ورقة عمل :الحق في التنمية وعالقته بالتمويل
إعداد الباحث والحقوقي أ .خليل شاهين

خالل جلسة :استراتيجيات التمويل التنموي للجمعيات والهيئات األهلية

خالل مؤتمر :تمويل الجمعيات في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية والوطنية (التوجهات
واالستراتيجيات)

توطئة...
هذه الورقة ،هي محاولة استكشافية لسبر أغوار العالقة التي تربط الحق في التنمية بنشاط وعمل
الجمعيات والهيئات األهلية في إطار األدوار المختلفة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني من

ناحية ،وتوضيح العالقة التي يرتبها الحق في التنمية على مسألة دعم وتمويل هذه المؤسسات من

ناحية ثانية .ويتطلب تحليل العالقة السابقة فهم مضمون ومحتوى الحق في التنمية باعتباره حق من

حقوق اإلنسان ،والذي يترتب عنه جملة من االلتزامات القانونية واألخالقية على الدول تجاه
الجمعيات والهيئات األهلية على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني ،وهو ما يمكن أن يحقق العديد

من االنعكاسات اإليجابية في مستوى قدرة الجمعيات والهيئات األهلية في المجتمع على االستجابة
الحتياجات المجتمع في العديد من المجاالت التي تعمل بها ،بما في ذلك تعزيز دور منظمات

المجتمع المدني في المشاركة والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع الديمق ارطي ،والذي يستند إلى

التعددية السياسية ،احترام حقوق األقليات ،احترام الحق في حرية التعبير وحرية اإلعالم ،سيادة

القانون واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية .وتمثل مسألة دعم وتمويل الجمعيات والهيئات

األهلية حجر األساس في انطالق تلك الجمعيات من أجل تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة ،وتحقيق
أهدافها التي خططت إلنجازها مع شرائح المجتمع المستهدفة في مجاالت الصحة ،التعليم ،الزراعة،

الثقافة والتنمية.

وتعتمد المنظمات األهلية في مناطق السلطة الفلسطينية في عملها على الدعم والتمويل الدولي بشكل

أساسي ،وذلك من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها ،فيما ال تتعدى مستويات الدعم والتمويل الذاتي
لتلك المنظمات والجمعيات نسبة الـ  %10من إجمالي موازناتها السنوية ،األمر الذي يهدد ديمومتها

واستم ارريتها ،ويشكل خط اًر على العشرات من تلك المنظمات والجمعيات .وقد عانت العديد من تلك

الهيئات األهلية والجمعيات في فلسطين عامة ،وفي قطاع غزة خاصة ،من صعوبات مالية وصلت
حد إغالق بعضها كلياً أو تقليص كافة برامجها وأنشطتها إلى أدنى مستوى ،وذلك نتيجة لوقف
تمويلها أو تقليصه إلى أدنى مستوى من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة.
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كما أتمنى أن تمثل هذه المساهمة المتواضعة في فتح المزيد من النقاشات والحوار الهادف والبناء

الخاص بفهم وتحليل أثر التغيرات في سياسات التمويل والدعم الدولي للمنظمات غير الحكومية،

وخاصة على المستوى الوطني الفلسطيني ،نظ اًر الرتباط تلك السياسات التمويلية بالعديد من األجندة

السياسية الخاصة بالقضية الوطنية الفلسطينية .ويمكن أن يمهد الفهم والتشخيص الدقيق للعالقة
التي تربط الحق في التنمية مع مسألة تمويل ودعم منظمات المجتمع المدني في فلسطين ،وتحليلها
في إطار الصراع السياسي اإلسرائيلي الفلسطيني ،أن يمثل نقطة انطالق للتفكير بآليات

واستراتيجيات جديدة تخدم في سياقها استمرار عمل ونشاط تلك المنظمات وعلى أساس مستدام،
ووفقاً ألجندة وطنية فلسطينية تساهم في تحقيق احتياجات المجتمع الفلسطيني التنموية من جهة،
وتحافظ على مستوى قوى من االستقاللية والشفافية بعيداً عن األجندة السياسية للعديد من جهات

التمويل ذات األهداف المريبة والتي تتناقض مع المصالح الوطنية في ميدان العمل التنموي ،والذي
يمكن أن يساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية.

مفهوم الحق في التنمية

ارتـبط ههــور مصـطلح الحــق فـي التنميــة بتطــور المفـاهيم حــول التنميـة والنمــو االقتصـادي فــي أعقــا
الح ــر العالمي ــة الثاني ــة ،وخاص ــة خ ــالل عق ــدي الس ــتينات والس ــبعينات ،والت ــي ش ــهدت عملي ــة بن ــاء

اقتصــاديات الــدول حديثــة االســتقالل .ويقصــد بــالحق فــي التنميــة ،وفق ـاً إلعــالن األم ـم المتحــدة للعــام
 1986بأن ــه :ح ــق األفـ ـراد والجماع ــات والش ــعو ف ــي المش ــاركة والمس ــاهمة ف ــي التنمي ــة االقتص ــادية

واالجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية المسـتمرة ،ويشـمل ذلـك التمتـع بالتنميـة ويعمـال جميـع حقـوق اإلنســان

وحرياته األساسية إعماالً تاماً ،مما يسمح لألفراد والجماعـات والشـعو بالمشـاركة والمسـاهمة النشـطة
والواعيــة فــي صــياغة ويق ـرار وتنفيــذ كافــة الب ـراما والخطــط والسياســات فــي كافــة جوانــب التنميــة ،وبمــا

يضــمن الحــق فــي تكــافؤ الفــرص بالحصــول علــى الم ـوارد ،والحــق فــي التوزيــع العــادل لفوائــد التنميــة،

والح ــق ف ــي بيئ ــة عالمي ــة يمك ــن م ــن خالله ــا إعم ــال جمي ــع الحق ــوق المدني ــة والسياس ــية واالقتص ــادية
واالجتماعية والثقافية إعمـاالً تامـاً ،وعلـى أسـاس أن حقـوق اإلنسـان هـي وحـدة كاملـة وكـل ال يتجـزأ. .
وينطوي حق اإلنسان في التنمية على إعمال حق الشـعو فـي تقريـر مصـيرها بنفسـها ،وممارسـة هـذا

الح ــق غي ــر القاب ــل للتص ــرف ف ــي ممارس ــة س ــيادتها التام ــة عل ــى جمي ــع ثرواته ــا وموارده ــا الطبيعي ــة.

