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 تاریخ من الصراع، والمعاناة، والنضال الوطني من أجل
حق تقریر المصیر، وواقع غیر مستقر

 تمر فلسطین في مرحلة انتقالیة، ھناك ھدفان متالزمان
:لقیادتھا في ھذه المرحلة

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

:لقیادتھا في ھذه المرحلة
حكٌم یخدم رفاه الشعب(People’s Wellbeing)،
وإرساء قواعد الدولة القادمة بنجاح
 ًمن أجل تحقیق ھذین الھدفین المترابطین جدلیا  :

أیة سیاسة اجتماعیة ینبغي تبنیھا؟

2011تشرین أول 
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 ھل ستركز السلطة على مھام الدولة البولیسیة السلطویة مثل
دول نامیة أخرى في حقبة ما بعد االستعمار؟ أم

 ھل ستلعب دوراً مركزیاً نشطاً في تحدید الحقوق االجتماعیة
لألفراد والجماعات؟

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

لألفراد والجماعات؟
 ھل ستبنى السیاسات والبرامج على مفاھیم حقوق المواطن

واإلنسان العالمیة، أم على فكرة العمل الخیري؟
 للسیر في االتجاه الصحیح لتحقیق الھدفین یوصى بتبني

رؤیة مبنیة على مفاھیم التنمیة اإلنسانیة والرفاه 
لماذا؟......المختلط

2011تشرین أول 



)ر م(الرفاه المختلط و)ت إ(التنمیة اإلنسانیة 
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 رؤیة دیمقراطیة تشاركیة للسیاسات ) ت إ(تقدم
تعددیة للموارد) ر م(االجتماعیة، بینما یقدم 

 كإطار لصیاغة السیاسات وتطبیقھا مع ) ت إ(تبني
اعتماد الرفاه المختلط كطریقة لتعدد وتنویع 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

اعتماد الرفاه المختلط كطریقة لتعدد وتنویع 
الموارد         ضمان طبیعة دیمقراطیة للعملیة 
وتمكین الدولة من بناء شراكات مھمة مما یعّدد 

الموارد          تنمیة مستدامة
 ؟)ر م(و ) ت إ(ما أھم سمات

2011تشرین أول 



التنمیة اإلنسانیة
5

 اتھم كیل حی ي تش اط ف اس بنش راك الن ا إش تم فیھ ة ی رؤی
دة  ة مع رامج تنموی ومصائرھم، ولیس كمتلقین سلبیین لثمار ب

بدھاء
 اس ارات الن ادة خی و زی انیة ھ ة اإلنس ي للتنمی دف األساس الھ

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 اس ارات الن ادة خی و زی انیة ھ ة اإلنس ي للتنمی دف األساس الھ
ذه  اركیة، وھ ة وتش ر دیمقراطی ة أكث ل التنمی كل یجع بش
ل،  رص عم ل وف الخیارات یجب أن تشمل الحصول على دخ

الصحة، والتعلیم، وبیئة نظیفة وآمنة
 ي ة ف اركة كامل ة المش من حق كل فرد أن یحصل على فرص

قرارات المجتمع وفي التمتع بالحریات اإلنسانیة واالقتصادیة 
.والسیاسیة

2011تشرین أول 



الرفاه المختلط
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 تخلـي بنـى دولـة الرفـاه(Welfare State) الطریـق
لرفـــــاه مخـــــتلط یتكـــــون مـــــن الدولـــــة، تكافـــــل القربـــــى، 

NGOsوالقطاع الخاص ،
 قـــدرتها علـــى تحویـــل “یعتمـــد بقـــاء دولـــة الرفـــاه علـــى

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 قـــدرتها علـــى تحویـــل “یعتمـــد بقـــاء دولـــة الرفـــاه علـــى
اهتمامهــــــا مــــــن إعــــــادة توزیــــــع المــــــوارد إلــــــى تطــــــویر 
إجـــراءات وقائیـــة ومشـــاریع اجتماعیـــة تشـــاركیة تضـــم 
الدولــة، والعــائالت، ومجتمعــات وجماعــات المســاعدة 

”الذاتیة، والمنظمات غیر الحكومیة

2011تشرین أول 



األدوار في الرفاه المختلط
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:على النحو التالي) غیر الدولة(توصف أدوار القطاعات الثالثة 
مي ر الرس ن -قطاع القربى والجوار غی ة م دمات یومی ي خ تلق

