعدة لمـستحقها           

2007(  

  

وقد عصفت األزمة السياسية بقدرة السلطة الفلسطينية على تمثيل دور طرف لديـه رؤيـة يقـوم                 

فقد تحولت الـسلطة إلـى      . بترجمتها إلى مطالب معينة، ويجري إخضاعها للتفاوض مع الممولين        

مقدمـة فـي    باحث عن أي مصدر للتمويل، أو القبول بواقع تهميشها في برامج الدعم االجتماعي ال             

  )2008مدير عام المساعدات والتأهيل األسري،  . (مناطق نفوذها

  

 يشير إلى تراجع    2007-2006إن التشخيص العام لواقع برامج المؤسسات الحكومية خالل العامين          

لقـد  و. باستثناء برنامج الرائد الذي لم يباشر عمله بعـد        . كبير في أدائها، وتوقف برامج تطويرها     

  : لمحاور الثالث التي يمكن تقييم برامج الدعم االجتماعي من خاللها، وهيأصاب التراجع ا

  

  .كفاية رزمة المساعدات، وهذه أصبحت مرهونة بما يوفره المانحون •

وفي هذا المجـال    . آليات الوصول للمستفيد، وضمان الكفاءة في الوصول للفئات المستهدفة         •

  .ت السياسية القائمةتراجعت كفاءة البرامج الرسمية، وتتأثر بالتعقيدا

 -شبكة التنسيق بين مقدمي الخدمة، ومن الواضح أن األثـر المباشـر لألزمـة الـسياسية                •

  . االقتصادية الحالية كان زيادة شرذمة مقدمي الخدمة

  

وبصورة عامة فإن المجتمع الفلسطيني، وحكومته، والوكاالت اإلغاثيـة العاملـة فـي األراضـي               

توفير االحتياجات الطارئة والمستعجلة للسكان، بعيدا عن توفير أفق         الفلسطينية أصبحت مشغولة في     

منظمة االغذية  . (سريع الستعادة هؤالء السكان إلمكانية االعتماد على أنفسهم في توفير احتياجاتهم          

  )2007العالمية، 

  

  :مي برامج الدعم االجتماعي الحكومية والدولية في األراضي الفلسطينية في السياق العال.6.3.2

  

 التوجهات العالمية في مجال مكافحة الفقر الخصائص االجتماعية واالقتصادية للفقراء، وهي            تراعي

 تستهدف توفير   عتماد استراتيجيات وسياسات اغاثية   ا: أولها: تدمج ما بين نوعين من االستراتيجيات     

يدمج هذا  ". الجتماعيةاستراتيجيات الرفاهية ا  "االحتياجات األساسية والعاجلة للفقراء، أي من خالل        

 للفئـات   يضمن مستوى الئق من المعيـشة     للتحويالت  " ما بين نظام فعال      االستراتيجياتالنوع من   
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مثل الذين  (، وبناء شبكة أمان لحماية الفئات المعرضة للفقر المؤقت          "الفقيرة غير القادرة على العمل    

عمل على تعزيز أصول الفقراء، وتحسين      وثانيها، اعتماد استراتيجيات تنموية ت    ). يعانون من البطالة  

" استراتيجيات رأس المال البشري   "يأتي ذلك في نطاق     . قدراتهم وفرصهم في الوصول إلى المصادر     

تحسين قدرة الجيل الحالي من الفقراء على تحقيق دخل أكبر والمساهمة في زيادة             "والتي تقوم على    

اذ خطوات لزيـادة فـرص حـصولهم علـى          قدرة أبنائهم على الكسب في المستقبل من خالل اتخ        

ويمكن تحقيق هذا عن طريـق تحـسين فـرص    . الموارد، بما في ذلك المعلومات وفرص االئتمان     

الحصول على توظيف أو فرص الحصول على أصول إنتاجية لألسر الفقيرة، وتعزيز مكافأتهم عن              

ويل لالستثمار فـي مجـال      ومن المرجح أن يكون األثر األكبر على المدى الط        . األنشطة اإلنتاجية 

  ) . UNDP,2006" ( الصحة والتعليم–رأس المال البشري 

  

) الصادرة عن الوكاالت العالمية العاملة في مجال التنمية ومكافحة الفقـر          (وتدعو األدبيات العالمية    

إلى إيالء مصادر الفقراء وخبراتهم اهتمام الوكاالت التنموية المحلية، بهدف تطويرهـا، بوصـفها              

وتدعو الى االهتمام ببرامج التدريب والتمويل وتـشجيع        . مدخل األهم لخروج هذه الفئات من الفقر      ال

التي تقوم بتعزيز   " التنمية المحلية "وتشجع برامج   . إنشاء المشاريع الصغيرة، وبرامج تشغيل الفقراء     

تعزيـز دور   مشاركة المستهدفين أنفسهم في مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه البرامج، و           

وتقدم تقارير التنمية البشرية العالمية والقطرية الـصادرة        . منظمات المجتمع المدني في هذا المجال     

 المعنـون   2002عن برنامج األمم المتحدة نماذج عن هذه التوجهات، وكذلك تقرير البنك الـدولي              

  ". هجوم على الفقر"

  

ي البلدان النامية، ومنها البلـدان العربيـة،        وتشمل معظم استراتيجيات مكافحة الفقر التي تبلورت ف       

، وصناديق لمكافحة الفقر وصـناديق تنميـة        "بنك الفقراء "برامج ومؤسسات تمويلية خاصة بالفقراء      

مثال يرى برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية          . اجتماعية وصناديق تشغيلية  

بح توجهاً دولياً سائداً، حيث درجت المنظمات والمؤسسات        اإلقراض متناهي الصغر أص   "أن  " اجفند"

، ويدعم هـذا    "العاملة في مجال التنمية تضمينه سياساتها وبرامجها، بوصفه أداة قوية لمكافحة الفقر           

األردن، سوريا، جيبوتي، موريتانيا،    (البرنامج بنوك وبرامج للتمويل الصغير في سبعة دول عربية          

من أصدق الدالئل على جدوى اإلقراض متناهي الصغر على المـستوى           "و. )لبنان، السودان، اليمن  

الدولي، إنشاء العديد من قطاعات التمويل بهدف الوصول إلى ماليين الفقراء على مستوى العـالم،               

ونجاحها في تزويدهم بالخدمات المالية والتخفيف من حدة الفقر بينهم، وبـصورة خاصـة بعـد أن                

 أفقر الفقراء لها القدرة على استخدام خـدمات االئتمـان بتكلفـة ماليـة               أثبتت التجارب أن شريحة   
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محدودة، داحضة بالتالي القناعات السائدة عن عجز تلك الفئة من االستفادة من خدمات اإلقـراض،               

  ).2006أجفند،  ("وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات المالية إليها

  

كاال متباينة من شبكات الحماية االجتماعيـة، أي  وفي هذا السياق فقد طورت المجتمعات المختلفة أش     

ولمتطلبات التوضيح تصنف شبكات الحماية المختلفة      . ال يوجد مجتمع بدون شبكات حماية خاصة به       

في نمطين رئيسيين يتوسطهما أشكاال مختلفة تحمل درجات متفاوتة من سمات كال منهما، وهـذان               

  : النمطان هما

  

. تقوم على مبدأ اإلحسان والعطف على الفقراء والفئات الضعيفة        ، و شبكات الحماية التقليدية   •

وتقوم األسـرة وجماعـة القرابـة بالـدور         . وتنتشر هذه األشكال في المجتمعات التقليدية     

ويشمل هذا النمط أشكاال عديـدة،      . المحوري في توفير الحماية االجتماعية للفرد والجماعة      

. ، التعاون العائلي، تعاون الجماعـات المحليـة       )الصدقات(مثل المساعدات الخيرية الفردية     

صـناديق العائلـة،    (وتشمل أشكاال أخرى قائمة على فكرة االدخار الفردي أو الجمـاعي            

  ).جمعيات التوفير والتسليف

شبكات الحماية العصرية، وتقوم على مبدأ المواطنة، أي من حق المـواطن علـى الدولـة                 •

فهذه ليست منة من أحد، وليست سـلوكا اختياريـا          . ةتوفير احتياجاته األساسي  ) والمجتمع(

. ، بل هي جزءا من حقوقه بوصفه مواطنا ضمن شـروط معينـة            )فرد أو جماعة  (لمحسن  

وتشمل أنظمة المساعدات االجتماعية المخصصة للفئات العاجزة عن الكـسب، والتأمينـات    

الوفـاة والتيـتم    ضد البطالة، إصابات العمل، الشيخوخة والعجز، المـرض،         (االجتماعية  

 )2003إسكوا، ).(والترمل

  

أما بالنسبة لألراضي الفلسطينية فإنها تفتقر إلى وجود شبكة أمان فعالة، أو مبنية وفـق توجهـات                 

 مع التمويل المتوفر، والـذي فـي         تتعاطي سياسية واضحة، فهي حتى اآلن أقرب إلى االرتجال، و        

ل اقرب إلى شبكات الحماية التقليدية كمـا هـو          والمجتمع الفلسطيني في هذا المجا    . معظمه خارجي 

  )2008وزير الشؤون االجتماعية، .(الحال في برنامج حاالت العسر الشديد

  

وفي هذا السياق بين تقرير تقدير الفقر بالمشاركة أن من االستراتيجيات التي أكـد عليهـا الفقـراء            

ا يمكن من حل مشكلة البطالة،      للخروج من دائرة الفقر تحسين شروط المشاركة في سوق العمل بم          

ودعا تقرير الفقر فـي     . من خالل التدريب، وتحسين إمكانياتهم في إنشاء مشاريع صغيرة وغيرها         

 االهتمام ببرامج تحسين قدرات الفقراء، من خالل إكسابهم مهارات          إلى 2004الفلسطينية  األراضي  
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ط هذه البرامج بالخـصائص المكانيـة       تسمح لهم باالندماج، أو إعادة االندماج في سوق العمل، ورب         

   )2004وزارة التخطيط، .(والمهنية لتوزع الفقراء

  

    دراسات سابقة4.2

  

  .أدناه ملخص ألهم الدراسات السابقة ذات العالقة
 

  :دراسات حول قطاع المساعدات. 1.4.2

  

شكل عـام،   اطلعت الباحثة على العديد من المصادر المنشورة والتي تناولت موضوع المساعدات وب           

لم تعثر الباحثة على دراسات تتحدث مباشـرة عـن مقترحـات مؤسـسية لتحـسين إدارة ملـف                   

المساعدات، ولكن هناك العديد من الدراسات واألبحاث التي يمكن االستفادة منها في مجاالت البناء              

  :تومن أهم هذه الدراسا. المؤسسي ولكن باتجاهات مختلفة وليس باتجاه مباشر نحو المساعدات

  

 لفلسطين  أجرى الباحث دراسته بهدف تحليل العالقة بين المساعدات الدولية المقدمة          و )2005 (نزال

من حيث تاريخها، مصادرها، أنواعها، حجمها و بين تحقيق التنمية، كما هدف الباحث إلى إظهـار                

  :مدى مشاركة الفلسطينيين في عملية تحديد احتياجاتهم، وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها

  

إن المساعدات الدولية بحجمها وأنواعها وأشكالها أصبحت تـشكل عائقـا أمـام التنميـة                •

 .الفلسطينية ومساعدتها

ال يوجد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رؤية واضحة لبرنـامج تنمـوي شـامل واضـح                 •

 . ومخطط تضعه السلطة نصب أعينها

وبعدها عن أهـدافها الحقيقيـة   ضعف دور منظمات المجتمع المدني واتجاهها نحو السياسة         •

 . التي وضعت من أجلها
 

) من وجهة نظر الباحث   (وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات من شأنها تحقيق تنمية مستدامة           

  : سؤولة وأبرزهامتم تبنيها من قبل الجهات ال إذا ما

  

يكـون  تحديد األدوار و المسؤوليات و الصالحيات لكل جهاز أو مؤسسة أو وزارة حتى ال                •

 .هناك تداخل في المهام مما يعيق تحقيق األهداف
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تحقيق تنمية إدارية على مستوى واسع في جميع مؤسسات السلطة إلزالة جميع التـشوهات               •

و األمراض اإلدارية مثل الرشوة، والمحسوبية والواسطة وعدم وضع الرجل المناسب فـي             

 . المكان المناسب

بشكل كلي فهي غير دائمة، بالتالي يجب العمل على         عدم االعتماد على المساعدات الدولية       •

استغالل الموارد الذاتية بالشكل األمثل كتطوير السياسات الزراعية في فلـسطين وتـشجيع             

 .  زراعة السلع التصديرية مثل االهتمام بشجر الزيتون ومحصول الزيت

  

 المساعدات التي تقدمها  قام الباحث بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين          حيث   :)2005 (نزال

وكالة التنمية األمريكية للفلسطينيين بهدف تحقيق التنمية وبين األجندة السياسية للوكالة األمريكية ما             

و قد اعتمد الباحث على فرضية أساسية وهي أن المساعدات المالية األمريكيـة التـي               . بعد أوسلو 

ا بعد أوسلو هي ذات أبعاد سياسية أكثر منهـا          تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية للشعب الفلسطيني م      

  :احث بمجموعة من التوصيات أبرزهاوقد خرج الب. ذات أهداف تنموية حقيقية

  

ضرورة العمل من أجل بناء اقتصاد فلسطيني يوفر البديل عن الدعم الخـارجي بغـرض                •

 .التخلص من الشروط السياسية المرهونة بالدعم الخارجي

هات المانحة والمنظمات المحلية وتنفيـذ القـانون الخـاص بعمـل            تنسيق العالقة بين الج    •

 .المنظمات األهلية وعالقتها بالمانحين

 . توفير جهات مانحة غير أمريكية في ظل الشروط األمريكية القاسية على التمويل •
 

 ، هـدفت  "نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني        " بعنوان )2005 (ماس

التو الدراسة إلى إلقاء الضوء على المساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين من حيث مالمحها             هذه  

 العامة والدروس المستفادة من تجربة توظيفها على طول المرحلة التي بـدأت مـع اتفاقيـة                 صيفية

، وإلى صياغة مجموعة من المقترحات من شأنها أن تسهم في زيـادة             1993أوسلو في نهاية العام     

 االقتـصادي نجاعة توظيف هذه المساعدات في خدمة الجهود المبذولة لمواجهة متطلبات اإلنعـاش             

وقدرت هـذه الدراسـة مجمـوع       . الطارئ وتحديات التنمية الشاملة المستدامة على المدى الطويل       

 2004-1994المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية فـي الفتـرة مـن               

حيث أظهرت الدراسة أن هذه المساعدات كانت تـصل إلـى الـسلطة             .  بليون دوالر  7.5ي  بحوال

*) 2000 -1994(مليون دوالر خـالل الفتـرة       ) 500(الوطنية الفلسطينية بمتوسط سنوي مقداره      

  ).2004 -2001(وارتفعت إلى بليون دوالر سنويا في السنوات من 
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ة مجتمعة تصدرت قائمة المانحين، إذ بلغت مساهمتها        وكذلك أشارت الدراسة إلى أن الدول األوروبي      

من إجمالي المساعدات، وتلتها الواليات المتحدة األمريكية التي قدرت الدراسة نسبة           %) 30(حوالي  

حـوالي  ) 2004-2001(أما الدول العربية فإن حصتها بلغت في الفترة         %). 15(تبرعاتها بحوالي   

% 7، في حين بلغت مساعدة اليابـان حـوالي          )2000-1994(في الفترة   % 8بعد أن كانت    % 30

  .كمتوسط سنوي، ويوزع الباقي على بقية الدول المانحة األخرى

  

وأوضحت الدراسة أن المساعدات الدولية توزعت على القطاعات االقتصادية واالجتماعية المختلفة،           

، ومرافـق   %)57(يته  بليون دوالر، أي ما نس    ) 4.3(حيث استأثرت القطاعات االجتماعية بحوالي      

مليـون  ) 450(، والقطاعات اإلنتاجية بنحو     %)20(بليون دوالر، أي    ) 1.5(البنية التحتية بحوالي    

، وتوزعت البقية على المنظمات األهلية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلـى            %)6(دوالر، أي   

المساعدات كانت على   من  %) 85(راسة أن حوالي    االستشارات والخبراء، وأضافت الد   الدراسات و 

على قروض ميسرة   %) 15(شكل منح وهبات غير مستردة، في حين كانت النسبة الباقية ومقدارها            

  . بفوائد مخفضة

  

ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية، نظرا لكون المساعدات الدوليـة هـي               

والمؤثر الذاتي الفلسطيني، في تحديـد       اإلسرائيليإحدى المؤثرات الثالث الهامة إلى جانب المؤثر        

  :أما أبرز التوصيات التي قدمتها. اتجاهات تطور الوضع الفلسطيني المعاش

  

مأسسة التنسيق في إدارة المساعدات بين المؤسسات الرسـمية التابعـة للـسلطة الوطنيـة                •

 .الفلسطينية  نفسها، وبين مؤسسات المجتمع المدني

لتخطيط بإيجاد اآلليات المناسـبة لـضمان دمـج الخطـط           ضرورة قيام وزارتي المالية وا     •

التطويرية المنبثقة عن المجلس ألتنسيقي المقترح في الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية            

الفلسطينية، حتى تتحول هذه الخطط إلى برامج عمل تتسق مع سياسـات الـسلطة الماليـة                

 .العامة وتوجهاتها التنموية

السلطة ومن خالل الخطط الموضوعة الستيعاب المساعدات بتعميم        ضرورة قيام مؤسسات     •

 .برامج ومشاريع العمل التي تربط بين اإلغاثة والتنمية

تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية والطارئة، من خالل             •

أسـس لجـان    إعطاء دور أكبر لوحدات الحكم المحلي في تعميم إدارة المشاريع على أن تت            

 .مساندة في إنجاز هذه المهمة

 .ضرورة دعم اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر ومساندته •
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وفي نهاية الدراسة تم التأكيد على أن المساعدات الدولية قد ال تستمر إلى األبد بالتالي يجـب أن ال                   

 الفلسطيني وتحديـد    تبقى عنصرا دائما و ثابتا في اإلستراتيجية الفلسطينية المتعلقة بإدارة االقتصاد          

بل يجب النظر إليها باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة تستوجب من الفلـسطينيين            . توجهاته التنموية 

بذل أقصى درجة ممكنة من الحكم والكفاءة في استغاللها عند توفرها، مع مواصـلة البحـث عـن                 

 .السبل الكفيلة بالتخلص من االعتماد عليها في يوم ما

  

االقتصاد الفلسطيني فـي    ) 2003،  "بكدار"  األعمار قتصادي الفلسطيني للتنمية و   المجلس اال (دراسة  

 شملت هذه المرحلة على التطـورات الـسياسية علـى المـسار الفلـسطيني               ، و المرحلة االنتقالية 

وأثرها على تشوهات االقتصاد الفلسطيني، وكذلك المساعدات الدولية من         ) عملية السالم  (اإلسرائيلي

القطاعات، الهيكلية، والية تقديمها وأثرها على التنميـة االقتـصادية فـي األراضـي          حيث الحجم،   

  :، وقد خلصت الدراسة إلىالفلسطينية

  

إن الظروف السياسية السائدة في األراضي الفلسطينية هي وصفة لنكبة جديدة وليس تحسين              •

د وال سيطرة علـى     ، فال سيادة وال حدو    خدماتياالظروف المعيشية للسكان أو اتفاقا وظيفيا       

 .الموارد االقتصادية

إن كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية تـأثرت بـشكل كبيـر               •

.  كونها ما زالت تتحكم بمدخالت ومخرجات االقتـصاد الفلـسطيني          اإلسرائيليةبالسياسات  

 ) إلسرائيليةالنمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية يتناسب عكسيا مع الممارسات ا(

 الفلسطيني اعتمادا شبه كلي على المساعدات الخارجية، برنامج االسـتثمار           االقتصاديعتمد   •

سواء من حيث المشاريع العامة     %) 80(للسلطة اعتمد على المساعدات الخارجية بنسبة         

 .وتوفير الخدمات األساسية، إضافة إلى تسديد العجز في الموازنة العامة

 كما أن بعض    اإلسرائيليدول المانحة عن بعض المشاريع إرضاء للطرف        كثيرا ما تحجم ال    •

الدول المانحة كثيرا ما تهدد بوقف مساعداتها كوسـيلة ضـغط علـى الـسلطة الوطنيـة                 

 .الفلسطينية لقبول االمالءات اإلسرائيلية

وجود التنافس بين مؤسسات السلطة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخـرى، وغيـاب               •

 التنموية الفلسطينية أدى إلى قبول المساعدات الدولية بصيغها المطروحة، مما قلل            األجندات

 .من فاعلية هذه المساعدات

إن عدم اعتراف العديد من الدول بالسلطة الوطنية الفلسطينية كدولة ذات كيان قانوني جعل               •

 .ول المانحةمن المنظمات األهلية والدولية منصات سهلة لتنفيذ المشاريع التي تحبذها الد
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أوصت الدراسة بضرورة انفتاح السوق الفلسطيني المحدود علـى أسـواق واقتـصاديات              •

، إسـرائيل المنطقة، للتقليل من االعتماد على المساعدات الدولية والعمالة الفلسطينية داخل           

إضافة إلى ضرورة توفر بيئة سياسية مستقرة تتسم بوضوح الرؤية حتى تكون المساعدات             

 .  كفؤةالة والدولية فع

  

 يتناول الباحث االخـتالل    و الحصار اإلسرائيلي والمساعدات الدولية   بعنوان  ): 2001مقداد،(دراسة  

الهيكلي في بنية االقتصاد الفلسطيني خالل سنوات االحتالل، وما ترتب عليـه مـن عـدم مقـدرة                  

ة والخدمات االجتماعيـة،    االقتصاد الفلسطيني على تشغيل العمالة المتولدة فيه، وتدهور البنية التحتي         

وهنا يشير الباحث إلى أنه وعلى      . واالعتماد على الموارد الخارجية واالرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي      

الرغم من مساعدات الدول المانحة إال أن حالة التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي تعززت بـشكل كبيـر                

تجـارة واألفـراد مـن االحـتالل        بسبب سياسة الحصار واإلغالق واالعتداءات وتقييد حركـة ال        

  . اإلسرائيلي
 

وقد خلص الباحث إلى العديد من التوصيات التي من أهمها ترشيد اإلنفاق الحكـومي، وضـرورة                

اإلصالح اإلداري، والفصل بين العام والخاص لرموز السلطة الفلسطينية، وتحديد أولويات التنميـة             

لمتوفرة، وإقامة مـشاريع تنمويـة، وتفعيـل        على ضوء الخصوصية الفلسطينية ومصادر التمويل ا      

  .القطاع الخاص، وتفعيل البنى التحتية التي دمرها االحتالل
 

تناولت هذه الدراسة الحديث     بعنوان مفاهيم الحماية االجتماعية، و     :)، تحت الطباعة  Stonik(دراسة  

ف أكثر تحديدا عـن     عن العديد من المفاهيم المتعلقة بقطاع الحماية االجتماعية للحصول على تعري          

نطاق مفهوم العمل والحماية االجتماعية في فلسطين، تعريف اكثر تحديـدا لتـصنيف الفقـر فـي                 

 التي  وقد استفادت هذه الدراسة من المناقشات المثمرة      . فلسطين، تمييز مفهوم الفقر ومقاييسه الحالية     

ن االجتماعيـة، اللجنـة     كانت تتم من خالل لجنة الحماية االجتماعية المكونة مـن وزارة الـشؤو            

األوروبية، ومنظمة األغذية العالمية والزراعة وجميع المانحين والمنظمات غير الحكومية العاملـة            

  . في هذا القطاع

  

وستكون المفاهيم التي أعدتها الدراسة بمثابة دليل موحد لجميـع العـاملين فـي نظـام الحمايـة                  

 حيث اتمام مراجعة سياسات واستراتيجيات الحمايـة        االجتماعية، وهذا المستند هو اللبنة األولى من      

االجتماعية، وأكد الباحث على أن هذه الدراسة هي الخطوة األولي نحو تحقيـق  بنيـة مؤسـساتية                  