واإلنسان هو محور الحق في التنميـة وموضـوعها الرئيسـي ،وعليـه ينبغـي أن يكـون المشـارس الرئيسـي
فيها وفي االستفادة منها ،وعليـه فـ ن تمتعـه بـالحق فـي التنميـة يعنـي تمتعـه بحقوقـه المدنيـة والسياسـية

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .ويقع على عاتق الدول أن تسعى لتوفير الظـروف المواتيـة لتنميـة
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شعوبها وأفرادها ،وذلك من أجل بلوغ هـدفهم بـالتمتع بهـذا الحـق .إن ترجمـة ذلـك تتجلـى بوضـو فـي

اآلليــات الدوليــة الالحقــة لتبنــي إعــالن الحــق فــي التنميــة ،حيـ

يعكــف برنــاما األمــم المتحــدة للتنميــة،

ومنــذ عــام  1990علــى إصــدار تقريــر ســنوي عــن التنميــة البش ـرية علــى المســتوى العــالمي .وقــد أكــد
برناما األمم المتحدة أن المساعدة الدولية إلعمال الحق في التنمية ال يمكن أن يكتـب لهـا النجـا مـا

لم يتم التركيز على التنمية البشرية ،وأن مسألة التركيز على النمو االقتصـادي الـذي ميـز المسـاعدات

الدولية خالل العقود الماضية خلقت العديد من مشاكل الفقر والبطالة والتفتت االجتماعي ،كمـا خلقـت

ب ـراما بعــض المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي مجــال المســاعدات الماليــةا مثــل صــندوق النقــد الــدولي
والبنك الدولي) انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان ،وبالتالي انتهاس الحق في التنمية.

اء عل ــى الص ــعيد الف ــردي أو
ويتطل ــب إعم ــال ه ــذا الح ــق أن تق ــوم ال ــدول باتخ ــاذ خطـ ـوات عملي ــة سـ ـو ً
الجمــاعي تكــون بمثابــة وســائل مســاعدة ومســهلة لعمليــة إعمــال الحــق فــي التنميــة ،ويقصــد بــذلك القيــام

برســم سياســات إنمائيــة دوليــة ،علــى أن يشــمل ذلــك اإلس ـراع فــي تعزيــز عمليــة تنميــة البلــدان الناميــة،

ويكمــال جهودهــا بالتعــاون الــدولي مــن خــالل تزويــد هــذه البلــدان بكافــة التســهيالت والوســائل الالزمــة،
والتــي تعمــل علــى تشــجيع تنميتهــا الشــاملة .وأمــا البعــد الخــارجي للحــق فــي التنميــة ،فيقصــد بــه أن

المجتمع الدولي ،والبلدان المتقدمـة خاصـة ،مسـؤولة أيضـاً عـن ضـمان احتـرام وتعزيـز حقـوق اإلنسـان
فيمـا يتعلــق بسياســاتها تجــاه الـدول األخــرى ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعـاون الــدولي ألجــل التنميــة ،وي ازلــة
العقبات التي تعترض إعمال الحق في التنميـة .وربمـا يظهـر ذلـك فـي المنظمـات الدوليـة التـي تهـيمن

عليه ــا سياس ــات ال ــدول المتقدم ــة الت ــي ت ــدفع باس ــتمرار نح ــو اإلبق ــاء عل ــى تبعي ــة البل ــدان النامي ــة له ــا.

وينطوي إعالن الحق في التنمية على واجب التعاون الدولي إلقامـة النظـام االقتصـادي الـدولي الجديـد
على أساس المساواة في السيادة و الترابط و المنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول ،ويشـجع

كذلك مراعاة حقوق اإلنسان ويعمالها1.

لقد سـاهم تبنـي إعـالن الحـق فـي التنميـة بشـكل كبيـر فـي التطـور النظـري لمفهـوم التنميـة ،ففـي الوقـت
الــذي كانــت فيــه التنميــة تعنــى بتحقيــق نمــو اقتصــادي ،أو ارتفــاع فــي دخــل الفــرد الســنوي ،واعتبــار

اإلنسان على أنه عنص اًر من عناصر عملية التنمية ،أخفقت نظريـات التنميـة المختلفـة ،والتـي تعـددت
مناهجها ،عند تطبيقها على البلدان النامية ،وعجزت في تحقيق العدالة االجتماعية .ونتا عن تركيز

جهــود المجتمــع الــدولي علــى األنمــاط التنمويــة المختلفــةا التــي تهمــل اإلنســان كمحــور لهــا) انتهاكــات

 1عبد العزيزز الويييز الحق فيقافالمية قيف ق قفالنقالدوفالقاللافلالالدقايفالالل قي فاللىاقيفا للق ف
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واســعة لحقــوق اإلنســان والشــعو  .وتفاقمــت مشــاكل عديــدة تجلــى أبرزهــا فــي مشــكلة مديونيــة البلــدان

الناميــة والفقيـرة ،وولــد ذلــك تفككـاً اجتماعيـاً ،ووصــلت أعــداد البطالــة أرقامـاً كبيـرة عجــزت المؤسســات
الدولية عن المساعدة في التخفيف من حدتها وآثارها .أمام هذه المعطيات ،برز الحدي

عـن التنميـة

ب طارها اإلنسانياالبشري) ،وههر مفهوم التنمية البشرية الذي يستهدف العنصر البشري ،وربط الحق
في التنمية باإلنسان باعتباره محور عملية التنمية ،وأن الجهود الدولية يجب أن تعمل على الربط بين

النمو االقتصادي والتنمية البشرية بهدف توزيع ثمار التنمية بعدالة على البشرية.