قبل العائالت والمجتمعات المحلیة التي یعیش فیھا الفرد
وعي اع التط ة، -NGOs/ القط ة االجتماعی ادة الحمای مل ع یش

ة . والرعایة الصحیة، والتعلیم ادة مكمل دمات ع وتكون ھذه الخ

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

وعي اع التط ة، -NGOs/ القط ة االجتماعی ادة الحمای مل ع یش
ة . والرعایة الصحیة، والتعلیم ادة مكمل دمات ع وتكون ھذه الخ

لخدمات الدولة أو موازیة لھا
اص اع الخ ار/ القط الین أو -التج د مج ي أح ادة ف ون ع یك

دمات : كلیھما ل خ اس وتموی دیمھا للن تم تق بیع خدمات للدولة لی
اجتماعیة تعبیراً عن االنتماء االجتماعي

2011تشرین أول 



ھناك صلة
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 بوضوح الصلة بین 2000یطرح تقریر التنمیة اإلنسانیة
:ھذه األطراف

تتطلب التنمیة اإلنسانیة نمواً اقتصادیاً، وتتطلب الحقوق “
وجود الدیمقراطیة، ویتطلب كالھما وجود مجال عام غیر 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

وجود الدیمقراطیة، ویتطلب كالھما وجود مجال عام غیر 
مسّیس تستطیع فیھ المنظمات غیر الحكومیة وجماعات 

یمكن .المجتمع المدني أن تلعب دوراً مساویاً لدور الدولة
القول أن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة مھمة 

”أھمیة الحقوق المدنیة والسیاسیة

2011تشرین أول 



1/التنمیة اإلنسانیة في فلسطین
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یواجھ الفلسطینیون تحدیاً لتطویر رؤیة واستراتیجیات للتنمیة اإلنسانیة 
:تستطیع تلبیة ما یلي

التنمیة التي استمرت لعقود خالل * تجاوز عملیة استالب
االحتالل المباشر

 التغلب على العقبات الحالیة التي تواجھ ھذه التنمیة بنوعیھا

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 التغلب على العقبات الحالیة التي تواجھ ھذه التنمیة بنوعیھا
الداخلیة وتلك الناتجة عن السیایسات واإلجراءات اإلسرائیلیة

االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة
 *De-development  عملیة تقوم بھا القوى التي تستھدف إعاقة عملیة

التنمیة عن طریق منع المجتمع من استخدام إمكاناتھ السیاسیة 
واالقتصادیة، ومنع التحوالت البنیویة للمجتمع باستخدام وسائلھ 

.الطبیعیة

2011تشرین أول 



 2/التنمیة اإلنسانیة في فلسطین
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 تبنت السلطة الوطنیة الفلسطینیة التنمیة اإلنسانیة كما یتضح من
كثیر من الوثائق ومن تقاریر التنمیة اإلنسانیة، لكن تطبیق 
المفھوم من قبل السلطة وتماشي أدائھا معھ ال زاال موضع 
تساؤل كما تشیر تقاریر النزاھة والشفافیة والمساءلة حول 

مؤسسات السلطة

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

مؤسسات السلطة
 انضمت فلسطین إلى نادي تقاریر التنمیة اإلنسانیة في العام

بتأسیس مشروع التنمیة البشریة المستدامة الذي ھدف 1996
إلى ترسیخ ثقافة سیاساتیة مبنیة على تنمیة إنسانیة یمكن تذویتھا 

في صناعة القرار الفلسطیني ووضع السیاسات وتنفیذھا
 الحق في استعادة مبادرة التنمیة من سلطة “اعتبر المشروع

كأحد حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة ” االحتالل اإلسرائیلي
للتصرف

2011تشرین أول 



1/التحدیات واإلمكانات: التنمیة اإلنسانیة في فلسطین
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:یمكن تلخیص التحدیات بالتالي
 مناطق أ، ب، ج(التدخل االحتاللي اإلسرائیلي المستمر في فلسطین(
 تسلم السلطة الوطنیة مسؤولیات في عدة مجاالت دون توفر التنظیم

المالئم
القیود اإلسرائیلیة على الوصول إلى الموارد الطبیعیة
عالقة السوق غیر المتكافئة مع إسرائیل

