
 المشكالت التي تىاجه المنظمات األهلية غيز الحكىمية في تنفيذ مشاريعها في منطقة وسط الخليل

  فزيق البحث:

بٛبٌ يذًذ ايٍٛ اشخٙ   

 ْبت صٚبد َجبجشة

 فبٚضة يشٔاٌ انجؼبش٘

 

 إشزاف:

 أ.دُٚب انقذسٙ

 انًهخص
 

 فٙ انذكٕيٛت غٛش األْهٛت انًُظًبث حٕاجّ انخٙ انًشكالثْذفج ْزِ انذساست انٗ انخؼشف ػهٗ أْى 

ظًبث ٔانًخًثهت فٙ انًشكالث راث انؼالقت ببنبٛئت انذاخهٛت ٔانخبسجٛت نهًُ يشبسٚؼٓب حُفٛز

ٔانًشكالث راث انؼالقت ببنؼالقت يغ انًًٕنٍٛ ٔاخٛشا انًشكالث انخٙ حٕاجّ انًُظًبث بًًبسست 

 اداسة انًشبسٚغ

كًب حٕصم انببدثٍٛ يٍ َخبئج انبذث اٌ ػذو االسخقشاس انسٛبسٙ فٙ فهسطٍٛ ٔانز٘ ٚؼذ يٍ 

انُظًت نًشبسٚؼٓب ٔاٌ يٍ انًشكالث راث انؼالقت ببنبٛئت انخبسجٛت نهًُظًبث بشكم اسبسٛب فٙ حُفٛز 

اْى انًشكالث انخٙ حٕاجّٓ انًُظًبث األْهٛت فٙ ػالقخٓب يغ انًًٕنٍٛ حخشكض فٙ حًٕٚم انًبَذٍٛ 

نقطبػبث يؼُٛت ٔاًْبل غٛشْب ٔقذ حبٍٛ اٌ انًشكالث انًخؼهقت ببنبٛئت انذاخهٛت يثم ػذو ٔظٕح 

ت انٗ قهٛهت ٔببنخبنٙ ال ٕٚجذ انشؤٚت ٔػذو حُبسب انًشبسٚغ يغ االْذاف حقغ ظًٍ دسجت يخٕسط

 حأثٛش قٕ٘ ػهٗ انًشبسٚغ

ٔقذ اكذث َخبئج انخذهٛم ببَّ ال حٕجذ ػالقت راث دالنت ادصبئٛت بٍٛ انًشكالث انخٙ حٕاجّٓ 

انًُظًبث األْهٛت فٙ حُفٛز يشبسٚؼٓب حؼضٖ نكم يٍ يغٛشاث انذساست انًًثهت فٙ انًُصب انٕظٛفٙ 

هًُظًت ٔػذد انًشبسٚغ انًُفزة ٔانخٙ قٛذ انخُفٛز ٔاخٛشا يجبل ػًم نًؼبئ االسخببَت ٔانؼًش انضيُٙ ن

 انًُظًت

ٕٚصٙ فشٚق انبذث انًُظًبث االْهٛت غٛش انذكٕيٛت حبُٙ اسخشاحٛجبث افعم نهخكٛف يغ انبٛئت 

خذبنفبث االسخشاحٛجٛت يغ انًُظًبث االخشٖ أ االسخقشاس انسبسٙ يثم انٔخبصت فٙ يٕظٕع 

االيٕس انسٛبسٛت جبَبب دٍٛ حًٕٚم انًشبسٚغ انخؼبٌٔ انًشخشك فٙ حُفٛز انًشبسٚغ ٔظشٔسة ٔظغ 

فٙ انًجخًؼبث ٔخبصت انًجخًغ انفهسطُٛٙ انز٘ ٚؼبَٙ يٍ َقص انًٕاسد ٔااليٕال نؼًهٛت انخًُٛت 



انًشبسٚغ راث اسحببغ ٔاظخ يغ سؤٚت انًُظًت ٔاٌ حخفف يٍ انخبؼٛت انًبنٛت  ٔاٌ حكٌٕ ْزِ

 نهًًٕنٍٛ يٍ خالل حُفٛز بؼط انًشبسٚغ انًذسة نألسببح انخٙ ٚؼبد اسخغالنٓب نصبنخ حشغٛم انًُظًت

كًب ٕٚصٙ فشٚق انبذث ظشٔسة ظبػ ػًهٛبث انخخطٛػ نهًششٔع ٔحُفٛزِ نخالفٙ ا٘ ػجض 

ببنٕقج ػُذ حُفٛز انًشبسٚغ فٙ انًُظًبث األْهٛت غٛش انذكٕيٛت  ٔاخٛش ٚذػٕ ببنًٛضاَٛت أ حأخٛش 

فشٚق انبذث ٔصساة انذاخهٛت نفشض سقببت اكبش ػهٗ ػًم انًُظًبث األْهٛت نعًبٌ آَب يٕجٕدة 

 ػهٗ اسض انٕاقغ فؼال