التنمية البشرية

ويقصــد بمفهــوم التنميــة البشـرية ،كمــا وردت فــي البرنــاما اإلنمــائي لألمــم المتحــدة ،أنهــا عمليــة توســيع
لخيــارات النــاس وتعزيــز قــدراتهم مــن أجــل اســتخدام أمثــل لهــذه الخيــارات .وعليــه فقــد حــددت ثالث ــة
مؤشرات أساسية لها ،وهي الحياة الصحية الطويلة والمنتجة ،والحصول على المعرفة ،وتـوفير المـوارد

الالزمـة لمســتوى معيشــي الئـق 2.وبــالطبع هنــاس العديـد مــن المقــاييل األخـرى التــي تســتخدم كمؤشــر
عـ ــن التنميـ ــة البش ـ ـرية ،منهـ ــا مـ ــا يتصـ ــل بـ ــاحترام الحقـ ــوق المدنيـ ــة والسياسـ ــية ،والحقـ ــوق االقتصـ ــادية
واالجتماعية والثقافية.

اآلثار المترتبة على الحق في التنمية على الصعيد الدولي:

يحتــوي اإلعــالن مــا يمكــن أن يوصــف بالت ازمــات قديمــة تعتبــر بمثابــة قناعــات لهــا حــظ مــن اإلجمــاع

الدولي عليها ،ويمكن أن تضمن هذه االلتزامات تطو اًر أكثر إيجابية تضمن عملية التفاعل بـين القـديم

م ــن ه ــذه االلت ازم ــات م ــن جه ــة ،وااللت ازم ــات الت ــي يمك ــن أن تطوره ــا ال ــدول فيم ــا يمك ــن أن يس ــمى
بالتزامات جديـدة تـؤدي فـي النهايـة إلـى اإلعمـال الكامـل للحـق فـي التنميـة مـن جهـة أخـرى 3.ويعكـل

إعالن الحق في التنمية عملية توفيقية بين مواقف الـدول الغربيـة التـي أرادت تجسـيد رايتهـا للحـق فـي

التنميــة باعتبــاره حقـاً فرديـاً مــن حقــوق اإلنســان ،وبــين مواقــف بلــدان العــالم الثالـ

والــدول التــي عرفــت

باســم المنظومــة االشــتراكية ســابقاً باعتبــار الحــق فــي التنميــة حق ـاً للشــعو والجماعــات .ولــم يضــع

اإلعالن جملة من القواعد التفصيلية التـي ينشـأ بموجبهـا الت ازمـات علـى الـدول التـي صـوتت لصـالحه،
وبالتــالي فـ ن الصــيغة القانونيــة لــه تظــل مقتص ـرة علــى مجموعــة مــن المبــادل العامــة التوجيهيــة لعمــل

 2المية يفالىشرييفيافيلسل ق فمساهةايفألل يفيافالينقا فالقاا رفلقدلفالةم قدلفلالن قا
بيرزيت برنامج دراسات التومية حزيران  1998ص .3
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ال ــدول ،األم ــر ال ــذي ال يقل ــل م ــن المجه ــود ال ــدولي ف ــي التوص ــل إلقـ ـرار مجموع ــة مب ــادل منس ــجمة

ومترابطة باعتبارها أداة واحدة حول الحق في التنمية.

تطور مفهوم التنمية تطو اًر إيجابياً ،ويمكن تلمل ذلك من خالل مضمون الحـق فـي التنميـة الـذي ورد
فــي اإلعــالن الخــاص بــالحق فــي التنميــة ،وقــد ســاعد تطــور مضــمون القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان
بشكل كبير في دعم ذلك التطور .فالتنمية حسـب منظريهـا كانـت ترتكـز علـى البعـد االقتصـادي لهـا،
والــذي ينــتا عنــه تنميــة شــاملة للجوانــب االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ،وكــان مفهــوم التنميــة يكــرس

وجهــة النظــر التــي تــؤمن بــأن النمــو االقتصــادي ســينتا عنــه آثــار اجتماعيــة إيجابيــة لصــالح الفئــات

المهمشــة واألكثــر حرمانـاً .لقــد اهــتم االقتصــاديون بــالتركيز علــى أهميــة تـراكم رأس المــال كــي يتحقــق
النمو االقتصادي ،وبالتالي تتحقق المساواة االجتماعية ،خاصة لدى الفئات الفقيرة من المجتمع .وقـد
ركز االقتصاد السياسي للتنمية في مرحلة ما قبل إقرار الحق في التنمية على الـدور الرئيسـي والفاعـل

للدول ـة التــي يجــب أن تقــوم بالوهــائف المتعلقــة ب ـ قرار سياســات التنميــة وتنفيــذها وتقييمهــا أيض ـاً ،وقــد
أهمل ــت تل ــك النظـ ـرة أي دور آخ ــر يمك ــن أن تق ــوم ب ــه القطاع ــات األخ ــرى ،منه ــا القط ــاع الخ ــاص أو
القطــاع األهلــي اللــذين أصــبحا يشــكالن عنصـرين مهمــين لعمليــة التنميــة ال يجــوز تجاوزهمــا .ويمكــن

القـ ــول أن إق ـ ـرار العهـ ــدين الخاصـ ــين بـ ــالحقوق المدنية،السياسـ ــية ،والحقـ ــوق االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة
والثقافية قد ساهما إلـى حـد مـا فـي تكـريل دور الدولـة المسـتند إلـى حـق الشـعو فـي تقريـر المصـير،

ومسؤولية الدولة عن تحقيق التنمية المنشودة.