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

عالقة السوق غیر المتكافئة مع إسرائیل
سیاسة إسرائیل المستمرة في مصادرة األراضي وتمدد االستیطان
 التدمیر الواسع للبنیة التحتیة الفلسطینیة، خاصة تلك الخاصة بالسلطة

الوطنیة، خالل االجتیاحات العسكریة اإلسرائیلیة
البطالة المقنعة في القطاع العام
الفقدان التدریجي لمصداقیة السلطة بسبب تقاریر الفساد
 2006حالة االنقسام بناء على ما حدث في غزة

2011تشرین أول 



2/التحدیات واإلمكانات: التنمیة اإلنسانیة في فلسطین
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:یمكن تلخیص نقاط القوة بما یلي
جودة ھذه الموارد من معدالت التعلیم، توفر المھارات المھنیة، : الموارد البشریة

والخبرة المتراكمة لفلسطینیي الشتات
 التعلم من تجارب اآلخرین المشابھة حول بناء الدول بعد : ”القادم الجدید“میزة

االستقالل وبعد انتھاء النزاعات

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

االستقالل وبعد انتھاء النزاعات
التضامن والدعم العربي والدولي
 النجاح النسبي في بناء المؤسسات الفلسطینیة والنجاح النسبي في جھود

اإلصالح نحو الحكم الرشید
القوة النسبیة للنسیج االجتماعي كمصدر رئیس للرأسمال االجتماعي
 وجود حركة مجتمع مدني قویة والتجربة المتقدمة التي راكمتھا منظماتھا في

قیادة التنمیة تحت االحتالل
العدالة المكتسبة لنضال الشعب الفلسطیني من أجل تقریر المصیر.

2011تشرین أول 



؟)ت إ(فعاالً في ) ر م(ما المطلوب لجعل 
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 رؤیة تنمویة متفق علیھا تستطیع أن توجھ أداء “یتطلب ھذا
مؤسسات المجتمع كافة، إضافة إلى قیادة عازمة، ومثابرة، 

ومھنیة تمتلك وسائل التوجیھ والتحكم تمنح الثقة لتحمل 
(DSP, 2004)”مسؤولیة التحدیث، والتخطیط، والمتابعة

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

(DSP, 2004)”مسؤولیة التحدیث، والتخطیط، والمتابعة

ھل جمیع الشركاء معنیین بالشراكة والتنمیة :بعبارة أخرى
ویمكن لكل منھم أن یضیف إضافتھ الخاصة للتنمیة؟

نعم، ھناك إمكانات یمكن توظیفھا :بشكل عام یمكن القول
وھناك عقبات ینبغي تخطیھا

2011تشرین أول 



الثالث/غیر الحكومي/التطوعي/القطاع غیر الربحي
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 ن أن ة، ویمك ة التنمی ي عملی ل ف اریخ طوی اع ت ذا القط لھ
.تصب خبرتھ المتراكمة في تطویر رؤیة واقعیة للتنمیة

 ة ر الحكومی ات غی اع المنظم ل دور قط ي أن یتكام ینبغ
ار  ذ باالعتب ع األخ رى، م ات األخ الفلسطیني مع دور القطاع

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

ار  ذ باالعتب ع األخ رى، م ات األخ الفلسطیني مع دور القطاع
ل  ة كعوام ر الحكومی ات غی بعض المنظم اص ل دور الخ ال

محفزة للتغییر وتعزیز حقوق اإلنسان

 ة ر الحكومی ات غی ف المنظم فح مل ن تص ك م یمكن رؤیة ذل
الفلسطینیة

2011تشرین أول 



PNGOs)ملف المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة Profile)
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تتوزع : التغطیةPNGOs فئة وتغطي كل 13على
المحافظات في الضفة الغربیة وقطاع غزة

حوالي 2006تلقت في العام : الموازنة والموارد
ونصف ملیون دوالر أمریكي من مصادر مختلفة223

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

ونصف ملیون دوالر أمریكي من مصادر مختلفة223
وصل 2007عدد الحاالت المستفیدة في العام : المستفیدین

ملیون حالة11
ألف مستخدم20توظف حوالي : الطواقم
صاغت وتبنت مدونة سلوك مبنیة على النزاھة : المساءلة