  .إلدارة ملف المساعدات
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 سمات ومالمح المنظمـات غيـر الحكوميـة       "هذه الدراسة بعنوان    ):، تحت الطباعة  FAO(دراسة  

وتهدف إلى رصد مالمح المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي         ،  "اعداتالفلسطينية التي تقدم مس   

تقدم مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل إلقاء الضوء علـى أهـدافها وبرامجهـا،                 

والتغيرات التي طرأت عليها خالل السنوات األخيرة، وحجم المساعدات التي تقـدمها، وتوزيعهـا              

 واستمراريتها، والمشاكل التي تواجهها وكيفيـة معالجتهـا فـي سـياق             الجغرافي، ومدى فاعليتها  

لتحقيق هذا الهدف منهجيا، تم جمع البيانات اإلحصائية الكمية األساسية بواسـطة            . الظروف الراهنة 

وقد تضمنت استمارة التعداد قسما خاصا      . 2007تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في العام        

باإلضافة إلى المؤشـرات األخـرى التـي        . األسئلة تتعلق بالمنظمات المبحوثة   يشمل مجموعة من    

وقد تم استكمال البيانات حول الجوانب التـي        . جمعت عن كافة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية      

لم توفر االستمارة بيانات مناسبة حولها من خالل مقابالت لمجموعة من المنظمات غير الحكوميـة               

مجموعة مركزة دعي لها ممثلين عن بعض المنظمات التي تقدم مساعدات متعـددة             ومن خالل عقد    

  .األشكال

  

تم تحديد مجتمع البحث ليمثل جميع المنظمات غير الحكومية الفلـسطينية التـي تقـدم مـساعدات                 

بأشكالها المتعددة وفقا لتعريف هذه المنظمات ألنشطتها وبرامجها في تعداد المنظمات غير الحكومية             

وبالتالي شملت الدراسة كافة المنظمات التي صرحت أنها تقدم مساعدات بشكل طـارئ أو              . 2007

لديها برنامج دائم لتقديم المساعدات الغذائية أو النقدية أو العينية أو في مجاالت خلق فرص العمـل                 

  . أو التعليم أو الصحة

  

حيث حجمه ومـساهمته فـي      وتشير الدراسة إلى أن التمويل الخارجي كان المصدر األساسي من           

إجمالي إيرادات المنظمات التي تقدم مساعدات اجتماعية، حيث أنه يزيد عن نصف حجم التمويـل               

وعلى الرغم من تنوع مـصادر      . 1999لمجمل هذه المنظمات وبزيادة ملحوظة عن مساهمته عام         

ظمـات منكـشفة أمـام      التمويل إال أن هذه االعتمادية الكبيرة على التمويل الخارجي يبقي هذه المن           

  .التغيرات في توجهات وأجندات الممولين

  

 :برز التوصيات التي طرحتها الدراسة كانت كالتاليأو 

  

ضرورة العمل على تحديد معايير موضوعية الختيار األسر واألفراد الذين يستحقون  •

المساعدات، وذلك من خالل بناء نظام معلومات وطني حول الفقراء يتضمن قوائم 

تفيدين والمؤهلين لالستفادة من مختلف جهات الدعم الحكومية وغير الحكومية بالمس
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والدولية، كما يتضمن التوزيع الجغرافي لهم، وتصنيفهم حسب أنماط فقرهم واحتياجاتهم 

وحسب الموارد المتاحة لهم سواء البشرية أو المادية لضمان الوصول إلى فئات أفقر الفقراء 

  .واألكثر هامشية

لعمل على وضع نظام لمراجعة آليات االستحقاق بشكل دوري ومنتظم ومنصف، ضرورة ا •

 .وذلك بهدف الحد من تكرار تقديم المساعدات أو استثناء فئات مستحقة لها

، يتسم بالمرونة، ومبني )في حده األدنى(ضرورة العمل على بلورة سلم مساعدات وطني  •

اإلضافة إلى مراعاته للتباين بين وفق أسس موضوعية، وأن يكون مربوطا بخط الفقر، ب

 .األسر الفقيرة وفق مكان السكن، أو تركيبة األسرة، أو احتياجات خاصة بها

العمل على إدارة التمويل الخارجي وفقا لرؤية تنموية متكاملة تجمع بين مختلف الجهات  •

 ذات العالقة، فالمطلوب من الممولين التعامل بمرونة مع شروط التمويل ورفع درجة

الحساسية للظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية، وبالتالي 

تغيير الشروط التي يضعونها على تمويلهم لتستخدم في أنشطة تنموية لها سمة االستدامة 

كما أن المطلوب من المنظمات غير الحكومية نفسها إدارة هذا التمويل . واالستمرارية

 .عمل على تطوير مصادر التمويل الذاتيةبفاعلية أكبر وال
 

بعنوان شبكات األمان االجتماعي وبرامج المساعدات االجتماعيـة         )، تحت الطباعة  FAO(دراسة  

وتسعى هذه الدراسة إلى مراجعة وتقييم برامج المساعدات الموجودة فـي           ،  وعالقتها باألمن الغذائي  

وذلك مـن   . األمن الغذائي للمواطن الفلسطيني   ألراضي الفلسطينية، من زاوية مساهمتها في توفير        

  : خالل حصر برامج المساعدات االجتماعية القائمة، وتقييمها باالستناد إلى األبعاد التالية

  

 أسس اعتماد األسر واألفراد المستفيدين من هذه البرامج، •

 ).المعتمد من قبل الجهات المختلفةسلم المساعدات (حجم وكفاية الدعم المقدم  •

   ).عدد المستفيدين(فراد المحتاجين لية البرنامج من حيث مدى تغطيته لألسر واألفاع •

مقارنة معايير تحديد خط الفقر واألسر الفقيرة مع معايير تحديد األسر المستفيدة من  •

  .المساعدات
 

وكذلك تسعى هذه الدراسة إلى تقديم اقتراحات لتطوير فعالية هذه البرامج من زاوية توفير األمن 

 على أهمية دور برامج الحماية االجتماعية  الدراسةوبينما تؤكد .الغذائي في األراضي الفلسطينية

في حماية نسبة كبيرة من األسر الفلسطينية بعدة أوجه إال أن فعاليتها في زيادة األمن الغذائي 

ن هذه عدد الفقراء المستهدفين ضم(محدودة، و يرجع ذلك إلى سببين األول محدودية التغطية 
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فعلى . المقدمة للمستفيدين) النقدية والعينية والخدمات(، والثاني محدودية المساعدات )البرامج

  .المستوى الكلي نرى أن جزءا فقط من فجوة الفقر يتم جسرها عبر هذه البرامج

  

وأكدت الدراسة على أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل كل من وزارة الشؤون االجتماعية 

ؤسسات الدولية في هذه اإلطار إال أن هناك غيابا إلستراتيجية واضحة لتطوير وتطبيق نظام والم

حماية اجتماعية منتظمة وفعالة في األراضي الفلسطينية، على العكس من ذلك فإن الجهود الحالية 

وتتصف ) الخارجي بشكل أساسي(ارتجالية وغير منتظمة وتعتمد بشكل كلي على توفر التمويل 

  . الدقة في االستهداف مما يحد من إنجازاتهابعدم

  

وعلقت الدراسة على أنه وبسبب كثرة البرامج المطبقة من جهات متعددة محلية ودولية في الضفة 

الغربية، وقلة التنسيق الفعال بين هذه الجهود، تسود الفوضى هذا القطاع، ويؤدي ذلك إلى تبديد 

ومن المظاهر الواضحة لمثل هذا التبديد . ناجع لهاالموارد المتاحة ويحد من فرص التوظيف ال

تكرار البرامج، وتكرار استفادة الحالة الواحدة من عدة برامج، وفي المقابل حرمان فئات أخرى من 

أو تركيز المساعدات في مجال معين، مثل المساعدات الغذائية، مما يخلق فائض في . المساعدات

مثل التعليم (، مقابل زيادة االحتياجات في مجال آخر )غذائيةمثل بعض أنواع المواد ال(مجال معين 

  ). أو السكن أو أنواع معينة من األدوية أو نوعية الطعام

  

وانسجاما مع التشخيص السابق لواقع برامج المساعدات االجتماعية في األراضي الفلسطينية قدمت 

  :برامجهذه الدراسة مجموعة من االقتراحات بهدف تعزيز فاعلية هذه ال

  

يمثل خطوة متقدمة قياسا ) حماية أفقر الفقراء(رغم أن برنامج الحماية االجتماعية  :أوالً •

ببرنامج مساعدات الحاالت الصعبة المعمول به حاليا في وزارة الشؤون االجتماعية، من 

حيث معايير االستهداف، وسلم المساعدات، وفاعليته، لكن يجب الحذر من إحالل البرنامج 

وتدعو هذه الدراسة إلى االستمرار في البرنامجين . د على حساب البرنامج السابقالجدي

فقد تبين أن أكثر من ثلثي المستفيدين من البرنامج القديم ال يحققون . على المدى المنظور

معايير البرنامج الجديد بسبب تركيز البرنامج القديم على التهميش االجتماعي، وعلى ذوي 

ي الوقت ذاته ال تستطيع هذه الحاالت االستغناء عن المساعدات المقدمة، وف. الفقر المزمن

ويعتبر التوقف عن تقديم المساعدات لنحو ثالثين ألف أسرة ضرب من المغامرة غير 

  .المحسوبة
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االنطالق في تصميم البرامج من تنوع الفقراء من حيث األسباب المولدة للفقر، ومن  : ثانياً •

فقراء، وإعطاء مساحة أوسع للبرامج التي تهتم بتنمية مهارات حيث قدرات ومهارات ال

الفقراء، وتحسين فرص وصولهم للمصادر المختلفة، بهدف تعزيز اعتمادهم على أنفسهم 

وتحديدا تفعيل صندوق التشغيل والرعاية االجتماعية، وبرنامج . للخروج من حالة الفقر

اعدة، مثل برامج التدريب، وتسويق ودعم ذلك باألنشطة المس. القروض لألسر الفقيرة

 . منتجات الفقراء، ورعاية مشاريعهم
 

ولتحسين فاعلية برامج الدعم االجتماعي، واستغالل أفضل للموارد المتاحة لهذه البرامج، تقترح هذه 

واالنطالق في . الدراسة تطوير آليات التنسيق والتنظيم فيما بين األطراف العاملة في هذا المجال

. اإلقرار بالدور القيادي لوزارة الشؤون االجتماعية على مستوى التخطيط والمتابعةذلك من 

  : وتحديدا
 

تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفقر، واضطالعها بدورها في مجال رسم السياسات  •

  .ومتابعة تنفيذها، والقيام بالمراجعات الدورية لفعالية وعدالة هذه السياسات

لتنسيق متعدد األطراف والثنائي على أساس قطاعي، ومأسسة أشكال بناء شبكة من ا •

التنسيق هذه، ويناط بها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإعادة التقييم في مجال عملها 

المساعدات االغاثية، التدريب وتنمية قدرات الفقراء، اإلقراض، رعاية وتنمية قدرات (

وظيف أكثر فاعلية للموارد المالية المتاحة، وترشيد ويساعد ذلك على ت). النساء الفقيرات

  ).كادر الوزارة، وكادر المنظمات األهلية واألنروا(استخدام الكادر العامل في هذا المجال 

وقد يساعد بناء نظام معلومات وطني حول الفئات الفقيرة والمهمشة، يحدد توزعها،  •

 مناسبة للتنسيق الفعال بين األطراف واحتياجاتها، والخدمات المتوفرة لها في خلق أرضية

وتتوفر حاليا أرضية . المختلفة ذات العالقة، ولزيادة فعالية التخطيط لتطوير هذا القطاع

والعمل على إيجاد صندوق وطني برئاسة وزارة الشؤون . مناسبة لبناء مثل هذا النظام

ا مع هذا االقتراح  فمن وانسجام. االجتماعية لتقديم المساعدات للفقراء على المدى البعيد

المهم جدا أن يتم إجراء مسح لكافة هذه الجهود للحصول على بيانات دقيقة عنها ونشرها 

  .عبر قاعدة بيانات متاحة عبر الشبكة العالمية بهدف توفير المعلومات لمتخذي القرار

  

ـ        2005تم اطالقه في آذار عام      ): 2009 (إعالن باريس   ات بحضور مجموعة مـن الـدول والجه

ويهدف اإلعالن إلى ممارسة    . المانحة والمنظمات األهلية خالل منتدى التعاون االقتصادي والتنمية       

الدول المستفيدة أو الشريكة دوراً قيادياً في عملية التنمية وتطبيق االستراتيجيات الوطنيـة بـشكل               
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انحة بحيث تصبح   تشاركي بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات األهلية وتنسيق جهود الدول الم          

أكثر شفافية وفاعلية وجدوى عن طريق اعتماد نظم وعمليات مؤسـساتية مماثلـة لـدى وكـاالت                

المبادئ العامة ، وإعالن باريس     أكثر من بيان    وقد تجاوز إعالن باريس االتفاقات السابقة،       . المعونة

. هـا علـى التنميـة     يضع العملية ، تتجه الى العمل وخريطة الطريق لتحسين نوعية المعونة وأثر           

الملكية ، والمواءمة ، والتنسيق ، اإلدارة من أجل النتـائج           :  خمسة مبادئ رئيسية هي      ويركز على 

 وذلـك   اثنا عشر مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تحقيق النتـائج         وتم وضع   . والمساءلة المتبادلة 

 من خـالل   افية والمساءلة   تحسين الشف للشراكة  ا نموذج   ويشجع إعالن باريس  . فعالية المعونة  لقياس

واالمتثـال فـي   . يس يشكل آلية المانحين والمتلقينوإعالن بار. استخدام الموارد المخصصة للتنمية 

إعـالن بـاريس    يـشجع   على الصعيد القطري ، و    . الوفاء بااللتزامات التي ستكون علنية للمراقبة     

لة وااللتزامات المتفق عليها بشأن فعالية       معا لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المتباد        والمانحين الشركاء

متطلبات المـساءلة فـي الوقـت       علما أن . المعونة عن طريق االستفادة القصوى من اآلليات المحلية       

تظهـر  الحاضر في البلدان النامية أكثر من الجهات المانحة ، ولكن المساعدات أكثر فعالية عنـدما                

وهذا هو السبب في    . ة حول سياسات واستراتيجيات التنمي    البلدان الشريكة ممارسة قيادة قوية وفعالة     

 هـي   --ممارسة قيادة قوية وفعالة حول سياسات واستراتيجيات التنمية         ف الملكية في البلدان النامية   

 القاعدة 
 

 :دراسات حول البناء المؤسسي .2.4.2

  

نحـو  : كتابـه  موحدة من خالل     إستراتيجيةويتحدث حول أهمية وجود خطط      ): 1200 (الجرباوي

 جديدة للعمل الفلسطيني، حيث قدم رؤية نقدية لمحاور أساسية في العمل الفلسطيني             إستراتيجيةخطة  

و تنطلق هذه الورقة كما أعرب الكاتـب مـن          .  محاولة منه إلثارة نقاش موضوعي جاد حولها       في

 تأخذ في االعتبار    مرتكزات علم السياسة و محورها عملية صنع السياسات و كيفية التأثير بها، لذلك            

و قدم  . المتغيرات الداخلية و الدولية و حسابات موازين القوى، و معادلة الربح و الخسارة السياسية             

الجرباوي استعراض دقيق للواقع الفلسطيني خاصة بعد التفجيرات التي وقعت في الواليات المتحدة             

ي كرد فعل انفعالي عليها بـل هـي         و لكنها ال تنطلق منها وال تأت      . 11/9/2001األمريكية بتاريخ   

و .  جديدة للعمل الفلسطيني موجودة و ملحة قبل وجود التفجيرات         إستراتيجيةتستند إلى الحاجة إلى     

 من خالل وجود نقـاش فلـسطيني مفتـوح          اإلستراتيجيةركز الكاتب على أهمية بلورة هذه الخطة        

عتبار وجود مـؤثرات و متغيـرات       وجدي و صريح حول ما يجب القيام به فلسطينيا آخذا بعين اال           

داخلية و إقليمية ودولية تفرض موائمة الموقف الفلسطيني باستمرار وليس فقط االنطالق دائما مـن               

وهذا يعني أن الكاتب يسعى أساسا إلى تبيان أهميـة وجـود            .  تحديد ما يجب أن يقوم به اآلخرون      
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ـ        إستراتيجية صراع ينبثـق منـه التكتيـك و لـيس           فلسطينية أو توجه استراتيجي واضح إلدارة ال

  . وهذا ما سنعول عليه خالل دراستنا الحالية.العكس

  

  وتهدف هذه الدراسة   "العالقة بين الجامعة وسوق العمل، منظور استراتيجي       " بعنوان) 2005 (زاهر

 إلى التعرف على إمكانيات التفكير االستراتيجي ورصد نمـوذجين مـن أكثـر نمـاذج التخطـيط                

 حداثة واستخداما في التخطيط للمؤسسات الجامعية، أحـدهما يركـز علـى األبعـاد               االستراتيجي

، في حين أن الثاني، يناسب تلك المؤسسات من زاوية عنايتـه            )خاصة القيم (السيكولوجية للتخطيط   

وتدقيقه في االستراتيجيات التعليمية و األكاديمية لها، وفحصه الدقيق القائم على التحليـل الحـرج               

 الداخلية والخارجية المتعلقة بها، في إطار معايير مجاوزة للكفاءة والفاعلية، وبما ينسجم مع              للكفاءة

جامعـة الكويـت    (وقد استخدم الباحث في دراسته حالـة تطبيقيـه        . طبيعة تلك المؤسسات وأهدافها   

 مجرد  التخطيطيصبح  ) vision(و ركزت الدراسة على أنه في حال غياب رؤية مستقبلية         ). كنموذج

رسم برامج محدودة األجل ومنعزلة عن بعضها البعض، ودون إدراك للنـسيج المـشترك الـذي                

يحتويها جميعا، ويصبح األمر يقتضي توفير آلية جديدة تعنى بأنشطة البحث واإلنمـاء والتطـوير               

وتعتبر .  لكل المنظومات الفرعية للجامعة ولها ككل      اإلستراتيجيةالتكنولوجي وتقوم بوظائف اإلدارة     

هذه الدراسة مفيدة جدا للباحثة من خالل استخدام تقنيات التخطيط االستراتيجي الواردة في الدراسة              

  .بالتركيز على قطاع المساعدات

  

عالقات المنظمات غير الفلسطينية الحكومية فيمـا بينهـا ومـع الـسلطة          " بعنوان ):2001 (لدادوة

 حـول تقيـيم االسـتراتيجيات       سي لهذا البحث  يتمحور الهدف األسا   و " الفلسطينية والممولين  الوطنية

واآلليات القائمة والممكنة، للتشاور والتنسيق والتعاون بين المنظمـات غيـر الحكوميـة، ووضـع            

توصيات بعيدة األمد لنظام عام يحكم هذه العالقات، ويسهم في تعزيز التكامل بينها وبـين الـسلطة               

 :لتاليةامولة، ويهدف البحث إلى تحديد األهداف الوطنية، وتحديد نقاط التقاطع مع المنظمات الم

  

: ع المانحين، وتشمل عملية التقييمتقييم مستوى التشاور مع المؤسسات ذات الصلة في مجتم •

  .بناء القدرات الوطنية، وتحديد األولويات

تقديم مقترحات إلى الجهات ذات العالقة لتقوية التشاور والتنسيق بين المنظمات غير  •

  .المؤسسات الحكومية ذات الصلةالحكومية و

  

 منظمة غير حكومية عاملة توزعت حسب نشاطها الـرئيس إلـى            30ويتكون مجتمع الدراسة من     

ولقد كشفت الدراسة ضـعفا     .  تتبع لمؤسسات السلطة   20الجمعيات الخيرية، والتعاونيات واألندية، و    



 39

تخطيط والتمويل، وذلك علـى     عاما في مضامين العالقة مع السلطة الوطنية وتحديدا في مستوى ال          

وكـشفت  . الرغم من تعدد أشكال العالقة التي تقيمها هذه المنظمات مع السلطة الوطنية الفلـسطينية             

الدراسة عن أن التمويل الخارجي قائم على رؤية مسبقة مـن الممـول نفـسه عـن االحتياجـات                   

النتائج السابقة أوصت الدراسة    بناء على   . الفلسطينية المتقاطعة مع أهداف الممول نفسه في المناطق       

بضرورة محورية دور السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزاراتها المعنية فـي العمليـة التنمويـة               

بمعناها الواسع، ومحوريتها في نظام الشراكة الذي يضم القطاع العـام والخـاص وهـذا يـشمل                 

محوريا لها فـي حـشد الطاقـات        مستويات التخطيط والبرمجة والتنظيم والتنفيذ، ما يفترض دورا         

 .الوطنية والقدرة على توجيهها نحو أولويات تنموية وطنية

  

يتناول الكاتـب   . أسطورة التنمية في فلسطين، الدعم السياسي والمراوغة المستديمة       ): 2004 (نخلة

على ، معتمدا   )2004(وحتى العام   ) 1967( التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام         تجربة

تجربته الشخصية من خالل عمله مع مؤسسة التعاون الفلسطينية ومع مكتب المفوضية األوروبيـة              

ومع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ومستعينا بكم هائل من المراجع والمـصادر يغطـي               

 مؤسـسة   الكاتب التداخالت التنموية في فلسطين قبل اتفاقات أوسلو وبعدها، وهنا يركز علـى دور             

 الفلسطيني مـن خـالل      لالقتصادالتعاون الفلسطينية التي أشاد بدورها كإحدى أهم مؤسسات الدعم          

، وما رافقهـا  مـن نجاحـات         اإلسرائيلي الفلسطيني بعيدا عن االحتالل      االقتصادمحاولتها إنعاش   

 االحتاللية  ، وما لها من أهداف معلنه وأخرى غير معلنه لتجنب إعاقة عملها من السلطات             وإخفاقات

إضافة إلى التقارب والتنافر بين مؤسسي المؤسسة والقيادات الفلسطينية لما فيه صـالح             . اإلسرائيلية

 . الطرفين

  

كذلك ركز الكاتب على دور االتحاد األوروبي كأحد الداعمين الرئيسيين للفلسطينيين خالل الفتـرة              

 األوروبي هو التركيـز علـى نقـل         ، مشيرا إلى أن الهدف االستراتيجي لالتحاد      )1993-2001(

 في دعمهم على    األوروبيين اشتراط   إلىاالقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية إلسرائيل، مع إشارته         

تخصيص مبالغ تصل إلى النصف أحيانا لتغطية رواتب الخبراء والفنيين التابعين لهم والذين يصفهم              

ويوصي الكاتب بضرورة تشكيل مجلـس      . بمرتزقة قدموا لجمع الثروات من خالل مسميات تنموية       

للتنمية الوطنية لمراقبة المساعدات الخارجية، والتخلص من بعض الـوزارات والمؤسـسات التـي          

  .تشكل عبئا على عملية التنمية

  

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وجود وممارسة التخطيط االستراتيجي في           ): 2006 (ردايدة

وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن غالبيـة         . ت والصعوبات التي تواجهه    ومعرفة العقبا  الحكم المحلي 
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المبحوثين يؤكدون و بالمستوى المتوسط إدراكهم وإلمامهم بمتطلبات التخطيط االستراتيجي والياتـه            

. وذلك من خالل إدراكهم لمفهوم التخطيط و ما يحويه من أساسيات عملية التخطيط االسـتراتيجي              

. للتعامل مع القوى البشرية وفق متطلبات وقواعد التخطيط االسـتراتيجي         كما أكد الباحثون إدراكهم     

وأظهرت النتائج أن متغير منصب المبحوثين هو األكثر تأثيرا بين خصائص عينة المبحوثين علـى               

 .إجاباتهم

  

ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث إعادة صياغة رسالة الحكم المحلي الفلسطيني لتكـون               

 والتركيز على زيادة الكوادر واللجان المتخصصة في التخطيط االستراتيجي وتكثيـف  أكثر وضوحا 

البرامج التدريبية لكافة مستويات العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني في التخطيط بـشكل عـام و                