وقــد أصــبح مفهــوم التنميــة بحاجــة إلبـراز مـا يخــص العنصــر البشــري كهــدف وكوســيلة لعمليــة التنميــة،

وأص ــبح م ــن الض ــروري األخ ــذ بكاف ــة أبع ــاد عملي ــة التنمي ــة إض ــافة إل ــى بع ــدها االقتص ــادي .وص ــار

ضــرورياً عــدم عــزل مفهــوم التنميــة عــن أبعادهــا االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة .ويمكــن فهــم هــذه
األبعاد سالفة الذكر بما يحتويه مضمون كل منها ،فالحدي عن البعـد االجتمـاعي للتنميـة يقودنـا إلـى
الحدي

عن مفهوم المساواة والعدالة فـي توزيـع ثمـار وفوائـد التنميـة المنشـودة ،كمـا يقودنـا إلـى مقاومـة

ه ــاهرة الفق ــر المنتشـ ـرة .ويمكـــن فه ــم البع ــد السياس ــي للتنميـــة ببع ــده الواس ــع ،أي ض ــمان المشـ ــاركة
السياســية فــي الحكــم لكافــة مـواطني الدولــة ،وضــمان تطبيــق الديمقراطيــة فــي المجتمــع واحتـرام وتعزيــز

حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية .لقــد أدت العوامــل ســالفة الــذكر إلــى ههــور العديــد مــن المفــاهيم
والمصطلحات الجديدة ذات العالقة بالتنمية وحقوق اإلنسان ،وأصبح مفهوم التنمية المستدامة والتنمية

البش ـرية المصــطلحات األكثــر شــيوعاً واســتخداماً فــي عالمنــا اليــوم .وقــد رســب مفهــوم التنميــة البش ـرية
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جــوهر العالقــة بــين عمليــة التنميــة وحقــوق اإلنســان ،واســتند هــذا المفهــوم علــى البعــد اإلنســاني لعمليــة
التنمية ،وركز على أن اإلنسان هو محورها ،وهو المستفيد األول من نتائجها.

إن مفهـوم التنميــة اليـوم وحســب مــا ورد فـي اإلعــالن حـول الحــق فــي التنميـة يركــز علـى الشــمولية فــي
عمليــة التنمي ــة ،فهــو يس ــتند إليهــا باعتباره ــا ص ــيرورة اقتصــادية ،اجتماعي ــة ،سياســية ،وثقافي ــة ه ــدفها

التطــور المســتمر لرفاهيــة الســكان والشــعو  ،وذلــك اعتمــادا علــى مبــدأ المشــاركة الح ـرة الفاعلــة الت ـي

تــؤدي فــي النهايــة إلــى التوزيــع العــادل والمتســاوي للــدخل .إن تعريــم التنميــة يقــر بمبــدأ أن التنميــة

للنــاس ا تحقيــق الرخــاء والرفاهيــة) ،وهــي أيضـاً نتاجـاً مــن النــاس االمســاهمة والمشــاركة) ،وتســتند إلــى
مبدأ تقاسم المنافع الناتجة عنها بشكل متساو وعادل.

التنمية البشرية وحقوق اإلنسان:

إن تعريــم التنميــة البشـ ـرية الــذي ههــر ف ــي أول تقــارير البرن ــاما اإلنمــائي لألمــم المتح ــدة فــي الع ــام
 1990يقودنا إلى أن مفهوم التنمية البشرية هـو أحـد جوانـب الخيـارات التـي وردت فـي هـذا التعريـم،
وهــذا يؤكــد أن هنــاس جملــة مــن العناصــر األخــرى الهامــة التــي ربمــا ال تقــل أهميــة عــن تلــك الخيــارات

الـواردة كالصـحة والتعلـيم والحريـة والعمـل .وغنـي عـن القـول أنـه بـدون تحقيـق النمـو االقتصــادي ،أي
ارتفــاع فــي الــدخل ،ف نــه ال يمكــن الحــدي

عــن تنميــة حقيقيــة ،إال أن ذلــك وحــده ال يمكــن أن يحقــق

التنمية البشرية ما لم يكن مقترناً بشكل كامل مع تحوالت نوعية حقيقية في المجال االقتصادي ،تؤدي
فــي محصــلتها إلــى تحقيــق مبــدأ المشــاركة المعتمــدة علــى األف ـراد والجماعــات والشــعو  ،وبمــا يضــمن

عدالة فـي توزيـع فوائـد التنميـة ،ويـؤدي إلـى اسـتم ارريتها .إن تبسـيطاً أوسـعاً للخيـارات التـي تقـوم عليهـا
عملية التنمية البشرية يمكن إعادة صياغتها بالعناصر التالية4:

النمو االقتصادي = االندماج في الحياة االقتصادية = العمل = الدخل.

العدالة والمساواة في توزيع الدخل ومقاومة الفقر.

استمرار المعادلة بين التنمية والحفاظ على البيئة.

المشاركة في عملية التنمية.

إن عدم تمكـن األفـراد والجماعـات والشـعو مـن ممارسـة الخيـارات ،التـي تقـوم عليهـا التنميـة البشـرية،

سيؤدي بال شك إلى تحول عملية التنمية إلى مجرد وهم ال عالقة له بمضمون الحق في التنمية الذي
ينص على الحرية والمساواة في ممارسة الحقـوق المدنيـة والسياسـية والحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة

 4عزام المحجيب علديفالمية يف حندقفاإللساو فورقة عمل مقدمة لوزدوة حقزيا اسننزان والتوميزة
القززاةرة  9 – 7يينيززيح حزيززران  )1999يوظمهززا الموظمززة العربيززة لحقززيا اسننززان وبرنززامج ا م ز
المتحدة اسنمائ ص .11
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والثقافية .إن حرية ممارسة الحقوق الواردة هنا ليست غاية فقط ،بل هـي عنصـر رئيسـي مـن عناصـر

