
 
 

 



 1 
 

 
 
 
 

 التقرير الوطني حول
 في فلسطين المتكاملة االجتماعية ةالسياس

 
 1994-2008 

 
 
 
 

 وزارة التخطيط -السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 االسكوا-اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
  المالكيمجدي 

  حسن لدادوة 

 
 
 
 
 2010 –تاريخ النشر 

 
 
 



 i 
 

 
 المحتويات 

 
 1 .................................................................................................................... الفصل األول

 1 ............................................................................. اإلطار المفاهيمي وخصوصية التجربة الفلسطينية

 1 ......................................................................................................... اإلطار المفاهيمي -1

 4 ....................................................................................... خصوصيات التجربة الفلسطينية -2

 11 ...................................................................................................منهجية إعداد التقرير -3
 13 .................................................................................................................. الفصل الثاني

 13 ........................................................ محددات رسم وتنفيذ السياسات االجتماعية في األراضي الفلسطينية

 13 .............................. التاريخية التي ما زالت تلقي بثقلها على الواقع الفلسطيني-أوال: العوامل السياسية

 13 ......................................................................... التهجير القسري والحروب المتواصلة: -1

 14 ......................................................................................................... غياب الدولة -2

 14 .................................. وامل السياسية المرتبطة أساسا باستمرار االحتالل وإجراءاته القمعيةثانيا: الع

 15 .................................................................................. اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية: -1

 15 ......................................................................................... سع:أثار جدار الضم والتو -2

 16 ........................................................................................... المستعمرات اإلسرائيلية -3

ة الفلسطينية:ثالثا: العوامل الذاتية المرتبطة بطبيعة النظام السياسي وتجربة بناء المؤسسات والبيئة االجتماعي

 ................................................................................................................................. 17 

 17 ................................................ طبيعة النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الناشئة عنه: -1

 18 ....................................................................... االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة: -2

 18 ................................................................. االعتمادية العالية على المساعدات الخارجية: -3

 19 .......................................................................... رابعا: التحول في البيئة االجتماعية والثقافية:

 19 .................................................................................... التشرذم االجتماعي والمكاني. -1

 20 ........................................................................... التحول في منظومة القيم االجتماعية. -2

 21 ........................ اجتماعية متنفذة وتراجع دور الطبقة الوسطى.–ية اقتصاد-نشوء نخب سياسية  -3
 23 ...................................................................... الواقع االقتصادي االجتماعي في األراضي الفلسطينية

 23 ......................................................... مع فتي وزيادة سكانية كبيرةالسمات الديموغرافية: مجت -1

 24 ......................................................................................... اقتصاد تابع وضعيف ومفكك -2

 26 ....................................................................... 2000انكماش النشاط االقتصادي بعد العام 

 29 .................................................................................................. معدالت بطالة مرتفعة -3

 30 ..................................... تدني مستويات المعيشة ومعدالت فقر مرتفعة وانكشاف مجتمعي عميق -4

 31 .................................................................................... تراجع في نوعية الخدمات العامة -5

 32 ................................................................................ ضغوط متزايدة على القطاع الصحي

 32 ...................................................................................................... تعليم متدن النوعية

 33 .......................................................................................... مساعدات إغاثية وغير كافية

 33 ................................................... : بين العالمية واالحتياجات الوطنيةاألهداف األنمائية لأللفية -6

 34 .................................................... لتمويل الدولي: بين األهداف السياسية واألولويات الوطنيةا -7

 35 .......................................................................................... فجوات تحتاج إلى استهداف -8

 38 .................................................................................................................. الفصل الرابع
 38 ................................................................ مالمح الرؤى التنموية و السياسات االقتصادية واالجتماعية

 38 ..................................... خصوصية تجربة بناء المؤسسات الفلسطينية منذ نشوء السلطة الوطنية -1

 40 ................... المالمح العامة لمضامين الخطط التنموية والسياسات االجتماعية قبل االنتفاضة الثانية -2

 42 ............................................. 2000-1994األسس الفلسفية للسياسات االجتماعية في الفترة  -أ

 44 ........................................................ مدى انسجام أهداف وسياسات هذه الخطط فيما بينها -ب

 45 .............................................................................. مدى شمولية السياسات االجتماعية -ج

 46 ........................................ الموارد المالية والموازنة العامة بعالقتها مع السياسات االجتماعية -د



 ii 
 

 49 ................................................................. 2000السياسات االجتماعية الفلسطينية بعد عام  -3

 50 ........................................................ 2000األسس الفلسفية للسياسات االجتماعية بعد عام  -أ

 53 .................................................. مدى انسجام أهداف واستراتيجيات هذه الخطط فيما بينها -ب

 54 ............................................................................. ى شمولية السياسات االجتماعية:مد -ج

 55 ....................................... :الموارد المالية والموازنة العامة بعالقتها مع السياسات االجتماعية -د
 60 ................................................................................................................ الفصل الخامس

 60 ............................................................ إقرار السياسات االجتماعية العامة في األراضي الفلسطينيةآلية 

 60 ........................................................................................................... آليات التشريع -1

 61 ........................................................................................................ عملية التشريع -أ

 64 ...................................................................................... عالقة المجلس مع الجمهور -ب

 65 ................................................................................................... مضامين القوانين -ج

 66 .............................................. آلية بلورة وإعداد السياسات االجتماعية في األراضي الفلسطينية -2

 67 .................................................................................. (2000-1994المرحلة األولى ) -أ

 70 ............................................................................ 2000ة الثانية: ما بعد العام المرحل -ب

 75 ................................................................ تجارب مهمة تقوم على المشاركة ولكن لم تكتمل -3
 78 ................................................................................................................ الفصل السادس

 78 .................................................. السياسات االجتماعية في األراضي الفلسطينية ومتابعة وتقييم آليات تنفيذ

 78 ................................................................................................... تنفيذ الخطط الوطنية -1

 80 .............................................................................. أنماط مختلفة من الشراكة في التنفيذ -أ

 82 ............................................................................... فجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ -ب

 85 ....................................................................................................... المتابعة والمراقبة -2

 89 .............................................................................. العوامل التي تعرقل التنفيذ بشكل سليم -3
 92 .................................................................................... ملخص وتوصيات ومبادئ توجيهية عامة

 92 ........................................................................... لسياسات االجتماعية المتكاملة في فلسطينلصنع ا

 92 .................................................................................................... ملخص ألهم النتائج -1

 94 .................................................................................... التوصيات ومبادئ توجيهية عامة -2
 101 ............................................................................................................... قائمة المصادر

 2 ............................................... : المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزه1ملحق رقم 
 3 ............................................................ : مؤشات إجتماعية مختارة في األراضي الفلسطينية2لحق رقم م
 
 



 1 
 

 

 الفصل األول

 اإلطار المفاهيمي وخصوصية التجربة الفلسطينية

 
 

 اإلطار المفاهيمي -1

 

 الشاملة يةنموتعتبر السياسات االجتماعية إحدى الركائز األساسية للتخطيط ولرسم االستراتيجيات الت
 رط أساسيشة هو حيث أن التفاعل اإليجابي بين السياسات االجتماعية واالستراتيجيات اإلنمائية الوطني

تحدد  يقها،لنجاح كل منهما. فالسياسة االجتماعية بمضامينها وأهدافها ومسارات عملها وآليات تحق
 دد مالمح، وتحبمكوناته المختلفة وتوجه أهداف ومسارات الفعل التنموي الذي تتبناه الدولة والمجتمع

مل أن تتكا ية منالبرامج والمشروعات التنموية التي يراد إنجازها. بالمقابل ال بد للسياسات االجتماع
 افها. ق أهدمع االستراتيجيات والخطط اإلنمائية الوطنية كي تكون قابلة للتطبيق وقادرة على تحقي

 

 االجتماعية هياكلمؤسسات السوق وال إكمالحكومات لتنظيم وأداة تعتمدها ال هي السياسة االجتماعية
كجزء من واجبها نحو مواطنيها. ففي إطار العقد االجتماعي الذي يعتبر أساسا للعالقة بين الدولة 
الحديثة والمواطنين، يتم تحديد الحقوق والواجبات المتفق عليها لتعزيز المصالح المشتركة. فيقوم 

م الشرعية من خالل تأدية واجباتهم المتعددة، مقابل أن تضمن لهم حكومتهم المواطنون بدعم حكومته
الشرعية، الحماية والرفاه من خالل سياساتها وخططها اإلنمائية. لذا ال يمكن اختزال تعريف السياسة 

كما يحصل غالبا،  واألمن االجتماعي وظيفةجتماعية مثل التعليم والصحة والاالخدمات االجتماعية بال
األوسع التدابير والتدخالت التي تقوم بها الدولة والهادفة إلى ضمان  تعني هذه السياسات في سياقها بل

إعادة توزيع نتائج النمو االقتصادي بشكل عادل، وإلى تطوير الرصيد البشري في المجتمع وإشباع 
م وتمكينهم من حاجات المواطنين األساسية، وتطوير قدراتهم بكفاية وكفاءة، وتوسيع فرص خياراته

حقوقهم اإلنسانية، ومن المشاركة في إدارة شؤون المجتمع، وضمان لهم الفرص المتكافئة في المشاركة 
باإلنتاج واالستفادة من ثمرات التنمية بصرف النظر عن العمر والنوع االجتماعي واالنتماء العائلي أو 

اف العامة للسياسة االجتماعية ال بد من الجهوي أو الوضع التعليمي أو الطبقي.  ولضمان تحقيق األهد
توسيع فرص الشراكة بين الدولة ومؤسساتها، والمجتمع ومنظماته، والقطاع الخاص، من خالل أسس 

والشفافية  ةواضحة للعقد االجتماعي تحدد المهام واألدوار وتنسق بينها في إطار فاعل من الديمقراطي
 . 1والمحاسبة

ً هي تماعيةالسياسة االجلذلك يعتقد أن  ً داة تستعملها الحكومات أ أيضا  دعم السياسيلتأمين ال عمليا
للمواطنين وتحقيق السلم االجتماعي واالستقرار السياسي واالقتصادي. فهذه المجاالت متداخلة ومتكاملة 

ي أن تلعب دورا فاعال، إن توفرت اإلرادة السياسية والبيئة المالئمة، ف االجتماعية حيث يمكن للسياسات
ن ع إن تم توزيع نتائجه بشكل عادل، سيفيد كل فرد ،االقتصادي والذيبشري بالنمو ربط النمو ال
السياسات وبالعكس يمكن أن تكون الطلب المحلي وخلق مجتمعات متماسكة ومستقرة.  طريق تشجيع

مجموعات ق . خاصة إذا ما تم وضعها عن طريغير الفعّالة الشرارة النهيار الدولةاإلنمائية  الحكومية
. فينتج عن هذا الوضع سياسات متحيزة وغير مسئولة تجاه المواطنين هاذات نفوذ، مما يجعلنخب و

 واإلقصاء العامة والحكم االستبدادي والالمساواة المتاحة أمام غالبية المواطنين، الفرصغالبا نقص في 

                                                      
ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، السياسات االجتماعية في البلدان العربية: تحليل بنائي تاريخي، األمم المتحدة، اللجن 1

 .15، ص2003نيويورك،
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وما يصاحب ذلك من  نين لهاالدولة لشرعيتها وسحب دعم المواط وهو ما يؤدي إلى فقدان ،والحرمان
 . 2عنفو ات مجتمعيةتفكك اجتماعي ونزاع

كل تتأثر بش ، كماوال شك بأن مضامين السياسات االجتماعية تتأثر بالمنطلقات النظرية واأليديولوجية لواضعيها
، المجتمع يفائدة كبير بخصائص وبطبيعة النظام السياسي، وببنية القوى االقتصادية واالجتماعية والثقافية الس

ات أولويووبمدى وعي الجماعات التنموي، وبطبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع وما تفرضه من تحديات 
 تسعى الدولة إلى تحقيقها.

 
إلى حقيقة أن مفهوم السياسة االجتماعية هو  3وتشير األدبيات المختلفة التي تعالج قضايا السياسات االجتماعية

وفهم وتحليل المكونات االقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع بأبعادها التاريخية  مفهوم مركب يستدعي إدراك
والمعاصرة. فمدى التأثير في الفئات المستهدفة إيجابا ومدى تحقيق نجاحات في المساعي التنموية االجتماعية 

ية تراكمت عبر مراحل الشاملة مرتبط فعليا بظروف بنيوية وبممارسات تاريخية واجتماعية واقتصادية وثقاف
تاريخية متعددة. كذلك تشير هذه األدبيات إلى نسبية مفهوم السياسات االجتماعية حيث تتباين أولوياتها 
ومضامينها ووسائل تحقيقها تبعا للظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدة في كل مجتمع وتبعا 

 فيه.  للفلسفة التنموية التي يتبناها النظام السياسي
 

شفتها لتي كاوباإلجمال أصبح معروفا أن من الصالت األساسية بين التنمية االقتصادية واالجتماعية 
مشاريع ل التجارب العديد من البلدان هي تحسين الرفاهية المادية واألحوال المعيشية للناس من خال

يحققها  ائد التيللفو لتوزيع العادلاإلنتاجية. فمن المسائل األساسية التي تبحثها السياسات االجتماعية، ا
 ياساتالنمو االقتصادي وتجنب األضرار الناتجة عنه. لذا ال بد أن يصاحب النمو االقتصادي س

ة، ة الناقصلعمالاجتماعية تحارب الفقر، والتفاوت الشديد في توزيع الدخل، وارتفاع معدالت البطالة وا
 كان. وارتفاع كلفة المعيشة قياسا بدخل غالبية الس

 
كما تؤكد هذه الدراسات على ضرورة ارتباط وتكامل سياسات النمو االقتصادي مع سياسات وآليات 
تنفيذ، تحقق العدالة االجتماعية من خالل ضمان توزيع نتائج وعائدات النمو االقتصادي على شرائح 

اإلجمالي، فإن التنمية فإذا كان النمو يعني الزيادة المضطردة في الناتج المحلي المجتمع بشكل عادل. 
تعني تحوالً شامالً في البناء االقتصادي واالجتماعي والسياسي للمجتمع من أجل توفير حياة أفضل 

، عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، خالل لالنتقاد وقد بدأ مؤشر النمو االقتصادي يتعرضألفراده. 
لم  ،عة في الناتج المحلي لعدد من الدول الناميةبعد أن الحظ اقتصاديو التنمية أن معدالت النمو المرتف

في كثير من  ،تحقق مستويات رفاهية أفضل لغالبية مواطنيها. على العكس من ذلك، كان يصاحب النمو
ً في الفجوة بين األغنياء والفقراء، ،الحاالت  وانحسار زيادة في مستويات البطالة والفقر، واتساعا

وفي الوقت الحالي، بدأ يتشكل إجماع قوي على ضرورة  .لحياة العامةمستوى المشاركة المجتمعية في ا
الموازنة بين سياسات النمو االقتصادي والسياسات االجتماعية، بطريقة تعزز التكامل والتبادل. فالنمو 
االقتصادي يسمح باستثمارات في التنمية االجتماعية، كما أن التنمية البشرية ستزيد من قدرات 

ولكن االعتماد على آليات السوق لوحدها  ى المشاركة في النمو االقتصادي المستدام.المواطنين عل
لتحقيق العدالة في توزيع فوائدها ونتائجها غير ممكن، بل أن آليات السوق هذه قد تنتج وتعمق 

دالة .  لذلك كان ينبغي ربط السياسة االجتماعية بمسألتين أساسيتين وهما ع4الالمساواة والفقر والتهميش
 التوزيع والتنمية االقتصادية والسياسية الشاملة والمستدامة. 