  .التخطيط االستراتيجي بشكل خاص
 

   : التعليق على الدراسات السابقة.3.4.2
 

 للباحثين الذين قدموا هذه الدراسات، إال       واأليديولوجياتمناظير والخلفيات   على الرغم من اختالف ال    

  :أن هناك عناصر مشتركة أجمعت عليها هذه الدراسات تمثلت في

  

ال يوجد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رؤية واضحة لبرنـامج تنمـوي شـامل واضـح                 •

إلدارة ) vision(مستقبليةومخطط تضعه السلطة نصب أعينها، وهذا ناتج عن غياب الرؤية           

ملف المساعدات الوطنية، بالتالي أصبح التخطيط مجرد رسم برامج محدودة األجل ومنعزلة           

 .عن بعضها البعض، ودون إدراك للنسيج المشترك الذي يحتويها جميعا

غياب التنسيق المؤسس في إدارة المساعدات بين المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الوطنية             •

 .نية  نفسها، وبين مؤسسات المجتمع المدنيالفلسطي

إن التمويل الخارجي قائم على رؤية مسبقة من الممول نفسه عن االحتياجـات الفلـسطينية                •

 .المتقاطعة مع أهداف الممول نفسه في المناطق المستهدفة

قـا أمـام التنميـة      إن المساعدات الدولية بحجمها وأنواعها وأشكالها أصبحت تـشكل عائ          •

 .يةالفلسطين

 .إن التمويل الدولي للفلسطينيين لم يصرف بناء على خطط تنموية وإستراتيجية واضحة •

 . ارتباط برامج المساعدات بالعملية السلمية، مما يعني أنه لن يستمر إلى األبد •

 .عدم االستغالل األمثل للتمويل الدولي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية •
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واتجاهها نحو السياسة وبعدها عن أهـدافها الحقيقيـة     ضعف دور منظمات المجتمع المدني       •

 .التي وضعت من أجلها

  .ضرورة دعم البرامج التنموية •
  

 تقديم مقترحات مؤسـسية لتطـوير إدارة        التياألولى من نوعها    وتعتقد الباحثة أن هذه الدراسة هي       

" ن جهات مختلفة  ملف المساعدات في السلطة الفلسطينية، خاصة وأنها اعتمدت على موارد بشرية م           

ـ ، فالدراسات السابقة تتحدث عن البناء المؤسسي عموما أو عن ال          "الخبراء االقتصاديين  ساعدات، م

لكن هذه الدراسة ربطت وبشكل واضح أهمية البناء المؤسسي لدعم وتطوير إدارة ملف المساعدات              

  .الوطنية الفلسطينية
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  الفصـل الثالث

______________________________________________________  

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

  
سيعالج هذا الفصل طريقة الدراسة وإجراءاتها من حيث منهج الدراسة ومجتمعها، أداة الدراسة 

  . والمعالجة اإلحصائية) المستقلة والتابعة(، متغيرات الدراسة )مكوناتها وصدقها وثباتها(

  

  منهجية  الدراسة 1.3
 

حيث تم تكوين اإلطار النظري للدراسة حول البناء المؤسساتي و ملف : تبيالمنهج المك •

المساعدات من خالل دراسة الكتب والدوريات واألبحاث، التي تتعلق بالموضوع، باإلضافة 

  . إلى التشريعات واألنظمة الخاصة بإدارة ملف المساعدات، مع تحليل لما تمت دراسته

دام استبانه لقياس واقع البناء المؤسساتي إلدارة ملف وذلك باستخ: المنهج الكيفي الكمي •

المساعدات وتم تركيز الجانب الكيفي للخروج بمقترحات مؤسسية لتطوير إدارة ملف 

 . المساعدات الوطنية الفلسطينية من قبل الخبراء االقتصاديين واالختصاصيين ذوي العالقة

  

 مجتمع الدراسة  2.3
 

ن الخبراء االقتصاديين والخبراء ذوي العالقة بموضوع يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة م

أي ما نسبته . ة/ خبير41أجاب عليها منهم . ة/خبير) 55(الدراسة، وقد تم توزيع االستبانة على 

من أفراد العينة الرئيسية، أما الذين لم يستجيبوا، فقد تم الحديث معهم أكثر من مرة ولكن %  74

  منمن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد اختارت الباحثة مجموعةو. يبدوا أنهم دائمي االنشغال

حيث كان .الخبراء االقتصاديين وخاصة ذوي العالقة بإدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية
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 خبراء آخرين من خلفيات مختلفة ولكنها تشترك 7 باإلضافة إلى 41أصل  خبير من 34عددهم 

اية االجتماعية ولجان صياغة االستراتيجيات االجتماعية على جميعا في أنهم أعضاء لجان الحم

  )1.3(  والشكل )1.3(لمجال كما يظهر في الجدول مستوى وطني ودولي لبروزهم في هذا ا

  

  .توزيع عينة الدراسة حسب التخصصات: 1.3 جدول
 

  التخصص
 

  التكرار
 

  النسبة
 

Valid 82.9 34  اقتصاد 
 17.1 7 أخرى تخصصات 
 100.0 41 المجموع 

  

المجموع
41 

تخصصات أخرى
7

اقتصاد
34

Valid اقتصاد
  تخصصات أخرى
  المجموع

 
  

  .توزيع عينة الدراسة حسب التخصصات: 1.3شكل 

  

  أداة الدراسة 3.3

  

بعد اطالع الباحثة على الدراسات واألبحاث، التي تختص بموضوع الدراسة، قامت الباحثة بتطوير             

وقد تكونت االستبانه من ثالثة أجزاء على       ). 2.3(أنظر ملحق   . استبانه لتفي بأغراض هذه الدراسة    

  : و التاليالنح
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و يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالخبير الذي يقوم بتعبئة االسـتمارة             :الجزء األول  •

، العمر، الفئة العمرية التي ينتمي لها، سنوات        )الجنس( النوع االجتماعي   : الشخصية، وهي 

الخبرة الفعلية، المؤهل العلمي، التخصص في أعلى مؤهل علمي، الوظيفة التـي يـشغلها              

  . لخبير والمؤسسة التي يعمل فيهاا

ذات – فقرة، وهـدفت هـذه الفقـرات      17ويتكون من مجال واحد مقسم إلى        :الجزء الثاني  •

 إلى التعرف على الواقع الحالي إلدارة ملف المـساعدات فـي الـسلطة              -العالقة بالدراسة 

ابات علـى   وقد تكون سلم االستج    .الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر الخبراء االقتصاديين      

  : الجزء الثاني من خمس درجات حسب سلم ليكرت، وهي

  

o  حيث تدل على أن الخبير وجد أكثر ممـا كـان يتوقـع فـي موضـوع                 : أوافق بشدة

 .5ورمز إليها عند التحليل اإلحصائي بالرقم .البحث

o 4 بالرقم إحصائيارمز إليها .تشير إلى أن الخبير وجد ما يتوقعه: أوافق. 

o رمز إليها  .  السؤال إما لعدم معرفته أو لتحيده ألسباب خاصة به         لم جاوب عن  : محايد

 .3 بالرقم إحصائيا

o  وهنا يعطي الخبير أقل مما كـان يتوقعـه فـي موضـوع إدارة ملـف                : غير موافق

 .2 بالرقم إحصائيارمز إليها . المساعدات

o   تشير إلى أن الوزير يعطي أقل بكثير مما كان يتوقع في موضـوع             : غير موافق بشدة

 )----سلم ليكرت، (1 بالرقم إحصائيارمز إليها . إدارة ملف المساعدات

  

 مجاالت، وهي عبارة عن أسئلة مفتوحة هدفت إلى الخـروج           6من   ويتكون    :الجزء الثالث  •

ن المقترحات المؤسسية لتطوير إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية مـن           بمجموعة م 

  :التاليةخالل عينة الدراسة لتغطية المجاالت 

  

o مجال التخطيط االستراتيجي.  

o مجال الهيكل التنظيمي.  

o مجال الرقابة على إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية.   

o               مجال التنسيق بين الجهات المختلفة ذات العالقة بإدارة ملف المساعدات فـي الـسلطة

  .  الوطنية الفلسطينية

o مجال التعاون مع الممول.  

o حد من تأثير االحتالل على إدارة ملف المساعدات في السلطة الفلسطينيةمجال ال.  
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  . المبحوثين في هذا الجانب ومن ثم تفريغها وتبويبهاإجاباتوقد قامت الباحثة بتجميع 

  

 صدق األداة   4.3

  

 مـن   10للتأكد من صدق األداة، قامت الباحثة بعرضها على لجنة من المحكمـين، بلـغ عـددهم                 

بمجال االقتصاد ومجـاالت أخـرى ذات العالقـة بالموضـوع،           )  وماجستير هرادكتو( المختصين

باإلضافة إلى أستاذة لغة عربية في جامعة الخليل، وذلك من أجل تحكيمها وقياس درجـة مناسـبة                 

الفقرات، من حيث صياغتها لغويا ووضوحها، ومدى مناسبة قياس هذه الفقرات للمجال الذي تنتمي              

ت واقتراحات وآراء هؤالء المحكمين، دور كبير في تحسين هذه االسـتبانة،            إليه، وقد كان لمالحظا   

وضعها في صورتها النهائية، وبناء على ما تقدم اعتبرت األداة صادقة ومناسبة ألغـراض هـذه                 

  )3.3(أنظر جدول المحكمين، والرسالة التي وجهت لهم ملحق . الدراسة

  

 ثبات األداة  5.3
 

 أفراد، بعد ذلك تـم      8 األداة بأن تم توزيعها على عينة مصغرة من          قامت الباحثة بالتحقق من ثبات    

لفحص االتساق الـداخلي للفقـرات وبلغـت    ) Cronpach Alpha(احتساب معامل كرونباخ ألفا 

 تمتع االستبانة بثبات يفي بأغراضها، وبالتالي أصبحت جاهزة إلىوهذه نتيجة تشير ) 0 876.(قيمته

  .يوضح ذلك) 4.3(وملحق الجداول .  الدراسةليتم توزيعها على كامل عينة 

  

  اإلحصائيةالمعالجة  6.3

  

، وذلك  SPSSبعد جمع بيانات الدراسة ومراجعتها وتدقيقها، تم إدخالها للحاسوب باستخدام برنامج            

 اللفظية إلى أخرى رقمية، حيـث تـم اسـتخراج األعـداد، والنـسب المئويـة،                 اإلجاباتبتحويل  

 وتم استخدام تحليـل التبـاين األحـادي لفحـص      نحرافات المعيارية،والمتوسطات الحسابية، واال

  .الفرضيات وهذا يسمح بتعميم النتائج

  

 وصف عينة الدراسة 7.3

  

 تمثل كافة مجتمع الدراسة ذوي العالقة بإدارة ملف المـساعدات           قصديهعينة الدراسة هي عينة     إن  

  : التاليالوطنية الفلسطينية ويمكن تحليل متغيرات الدراسة على النحو
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هـم  % ) 82.9(بالنسبة لمتغير الجنس أوضحت النتائج أن غالبية المبحوثين         : متغير الجنس  •

  ).2.3(هم من اإلناث كما هو مبين في الجدول ) 17.1%(من الذكور وأن 

  

  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: 2.3جدول 

  

 النسبة التكرار  الجنس

Valid 82.9 34 ذكر 
 17.1  7 أنثى 
 Total 41  100.0  

 

Total
41

أنثى
7

 ذآر
34

Valid ذآر
  أنثى
  Total

  
 

 .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: 2.3شكل 

  

من مجتمع الدراسـة    % 82.9وهذا يشير إلى أن الذكور يشكلون أغلبية كبيرة، حيث بلغت نسبتهم            

 . وعينتها

  

هم من الفئة العمرية    %) 53.7(أن  ) 3.3(أظهرت النتائج الواردة في الجدول      : متغير العمر  •

) 44-35(، تليها الفئة العمرية       %)26.8(بنسبة  )  فأكثر 55(مرية  ، تليها الفئة الع   )45-54(

  .سنة54-45 العينة هم من عمر أي أن أكثر من نصف%) 19.5(بنسبة 
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 . توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر:3.3 جدول

  

  الفئة العمرية للمبحوثين

  

  التكرار

  

  النسبة

  
Valid 35-44 8 19.5 

  45-54 22  53.7 
 26.8 11 فأكثر 55  
  Total 41 100.0 

 

35-44
8

45-54
22

فأآثر 55
11

Total
41

Valid 35-44
  45-54
فأآثر 55  
  Total

 
  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر: 3.3شكل 

  

أن ) 4.3(والـشكل   ) 4.3(أظهرت النتائج الواردة فـي الجـدول        : متغير التحصيل العلمي   •

% 95من أفراد العينة من حملة شهادة الدكتوراه وهو ما يعني أن أكثر من              %) 34(حوالي  

مـن حملـة الماجـستير، و       %) 61(ة الشهادات العليا، ونسبة     من أفراد العينة هم من حمل     

  .من حملة البكالوريوس% 2.4

  

%) 51.2(أن غالبية المبحوثين وبنسبة     ) 5.3(أظهرت النتائج جدول    : متغير سنوات الخدمة   •

كانت عـدد  %) 41.5(، كما أظهرت النتائج بان ما نسبته  ) عاما 15(قد تجاوزت خدمتهم ال   

وهو ). سنوات9-5(كانت خبرتهم من    %) 7.3(، وأن   ) عاما 14-10(سنوات خبرتهم بين    

 .  سنوات10من أفراد العينة تزيد سنوات الخدمة لديهم عن % 93ما يعني أن نحو 
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 يل العلمي للمبحوثينالتحص: 4.3 جدول

  

 النسبة  التكرار   المؤهل العلمي 

Valid 2.4 1 بكالوريوس 
 61.0 25 ماجستير  
 34.1 14 فأعلى دكتوراه  
  Total 40 97.6 

Missing System 1 2.4 
Total 41 100.0 

  

Total 40
System 1

Total 41
بكالوريوس 1 ماجستير 25

دآتوراه فأعلى 14

بكالوريوس
ماجستير
دآتوراه فأعلى
Total
System
Total

 
  

 التحصيل العلمي للمبحوثين: 4.3شكل 

  

 .يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة: 5.3جدول 

  

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة

Valid 5-9 7.3 3 سنوات 

 41.5 17 سنوات 10-14   
 51.2 21 رفأكث سنة 15  
 100.0 41 المجموع  
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المجموع 41

سنوات 3 5-9

سنة فأآثر 21 15

سنوات 17 10-14

سنوات 5-9
سنوات 10-14
سنة فأآثر 15
المجموع

  
  

  التحصيل العلمي للمبحوثين:  5.3شكل

  

مـن الخبـراء    % 82.9إلى أن هنـاك     ) 6.3(تشير النتائج في الجدول     : متغير التخصص  •

االقتصاديين، أما بقية العينة فهي من تخصصات مختلفة كما هو وراد أدناه، ولكنهم يعملون              

م مالحظات ذات قيمـة     ارة ملف المساعدات وكان له    في مجاالت ذات عالقة مباشرة في إد      

 .في المشروع

  

  .يوضح التخصصات لعينة الدراسة: 6.3 جدول
 

  التخصص
 

 النسبة التكرار

Valid 82.9 34  اقتصاد 
 17.1 7 أخرى تخصصات  
 100.0 41 المجموع  

  

ن العينة  م% 31أن  )7.3(تظهر النتائج كما هو واضح في الجدول رقم         : متغير مكان العمل   •

% 36.6يعملون في مؤسسات دوليـة، و       % 22هم محاضري في الجامعات الفلسطينية و       

الخ، ولمزيد من التفاصيل    ...يعملون في مؤسسات متنوعة مثل مراكز األبحاث والدراسات         

 ) ).2.3(، جدول8أنظر ملحق ( حول أماكن عمل أفراد العينة 
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المجموع 41

تخصصات أخرى 7

اقتصاد 34

اقتصاد
تخصصات أخرى
المجموع

  
  

  .يوضح التخصصات لعينة الدراسة: 6.3شكل 

  

  لعينة الدراسة" المؤسسة" يوضح مكان العمل :7.3جدول 
 

 النسبة التكرار مكان العمل

Valid 31.7 13 الجامعات 
 22.0 9 دولية مؤسسات  
 9.8 4 رسمية فلسطينية مؤسسات  
 36.6  15 أخرى مؤسسات  
 100.0 41 المجموع  

 

المجموع 41

مؤسسات أخرى 15

مؤسسات فلسطينية 
رسمية 4

مؤسسات دولية 9

الجامعات 13

الجامعات
مؤسسات دولية
مؤسسات فلسطينية رسمية
مؤسسات أخرى
المجموع

  
  

 لعينة الدراسة" المؤسسة" يوضح مكان العمل :7.3شكل 



 51

خبـراء  " من العينة كان مسماهم الوظيفي    % 17تظهر النتائج أن    : ر المسمى الوظيفي  متغي •

يحملون مـسميات   % 35.1باحثين و   % 19.5محاضرين جامعيين و  % 29.3، و "اقتصاديين

 .)8.3(وظيفية مختلفة كما هو وارد في الجدول 

  

 يوضح المسميات الوظيفية لعينة الدراسة: 8.3جدول 
 

  المسمى الوظيفي

  

  كرارالت

  
  النسبة

 

Valid 17.1 7 اقتصادي خبير/محلل 
 29.3 12 جامعي أستاذ/مدرس  
 19.5 8 باحث  
 34.1 14 أخرى  
 100.0 41 المجموع  

  

المجموع 41

أخرى 14

باحث 8

مدرس/أستاذ جامعي 
12

محلل/خبير اقتصادي 7

محلل/خبير اقتصادي
مدرس/أستاذ جامعي
باحث
أخرى
المجموع

  
  

   المسميات الوظيفية لعينة الدراسة:8.3 شكل
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  رابعل الالفص

______________________________________________________  

  يانات واختبار الفرضياتتحليل الب
  

 لنتائج الدراسة من خالل ويتكون هذا الفصل من ثالثة أجزاء، حيث يتناول الجزء األول تحليال

مناقشة أسئلة الدراسة وعرض الواقع الحالي إلدارة ملف المساعدات من وجهة نظر الخبراء 

المؤسسية التي قدمها  عددا من المقترحات وستعرض الباحثة في نهاية هذا الجزءاالقتصاديين، 

الجزء الثاني  وفي .خبراء الدراسة  لتحسين إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية

 ، أما الجزء الثالث فيحتوي على تلخيصا ألبرز نتائج ستعمل الباحثة على مناقشة فرضيات الدراسة

   . الدراسة

  

لف المساعدات الوطنية وربطه بالمقترحات تحليل الواقع الحالي إلدارة م: الجزء األول 1.4

 التطويرية لمجموعة الخبراء االقتصاديين
 

 :  هذا الواقع من خالل مناقشة أسئلة الدراسة كالتاليتحليلستعمل الباحثة على 
 

  :على صعيد الخطة اإلستراتيجية :المحور االول .1.1.4

  

مقترحات التي يمكن تقديمها في إطار ما هي ال "بتحليل البيانات التي جمعت كاجابة على السؤال

الخطة اإلستراتيجية لتحسين البناء المؤسسي في إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية 

من الخبراء أكدوا على عدم % 97.6اتضح أن  الفلسطينية من وجهة نظر الخبراء االقتصاديين؟

 كافة تضم الفلسطينية  الوطنيةفي السلطة المساعدات ملف إلدارة لوجود خطة إستراتيجية واضحة

  ).1.4(العالقة كما هو واضح في جدول  ذات األطراف
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ألراء الباحثين حول وجود والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية النسب المئوية : 1.4جدول 

  الخطة اإلستراتيجية

  
  

   الخطة االستراتيجية مجال

  

 غير

 موافق

 بشدة

 غير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

 إلدارة واضحة إستراتيجية خطة هناك

 الفلـسطينية  الوطنية المساعدات ملف

 .العالقة ذات األطراف كافة تضم

39.0%58.5%2.4%   1.63 .536 

  

كما ويالحظ أن متوسط معدل إجابات األفراد كان يميل إلى عدم الموافقة على وجود خطة 

 الجدول كما في. 0.536، واالنحراف المعياري )1.63( حيث كان الوسط الحسابي إستراتيجية

  ).1.4 (السابق

  

 أنهم لم يروا أي خطة إسـتراتيجية        - وكما أكد الخبراء   –وقد يعزى ذلك إلى أسباب متعددة أبرزها        

كدتـه  وطنية شاملة مستندة على رؤية واقعية بعيدة المدى تلبي احتياجات الفلسطينيين وهـذا مـا أ               

الدراسات السابقة أيضا، فكل ما هو موجود على أرض الواقع هو عبارة عـن عـدة أوراق عمـل              

تتحدث عن مفاهيم، ومهام عمل تتكون من أدوار ومسؤوليات لجهات معينة منهـا وزارة الـشؤون                

. االجتماعية، مكتب الرئيس، ومجلس الوزراء الفلسطيني وعدد من المؤسسات المحليـة والدوليـة            

/ 12 في باريس في شهر      إقرارها الوطني الفلسطيني التي تم      اإلصالح يؤكد هذا الجانب خطة      والذي

أكدت على أهمية وجود خطة وطنية فلسطينية إلدارة ملف المساعدات تحتـوي علـى              حيث   2007

بناء دولة فلسطينية نحو السالم والرفاهيـة،       . (ستندة على أركان البناء المؤسسي     م إستراتيجيةرؤية  

 ستركز جهودهـا علـى      أم،  إستراتيجيتها، هل ستتجه نحو اإلغاثة     تحدد   إن، فالدولة يجب    )2007

 على الدولة تحديد توجهاتها حتى تتمكن من ترتيـب          األحوال على االثنان معاً، وفي كل       أم،  التنمية

  .أولوياتبرامجها ضمن 

  

  : لتالي، وضع الخبراء عددا من المقترحات كاهولعالج هذا الجانب الهام وتحسين

  

إجراء دراسة شاملة لواقع المؤسسات والطاقات المتوفرة لـديها إلدارة ملـف المـساعدات               •

  .الوطنية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني



 54

 .عدم توظيف المساعدات لتحقيق أغراض  سياسية •

ل توجيه المساعدات نحو     إلدارة ملف المساعدات االجتماعية من خال      إستراتيجيةوضع رؤية    •

وهذا يؤكد أهمية وضع تصور لسياسة التنمية االجتماعية التي سوف تنتهجها           . تحقيق التنمية 

 من أولوياتها تمكين األفراد وتنمية وتطوير       يأتيالحكومة الفلسطينية والجهات المعنية والتي      

  .األسر المحتاجة

 تأخذ به    حتى لفقراخط  محدد ل  واضح و  دراسة خصائص وتكاليف المعيشة، ووضع تعريف      •

 أثـار  من وضع السياسات المناسبة للحد من         لتتمكن كافة المؤسسات العاملة في ذات المجال     

 . العوز االقتصادي

 .  بناء القدرة المؤسساتية للسلطة والحكومة في مجال إدارة المساعدات •

فـي هـذا     مهارات التخطيط ورسم السياسات لصانعي القرار فهناك ضعف واضح           إكساب •

 . المجال

 .إعداد خطة وطنية شاملة على مستوى الوطن إلدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية •

 ل مكونات الدعم االجتمـاعي واإلغاثـة      العمل على خلق مؤسسة ضمان اجتماعي يشمل ك        •

 . للمواطنين

يـة   هيئة حكومية موحدة إلدارة ملف المـساعدات االجتماع        إنشاء نسبة كبيرة منهم     واقترح •

ممكن أن تمثل من    " هيئة شبه حكومية  "والتفاوض مع الممولين على غرار هيئة سلطة المياه         

وكما هو الحال في بكدار أيضا والتي تمثـل         . الوزارات المحلية باإلضافة لمجلس الوزراء    

 . من القطاع الخاص والعمل األهلي باإلضافة للسلطة

 . لخدمة في مجال المساعداتبناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين وبمزودي ا •

 المؤسـسات األهليـة والخيريـة       إلـى  الدولة   ات المقدمة في موازنة   منح جزء من المساعد    •

 . إلدارتها وتوزيعها

التخطيط بالمشاركة مع الجهات المعنية والعاملة في هذا المجال سواء كانـت حكوميـة أو                •

 .أهلية أو دولية أو محلية

  