التنمية البشـرية .ويـرتبط مبـدأ الحريـة مـع مبـدأ المشـاركة الـذي يعتبـر ركنـاً ال يقـل أهميـة عـن الحريـة،
بــل مكمـالً لــه ،خاصــة فيمــا يتعلــق بــالحقوق المدنيــة والسياســية لتحقيــق التنميــة البشـرية .وين كـالً مــن

القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان ومنظومــة التنميــة البش ـرية تعتبــر أن اإلنســان هــو المحــور الرئيس ــي

للتنميــة .لقــد تطــورت العالقــة بــين التنميــة البش ـرية ومنظومــة حقــوق اإلنســان ،ووصــلت حــد الت ـرابط

العضوي .فقانون حقوق اإلنسان يعزز ويؤكد التنمية البشرية ،كما أن التنمية البشرية بخياراتها ترسب
ق
اء فــي المــدى القريــب أو
معــايير وقــيم حقــو اإلنســان ،وين الجهــود التــي تبــذل فــي مجــال التنميــة س ـو ً
البعيد ال يمكن أن يكتب لهـا النجـا فـي هـل اسـتمرار وضـع العوائـق التـي تحـول دون احتـرام وتعزيـز

الحريات األساسية وحقوق اإلنسان.

العقبات التي تعترض إعمال الحق في التنمية:

يواجه إعمال الحق في التنمية العديـد مـن العقبـات والصـعوبات علـى المسـتوى الـوطني والـدولي ،وكمـا
هو معروف فهو ينشئ التزامات على الدول ومنظمات األمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة المتخصصـة

إلعمال هذا الحق .إن تحديد هذه العقبات وفق راية شاملة تواجه العديـد مـن المشـاكل ،خاصـة لـدى

الــدول التــي تنظــر إلــى الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة باعتبارهــا مجموعــة مــن األهــداف
المرتبطــة بالمســائل السياســية ،وأن تحقيقهــا م ـرتبط بــاإلرادة السياســية لهــذه الــدول .إن العقبــات التــي
تعتــرض إعم ــال الحــق ف ــي التنمي ــة يمكــن لن ــا أن نصــفها بالعقب ــات المتداخل ــة والمتفاعلــة م ــع بعض ــها

الـبعض ،وحيـ

أن الحـق فـي التنميــة هـو حـق ذو أبعـاد متعـددة ،داخليــة وخارجيـة ،فـ ن العقبـات التــي

تعترضه تتصف ربما بنفل الخاصية ،األمر الذي يحتاج إلى مزيد من الجهود الدولية للتغلـب عليهـا،

وهي:

أوالً :عقبات إعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني:
 – 1انتهاس حق األفراد والجماعات في المشاركة الكاملة في العملية التنمويةا فكرة احتكار السلطة).
 – 2عدم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية :ومن بينها:

أ – انتهاس الحق في التعليما تهور مؤشرات التعليم).
– انتهاس الحق في العمل.

ج – انتهاس الحق في مستوى معيشي الئق.

ثانياً :العقبات التي تعترض إعمال الحق في التنمية على الصعيد الدولي:

 – 1انتهاس الحق في تقرير المصير ومبدأ السيادة على الموارد الطبيعية.
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 – 2سياسات مؤسسات التمويل الدولية.

 – 3المساعدات الدولية وارتباطها باحترام حقوق اإلنسان.

تطور عمل المنظمات األهلية والجمعيات الخيرية الفلسطينية

لعبـت المنظمــات األهليــة والجمعيــات الخيريـة فــي فلســطين دو ار ارئــداً قبـل تأســيل الســلطة الفلســطينية،
حي ـ

وصــفت فــي حينــه بأنهــا حكومــة الظــل لمنظمــة التحريــر الفلســطينية داخــل األرض الفلســطينية

المحتلة ،ولعبت دو اًر وطنياً من أجل دعم صمود المواطن الفلسطيني وتشبثه بأرضه وممتلكاته ،وذلك
عبــر إحيــاء ودعــم األطــر الطالبيــة فــي الجامعــات والمعاهــد ومؤسســات تقــديم الخــدمات المختلفــة فــي

ميــادين الصــحة ،التربيــة والتعلــيم ،التنميــة ،الخــدمات االجتماعيــة ويحيــاء الحيــاة الثقافيــة بكافــة أشــكالها
ومكوناتها .وقد اعتمدت تلك المنظمات واللجان المختلفـة علـى العمـل التطـوعي بشـكل أساسـي ،نظـ اًر

الرتباطها بالنضال الوطني الفلسطيني ،فيما قدمت منظمة التحريـر الفلسـطينية دعمـاً ماليـاً للعديـد مـن
تل ـ ــك المنظم ـ ــات والجمعي ـ ــات واللج ـ ــان المختلف ـ ــة ،وذل ـ ــك لتنفي ـ ــذ الب ـ ـراما والنش ـ ــاطات المختلف ـ ــة لتل ـ ــك
المنظمــات .وبــدأ تــدفق التمويــل الــدولي لنشــاطات المجتمــع المــدني الفلســطيني مــع أواخــر ســبعينيات

القرن الماضي ،وأوائل ثمانينياته ،وذلك عبر توجه بعض المنظمات غير الحكومية الدولية ،األوروبية
واألمريكية ،بما فيها بعض المنظمات الدينية ،لدعم بعض المنظمات الفلسطينية التي كانت تنشط في
تلك الفترة ،إضافة إلى تمويل ودعم بعض الجامعات الفلسطينية في األرض الفلسطينية المحتلة.