 
في هذا السياق، يالحظ، على سبيل المثال، من التجربة التنموية الماليزية اعتمادها لفلسفة النمو 
االقتصادي العادل. وتشير هذه التجربة بأن السياسات االقتصادية الجديدة التي اعتمدت في السبعينات 

رافقة مع سياسات اجتماعية متكاملة. وكانت السياسة االقتصادية الجديدة تهدف إلى تحقيق كانت مت
الوحدة الوطنية أكثر مما كانت تسعى إلى زيادة النمو االقتصادي، وذلك من خالل إستراتيجيتين هما 

                                                      
 .6، ص0072، نيويورك، UNDESAإزابيل أورتيز، السياسة االجتماعية، األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   2
لمزيد من التفاصيل حول تعقيدات مفهوم السياسة االجتماعية أنظر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، نحو سياسات  3

 .11-7، ص2005اجتماعية متكاملة في الدول العربية: إطار وتحليل مقارن، األمم المتحدة، نيويورك، 
 . 8مصدر سبق ذكره، ص  إزابيل أورتيز، 4
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مكين القضاء على الفقر وإعادة هيكلة المجتمع. ومن أجل تحقيق ذلك تم تنفيذ سياسات تهدف إلى ت
الفئات المحرومة من خالل سياسات تعليمية محددة الهدف، وتحسين مستوى التعليم العالي، وزيادة 
فرص التعليم المهني وتوزيع ملكية الثروة. وقد أدمجت أهداف السياسة االجتماعية هذه في خطط 

هداف السياساتية وسياسات التنمية الوطنية األساسية. وحافظت الحكومات المتتالية الماليزية على األ
االجتماعية طوال السنوات الالحقة، وكان لهذه الحكومات دورا أساسيا في تنفيذ السياسات االجتماعية 
في جميع الخطط الخمسية التي نفذت في إطار السياسات االقتصادية الجديدة وسياسات التنمية الوطنية. 

عمة في هذا الصدد من خالل توافق وطني وقد قام القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية بأدوار دا
 شامل.

 
فعملية صياغة الخطط التنموية والسياسات االجتماعية في ماليزيا شملت تطويرات وإصالحات إدارية 
وقانونية وبرلمانية هامة. وكان للوزارات دورا مهما في المشاركة في إعداد الخطط والسياسات 

ط ضمن آليات رقابة واضحة. كما كان لألحزاب السياسية والموازنات السنوية، وفي تنفيذ هذه الخط
أيضا دورا في الصياغة النهائية للسياسات االجتماعية من خالل تقديم التعليقات واالنتقادات 
والمقترحات المتعلقة بالمجموعات العرقية في الصياغة النهائية للسياسات االجتماعية. كما كان 

لحكومية دورا مماثال في ضمان إدراج أراء المجموعات التي لمجموعات المصالح والمنظمات غير ا
تمثلها أو التي تقدم لها الخدمات في جدول السياسات االجتماعية الوطنية. وقد ساعد في إنجاح هذه 
التجربة األوضاع السياسية المستقرة في تلك المنطقة منذ أوائل الخمسينات والذي اقترن باتباع نفس 

سية واالقتصادية. ولم يعيق تنفيذ هذه السياسات وتحقيق النمو االقتصادي كوارث األيديولوجيات السيا
 .5طبيعية أو صراعات مسلحة إقليمية خطيرة

 
كذلك يالحظ من خالل تجربة كوريا الجنوبية في رسم السياسات االجتماعية اعتمادها سياسات 

ياسة التصدير إلى الخارج. وقد كانت اجتماعية متوازنة وفعالة مرافقة للنمو االقتصادي الذي اعتمد س
هذه السياسات ناجحة في مواجهة التحديات التي طرحتها عملية التكيف الهيكلي واألزمات االقتصادية. 
فقد تم تحقيق االستقرار والتماسك واألمن االجتماعي من خالل توسيع نطاق التغطية الصحية وبرنامج 

األدنى لمستوى المعيشة. وتمكنت الحكومات المتعاقبة من  المعاشات التقاعدية والقانون الخاص بالحد
إيجاد توافق اجتماعي وسياسي عريض من خالل ترسيخ الديمقراطية بإشراك األحزاب السياسية 
الرئيسية وممثلي األوساط التجارية والعمال والحكومة. وقد اعتمدت السياسات االجتماعية انطالقا من 

 .  6تنافسية االقتصادية وحقا من الحقوق االجتماعية لكل مواطنكونها وسيلة لتحقيق القدرة ال
 

أما التجربة التونسية فتشير إلى أنه رغم المشاكل االجتماعية االقتصادية التي تسعى الحكومة إلى 
تجاوزها، إال أنها قد حققت بعض النجاحات المميزة مقارنة مع الدول العربية األخرى. فقد سبقت تونس 

ان العربية في التنمية االجتماعية، وخاصة فيما يخص السياسات المعتمدة لتمكين المرأة غالبية البلد
وتعزيز دورها في المجتمع. فقد أصبحت حقوق المرأة موضوع إجماع في كافة األوساط االجتماعية 

مبدأ المساواة  1959والدستور التونسي لعام  1956التونسية. ويكرس قانون األحوال الشخصية لعام 

بين الرجل والمرأة. وأدخلت تعديالت على قانون األحوال الشخصية إلعطاء المرأة حقوقا جديدة على 
صعيد الحرية وحضانة األطفال. وأنشئت مؤسسات وهياكل إدارية عديدة للنهوض بواقع المرأة وتسهيل 

ونسية تقدما إدماجها في عملية التنمية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار. وقد أحرزت الحكومة الت
ملموسا في معالجة المشاكل االجتماعية، بفضل األهمية التي أولتها للسياسات االجتماعية الرامية إلى 

 .7معالجة الفقر والبطالة والتهميش االجتماعي
 

وتشير بعض الدراسات حول السياسات االجتماعية في العالم العربي إلى البيئة غير المالئمة لتحقيق 
عية في غالب الدول العربية والتي ترسخت بسبب البيئة الهيكلية للحكومة واالقتصاد. التنمية االجتما

                                                      
قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، قضايا محورية متصلة بالسياسات االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة اللجنة اال 5

 .10-8، ص2004السياسات االجتماعية في منطقة اإلسكوا، األمم المتحدة، نيويورك، 
 .20-17المصدر السابق، ص 6
 .27-20المصدر السابق، ص 7
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فالنمط السائد في رسم السياسات ومعالجة القضايا اإلنمائية االجتماعية هو "نمط الصفوة"، وهو النمط 
عام هو الذي تتجه فيه السياسات من أعلى، من القمة، إلى أسفل، ويكون فيه دور البيروقراطية بوجه 

التبرير والتنفيذ، وتكون المساءلة في يد الصفوة، وبالتالي تكون أقل تجاوبا مع قطاعات المجتمع 
المختلفة وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة واألكثر تضررا. فالمشاركة العامة والتمثيل التشريعي 

ود تعددية حزبية محدودين في المنطقة العربية، وتتراوح بين عدم الوجود على اإلطالق وبين وج
وحريات مقيدة. كما أن السلطات التنفيذية أقوى بكثير من إمكانية فرض المشاركة عليها أو إخضاعها 
للمحاسبة والمتابعة. كما أن التحالفات المتعددة والمتشابكة بين ذوي النفوذ السياسي واالقتصادي يقلل 

إنمائية أو حتى معالجات محدودة لمشاكل من أهمية كل ما يتعلق بالشأن االجتماعي من سياسات وخطط 
اجتماعية كالفقر، وعدم المساواة، واألمية والتهميش. وفي أحسن األحوال، تتسم السياسة االجتماعية في 
هذه الدول بعدم وضوح الرؤيا. فالعديد من البرامج االجتماعية قد تم صياغتها بشكل ثانوي لدعم 

امج بمعزل عن بعضها البعض وهو ما أدى إلى تفاقم مشاكلها السياسة السائدة، ويتم تنفيذ هذه البر
 .8االجتماعية واالقتصادية كالفقر والبطالة وعدم االستقرار االجتماعي

 
خية ت التاريتطوراهناك العديد من العقبات لنقل التجارب التنموية الناجحة دون األخذ بعين االعتبار ال

الص استخ بلد. إال أنه باإلجمال يمكننا التوصل إلى والظروف السياسية واالقتصادية الخاصة بكل
ن و للبلدافاه أأساسي يمكن اعتماده من التجارب التنموية االجتماعية واالقتصادية المختلفة لدول الر

تم لتي ياالنامية التي نجحت في تحقيق إنجازات تنموية اجتماعية، وهو أن السياسات االقتصادية 
ي إطار معي فعتبار العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان والتضامن المجتصياغتها دون األخذ بعين اال

ن تحقيق ملها  سياسات ممأسسة، ال يمكنها توفير المستوى المعيشي المقبول ألفراد المجتمع، وال يمكن
ن عدم اني مالرفاهية للجميع. فكثير هي الدول التي تتوفر لديها موارد اقتصادية كبيرة ولكنها تع

تحقيق لاسية ار االجتماعي بسبب مشاكل الفقر والبطالة وتغاضيها عن توفير المستلزمات األساالستقر
ة لكنها ية محدودقتصادالرفاه لمواطنيها دون تمييز. بالمقابل هناك العديد من الدول التي لديها إمكانيات ا

طار إادية في وفرت الرفاه للجميع من خالل تضمين سياسات اجتماعية موازية لسياساتها االقتص
 خططها التنموية الوطنية. 

 خصوصيات التجربة الفلسطينية -2

 
بغي أن ،  ينانطالقا مما سبق، فإن أي محاولة لتقييم سياسة اجتماعية في بلد معين وطرح بدائل لها

دات ترتبط بالوضع المجتمعي العام، وبالظروف التي يمر بها هذا المجتمع كأساس لرصد المحد
 سات. ذه السياقيق هسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية التي في سياقها يتم إنتاج وتحوالشروط السيا

 

ول وال شككك بككأن التجربككة الفلسككطينية فككي التخطككيط التنمككوي ورسككم السياسككات قككد تميككزت عنهككا فككي الككد
ية صكالعربية المجاورة بسبب الظروف السياسية الخاصة التكي تمكر بهكا فلسكطين منكذ سكتة عقكود. فخصو

حالكة معكاش. فالالتجربة الفلسطينية تنبع أساسا من حالة عدم االستقرار المزمن واالزدواجية في الواقكع ال
الحككتالل الفلسككطينية تمتككاز بكونهككا تجمككع بككين التحككرر الككوطني وبنككاء الدولككة فككي ذات الوقككت. فمككا زال ا

، 1967ينية المحتلكة عكام يسيطر، بشكل مباشر وغيكر مباشكر، علكى غالبيكة األرضكي الفلسكط ياإلسرائيل

خككرى أباإلضكافة إلككى السكيطرة الكاملككة علكى المعككابر الحدوديكة والمجككالين الجكوي والبحككري. ومكن جهككة 
عكب دور توجد سلطة فلسطينية ذات وظكائف دوالنيكة منقوصكة السكيادة، قائمكة فكي المكدن الفلسكطينية، وتل

 ي ومن قبل المجتمع الدولي.الدولة كما هو مطلوب ومتوقع منها من قبل الجمهور الفلسطين
 

لقد أربك هذا الواقع السياسي الخاص مجمل عملية البناء المؤسسي ومحاوالت التخطيط التنموي 
االقتصادي واالجتماعي. فمنذ األيام األولى لنشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، لم يوِل الفلسطينيون وال 

ً لعملية بناء الدو ً خاصا لة.  فبالنسبة للفلسطينيين شكلت مهمة استكمال التحرر المجتمع الدولي اهتماما

                                                      
الجتماعية لغربي آسيا، نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية: إطار وتحليل مقارن، مصدر مذكور، اللجنة االقتصادية وا 8

 .87ص
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الوطني أولوية تسبق بناء الدولة؛ وبالنسبة للمجتمع الدولي فإن أمن إسرائيل أتى في المقام األول.  
وعليه، فإن كال الطرفين ركز على بناء الدولة فقط عندما كان هذا العمل ال يتعارض مع أولوياته 

ة عملية بناء الدولة ومؤسساتها واالهتمام بالتخطيط التنموي إلى المكانة الثانية األساسية.  كما أن إحال
على قائمة األولويات، أدى إلى تقطع هذه العملية، وعدم مراكمة الخبرة في البناء والتخطيط ورسم 

 السياسات، وهو ما أدى إلى إضعاف الدعم واالهتمام الالزم بها.

 
ات على لمؤسساالتي تبذل اآلن إلصالح البناء المؤسسي وإعادة بناء  ورغم المحاوالت الجادة العديدة

ت المحاوال ت هذهأسس من الديمقراطية والشفافية والمهنية، إال أنها ما زلت في بداية الطريق، وما زال
شروع متعثرة في العديد من القطاعات. وال شك بأن العالقة اليوم أصبحت أكثر وضوحا بين الم

تحقيق  ير فيإمكانية اإلصالح.  فأحدهما يستدعي تلقائيا الولوج إلى اآلخر، والتقصالوطني برمته و
شكل بصالح أحدهما يعني ضمنيا التقصير في تحقيق اآلخر. فإن لم يتم إتقان التعاطي مع عملية اإل

وهو  ديات،مسئول، سيبقى هدف تحقيق السيادة واالستقالل متعثرا وعرضة للكثير من المعيقات والتح
 ا سيعزز حالة الضعف واالنقسام والتآكل الداخلي الراهنة.م
 

ي الدول له ف من ناحية ثانية، نظراً للضعف البنيوي المتفشي في االقتصاد الفلسطيني والذي ال مثيل
لهدامة، اتالل العربية المجاورة، وحالة عدم االستقرار السياسي والخضوع لسنوات طويلة لسياسات االح

دات لمساعف االقتصاد الفلسطيني قد تعمقت، وتزايدت معها درجة االعتماد على افإن درجة االنكشا
ة. لفلسطينيولة االدولية. فباالعتماد على تلك المساعدات أساسا يتم تنفيذ الخطط والسياسات لبناء الد
 رسمن في لموليوتكمن إشكالية هنا في االعتمادية على هذه األموال وما تعكسه من أجندات للمانحين وا

وبناء  ينيينالسياسات والبرامج. ويلعب هذا التمويل دورا هاما في تأمين الحاجات األساسية للفلسط
ية. لحكوماعناصر البنية التحتية وتغطية رواتب موظفي السلطة الوطنية والعديد من المنظمات غير 

حتالل ء االفي إنها ولكن التمويل الدولي، يتم ضمن األجندة السياسية للمانحين وال يسهم بالضرورة
  الحالي.  وتحقيق تنمية مستقلة شاملة ومستدامة في ظل الواقع السياسي

 
ن في يرلكبار المدي وفي بيئة يغيب فيها اليقين بشأن الموارد المالية على المدى القصير، فإنه ال يتسنى،

اهيك عن ت. نالسياسا الوزارات والهيئات المسئولة عن اإلدارة االقتصادية والتنموية، التخطيط ورسم
ق يولة تخلة السالمضي قدماً في أجندة مليئة بالتحديات لتحقيق اإلصالح اإلداري والمالي. كما أن أزم

ؤدي تحين، بشكل خاص حالة خطيرة من االعتماد على المساعدات التي، بتزامنها مع تشرذم دعم المان
ادة مام القيءلة أدة، بدالً من أن تكون المساإلى تشكيل عالقات مساءلة قوية أمام كل هيئة مانحة على ح

 الفلسطينية. 
 

ادة السي إن خصوصية الحالة الفلسطينية، التي تجري فيها محاوالت لتشكيل أجهزة دولة قبل تحقيق
هذه  يمكن في يث الالوطنية، تحد من إمكانية تطبيق النماذج المعيارية لبناء الدولة واالستفادة منها، ح

ذين يادة، البالس لنموذج النمطي الذي يشمل توفير دعم تنموي مشروط للمنتفعين المتمتعينالحالة تطبيق ا
ة لألخذ ة خاصيقومون بدورهم ببناء مؤسسات الدولة بما يتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد.  فهناك أهمي

ً من  طبيق ء تراجبعين االعتبار سياسات الطرف الثالث المتنفذ، إسرائيل، التي يمكن، ويحصل فعليا
اعة طرق ة ونجسياساتها وممارساتها، أن تعيق التقدم نحو بناء مؤسسات الدولة رغم المساعدات الدولي

 إنفاقها.
 