  : د الهيكل التنظيمي على صعيالمحور الثاني، . 2.1.4

  

ما هي المقترحات التـي يمكـن       "من خالل تحليل البيانات التي جمعت بهدف االجابة على السؤال           

لتحسين البناء المؤسسي في إدارة ملـف المـساعدات الوطنيـة     تقديمها في إطار الهيكل التنظيمي

من الخبراء  % 92.5أن   )2.4(في الجدول   اتضح   الفلسطينية من وجهة نظر الخبراء االقتصاديين؟     

 و. يؤكدون على عدم وجود هيكل تنظيمي عملي وداعم إلدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية            
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. كون الفئة التي أجابت بالحياد أقرب إلى عـدم الموافقـة          تمنهم التزموا الحياد، وأرشح أن      % 7.5

        ع المساعدات وجـدت لخدمـة      ير عمل قطا  وأكدوا جميعا على أن الهياكل الموجودة حاليا والتي تس

أشخاص في مناصب معينة أكثر من كونها معتمدة على سياسة تقسيم المهـام  للخـروج بوحـدات          

وظيفية داعمة لمصلحة العمل، ومن هذا المنطلق نجد هناك ازدواجية في المهام من حيـث تكـرار                 

زدحام وضغط للعمـل    األدوار والمسؤوليات المناطة بوحدات وظيفية معينة، وما ينتج عن ذلك من ا           

  .لو الدوائر األخرى من أية مهاموفي نفس الوقت خ. بشكل مستمر في بعض الدوائر

  

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألراء الباحثين حول   النسب المئوية: 2.4جدول 

  الفقرات المتعلقة بالهيكل التنظيمي

  

 مجال الهيكل التنظيمي

 غير

 موافق

 بشدة

 غير

 قمواف
 موافق محايد

 موافق

 بشدة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

 إلدارة واضح تنظيمي هيكل هناك.1

 .المساعدات ملف
35.0% 57.5%7.5%     1.73 .599  

 ملـف  إلدارة فعالـة  قيادة هناك.2

 الوطنية السلطة قبل من المساعدات

 .الفلسطينية

10.0% 72.5%15.0%2.5%   2.10 .591 

 في المركزية أسلوب الحكومة تتبع.3

 .الوطنية المساعدات ملف إدارة
2.5% 25.0%7.5% 40.0%25.0%3.60 1.194 

مجمل المتوسط الحسابي واالنحراف    

  المعياري
     7.32 2.107 

  

زارة الشؤون االجتماعية أن الهيكل التنظيمي الخاص بـإدارة         ومدير عام المساعدات في     أكد  كما و 

كارثة حقيقية  " تاج إلى إعادة بناء وتأهيل بما يخدم الواقع الفلسطيني حيث قالت            ملف المساعدات يح  

أن يكون هناك أكثر من برنامج مساعدات اجتماعية نقدي ال يخـضع لـنفس اإلدارة العامـة، وأن                  

يتواجد لكل برنامج فريق عمل خاص به، فهذا الحال من الطبيعي أن يؤدي إلى خسارة واضحة في                 

الوقت والجهد وهذا من شأنه التأثير على جودة العمـل          إهدار   إلىية والبشرية، إضافة    الموارد المال 

وهذا يبـرر لنـا أن      ). 2007المصري،  " (وزيادة احتمالية تقديم المساعدة أكثر من مرة لنفس الفئة        

من الخبراء لم يقروا بوجود قيادة فعالة إلدارة ملف المـساعدات فـي الـسلطة الوطنيـة                 % 82.5

على أن الحكومة تتبع أسلوب المركزية في إدارة ملف المساعدات الوطنية           % 65وأكد  . نيةالفلسطي
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 فإدارة ملـف المـساعدات يحتـاج إلـى          ،الفلسطينية، وهذا يؤثر على فعالية األداء لكافة العاملين       

  .على مستوى المحافظاتين خطوات العمل مع المستهدفالالمركزية في بعض المراحل لتسريع 

  

أن متوسط معدل إجابات األفراد كان يميل إلى عدم الموافقـة           أيضا  ) 2.4(حظ في الجدول    ويالكما  

على وجود هيكل تنظيمي واضح إلدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية،  حيث كان               

 فـي الفقـرة     الـشيء ونفس  .0.599، واالنحراف المعياري    )1.73(الوسط الحسابي للفقرة األولى     

أما في الفقرة الثالثة كان يميل إلى الموافقة حيث أشار المبحوثون إلـى أن الحكومـة تتبـع                  . الثانية

ولعـالج  . أسلوب المركزية في إدارتها لملف المساعدات وهذا ال يعزز من فعالية الهيكل التنظيمي            

  :هذا الجانب وإلجابة السؤال السابق، وضع الخبراء المبحوثون عددا من المقترحات كالتالي

  

 مرجعية وطنية ممثلة من قبل وزارة التخطـيط ووزارة الماليـة ووزارة االقتـصاد               شكيلت •

 تشكيل  آخرونواقترح خبراء   . والشؤون االجتماعية على أن يكون المنسق وزارة التخطيط       

لجنة وطنية من ذوي االختصاص من الوزارات والمؤسسات ذات العالقـة بـإدارة ملـف               

 .  لوزارة الشؤون االجتماعية األساسيةالمساعدات على أن تكون المرجعية

 بناء علـى رؤيـة       في السلطة الوطنية الفلسطينية      ملف المساعدات إدارة   هيكلة    بناء إعادة •

 . هذا الهيكل إقراروطنية شاملة مع العمل على 

توزيع المهام واألدوار بين الشركاء في مجال إدارة المساعدات، على أن توزع المهام فـي                •

 . س في المركزالمحافظات ولي

 إن لزم األمر لتفعيل المـوارد       أخرىتدريب كافة الكوادر وبناء قدراتها واستقطاب كفاءات         •

 . البشرية العاملة في هذا القطاع

واقترح بعض الخبراء مثل أن تكون إدارة ملف المساعدات من قبل وزارة المالية من خالل                •

 .  إدارة تابعة لهذا الغرضإنشاء

يتفرع منها هيئات على مستوى المحافظات      على أن   كيل هيئة مركزية     اقترحوا تش  وآخرون •

 اللجنـة   سـتعمل للقيام بالمهام المطلوبة بناء على احتياجات وأولويات وفي نفـس الوقـت             

 . عملية المساعدات الفنيةعلى مراقبةالمركزية 
 

 :على صعيد الرقابةالمحور الثالث، . 3.1.4
 

ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها في "جابة على السؤال بتحليل البيانات المجموعة بهدف اال

مجال الرقابة لتحسين البناء المؤسسي في إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر 



 57

خبير على أنه غير متأكد من وجود رقابة واضحة من قبل %  95.1أكد الخبراء االقتصاديين؟

.  المؤسسي إلدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية لتحسين البناء

 وكانوا اإلجابةرفضوا % 2.4أكدوا على وجود رقابة واضحة من قبل السلطة، وهناك % 2.4و

 ونتيجة لعدم قيام الرقابة بدورها انعكس ذلك وبشكل  ).3.4(محايدين كما هو وارد في الجدول 

من الخبراء على أن ملف % 56.1 الملف، حيث صرح  هذارةواضح على أداء العاملين على إدا

  .منهم الصمت% 31.7المساعدات ال يدار من قبل العاملين بكفاءة والتزم 

  

  الرقابةفقرات النسب المئوية ألراء الباحثين حول : 3.4جدول 

  

  مجال الرقابة

  
 

 غير

 موافق

 بشدة

  غير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
المتوسط

االنحراف 

لمعياريا

 السلطة قبل من واضحة رقابة هناك.1

 المؤسسي البناء لتحسين الفلسطينية

 المساعدات ملف إدارة نحو

34.1%61.0% 2.4% 2.4%  1.73 .633 

 االجتماعية المساعدات ملف يدار.2

 بكفاءة العاملين قبل من
2.4% 53.7% 31.7%12.2% 2.54  .745\ 

مجمل المتوسط الحسابي واالنحراف 

  المعياري
     4.27 1.119 

 
أن متوسط معدل إجابات األفراد في الفقرة األولى كان يميـل إلـى             ) 3.4(كما ويالحظ في الجدول     

  .0.633، واالنحراف المعياري )1.73(عدم الموافقة على وجود رقابة حيث كان المتوسط الحسابي 

  .  في الفقرة الثانيةءونفس الشي

  

 الخبراء الذين تم استهدافهم في هذه الدراسة عن مقترحاتهم في مجال            وعند سؤال الباحثة لمجموعة   

كانـت  الرقابة لتحسين البناء المؤسسي إلدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنيـة الفلـسطينية،              

  : إجاباتهم على النحو التالي

  

شريعي أكد معظمهم على أن الرقابة  يجب ان تتم من خالل لجنة الرقابة المالية للمجلس الت •

ولكن ال بأس من تشكيل وحدة رقابة وتقييم في وزارة التخطيط والمؤسسات الحكومية 

المختلفة على أن تقدم تقاريرها لوحدة المساعدات في وزارة التخطيط ومن ثم العمل على 
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 تفويض وزارة الشؤون آخرونواقترح . تحويل تلك التقارير لكافة الجهات ذات العالقة

 .ة على كافة المؤسسات العاملة في هذا الحقلاالجتماعية بالرقاب

توفير كادر مهني قادر على إدارة ملف الرقابة مع تحديد الوصف الوظيفي والمهام المتطلبة  •

 . لهذه الوظيفة

سن التشريعات القانونية التي تكفل سير الرقابة بالشكل المهني المطلوب مع العمل على  •

 . تطوير اللوائح الداخلية

 . بات والجزاءات للخارجين عن القانون والتشريعاتتحديد العقو •

تشبيك العالقات مع القائمين على إدارة ملف المساعدات في جميع المؤسسات القائمة على  •

 . تقييم المساعدات لضمان الشفافية وسير المساعدات بالشكل األمثل

مساعدات تفعيل الرقابة على إدارة ملف المساعدات من خالل مواكبة عمليات فصول ال •

 . وعملية توزيعها مع التأكد من سالمة التخطيط والتنفيذ

 . فحص معايير االستحقاق واالستهداف من قبل فريق الرقابة •

 . وضع مؤشرات قياس األداء وربطه باألهداف والنتائج •

 ومعايير واضحة بهذا آلياتتوفير الحق في االعتراض والتظلم من قبل المواطنين ووضع  •

 فساد إداري أو مالي أي فتح صندوق لتلقي الشكاوي من الجمهور عن فضلاألالشأن، ومن 

 .أو استغالل ألموال المساعدات سواء من قبل الجمهور أو العاملين
 
 من خالل الدولة وإنفاقهاتقارير دورية سنوية على األقل عن المساعدات  إصدار •

بة على وجه الخصوص والمؤسسات العاملة في ذات المجال، ومطلوب أيضا من لجنة الرقا

 .أن تقدم تقارير تفصيلية عن برامجها
 

  : على صعيد التنسيق، الرابعالمحور . 4.1.4

  

ما هي المقترحات التي يمكن تقـديمها فـي         "بتحليل البيانات المجموعة بهدف االجابة على السؤال        

عدات الوطنيـة   مجال التنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين البناء المؤسسي في إدارة ملف المـسا            

مـن   % 56.4 أن) 4.4(الجـدول   كما في    يتضح   الفلسطينية من وجهة نظر الخبراء االقتصاديين؟     

الخبراء غير موافقين على وجود تنسيق فعال ومستمر بين الجهات المختلفة التي تقوم بإدارة ملـف                

لمحبـذ تفعيلـه    المساعدات، فعلى سبيل المثل لجان الزكاة لها دور واضح ولكن حجم التنسيق من ا             

من % 70.7 وعلى صعيد التنسيق على مستوى الجهات الحكومية، صرح       . دعما للمصلحة الوطنية  

العينة بعدم وجود التنسيق المطلوب على صعيد مؤسسات السلطة ووزاراتها، فما تـشهده الـساحة               
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فئة يدل  الفلسطينية خير دليل على ذلك، وتكرار تقديم المساعدة من أكثر من طرف حكومي لنفس ال              

على غياب عملية التنسيق، وقد ركزت الدراسات الحديثة التي تم الحديث عنها في الفـصل الثـاني                 

على أهمية بناء شبكة من التنسيق متعدد األطراف والثنائي على أساس قطاعي، ومأسـسة أشـكال                

المساعدات (ملها  التنسيق هذه، ويناط بها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإعادة التقييم في مجال ع            

ويساعد ). االغاثية، التدريب وتنمية قدرات الفقراء، اإلقراض، رعاية وتنمية قدرات النساء الفقيرات          

ذلك عل توظيف أكثر فاعلية للموارد المالية المتاحة، وترشيد استخدام الكادر العامل في هذا المجال               

ويتضح لنا أيضا مـن     ). او، تحت الطباعة  الف(  ).كادر الوزارة، وكادر المنظمات األهلية واألنروا     (

من الخبراء غير راضين عن حجم التنسيق بين الجهات ذات العالقـة            % 72.5أن   ) 4.4(الجدول  

 وهذا يوضح سبب التعدد في المؤسسات واالجـراءات واألدوات     ملف المساعدات والمانحين،   بإدارة

  . وتناقضها وتضاربها

  

ألراء المبحوثين  حول عملية  الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوساطالنسب المئوية : 4.4جدول 

  التنسيق

  

  مجال التنسيق 

  
 

ــر  غي

 موافـق 

 بشدة

ــر  غي

 موافق
 العدد موافق محايد

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

 لتحسين المختلفة الجهات بين تنسيق هناك

 المساعدات ملف إدارة في المؤسسي البناء
15.4% 41.0%23.1%20.5%39 2.49 .997 

 الحكوميـة  الجهات بين كاف تنسيق يوجد

 المساعدات ملف بإدارة العالقة ذات
7.3% 63.4%24.4%4.9% 41 2.27 .672 

 العالقـة  ذات الجهـات  بين التنسيق حجم

 والمانحين الوطنية المساعدات ملف بإدارة

 كاف

10.0% 62.5%15.0%12.5%40 2.30 .823 

 ذات الجهـات  بـين  لوماتالمع تبادل يتم

 المختلفـة  المساعدات ملف بإدارة العالقة

 باستمرار

4.9% 53.7%26.8%14.6%40 2.65 1.001 

 2.550 9.66       مجمل المتوسط واالنحراف المعياري 

  

أن متوسط معدل إجابات األفراد كان يميل إلى عدم الموافقـة           أيضا  ) 4.4(كما ويالحظ في الجدول     

 سواء على مستوى الجهـات المتعـددة ذات العالقـة، أو المـانحين والجهـات                يقتنسعلى وجود   

  .  2.550، واالنحراف المعياري )9.66(،  حيث كان الوسط الحسابي الحكومية
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واقترح الخبراء االقتصاديين مجموعة من النقاط التي من شأنها تحسين البناء المؤسسي في مجـال               

  : لعالقة بإدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية، وكان أبرزهاالتنسيق بين الجهات المختلفة ذات ا

  

واقترح . تشكيل جسم وطني يضم كافة الجهات ذات العالقة لضمان فعالية التنسيق والتشبيك            •

 فنية تكون تابعة لها بحيـث       إستراتيجية تشكيل هيئة وطنية ينبثق عنها لجنة تخطيط         آخرون

 .دارة المساعداتترفع التقارير للهيئة الوطنية إل

 . تكوين ائتالف وطني للمؤسسات العاملة في نفس الحقل •

 اإلستراتيجيةوضع الخطة   منذ في البداية خاصة عند      أكد الخبراء على أن التنسيق يجب أن           •

 . وعند الحصول على الدعم بحيث يتم توزيعه حسب األولويات االقتصادية واالجتماعية

أن يؤخذ بعين االعتبار وضوح المهام والمسؤوليات بمـا         عند إقرار الهيكل التنظيمي، يجب       •

 .يضمن عدم ازدواجية المسؤولية وزيادة فعالية التنسيق

توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة لجميع المؤسسات العاملة في هذا المجال باإلضـافة إلـى                •

سـسات   لنفس الفئـة بـين المؤ      الخدمةتوفير قوائم بالمنتفعين لضمان عدم ازدواجية تقديم        

 .المعنية

 .تشبيك العالقات بين جميع المؤسسات لضمان عدم تقديم المساعدة لنفس األشخاص •

 : ذات العالقة كالتالياألطرافتكثيف اللقاءات بين السلطة وكافة  •

عقد اجتماعات دورية بين مختلف الشركات والعاملين في قطاع المساعدات مع العمل على              •

 . عها على كافة المعنيين للشفافية االجتماعات وتوثيقها وتوزيأرشفة

عقد ورشة عمل سنوية بين كافة الشركاء لتحديد األولويات واالحتياجات الوطنية في مجال              •

 .المساعدات

 . ضرورة التنسيق المسبق وتبادل المعلومات والبيانات بين كل الجهات ذات العالقة •
 

  : على صعيد التعاون مع الممولالمحور الخامس، . 5.1.4

  

ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها في مجـال         "حليل البيانات التي جمعت لالجابة على السؤال        بت

التعاون مع الممول لتحسين البناء المؤسسي في إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية من وجهة              

مانحين من  الخبراء على أن ال     % 70.5أن  ) 5.4(الجدول   اتضح كما في     نظر الخبراء االقتصاديين؟  

 الدولي  يضعون شروطا قاسية على السلطة عند تلقيها للتمويل مثل إضافتهم لبعض الشروط كالبنك            

مثال، فمعظم برامجه مشروطة ال سيما وأن االتفاقية الموقعة مع البنك الدولي حول برنامج شـبكة                

لـسطيني  األمان االجتماعي مشروطة بأكثر من قضية أبرزها تخفيض سلم المساعدات الـوطني الف            
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المقر من مجلس الوزراء ، وهذا يعني تدخل واضح من قبل إدارة البنك الـدولي اتجـاه اللـوائح                   

من الخبراء على أنهم غير راضين عـن        % 55وأكد  ). 2007المصري،  . (والتشريعات الفلسطينية 

 هـو   ح، وهناك دائما ما   وضوال عدم، فهناك نوع من الضبابية و     عملية تبادل المعلومات مع المانحين    

 قبل المانحين، فـي وقـت       ، فحين تلبى الشروط التي يتم وضعها من        اإلجراءات  و اآللياتجديد في   

ملية التعامل المـشروطة بـشكل أو       واألهم من هذا كله، أن ع     .  السلطة بشروط جديدة   قصير تفاجأ 

عـدم   هي سبب رئيسي فـي       اآلليةخر تمنع الدولة من السير قدما لتحقيق أجندتها الوطنية، وهذه           بآ

  .  وتنفيذها كما خطط لهاإلستراتيجيةتحقيق الركن األول للبناء المؤسسي وهو وضوح الخطة 

أن متوسط معدل إجابات األفراد كان يميل إلى الحياد بالنسبة لتعاون           ) 5.4(كما ويالحظ في الجدول     

  ). 1.688(، واالنحراف المعياري )6.85(الممولين،  حيث كان الوسط الحسابي 

  

فقرات  ألراء المبحوثين حول  واألوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةالنسب المئوية: 5.4جدول 

  التعامل مع المانحين

  
  الفقرة

  

  

 غير

 موافق

 بشدة

 غير

 موافق
 موافق محايد

 موافق

 بشدة
المتوسط العدد

االنحراف 

المعياري

 المعلومـات  تبـادل  يـتم 

 ملـف  بـإدارة  الخاصـة 

 مـع  بوضوح المساعدات

 لالممو

7.5% 47.5% 20.0% 22.5% 2.5% 40 2.65 1.001 

 قاسية شروطاً الممول يضع

 تلقيهـا  عند السلطة على

 للتمويل

4.9% 9.8% 4.9% 22.0% 58.5% 41 4.20 1.209 

مجمل المتوسط الحـسابي    

  واالنحراف المعياي 
     40 6.85 1.688  

 
المؤسسي في مجال التعاون مع الممول مقترحاتهم لتحسين البناء حول وتم البحث أيضا مع الخبراء 

  : على النحو التاليأرائهموكانت 

  

 يكون هناك هيئة من قبل الممولين للتعامل مع الهيئة الوطنية التي تعمل على إدارة أنيجب  •

 . ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية
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في  على أهمية تحديد مرجعية واحدة داخل كل مؤسسة تعنى بالمساعدات وآخرونوأكد  •

 .نفس الوقت تحديد مرجعية واحدة في الحكومة للتعامل مع الممولين

 .وضع أولويات وطنية والتفاوض مع المانحين بشأنها •

 . قاعدة بيانات عند الممولين بكل المساعدات التي وصلت لفلسطينإيجاد •

 المساعدات يجب أن تتم مباشرة مع الممول وليس من خالل أنوأكد معظم الخبراء على  •

 حسب سياسة اقتصادية وسياسة مطابقة للمصالح أنشطتهك الدولي الذي يمارس البن

 .  فقطاإلسرائيلية

  

  : على صعيد سياسات االحتاللالمحور السادس، . 6.1.4

  

ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها في مجال الحد مـن تـأثير             "وحول نتائج االجابة على السؤال      

مؤسسي في إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية من وجهة         سياسات االحتالل لتحسين البناء ال    

 لقد كان من أخطر األحداث التي شهدتها القضية الفلسطينية في المرحلة           ف نظر الخبراء االقتصاديين؟  

هذه السياسة التـي تبنّتهـا ومارسـتها    . الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني سياسة: األخيرة

 راضي الفلسطينية، رغم كّل التنديدات والمناشدات العربيـة والدوليـة،  من أجل عزل األ "إسرائيل"

تقـضي   ، وغيرها، التي"سلطة حماس غير الشرعية"، "اإلجراءات األمنية"تحت ذرائع عديدة؛ منها 

  .دون رقابة" إسرائيل"بمنع دخول الفلسطينيين إلى 

  

ون، كمـا وضـع موشـيه    فكرة قديمة وردت على لسان بن غوري هي" الحصار"ورغم أن سياسة 

، بعـدما قـال   1994تقلّده منصب وزير األمن الداخلي في مطلع العـام   شاحال خطّة لتنفيذها أثناء

، إالّ أن رئيس وزراء الكيان أرييل "أخرجوا غزة من تل أبيب"إسحاق رابين  رئيس الوزراء األسبق

، عقـب فـشل   2002ف عام وكان ذلك في منتص. أول من وضع هذه الخطّة قيد التنفيذ شارون هو

 في القضاء على البنية التحتية للمقاومة، وبعد تمكّن األخيـرة مـن ضـرب   " السور الواقي" عملية

اإلسرائيلية، ومنذ ذلـك   وبسبب هذه اإلجراءات. أهداف في العمق اإلسرائيلي رداً على تلك العملية

من قبل االحتالل اإلسـرائيلي،  واالضطّهاد  الحين، يتعرض الشعب الفلسطيني ألبشع أساليب القمع

والمستمرة على األراضي الفلسطينية، وما يتبعها مـن إجـراءات    المتمثّلة في االعتداءات المنظّمة

 الظالم على قطاع غزة من خالل إغالق المعابر التجارية ومعابر السفر انتهت بالحصار االقتصادي

الجماعيـة والتطهيـر العرقـي،     سياسة اإلبادةوقد تعدى األمر ليصل حد انتهاج إسرائيل ل .للخارج

حقوقه اإلنـسانية كالحريـة واالسـتقالل،     بالترافق مع قيامها بحرمان اإلنسان الفلسطيني من أبسط
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والصحة وحقّ العمل وحقّ الحياة، مـع حرمانـه مـن     وحتّى من أبسط الخدمات األساسية كالتعليم

 .أرضه المقطّعة األوصالوطنه و شعوره بإنسانيته ومن حرية الحركة في
 

 قطاع غزة من خالل إحكـام        الضفة الغربية و    بتشديد الخناق على   - وبدعمٍ دولي  –قامت إسرائيل   

 جميع منافذ ومعابر القطاع، األمر الذي ترك آثاراً مـدمرة علـى منـاحي الحيـاة     سيطرتها على

الـشعب   ة، ما وضع مـصير للفلسطينيين فيه، وتدهورت أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والنفسي

هذا الحصار شـكالً   لقد شكّل. الفلسطيني على حافّة االنهيار بمستويات لم تعهدها الشعوب من قبل