والشفافیة والمساءلة

2011تشرین أول 



العالقة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  (PNGOs-PNA relations)

16

 على الموارد والمساعدات الخارجیة(تتأرجح بین الشراكة والتنافس (
والنزاع

 بعد عدد من تدخالت السلطة في أنشطة المنظمات غیر الحكومیة قامت
وعلى إثر ذلك (lobbying)األخیرة بحملة احتجاجیة ونشاط ضاغط 

تبنت وزارة الداخلیة عدد من المبادئ واإلجراءات لجسر الھوة بین 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

تبنت وزارة الداخلیة عدد من المبادئ واإلجراءات لجسر الھوة بین 
:الطرفین، مثل

التنسیق•
تسھیل عملیة تسجیل المنظمات•
تحریم دخول األمن الفلسطیني للمنظمات دون إذن من وزیر الداخلیة•
السعي نحو تناغم في العمل بین المنظمات والوزارات التي تعمل في •

المیدان نفسھ
2011تشرین أول 



The Private sectorالقطاع الخاص 
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 قیام القطاع الخاص باالندماج مع الدولة في “یطرح الرفاه المختلط
”تمویل الخدمات العامة أو إدارة تقدیم الخدمات اإلنسانیة

 تبنت السلطة الوطنیة اتجاھات إیجابیة نحو القطاع الخاص
وحاولت، من خالل عدد من الخطوات، خلق بیئة صدیقة لالستثمار

مبادئ واضحة : عناصر أساسیة3ینبغي أن تشمل الشراكة 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 مبادئ واضحة : عناصر أساسیة3ینبغي أن تشمل الشراكة
للتعاون، عالقات عمل في تزوید الخدمات، ومسؤولیة اجتماعیة 

للقطاع الخاص
 للقطاع الخاص أسس العدید من الشركات الخاصة الفلسطینیة

وحدات أو طواقم للعمل لتطبیق المسؤولیة االجتماعیة

2011تشرین أول 



Kinship Sectorقطاع القربى والجوار 
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 تتعایش في المجتمع الفلسطیني أنماط الحیاة التقلیدیة والعصریة في
مختلف مجاالت الحیاة

 ھناك تأثیر كبیر للشبكات التقلیدیة من خالل عالقات القربى والجوار
) مثل العشائر، العائالت والدواوین(والتشكیالت المجتمعیة المحلیة 

وذلك من خالل خالل آلیاتھا، ونظمھا، والعادات، والتقالید، والرموز، 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

وذلك من خالل خالل آلیاتھا، ونظمھا، والعادات، والتقالید، والرموز، 
والطقوس االحتفالیة للمواسم واألعیاد

 لھذه التشكیالت تأثیر عاطفي عاٍل ویشعر األعضاء فیھا بانتماء عاٍل
للجماعة

تترجم ھذه التأثیرات بأشكال متعددة من التكافل والتعاون

2011تشرین أول 



Kinship Sector/2قطاع القربى والجوار 
19

:أشكال من الدعم في ھذا القطاع
 المساعدة المالیة المنتظمة داخل العائلة أو الحمولة أو المساعدة في

الخدمات مثل رعایة الجدات ألحفاد األمھات العامالت
مزاد غذائیة، مالبس، مواد بناء: المساعدة العینیة
المشاركة في صنادیق الحمولة لدعم أبنائھا المحتاجین

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

المشاركة في صنادیق الحمولة لدعم أبنائھا المحتاجین
 ًالجمعیة التدویریة“المشاركة في جمعیات التوفیر، خصوصا”
 الدعم من خالل القروض بدون فوائد من األقارب والجوار

واألصدقاء
 ،الدعم المالي في المناسبات االجتماعیة، كما في حاالت الزواج

.  ووالدة األطفال، والمرض، والوفاة، إلخ

2011تشرین أول 



توصیات للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
20

بالنسبة لقطاع المنظمات غیر الحكومیة، توصى السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
:بما یلي

 تنظیم عمل المنظمات على قاعدة الحق اإلنساني المضمون في التجمع مع
ترتیبات قضائیة لحمایة الصالح العام في أنشطة المنظمات وتشجیع 