كذلك تتميز التجربة الفلسطينية بشدة المعوقات التي تعرقل عملية التخطيط التنموي ورسم السياسات 
تالل المباشرة. فاستمرار االحتالل االقتصادية واالجتماعية وتنفيذها والمرتبطة بإجراءات االح

اإلسرائيلي وممارساته العدوانية المتواصلة على المجتمع الفلسطيني يشكل المعيق األساسي للعمل 
التنموي الفلسطيني بكافة جوانبه. فبعد االجتياح اإلسرائيلي لكافة مناطق الضفة الغربية الذي ترافق مع 

فرض الحصار المشدد على قطاع غزة الذي فصل تماما عن تدمير واسع لكافة مرافق الحياة فيها، و
( ليعمق 2009-2008الضفة الغربية، جاء العدوان العسكري األخير على قطاع غزة )نهاية عام 

الكارثة اإلنسانية التي يعيشها أهل القطاع بعد سنوات عديدة من الحصار والعزل.  فقد بلغ عدد شهداء 
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جريحا وفقا  5380شهيد، وبلغ عدد الجرحى  1400اع غزة نحو هذا العدوان غير المسبوق على قط

. وفي 6/2/2009بتاريخ  تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم الـمتحدة )أوتشا(ل

% من الجرحى معرضون لإلصابة 30تقرير آخر لنفس المصدر أفاد أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 

 50ألف و 25ن إلى رعاية طبية طويلة األمد. باالضافة إلى حاجة ما بين بإعاقات دائمة، أي يحتاجو

ألف مواطن إلى تدخل سريع لمعالجة اآلثار النفسية، خاصة لدى األطفال. وبالنسبة للخسائر المادية فقد 

مليار دوالر. ويشمل ذلك تدمير جزئي أو كلي نحو  2.06قدرها الجهاز المركزي الفلسطيني بحوالي 

دراسة أولية أجراها برنامج األمم . وهذا يتفق مع نتائج 9دمرت كليا 4100منزل، منها ألف  21

مبنى لـمنظمات غير حكومية.  31مبنى حكومياً و 77، والتي أكدت، أيضا، على تدميرالـمتحدة اإلنمائي

 407مدرسة من أصل  170 بـاضرار % من المرافق الصحية. ولحقت 48والحاق أضرار أو تدمير 

ونتيجة لذلك، هناك مدارس تضررت بشكل كبير.  10، منها س حكومية وخاصة في قطاع غزةمدار

أن يضاف إلى ذلك فإن تقارير المؤسسات الدولية تشير إلى  طن من الركام". ألف 600حاجة إلزالة 

السكان في غزة يواجهون مصاعب في الحصول على الغذاء بسبب نقص الغذاء في األسواق ونقص 

% من السكان في القطاع لتسلـم مساعدات غذائية من برنامج الغذاء 88ويسجل نقدية. السيولة ال

ألف  200ألف محرومين من الماء الصالح للشرب، وحوالي  50. كما أن حوالي العالـمي و)األونروا(

تصلهم المياه مرة كل ستة أيام. وحسب مكتب المنسق الخاص للشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة 
االحتياجات ذات االولوية تتضمن البطانيات والفرشات واألغطية البالستيكية وحقائب لوازم المطبخ إن ف

هذه صورة عامة لحجم الخسائر خالل  .10وحقائب النظافة والصحة العامة وخزانات المياه والمالبس

فما هي  مليون نسمة. 1.4كيلو متر مربع، وعدد سكانها  360شهر في منطقة تبلغ مساحتها فقط 

 دالالت هذه البيانات فيما يتعلق بخصوصية صنع السياسات في األراضي الفلسطينية؟
 

 فأولوية. طارئةال االحتياجات تلبية إلى الدائم واالنشداد التنموي، التخطيط فرص ضعف على تؤكد: أوال
 .لهم قاءالب مقومات وتوفير المتضررين، إغاثة والدولية االقليمية واألطراف الفلسطينية السلطة

 دوداح يضع وبالتالي المفترضة، التنموية للعملية الرئيسية المفاتيح في االسرائيلي االحتالل يتحكم: ثانيا
 تجعل الحتاللا إجراءات أن كما. االجتماعية السياسات فيها بما المجاالت، كافة في الممكنة للسيسات

 أي) دائمة ةحال وهذه االحتالل، يصنعها لتيا الكارثية الخسائر تعويض المانحين السلطة أولويات من
 (.المحتلة الفلسطينية األراضي واقتصاد التحتية للبنى المنهجي التدمير

 مدى وأظهر ،الفلسطينية الساحة في االنقسام حالة من غزة قطاع على االسرائيلي العدوان عمق: ثالثا
 خالل من تضحي وهذا. الفلسطيني المجتمعو الفلسطينية القضية على االنقسام هذا يمثلها التي الخطورة

. غزة إعمار ةاعاد وآليات االحتياجات، تقدير آليات حول حاليا الفلسطينية الساحة تشهده الذي الجدل
 غربية،ال الضفة في األعمال تسيير حكومة بين السياسي الصراع في االعمار إعادة عملية وتوظيف
 صنع في ةالشراك دائرة توسيع امكانيات من كبيرة درجةب يحد االنقسام وهذا. غزة في حماس وحكومة

 .وتنفيذها السياسات
 موقف لمقاب الفلسطيني، الموقف ضعف على غزة إعمار إعادة آليات حول الدائر الجدل أكد: رابعا

 بعامل ،كبيرة درجة إلى الفلسطيني، المجتمع في السياسات رسم فرص ارتهان يعني وهذا المانحين،
 .والدولية االقليمية لتوافقاتوبا التمويل،

 

                                                      
% من مجموع 14نسبته  األف منزل، أي م 21تشير تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني أن عدد المنازل التي تضررت  9

 العدوان ءجرا غزة قطاع في األولية االقتصادية الخسائر. 2009لفلسطيني، منازل قطاع غزة )الجهاز المركزي لالحصاء ا
 اإلسرائيلي(.

 اعتمدت خسائر قطاع غزة على تقارير:  10

زي جهاز المركعن ال )تقارير دورية(. والتقديرات األولية الصادرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم الـمتحدة )أوتشا(
 وتقرير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.لالحصاء الفلسطيني، 
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لى عروضة من ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن حالة تقطيع األوصال التي نتجت عن القيود المف 
عكاسات ها انلالحركة والتواصل بين مناطق الضفة الغربية، وكذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة كان 

طقتين رة منالوطنية الفلسطينية مسئولة عن إدا مباشرة على اإلدارة العامة الفلسطينية.  فالسلطة
ات ر الوزارا يجبمتجاورتين )الضفة الغربية وقطاع غزة( يعاق فيهما وبينهما التنقل إعاقة شديدة.  وهذ

، ويقلل كاليفوالهيئات الحكومية على إنشاء بنى متوازية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزيد الت
ل لتواصاعف صعوبة توحيد النظم القانونية واإلدارية. كما أن غياب الكفاءة البيروقراطية ويضا

ية الجغرافي يخلق تجمعات بالغة في الصغر ال تتلقى عادة ما يكفي من خدمات السلطة الوطن
من  غيرهاالفلسطينية.  وتطور هذه التجمعات إستراتيجيات تأقلم، تعيدها إلى الروابط األسرية و

 در الدعمن مصامم الخدمات االجتماعية والعمل مع المنظمات األهلية وغيرها العالقات التقليدية لتقدي
تعيق  لتنقلاالدولي بشكل ثنائي لتحسين الخدمات والبنية التحتية. كذلك فإن القيود المفروضة على 
اسات غة سيالتعاون والتنسيق بين المؤسسات الفلسطينية، وتحّد من آفاق المشاركة المحلية في صيا

مجها ذ براة المركزية وخططها، وتقلل من قيام الوزارات المركزية في تقديم خدماتها وتنفيالحكوم
 بمهنية وشفافية.  

 
خاصة  من ناحية ثانية، تتميز الحالة الفلسطينية بحضور فعال ونشط لمؤسسات المجتمع المدني،

لها ية ولسلطة الوطنالمنظمات غير الحكومية منها، فوجود العديد من هذه المنظمات سابق لوجود ا
ر. لجمهوتجربة طويلة في العمل المجتمعي والقدرة على التكيف مع الظروف الصعبة والتواصل مع ا

حت تكما أن تاريخ هذه المنظمات ودورها الوطني والمتمثل في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
 األعباء تراكمالحكومية، و االحتالل قبل اتفاقيات أوسلو وبعدها، وحالة الضعف الذي تعيشه المؤسسات

زاد في وظمات الملقاة على عاتقها لالستجابة لحاجات المواطنين المتزايدة، قد عزز من قوة هذه المن
سات ر مؤساتساع الهامش الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في التأثير على الفعل التنموي، وأجب

 عترافستويات، رغم عدم ترددها في االالسلطة الوطنية على التعامل والتنسيق معها على عدة م
 بالشراكة في التخطيط ورسم السياسات.  

 
شكها التكي يعي أما على المستوى المجتمعي، فتتميز التجربة الفلسطينية بتأثرهكا بواقكع الشكرذمة المجتمعيكة

ل ودو والتي تعتبكر حالكة فريكدة فكي المنطقكة أيضكا. فقكد أصكبح يتكوزع المجتمكع الفلسكطيني علكى كيانكات
ومجتمعككات صككغرى متعككددة نتيجككة للحككروب المتواليككة وسككيطرة االحككتالل اإلسككرائيلي علككى جككزء مككن 

. وقككد تعككززت الشككرذمة 1967ومككن ثككم سككيطرته الكاملككة علككى بككاقي فلسككطين عككام  1948فلسككطين عككام 

بعض، االجتماعية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي أدت إلى فصكل المكدن والمحافظكات عكن بعضكها الك
وت هيك عن فصل وعزل القدس وكذلك قطاع غزة عن الضفة الغربية. أدى هذا الوضع إلى بروز تفكانا

تبعككا كبيكر فككي األوضككاع االجتماعيككة واالقتصككادية لكككل منطقكة تبعككا لطبيعككة الحصككار المفككروض عليهككا و
 للظروف السياسية والعسكرية الخاضعة لها.

 
قد تأسيس ع كانيةفاق التخطيط والعمل التنموي وتعيق إموهذا له عدد من النتائج السلبية التي تحد من آ

 اجتماعي وتعرقل اإلصالح وتعزيز مؤسسات الحكم الرسمية، ومنها:
 

 لخاصة، مة واتراجع قيم المواطنة )على المستوى الوطني( والمهنية واالستقالل في الحياة العا
سياسات لي للي، وتوليد الدعم المحيحد بشكل متزايد من إمكانية تدعيم "العقد االجتماعي" الفلسطين

 الوطنية وإستراتيجيات التنمية، ويجعلها أمراً غير واقعي.

  تأثر السياسات وغيرها من القرارات ذات العالقة بتخصيص الموارد )مثل تخصيص
 األسرية روابطالموازنة، وقرارات المشاريع التنموية( في مؤسسات السلطات الفلسطينية بقوة دائرة ال

 عها، وغيرها من العالقات التقليدية.واتسا
 تزايدتسيطر قوى الضغط االجتماعية التي تشكلت متمحورة حول الروابط التقليدية بشكل م 

، نسويةعلى المجموعات الديمقراطية في المجتمع المدني )مثل النقابات العمالية، والحركات ال
ن مناصرة مة والية التخصصية ألداء الحكوموالمؤسسات األكاديمية(، ما يحد من إمكانية المتابعة المهن

 أجل التغيير.
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في  ناجحةإن خصوصيات التجربة الفلسطينية هذه، ال تعني غياب إمكانية االستفادة من التجارب ال
سمي لى راتحقيق التنمية الشاملة ورسم السياسات االجتماعية المتكاملة. بل على العكس، ينبغي ع

ة ة الناجحلدوليين التفكير بشكل مبدع وخالق في كيفية مواءمة التجارب االسياسات التنموية الفلسطيني
د ن القواعمعديد مع الواقع الفلسطيني لتحقيق االستفادة منها. وال شك بأنه رغم االختالفات، فهناك ال
ب جا لتجارف نتاالعامة المشتركة التي تربط كافة التجارب التنموية فيما بينها كونها في نهاية المطا

 اجتماعية وإنسانية عامة. 
 

في هذا السياق ساهمت دراسة التجارب التنموية حول العالم في تشكيل مفهوم السياسات االجتماعية 
المتكاملة، وهو أشبه بالنموذج المثالي الفيبري، الذي عملت على تطويره وتبنيه اللجنة االقتصادية 

م أو النموذج على ثالثة محاور رئيسة متكاملة واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(. يركز هذا المفهو
ومتداخلة، شكلت بالنسبة لنا المعايير المرجعية لتقييم الخطط التنموية الوطنية الفلسطينية والسياسات 

 :11االجتماعية التي شملتها. هذه المحاور هي 
 

 رؤية واضحة للسياسات االجتماعية: -أوال
 لمواطنينافة االمتكاملة من مبدأ العدالة االجتماعية بين ك تنطلق الرؤية في السياسات االجتماعية 

رجو ة الموالفئات االجتماعية على أساس حقوق المواطنة. وهي تحدد التوجهات واألهداف االجتماعي
ل، نموية ككة التتحقيقها في إطار التنمية االقتصادية. لذا تعتبر السياسات االجتماعية جزء من العملي

ة في أي لوطنيامل مع األهداف االقتصادية والسياسية التي تحددها الرؤية التنموية حيث تتفاعل وتتكا
من  ي جزءبلد. فهي ليست نظاما أو آلية لرعاية بعض المحتاجين والفئات المهمشة فقط، بقدر ما ه

ر أن اعتبانظام تنموي سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل يهدف إلى الرفاه االجتماعي للمواطنين ب
 تنمية عملية تاريخية تنبع من المجتمع وتستهدفه أساسا. ال
 

فكما جاء في أحد تقارير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا حول تكامل أهداف الرؤية 
الهدف من التنمية المجتمعية هو تغيير المجتمع، بواسطة المجتمع، ومن أجل المجتمع. وهي :" التنموية

كن ال مفر منها، وال بد أن يشارك فيها الجميع وأن تكون منسقة تنسيقا جيدا، عملية شاملة، ومعقدة، ل
ألن سياسات التنمية يجب أن تكون متكاملة، وألن هذا التكامل يخدم أهدافا متعددة، منها هدفان لهما 

تعزيز التناغم والتعاضد بين  -تحسين الكفاءة، بتجنب التكرار والتضارب. ب -أهمية خاصة: أ
ت حتى يصبح الكل شيئا أكبر من مجموع األجزاء. ويمكن تحقيق التكامل على أربعة السياسا

التكامل بين  -1مستويات، اثنان منها خارجيان، واثنان داخليان. أما المستويان الخارجيان فهما: 

تكامل إحدى السياسات في  -2مجاالت السياسات مثل المجاالت االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، و

التكامل بين  -1مجال بعينه مع غيرها من السياسات في نفس المجال. وأما المستويان الداخليان فهما: 

بين السياسة كما هي مكتوبة على الورق وبين  ماالنسجا -2العناصر المختلفة ضمن سياسة بعينها، و

 12تنفيذها في الواقع العملي."
  

ياسية ة السواضحة مبنية على وعي والتزام القياد من ناحية أخرى، تشترط هذه الرؤية إرادة سياسية
ة تعمل حديث بأهمية ودور السياسات االجتماعية في العملية التنموية ككل. كما تتطلب هياكل مؤسسية

 وفق أنظمة الحكم الصالح والشفافية.  
 