باشـ ــرت السـ ــلطة الفلسـ ــطينية ،فـ ــي أعقـ ــا

تأسيسـ ــها ،فـ ــي العمـ ــل علـ ــى توحيـ ــد الق ـ ـوانين والتش ـ ـريعات

الفلســطينية ،وبــدأت ب صــدار جملــة مــن الق ـوانين والتش ـريعات التــي تعمــل علــى دمقرطــة المجتمــع ،بمــا
فيها النظام السياسي الفلسطيني ،واالنتخابات الرئاسية والبرلمانية ،ومحاولة تكريل التعدديـة السياسـية

كأساس لمجتمـع فلسـطيني ديمق ارطـي يحمـي ويعـزز حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية .وكـان النظـام
األساسي للسلطة الفلسطينية أحد تجليات تلك القوانين ،والذي شكل مـا يمكـن أن يطلـق عليـه األسـاس

الدستوري لكافة القوانين والتشـريعات التـي صـدرت .وقـد احتـوى القـانون األساسـي للسـلطة الفلسـطينية

جملة الحقوق والحريات العامة ،ومن بينها حق كل مواطن في تكوين الجمعيات واالنضمام إليها وفقـاً
لقانون ينظم عملها .غير أن صدور قانون الجمعيات في العام  ،2000والئحته التنفيذية مثل تراجعاً
عــن حمايــة وتعزيــز هــذا الحــق ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب التنفيذيــة واإلج ـراءات التــي زادت مــن

الضبابية التي رافقت تطبيقه ،خاصة بعد صدور الئحتـه التنفيذيـة ،والتـي أحالـت مرجعيـة القـانون إلـى
و ازرة الداخليــة ،عوضـ ـاً ع ــن و ازرة الع ــدل الت ــي تعتب ــر األق ــر م ــن حيـ ـ
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االختص ــاص لش ــؤون العم ــل

الجمعيـاتي والمنظمــات األهليــة الفلســطينية ،بعيــداً عــن أشــكال الرقابـة األمنيــة التــي قــد تلجــأ لهــا بعــض

أجهزة و ازرة الداخلية.

وأدى االنقسام السياسي الفلسطيني في حزيران /يونية من العام  2007إلى حدوث انتهاكـات صـارخة

وتدهور خطير في حالة حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية ،طالـت جملـة الحقـوق

المدنيــة والسياســية ،فض ـالً عــن الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة .وطالــت تلــك االنتهاكــات
التي تصاعدت وتيرتها الحـق فـي تشـكيل الجمعيـات ،حيـ

بـادر طرفـا االنقسـام السياسـي فـي كـل مـن

الضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة إلــى تضــيق الخنــاق علــى عمــل الجمعيــات ،بمــا فيهــا المؤسســات األهليــة
والجمعيــات الخيريــة والنشــطاء والنشــيطات فــي ميــدان العمــل األهلــي ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف

مختلفــة فرضــتها حالــة االنقســام السياســي القائمــة .وقــد عمــد طرفــا االنقســام السياســي إلــى اســتخدام
وس ــائل ،ص ــبغت أحيان ــا بالص ــبغة القانوني ــة ،وذل ــك لتبري ــر انتهاكاتهم ــا للح ــق ف ــي تك ــوين الجمعي ــات

واالنض ــمام إليه ــا ،وتجل ــى ذل ــك عب ــر اص ــدار العدي ــد م ــن التع ــديالت عل ــى القـ ـوانين واص ــدار اللـ ـوائح

والق ـ اررات فــي محاولــة لشــرعنه انتهاكاتهمــا ضــد الجمعيــات ،وهــو مــا مثــل ذروة التــدهور علــى مســتوى

اإلطــار القــانوني الفلســطيني ،وانتهــك مبــدأ ســيادة القــانون وعكــل نفســه بشــكل ســلبي علــى الحريــات
العامـة بمـا فيهــا حريـة عمــل المؤسسـات األهليـة والجمعيــات الخيريـة فــي قطـاع غـزة .وقــد شـملت تلــك
االنتهاكات إغالق ومصادرة ممتلكات العشرات من الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية في قطاع غـزة

والضــفة الغربيــة علــى حــد س ـواء ،وهــو مــا أثــر علــى آالف الفئــات والش ـرائح المســتهدفة ضــمن ب ـراما

وأنشــطة المؤسســات والجمعيــات التــي شــملتها تلــك االنتهاكــات .وقــد أدت تلــك اإلج ـراءات إلــى آثــار
خطيـ ـرة ،ونج ــم عته ــا ت ارج ــع كبي ــر ف ــي عم ــل المؤسس ــات األهلي ــة والجمعي ــات الخيري ــة ،وال ــذي رافق ــه

انتهاكــات ضــد نشــيطات ونشــطاء العمــل الجمعيــاتي ،مــا أثــر علــى مســتوى اســتمرار خــدماتها المختلفــة
لمئـ ــات اآلالف مـ ــن الش ـ ـرائح االجتماعيـ ــة الفلسـ ــطينية فـ ــي كافـ ــة الميـ ــادين االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة

والثقافية.

واقع المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية في قطاع غزة
بلغ عدد المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة أكثر من  962مؤسسة مسجلة

وفقاً لقانون الجمعيات المعمول به في مناطق السلطة الفلسطينية ،وذلك وفقاً لإلجصاءات الرسمية
في دائرة شؤون الجمعيات التابعة لو ازرة الداخلية في نهاية نوفمبر  .2018تتوزع تلك المؤسسات
على محافظات قطاع غزة الخمل ،حي

تتصدر محافظة غزة العدد األكبر المسجل منها ،إذ يصل

إلى  528مؤسسة أهلية وجمعية خيرية ،في حين وصل عددها إلى  135مؤسسة في محافظة شمال
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غزة ،أما في محافظة خان يونل فقد بلغ عدد تلك المؤسسات والهيئات المسجلة  115جمعية ،ويقل

عددها في محافظة الوسطى إلى  97جمعية ،في حين بلغ عددها في محافظة رفح  87جمعية فقط.