المساءلة فیھا
تنسیق األنشطة إلنھاء التكرار واإلزدواجیة في میادین الخدمة التي یقدمھا 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 تنسیق األنشطة إلنھاء التكرار واإلزدواجیة في میادین الخدمة التي یقدمھا
كال القطاعین العام والثالث

التنسیق من أجل انتھاء التنافس الھدام بین القطاعین على التمویل الخارجي
 شراء خدمات معینة من المنظمات عندما یكون شراؤھا أكثر نجاعة من

حیث التكلفة مقارنة بتقدیمھا من الحكومة
 استثمار الخبرات المتراكمة لدى المنظمات، خاصة في التخطیط التنموي

.ومراقبة حقوق اإلنسان

2011تشرین أول 



2/توصیات للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
21

بالنسبة للقطاع الخاص، توصى السلطة الوطنیة الفلسطینیة بما 
:یلي

تنظیم األنشطة االقتصادیة على أساس التعددیة االقتصادیة
 تشجیع المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص عبر الحوافز

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 تشجیع المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص عبر الحوافز
المناسبة

 شراء خدمات معینة من القطاع الخاص بناء على كفاءة
التكلفة

 أخذ إجراءات مناسبة ممكنة لحمایة الصناعة الوطنیة من
المنافسة غیر العادلة الناجمة عن الوضع تحت االحتالل

2011تشرین أول 



3/توصیات للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
22

بالنسبة لقطاع عالقات القربى والجوار، توصى السلطة 
:الوطنیة الفلسطینیة بما یلي

 التوعیة حول الجوانب اإلیجابیة للعالقات االجتماعیة
التقلیدیة

تنسیق الخدمات االجتماعیة بین وزارة الشؤون 

جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

 تنسیق الخدمات االجتماعیة بین وزارة الشؤون
االجتماعیة والبنى االجتماعیة في المجتمعات المحلیة في 

نطاق القربى والجوار
 تشجیع أدوار ھذا القطاع في تقدیم الرعایة بتوفیر القطاع

الحكومي قیمة المثل للمساعدات المقدمة من ھذا القطاع

2011تشرین أول 
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جامعة النجاح الوطنیة–مؤتمر الخدمة االجتماعیة 

سامي الكیالني

2011تشرین أول 









ورقة مقدمة من:

د. سامي زيد الكيلاني

جامعة النجاح الوطنية



الرفاه المختلط والتنمية الإنسانية في فلسطين

تشرين أول 2011

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











السياق - المشكلة

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		تاريخ من الصراع، والمعاناة، والنضال الوطني من أجل حق تقرير المصير، وواقع غير مستقر

		تمر فلسطين في مرحلة انتقالية، هناك هدفان متلازمان لقيادتها في هذه المرحلة:



حكمٌ يخدم رفاه الشعب(People’s Wellbeing) ،

 وإرساء قواعد الدولة القادمة بنجاح

		من أجل تحقيق هذين الهدفين المترابطين جدلياً: 



أية سياسة اجتماعية ينبغي تبنيها؟

تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











أية سياسة؟

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		هل ستركز السلطة على مهام الدولة البوليسية السلطوية مثل دول نامية أخرى في حقبة ما بعد الاستعمار؟ أم

		هل ستلعب دوراً مركزياً نشطاً في تحديد الحقوق الاجتماعية للأفراد والجماعات؟

		هل ستبنى السياسات والبرامج على مفاهيم حقوق المواطن والإنسان العالمية، أم على فكرة العمل الخيري؟

		للسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الهدفين يوصى بتبني رؤية مبنية على مفاهيم التنمية الإنسانية والرفاه المختلط......لماذا؟



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











التنمية الإنسانية (ت إ) و الرفاه المختلط (ر م)

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

تقدم (ت إ) رؤية ديمقراطية تشاركية للسياسات الاجتماعية، بينما يقدم (ر م) تعددية للموارد

تبني (ت إ) كإطار لصياغة السياسات وتطبيقها مع اعتماد الرفاه المختلط كطريقة لتعدد وتنويع الموارد         ضمان طبيعة ديمقراطية للعملية وتمكين الدولة من بناء شراكات مهمة مما يعدّد الموارد          تنمية مستدامة