التكامل بين كما تقدم هذه الرؤية آليات لتحليل السياسات واالستراتيجيات الضرورية لتحقيق التوازن و
األهداف التنموية االقتصادية )النمو االقتصادي( من جهة، واألهداف التنموية االجتماعية والسياسات 

                                                      
11 ESCWA, Integrated Social Policy Report II: From Concept to Practice, 2008. (Electronic version). 
(Retrieved from http: //  www.escwa.un.org) 

عية متكاملة في الدول العربية: إطار وتحليل مقارن، مصدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، نحو سياسات اجتما 12

 .16مذكور، ص
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والبرامج المرتبطة بها ومخرجاتها من جهة أخرى. وغالبا ترتبط األهداف االجتماعية بسياسات 
لمجتمع، لذلك تقدم هذه الرؤية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الرفاه االجتماعي لكافة شرائح وفئات ا

آليات لرصد وتحديد النتائج غير المرغوبة التي تصاحب غالبا النمو االقتصادي، انطالقا من مبدأ 
المساواة االجتماعية والتنمية البشرية. كما تشترط هذه الرؤية مشاركة األفراد والجماعات في عملية 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 

 افق التشاركي: التو -ثانيا
ن بما أوبما أن العملية التنموية هي عملية شاملة تصيب كافة األفراد والجماعات في المجتمع، 

شمله ة، بما تتنمويالسياسات االجتماعية المتكاملة تستهدف المجتمع بأكمله، فال بد من أن تبنى الخطط ال
فرادا على مشاركة المواطنين أمن أهداف وسياسات وبرامج، من خالل التوافق المجتمعي القائم 

ي خول فوجماعات، لضمان تمثيل احتياجاتهم ومصالحهم وتوجهاتهم بشكل سليم. لذلك ال بد من الد
هداف ل األعملية واسعة من النقاش والتفاوض بين كافة المواطنين والجماعات للتوصل إلى توافق حو

حلية والم ا، في ضوء المحددات الوطنيةالتنموية والسياسات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة به
قبلية ة والمستلحاليوالعالمية التي تواجه المجتمع. كما ينبغي التوصل إلى تقدير ودعم تشاركي للتكاليف ا

عات الجماوالتي ستدفعها المكونات المجتمعية المختلفة، كالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 
ة هيمنة مكانيإحهم. االستمرار في ترسيخ مبدأ المشاركة يخفف من المختلفة الممثلة للمواطنين ولمصال

تمعي اجتماعية على منافع ومخرجات العملية التنموية، ويؤسس لتوازن مصلحي مج-نخب اقتصادية
 والستقرار قائم على عقد اجتماعي فاعل.  

 
 التنفيذ: -ثالثا

ي إطار دمة فة المتكاملة عن تلك المقتختلف الخدمات المقدمة للجمهور في إطار السياسات االجتماعي
عية جتمابرامج الخدمة االجتماعية والمساعدات العامة. فالخدمات المقدمة في إطار السياسات اال

وق اعية وحقالجتماالمتكاملة تتم في إطار متكامل مع االعتبارات االقتصادية ومنطلقة من مبادئ العدالة 
سباب .  لذلك من المفترض أن تعالج هذه السياسات أاإلنسان ومنح الفرص بشكل متساوي للجميع

ياق في س التهميش االجتماعي والفقر والبطالة من خالل تعديل كامل للنظام االقتصادي االجتماعي
 منح كافةلزمة تحقيق العملية التنموية المرجوة. ولذلك ينبغي تأمين المصادر المالية والمؤسسية الال

فاعلة كة الهم أو أعراقهم أو ظروفهم الجسدية، فرصا متساوية للمشارالمواطنين، بغض النظر عن جنس
افة لة لكفي المجتمع وفي العملية التنموية والرفاه المرتبط بها. وال شك بأن ضمان مشاركة فاع

يز نين وتعزلمواطاالمواطنين في العملية اإلنتاجية والتنموية الشاملة يصبح ممكنا من خالل تمكين كافة 
عيا. ا واجتماثقافيولمهنية والتعليمية والجسدية، لالستفادة فعليا من الفرص المتاحة اقتصاديا قدراتهم ا

 واحدا ية كالمن هنا تصبح السياسات القطاعية الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصاد
 متكامال. 

 
معكايير محكددة لتقيكيم تجكارب رسكم  باإلضافة لهذا النموذج السياساتي االجتماعي التككاملي الكذي يقكدم لنكا

السياسككات ومككدى نجاعتهككا فككي تحقيككق التنميككة االجتماعيككة. هنككاك أيضككا االلتزامككات والمواثيككق الدوليككة 
الصادرة عن هيئة األمم المتحدة والتي تشكل أيضا مرجعيات هامة لتقييم السياسات االجتماعية وأهكدافها 

ال، االلتزامات العشرة التي حكددت فكي مكؤتمر القمكة العكالمي ومدى تقدم الدولة لتحقيق هذه األهداف. فمث
رئككيس دولككة  117بلككدا و 186وحضككره  131995للتنميككة االجتماعيككة الككذي عقككد فككي كوبنهككاغن عككام 

وحكومة، تشكل بالنسبة لنا مرجعية هامة  لتقييم السياسات االجتماعيكة فكي فلسكطين.  وقكد ارتككزت هكذه 

                                                      
 -3أحد األهداف األساسية للسياسة العامة.  دعم العمالة الكاملة باعتبارها  -2القضاء على الفقر .  -1هذه االلتزامات العشرة هي:  13

 -5لرجل والمرأة.  اتحقيق المساواة واالنصاف بين  -4ها. تشجيع التكامل االجتماعي القائم على تعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايت
تهيئة  -7تكيف الهيكلي. كفالة إدراج أهداف التنمية االجتماعية ضمن برامج ال -6اإلسراع بخطى التنمية في أفريقيا والدول النامية. 

ميع على قدم المساواة من تمكين الج -8الجتماعية.بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن السكان من تحقيق التنمية ا

أو باستخدامها على /وزيادة الموارد المخصصة للتنمية االجتماعية زيادة كبيرة  -9الحصول على التعليم والرعاية الصحية األولية. 

 تحدة.ق األمم المتعزيز التعاون من أجل التنمية االجتماعية عن طري -10نحو أكثر كفاءة لتحقيق األهداف المنشودة. 
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تكامليككة، رغككم غمككوض معنككى السياسككات االجتماعيككة التككي قدمتككه لنككا. االلتزامككات علككى رؤيككة اجتماعيككة 
فأحيانا يستخدم مفهوم السياسكات االجتماعيكة لإلشكارة إلكى السياسكات المتعلقكة بكبعض القطاعكات وأحيانكا 
يستخدم لإلشارة إلى سياسات عامة، تتعلق مثال بالعدالة، والمشاركة أو االندماج االجتمكاعي. إال أن هكذه 

مات العشرة قد شملت أبعادا متعددة ومتكاملة للسياسات االجتماعية، وشكل انعطافا هاما من حيكث االلتزا
 كونه توافقا دوليا في مجال فهم التنمية االجتماعية وأبعادها المتعددة. 

 
تدامة نميكة المسكوجاء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ليعيد التأكيد على ضكرورة تقويكة أرككان الت
لمحلكي الصكعيد ا المترابطة والمتداعمة وهي، التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية وحماية البيئة، على

 والوطني واإلقليمي والدولي. 
 

 إلنمكائي منكذاتقارير التنمية البشرية الصادرة سكنوياً عكن برنكامج األمكم المتحكدة شملت وفي هذا السياق، 
المشكاركة ك، تنميكة البشكرية والسياسكات االجتماعيكة المرتبطكة بهكا لل ةً هامكمعكايير مرجعيكة  1990العام 

ق وتحقيكيئكة، والنمو االقتصادي وحقوق اإلنسان والحكم الصالح, والعولمة ومكافحة الفقكر والبالمجتمعية 
المعرفكة و ،االجتمكاعيالنكوع المساواة بين الرجال والنساء ومدى حساسية السياسات االجتماعيكة لقضكايا 

سكككة توسكككيع خيكككارات البشكككر فكككي إطكككار الممار، وك واإلنتكككاج واألمكككن والتكنولوجيكككا الحديثكككةواالسكككتهال
 الديمقراطية الشاملة.

 
ديكدة، كونكه التكي أعلكن عنهكا فكي مسكتهل األلفيكة الج -األلفيكة لألمكم المتحكدة-التنميكة كذلك وفكرت أهكداف 

و تحقيكق المستوى الفلسكطيني نحك التزاما دوليا ويشمل فلسطين، مرجعية لقياس مدى التقدم الحاصل على
بحقككوق  األهككداف المحككددة فككي اإلعككالن، وأهمهككا تحقيككق العدالككة االجتماعيككة علككى نحككو شككامل، وااللتككزام

ه مكا قكدم هكذك. تحقيكق المسكاواة بكين الرجكال والنسكاءوتمكين النساء والفئات المهمشَّة األخرى اإلنسان، و

يض وأهمهكا هكو إنقكاص الفقكر إلكى النصكف، وتخفك 2015اإلعالن أهدافا محكددة ينبغكي بلوغهكا فكي عكام 

اسكب لفيكة للتنوفيات الطفولة وتزويد كل أطفال العالم بالتعليم. وال شك أن هناك حاجة لتوطين أهكداف األ
وتحقيكق  مع الواقع الفلسطيني والذي يكأتي علكى رأس أولوياتكه تحقيكق االسكتقالل والتحكرر مكن االحكتالل

 لوحدة الوطنية.األمن للمواطنين وتحقيق ا
 

ن ، وإعككال1968أمككا علككى المسككتوى الفلسككطيني، فقككد شكككل ميثككاق منظمككة التحريككر الفلسككطينية العككام 

اسكية لتقيكيم ، والقانون األساسي، والخطط التنموية الوطنية الفلسطينية مرجعيات أس1988االستقالل عام 

 لة.ة المتكاممية والسياسات االجتماعيالتجربة التنموية الفلسطينية من حيث مدى التزامها بمعايير التن
 

ياسات ق السفي هذا السياق تم تقييم التجربة الفلسطينية في مجال التنمية االجتماعية ورسم وتطبي
ن ألخذ بعيا بد االجتماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية. وال

امتدت  ينية،حلتين أساسيتين بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطاالعتبار أن هذه التجربة قد مرت بمر
ية عام ية الثانلسطينالمرحلة األولى منذ بداية نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى بداية االنتفاضة الف

لمنطق وراء .  وا2008نهاية عام   . أما المرحلة الثانية فقد امتدت طوال سنوات االنتفاضة حتى2000

سلطة مر المين آللية بناء السياسات في السلطة الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني مرتبط بعهذا التز
تبط نه مرأوتطور خبراتها وتجاربها تدريجيا في مجال البناء المؤسساتي والتخطيط والتنفيذ. كما 

د خالل الذي سابالمناخ السياسي الذي تعمل من خالله المؤسسات الفلسطينية، فالهدوء السياسي النسبي 
 لية بناءلى عمعالمرحلة األولى من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية، وتواصل العملية السلمية قد أثر 

 اجهاتالمؤسسات ورسم السياسات بشكل مختلف تماما عما ساد في المرحلة الثانية حيث كان للمو
على  أثرت غير مؤاتيةالعسكرية واإلجراءات القمعية اإلسرائيلية دورا كبيرا في خلق بيئة تنموية 

 مضامين وآليات إعداد السياسات االجتماعية ووسائل تنفيذها.
 

يرصد هذا التقرير ويشخص التجربة الفلسطينية في صنع السياسات االجتماعية بالتمييز والمقارنة بين 
على  هاتين المرحلتين من خالل التركيز على المحددات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أثرت

مضامين وآليات صنع وتحقيق السياسات االجتماعية في كل من المرحلتين. ومن خالل رصد التحوالت 
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التي جرت على الواقع االجتماعي. ومن خالل رصد مسارات السياسات العامة في األراضي 
سادت في الفلسطينية بالتركيز على طبيعة السياسات االجتماعية ومدى تكاملها مع الرؤى التنموية التي 

كل مرحلة. وتحديد المعايير االجتماعية التي تتبناها المؤسسات الحكومية في صياغتها للسياسات 
االجتماعية ومدى استنادها فعليا إلى مفاهيم حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص للجميع أم إلى مفاهيم 

ليات المتبناة لرسم هذه اإلغاثة وتوفير بعض الحاجات الخدماتية. كذلك يرصد هذا التقرير الطرق واآل
السياسات االجتماعية والخطط. وأخيرا يعالج آليات رسم السياسات االجتماعية من خالل تحليل آليات 

 التنسيق والرصد والتقييم للمشاريع والبرامج المنفذة في إطار السياسات االجتماعية.
 

 هايةن غزة في قطاع على السرائيليا العدوان انجز قبل وال بد من اإلشارة هنا إلى أن هذا التقرير قد
 لتعاملل تسعى التي الوطنية الخطط لمعالجة فرصة هناك تكن لم لذلك ،2009 عام ومطلع 2008 عام

 العدوان ثارآ مع الفلسطيني التعاطي تجربة أكدت ذاته السياق ولكن في. االسرائيلي العدوان آثار مع
 الفلسطينية نيةالفلسطي التجربة محددات على وأكدت هة،ج من للتقرير الرئيسية االستنتاجات االسرائيلي

 .أخرى جهة من وتنفيذها السياسات رسم مجال في
 

ال سطيني، والفل كما ال بد من التنويه هنا إلى أن هدف هذا التقرير ليس رسم سياسات اجتماعية للمجتمع
بة لى التجرناء عجتمع المدني بتقييم فعالية وكفاءة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمات الم

ه ، بمضمونتقريروالمعرفة الخاصة بكاتب هذا التقرير أو الجهة المنسقة والمبادرة له. بل يعكس هذا ال
ى فت إلومنهجيته، النتاج المعرفي الناقد والموضوعي لعملية بحثية وتشاورية جماعية طويلة هد

 ياساتتجربة الفلسطينية في مجال رسم السالخروج بصورة واضحة حول عناصر القوة والضعف في ال
فترض ن المماالجتماعية منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، من حيث مضامين هذه السياسات التي 

طر واأل أن تعكس التوجهات التنموية والفلسفة االجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وطبيعة اآلليات
اسية ياسات ومتابعتها مستقبال، في ظل ظروف سيوالوسائل التي طورت تدريجيا لتحقيق هذه الس

ولى ة األمتغيرة وغير مستقرة. وال شك بأن تقييم هذه التجربة بشكل منهجي وموضوعي يعتبر الخطو
ي ت التالتي ال بد منها لتطويرها الحقا، من خالل الوصول إلى مجموعة من التوصيات والمقترحا

الصته خا في ية التنموية والتي يعكسها هذا التقرير أيضتقدمها الجهات المختلفة الشريكة في العمل
 وتوصياته.

 منهجية إعداد التقرير -3

 
فة، لمختلاحرص هذا التقرير، منذ البداية، بأن يكون تعبيرا عن التوجهات المجتمعية الفلسطينية 

ورا في دلها  لالستفادة من كافة الخبرات األكاديمية والسياسية والعملية ذات االختصاص، والتي كان
ك اعتمد نية. لذلفلسطيرسم السياسات التنموية الفلسطينية أو تنفيذها أو نقدها منذ نشوء السلطة الوطنية ال

جتمع ء المهذا التقرير على المشاركة الواسعة لمجموعات من المسئولين الحكوميين والخبراء ونشطا
رير قبل التق ا في نقاش مسودات خطة هذاالمدني واألكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص الذين شاركو

. الدراسة ة خطةالبدء بإعداد الدراسة. ولهذا تشكلت اللجنة التوجيهية التي قدمت مالحظاتها على مسود
من  كما تم عقد ثالثة ورشات عمل للخبراء في الضفة الغربية وقطاع غزة شارك فيها العشرات

لخطة. اودات اعية واالقتصادية والسياسية لمناقشة مسالخبراء الفلسطينيين وذوي االختصاصات االجتم
لتي ات ذاتها لهيئااوبعد االنتهاء من إعداد المسودة األولية لهذا التقرير تم طرحه مرة أخرى للنقاش مع 

 تم ذكرها أعاله لالستفادة من المالحظات. 
 

رات لمؤشاء لمراجعة اكذلك تم جمع عدد كبير من البيانات اإلحصائية من الجهاز الفلسطيني لإلحص
لضفة في ا ذات العالقة بالسياسات االجتماعية القطاعية المختلفة والواقع االجتماعي واالقتصادي

 الغربية وقطاع غزة.
 
كما تم جمع عدد كبير من الخطط القطاعية والبيانات والوثائق القيمة من المؤسسات والوزارات  

نذ تأسيسها. لكننا اضطررنا أيضا، وبسبب النقص في الحكومية التي تتعلق باستراتيجيات عملهم م



 12 
 

الوثائق الحكومية وضعف عملية التوثيق في المؤسسات الفلسطينية، من اللجوء إلى المقابالت مع ذوي 

 15الخبرة والمسئولين الذين عملوا أو ما زالوا يعملون فيها، حيث تم مقابلة ما يزيد عن 

مساعدين ومستشارين، للتعرف على بعض مناحي التجربة  موظف/موظفة، منهم مدراء عامين ووكالء
 الفلسطينية في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع االجتماعية المختلفة خالل السنوات الماضية.