وتنشط تلك المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية في القطاع في فضاءات العمل المدني المختلفة،

ويتصدر العمل ف ي مجال الخدمات االجتماعية العدد األكبر من بينها  ،حي

يبلغ عدد الجمعيات

المسجلة نحو  %50من إجمالي عدد المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية ،والذي بلغ 469
جمعية مسجلة .وتنشط  74مؤسسة في مجال العمل الصحي 67 ،مؤسسة في المجال الثقافي55 ،

مؤسسة للمرأة 55 ،مؤسسة وجمعية للشبا

والرياضة 43 ،مؤسسة في مجال الزراعة 40 ،مؤسسة

تعمل في ميدان اإلعاقة 38 ،مؤسسة في مجال الرياضة و  25مؤسسة في ميدان الطفولة.

تمويل المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية في فلسطين

يقصد بتمويل المنظمات غير الحكومية أنها عملية حشد جهود تلك المنظمات نحو األطراف المانحة
الوطنية والدولية ،وذلك بهدف توفير التمويل الالزم لها من أجل تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة

وصوالً لتحقيق أهدافها وغايات األطراف المانحة ،في تنمية المجتمع .وتعتمد المؤسسات األهلية
الفلسطينية في قطاع غزة على التمويل الدولي في تغطية وتنفيذ غالبية برامجها ونشاطاتها المختلفة

في ميادين الصحة ،التعليم ،خدمات تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ،الرياضة والشبا  ،المرأة،
الزراعة والثقافة .وقد حصلت تلك المؤسسات على تمويل دولي سخي خالل السنوات التي تلت

تأسيل السلطة الفلسطينية ،وترافق ذلك مع فتح بوابات تمويل عربية من عدة بلدان عربية ويسالمية

في السنوات األخيرة ،كقطر واإلمارات العربية المتحدة ،الكويت وتركيا.

وشهدت األرض الفلسطينية المحتلة طفرة في مستوى التمويل المالي الدولي مع بداية مرحلة أوسلوا
توقيع اتفاقيات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية في العام  ،)1993تحت عنوان بناء السالم ،وهو ما
مثل مع األسف إعادة إنتاج للهيمنة على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ،في هل تسابق ذو

طابع انتهازي من قبل العديد من تلك المنظمات على االستحواذ على العشرات من المشاريع التي

قدمها المانحون في إطار تغيير الحقائق التاريخية حول االحتالل .وكان من البديهي أن تقوم بعض
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بتغيير هياكلها وبناها التنظيمية ،والتي وصلت حد استحداث

أطر جديدة تابعة لها ،الستيعا

المال السياسي الجديد ،بعيداً عن تقييم أهداف سياسات التمويل

الغربية التي تهدف إلى تغيير الوعي الفلسطيني حول أسبا

سياسات اإلفقار التي يعيشها

الفلسطينيون ،والناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي الذي يتحكم في الموارد الطبيعية والثروات الفلسطينية
بشكل أساسي .أدت سياسات التمويل ،والتي استندت ،ومنذ البداية ،إلى تفريغ التنظيمات الفلسطينية
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من كوادرها القيادية والوسطية ،وذلك عبر اإلغراءات المادية المختلفة ،ومن بينها الرواتب المرتفعة،

مقارنة برواتب القطاع الحكومي.

ودخلت المنظمات غير الحكومية الدولية إلى الساحة الوطنية الفلسطينية ،لتمثل وكيالً جديداً
لمؤسسات التمويل الدولية ،بل وللحكومات المانحة لهذا التمويل .وباتت المؤسسات األهلية
الفلسطينية تله

خلف تلك المؤسسات لتنال ثقتها من أجل الحصول على المشاريع المختلفة التي

أصبحت تلك المؤسسات تشاركها في تنفيذها ،تحت مسميات أعيد إنتاجها لتتناغم مع المصطلحات

الجديدة التي فرضتها النيوليبرالية الجديدة ،والخاصة بمفاهيم ومصطلحات التمويل من قبل
المؤسسات الدولية ،كالحكم الرشيد والشفافية .واضطرت المؤسسات األهلية الفلسطينية القبول بتوجيه
مبالغ كبيرة من المشاريع الممولة لصالح خبراء دوليين في ميادين مختلفة ،كخبراء في ميادين

األدفوكاسيا  ،) ADVOCACYالتخطيط االستراتيجيا ،) STRATEGIC PLANNING

المتابعة والتقييما  ) MONITORING& EVALUATIONوخبراء رصد نظرية التغييرا
 .)THEORY OF CHANGEومن الغرابة أن يحدث كل ذلك في هل فعل عدواني مستمر
للمحتل اإلسرائيلي ضد األرض الفلسطينية المحتلة وسكانها ،فقد نجم عن العدوان الحربي اإلسرائيلي

حالة من الدمار الشامل الذي طال البنية األساسية للقطاعات الفلسطينية المختلفة ،وخاصة في قطاع
غزة ،كنتيجة للعمليات الحربية واسعة النطاق التي شنتها قواتها المحتلة خالل األعوام -2008

 2012 ،2009وعام  ،2014وتزامنت مع فرض الحصار الشامل على األرض المحتلة في الضفة
الغربية ،بما فيها مدينة القدس المحتلة ،وقطاع غزة الذي تعرض لجريمة عبر فرض حصار خانق
لحركة السكان والتجارة منذ منتصف العام  .2006ولم تقم ال المنظمات األممية الدولية ،أو الدول

المانحة ،بمطالبة السلطات المحتلة بالتعويض عن الدمار الذي أصا
في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

اء
المشاريع التي مولتها ،سو ً

وفي قطاع غزة ،تقلص حجم التمويل للمؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية أوائل العام ،2006
وذلك بالتزامن مع فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية الفلسطينية والقرار اإلسرائيلي الدولي

بمقاطعتها .وقد نجم عن ذلك تقليص ملحوظ في الدعم الدولي للمنظمات األهلية الفلسطينية.