ما أهم سمات (ت إ) و (ر م)؟



تشرين أول 2011







مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











التنمية الإنسانية

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

رؤية يتم فيها إشراك الناس بنشاط في تشكيل حياتهم ومصائرهم، وليس كمتلقين سلبيين لثمار برامج تنموية معدة بدهاء

الهدف الأساسي للتنمية الإنسانية هو زيادة خيارات الناس بشكل يجعل التنمية أكثر ديمقراطية وتشاركية، وهذه الخيارات يجب أن تشمل الحصول على دخل وفرص عمل، الصحة، والتعليم، وبيئة نظيفة وآمنة

من حق كل فرد أن يحصل على فرصة المشاركة كاملة في قرارات المجتمع وفي التمتع بالحريات الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











الرفاه المختلط

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		تخلي بنى دولة الرفاه (Welfare State) الطريق لرفاه مختلط يتكون من الدولة، تكافل القربى، NGOs، والقطاع الخاص

		يعتمد بقاء دولة الرفاه على ”قدرتها على تحويل اهتمامها من إعادة توزيع الموارد إلى تطوير إجراءات وقائية ومشاريع اجتماعية تشاركية تضم الدولة، والعائلات، ومجتمعات وجماعات المساعدة الذاتية، والمنظمات غير الحكومية“



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











الأدوار في الرفاه المختلط

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

توصف أدوار القطاعات الثلاثة (غير الدولة) على النحو التالي:

قطاع القربى والجوار غير الرسمي- تلقي خدمات يومية من قبل العائلات والمجتمعات المحلية التي يعيش فيها الفرد

القطاع التطوعي/ NGOs- يشمل عادة الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم. وتكون هذه الخدمات عادة مكملة لخدمات الدولة أو موازية لها

 القطاع الخاص/ التجار- يكون عادة في أحد مجالين أو كليهما: بيع خدمات للدولة ليتم تقديمها للناس وتمويل خدمات اجتماعية تعبيراً عن الانتماء الاجتماعي

تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











هناك صلة

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

يطرح تقرير التنمية الإنسانية 2000 بوضوح الصلة بين هذه الأطراف: 



”تتطلب التنمية الإنسانية نمواً اقتصادياً، وتتطلب الحقوق وجود الديمقراطية، ويتطلب كلاهما وجود مجال عام غير مسيّس تستطيع فيه المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني أن تلعب دوراً مساوياً لدور الدولة. يمكن القول أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهمة أهمية الحقوق المدنية والسياسية“

تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











التنمية الإنسانية في فلسطين/ 1

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

يواجه الفلسطينيون تحدياً لتطوير رؤية واستراتيجيات للتنمية الإنسانية تستطيع تلبية ما يلي:

		تجاوز عملية استلاب* التنمية التي استمرت لعقود خلال الاحتلال المباشر

		التغلب على العقبات الحالية التي تواجه هذه التنمية بنوعيها الداخلية وتلك الناتجة عن السيايسات والإجراءات الإسرائيلية

		الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة



* De-development عملية تقوم بها القوى التي تستهدف إعاقة عملية التنمية عن طريق منع المجتمع من استخدام إمكاناته السياسية والاقتصادية، ومنع التحولات البنيوية للمجتمع باستخدام وسائله الطبيعية.

تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











التنمية الإنسانية في فلسطين/ 2 

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية التنمية الإنسانية كما يتضح من كثير من الوثائق ومن تقارير التنمية الإنسانية، لكن تطبيق المفهوم من قبل السلطة وتماشي أدائها معه لا زالا موضع تساؤل كما تشير تقارير النزاهة والشفافية والمساءلة حول مؤسسات السلطة

		انضمت فلسطين إلى نادي تقارير التنمية الإنسانية في العام 1996 بتأسيس مشروع التنمية البشرية المستدامة الذي هدف إلى ترسيخ ثقافة سياساتية مبنية على تنمية إنسانية يمكن تذويتها في صناعة القرار الفلسطيني ووضع السياسات وتنفيذها

		اعتبر المشروع ”الحق في استعادة مبادرة التنمية من سلطة الاحتلال الإسرائيلي“ كأحد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











التنمية الإنسانية في فلسطين: التحديات والإمكانات/1

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

يمكن تلخيص التحديات بالتالي:

		التدخل الاحتلالي الإسرائيلي المستمر في فلسطين (مناطق أ، ب، ج)