 
فادة ة، لالستلعالقاتم مراجعة عدد كبير من التقارير والمواثيق الدولية والوثائق المحلية والعربية ذات 

ييم عايير تقكلت مشدولية والعربية، ولتحديد المالمح المرجعية للسياسات االجتماعية التي من التجارب ال
 التجربة الفلسطينية في رسم السياسات االجتماعية في فلسطين.   

 
محككددات رسككم وتنفيككذ السياسككات  الفصللل األوليشككمل هككذا التقريككر سككتة فصككول أساسككية، حيككث يككدرس 

تكي أثكرت نية. ويرككز علكى العوامكل الموضكوعية والذاتيكة المتداخلكة الاالجتماعية في األراضكي الفلسكطي
ثير كبيكر على التجربة الفلسطينية فكي التخطكيط التنمكوي ورسكم السياسكات االجتماعيكة والتكي ككان لهكا تكأ

 ، فيعكالجالفصلل الثلانيعلى مضامين وتوجهات السياسات االجتماعية وآليات تحقيقها واستمراريتها. أما 
 نطلكق منهكاقتصادي االجتماعي في األراضي الفلسطينية حيث يشككل هكذا الواقكع الخلفيكة التكي تالواقع اال

 ، فيرصككد ويحلككل مضككامين السياسككاتالفصللل الثاللل  عمليككة صككناعة السياسككات وتحديككد أهككدافها. أمككا
حلكة مر ة خكاللاالجتماعية الحكومية التي نفذتها أو تعد لتنفيذها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفك

لكف لعامكة ومختاتحلكيال لكيفيكة إقكرار السياسكات  الفصلل الرابل ما قبل االنتفاضة الثانيكة وخاللهكا. ويقكدم 
سككات فيرصككد آليككات تنفيككذ السيا الفصللل الخللام آليككات السياسككات االجتماعيككة ووسككائل تحقيقهككا. أمككا 

لنكي جكرى اعينة من البكرامج االجتماعية، وطرق وآليات متابعتها، وتقييم أدائها من خالل رصد وتحليل 
ملخصككا   الفصللل السللادتنفيكذها فككي القطاعككات االجتماعيككة المختلفككة، أو هككي قيككد التنفيككذ.  وأخيككرا يقككدم 

 طين.ألهم النتائج وجملة من المقترحات والتوصيات العامة حول رسم السياسات االجتماعية في فلس
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 الفصل الثاني

 في األراضي الفلسطينية محددات رسم وتنفيذ السياسات االجتماعية

 
اتية والذ تأثرت التجربة الفلسطينية في رسم السياسات االجتماعية بجملة من العوامل الموضوعية 

جهات ن وتوالمتداخلة التي تميزها عن باقي دول المنطقة. األمر الذي كان له أثر كبير على مضامي
لتجربة لساسية أال بد من دراستها كمحددات السياسات االجتماعية وآليات تحقيقها واستمراريتها والتي 

اسية، زم أسرالفلسطينية في مجال رسم السياسات االجتماعية. يمكننا تقسيم هذه العوامل إلى أربعة 
اءات ، اإلجرالتاريخية التي ما زالت تلقي بثقلها على الواقع الفلسطيني –وهي: العوامل السياسية 

اع غزة، ة وقطي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربيالعسكرية والسياسات اإلسرائيلية الت
يئة ي البفطبيعة النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية الناشئة عنه، وأخيرا التحول 

 االجتماعية والثقافية في األراضي الفلسطينية.
 

 واق  الفلسطيني التاريخية التي ما زالت تلقي بثقلها على ال-أوال: العوامل السياسية

 

 التهجير القسري والحروب المتواصلة: -1

إن عملية التهجير القسري وما نجم عنها من اقتالع وتشكريد لمكا يزيكد عكن نصكف الشكعب الفلسكطيني قكد 
وحتكى اآلن.  1948طبعت بطابعها الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني منذ عام 

جربكة السياسكات االجتماعيكة فككي فلسكطين االنطكالق مكن خلفيككة مكا تعكرض لككه لكذا تسكتدعي أيكة دراسككة لت
الشعب الفلسطيني من نفي جماعي عن أرضه وتشرذم متواصكل لمجتمعكه واحكتالل عسككري واسكتيطان 
ومصادرة أراضي وهكو مكا يلقكي بظاللكه علكى الحيكاة االجتماعيكة الفلسكطينية برمتهكا ويميزهكا عكن بكاقي 

أثرت هذه العمليات على إفقار، وإدامة إفقار فئات واسعة مكن المجتمكع الفلسكطيني. الدول المجاورة . فقد 
كما أنها سكاهمت فكي انكشكاف المجتمكع بأكملكه فكي ظكل غيكاب االسكتقرار السياسكي وبالتكالي االقتصكادي 
واالجتماعي طوال ما يزيد عن قرن من الزمن. فكالواقع الكراهن للشكعب الفلسكطيني، فكي الضكفة الغربيكة 

اع غككزة، كمككا فككي الشككتات، تمتككد جككذوره إلككى السككيطرة االسككتعمارية البريطانيككة علككى فلسككطين ومككا وقطكك
رافقها وتبعها من مشروع صهيوني حرم الشعب الفلسطيني من حقه فكي تقريكر مصكيره ومكا رافكق ذلكك 

 . 14من سلب قهري لحقوقه في التنمية والعدالة والتطور الديمقراطي والثقافي
 

لشككعب المتواليككة التككي شككهدتها فلسككطين والمنطقككة بشكككل عككام إلككى نتككائج كارثيككة علككى لقككد أدت الحككروب ا

كم وقيكام دولكة إسكرائيل حرمكان الشكعب الفلسكطيني مكن الكتح 1948الفلسطيني. فقد نكتج عكن حكرب عكام 

ائحه بموارده الطبيعية والبشرية ومن تشكيل كيانه المستقل، وأضكعف مكن قدرتكه علكى التواصكل مكع شكر
تككه ة المختلفككة ومناطقككه الجغرافيككة التككي أصككبحت مقسككمة وهككو مككا منككع مككن اسككتمرارية تجرباالجتماعيكك

 طكورا. وقكدتالتنموية. فقد فصل سكان المنكاطق الجبليكة الشكرقية عكن المكدن السكاحلية الفلسكطينية األكثكر 
زء لجككألحقككت المنككاطق الجبليككة بككاألردن التككي أصككبحت تعككرف فيمككا بعككد بالضككفة الغربيككة، بينمككا ألحككق ا

واصله مكع تالمتبقي من الساحل الفلسطيني )قطاع غزة( إلى مصر. بذلك فقد المجتمع الفلسطيني إمكانية 
 ن الناحيكةبعضه البعض، وخسر المراكز الساحلية األكثر نموا من الناحية االقتصادية واألكثكر تطكورا مك

ونيككة ة واقتصككادية وقانالثقافيككة واالجتماعيككة، ليتحككول إلككى مجتمككع مككوزع علككى عككدة تشكككيالت اجتماعيكك
 متباينة.

 
لتضع الجزء غير المحتل من فلسكطين تحكت سكيطرة االحكتالل اإلسكرائيلي  1967وقد جاءت حرب عام 

مككع مككا رافككق ذلككك مككن إجككراءات وممارسككات إحتالليككة كضككم القككدس؛ مصككادرة األراضككي واالسككتيطان؛ 

                                                      
 .1998، رام هللا، 1998وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير الفقر   14
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الضككفة الغربيككة وقطككاع غككزة إلككى  تهمككيش وإلحككاق االقتصككاد الفلسككطيني باالقتصككاد اإلسككرائيلي؛ تحويككل
 مخزن لأليدي العاملة الرخيصة وإلى أسواق خاضعة للمنتجات اإلسرائيلية. 

 
وقككد أدت حككرب الخلككيج الثانيككة بشكككل مباشككر وغيككر مباشككر إلككى تخفككيض مسككتويات المعيشككة فككي الضككفة 

لمككوس بسككبب الغربيككة وقطككاع غككزة. فقككد تراجككع دخككل نسككبة غيككر قليلككة مككن األسككر الفلسككطينية بشكككل م
انخفككاض تحككويالت العككاملين فككي دول الخلككيج إلككى ذويهككم، وهجككرة أعككداد كبيككرة مككنهم خككالل وبعيككد تلككك 
الحرب إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وألماكن أخرى بعد أن فقد معظمهم مصادر دخلهم وتعويضكاتهم 

الضكفة الغربيكة وقطكاع ومدخراتهم. وفي الوقت ذاته، تراجعت تحويالت منظمة التحرير الفلسطينية إلكى 
 .15غزة على أثر توقف الدعم المالي من دول الخليج كرد فعل على موقف المنظمة من حرب الخليج 

 
ولكى طينية األوال شك بأن السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية العدوانية التكي ترافقكت مكع االنتفاضكة الفلسك

الضكفة  طينية وتحويلهكا إلكى معكازل، وعكزلوالثانية والمتمثلة بفرض الحصار على القرى والمكدن الفلسك
ف الغربية عن قطاع غزة وتكثيف مصادرة األراضكي واالسكتيطان وإقامكة جكدار الضكم والتوسكع وتجريك

د األراضككي ومنككع العمككال الفلسككطينيين مككن العمككل فككي إسككرائيل واسككتخدام العنككف العسكككري المفككرط ضكك
ى انكشككاف بحكق كافككة فئككات الشككعب الفلسككطيني،  إلككالمكدنيين وفككرض التككدابير العقابيككة الجماعيككة القاسككية 

الممأسسكة  فئات واسعة من الفلسطينيين واعتمادهم المتزايكد علكى مكا تقدمكه شكبكات الحمايكة االجتماعيكة،
ية بشكل وغير الممأسسة، وهو ما أدى إلى مضاعفة األعباء على مؤسسات الرعاية االجتماعية الفلسطين

 مفاجئ ومتسارع. 
 

 لةغياب الدو -2

سكطيني مكن لقد أدى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة إلى حرمكان المجتمكع الفل
لكى إحقه في التنمية وفكي بنكاء مؤسسكات وطنيكة قكادرة علكى تبنكي سياسكات اجتماعيكة واقتصكادية تهكدف 

ة مككين كافكادرة علكى تتحقيق التنمية الشاملة وإلى تطوير شبكة مكن الحمايكة االجتماعيكة الممأسسكة، والقك
يكاب شرائح المجتمكع مكن مواجهكة التحكديات الداخليكة والخارجيكة. وعلكى العككس مكن ذلكك، فقكد ترافكق غ

ة، حيككث مككع فككرض نظككام معقككد للسككيطرة السياسككية والقانونيكك 1967الدولككة الفلسككطينية المسككتقلة بعككد عككام 

طات ، سككل1981المدنيككة منككذ سككنة اكتسككب الحكككم العسكككري اإلسككرائيلي، الككذي تحككول اسككمه إلككى اإلدارة 

قتصككاد واسككعة تككتحكم فككي كافككة منككاحي حيككاة السكككان الفلسككطينيين، والتككي هككدفت بمجملهككا إلككى تككدمير اال
مككع الفلسككطيني وتشككويه بنككاه الهيكليككة مككن خككالل جملككة مككن القككوانين والتشككريعات. وبككذلك خضككع المجت

يكدا تاجيكة تمهقانونية تعمل على هدم بناه اإلنالفلسطيني طوال سنوات االحتالل إلى قوة عسكرية إدارية و
اعيكة إلى اقتالعه الكامل من أرضه وهو ما ساهم في انكشافه وحكد مكن قدراتكه علكى رسكم سياسكات اجتم

 خاصة به.
 

 ثانيا: العوامل السياسية المرتبطة أساسا باستمرار االحتالل وإجراءاته القمعية

عين بة األخذ لتنمينية في رسم السياسات االجتماعية وتحقيق ايم التجربة الفلسطييتستدعي أية محاولة لتق
يطان االعتبار خلفية ما يتعرض له المجتمع الفلسطيني من تشرذم متواصل واحتالل عسكري واست

اف ومصادرة أراضي. فما زالت تؤثر الممارسات االحتاللية على األرض بفرض حالة من االنكش
زنة ة متواوهو ما يعيق إمكانية رسم سياسات اجتماعية وتنمويلفئات واسعة من المجتمع الفلسطيني 

 وشاملة. 
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 اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية: -1

لفلسككطينيين، احربككا شككاملة علككى منككذ انككدالع االنتفاضككة الثانيككة مثلككت اإلجككراءات القمعيككة اإلسككرائيلية لقككد 
لحكرب اونفسيته. وتشمل تفاصيل  ، ونسيجه االجتماعيوبيئتهطالت اإلنسان الفلسطيني، ومصدر عيشه، 

أيلكول  29اإلسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين حصارا شامال ومستمرا وبصورة متواصلة لم تنقطع منكذ 

لكى ، وتقسيم الضفة الغربيكة وقطكاع غكزة إلكى عشكرات المنكاطق المعزولكة، فقكد عمكدت إسكرائيل إ2000

 هكا الريفكي، وعزلكت التجمعكات الريفيكة.عزل المحافظات عن بعضها البعض، وعزلت المدن عكن محيط
ثكار علكى واستخدمت إسرائيل، في حربها الحالية ضد الفلسطينيين، مختلف أنكواع األسكلحة، مكا ككان لكه آ

ؤسسكات وهكو مكا ألقكى بأعبكاء هائلكة علكى م جميع منكاحي حيكاة المجتمكع الفلسكطيني وعلكى بنيتكه التحتيكة
ل سككم السياسككات وأعادهككا إلككى دائككرة متطلبككات العمككالرعايككة االجتماعيككة وعلككى مؤسسككات التخطككيط ور

 . اإلغاثي الطاريء كأولوية تسبق العمل والتخطيط التنموي بعيد المدى 
 

أدت سياسكككات القمكككع والتنكيكككل والحصكككار والعكككزل التكككي مارسكككها، وال يكككزال يمارسكككها، االحكككتالل وقكككد 
واالجتماعيككة كافككة، وبخاصككة  اإلسككرائيلي بحككق الشككعب الفلسككطيني إلككى تحميككل القطاعككات االقتصككادية

القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والرعاية االجتماعيكة، أعبكاء كبيكرة يصكعب التغلكب عليهكا والتعامكل 
ازداد معها. ويمكن القول أن القطاع الصحي من القطاعات األكثر تأثرا بهكذه اإلجكراءات القمعيكة، حيكث 

الحكاالت التكي تحتكاج إلكى رعايكة طبيكة طويلكة المكدى، يوميا عدد الجرحى والشهداء والمعاقين، عدا عن 
إضافة إلى الخدمات الطبية العادية الالزمة ألي مجتمع، ما يخلكق حالكة مكن عكدم السكيطرة وعكدم الكتمكن 

وعدم القدرة علكى التخطكيط ووضكع سياسكات  االحتياجات الصحية والطبية للمجتمع الفلسطيني، ةمن تلبي
عتبككار أن هككذا القطككاع كككان يعككاني مككن تشككوهات وصككعوبات قبككل انككدالع آخككذين بعككين اال طويلككة األمككد،

االنتفاضة، بسبب نقص الموارد ونقص الكادر الطبي الالزم، ونقص المنشآت والمرافق الطبيكة وخاصكة 
 16في التجمعات الريفية، ونقص في بعض التخصصات الطبية المهمة، وغيرها.

 
ت اإلسككرائيلية القمعيككة خككالل االنتفاضككة الحاليككة. فقككد أدت قطككاع التعلككيم سككلبا بفعككل اإلجككراءا كككذلك تككأثر

سياسككات االحككتالل اإلسككرائيلي إلككى تعطيككل الكثيككر مككن المككدارس والكليككات والجامعككات الفلسككطينية أثنككاء 
فترات منع التجول، كما حالت سياسة عزل المناطق والحصار من وصول الكثير مكن المعلمكين والطلبكة 

، األمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالعملية التعليمية برمتها وخاصة فكي إلى مدارسهم أو جامعاتهم
 الضفة الغربية.