االحـتالل اإلسـرائيلي ضـد     من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال االنتقام التي تقترفهـا قـوات  

 والحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة   اإلنساني الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي

  )2009باحث للدراسات، (.والثقافية

  

بعض التغيرات النفسية واالجتماعية على أطفال فلسطين مـن جميـع    وقد لوحظ من جراء الحصار

اضطر العديد من المتخصصين والباحثين إلى دراسة نفـسية وعقليـة الطفـل     األعمار والفئات، ما

 ئته ومظاهر نموه المختلفة في ظّل مثل هذه الظروف الصعبة، خاصـة وأن وأنماط تنش الفلسطيني

األسـلحة الفتّاكـة    فهـم اسـتخدموا  . اإلسرائيليين لم يبقوا وسيلة إالّ واستخدموها ضد الفلسطينيين

وغير ذلك، مما كان له  وأساليب الحصار وقطع الطرق وسياسات الحرمان والتجويع ومنع التجوال

شبكة اإلعـالم العربيـة،    (.الفلسطينية على مظاهر الحياة المدنية المعتادة في األراضياألثر البليغ 

2009(  
 

للمواطن الفلسطيني؛  بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية والقمعية، تأثّر كثيراً الوضع االقتصادي

بنـاء المجتمـع   من أ% 50أن  حيث ارتفع عدد الذين يعيشون تحت خطّ الفقر؛ ومع األخذ باالعتبار

ومـع تزايـد إجـراءات    . المأسـاة  الفلسطيني هم أطفال دون سن السادسة عشر عاماً، ندرك حجم

اآلثار السلبية المترتّبة علـى تـردي    التضييق على الشعب الفلسطيني، يتبين لنا بوضوح حجم تلك

مـن العـائالت   الفلسطيني، بحيث باتت الكثيـر   األوضاع االقتصادية على نفسية المواطن والطفل

  .العيش الكريم الفلسطينية غير قادرة على تأمين لقمة
 

قبل : ، فيمكن تلخيصه فيما يأتيتأثير الحصار على ارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقرواما 

 من قطاع غزة والضفة الغربية يعملون في إسرائيل،  ) آالف فلسطيني110(نحو  ، كان2000العام 

وأعقب خسارة . ء وظائفهم داخل إسرائيل وألغيت جميع تصاريح العملمعظم هؤال  خسرحيث

الطلب  في إسرائيل التي تزيد فيها األجور كثيراً عن األجور في األراضي المحتلّة، تراجع الوظائف

الفلسطينية مشاكل  على السلع والخدمات في األراضي الفلسطينية؛ وواجهت المؤسسات التجارية
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نقصاً فيها وارتفاعاً حاداً في  ت اإلغالق استيراد ونقل المواد الخام وسببتخطيرة، وعطّلت عمليا

كما تركت سياسة اإلغالق آثاراً . منتجاتها وتواجه الشركات صعوبة بالغة في تصدير. األسعار

العمل، وعلى حصوله على مستوى مالئم من المعيشة،  مدمرة على حقّ الفلسطيني وأسرته في

وقدر ارتفاع . "ارتفاع معدل البطالة والفقر بنسبٍ غير مسبوقة  األثر البالغ فياألمر الذي كان له

، وأكثر 2002في العام % 40 إلى أكثر من 2000في العام % 10من حوالي  نسبة البطالة والفقر

م؛ وبالتالي، سببت خسارة الدخل المحقّق من العمل زيادة حادة في الفقر، 2007 في العام% 44من 

سوء  التراجع الهائل في مستوى المعيشة بين فلسطينيي األراضي المحتلّة إلى تزايد حاالت وأدى

ألفاً، وارتفعت  155 بأكثر من)  عاما15ًفوق (وازداد عدد السكّان الذين بلغوا سن العمل ". التغذية

 ضيف إلىن%. 80 عن يزيد نسبة البطالة في صفوف الشباب بشكٍل كبير ، حتّى وصلت إلى ما

المدن والقرى داخل البلد الواحد، والفصل  ذلك كلّه مدى تأثير اإلغالقات وتقطيع سبل التواصل بين

بين المواطنين، حيث أصبح من غير الممكن تنقّل  بين شطري الوطن، على العالقات االجتماعية

ر التواصل ومنع ذلك استمرا. بهدف زيارة أقاربهم وعائالتهم األفراد من غزة إلى الضفة والعكس،

أدى إلى تراجع ملحوظ في مدى عمق العالقات االجتماعية التي كانت  بين األسر الفلسطينية، ما

ونالحظ أن الفرق أصبح واضحاً بصورة ملموسة، خاصة في السنوات األخيرة،  سائدة من قبل؛

اء على بن. )2009باحث، . (الياساستمرار الحصار واإلغالق ووصول الناس إلى حالة من  نتيجة

ما سبق، وفي ظل محاوالت دولة االحتالل اإلسرائيلية تكبيد االقتصاد الفلسطيني خسائر تؤدي علي 

المدى الطويل إلى انهياره، وفي إطار توجيهات سياسية تهدف لتضيق الخناق على الشعب 

مليارات الفلسطيني وحرمانه من الموارد االقتصادية التي تحقق التنمية، أكد تقرير أممي حديث إن 

الدوالرات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب 

  .القيود اإلسرائيلية على التنقل والتجارة
 

وذكر التقرير الصادر عن البنك الدولي أمس أن نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية وقطـاع    

 ثابتا إن لم ينخفض وذلك على الرغم من المساعدات التي تـم             م سيظل 2008غزة في العام الحالي     

البنـك  . ( مليار دوالر  7.7التعهد بتقديمها للفلسطينيين في شهر ديسمبر الماضي والتي بلغ حجمها           

م، قـال   2008في عام   % 3وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي نموا يبلغ          . )2008الدولي،  

 االعتبار النمو السكاني يمكن أن نخلص إلى إنه في ظل القيود الحالية             البنك الدولي إنه مع األخذ في     

ومن جانبه كـان    . على التنقل والعبور فان دخل الفرد سينخفض أو يبقى كما هو على أقصى تقدير             

وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أوضح في وقت سابق ان ارتبـاط االقتـصاد الفلـسطيني                

 .الة من الهامشية نتيجة العتماده على فتات قطاعات االقتصاد اإلسرائيلي         بنظيره اإلسرائيلي يخلق ح   

  )2009شبكة االعالم العربية، (
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وأكد البنك الدولي على أن تشديد حصار إسرائيل لقطاع غزة قد قلص بشكل كبير أي قـوة كانـت                   

ببيانـات  للقطاع الخاص في االقتصاد وبأسلوب يصعب بشكل تدريجي تغييره، وقال البنك مـستدال              

ويـأتي   .من العمليات الصناعية في غـزة     % 96اتحادات األعمال إن القيود الحالية أدت إلى وقف         

ضمن سياسات التعسف اإلسرائيلية وجود بضائع لتجار فلسطينيين من قطاع غـزة محتجـزة فـي                

 الموانئ والمخازن اإلسرائيلية تقدر بمئات ماليين الدوالرات، والتي أكد جمال الخـضري رئـيس             

إن هذه البضائع تحتجز بدون أي سند قـانوني وبـشكل           "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إسرائيل      

منافي لكل القوانين واألخالق واألعراف الدولية وتكبد التجار خسائر يومية فادحة تقـدر بعـشرات               

  ).2008البنك الدولي، ". (آالف الدوالرات

  

مـن الخبـراء أن سياسـات       % 51.2 أن إلى) 6.4(أشارت النتائج في الجدول     وفي دراستنا هذه،    

االحتالل تحد من إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية، وحملوا المسؤولية بدرجة أولى للسلطة             

خاصة وأنها المسؤولة عن أهم الجوانب التي تؤثر علـى          .الوطنية الفلسطينية والجهات ذات العالقة    

، والتـزم   اإلستراتيجيةستحقاق، الرقابة، وضع الخطط     وضع معايير اال  : إدارة ملف المساعدات مثل   

 ملـف   إدارةعلى موافقتهم الن تكون سياسات االحتالل تحد مـن          % 39 أكدبالحياد، بينما   % 9.8

  .المساعدات

  

   الخبراء حول سياسات االحتاللراءآ: 6.4 جدول

  

 تأثير سياسات االحتاللمجال 

  
 

ــر  غي

 موافق

 بشدة

ــر  غي

 موافق
 موافق محايد

 افقمو

 بشدة
المتوسط  العدد

االنحراف 

المعياري 

 من تحد االحتالل سياسات إن

 المــساعدات ملــف إدارة

 الفلسطينية الوطنية

36.6% 14.6% 9.8%19.5%19.5% 41 2.71 1.601  

  

 وبـشكل   أثـرت ،  للحكومة وبعد استالم حماس     2006 سياسات االحتالل في عام      أنوما يؤكد ذالك    

ات وامتنع عدد كبير من المانحين من تمويل برامج المـساعدات، أو قـام              سلبي على حجم المساعد   

قـد    و. كما ذكـر سـابقا   األوروبي كما تم من قبل االتحاد       أخرىبتمويل جزء منها عبر مؤسسات      

وأبرز المقترحات   .كما في الجدول السابق    حيادية لتؤكد على ذلك      ائج المتوسطات الحسابية  نتجاءت  

  :تحسين هذا الجانب كانت على النحو التاليالتي قدمها الخبراء ل
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على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تمسك بزمام األمور وفقـا لألولويـات االقتـصادية و                •

االجتماعية الفلسطينية وعليها أن ترفض الشروط السياسية التي تفرض عليهـا مـن قبـل               

 . اإلسرائيلي المانحة لدعم االحتالل األطراف

 .رة ومتطورة تضمن إدخال المساعدات بأشكالها وذلك لمواجهة الحصار مبتكآلياتابتكار  •

 . وسائل إلدخال المساعدات غير مرهونة بموافقة سلطات االحتالل أو رفضهاإيجاد •

 .عدم الغرق في مجال االغائة والتركيز على المساعدات ذات الطابع التنموي •

ضمن برامج وطنية ولـيس     يجب تحرير المنح والمساعدات من أسماء الممولين ووضعها          •

 برنامج االتحاد األوروبي وبرنامج البنك الدولي، بل يجب أن يصب التمويل            اآلنكما نسمع   

 .برامج المساعدات النقدية لمكافحة الفقر : في القطاع الخاص به وطنيا مثل

عدم الخلط بين العمل الخيري ومسمى اإلرهاب لما له من أثر واضح في التـضييق علـى                  •

 .خيري والمساعدات المقدمةالعمل ال

 . مبدأ الشفافية والمساءلة في التعامالت الماليةإتباع •

 . عدم تسييس العمل وانحرافه عن مساره الطبيعي •

مستحقيها من خالل اطـالع   لعاقة وصول المساعدات    الفضح سياسات االحتالل التي تؤدي       •

 .  لتنفيذ ذلكاإلعالمئل  واستخدام وسااإلجراءاتالمؤسسات الدولية ذات العالقة على تلك 

 على أنه غالبا ما تطبخ األمور بين االحتالل والجهات المانحة حـول أوجـه               آخرونوعلق   •

الصرف واألولويات، بالتالي على المانحين احترام األولويات الوطنية، إضافة إلى تعطيـل            

  . االحتالل للمشاريع التنموية في المنطقة

  

مؤسسية لتحسين إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية مقترحات المبحوثين ال: أ-7.4جدول 

  : الفلسطينية
  

   مقترحات مؤسسية على صعيد الخطة االستراتيجية
  

  .توجيه المساعدات نحو تحقيق التنميةب وضع رؤية استراتيجية إلدارة ملف المساعدات االجتماعية   1
  .  عدم توظيف المساعدات لتحقيق أغراض سياسية  2
  . ب مهارات التخطيط ورسم السياسات لصانعي القرار لوجود ضعف واضح في هذا المجالإكسا  3
  .إعداد خطة وطنية شاملة على مستوى الوطن إلدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية  4
  إنشاء هيئة حكومية موحدة إلدارة ملف المساعدات االجتماعية والتفاوض مع الممولين  5
  .ات وطنية للمستفيدين وبمزودي الخدمة في مجال المساعداتبناء قاعدة بيان  6
  التخطيط بالمشاركة مع الجهات العاملة في هذا المجال سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية أو محلية  7
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مقترحات المبحوثين المؤسسية لتحسين إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية : ب-7.4جدول 

  : الفلسطينية
  

  ت مؤسسية على صعيد الهيكل التنظيميمقترحا

  .تشكيل مرجعية وطنية إلدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية  1

  .إعادة هيكلة ملف المساعدات بناء على رؤية وطنية شاملة مع العمل على إقرار هذا الهيكل ومتابعته  2

ساعدات، على أن توزع المهام في المحافظـات        توزيع المهام واألدوار بين الشركاء في مجال إدارة الم          3

  .وليس في المركز
تدريب كافة الكوادر وبناء قدراتها واستقطاب كفاءات أخرى إن لزم األمر لتفعيـل المـوارد البـشرية                   4

  العاملة في هذا القطاع
ـ                5 اء علـى   تشكيل هيئة مركزية ويتفرع منها هيئات على مستوى المحافظات للقيام بالمهام المطلوبـة بن

  .احتياجات وأولويات وفي نفس الوقت ستقوم اللجنة المركزية بمراقبة المساعدات الفنية

  مقترحات مؤسسية على صعيد الرقابة

 يجب ان تتم من خالل لجنة الرقابة المالية للمجلس التشريعي ولكن ال بأس من تـشكيل وحـدة رقابـة                1

لمختلفة على أن تقدم تقاريرها لوحدة المساعدات فـي         وتقييم في وزارة التخطيط والمؤسسات الحكومية ا      

  .وزارة التخطيط ومن ثم العمل على تحويل تلك التقارير لكافة الجهات ذات العالقة
توفير كادر مهني قادر على إدارة ملف الرقابة مع تحديد الوصف الـوظيفي والمهـام المتطلبـة لهـذه                     2

  الوظيفة
  فل سير الرقابة بالشكل المهني مع العمل على تطوير اللوائح الداخليةسن التشريعات القانونية التي تك  3
  تحديد العقوبات والجزاءات للخارجين عن القانون والتشريعات  4
تشبيك العالقات مع القائمين على إدارة ملف المساعدات في جميع المؤسسات القائمة على تقييم   5

  . شكل األمثلالمساعدات لضمان الشفافية وسير المساعدات بال

تفعيل الرقابة على إدارة ملف المساعدات من خالل مواكبة عمليات فصول المساعدات وعملية توزيعها                6

  .مع التأكد من سالمة التخطيط والتنفيذ
  .فحص معايير االستحقاق واالستهداف من قبل فريق الرقابة  7
  .وضع مؤشرات قياس األداء وربطه باألهداف والنتائج  8

ير الحق في االعتراض والتظلم من قبل المواطنين ووضع آليات ومعايير واضحة بهذا الشأن، ومـن                توف  9

األفضل فتح صندوق لتلقي الشكاوي من الجمهور عن أي فساد إداري أو مـالي أو اسـتغالل ألمـوال                   

  المساعدات سواء من قبل الجمهور أو العاملين
لمساعدات وإنفاقها من خالل الدولة والمؤسسات العاملة في إصدار تقارير دورية سنوية على األقل عن ا  10

  .ذات المجال، ومطلوب من لجنة الرقابة على وجه الخصوص أن تقدم تقارير تفصيلية عن برامجها
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مقترحات المبحوثين المؤسسية لتحسين إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية : ج-7.4جدول 

  : الفلسطينية
  

   صعيد التنسيقمقترحات مؤسسية على

واقترح آخرون . تشكيل جسم وطني يضم كافة الجهات ذات العالقة لضمان فعالية التنسيق والتشبيك  1

تشكيل هيئة وطنية ينبثق عنها لجنة تخطيط إستراتيجية فنية تكون تابعة لها بحيث ترفع التقارير للهيئة 

  .الوطنية إلدارة المساعدات
  .العاملة في نفس الحقلتكوين ائتالف وطني للمؤسسات   2
أكد الخبراء على أن التنسيق يجب أن  يتم في البداية عند وضع الخطة اإلستراتيجية وعند الحصول   3

  .على الدعم بحيث يتم توزيعه حسب األولويات االقتصادية واالجتماعية
ت بما يضمن عدم عند إقرار الهيكل التنظيمي، يجب أن يؤخذ بعين االعتبار وضوح المهام والمسؤوليا  4

  ازدواجية المسؤولية وزيادة فعالية التنسيق
توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة لجميع المؤسسات العاملة في هذا المجال باإلضافة إلى تـوفير قـوائم                   5

  .بالمنتفعين لضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمة لنفس الفئة بين المؤسسات المعنية
  .لمؤسسات لضمان عدم تقديم المساعدة لنفس األشخاصتشبيك العالقات بين جميع ا  6
تكثيف اللقاءات بين السلطة وكافة األطراف ذات العالقة من خالل عقد اجتماعات دورية بـين مختلـف               7

الشركات والعاملين في قطاع المساعدات مع العمل على أرشفة االجتماعات وتوثيقها وتوزيعهـا علـى               

  . كافة المعنيين للشفافية

  رحات مؤسسية على صعيد التعاون مع الممولمقت
تشكيل هيئة من قبل الممولين للتعامل مع الهيئة الوطنية التي تعمل على إدارة ملف المساعدات الوطنيـة                   1

  .الفلسطينية
تحديد مرجعية واحدة داخل كل مؤسسة تعنى بالمساعدات وفي نفس الوقت تحديد مرجعية واحدة في   2

  .الممولينالحكومة للتعامل مع 
  وضع أولويات وطنية والتفاوض مع المانحين بشأنها  3

  .إيجاد قاعدة بيانات عند الممولين بكل المساعدات التي وصلت لفلسطين  4

  مقترحات مؤسسية على صعيد سياسات االحتالل
اعيـة  على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تمسك بزمام األمور وفقـا لألولويـات االقتـصادية و االجتم                 1

الفلسطينية وعليها أن ترفض الشروط السياسية التي تفرض عليها من قبل األطـراف المانحـة لـدعم                 

  . االحتالل اإلسرائيلي
  ابتكار آليات مبتكرة ومتطورة تضمن إدخال المساعدات بأشكالها وذلك لمواجهة واقع الحصار  2
  .االحتالل أو رفضهاايجاد وسائل إلدخال المساعدات غير مرهونة بموافقة سلطات   3
  .عدم الغرق في مجال االغائة والتركيز على المساعدات ذات الطابع التنموي  4
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مقترحات المبحوثين المؤسسية لتحسين إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية : د-7.4جدول 

  : الفلسطينية
  
طنية وليس كما نسمع اآلن     يجب تحرير المنح والمساعدات من أسماء الممولين ووضعها ضمن برامج و            5

برنامج االتحاد األوروبي وبرنامج البنك الدولي، بل يجب أن يصب التمويل في القطاع الخاص به وطنيا                

  .برامج المساعدات النقدية لمكافحة الفقر : مثل
عدم الخلط بين العمل الخيري ومسمى اإلرهاب لما له من أثر واضح في التضييق على العمل الخيـري                    6

  .مساعدات المقدمةوال
فضح سياسات االحتالل التي تؤدي إلى إعاقة وصول المساعدات إلى مـستحقيها مـن خـالل اطـالع                    7

  . المؤسسات الدولية ذات العالقة على تلك اإلجراءات واستخدام وسائل اإلعالم لتنفيذ ذلك

  

ـ              ي الفـصل الثـاني     وهناك مجموعة من األسئلة الفرعية كما هو مبين أدناه، تمت إجابة معظمها ف

للدراسة خاصة على صعيد حجم المساعدات ومصادرها،  ولكنني كباحثة أرغب بإيجـاز بعـض               

  :القضايا مستندة على نتائج التحليل الخاصة بالدراسة
  

  :أسئلة الدراسة الفرعية .7.1.4

  

  .فيما يأتي النتائج ذات العالقة باالسئلة الفرعية

  

  . ومصادرها التي تتلقاها السلطة ومصادرهااعداتالسؤال المتعلق بحجم المس. 1.7.1.4

  

 الـسلطة  تتلقاهـا  التي المساعدات حجم إنمن الخبراء الفلسطينيين على % 97.5أكد ما ال يقل عن 

 والواقع الحالي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يؤكد ذلك،، لها الوطنية الحاجة مع ال يتالءم الفلسطينية

، المحتلـة  الفلسطينية   األراضيتفاعا متواصالً في مستويات الفقر في       ر ا األعوام األخيرة فقد شهدت   

 في قطاع   الفلسطينيينمن  % 80 أن إلى  تشير    الحديثة مستوى غير مسبوق، فالتقديرات      إلىوصلت  

 األسـعار ، وفي الوقت الذي ترتفـع فيـه          الغربية يعيشون تحت خط الفقر     الضفةفي  % 47غزه و   

وفقا للدخل، لم يطـرأ     .% 72و  % 57.8ط االستهالك لألسر الكبيرة     ويصبح معدل الفقر وفقا ألنما    

 المقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية حيث تقدم مـساعدات          المساعدةتغيير يذكر في حجم واليات      

 برامجهـا   إطار في فلسطين في     أسره ألف 47 مساعدات على شكل تامين صحي ل      أو دوريه   نقدية

 من قبل مؤسسه اسر الشهداء      المقدمة في حجم واليات المساعدات      ، كذالك لم يجر أي تغيير     المتعددة

 فقد جرى تغيير جذري فـي       الزكاة بالنسبة للجان    أما،  األسرى من مثل وزارة شؤون      أووالجرحى  



 70

 قـدمت مـساعدات     بالنسبة لألنروا  أما،  الزكاة تشكيلها وتشكيل رقابة صندوق      إعادة عملها بعد    آلية

 بالقطـاع   ألف 95، منهم   2007 وغزة في نهاية العام      الضفةيني في    فلسط ألف 126دورية لحوالي   

  .الضفةمن سكان % 4من سكان غزة و % 9ويشكل هؤالء ما نسبته 

  

 الفقراء الالجئـين    أفقر إلى حاليا على مراجعة برنامج مساعداتها الدوري الذي يقدم          األنرواوتعمل  

، )UNRWA.2007 (الفقيرة األسر استهداف   أليه ولتحسين   المقدمة لألسرة  المساعدةلتحسين كفاية   

 من الالجئين في قطاع غـزه       ألف 850 أنوفي السياق نفسه توضح بيانات برنامج الغذاء العالمي         

 مـن   غذائيـة ات  الف من غير الالجئين يتلقون مـساعد      300 و األنروا من   غذائيةيتلقون مساعدات   

 ال نالحظ أية زيادة     وبالرغم من كل ما سبق    ). 2008برنامج الغذاء العالمي،  (برنامج الغذاء العالمي    

في أعداد المنتفعين من برامج المساعدات لعدم توفر الميزانيات، واألسوأ من ذلك، أنه بعد صـرف                

 .جانب السياسيبالالمساعدة ال أحد يعلم موعد الدفعة التي تليها، فالوضع كله مرهون 

  

رة ملف المساعدات فـي الـسلطة الوطنيـة         االسؤال المتعلق بالجهات ذات العالقة بإد     . 2.7.1.4

  .الفلسطينية
 

 ملـف  بـإدارة هي التـي تقـوم    العالقة ذات الجهات بأن على عدم موافقتهم% 48.8أكد  •

أقروا بأنه فعال  % 29.35و . منهم التزموا الحياد% 22و . الفلسطينية الوطنية المساعدات

 . الجهات ذات العالقة هي فعال من تدير ملف المساعدات

أكدوا على أن السبب وراء عدم قيام الجهات ذات         % 48.8 ـأما بالنسبة للمعارضين وهم ال     •

العالقة بإدارة هذا الملف هو وجود عدد من الجهات التي تقوم بنفس النـشاط مثـل وزارة                 

الشؤون االجتماعية، مكتب الرئيس من خالل المـساعدات الرأسـية، مجلـس الـوزراء،              

 على أن األمر كلـه       أكدوا و...  والمحلية والزكاة  األهليةسات   عدد من المؤس   إلى باإلضافة

. يحتاج إلى ضبط وترتيب وعبروا عن هذا من خالل مقترحاتهم المؤسسية في هذا المجـال    

وفي نفس الوقت أصروا على أنه يجب على الدولة تحديد من هي الجهـات ذات العالقـة،                 

الفلسطيني خالل احـدث دراسـاتهم       لإلحصاء ماس والجهاز المركزي     ابحثا معهد   أنعلما  