وخلفت حالة الحصار غير اإلنساني المفروض على قطاع غزة حالة من التدهور االقتصادي
واالجتماعي ،تمظهر في ارتفاع معدالت البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي .ونتيجة لذلك ركز

المانحون على تقديم المساعدات اإلنسانية ،ذات الطابع اإلغاثي ،وبات التمويل الدولي موجهاً نحو
إنقاذ حياة السكان من الجوع ،عبر تقديم المساعدات الغذائية ،وتمويل قطاع الخدمات الصحية ،بما
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في ذلك تمويل بعض مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ،وذلك بسبب التلوث البيئي

وتدهور مصادر المياه .وقد لعبت منظمات األمم المتحدة العاملة في قطاع غزة الدور الرئيسي
كوكالء للمانحين في األرض الفلسطينية المحتلة ،وخاصة في قطاع غزة ،عبر ما يعرف

بالكالسترزا  ،)CLUSTERSوالتي باتت تشرف على المنح والتمويل للعديد من الدول المانحة،
كما دخل البنك الدولي ،وربما للمرة األولى عالمياً ،عبر تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع
اإلغاثي والتشغيلي .وغني عن القول أن بعض تلك المشاريع التي جرى تمويلها اتسمت ب طار تنفيذ
خطة األهداف األلفية اإلنمائية بحلول العام  ،2030والتي احتوت  17هدفاً في ميادين التنمية

المختلفة.

وتراجع تمويل للمؤسسات األهلية والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة مع العام  ،2011وذلك
لتوجه الممولين الدوليين تجاه العديد من البلدان العربية ،في أعقا

التراجع ذروته خالل أعوام  ،2016-2104حي

ما سمي بالربيع العربي .وبلغ

انخفض بنسب تراوحت بين  %50-40عن

األعوام التي سبقتها ،وفقاً لدائرة شؤون الجمعيات في و ازرة الداخلية.
المؤسسات في قطاع غزة بنحو  %47خالل العام  ،2016حي

فقد انخفض تمويل تلك

تراجع التمويل من  200مليون

دوالر خالل العام  2015إلى نحو  116مليون دوالر خالل العام .2016

واستمرت معاناة العشرات من المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية في قطاع غزة ،في هل غيا

استراتيجية واضحة لتلك المؤسسات والجمعيات تجاه التمويل الدولي .وغلب الطابع التنافسي لجهود

تلك المؤسسات والجمعيات من أجل استعطاف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع ،أمالً في
الحصول على تمويل مشاريعها .وقد تخلل تلك المرحلة استعداد عالي لالستجابة للعديد من الشروط

والمواصفات التي تتطلبها مثل تلك المشاريع الجديدة ،والتي كانت ذات طابع استهالكي ،بعيداً عن
أية مؤشرات تنموية حقيقية يمكن أن تساهم في تحقيق تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتعزز
تمسكه بأرضه وقضيته الوطنية ،بما في ذلك االستجابة لحل األزمات التي باتت مستدامة في

القطاع ،كأزمة الطاقة ،تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك إيجاد فرص العمل الدائمة .لقد
ركزت بعض المشاريع في اآلونة األخيرة على براما إيجاد فرص العمل المؤقتة من الجهات الدولية

المانحة ،وذلك في محاولة للتخفيف من حدة البطالة والفقر الذي بلغت معدالته نسباً غير مسبوقة
على المستوى الكوني ،غير ان تلك المشاريع لم تكن في أحسن األحوال سوى حقناً مهدئة للمرض،

دون تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية تخلق فرص عمل دائمة ،وتساعد على خفض معدالت البطالة
والفقر بشكل حقيقي.
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الخالصة
يمثــل الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات واالنضــمام اليهــا مسـألة أساســية لوجــود مجتمــع مــدني فعــال يهــدف
للقيــام بــدوره فــي الحيــز الــذي تغيــب فيــه الســلطات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،وهــو مؤشــر أساســي
لوجود مجتمع يقوم على أساس الديمقراطية والتعددية السياسـية والجمعياتيـة ،ويـؤدي إلـى إعمـال الحـق

في التنمية ،باعتبار أن اإلنسان هو المحور األساسي لها ،وأن المستفيد الريئسي من فوائدها ،وهو ما
يتطلــب تعزيــز المشــاركة الواســعة لمنظمــات المجتمــع المــدني فــي صــياغو تنفيــذ وتقيــيم خطــط التنميــة

علــى كافــة المســتويات االقتصــادية ،االجتماعيــة ،السياســية والثقافيــة ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف

التنميـ ــة الشـ ــاملة بمعناهـ ــا الواسـ ــع ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك إعمـ ــال كافـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان المدنيـ ــة والسياسـ ــية،
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

لقد آن األوان لكافة المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية إلجراء عملية تقييم وجـرد شـامل لمخرجـات
الدعم والتمويل الدولي في فلسطين بشكل عام ،وفي قطاع غزة بشكل خاص ،وذلك من أجل الوقـوف
أمام كافة المراحل التي تمت ،وتحديد انعكاساتها على القضية الوطنية الفلسطينية برمتهـا ،ومـن بينهـا

مســتوى إســهامها فــي تعزيــز صــمود الم ـواطن الفلســطيني ،ومســتوى التنميــة الــذي تحقــق .وينبغــي أن
تســعى كافــة المؤسســات األهليــة والجمعيــات الخيريــة إلــى نقاشــات مستفيضــة لرصــد م ارحــل التمويــل
المختلفــة ،وتقيــيم اإلنجــازات ،إن وجــدت ،واإلخفاقــات أو التشــوهات التــي أحــدثتها العديــد مــن المشــاريع

التــي جــرى تنفيــذها .كمــا ينبغــي لتلــك المؤسســاتأن تعيــد بنــاء وتنســيق جهودهــا فــي مواجهــة األط ـراف
الدوليــة الممولــة لتحديــد أجنــدتها الوطنيــة وفــق احتياجــات المجتمــع الفلســطيني ،بعيــداً عــن خلــق تلــك
األطراف الحتياجات غريبة ،وبعيدة عن األولويات الوطنية الفلسطينية.

13