 
ني، أضككرارا كبيككرة باالقتصككاد الفلسككطيالعدوانيككة خككالل االنتفاضككة  ألحقككت إجككراءات االحككتاللكككذلك 

د بعكوقد أدى الحصار المفكروض علكى قطكاع غكزة منكذ ثالثكة سكنوات، أي ووضعته على حافة االنهيار. 
عيشكية انسحاب وإعادة انتشار القوات اإلسكرائيلية فكي القطكاع مكن جانكب واحكد، إلكى تكردي الظكروف الم

فة لدرجككة غيككر مسككبوقة فككي القطككاع. وقككد أدى ذلككك إلككى اتسككاع الفجككوة فككي مسككتويات المعيشككة بككين الضكك
مكام أجديكدة  الغربية وقطاع غزة وهو ما ساهم في تعقيد الوضع الفلسطيني، وأضكاف تحكديات وأولويكات

 صانعي السياسات ونشطاء المجتمع المدني والعمل التنموي في األراضي الفلسطينية. 
 

 أثار جدار الضم والتوس :  -2

 2002وعلى صعيد آخر أدى جكدار الضكم والتوسكع الكذي شكرعت ببنائكه الحكومكة اإلسكرائيلية منكذ عكام 

تمكع الفلسكطيني. يمتكد هكذا الجكدار علكى محكيط إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وإنسانية كارثيكة علكى المج

                                                      
حول أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على الذي نفذ في العام األول من االنتفاضة يتبين من مسح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  16

ن اإلصابات م% 3.6% من اإلصابات خلفت إعاقات دائمة، وأن 1.2، أن ما نسبة 2001-لسطينيةواقع الطفل والمرأة واألسرة الف

ة انون من إعاق% من اإلصابات خلفت تشوهات. وأظهرت نتائج هذا المسح أن نسبة األطفال الذين يع2.7خلفت إعاقات مؤقتة، وأن 

لغت نسبة % من مجمل ذوي اإلعاقات المؤقتة، وب28.0ل % من مجمل اإلعاقات الدائمة، وبلغت نسبة األطفا26.0دائمة بلغت 

لفلسطيني، % من مجمل حاالت التشوه في العينة التي شملها المسح )الجهاز المركزي لإلحصاء ا22.0التشوهات بين األطفال 

حفي لإلعالن عن ر الص.  المؤتم2001، مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على واق  الطفل والمرأة واألسرة الفلسطينية. 2001

 النتائج األساسية(.
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الضفة الغربيكة وشكمال مدينكة القكدس ويقكع معظمكه داخكل أراضكي الضكفة الغربيكة. ويعكزل هكذا الجكدار، 

% حتكى شكهر آيكار 56كيلو متر )اكمل االحتالل اإلسرائيلي بناء نحو  723الذي يبلغ طوله عند اكتماله 

لسككطينية عكن سككائر أنحككاء الضكفة الغربيككة أو عككن أراضككيهم (، عككدد كبيكر مككن القككرى الف2008مكن العككام 

الزراعية. واألراضي في هذه المناطق غالبا هي من أكثر األراضي خصكوبة فكي الضكفة الغربيكة، حيكث 
تتوافر فيها مكوارد مائيكة أفضكل مكن سكواها، وتشككل الزراعكة فكي معظكم القكرى المعزولكة مصكدر دخكل 

 .17من مصادر دخلهم األساسي أساسي وهو ما يعني حرمان مئات األسر

 

، ملحقكا أضكرارا 2008تجمعا سككانيا حتكى نهايكة حزيكران  171جدار الضم والتوسع في أراضي  ويمر

تجمعا فلسطينيا خلف الجدار، يتحرك سككانها مكن  14مختلفة بهذه التجمعات. فقد تسبب الجدار في عزل 

فتحهكا. وقكد بلغكت نسكبة مسكاحة األراضكي خالل بوابكات يكتحكم جنكود االحكتالل اإلسكرائيلي فكي مواعيكد 

% مكككن مجمكككوع مسكككاحة الضكككفة 15المصكككادرة والمعزولكككة المرتبطكككة بمتطلبكككات بنكككاء الجكككدار حكككوالي 

 . 18الغربية
 

 المستعمرات اإلسرائيلية -3 

فقككار ومككن أهككم العوامككل التككي سككاهمت فككي إلقككاء أعبككاء هائلككة علككى راسككمي السياسككات االجتماعيككة وفككي إ
ه هكو يني طوال سنوات االحتالل وحرمانكه مكن ثرواتكه الطبيعيكة وخاصكة األرض والميكاالمجتمع الفلسط

 مصادرة األراضي إلقامة المستعمرات اإلسرائيلية عليها.  
 

 144بلغ عكدد المسكتعمرات  2007تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أنه مع نهاية عام 

% منهم يسكنون فكي محافظكة القكدس. 55وطن إسرائيلي، مستعمرة يعيش فيها حوالي نصف مليون مست

% مككن األراضككي الفلسككطينية 61وبككذلك تسككيطر إسككرائيل سككيطرة أمنيككة ومدنيككة كاملككة علككى مككا نسككبته 

 .  19 1967المحتلة عام 

 
منكافس ووتتكون المستعمرات والبنية التحتية التابعكة لهكا مكن نظكام مككاني واجتمكاعي واقتصكادي مضكاد 

س طيني. فقككد توسككعت هككذه المسككتوطنات تككدريجيا بوتككائر متسككارعة خككالل السككنوات الخمككللنظككام الفلسكك
أمين األخيككرة ملتهمككة المزيككد مككن األراضككي لشككق الطككرق االلتفافيككة وبحجككة تككأمين توسككعها الطبيعككي وتكك

الميكاه  حمايتها وتواصلها الجغرافكي مكع المكدن اإلسكرائيلية. ككذلك تكم السكيطرة علكى المزيكد مكن مصكادر
ال إلكى ير وتحسكين بناهكا التحتيكة علكى حسكاب التجمعكات السككنية الفلسكطينية وهكو مكا يكؤدي باإلجمكلتكوف

 زيككادة الضككغط علككى األراضككي ومصككادر الميككاه الفلسككطينية وحرمككان المجتمككع الفلسككطيني مككن مقومككات
ويكة تنموجوده األساسية وهو ما يشكل في المجمل ظروفا معرقلة ألية عملية تخطيط ورسكم للسياسكات ال

 الشاملة.
 

إلجكراءات الفلسكطينية، واسكتمرار ا-وباإلجمال، إن غياب األفق السياسي وتعثكر المفاوضكات اإلسكرائيلية
ل بيكة، وعرقكاإلسرائيلية وحالة عدم االستقرار السياسي، قد أدى إلى هروب االستثمارات المحليكة واألجن

سكككلبا علكككى النمكككو االقتصكككادي  أيكككة إمكانيكككة السكككتقطاب رؤوس األمكككوال مكككن الخكككارج، وهكككو مكككا يكككؤثر
 والمحاوالت التنموية الجارية.

 

                                                      
. نقال عن الصفحة الاللكترونية: 2007(، تقرير عن الجدار الفاصل. القدس OCHAمكتب منسق األمم المتحدة للشؤون االنسانية ) 17

 www.ochaopt.org  30/9/2008بتاريخ. 
ني، مسح أثر جدار الضم والتوسع على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر في التجمعات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي 18

 .www.pcbs.gov.ps. نقال عن الصفحة الالكترونية: 2008 رام هللا،  التي يمر الجدار  من أراضيها،
حول أوضاع وظروف وواقع الشعب الفلسطيني في  5/6/2008حفي في تاريخ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مؤتمر ص 19

 . www.pcbs.gov.ps. نقال عن الصفحة الالكترونية: 1967على نكسة حزيران عام  41الذكرى 

http://www.ochaopt.org/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/


 17 
 

ثالثا: العوامل الذاتية المرتبطة بطبيعة النظام السياسي وتجربة بناء المؤسسات والبيئة 
 االجتماعية الفلسطينية:

 

 طبيعة النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الناشئة عنه: -1

 ربة بناءة وتجماته ومالمحه على كافة مناحي التجربة السياسيلقد أثر النظام السياسي الفلسطيني بس 
سات المؤسسات العامة وعلى  أنماط وآليات رسم السياسات وعلى الكيفية التي مارستها المؤس

.  إن 1994ام الفلسطينية في التعاطي مع الظروف السياسية والتحديات االجتماعية واالقتصادية منذ ع

ء ن ثم نشودة وماريخيا، ونشوء منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها المتعدغياب الدولة الفلسطينية ت
 حيات، قدالصالالسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار اتفاقيات )أوسلو( التي جعلتها منقوصة السيادة و

ي جتماععكس نفسه على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي عانى من إرث صعب وواقع سياسي وا
 ي أصعب. واقتصاد

 
تها ها وثقافوقيم لقد تأثرت مالمح النظام السياسي الفلسطيني بتراث وتقاليد منظمة التحرير الفلسطينية
لبا سلذي أثر مر اوأساليب عملها ومنهجها في إدارة الشأن العام والتعاطي مع االحتياجات المجتمعية. األ

ة لحزبيتغليب العوامل السياسية وا على بناء وعمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تم
اءلة والشخصية على االعتبارات المهنية. وأضعف التقاليد المؤسسية من خالل تهميش نظم المس

 والمحاسبة واإلدارة الحديثة وسلطة القانون. 

 
بين  توفيقكما تأثر هذا النظام باالزدواجية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بضرورة ال

من  لوطنيت بناء مؤسسات الدولة وترسيخ قواعد عملها من ناحية، واستمرار مرحلة التحرر امتطلبا
نموي ناحية ثانية، وهو أربك عملية بناء المؤسسات على أسس مهنية وأعاق عملية التخطيط الت

 وإمكانيات تحقيقها.
 

لبنى لى اي ارتكزت إكذلك تأثرت مالمح هذا النظام بطبيعة الشرائح والنخب السياسية الحاكمة الت
دى إلى ما أ التقليدية في حكمها وإلى شبكة واسعة من عالقات الوالء والمصلحة والجهوية والعائلية
مواطنة ء والإضعاف ثقة األفراد والجماعات بمؤسساتهم الوطنية العامة وبالتالي إضعاف روح االنتما

 لديهم.
 

ائية لصالح السلطة التنفيذية. فقد واجهت السلطة في هذا السياق تم تهميش السلطتين التشريعية والقض
التشريعية الكثير من التحديات، منها: غياب المرجعية الدستورية والقانونية الواضحة لفترة طويلة من 
الزمن، والقيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو وما تالها من اتفاقيات أخرى جعلتها منقوصة 

واإلمكانيات والقدرات للتقرير في اتجاهات رسم وتنفيذ وتقييم  الصالحيات، عدم امتالكها المعلومات
السياسات العامة. وقد عانت السلطة القضائية هي األخرى، من تحديات مماثلة وخاصة هيمنة السلطة 
التنفيذية واتساع صالحياتها وتدخلها في شؤون القضاء وقيامها بالكثير من مهامها ما أدى إلى غياب 

على الحياة العامة وسيادة الشعور بعدم الرضى عن أداء هذه السلطة وبعدم األمان  تأثير هذه السلطة
 . 20والمساواة لدى الشرائح المجتمعية المختلفة

 
من ناحية أخرى، اعتمدت المؤسسات الفلسطينية العامة على المساعدات الخارجية لتمويل مشاريعها 

زداد تأثير هذا الشح في ظل وجود مظاهر اإلسراف وأنشطتها حيث أن الموارد المالية لديها شحيحة. وي
والبذخ وسوء التخطيط وانعدام الشفافية وضعف المشاركة وشيوع قيم ونزعات التكسب غير المشروع. 
ورغم االنعكاسات االيجابية المعروفة للدعم الخارجي، إال أنه قد أدى إلى بروز مظاهر سلبية كثيرة 

                                                      

 . رام هللا. 2004لسطين تقرير التنمية البشرية في ف(. 2004) .مركز دراسات التنمية -جامعة بيرزيت  20
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على الدعم الخارجي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الفلسطينية  أيضا. فقد أدى االعتماد المتزايد
والذي أدى إلى المزيد من التشويش والتعثر في تحديد أولوياتها التنموية وسياساتها االجتماعية 
واالقتصادية العامة. كما أن ضعف الخبرات لدى المؤسسات الفلسطينية الحكومية واألهلية في مجال 

تشتيت جهودها، وتعاظم دور الجهات والمؤسسات خطيط التنموي الشامل، أدى إلى رسم السياسات والت
 الممولة والمانحة في التأثير على الفعل التنموي. 

 
لية ية الداخلسطينلقد فتحت هذه الحالة الباب واسعا أمام تدخل الجهات المانحة في الشؤون السياسية الف

 ؤيتهافلسطينية لفرض أجنداتها السياسية، وفرض روممارسة ضغوط كبيرة على السلطة الوطنية ال
فق لة متالخاصة على العمل التنموي االقتصادي واالجتماعي، في ظل غياب رؤية تنموية وطنية شام

 ميرسالي جتماعاالمؤسساتي النظام في ظل تبعثر عمل العليها من قبل شركاء التنمية األساسيين، و
 والموحد. وغياب التخطيط التنموي الوطني الشامل

 
هلية واأل في هذا اإلطار تركت المساعدات الخارجية تأثيرا سلبيا على شرعية المؤسسات الحكومية 

كل كبير ات بشأمام المواطنين وعلى شرعية برامجها واستقاللها مفهوما وممارسة. فاعتماد هذه المؤسس
ين، لمواطناوالمحاسبة أمام على المساعدات الخارجية سهل عليها إعفاء نفسها من الخضوع للمساءلة 

يذها ة تنفاألمر الذي همش دور الفئات المجتمعية المختلفة في المشاركة في رسم السياسات ومراقب
 وأضعف لديهم روح المواطنة والثقة بهذه المؤسسات.

 

 االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة: -2

 ي حزيرانغزة ف حدث بين الضفة الغربية وقطاعوقد ازداد النظام الفلسطيني تعقيدا بعد االنقسام الذي 

دى هذا أبسبب سيطرة حماس على قطاع غزة وانفصاله شبه التام عن الضفة الغربية. لقد  2007عام 

جتماعية امج ااالنقسام إلى بروز سلطتين متنازعتين تحمالن توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة، وبر
لتام الها شبه انفصاال إلى انقسام المؤسسات الفلسطينية الحكومية ووثقافية متمايزة. كما أدى هذا االنفص

ضفة والمؤسسات الحكومية العاملة في ال تعن بعضها البعض بحيث انقطع التنسيق بين الوزارا
قتها ي منطفالغربية عن مثيالتها في قطاع غزة، وأصبحت تمتثل كل منها لقرارات الحكومة المسيطرة 

 تنموي الفلسطيني الوطني بشكل عام.وهو ما أربك العمل ال
 

ة لكاف وعلى الرغم من استمرار حكومة د. سالم فياض برسم السياسات والتخطيط وإصدار القرارات
غزة.  قطاع األراضي الفلسطينية، إال أن هذه السياسات والقرارات الحكومية لم تعد تطبق فعليا في

 تي ليشملمؤسساود االنقسام الجغرافي والسياسي والويبدو أن هذا االنقسام يتعزز تدريجيا ليتجاوز حد
ة سات وطنيم سياكافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وهو ما يعيق أية إمكانية لرس

 قيقي.اعي حشاملة، ويهدد المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله، ويعرقل أية محاولة لترسيخ عقد اجتم
 

 ى المساعدات الخارجية:االعتمادية العالية عل -3

من التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشوئها هو اعتمادها الكبير على 
المساعدات الخارجية. فهذه المساعدات غير منتظمة ومرتبطة بأجندات سياسية وتنموية ال تتناسب 

من مؤسسات المجتمع المدني، وتحديدا بالضرورة مع األجندة الوطنية. كذلك تعتمد الغالبية العظمى 
المنظمات غير الحكومية على الدعم الخارجي. فاالعتماد على التمويل األجنبي أصبح حالة عامة وهو 
ما أدى إلى زيادة اإلتكالية واالرتزاق للمجتمع الفلسطيني بأسره على مصادر التمويل هذه، وبروز 

يل بغض النظر عن كيفية استثماره وإنفاقه. كما تكمن شرائح اجتماعية منتفعة من استمرار هذا التمو
الخطورة في االعتماد المتزايد على الدعم الخارجي في كون العالقة بين المانحين والشركاء المحليين 
عالقة مباشرة وثنائية، أي أن الكثير من المؤسسات المحلية تنسق بشكل منفرد مع الجهات المانحة، وقد 

عالقة بعد اندالع االنتفاضة الثانية، ومع ضعف التنسيق بين الطرفين الحكومي تعزز هذا النمط من ال
وغير الحكومي، وضعف التنسيق بين مؤسسات الطرف الواحد منها، فإن خطورة العالقة المباشرة مع 
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المانحين تتعزز، حيث أن هذا الحال يؤدي إلى تعدد الرؤى واالستراتيجيات واألولويات التنموية 
ة واالجتماعية، تبعا لمصالح الجماعات المختلفة القائمة على هذه المؤسسات وتبعا لطبيعة االقتصادي

العالقة مع الممولين، وهو ما يعرقل إمكانية التوافق الوطني على رؤية تنموية وطنية وسياسات 
 اجتماعية واقتصادية موحدة.  