		تسلم السلطة الوطنية مسؤوليات في عدة مجالات دون توفر التنظيم الملائم

		القيود الإسرائيلية على الوصول إلى الموارد الطبيعية

		علاقة السوق غير المتكافئة مع إسرائيل

		سياسة إسرائيل المستمرة في مصادرة الأراضي وتمدد الاستيطان

		التدمير الواسع للبنية التحتية الفلسطينية، خاصة تلك الخاصة بالسلطة الوطنية، خلال الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية

		البطالة المقنعة في القطاع العام

		الفقدان التدريجي لمصداقية السلطة بسبب تقارير الفساد

		حالة الانقسام بناء على ما حدث في غزة 2006 



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











التنمية الإنسانية في فلسطين: التحديات والإمكانات/2

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*



يمكن تلخيص نقاط القوة بما يلي:

		الموارد البشرية: جودة هذه الموارد من معدلات التعليم، توفر المهارات المهنية، والخبرة المتراكمة لفلسطينيي الشتات

		ميزة ”القادم الجديد“: التعلم من تجارب الآخرين المشابهة حول بناء الدول بعد الاستقلال وبعد انتهاء النزاعات

		التضامن والدعم العربي والدولي

		 النجاح النسبي في بناء المؤسسات الفلسطينية والنجاح النسبي في جهود الإصلاح نحو الحكم الرشيد

		القوة النسبية للنسيج الاجتماعي كمصدر رئيس للرأسمال الاجتماعي

		وجود حركة مجتمع مدني قوية والتجربة المتقدمة التي راكمتها منظماتها في قيادة التنمية تحت الاحتلال

		العدالة المكتسبة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير.



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











ما المطلوب لجعل (ر م) فعالاً في (ت إ)؟

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

يتطلب هذا ”رؤية تنموية متفق عليها تستطيع أن توجه أداء مؤسسات المجتمع كافة، إضافة إلى قيادة عازمة، ومثابرة، ومهنية تمتلك وسائل التوجيه والتحكم تمنح الثقة لتحمل مسؤولية التحديث، والتخطيط، والمتابعة“ (DSP, 2004)

بعبارة أخرى: هل جميع الشركاء معنيين بالشراكة والتنمية ويمكن لكل منهم أن يضيف إضافته الخاصة للتنمية؟

بشكل عام يمكن القول: نعم، هناك إمكانات يمكن توظيفها وهناك عقبات ينبغي تخطيها

تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











القطاع غير الربحي/ التطوعي/غير الحكومي/ الثالث

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		لهذا القطاع تاريخ طويل في عملية التنمية، ويمكن أن تصب خبرته المتراكمة في تطوير رؤية واقعية للتنمية.

		ينبغي أن يتكامل دور قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطيني مع دور القطاعات الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار الدور الخاص لبعض المنظمات غير الحكومية كعوامل محفزة للتغيير وتعزيز حقوق الإنسان

		يمكن رؤية ذلك من تصفح ملف المنظمات غير الحكومية الفلسطينية



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











ملف المنظمات غير الحكومية الفلسطينية(PNGOs Profile) 

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		التغطية: تتوزع PNGOs على 13 فئة وتغطي كل المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة

		الموازنة والموارد: تلقت في العام 2006 حوالي 223ونصف مليون دولار أمريكي من مصادر مختلفة

		المستفيدين: عدد الحالات المستفيدة في العام 2007 وصل 11 مليون حالة

		الطواقم: توظف حوالي 20 ألف مستخدم

		المساءلة: صاغت وتبنت مدونة سلوك مبنية على النزاهة والشفافية والمساءلة



تشرين أول 2011



مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*











العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية

 (PNGOs-PNA relations)

مؤتمر الخدمة الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية

*

		تتأرجح بين الشراكة والتنافس (على الموارد والمساعدات الخارجية) والنزاع

		بعد عدد من تدخلات السلطة في أنشطة المنظمات غير الحكومية قامت الأخيرة بحملة احتجاجية ونشاط ضاغط (lobbying) وعلى إثر ذلك تبنت وزارة الداخلية عدد من المبادئ والإجراءات لجسر الهوة بين الطرفين، مثل:



التنسيق

تسهيل عملية تسجيل المنظمات

تحريم دخول الأمن الفلسطيني للمنظمات دون إذن من وزير الداخلية

السعي نحو تناغم في العمل بين المنظمات والوزارات التي تعمل في الميدان نفسه

تشرين أول 2011
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		يطرح الرفاه المختلط ”قيام القطاع الخاص بالاندماج مع الدولة في تمويل الخدمات العامة أو إدارة تقديم الخدمات الإنسانية“

		تبنت السلطة الوطنية اتجاهات إيجابية نحو القطاع الخاص وحاولت، من خلال عدد من الخطوات، خلق بيئة صديقة للاستثمار

		ينبغي أن تشمل الشراكة 3 عناصر أساسية: مبادئ واضحة للتعاون، علاقات عمل في تزويد الخدمات، ومسؤولية اجتماعية للقطاع الخاص

		للقطاع الخاص أسس العديد من الشركات الخاصة الفلسطينية وحدات أو طواقم للعمل لتطبيق المسؤولية الاجتماعية
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		تتعايش في المجتمع الفلسطيني أنماط الحياة التقليدية والعصرية في مختلف مجالات الحياة

		هناك تأثير كبير للشبكات التقليدية من خلال علاقات القربى والجوار والتشكيلات المجتمعية المحلية (مثل العشائر، العائلات والدواوين) وذلك من خلال خلال آلياتها، ونظمها، والعادات، والتقاليد، والرموز، والطقوس الاحتفالية للمواسم والأعياد

		لهذه التشكيلات تأثير عاطفي عالٍ ويشعر الأعضاء فيها بانتماء عالٍ للجماعة

		تترجم هذه التأثيرات بأشكال متعددة من التكافل والتعاون
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أشكال من الدعم في هذا القطاع:

		المساعدة المالية المنتظمة داخل العائلة أو الحمولة أو المساعدة في الخدمات مثل رعاية الجدات لأحفاد الأمهات العاملات

		المساعدة العينية: مزاد غذائية، ملابس، مواد بناء

		المشاركة في صناديق الحمولة لدعم أبنائها المحتاجين

		المشاركة في جمعيات التوفير، خصوصاً ”الجمعية التدويرية“

		الدعم من خلال القروض بدون فوائد من الأقارب والجوار والأصدقاء

		الدعم المالي في المناسبات الاجتماعية، كما في حالات الزواج، وولادة الأطفال، والمرض، والوفاة، إلخ. 
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بالنسبة لقطاع المنظمات غير الحكومية، توصى السلطة الوطنية الفلسطينية بما يلي:

		تنظيم عمل المنظمات على قاعدة الحق الإنساني المضمون في التجمع مع ترتيبات قضائية لحماية الصالح العام في أنشطة المنظمات وتشجيع المساءلة فيها

		تنسيق الأنشطة لإنهاء التكرار والإزدواجية في ميادين الخدمة التي يقدمها كلا القطاعين العام والثالث

		التنسيق من أجل انتهاء التنافس الهدام بين القطاعين على التمويل الخارجي

		شراء خدمات معينة من المنظمات عندما يكون شراؤها أكثر نجاعة من حيث التكلفة مقارنة بتقديمها من الحكومة

		استثمار الخبرات المتراكمة لدى المنظمات، خاصة في التخطيط التنموي ومراقبة حقوق الإنسان.
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بالنسبة للقطاع الخاص، توصى السلطة الوطنية الفلسطينية بما يلي:

		تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أساس التعددية الاقتصادية

		تشجيع المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص عبر الحوافز المناسبة

		شراء خدمات معينة من القطاع الخاص بناء على كفاءة التكلفة

		أخذ إجراءات مناسبة ممكنة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة الناجمة عن الوضع تحت الاحتلال
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بالنسبة لقطاع علاقات القربى والجوار، توصى السلطة الوطنية الفلسطينية بما يلي:

		التوعية حول الجوانب الإيجابية للعلاقات الاجتماعية التقليدية

		تنسيق الخدمات الاجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنى الاجتماعية في المجتمعات المحلية في نطاق القربى والجوار

		تشجيع أدوار هذا القطاع في تقديم الرعاية بتوفير القطاع الحكومي قيمة المثل للمساعدات المقدمة من هذا القطاع
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شكراً

Thank You

سامي الكيلاني
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