يحصلون % 71  فان    األنروا هي   للفلسطينيين التي تقدم مساعدات     الرئيسية الجهة أن أكدوا

% 4، الزكـاة من لجـان  % 2من وزارة الشؤون االجتماعية، % 8على مساعداتهم منها، و   

 ).PCBS, MAS, 2008 (أخرىمصادر 
 



 71

ع من خاللها المساعدات على الفئات المستهدفة مـن         السؤال المتعلق باآلليات التي توز    . 3.7.1.4

  .قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 المستهدفة الفئات على المساعدات توزيع خاللها من يتم التي اآلليات على أن% 87.8صرح  •

منهم بالحياد، بينما أقر % 4.9والتزم . العالقة ذات الجهات كافة بين موحدة  غير آلياتهي 

والتي أقرت بعدم   % 87.8 موحدة، ويعود السبب من وجهة نظر الغالبية         لياتآبأنها  % 7.3

 اآلليات تعدد الجهات التي تقوم بإدارة ملف المساعدات ومن ثم تعدد            إلى موحدة   آليةوجود  

خبيـر  %  95.1إضافة إلى غياب عنصر الرقابة عن الساحة خاصـة وأن           . بطبيعة الحال 

 .أكدوا على عدم وجود رقابة واضحة

 الخاصـة  االسـتحقاق  معايير  على أن% 80.4ما فيما يتعلق بمعايير االستحقاق، فقد أكد أ •

 .بالشفافية تمتاز والمهمشة ال  الفقيرة األسر باستهداف

 وعـدم وضـوح معـايير       واآلليـات  وهذا طبيعي من وجهة نظرهم نظرا لتعدد الجهات          •

 .االستحقاق

  

واجه غياب التنسيق بين الجهات ذات العالقة بإدارة        السؤال المتعلق باإلشكاليات التي ت    . 4.7.1.4

  : ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية

  

 الخبراء على أنهم غير موافقين على وجود تنسيق فعال ومستمر بين الجهات من% 56.4أكد 

من العينة بعدم وجود التنسيق % 70.7صرح التي تقوم بإدارة ملف المساعدات، في حين المختلفة 

ب على صعيد مؤسسات السلطة ووزاراتها، فما تشهده الساحة الفلسطينية خير دليل على المطلو

ذلك، وتكرار تقديم المساعدة من أكثر من طرف حكومي لنفس الفئة يدل على غياب عملية التنسيق، 

وقد ركزت الدراسات الحديثة التي تم الحديث عنها في الفصل الثاني على أهمية بناء شبكة من 

 متعدد األطراف والثنائي على أساس قطاعي، ومأسسة أشكال التنسيق هذه، ويناط بها مهام التنسيق

المساعدات االغاثية، التدريب وتنمية (التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإعادة التقييم في مجال عملها 

ثر ويساعد ذلك عل توظيف أك). قدرات الفقراء، اإلقراض، رعاية وتنمية قدرات النساء الفقيرات

كادر الوزارة، وكادر (فاعلية للموارد المالية المتاحة، وترشيد استخدام الكادر العامل في هذا المجال 

أن  ) 4.4(ويتضح لنا أيضا من الجدول ). الفاو، تحت الطباعة).  (المنظمات األهلية واألنروا

 ملف من الخبراء غير راضين عن حجم التنسيق بين الجهات ذات العالقة بإدارة% 72.5

المساعدات والمانحين، وهذا يوضح سبب التعدد في المؤسسات واالجراءات واألدوات وتناقضها 

  : كالتاليوتضاربها
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 .إزدواجية في تقديم المساعدات لألسر المنتفعة •

 .تكرار تقديم نفس نوع الخدمة من أكثر من جهة •

 .عدم شمولية تقديم المساعدة من جوانب متعددة •

 . وغياب المفهوم التنمويتكريس مفهوم اإلغاثة  •

  

  مناقشة فرضيات الدراسة : الجزء الثاني  4.4

  

  : وذلك على النحو التاليالدراسة بهدف إثباتها أو نفيها، ات ويتناول هذا الجزء مناقشة فرضي
 

  : الفرضية االولى1.2.4

  

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد       " الذي يعرض اجابات الفرضية      )8.4(يظهر من الجدول    

في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقـة  ) α<=0.05( الداللة مستوى

بأنه ال توجـد فـروق      " بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس         

في إجابات المبحوثين حول وسـائل تحـسين        ) α<=0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةذات داللة   

الجوانب المؤسسية المتعلقة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعـزى لمتغيـر              

 ومـن   .إحصائياوهي غير دالة    ) 0.05(وهذا أكبر من    ) 0.537(الجنس، حيث كان مستوى الداللة      

  .ثم تم قبول الفرضية

  

   والجنسنتائج تحليل التباين للدرجه الكليه إلدارة ملف المساعدات: 8.4جدول 

  

  الكلية
 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 537. 954. 157. 17 2.672 بين المجموعات

 الجنس     165. 18 2.967 داخل المجموعات

       35 5.639 المجموع

  

 : الفرضية الثانية. 2.2.4

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        "  الذي يعرض اجابات الفرضية    )9.4(يظهر من الجدول    

في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقـة  ) α<=0.05( الداللة مستوى
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وجود فـروق ذات    . بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص         

ات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب      في إجاب ) α<=0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةداللة  

المؤسسية المتعلقة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغير التخـصص،       

 هذه  رفض وبذلك تم    إحصائيابالتالي هي دالة    ) 0.05(وهو أقل  من     ) 0(حيث كان مستوى الداللة     

التخصصات المختلفة لعينة الدراسة في نظرتهم       بين   إحصائيةالفرضية، وهذا يعني أن هناك فروقا       

ال تبرز  النحراف المعياري بالنسبة للتخصص     و الدرجة الكلية ل   . إلدارة ملف المساعدات في السلطة    

وجود اخـتالف يعـزى     إلى    يشير و ، لكن االنحراف المعياري كان عالٍ     وجود اختالفات واضحة  

  ).9.4(ي الجدول  كما هو وارد ف لصالح االقتصاديينلمتغير التخصص

  

  التخصصنتائج تحليل التباين للدرجه الكليه إلدارة ملف المساعدات و: 9.4جدول 

  

  الكلية
 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 .  . 209. 17 3.556 بين المجموعات

 التخصص   000. 18 000. داخل المجموعات

    35 3.556 المجموع

  

  : الفرضية الثالثة .3.2.4

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  " الذي يعرض اجابات الفرضية )10.4(يظهر من الجدول   

في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقـة  ) α<=0.05( الداللة مستوى

توجد فروق ذات   عدم   .الخبرة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغير        

في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب       ) α<=0.05( عند مستوى الداللة     إحصائيةداللة  

 الخبـرة،    الفلسطينية تعزى لمتغيـر    المؤسسية المتعلقة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية       

 . بالتالي قبول الفرضية .إحصائيا لمما يد) 0.05(وهو أكبر من ) 0,809(حيث كان مستوى الداللة 

  

  :الفرضية الرابعة. 4.2.4

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد         الذي يعرض اجابات الفرضية      )11.4(يظهر من الجدول    

في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقـة  ) α<=0.05( الداللة مستوى
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 ال توجـد   بأنه.طة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغيرالمسمى الوظيفي بإدارة ملف المساعدات في السل    

في إجابات المبحوثين حـول وسـائل       ) α<=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلـسطينية تعـزى              

بالتالي هـي  ) 0.05(وهو أكبر من ) 0.514(يث كان مستوى الداللة لمتغيرات المسمى الوظيفي، ح   

  .غير دالة إحصائيا، بالتالي تم قبول الفرضية

  

  الخبرة سنوات  عددنتائج تحليل التباين للدرجه الكليه إلدارة ملف المساعدات و: 10.4جدول 

  

  الكلية
 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 809. 651. 330. 17 5.617 بين المجموعات

 الخبرة سنوات عدد   507. 18 9.133 داخل المجموعات

    35 14.750 المجموع

  

  الوظيفي المسمىنتائج تحليل التباين للدرجه الكليه إلدارة ملف المساعدات و: 11.4جدول 

  

  الكلية
 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

ى مستو

 الداللة

 514. 981. 1.253 17 21.306 بين المجموعات

 الوظيفي المسمى   1.278 18 23.000 داخل المجموعات

    35 44.306 المجموع

  

 : الفرضية الخامسة. 5.2.4
 

 والمرتبطة باالجابة على الفرضـية      )12.4(أشارت نتائج تحليل التباين األحادي الواردة في الجدول         

في إجابات المبحوثين حـول  ) α<=0.05( الداللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فرو"

وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقة ربإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلـسطينية             

 عند مـستوى الداللـة   إحصائيةبأنه ال توجد فروق ذات داللة  "مكان العمل  "المؤسسةتعزى لمتغير   

)α<=0.05 (             في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقة بـإدارة ملـف

المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغيرات المؤسسة، حيث كان مـستوى الداللـة              

  . وبذلك تم قبول الفرضية.إحصائيابالتالي هي غير دالة ) 0.05(وهو أكبر من ) 0,598(



 75

  "مكان العمل"المؤسسة حليل التباين للدرجه الكليه إلدارة ملف المساعدات ونتائج ت: 12.4جدول 

  

  الكلية
 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 598. 884. 1.579 17 26.839 بين المجموعات

 العمل مكان   1.785 18 32.133 داخل المجموعات

     35 58.972 المجموع

  

  : الفرضية السادسة .6.2.4

  

 الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى"يعرض اجابات الفرضية ) 13.4(جدول 

)α<=0.05 (             في إجابات المبحوثين حول وسائل تحسين الجوانب المؤسسية المتعلقة بـإدارة ملـف

 توجد فروق ذات داللـة      أنه ال ب"  العمر فئة المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغير      

في إجابات المبحوثين حول وسـائل تحـسين الجوانـب      ) α<=0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائية

، مستوى  فئة العمر المؤسسية المتعلقة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى ل          

  . وبذلك تم قبول الفرضية.إحصائيابالتالي هي غير دالة ) 0.05(، وهو أكبر من )0.345(الداللة 

  

  العمرفئة نتائج تحليل التباين للدرجه الكليه إلدارة ملف المساعدات و: 13.4جدول 
 

  الكلية
 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 345. 1.210 502. 17 8.533 بين المجموعات

   415. 18 7.467 داخل المجموعات
 التـي  العمريـة  الفئة

 لها تنتمي
    35 16.000 المجموع

  

   الدراسةتلخيص نتائج  3.4

  

  :يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة بما يأتي

  

إجابات المبحوثين عدم رضا واضح اتجاه عملية إدارة ملف المساعدات          بشكل عام، أظهرت     •

 : كالتالي من عدة جوانب الوطنية الفلسطينية
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ية واضحة إلدارة ملف المساعدات في الـسلطة الوطنيـة           وطن إستراتيجيةعدم وجود خطة     •

  .الفلسطينية

 ملف المساعدات في الـسلطة الوطنيـة        إدارةال يوجد هيكل تنظيمي واضح يلبي احتياجات         •

 .الفلسطينية

عملية التنسيق بشكل عام غير مستقرة بين كافـة األطـراف ذات العالقـة بـإدارة ملـف            •

 .المساعدات بما في ذلك المانحين

 توجد رقابة فعالة من قبل الدولة حتى الرقابة المتوفرة وهي عبارة عـن أحـد الـدوائر                  ال •

 . العامة في وزارة المالية ال تقوم بدور قيادي وفعال كما ينبغي منها

يضع المانحون شروطا قاسية على السلطة عند تلقيها للتمويل، مما يحد من قـدرتهم علـى                 •

 واضحة كما   إستراتيجيةبغي، أو السير قدما في خطط       إدارة ملف المساعدات الوطنية كما ين     

 . ينبغي

من الخبراء  أن تكون سياسات االحتالل تحد من إدارة ملف المـساعدات             % 51.2لم يؤيد    •

الوطنية الفلسطينية، وحملوا المسؤولية بدرجة أولى للسلطة الوطنية الفلـسطينية والجهـات            

وانب التي تؤثر على إدارة ملف المساعدات       خاصة وأنها المسؤولة عن أهم الج     .ذات العالقة 

 .اإلستراتيجيةوضع معايير االستحقاق، الرقابة، وضع الخطط : مثل

 إحـصائية  فرضيات الدراسة التي كانت تنص على عدم وجود فروق ذات داللـة               تم قبول  •

في إجابات المبحوثين حول وسـائل تحـسين الجوانـب    ) α<=0.05( الداللة عند مستوى

متعلقة بإدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية  تعزى لمتغيرات           المؤسسية ال 

في حين تم رفض الفرضية التي      ". مكان العمل " الخبرة، المسمى الوظيفي، المؤسسة      الجنس،

 .كانت تعزى لمتغير التخصص لصالح االقتصاديين

حسين إدارة ملـف    وضع مجموعة الخبراء عددا من المقترحات المؤسسية التي من شأنها ت           •

 المذكورة أعاله، حيث تم التطـرق لهـا         الستةالمساعدات الوطنية الفلسطينية في المجاالت      

  .بالتفصيل في الفصل الرابع
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

    أهم االستنتاجات 5.1

  

  :م االستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة من هذه الدراسة بما يلييمكن تلخيص أه

  

هناك عدم وضوح لمفهوم التخطـيط االسـتراتيجي، والرؤيـة الفلـسطينية إلدارة ملـف                •

 . المساعدات ال تزال غائبة

هناك نقص في الخطط التطويرية لدعم وتعزيز إدارة ملف المساعدات الفلسطينية من ناحية              •

 . مؤسساتية

 .ك نقص باللجان المتخصصة بالبنية المؤسساتية في مجال إدارة ملف المساعداتهنا •

 هناك اهتمام بتكنولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينية في مجـال إدارة             اليوجد •

 وهذا يعني عدم توفر نظام معلومات وطني حول األسر الفقيـرة            .ملف المساعدات الوطنية  

عدات يتضمن قوائم بالمستفيدين والمؤهلين لالستفادة من مختلـف         والمنتفعة من برامج المسا   

 .جهات الدعم الحكومية وغير الحكومية والدولية

يدرك الخبراء أهمية األنظمة والقوانين المعمول بها وحاجتها إلى التطـوير وخاصـة فـي                •

 . مجال الرقابة

ادية على وضع خطـط      واالقتص ةيدرك الخبراء وبشكل جيد تأثير األوضاع السياسية السلبي        •

 . إستراتيجية إلدارة ملف  المساعدات

 .الدعم األجنبي المشروط يحد من كفاءة وفعالية إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية •
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تشكيل مجلس أعلى ممثل لكافة الجهات ذات العالقة فـي إدارة ملـف             ألهمية  هناك إدراك    •

 .المساعدات الوطنية الفلسطينية

 على إدارة ملف المساعدات متعددة وال تزال أدوارها ومسؤولياتها متكـررة            الجهات القائمة  •

 .وغير واضحة أولوياتها

عدم توفر معايير استحقاق موضوعية الختيار مستحقي المساعدات، وفي نفس الوقت غياب             •

 .السلم الوطني الفلسطيني الموحد لدعم قطاع المساعدات

  

   التوصيات5.2

  

  :ها فيما يأتيأهم التوصيات يمكن تلخيص
 

إعادة دراسة وصياغة رؤية ورسالة إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية مـن قبـل               •

السلطة نفسها حتى تحدد دورها بشكل واضح، لتعمل على دراسة األدوار التكاملية األخرى             

  .مع الجهات ذات العالقة الحقا

وية البنية المؤسـساتية إلدارة     زيادة عدد الكوادر المدربة والمؤهلة واللجان المتخصصة لتق        •

 . ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية

بذل جهود حقيقية في توفير أنظمة المعلومات اإلدارية الحديثة، وبناء قاعدة بيانات مع كافة               •

 . الجهات ذات العالقة

ن تـضع   يجب على الدولة أن ال تبقى أسيرة للدعم المقدم من الدول والمؤسسات األجنبية وأ              •

  .الخطط المناسبة لالعتماد على اإلمكانيات والموارد الذاتية

ضرورة العمل على تحديد معايير موضوعية الختيار األسر واألفـراد الـذين يـستحقون               •

المساعدات، وذلك من خالل بناء نظام معلومات وطني حـول الفقـراء يتـضمن قـوائم                

ـ        دعم الحكوميـة وغيـر الحكوميـة       بالمستفيدين والمؤهلين لالستفادة من مختلف جهات ال

والدولية، كما يتضمن التوزيع الجغرافي لهم، وتصنيفهم حسب أنماط فقـرهم واحتياجـاتهم             

  .وحسب الموارد المتاحة لهم لضمان الوصول إلى فئات أفقر الفقراء واألكثر هامشية

ضرورة العمل على وضع نظام لمراجعة آليات االستحقاق بشكل دوري ومنتظم ومنصف،             •

 .ذلك بهدف الحد من تكرار تقديم المساعدات أو استثناء فئات مستحقة لهاو

، يتسم بالمرونة، ومبنـي     )في حده األدنى  (ضرورة العمل على بلورة سلم مساعدات وطني         •

وفق أسس موضوعية، وأن يكون مربوطا بخط الفقر، باإلضافة إلى مراعاته للتبـاين بـين      

 .كيبة األسرة، أو احتياجات خاصة بهااألسر الفقيرة وفق مكان السكن، أو تر
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العمل على إدارة التمويل الخارجي وفقا لرؤية تنموية متكاملة تجمع بين مختلـف الجهـات         •

ذات العالقة، فالمطلوب من الممولين التعامل بمرونة مع شروط التمويـل ورفـع درجـة               

ينية، وبالتـالي   الحساسية للظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية في األراضي الفلسط       

تغيير الشروط التي يضعونها على تمويلهم لتستخدم في أنشطة تنموية لها سمة االسـتدامة              

كما أن المطلوب من الجهات ذات العالقة نفسها إدارة هذا التمويل بفاعليـة             . واالستمرارية

 .أكبر والعمل على تطوير مصادر التمويل الذاتية

واالنطـالق فـي    .  بين األطراف العاملة في هذا المجال      تطوير آليات التنسيق والتنظيم فيما     •

. ذلك من اإلقرار بالدور القيادي لوزارة الشؤون االجتماعية على مستوى التخطيط والمتابعة           

 : وتحديدا
 

o                تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفقر، واضطالعها بـدورها فـي مجـال رسـم

 .جعات الدورية لفعالية وعدالة هذه السياساتالسياسات ومتابعة تنفيذها، والقيام بالمرا

o              بناء شبكة من التنسيق متعدد األطراف والثنائي على أساس قطاعي، ومأسسة أشـكال

التنسيق هذه، ويناط بها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإعادة التقييم في مجال عملها             

ض، رعاية وتنمية قدرات    المساعدات االغاثية، التدريب وتنمية قدرات الفقراء، اإلقرا      (

ويساعد ذلك عل توظيف أكثر فاعلية للمـوارد الماليـة المتاحـة،            ). النساء الفقيرات 

كادر الـوزارة، وكـادر المنظمـات       (وترشيد استخدام الكادر العامل في هذا المجال        

 ).األهلية واألنروا

o           حتياجاتها، بناء نظام معلومات وطني حول الفئات الفقيرة والمهمشة، يحدد توزعها، وا

فعال بين األطراف ذات العالقة، ولزيادة فعاليـة        تنسيق   نحو   والخدمات المتوفرة لها    

 . وتتوفر حاليا أرضية مناسبة لبناء مثل هذا النظام. التخطيط لتطوير هذا القطاع

o            العمل على إيجاد صندوق وطني برئاسة وزارة الشؤون االجتماعية لتقديم المساعدات

وانسجاما مع هذا االقتراح  فمن المهم جدا أن يتم إجـراء            . ى البعيد للفقراء على المد  

مسح لكافة هذه الجهود للحصول على بيانات دقيقة عنها ونشرها عبر قاعدة بيانـات              

 .متاحة عبر الشبكة العالمية بهدف توفير المعلومات لمتخذي القرار

  

  صلت اليه الدراسةلى ما توعالدارة ملف المساعدات بناء مقترح بناء مؤسسي  5.3

  

سعت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى تقديم مقترحـا عمليـا  لتطـوير فعاليـة إدارة ملـف                    

المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا إلـى المقترحـات التـي وضـعها الخبـراء                
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اس فـي   في أعقاب فوز حم   (االقتصاديين، خاصة بعد أن أدركنا جميعا أن أحداث األزمة األخيرة           

ظهر بوضوح مدى عجز وانكشاف المجتمع الفلسطيني في الضفة         أ) االنتخابات وتشكيلها الحكومة  

والقطاع، ودرجة اعتماده الكبيرة على إسرائيل والدعم الخارجي من جهة، ومدى هشاشة بـرامج              

  : بناء على ما سبق أقترح. المساعدات االجتماعية الموجودة، بما فيها الحكومية

  

  "شاء جسم شبه مستقلإن .1.5.3

  

يتكون من طاقم من الشخصيات االعتبارية والوظيفية، تعمل علـى مأسـسة صـندوق للحمايـة                

االجتماعية مبني على التضامن والتأزر بين الفلسطينيين بحيث تكون مساهمة الفلسطينيين متممـة             

علمـا أن   لمجهودات المجموعات الوطنية بما من شأنه أن يخفف العبء على ميزانيـة الدولـة               

المساهمة اختيارية وتلقائية، وتكون على شكل تبرع لحساب الصندوق، وعلى كامل فترات السنة،             

 الوطن وخارجه لتعزيز انخراطهم في هذا المشروع الرائد اعترافا مـن            فيوهو مفتوح للقاطنين    

ين، الجميع بشفافيته ووضوح رؤيته، وسيعمل هذا الصندوق على القيام بدوره من خالل برنـامج             

  :وهما كالتالي

  

تمويل مشاريع صغيرة متنوعة، وذلك من خالل التعاقد مع مجموعة من مؤسـسات        : أوال •

اإلقراض الصغير في األراضي الفلسطينية، حيث سيجري تقديم القروض لألسر الفقيـرة            

وتقوم فكرة المشروع على توفير فرصة لألسر الفقيرة التي لديها إمكانيـات            . من خاللها 

. رية أو اقتصادية مناسبة لألخذ قرض صغير لتمويل مشروع مدر للدخل لهـا            وموارد بش 

وتقوم مؤسسات اإلقراض باستعادة القروض من األسر الفقيرة وإقراضها ألسـر فقيـرة             

  . جديدة

وذلك مـن خـالل     ) منح(يشمل القسم الثاني من المشروع تقديم خدمات اجتماعية         و: ثانيا •

أما األسر المستفيدة   . ترميم منازل، ومنح تعليم وغيرها    مساعدات نقدية، وعينية، وتأهيل و    

من هذا المشروع فهي األسر الفقيرة، وبتركيز خاص على األسر التي ترأسها نساء على              

  : أن تشمل رزمة المساعدات المقدمة في إطار هذا البرنامج

  

o التأهيل.  

o التدريب.  

o اإلقراض.  

o واإلشراف ومتابعة المشاريع. 
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تعارض ما بين الحصول على قرض لتمويل مشروع من البرنـامج، وتلقـي             وفي حالة كان هناك     

األسرة ألي نوع من المساعدات من أي جهة كانت، سيجري تقييم وضع األسرة مجـددا، بهـدف                 

أي تبحث حالة كل أسرة على حدة للتقريـر  . إخراجها من نظام المساعدات بعد جني ثمار المشروع      

  . فسها وعلى مشروعها، واستغنائها عن المساعداتفي مدى قدرتها على االعتماد على ن

  

وفي حال نجاح المرحلة التجريبية سيتم تطوير المشروع، وزيادة رأسماله، وزيادة عدد المـستفيدين      

  . منه، بحيث يصبح أحد المشاريع الرئيسية لمكافحة الفقر

  

  :فلسفة المقترح. 2.5.3

  

في مجتمع الفقراء من حيث تركيبة أسرهم، ونوع  وتقوم فلسفة عمل هذا المشروع على رؤية التنوع         