 رابعا: التحول في البيئة االجتماعية والثقافية: 

ماعية ة اجتامل اجتماعية بنيوية متداخلة ومرتبطة بعوامل سياسية واقتصادية تشكل بيئهناك عدة عو
ؤسسات ء المذات تأثير أساسي على التخطيط التنموي، ورسم السياسات االجتماعية واالقتصادية، وبنا
ة من عقدبكة مالعامة. قد يكون تأثير هذه العوامل مباشر أو غير مباشر ولكنه بالتأكيد يتفاعل في ش
ن هذه عصلها العالقات الجدلية مع البيئة السياسية واالقتصادية المحيطة بحيث ال يمكننا بسهولة ف
 لي:يالعوامل إال ألغراض التشخيص والبحث والتحليل. ومن أهم مالمح البيئة االجتماعية ما 

 التشرذم االجتماعي والمكاني.  -1

ومجتمعات صغرى متعددة نتيجة لحروب متوالية  يتوزع المجتمع الفلسطيني على تشكيالت اجتماعية

التي  1967التي عزلت قطاع غزة عن الضفة الغربية، وحرب حزيران عام  1948ابتدأت بحرب عام 

عزلت الضفة الغربية عن باقي الدول العربية المحيطة وخاصة األردن والذي أثر سلبيا على وحدة 
نتفاضات وآخرها االنتفاضة الثانية، التي عزلت . ومن ثم توالت اال21النسيج االجتماعي والثقافي

إسرائيل خاللها الضفة الغربية عن قطاع غزة مرة أخرى، وعزلت المحافظات الفلسطينية عن بعضها 
البعض وعزلت المدن عن قراها وهو ما أدى إلى هدم التواصل الجغرافي والمجتمعي، وشرذمة 

ية واقتصادية متناثرة معزولة، األمر الذي أدى إلى المجتمع الفلسطيني إلى مناطق جغرافية واجتماع
تعزيز المحلية بكل ما تمثله من ثقافة تضامنية عصبوية ومؤسسات بطريركية تقليدية وانتماءات 
جهوية. وقد ساهم ذلك في الحد من إمكانية إرساء "عقد اجتماعي" فلسطيني ومن االلتقاء حول 

  إستراتيجية سياسية وتنموية وطنية شاملة.
 

في هذا اإلطار، يالحظ أن الظروف المعيشية واألوضاع الحياتية والسياسية السائدة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة منذ اندالع االنتفاضة الثانية ولد شعورا لدى المواطنين الفلسطينيين باالنكشاف وعدم 

امنيات المحلية كمالذ أخير األمان وهو ما عزز الوعي لديهم، بأهمية العائلة والعالقات القرابية والتض
لتوفير األمن والحماية واالحتياجات األساسية لألفراد واألسر، وهو ما أدى إلى ترسيخ الشرذمة 
االجتماعية، خاصة في ظل غياب الدولة ذات السيادة وضعف السلطة الفلسطينية. فقد أصبحت العائلة 

ية غير الرسمية )الممأسسة وغير الممأسسة( أو الحمولة أو المجتمع المحلي ومن خالل األنشطة التكافل
هي األساس لتدبير الحد األدنى من احتياجات السكان االقتصادية واألمنية، وأصبحت تلك المؤسسات 
االجتماعية الفضاء الذي يدور في فلكه األفراد، والوسيط بينهم وبين العالم الخارجي. وبالتالي تحولت 

لي، إلى المرجعية األساسية لسلوكيات وقيم األفراد في ظل تراجع العائلة أو الحمولة والمجتمع المح
دور مؤسسات السلطة الوطنية التي أصبحت عاجزة عن تقديم الحماية والعون للمواطن خالل الظروف 
السياسية واالقتصادية الصعبة التي سادت في األراضي الفلسطينية منذ اندالع االنتفاضة الثانية. وقد ولد 

اما باإلحباط تجاه المؤسسات الوطنية ما عزز بدوره انسحاب المواطنين إلى عائالتهم ذلك شعورا ع
ومجتمعاتهم المحلية وأدى إلى بروز العديد من المواقف السلبية والالمبالية تجاه القضايا المجتمعية 
العامة، األمر الذي انعكس سلبا على دور الجماعات ومدى مشاركتها في رسم السياسات وأضعف 

اعلية وتأثير الحركات االجتماعية والمؤسسات المدنية في الدفاع عن حقوق المواطنة، وفي تحقيق ف
العدالة والمساواة، وفي تعزيز المشاركة الفاعلة في بلورة رؤيا تنموية وطنية ورسم سياسات اجتماعية 

                                                      
لمزيد من التفاصيل حول التأثيرات االجتماعية النفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة أنظر مقالة: سليم تماري، تحول المجتمع  21

 ة الغربيةوالضف الفلسطيني: التشرذم واالحتالل، في جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنرويجيين، المجتمع الفلسطيني في غزة

 .25-17، ص. 1994والقدس العربية ، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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المؤسسات تستجيب ألولويات الجمهور العريض من المواطنين والفئات المهمشة، ومراقبة أداء 
 . 22الفلسطينية وغيرها من القضايا التي لم تعد تعني الكثير للجمهور ولم تعد جزءا من قيمها وثقافتها

 

 التحول في منظومة القيم االجتماعية. -2

عتبر ي. كما تلجماعاتعتبر القيم االجتماعية القاعدة األساسية لتنظيم العالقات االجتماعية وتشكل الوعي 
عا سطيني تبع الفلتغيير أو ثبات الواقع االجتماعي. وقد تغيرت منظومة القيم في المجتمأساسا في عملية 

 المحلية،وئلية للتحول في البنى االجتماعية الفاعلة فيه، وتحديدا التشرذم في نطاق التضامنيات العا
يام قنذ م والتغير في وتيرة وطبيعة الحراك والفرز الطبقي الذي أصبح واضحا فيه أكثر من ذي قبل

ألمن اغياب والسلطة الوطنية الفلسطينية. وال شك بأن عدم استقرار الظروف االقتصادية والسياسية، 
راتيجية ب استوسيادة الشعور العام باالنكشاف، واإلحساس باإلحباط في ظل فشل التسوية السلمية وغيا

الثقافة ولقيم ارت على منظومة تنموية وطنية وتراجع عملية البناء المؤسساتي، شكلت بمجملها عوامل أث
 السائدة في المجتمع الفلسطيني. 

 
اء إمكانية بن أثر سلبا علىما المواطنة قيم المحلية لدى األفراد أضعف و الوالءات العائليةتعزيز ف

املة موية شة ترسم السياسات وتقود الفعل التنموي في إطار استراتيجية تنفاعلمؤسسات وطنية عامة 
ن مالتي  تراجع دور قيم ومعايير المواطنة كآلية للضبط االجتماعي والردع الداخليووطنية. وقد 

ات تكوينالمفترض أن تعمق االنتماء والوالء واالحترام للمجتمع األكبر، وتعطيه أولوية على ال
 االجتماعية األصغر. 

 
تراجع ية، والفلسطينوترافق ذلك مع تراجع الكوابح والروادع الخارجية الممثلة في السلطة الوطنية 

ع، إذا لمجتمالقوانين التي تمارس قهرا منظما على األفراد والجماعات، كخط دفاع أخير لحفظ كيان ا
ليات ذه اآلهفشلت أو تعثرت آليات الضبط الثقافية والقيمية. فمدى امتثال األفراد والجماعات إلى 

فضل يان المجتمعي القائم هي أالرادعة يتوقف على مدى وعيهم وإحساسهم بأن عضويتهم في الك
سطينية الة الفلي الحفالخيارات الممكنة المتاحة لهم إلشباع حاجاتهم المادية والروحية والرمزية. إال أنه 

وبسبب ضعف مؤسسات الدولة )خاصة التي تعمل في مجال السياسات االجتماعية والرعاية 
ائرية ية والعشلعائلاين بها، تم التوجه إلى القيم االجتماعية( وتراجع هيبة السلطة الردعية وثقة المواطن

دمات ي للخوإلى تعزيز ثقافات تضامنية محلية لتصبح هي المعيل األساسي لألفراد، والمقدم الرئيس
قهم ين بحوالمساعدات في ظل الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة، وهو ما أضعف مطالبة المواطن

في ، وهمش دورهم في المشاركة في عملية صنع السياسات وفي الرعاية من المؤسسات الحكومية
 مراقبة تنفيذها.

 
فجوة اع البالمقابل أدى الحراك والتحول الطبقي السريع في المجتمع الفلسطيني الذي تمثل في اتس

ت د والفئاالجد الطبقية وبروز نخب اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة، وتحديدا بروز شرائح األغنياء
قة الطب ماعية التي تحتكر القوة والنفوذ السياسي ومصادر الثروة االقتصادية، وتضخم حجماالجت

تأثير لى الالوسطى عدديا بسبب تزايد موظفي القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، أدى إ
الية فة االتكع ثقافي أنماط االستهالك السائدة بعد قيام السلطة الوطنية وإلى تبني قيم جديدة تتسامح م

ا على ا سلبوالتسول والكسب السريع والتمركز حول التضامن العائلي والمحلي، وهي قيم تؤثر بمجمله
روح سلوكيات المواطنين بعالقتهم مع مؤسساتهم الحكومية وغير الحكومية، وتتناقض مع قيم و

 سساتي.المواطنة التي من المفترض إشاعتها شعبيا خالل عملية التنمية والبناء المؤ
 

ترافق ذلك مع ضعف المؤسسات التربوية واإلعالمية وبرامج التوعية التي من المفترض أن يقع على 
عاتقها نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنة وتعزيز قيم الوالء للمجتمع ومؤسساته الوطنية. فقد 

التعليمية والتربوية ذات أهملت المؤسسات التربوية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي المواد 
                                                      

مجدي المالكي وآخرون، المجتمع الفلسطيني في مواجهة االحتالل: سوسيولوجيا التكيف المقاوم ، رام هللا: مواطن، المؤسسة  22

 . 262-260، ص.  2004الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 
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العالقة )مثال التربية المدنية(، حيث لم يخصص لهذه المواد سوى ساعة كل أسبوعين، وغالبا ما يتم 
استغالل هذه الساعات لتدريس مواد أكاديمية أخرى. فالوعي بأهمية التربية المدنية ودورها في إعداد 

النسبة للمؤسسات اإلعالمية والتثقيفية حيث لم مواطن واع لمسؤولياته ما زالت ضعيفة. كذلك الحال ب
تنجح في غالبيتها من تنفيذ برامج توعية فاعلة ومؤثرة حول حقوق المواطنة وواجباتها وحول أهمية 

 العقد االجتماعي وقيم المساواة والعدالة واإلنصاف.
 

 اجتماعية متنفذة وتراج  دور الطبقة الوسطى.–اقتصادية -نشوء نخب سياسية  -3

إن وجود السلطة الوطنية الفلسطينية قد طرح للمرة األولى وجود الحقل السياسي القومي، بما يعنيه من 
نخب سياسية واقتصادية حاكمة ومهيمنة، تمثل درجة االقتراب منها، أو البعد عنها، طبيعة المكانة التي 

المادي والمعنوي. في هذا تحظى بها هذه الفئة أو تلك، وطبيعة توزيع الثروة االجتماعية، والنفوذ 
السياق، برز ألول مرة في المجتمع الفلسطيني داخل األراضي الفلسطينية نخب سياسية جديدة تميزت 
باحتكارها للمناصب اإلدارية والسياسية العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد استمدت هذه النخب 

األحزاب الفلسطينية حيث زاوج هؤالء في آن واحد قوتها األساسية من المناصب العليا التي تشغلها في 
بين مواقع قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي أحزابهم ومواقع عليا في مؤسسات السلطة 

 . 23الوطنية
 

ومن المالحظ في تكوين النخبة السياسية واالقتصادية الفلسطينية التي نشأت بعد قيام السلطة الوطنية 
ط الوثيق بين هذه النخبة وآليات عمل النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام حيث الفلسطينية، االرتبا

تتشكل من األفراد الذين يقودون مجموعة المؤسسات والهيئات واألحزاب التي تقود وتتفاعل مع وتنظم 
الحقل السياسي. تتكون هذه النخبة في إطار مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من مكتب الرئاسة، 

لمجلس الوزاري، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وا
 . 24باإلضافة إلى مستشاري الرئيس ورئاسة المجلس التشريعي ومسئولي األجهزة األمنية

 
وتؤثر بعض شرائح هذه النخبة السياسية في اتجاه سير االقتصاد الفلسطيني من خالل توليهم مناصب 

يا )وزراء ووكالء ومدراء عامين( ذات عالقة باألنشطة االقتصادية المختلفة مثل وزارة االقتصاد عل
والتجارة والصناعة والزراعة والتموين والتخطيط والمالية باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية 

سجيل االقتصادية األخرى. وتشمل سلطاتها على: توقيع اتفاقيات، واإلشراف على تنفيذ مشاريع وت
شركات، واستصدار تراخيص، وجباية الجمارك والضرائب المختلفة. كذلك ظهرت شريحة أخرى من 
هذه النخبة نشأت مع السلطة الوطنية وتم تعيينها من قبل رئيس السلطة، ونمى نفوذها على أرضية 
 السعي إلى توفير موارد للسلطة خارج الرسوم والضرائب والجمارك وخارج سياسات واشتراطات

المؤسسات والدول المانحة مثل مدراء شركات القطاع العام المسجلة كشركات خاصة )شركة الخدمات 
( في مجاالت  (Regulatory bodiesالتجارية الفلسطينية( أو مدراء الهيئات الحكومية المنظمة 

 . 25البترول والتبغ وغيرها
 

ة من واسع ارية العليا إلقامة شبكةلقد تمكنت بعض هذه النخب السياسية من استغالل مواقعها اإلد
 مكنها منطني والعالقات الدولية والمحلية واإلسرائيلية، وهو ما عزز نفوذها في إدارة االقتصاد الو

زاوج تاالت استغالل مناصبها اإلدارية إلنشاء مشاريع اقتصادية خاصة بها. في هذا السياق، ظهرت ح
 عالم ن النخب االقتصادية بدخول نخب سياسية إلىبين شريحة من النخب السياسية وبين شريحة م

 رجال األعمال من خالل شركات أو مشاريع اقتصادية مشتركة. 
 