ومن خالل النظر إلى الفقراء بوصـفهم فـاعلين فـي    . الموارد البشرية واالقتصادية المتوفرة لديها    

لذا فإن المشروع يسعى إلى مساعدة األسـرة علـى          . عملية خروجهم من حالة الفقر التي يعيشونها      

  .منح والقروض التي يقدمها لألسرةاستغالل مواردها المتاحة، من خالل رزمة ال
 

  :مصادر التمويل .3.5.3

  

  :تتمثل مصادر التمويل فيما ياتي

  

 .الهبات التي يتبرع بها المواطنون والمؤسسات الفلسطينية •

 .اعتمادات من ميزانية الدولة •

 .الهبات المقدمة من قبل الجهات العربية واالجننبية •

فائدة الصندوق طبعا للتشريعات القانونية التي قد       الموارد األخرى التي من الممكن رصدها ل       •

 .تسن

 . األرباح التي ستدرها عددا من المشاريع التنموية •
 

وهذا الصندوق دوار بحيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع التنموية كاإلقراض بنفس الطريقة، أو مـن               

ت األخـرى ذات    ومطلوب من السلطة عملية إنشاء هذا الصندوق مـع الجهـا          . خالل آلية مشابهة  

  .العالقة
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  : هيكلية المقترح.4.5.3

  

تتكون من مجلس أمناء يترأس المشروع، مكون من وزير الشؤون االجتماعيـة رئيـسا،              أقترح أن   

وعضوية كل من وزير العمل ووزير التخطيط، إضافة إلى عضوية برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي    

تحاد األوروبي، منظمة الغذاء العالمي والوكالة ونخبـة        وبنك التنمية اإلسالمي، والبنك الدولي، واال     

من المؤسسات األهلية ذات العالقة مثل اإلغاثة الكاثوليكية، مؤسسة إنقاذ الطفـل، التعاون،اإلغاثـة              

لجنة الضمان الفني، وهي مشكلة مـن       : الخ، باإلضافة إلى مجلس األمناء هناك لجنتان      ...اإلسالمية  

عضوية كل من وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمـل ووبرنـامج           ، و )رئيسا(وزارة التخطيط   

واللجنة الثانية هي اللجنة    . ، وعددا من المؤسسات األهلية ذات العالقة      GTZاألمم المتحدة اإلنمائي،    

االستشارية، التي ترأسها وزارة العمل، وعضوية وزارة الشؤون االجتماعيـة، ووزارة التخطـيط،             

خرى ذات العالقة، باإلضافة إلى مشاركة القطاع الخـاص والقطـاع غيـر    وعدد من الوزارات األ 

  . الحكومي وبعض األكاديميين
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 .فلسطين

مجلة البيان، العـدد    ". العمل المؤسسي، معناه ومقومات نجاحه    ):"1999نوفمبر،  ( .بالل،ع •

 .  12-4،ص ص 143

  . تقارير دورية غير منشورة، ألرام):2002(البنك الدولي •

 .الطبعة األولى، البنك الدولي، واشنطن هجوم على الفقر، ):2002(البنك الدولي •

فة الغربية وغزة، الطبعة األولـى، البنـك الـدولي،          الفقر في الض  ): 2001:(البنك الدولي  •

 . لراما

 إطالق القدرة على االزدهار في الشرق األوسط، الطبعـة األولـى،            ):2003:(البنك الدولي  •

 .البنك الدولي، واشنطن
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 أفكـار عالميـة     -  المهـارات والممارسـات    -التفكير االستراتيجي   ): 2003(توفيق، ع،  •

  .ة اإلدارة، القاهرة، مركز الخبرات المهنيمعاصرة

 نحو خطـة إسـتراتيجية جديـدة للعمـل          - نتخطى األزمة    لكي): 2001(الجرباوي، ع،    •

 .، جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطينالفلسطيني

مسح إنفاق واستهالك األسرة، مـستويات   ): 2004(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      •

الطبعة األولى، رام اهللا    . 2005-2004 ، التقرير النهائي  المعيشة في األراضي الفلسطينية   

 .فلسطين

 الفلسطينيون األكثر فقرا في     ):2005(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والبنك الدولي      •

  .الطبعة األولى، رام اهللا، فلسطين.ظل األزمة االقتصادية

مسح أثر اإلجراءات اإلسـرائيلية أحاديـة       ). 2006(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    •

 . رام اهللا، فلسطين. الطبعة األولى. الجانب على األسر الفلسطينية

، الطبعـة    إدارة جديدة في عالم متغيـر      -إلدارة اإلستراتيجية   ا): 2004(ص  . حبتور، ع  •

 .األولى، دار الميسرة، عمان

 .دار ومكتبة حامد، عمان.مبادئ اإلدارة الحديثة، الطبعة األولى): 2006.(حريم،ح •

، دار الثقافة،    المداخل و المفاهيم والعمليات    -اإلدارة اإلستراتيجية   ):2004( الخفاجي، ن،    •

 .عمان

التخطيط االستراتيجي في الحكـم المحلـي الفلـسطيني الواقـع و            ): 2006(ردايده، ش    •

رسالة ماجستير غير   ( جامعة القدس، فلسطين،      الضفة الغربية  -حالة دراسية   -اإلمكانيات  

 ).منشورة

لعالقة بين الجامعة وسوق العمـل، منظـور اسـتراتيجي،          ا):2005 (زاهر، ضياء الدين   •

  .283-231، ص 37مستقبل التربية العربية، العدد 

 2005خطة التنمية متوسطة المدى     ): 2005(وزارة التخطيط   السلطة الوطنية الفلسطينية،     •

 .وزارة التخطيط، رام اهللا، فلسطين. 2007-

تقريـر  _ لفقراء يتكلمون ا): 2004(تخطيط الفلسطينية   السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة ال     •

 .رام اهللا. الفقر بالمشاركة

، رام  دليـل االسـتهداف   ،  )2005: (السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشؤون االجتماعية      •

 . اهللا

 المـذكرة التفـسيرية     ،)2007: (السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشؤون االجتماعيـة       •

 .غير منشورة. ، رام اهللارائدالخاصة بمشروع ال
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تقـارير ماليـة غيـر      ) 2008: (السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشؤون االجتماعيـة       •

 . منشورة

 -شبكة الحماية االجتماعية  . 2005السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشؤون االجتماعية،        •

 . فلسطين-رام اهللا. برنامج حماية أفقر الفقراء

ــة  • ــسلطة الوطني ــار ال ــة و األعم ــسطيني للتنمي ــصادي الفل ــسطينية،المجلس االقت الفل

 .الطبعة الثانية، بكدار، رام اهللا. االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية): 2003)(بكدار(

، مذكرة بسلم المـساعدات     )2005. (السلطة الوطنية الفلسطينية،مجلس الوزراء الفلسطيني     •

 . سطين، تقرير غير منشورالوطني الفلسطيني، رام اهللا ، فل

 . الموقع الخاص بالوزارة): 2008(السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشؤون االجتماعية  •
(http://www.mosa.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=2
6. 24/11/2008) 

 . ، غير منشور رام اهللا،)تقرير تدريبي(منهجية سبل العيش المستدام ): 2006(السهل  •

  ):2009 (شبكة االعالم العربي •
(ww.moheet.com/show_news.aspx?nid=117965&pg=39  - 45 k, 3/5/2009) 

 .،جدة2ط. أساسيات اإلدارة الحديثة): 2003(الصباب، أ، •

 .عمان. دار المسيرة. 1ط. أساسيات علم اإلدارة ): 2004( عباس، ع  •

رة مؤسسات التدريب المهنـي والتقنـي، الطبعـة         إدا):2001. (عبد الكريم،إ،المحياوي،س  •

 .األولى، المركز العربي للتدريب المهني وإعداد المدربين، طرابلس

ــدلوني، م • ــسي): 2002(الع ــل المؤس ــشر  1ط. العم ــة والن ــزم للطباع ــن ح ،دار اب

  .بيروت.والتوزيع

ار وائل  د. 1ط.  بعد استراتيجي  –إدارة الموارد البشرية  المعاصرة       ): 2005( عقيلي، ع    •

 .عمان. للنشر

،الطبعة األولى،  اإلدارة اإلستراتيجية، منظور منهجي متكامل    ):2007.(الغالبي،ط،إدريس، و  •

 .عمان. دار وائل للنشر

سمات ومالمح المنظمات غير الحكومية الفلـسطينية التـي تقـدم           ): تحت الطباعة (الفاو   •

 . مساعدات 

وبرامج المساعدات االجتماعية وعالقتهـا      شبكات األمان االجتماعي     ):تحت الطباعة (الفاو   •

 .باألمن الغذائي 

 .، جامعة بيروت العربية، بيروت3ط نظرية المؤسسات العامة، ):1978.(كامل ليله، م •

الضمان وشـبكات األمـان     . 2003،  )إسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا      ا •

  .ألمم المتحدةا: نيويورك. االجتماعي في إطار السياسات االجتماعية
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عالقات المنظمات غير الفلـسطينية الحكوميـة       ): 2001(عزام، ج   . محمد، ج . لدادوة، ح  •

، معهد  1، إشراف مجدي المالكي، ط    فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين      

  .، القدس)ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

مركـز  . المفاهيم اإلدارية الحديثة  ): 2000( ز   رمضان،. سالم، ف . دهان، أ . مخامرة، م  •

 .عمان. الكتب األردني

، مكتبة برهومـة    1ترجمة رشيد أبو غيدا، ط    األردن و حرب السالم،     ): 1993(المدفعي، م    •

  .للنشر و التوزيع، عمان

مقابلة  (ملف المساعدات االجتماعية  ): 2007آذار،  (مدير عام المساعدات والتأهيل األسري       •

 )شخصية

حياة المنظمـة وعالقتهـا بالبيئـة والهيكـل والفاعليـة           دورة   ):1999( مرهضي،سال •

 . 29-24،صنعاء، اليمن، ص  77 مجلة اإلداري، العدد التنظيمية،
•  
، المراقـب االجتمـاعي   ): 2005( مـاس،    -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني       •

  .ماس، رام اهللا

نحـو توظيـف أنجـع      ): 2005( مـاس،  -يني  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسط     •

 . ، ماس، رام اهللاللمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني

 . ما هي اإلدارة المالية؟ مكة المكرمة): 2008(مفكرة اإلسالم •
(http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=19426 - 58k, 8/3/2008 

 . 14رؤية . "سرائيلي والمساعدات الدوليةالحصار اإل): "2001تشرين ثاني، . (مقداد، س •
(http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/14/page5.html 20/8/2008) 

. دراسـة جـدوى   : صندوق التشغيل والحماية االجتماعيـة    . 2003مكتب العمل الدولي،     •

  .واشنطن

 . تقرير غير منشور): 2007(منظمة األغذية العالمية  •

يـة فـي فلـسطين، المؤسـسة الفلـسطينية لدراسـة            ورة التنم أسط): 2004(نخلة ،خ    •

  .، رام اهللالديمقراطية

ـ ): 2005(نزال، ر،  • ،   فـي فلـسطين   USAIDاآلثار السياسية للمساعدات المالية للـ

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(جامعة القدس، فلسطين، 

عـة  ، جام ظل المساعدات الدولية هل سنهبط على سطح التنميـة        في  ): 2005(نزال، هـ،    •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(القدس، فلسطين، 
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لعالقة بين إستراتجية التدريب واإلجهاد الوظيفي في مؤسـسات         ا): 2006(النمورة، س،    •

رسالة ماجستير غيـر    (جامعة القدس، فلسطين،  القطاع العام في مدينتي الخليل و بيت لحم،         

 )منشورة

ترجمة محمد الحاج خليـل     . رة التربوية السلوك اإلنساني في اإلدا    ): 1993( نيول، ك، أ     •

  .عمان. دار مجدالوي. وطه الحاج الياس

، دار ابـن رشـد،      1، ترجمة مجدي نصيف، ط    مبريالية المساعدات إ): 1997(هايتر، ت    •

 .بدون مكان نشر

الحماية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط، إطـار        ): "2006صيف،(هوفتايزر، مارغو  •

  .16-9ص ،ص3، سبكتروم" العمل والمضمون

 .عمان. دار وائل للنشر . 2ط . إدارة الموارد البشرية ): 2005( خ , الهيتي  •

 .)مقابلة شخصية() : 2007نيسان، (وزير الشؤون االجتماعية  •

  

  :قائمة المراجع األجنبية: ثانيا

  
• Boutall, T.(1997): The Good Manager’s Guide, second edition, 

MCI,Russell House, London. 
• Bryson, M. (2004): Strategic Planning for public and non profit 
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Resource Management, 1st edition. Bath Press Bath, London.  
• International poverty center.(2006): Poverty in Focus, Social 

Protection, the role of cash transfers, 1edition, London school of 
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• Koontz,H, Weihrich.(1988): Management. 9th edition. Mc graw hill 
Book Company. 

• Mass, PCBS,PMA.(2008): Economic and Social Monitor. 12 editions. 
Mass, Ramallah.  
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  سلم المساعدات الوطني الفلسطيني - برنامج حماية أفقر الفقراء: 1.2ملحق 
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
  وزارة الشؤون االجتماعية

  

Palestinian National 
Authority
Ministry of Social Affairs

  

21/11/2005  

 :لمخصصات التاليةيتكون سلّم المساعدات االجتماعية من ا

 المخصص الشهري بالشيكل حجم األسرة
1 228 
2 256 
3 284 
4 312 
5 340 
6 368 
7 396 
8 424 
9 452 

10 480 
11 508 

 فرداً حتى يصل المجموع النهـائي مـع         11 شيكالًً فقط لكل فرد بعد الفرد رقم         28يتم إضافة    .1

  . شيكل1000رة الحوافز والمساعدات األخرى التي تتلقاها األس

، ويلتزمون بزيارة مراكز الرعاية الصحية األولية، سيصرف لكل         ) سنوات 5-0(األطفال من    .2

 . شيكالً إضافيا14طفل في األسرة 

، ويواظبون على االلتزام بالدوام في مرحلة الدراسة االبتدائيـة،          ) سنوات 15-6(األطفال من    .3

 . شيكالً إضافيا28سيصرف لهم 

، ويواظبون على االلتزام بالدوام في مرحلة الدراسة الثانوية أو يتلقـون            ) سنة 21-16(األفراد   .4

 . شيكالً إضافيا84تعليماً مهنياً، سيصرف لهم 

 سنة فأكثر، األسر التي ترأسـها نـساء، األيتـام، المعـاقين،             65المسنين  (األفراد المهمشين    .5

 يزيـد عـدد األفـراد        شيكالً إضافيا، على أن ال     84، سيصرف لكل منهم     )المرضى المزمنين 

 . أفراد3المهمشين الذين سيصرف لهم في األسرة عن 
 
  الحوافز+ المساعدة الحياتية = قيمة المساعدة . 6

  ))عدد أفراد األسرة* (س شيكل + (القيمة الثابتة = حيث أن المساعدة الحياتية 
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* س  3)) + (ة سن 21-16عدد األفراد   * (س  3)) + ( سنة 15-6عدد األطفال   * (س  = (الحوافز  

  )عدد األفراد المهمشين(

  )س3*1.25+ س 3*1.3+  س 2.2+س 8 + (200 = 45,000/31,500,000     إذن 

   س17.85 + 200 = 700

   س17.85 = 500

  28=  س   
 

  :الفرضيات التي تم بناء السلم على أساسها
 

  . أشخاص8= معدل حجم األسرة  .1

 . طفل2.2)  سنوات15-6(معدل عدد األطفال من  .2

 . فرد1.3)  سنة21-16(معدل عدد األفراد  .3

 . مهمش1.25معدل عدد األفراد المهمشين في األسرة  .4

  

  :مالحظات بشأن احتساب المساعدات

  

إذا وقع الفرد في أكثر من فئة من الفئات التي تتلقى حوافز سيصرف له االستحقاق المـالي                  .1

ت طالباً في المرحلة األساسـية   مثال على ذلك إذا كان الطفل يتيماً، وفي نفس الوق         .  األعلى

، وال يصرف له استحقاق الطالب في المرحلـة         )استحقاق اليتيم ( شيكل   84يصرف له فقط    

  .وهكذا...  شيكالً، 28األساسية والبالغ 

يحق لألسر التي تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية من خالل برنامج الحاالت              .2

، ومن تتأهل من هذه SSN شبكة األمان االجتماعي  أن تتقدم بطلب لبرنامج SHCالصعبة 

األسر للبرنامج الجديد ستتلقى المساعدة بناء على سلم مساعدات المـشروع المـشار إليـه               

عاله، واألسر التي لم تتأهل ستستمر في تلقي المساعدة وفقاً لـسلم الحـاالت االجتماعيـة                

   .SHCالصعبة 

 ترأسها امرأة، أيتـام، المرضـى المـزمنين         مسنين، أسرة (في حالة وجود أفراد مهمشين       .3

مـن  % 50-%11من األسر، ولكنها من أفقر      % 10في أسر ال تقع ضمن أفقر       ) والمعاقين

 شيكالً فقط بغض النظر عـن عـدد         200األسر فانه سيتم صرف مبلغ نقدي مقطوع يبلغ         

 .األفراد المهمشين، مع صرف تأمين صحي مجاني لهم
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تلقى مساعدة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية أو أيـة جهـة            أي فرد أو أسرة يتلقى أو ت       .4

تستحقه وفقاً للسلم المشار إليه أعاله، علـى أن         / أخرى تخصم من المخصص الذي يستحقه     

 شيكل، حتى لو كان ما تستحقه األسرة بعد الخـصم           200ال تقل القيمة النهائية للشيك عن       

 . شيكل200أقل من 
 

  :)برنامج الحاالت الصعبة(يم لمحة عن سلم المساعدات القد

  

وال يزال معموال بـه    " اإلدارة المدنية اإلسرائيلية  "وهو السلم الذي كان معموال به في عهد ما يسمى           

من احتياجات الفئـات    % 10ولعل أهم أوجه العجز والقصور في هذا السلم أنه ال يلبي            .  حتى اآلن 

هود إغاثية ضئيلة تبقي الفقير فقيرا، وال يتجـه         باإلضافة إلى أن هذا السلم يقتصر على ج       .  الفقيرة

  .نحو التنمية بأي شكل من األشكال

  

 المخصص حجم األسرة
1 96 
2 154 
3  203 
4 246 
5 286 
6 327 
7 366 
8 400 
9 430 

10 461 
 

 
  .10 شيكل عن كل فرد يزيد عن الفرد رقم 31يضاف 
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   األمان االجتماعيمذكرة التفسيرية الخاصة بشبكات: 2.2ملحق 

  

    السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  مكتب الوزير

  

  

Palestinian National 
Authority

Ministry of Labour& Social 
Affairs

Minister’s Office
  

  مذكرة تفسيرية بشأن مشروع شبكة األمان االجتماعي

  

  خلفية

  

واالقتصادية واالجتماعية التي تعيـشها األراضـي الفلـسطينية جـراء           في ظل الظروف السياسية     

استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وفي ظل اتساع دائـرة             

الفقر والبطالة، وفي ظل محدودية موارد السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن السلطة ال تـستطيع سـد                

وعلى الرغم من ذلك،  تقوم السلطة ومن خالل وزارة الشؤون           .  ء والمحتاجين كافة احتياجات الفقرا  

االجتماعية برعاية األسر الفقيرة و المحتاجة من خالل برنامج رعاية الحاالت االجتماعية الـصعبة              

فـي   % 45وتبلغ نسبة المستفيدين من البرنامج نحـو        .  أسرة 42,000الذي يستفيد منه ما يقارب      

  . ي قطاع غزة ف% 55الضفة و 

  

  فكرة البرنامج 

  

شروع إصالح شبكة األمان االجتماعي سيساعد وزارة الشؤون االجتماعية على إصالح وتوسـعة             

 Socialبرنامج حاالت المعاناة االجتماعية "أداة المساعدة االجتماعية المعمول بها، والمعروفة باسم 

Hardship Cases Program  ."   دات نقديـة بـصورة منتظمـة،    ويوفر هذا البرنـامج مـساع

وقـد واجـه هـذا       .أسرة مستفيدة ) 36.000(ومساعدات غذائية، وتوفير التأمين الصحي لحوالي       

البرنامج حاالت قصور وعجز خالل السنوات الثالث الماضية في ظل مناخ من الضعف االجتماعي              

التي تواجههـا الـسلطة     المتزايد والسريع التأثر بما يهدده من مخاطر، وفي ظل الصعوبات المالية            

  .الوطنية الفلسطينية، وفي ظل استمرار إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
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  :يتكون برنامج إصالح شبكة األمان االجتماعي من ثالثة عناصر رئيسية هي

  

إصالح برنامج حاالت المعاناة االجتماعية ويتألف من منح مـشروطة وغيـر مـشروطة               •

 .للتحويالت النقدية

 .في مجال التخطيط لشبكة األمان االجتماعي وإدارتها وتقييمهابناء القدرات  •

 .إدارة المشروع •

  

بخصوص التحويالت النقدية المشروطة، فهي عبارة عن منح موجهة لتأهيل األسر الفقيرة لتمكينها             

ة من دفع التكاليف النثرية العينية الالزمة إلبقاء أطفالها في المدارس، وللقيام بزيارات وقائية منتظم             

وسيكون اآلباء واألمهات مطالبون بضمان ذهـاب أبنـائهم وبنـاتهم إلـى             .  إلى العيادات الصحية  

المدارس وتلقي الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى حضور هؤالء اآلباء واألمهـات للـدورات               

  .التدريبية على رفع وتيرة الوعي، كشرطين أساسيين لالستمرار في تلقي المساعدة النقدية

  

مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي يهدف إلى توفير اإلغاثة الفورية اآلنية، والحيلولة دون             إن  

وقوع المزيد من الخسارة في رأس المال البشري في الوقت الذي يدعم فيه جهود السلطة الفلسطينية                

  . في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة على المدى الطويل

  

وبالتعاون مع البنك الدولي، قررت الوزارة تطوير البرنامج القائم من خالل           وفي إطار هذا البرنامج     

وسيتم تنفيذ المشروع   . من األسر األكثر فقراً   % 10إضافة معايير تكون أكثر مرونة لتسمح بدخول        

من خالل مديريات الشؤون االجتماعية المنتشرة في كافة محافظات الوطن بالتنسيق مع الـوزارات              

العالقة مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي ووكالة غـوث وتـشغيل             والجهات ذات   

  .الالجئين واللجان المحلية

  

  أهداف المشروع

  

 .إحداث شراكة حقيقية مع الوزارات المعنية في جميع مراحل المشروع •

تطوير مديريات الميدان بهدف تحسين نوعية الخدمات االجتماعية المقدمـة عـن طريـق          •

 .    قدرات المديريات بكافة نواحيهاتطوير

جعل معايير االستحقاق أكثر وضوحا وشفافية ومرونة بما يسمح بدخول العائالت الفقيـرة              •

 .جدا للبرنامج والتي فقدت مصادر دخلها الرئيسية
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المساهمة في خفض نسبة الفقر والحد من توارثه لألسر المؤهلة لالستفادة من البرنامج من               •

 .رتبطة بأنشطة توعية مجتمعية وشروط تعليمية وصحيةخالل مساعدات م

رفع مستوى الوعي االجتماعي لدى الفئة المستهدفة من خالل تنفيذ أنشطة توعية مجتمعية              •

 .بالتنسيق مع المؤسسات المعنية

تحسين الوضع الصحي لألطفال من خالل العمل على تشجيع األسر على إرسال األطفـال               •

 أعوام إلى مراكز الرعايـة الـصحية للفحـص الطبـي            6-0 الذين تتراوح أعمارهم بين   

 .والتطعيم وعالج األمراض الناتجة عن سوء التغذية

العمل على تخفيض نسبة التسرب الدراسي من خالل تشجيع األسر على إرسـال أبنـائهم                •

 عاما للمدرسة والمراكز التدريبية، وااللتزام بالحـضور        21-6الذين تتراوح أعمارهم بين     

من األيام الدراسية، أو االلتحاق بمراكز التدريب المهني أو         % 85ي فيما ال يقل عن      الدراس

 .التعليم الجامعي

  

يرتكز البرنامج أساساً على خط الكفاف الذي حددته منظمة األغذية الدولية ومنظمة الصحة العالمية              

  . سطينيوالذي يعتمد على سلة الغذاء التي تؤدي الغرض كأساس معقول لخط الفقر الفل

  

  الفئة المستهدفة

  

  :من المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى الفئات المهمشة التالية% 10يستهدف المشروع أفقر 

  

 ذوي االحتياجات الخاصة •

 .ذوي األمراض المزمنة •

 . عاما ووضعهم االقتصادي سيئ جدا60كبار السن فوق  •

ل المطلقات، والمهجورات،   يشم(األسر الفقيرة التي ترأسها نساء وال تتلقى أي مساعدة           •

 ..)واألرامل،

  . األيتام القصر •

  

  : األطر المطلوبة لتنفيذ المشروع

  

إال أنه ال بد من تشكيل األطر التاليـة لـضمان           .  من األهمية بمكان، عدم التقيد بأطر ساكنة للعمل       

  :وهذه األطر هي.  سير العمل بالمشروع بفاعلية ونزاهة وشفافية
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  :تلجنة السياسا: أوال

  

سعى وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والشراكة في تنفيذ               ت

وإيمانا منها  بأهمية التكامل والتعـاون ، وتجـسيدا لمبـادئ النزاهـة              .  برامجها وتقديم خدماتها  

 توسـيع   والمساءلة، فإنها وهي بصدد مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي، فإنها ترغـب فـي             

نطاق المشاركة في قيادة المشروع وتوجيهه واإلشراف عليه من خـالل تـشكيل لجنـة سياسـات                 

  .مركزية

  

  أهداف اللجنة

  

  .تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة بالمشروع •

 .ضمان سير مشروع شبكة األمان االجتماعي وفق الخطط واألهداف المرجوة منه •

  .إلشراف على بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين ومزودي الخدمة تكون متاحة للجميعا •

  . ضمان النزاهة والشفافية في تزويد الخدمات ووصولها للمستحقين •

  

  المهام
 

 . رسم السياسات واقتراح الخطط والتوصيات الضرورية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه •

  .نفيذ المشروعاإلشراف والمتابعة والرقابة على ت •

 .تقديم التوجيهات واإلرشادات للجان المشروع •

  

  آلية العمل
 

 .يرأس وزير العمل والشؤون االجتماعية اجتماعات اللجنة ويدعو لها •

  .لإلشراف على سير العمل بالمشروع) ربعيه(عقد اجتماعات دورية  •

  .عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك •

 . للجنةيكون مدير المشروع مقررا •
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  عضوية اللجنة

  

، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الـصحة، وزيـر          )رئيسا(وزير العمل والشؤون االجتماعية     

التربية والتعليم العالي، وزير الحكم المحلي، وزير األوقاف، وزير التخطـيط، وزيـر االقتـصاد               

ل المساعد للشؤون االجتماعية،    الوطني، وزير الزراعة، وزير اإلعالم، وكيل وزارة العمل، والوكي        

  ).مقررا(مدير المشروع 

  

  مجموعة العمل : ثانيا

  

تشكل مجموعة عمل مصغرة تقودها وزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة، وتـضم فـي          •

 .عضويتها وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي

ومتفرغـا لعمـل    تكون عضوية هذه اللجنة دائمة، بحيث تسمي كل وزارة مندوبا دائمـا              •

 .المجموعة

  . يفضل أن يكون األعضاء من موظفي الفئة األولى •

  

  لجان قطاعية على مستوى المحافظات: ثالثا
  

  األهداف
 

تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل بين مديريات السلطة ذات العالقة بالمشروع، من جهـة              •

  .والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية من جهة أخرى

  .معايير تزويد الخدمة للمستفيدين من خالل تبادل البيانات والمعلوماتتوحيد قنوات و •

  .بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين ومزودي الخدمة تكون متاحة للجميع •

 .ضمان عدم وجود تداخل وتكرار في الخدمة والمستفيدين •

  

  المهام 
 

  .اإلشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ المشروع في المحافظات •

  .يذ سياسات وتوجيهات وتعليمات لجنة السياسات المركزيةتنف •

  .متابعة عمل لجان التحقق واالستئناف •

  .المساعدة في ترويج المشروع •
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  .تشكيل لجان مساندة لفريق المشروع فنيا وإعالميا •

  .تقديم وتوفير الخدمات اللوجستية لفريق المشروع •

  . افظةتقييم سير العمل واألداء في المشروع على مستوى المح •

 .رفع تقارير دورية للجنة السياسات •

  

  آلية العمل
 

  .أسبوعية خالل المرحلة التحضيرية، وشهرية بعد بدء التنفيذ:عقد اجتماعات دورية •

  .عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك •

يرأس مدير مديرية الشؤون االجتماعية أو العمل اللجنة في كـل محافظـة، ويتـرأس                •

  .اجتماعاتها

  .عيين مقرر لكل لجنة محلية من بين أعضائهات •

  .رفع التقارير على اختالف أنواعها للجنة السياسات •

  

  : عضوية اللجان القطاعية

  

المعنيـة، وممثلـي المجتمـع     تشمل اللجنة القطاعية في عضويتها الوزارات والمؤسسات الحكومية    

العمل، مدير الصحة، مدير التربية     مدير الشؤون االجتماعية، مدير     : وهم.  األهلي والقطاع الخاص  

والتعليم، مدير الحكم المحلي، مدير األوقاف، مدير وزارة اإلعالم، مديرية الزراعة، مديرية وزارة             

االقتصاد الوطني، ممثل عن المحافظة، رئيس البلدية الرئيسية في المحافظة أو من يمثله،  جمعيـة                

عن اتحاد العمال واتحاد النقابات، ممثل عـن اتحـاد          الهالل األحمر الفلسطيني، لجنة الزكاة، ممثل       

، ممثل عن الغرفة التجارية، ممثل عن شـركة         )األنروا(الجمعيات الخيرية، ممثل عن وكالة الغوث       

  .االتصاالت الفلسطينية
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   الدراسةاستبانه: 1.3ملحق 

  

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  

  

  

   :اجستير بعنوان رسالة م

  

مقـترحـات مؤسسية نحو تحسين إدارة ملف المـساعدات فـي الـسلطة            

  اقتصاديينالوطنية الفلسطينية من وجهة نظر خبراء 

  

 بصدق وموضوعية من أجل تحقيـق       االستبانةيرجى اإلجابة عن فقرات هذه      

أهداف هذه الدراسة مع العلم أن البيانات التي تجمع هي ألغـراض البحـث              

  .ي وسوف تعامل بسرية تامةالعلم

  

  شاكرين لكم حسن مساعدتكم و تعاونكم

  

  

  

  

  تهاني المدهون : الطالبة
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  )الرجاء وضع رقم اإلجابة في المربع المقابل(بيانات عامة :  القسم األول

  

 : الجنس .1

     أنثى                                              )2                         ذكر   . ) 1

  

 : الفئة العمرية التي تنتمي لها .2

   عاما 45أقل من -35 )2                                            عاما    35 أقل من -25) 1

                                  عام فأكثر55 )4 عاما                   55أقل من -45 ) 3

  

 :  الخبرةعدد سنوات .3

   سنة15أقل من - سنوات10 )2                               سنوات  10 أقل من -سنوات5 )1

                                                                          سنة فأكثر     15 )3

  

 :   المؤهل العلمي .4

  ماجستير) 3                           بكالوريوس )2                            دبلوم        )1

                                                                 فأعلى             دكتوراه) 4

  

  ...........................................................: التخصص في أعلى مؤهل علمي .5

  

  .................................................................): اسم المؤسسة(مكان العمل .6

  

  ...........................................................................: المسمى الوظيفي .7
 

  . لوطنية الفلسطينيةرأي الخبراء االقتصاديين بواقع إدارة ملف المساعدات ا:  أوال:القسم الثاني

#  

  البيان

الواقع  الحالي إلدارة ملف المساعدات االجتماعية 

  الفلسطينية

موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  
 واضحة إلدارة ملف المساعدات إستراتيجيةهناك خطة 

  الوطنية الفلسطينية تضم كافة األطراف ذات العالقة
          

  
واضح إلدارة ملف المساعدات هناك هيكل تنظيمي 

  .الوطنية الفلسطينية
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#  

  البيان

الواقع  الحالي إلدارة ملف المساعدات االجتماعية 

  الفلسطينية

موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  
هناك رقابة واضحة من قبل السلطة الفلسطينية لتحسين 

  .البناء المؤسسي نحو إدارة ملف المساعدات
          

  
هناك تنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين البناء 

  .المؤسسي في إدارة ملف المساعدات
          

  
 ملف المساعدات من قبل السلطة هناك قيادة فعالة إلدارة

  .الوطنية الفلسطينية
          

  
ها السلطة الفلسطينية إن حجم المساعدات التي تتلقا

  . الحاجة الوطنية لهايتالءم مع 
          

  
تقوم الجهات ذات العالقة بإدارة ملف المساعدات 

  .الوطنية الفلسطينية
          

  
عالقة يوجد تنسيق كاف  بين الجهات الحكومية ذات ال

  .بإدارة ملف المساعدات 
          

  
حجم التنسيق بين الجهات ذات العالقة بإدارة ملف 

  . المساعدات الوطنية  والمانحين كاف
          

  
يتم تبادل المعلومات بين الجهات ذات العالقة بإدارة 

  .ملف المساعدات المختلفة باستمرار
          

  
اعدات يتم تبادل المعلومات الخاصة بإدارة ملف المس

  . بوضوح مع الممول
          

  
اآلليات التي يتم من خاللها توزيع المساعدات على 

  الفئات المستهدفة هي آليات موحدة بين كافة الجهات 
          

  
معايير االستحقاق الخاصة باستهداف األسر الفقيرة 

  .والمهمشة تمتاز بالشفافية
          

  
لين يدار ملف المساعدات االجتماعية من قبل العام

  .بكفاءة
          

  
تتبع الحكومة أسلوب المركزية في إدارة ملف 

  .المساعدات الوطنية الفلسطينية
          

  
يضع الممول شروط قاسية على السلطة عند تلقيها 

  للتمويل
          

  
أن سياسات االحتالل تحد من إدارة ملف المساعدات 

  الوطنية الفلسطينية
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  القسم الثالث

  
  ات المؤسسية التي يمكن تقديمها لتطوير التخطيط االستراتيجي لملف المساعدات الوطنية الفلسطينية؟  ما هي المقترح

  

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

----- - -------- - -------- ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - ---

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  

ا هي المقترحات المؤسسية التي يمكن تقديمها لتطوير الهيكل التنظيمي المتعلق بإدارة ملف المـساعدات الوطنيـة                 م

  الفلسطينية؟

  

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

--- ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -----

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- ------ - -------- - -

------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  

  ما هي المقترحات المؤسسية التي يمكن تقديمها في مجال الرقابة على إدارة ملف المساعدات الوطنية الفلسطينية؟

-- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- ----

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- ------ - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

------- - -------- - -------- ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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ذات العالقة بـإدارة ملـف      ما هي المقترحات المؤسسية التي يمكن تقديمها في مجال التنسيق بين الجهات المختلفة              

  .  المساعدات الوطنية الفلسطينية

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- ------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

------- - -------- - -------- - -------- - -------- ------ - -------- - -------- - -

------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  

  ما هي المقترحات المؤسسية التي يمكن تقديمها في مجال التعاون مع الممول؟

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

-- - -------- - -------- ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - ------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  

جال الحد من تـأثير سياسـات االحـتالل علـى إدارة ملـف              ما هي المقترحات المؤسسية التي يمكن تقديمها في م        

  المساعدات الوطنية الفلسطينية؟ 

  

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

-- - -------- - -------- - -------- - -------- ------ - -------- - -------- - ------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 ------ - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------

 - -------- - -------------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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  استبانهسالة تحكيم ر: 2.3ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
21/4/2008  

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية

  

  

  ة/المحترم....................................................ة /حضرة الدكتور

  

  تحية طيبة وبعد،

  

مقـترحـات مؤسسية نحو تحسين إدارة ملف المساعدات في     " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      

لمتطلبـات درجـة    ، وذلك استكماال    "السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر خبراء اقتصاديين       

 إليكم نتوجه   فإننابحث العلمي وفي هذا المجال،         في مجال ال   اختصاصيون الماجستير ، وحيث أنكم   

  :بطلب  تحكيم االستمارة المرفقة وإبداء رأيكم المهني والعلمي من حيث

  

 .شمولية األداة -

 .مدى سالمة العبارات ووضوحها -

 . الفقرات للمجاالت التابعة لهاانتماء -

 حذف أو إضافة أو تعديل فقرات المجال -

- . 

  .ظاتكم وآراءكمهذا وسنأخذ بمحمل الجد مالح

  

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  تهاني المدهون
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  قائمة بأسماء المحكمين: 4.3ملحق 
  

  

  الجهة التي يعمل بها/ الجامعة
 

  

 اسم المحكم

  

 الرقم

.1  سمير أبو زنيد. د  جامعة الخليل

.2  عبد الوهاب الصباغ. د  جامعة القدس

.3  عبد الفتاح أبو شكر. د  جامعة النجاح

.4  محمد غضية. د  "ااسكو"مستشار 

.5  إياد عماوي. د  "وزارة الشؤون االجتماعية"مدير عام التنمية المجتمعية 

.6  محسن عدس. د  جامعة القدس

.7  أحمد عودة.د  مجلس الوزراء/مدير عام ديوان الشكاوي 

.8  عبد الرحمن الحاج ابراهيم. د  جامعة القدس

وزارة ."المدير الوطني لشبكة األمان  االجتماعي

  "ن االجتماعيةالشؤو

.9  ثناء الخزندار. د

.10  أحالم النتشة  جامعة الخليل

.11  سائد جاسر. د  جامعة القدس
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  فهرس المالحق
 

  رقم الملحق

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  88  ..........................سلم المساعدات الوطني الفلسطيني  1.2

  91  .......المذكرة التفسيرية الخاصة بشبكات األمان االجتماعي  3.2

  97  ............................................استبانه الدراسة  2.3

  102  ........................................سالة تحكيم استبانهر  3.3

 103  ....................................قائمة بأسماء المحكمين  4.3
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  فهرس األشكال 
  

  الصفحةرقم   الموضوع  رقم الملحق

  
  43  ........................توزيع عينة الدراسة حسب التخصصات   1.3
  46  ............................توزيع عينة الدراسة حسب الجنس   2.3
  47  ........................توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر   3.3
  48  ..................................العلمي للمبحوثين التحصيل   4.3
  49  ............توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة   5.3
  50  ....................................مكان العمل لعينة الدراسة   6.3
  50  .......................ةلعينة الدراس" المؤسسة"مكان العمل   7.3
  51  ..............................المسميات الوظيفية لعينة الدراسة  8.3
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  فهرس الجداول
  

  الموضوع  الرقم

  

  الصفحةرقم 

  43  ......................توزيع عينة الدراسة حسب التخصصات  1.3

  46  ...........................توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  2.3

  47  ......................توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر  3.3

  48  ..................................التحصيل العلمي للمبحوثين  4.3

  48  ........غير عدد سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب مت  5.3

  49  ..................................التخصصات لعينة الدراسة  6.3

  50  ....................................مكان العمل لعينة الدراسة  7.3

  51  ...............................المسمى الوظيفي لعينة الدراسة  8.3

 آلراء   النسب المئوية و المتوسطات ا واالنحرافات المعيارية        1.4

  .....................الباحثين حول وجود الخطة اإلستراتيجية

53  

المعيارية   واالنحرافات النسب المئوية و المتوسطات الحسابية      2.4

  ........................ألراء الباحثين حول الهيكل التنظيمي

55  

  النسب المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  3.4

  .............................ألراء الباحثين حول وجود رقابة

57  

 المعيارية   النسب المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات       4.4

  ........................ألراء المبحوثين  حول عملية التنسيق

59  

  النسب المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  5.4

  .......... ألراء المبحوثين  حول مدى قسوة شروط المانحين

61  

المعياريـة  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات        6.4

  ........................آلراء الخبراء حول سياسات االحتالل

65  

ــرات    أ-7.4 ــائج فحــض فرضــيات الدراســة حــسب المتغي نت

  ................................................يةالديموغراف

66  

ــرات    ب-7.4 ــائج فحــض فرضــيات الدراســة حــسب المتغي نت

  ................................................يةالديموغراف

67  

ــرات    ج-7.4 ــائج فحــض فرضــيات الدراســة حــسب المتغي نت

  ...............................................يةالديموغراف

68  
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ــرات    د-7.4 ــائج فحــض فرضــيات الدراســة حــسب المتغي نت

  ................................................يةالديموغراف

69  

تحليل التباين للدرجة الكلية الدارة ملـف المـساعدات         نتائج    8.4

  ....................................................والجنس

72  

كلية الدارة ملـف المـساعدات      تحليل التباين للدرجة ال   نتائج    9.4

  ..................................................لتخصصوا

73  

كلية الدارة ملـف المـساعدات      تحليل التباين للدرجة ال   نتائج    10.4

  .........................................عدد سنوات الخبرةو

74  

كلية الدارة ملـف المـساعدات      تحليل التباين للدرجة ال   نتائج    11.4

  ...........................................لمسمى الوظيفيوا

74  

كلية الدارة ملـف المـساعدات      تحليل التباين للدرجة ال   نتائج    12.4

  ...................................." مكان العمل"مؤسسة وال

75  

فئة تحليل التباين للدرجة الكلية الدارة ملف المساعدات و       نتائج    13.4

  ......................................................العمر

75  
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  هرس المحتويات ف
  

  الرقم
 

 رقم الصفحة العنوان

 أ ............................................................إقرار

 ب .....................................................شكر وتقدير

 ج ........................................................تعريفات 

 ه ........................................................ختصراتم

 ز ................................................الملخص بالعربية

 ط ......................................الملخص باللغة اإلنجليزية
   

 1 ..........................فيتهامشكلة الدراسة وخل: الفصل األول
      

 1 .................................................مقدمة 1.1

 2 ........................................مشكلة الدراسة 2.1

 3  .........................................أهمية الدراسة  3.1

 4 ........................................أهداف الدراسة 4.1

 4 ......................................فرضيات الدراسة 5.1

 5 ...............................حدود ومحددات الدراسة 6.1

     

 6 .................اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
     

 6 ................................................المقدمة 1.2

 6 ........................................البناء المؤسسي 2.2

 6  ……………………………………مفهوم المؤسسة  .1.2.2

 7  …………………………..…مفهوم العمل المؤسسي  2.2.2
 7  .......عناصر وصفات مهمة للبدء في العمل المؤسسي 3.2.2
 8  ...................مميزات وخصائص المعل المؤسسي 4.2.2
 9  .....................البناء المؤسسي ومكوناته االساسية 5.2.2
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 9  ........................................البناء التنظيمي  .1.5.2.2

 10  ........................................الكفأة المؤسسية .2.5.2.2

 11  ..........................................القيادة الفاعلة .3.5.2.2

 11  ..........................................ادارة الموارد .4.5.2.2

 11  ..................................ادارة الموارد البشرية .1.4.5.2.2
 12  ...................................ادارة الموارد المالية 2.4.5.2.2

 13  ........................................الكفأة التسويقية .5.5.2.2

 13  .................................انظمة واساليب العمل .6.5.2.2

 14  ..................................مفهوم المرافق العامة  .6.2.2

 15  .......ادارة المساعدات االجتماعية الحكومية الفلسطينية  3.2

 15  .................................................مقدمة  .1.3.2

2.3.2.  
البرامج الحكومية لدعم القطاع االجتماعي قبل العام 

2006.................................................  
16 

 16  ................برنامج حاالت العسر االجتماعي الشديد  .1.2.3.2

3.3.2.  
لبرامج برامج الدعم الحكومية الحالية الى جانب ا

  ..............................المستمرة منذ قيام السلطة
18 

 18  .........برنامج الحماية االجتماعية وحماية افقر الفقراء  .1.3.3.2

2.3.3.2.  
 الرائد –مشروع تمكين االسر المحرومة في فلسطين 

DEEP .............................................   
21 

 22  .………………………غير دورية طارئةمساعدات   .3.3.3.2

 23  ..جهات حكومية أخرى غير وزارة الشؤون االجتماعية  .4.3.2

5.3.2.  
دور الحكومة الفلسطينية في توفير المساعدات 

  ............................................االجتماعية
24 

6.3.2.  
برامج الدعم االجتماعي الحكومية والدولية في االراضي 

  ..........................ية في السياق العالميالفلسطين
25 

 28  .........................................دراسات سابقة  4.2

 28  ........................دراسات حول قطاع المساعدات  .1.4.2

 37  .........................دراسات حول البناء المؤسسي  .2.4.2

 40  .........................السابقةالتعليق على الدراسات   .3.4.2
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 42 ......................منهجية الدراسة واجراءاتها: الفصل الثالث
     

 42 ........................................منهجية الدراسة 1.3

 42 ........................................مجتمع الدراسة 2.3

 43 ...........................................اداة الدراسة 3.3

 45 ..........................................صدق االداة  4.3

 45 ............................................ثبات االداة 5.3

 45 ....................................المعالجة االحصائية 6.3

 45 ...................................وصف عينة الدراسة 7.3
   

 52 ................تحليل البيانات واختبار الفرضيات: الفصل الرابع
     

1.4 

تحليل الواقع الحالي إلدارة ملف : الجزء األول

المساعدات الوطنية وربطه بالمقترحات التطويرية 

 .........................لمجموعة الخبراء االقتصاديين

52 

 52 .........على صعيد الخطة اإلستراتيجية :المحور االول .1.1.4

 54 ...........د الهيكل التنظيميالمحور الثاني، على صعي .2.1.4

 56 .....................المحور الثالث، على صعيد الرقابة .3.1.4

 58 ....................المحور الرابع، على صعيد التنسيق .4.1.4

 60 .......عاون مع الممولالمحور الخامس، على صعيد الت .5.1.4

 62 ........على صعيد سياسات االحتاللالمحور السادس،  .6.1.4

 69 .................................أسئلة الدراسة الفرعية .7.1.4

1.7.1.4. 
السؤال المتعلق بحجم المساعدات ومصادرها التي تتلقاها       

 ......................................السلطة ومصادرها
69 

2.7.1.4. 
السؤال المتعلق بالجهـات ذات العالقـة بـإدارة ملـف           

 ..............المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية
70 

3.7.1.4. 

السؤال المتعلق باآلليـات التـي تـوزع مـن خاللهـا            

المساعدات على الفئات المستهدفة مـن قبـل الـسلطة           

 ....................................الوطنية الفلسطينية

71 

 71السؤال المتعلق باإلشكاليات التي تواجه غياب التنـسيق         .4.7.1.4
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بين الجهات ذات العالقة بإدارة ملف المساعدات الوطنية        

 .............................................الفلسطينية

 72 ...............مناقشة فرضيات الدراسة : الجزء الثاني 4.4

 72 .......................................الفرضية االولى 1.2.4

 72 .......................................الفرضية الثانية .2.2.4

 73 ........................................الفرضية الثالثة .3.2.4

 73 .......................................الفرضية الرابعة .4.2.4

 74 ......................................الفرضية الخامسة .5.2.4

 75 ......................................الفرضية السادسة .6.2.4

 75 .................................تلخيص نتائج الدراسة 3.4
   

 77 .................................. والتوصياتاالستنتاجات: الفصل الخامس
     

 77 ......................................أهم االستنتاجات    5.1

 78  .............................................التوصيات  5.2

5.3 
بناء مؤسسي مقترح الدارة ملف المساعدات بناء على ما 

....................................توصلت اليه الدراسة
79  

 80 ................................إنشاء جسم شبه مستقل .1.5.3

 81 .........................................فلسفة المقترح .2.5.3

 81 ........................................مصادر التمويل .3.5.3

 82 ........................................هيكلية المقترح .4.5.3
   

 83 ..........................................................المراجع

 104 ..................................................فهرس المالحق

 105 ..................................................شكالفهرس األ

 106  ..................................................فهرس الجداول

 108 ...............................................فهرس المحتويات
  