                                                      
 .28 نفس المصدر السابق، ص. 23
مواطن ومركز األردن -جميل هالل، تكوين النخبة الفلسطينية، رام هللا وعمان: مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 24

 .78، ص 2002الجديد للدراسات، 
 .87نفس المصدر السابق، ص. 25
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ويالحظ كذلك نشوء عالقة بين األجهزة األمنية الفلسطينية ونخب االحتكارات التي تعمل في القطاع 
ل حصولها على ما يمكن العام، وبعضها في القطاع الخاص، بحيث توفر هذه األجهزة "خدمات" مقاب

تسميته ب "رسوم" أو "ريع". وغالبا ما يتم تبرير هذه العالقة بضرورة تغطية احتياجات األجهزة 
 . 26األمنية ماليا، والتي ال تغطيها بالكامل الموازنة العامة

 
مجتمع بالمقابل، يالحظ أن الطبقة الوسطى الفلسطينية التي من المفترض أن تلعب دورا تحديثيا داخل ال

الفلسطيني قد اتسمت بالضعف وغياب الهوية والثقافة والمشروع التحديثي الخاص بها. فالطبقة 
الوسطى طبقة مهمة عادة بفعل موقعها االستراتيجي في الدولة، وبفعل دورها في التخطيط االقتصادي، 

في اإلنتاج الثقافي ودورها في األحزاب، واالتحادات، والمنظمات غير الحكومية، وفي وسائل اإلعالم و
والفكري بشكل عام. وقد تهمش دور الطبقة الوسطى الفلسطينية خالل السنوات األخيرة بسبب الظروف 
السياسية واالقتصادية التي سادت، رغم تزايدها عدديا، منذ نشوء السلطة وخاصة في القطاع العام. فقد 

ب انسداد األفق السياسي لقيام دولة مستقلة بدأ جزء كبير من هذه الطبقة بالشعور باإلحباط والعجز بسب
وبسبب األوضاع االقتصادية واألمنية غير المستقرة التي دفعتها نحو التركيز على وضعها المعيشي 
واالنكفاء على ذاتها خالل السنوات األخيرة، وهو ما أثر سلبا على المشروع الوطني الفلسطيني بأبعاده 

امة دولة فلسطينية بمؤسسات حديثة وطرح إستراتيجية تنموية شاملة وجوانبه المتعددة المتمثلة في إق
وسياسات اجتماعية واقتصادية ترسخ العدالة والمساواة على أسس اإللتزام بحقوق المواطنة، وتعزز 

 والمساواة والعدالة. 27عملية اإلصالح في كافة المؤسسات الفلسطينية وتشيع قيم وثقافة الديمقراطية
 

 با علىهذه المحددات إلى تضييق الهامش المتاح لبناء مؤسسات الدولة، وأثرت سللقد أدت مجمل 

. كما 1994ام عالمحاوالت التنموية العديدة التي واكبت نشوء وتطور السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 

 ل، المتكاموأثرت هذه المحددات سلبا على امكانية التخطيط ورسم السياسات االجتماعية بشكل شمولي 
في  سريعةسيما أن الواقع االجتماعي واالقتصادي كان يتغير بشكل سريع ومستمر تبعا للتغيرات ال

 الظروف السياسية. 

                                                      
 .90نفس المصدر السابق، ص.  26
بيروت: مواطن، المؤسسة الفلسطينية -ى الهوية والمرجعية الثقافية، رام هللاجميل هالل، الطبقة الوسطى الفلسطينية: بحث في فوض 27
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 الفصل الثالث

 االقتصادي االجتماعي في األراضي الفلسطينية الواق 

 
 

تعامل مع . وفي العادة يجري الالواقع االقتصادي االجتماعي في األراضي الفلسطينية الفصليعالج هذا 
ومن جهة من جهة،  الخلفية التي تنطلق منها عملية صناعة السياسات وتحديد أهدافها هذا الواقع بوصفه

أخرى تعتبر البيانات الكمية والنوعية التي تعكس التحوالت في هذا الواقع خالل السنوات الماضية 
لكن الخصوصية الفلسطينية ها. المؤشر األهم على مدى فاعلية هذه السياسات، ونجاحها في تحقيق أهداف

ال تسمح بالتعامل مع الواقع االقتصادي واالجتماعي كمؤشر صادق على فاعلية السياسات الحكومية. 
ويعود ذلك إلى وجود اختالال هيكليا في االقتصاد الفلسطيني، وفجوات تنموية ال يمكن عالجها قبل 

هو التخفيف منها، والتقليل من آثارها السلبية على  . وما يمكن القيام به في هذا المجال28إنهاء االحتالل
 المواطن الفلسطيني.

 
لمحلي ا: مؤشرات الناتج ، وهيمن خالل مؤشرات رئيسية الواقع االقتصادي االجتماعيسيتم رصد و

، بتوفر لمجالاإلجمالي والدخل، ومؤشرات الفقر، ومؤشرات سوق العمل والبطالة. واالهتمام، في هذا ا
ادية م، أي عدم وجود عوائق وفرص الوصول لها، سواء من حيث القدرة على الوصول لهاالخدمات، 

 ن علىلحواجز، والسور الفاصل، اإلغالق(، أو من حيث تكاليفها التي تفوق قدرة المواط)مثل ا
ربطها ية، وتوفيرها. وفي السياق ذاته سيتم معالجة قضايا التهميش واإلقصاء في األراضي الفلسطين

 قصاء فيش واإلا الفقر، والبطالة، وقضايا النوع االجتماعي، وإيالء اهتمام خاص بأسباب التهميبقضاي
 المجاالت المختلفة. 

 
ي لدولية فهات اومن القضايا المهمة التي سيعالجها هذا القسم مسألة تمويل التنمية، وربط ذلك بالتوج

 فلسطينيةضي الخاصة وأن التنمية في األرا هذا المجال، واالهتمام بالمعالجة المحلية لهذه المسألة.
ح ض يسمتعتمد على التمويل الخارجي بصورة حاسمة، على ضوء عجز االقتصاد المحلي عن توليد فائ

 بذلك، وعلى ضوء ضعف أداء القطاع الخاص المحلي.

 غرافية: مجتم  فتي وزيادة سكانية كبيرةوالسمات الديم -1

لتعداد  النهائيةحسب النتائج  2007 \12\1مليون فرد في  3.77 بلغ عدد سكان األراضي الفلسطينية

% خالل السنوات العشر 30.1، فإن عدد السكان ازداد بنسبة 1997السكان. ومقارنة مع تعداد العام 

ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة بنسبة تزيد  % في السنة.2.7 نمو سنوي مقدارهالسابقة؛ أي بمعدل 

. وتعتبر هذه الزيادة كبيرة مقارنة بدول الجوار أو بنسب 29ل السنوات المقبلة% سنويا خال2.5عن 

سنويا(. ويعود النمو السكاني السريع إلى الزيادة الطبيعية الكبيرة الناتجة عن  %1.4الزيادة العالمية )

ة، هذا بقاء معدالت الخصوبة الكلية مرتفعة رغم اتجاهها إلى االنخفاض خالل السنوات الخمسة األخير
من جهة، ويعود من جهة ثانية إلى انخفاض وفيات األطفال الناتج عن تحسن الخدمات الصحية. ومن 
المتوقع أن تستمر الزيادة السكانية الكبيرة خالل السنوات القادمة، وهو ما يشكل تحديا تنمويا مهما، 

ياجات الرئيسية المتزايدة ينعكس في زيادة حجم األعباء المجتمعية المطلوبة لتوفير الخدمات واالحت
 )مثل مؤسسات تعليم، خدمات صحية، فرص عمل(، من حيث نوعية هذه الخدمات أو كفايتها الكمية. 

 

                                                      
 وهذا ما سيتضح الحقا في هذا الفصل. 28
. نقال عن الصفحة 2007والمشات . قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  29

 .www.pcbs.gov.psالالكترونية: 

http://www.pcbs.gov.ps/
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سنة  15ويتميز المجتمع الفلسطيني بطابعه الفتي، حيث بلغت نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

لسكان، ارفاه  ثر على مستوى ، تؤ30%. وهو ما ينعكس في معدالت إعالة اقتصادية كبيرة43.4

خاصة في ظل األزمات االقتصادية، وفي ظل عجز المجتمع عن توفير نظام رعاية اجتماعية فعال 
يستجيب لالحتياجات المتزايدة للسكان، أو توفير الخدمات األساسية التي تؤثر في نوعية الرأسمال 

 يدة(. البشري )خصوصا الخدمات التعليمية والصحية ذات النوعية الج
 

دخل إلى أن ي وتظهر البيانات الديمغرافية زيادة مضطردة في نسبة السكان في سن العمل، ومن المتوقع
ة وفر فرصة مالئميوهو ما  .سن العمل خالل الخمسة أعوام القادمة حوالي نصف مليون نسمة

تثمار ع اسفقت ملالستفادة من هذا التحول في التركيب العمري في مجال إحداث طفرة تنموية إذا ترا
 مالئم في الرأسمال البشري، وزيادة االستثمارات االقتصادية. 

 
وعلى فرص ويؤثر توزيع السكان الجغرافي مباشرة على توزيعات الفقر في األراضي الفلسطينية، 

التي ال يوجد لها تواصل مباشر مع  % في الضفة الغربية62.4حيث يعيش الوصول للخدمات العامة. 

. 1997من الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام % 37.6لذي يعيش فيه قطاع غزة ا

تجمع( معظمها  542ويتوزع السكان في الضفة الغربية على عدد كبير من التجمعات السكانية )

وتتركز هذه التجمعات الصغيرة  .31تجمعا( 417نسمة ) 5000تجمعات صغيرة يقل عدد سكانها عن 

ر فقرا في الضفة، أي شمالها وجنوبها. يترتب على التشتت في التوزيع المكاني تبعات في المناطق األكث
لها. وتضيف سياسة العزل والحصار التي  من حيث توفير الخدمات األساسية، وتيسير وصول السكان

تتبعها السلطات اإلسرائيلية، وخاصة بعد إنشاء جدار الفصل العنصري، أعباء جديدة على عاتق مقدمي 
قطاع غزة في عدد ويتركز سكان لخدمات األساسية، وعلى عاتق المجتمع بشكل عام في هذا المجال. ا

تجمع( معظمها كبيرة ومتوسطة، لكن قطاع غزة يعاني من تحدي  33قليل من التجمعات السكانية )

 ما يجعله من أكثر ،2كم 365مليون نسمة على مساحة  1.42االكتظاظ السكاني، حيث يعيش حوالي 

أكثر اعتمادا ه األماكن كثافة للسكان، ويترافق ذلك مع حصار إسرائيلي، وفقر في الموارد، ما يجعل
 القطاع الحكومي. العمل في على التحويالت وعلى

 

% في 9.3% في الريف و17.3% من السكان في مناطق حضرية و73.4على صعيد أخر، يقيم 

ا داللته السكان في األراضي الفلسطينية. ولهذ % من مجموع43مخيمات الالجئين. ويشكل الالجئون 

فضل في ورة أالمباشرة فيما يتعلق برفاه السكان، وتوزيعات الفقر. فمثال تتوفر الخدمات العامة بص
إلى  المناطق الحضرية من األرياف والمخيمات، وهذا يؤثر مباشرة على فرص السكان في الوصول

سئولة مروا" كالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األنهذه الخدمات خاصة الفقراء. وكذلك فإن و
 ة، خدماتتماعيعن تقديم الخدمات األساسية للمخيمات الفلسطينية )الصحة، والتعليم، والمساعدات االج

ية الرعاالبنية التحتية وغيرها(، كذلك تقدم مساعداتها وخدماتها في مجاالت الصحة والتعليم و
 ج المخيمات، وتقوم دول مانحة بتغطية موازنة األنروا.االجتماعية لالجئين خار

 
ة تشكل الخصائص الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني نقطة قكوة وضكعف فكي آن، فهكي نقطكوبصورة عامة 

وة قككوة إذا مككا تككم وضككع سياسككات سكككانية وتنمويككة مالئمككة السككتغالل هككذه الخصككائص وتحويلهككا إلككى ثككر
 وإال فإنها ستتحول إلى عبئ معيق للعملية التنموية.بشرية فاعلة في العملية التنموية، 

 
 

 اقتصاد تاب  وضعيف ومفكك -2

نجح االحتالل اإلسرائيلي خالل سنواته الطويلة في تفكيكك البنيكة االقتصكادية الفلسكطينية التقليديكة وإعكادة 
اإلسكرائيلي صياغتها بما يعمق من حالة العجز لديها من جهكة، وتعزيكز درجكة اعتمادهكا علكى االقتصكاد 

                                                      
 المصدر السابق. 30
 . مصدر سبق ذكره.2007قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمشات  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   31
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 إلكىمن جهكة أخكرى. وذلكك فكي إطكار حالكة مكن تبعيكة اقتصكاد الضكفة الغربيكة وقطكاع غكزة شكبه التامكة 
االقتصككاد اإلسككرائيلي. وقككد اعتمككد االحككتالل سياسككة شككاملة فككي هككذا المجككال تشككمل إجككراءات إداريككة 

 إلككىه، وتحويلككه واقتصككادية وسياسككية بهككدف إضككعاف القككدرات الذاتيككة لالقتصككاد المحلككي، وتفكيككك وحدتكك
 مفككة مربوطة باالقتصاد اإلسرائيلي، وتحركها آليات هذا األخير بصورة رئيسية.  تاقتصاديا

 

لتنفيكذ  1967استغلت إسرائيل سيطرتها العسكرية والسياسية على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 

تالل االقتصكادية إلكى خلكق سياسات تمكنها من السيطرة على اقتصكاد المنطقتكين. وهكدفت إجكراءات االحك

تضعف حوافز النضال، وتخلق حقائق تمنكع انسكالخ  1967ظروف اقتصادية في األراضي المحتلة عام 

الضككفة والقطككاع عككن إسككرائيل، أو تحككد مككن إمكانيككات هككذا الخيككار. ولتحقيككق ذلككك قككام االحككتالل بتقلككيص 
قتصكادي مكن خكالل الكتحكم فكي مكنح . وعرقلكة النشكاط اال32سيطرة الفلسطينيين علكى مكواردهم الطبيعيكة

الككرخص، وفككرض ضككريبة القيمككة المضككافة، والقضككاء علككى النظككام المصككرفي. والسككيطرة التامككة علككى 
التجككارة الخارجيككة. وتفكيككك الوحككدة الجغرافيككة للضككفة، وإضككعاف القطككاع الزراعككي، وتقلككيص فككرص 

البنيككة التحتيككة وإهمككال  . و تخريككب33التوسككع الصككناعي. سككلب االقتصككاد الفلسككطيني )سككرقة مباشككرة(
المرافككق والخككدمات العامككة: التعلككيم، الصككحة، شككبكات الميككاه والطككرق والكهربككاء، واالتصككاالت. ونجككح 
االحككتالل فككي فككرض الحقككائق التاليككة: تبعيككة اقتصككاد الضككفة والقطككاع شككبه المطلقككة لالقتصككاد اإلسككرائيلي 

لتحتية في الضفة بالبنية التحتية في إسكرائيل(. )سيطرة على التجارة الخارجية، سوق العمل، ربط البنية ا
وتشكوه بنيكوي فكي اقتصككاديات الضكفة والقطكاع )ضككعف القطاعكات اإلنتاجيكة، اخككتالل فكي سكوق العمككل، 

 . 34تغير في أنماط االستهالك، وارتفاع في مستويات المعيشة نتيجة العمل في االقتصاد اإلسرائيلي(
 

تجكاه ت اتجكاه باالضفة الغربية وقطاع غزة تحوال منذ بداية التسعينياوقد شهدت السياسة اإلسرائيلية تجاه 
ل تشجيع نمو متواضع )وخلق وظائف بشكل خاص( داخكل منكاطق األراضكي الفلسكطينية المحتلكة، وتقليك

ى الوضكع اعتماد الفلسطينيين على العمل في إسرائيل.  وباألساس، حاولت حكومة إسرائيل المحافظة عل
العمالككة  د الفلسككطيني، مشككجعة اسككتهالك البضككائع اإلسككرائيلية، ولكنهككا قللككت مككن تككدفقالزبككائني لالقتصككا

الحكككتالل الفلسكككطينية إلكككى إسكككرائيل. وذلكككك نتيجكككة الزديكككاد التككككاليف السياسكككية واالقتصكككادية واألمنيكككة ل
 اإلسرائيلي، التي تجلت خالل االنتفاضة األولى. 

 
إسكرائيل  فاقيات أوسكلو ورثكت اقتصكادا فلسكطينيا  تسكيطرأي أن السلطة الفلسطينية التي قامت بموجب ات

 على جزء مهم من مكوارده )األرض والميكاه(، ويعتمكد بصكورة مفرطكة علكى مصكادر الكدخل الخارجيكة،
ائيلية، وتسيطر إسرائيل على تجارته الخارجية، ومجزئا، ومشوها، ويتكامل مع احتياجات السكوق اإلسكر

بنيكة  إلكىلية، ويتسم بضكعف قدرتكه علكى توليكد فكرص عمكل، باإلضكافة ويفتقد للتكامل بين قطاعاته المح
لككى إتحتيككة ضككعيفة جككدا وشككبه مككدمرة )الطككرق، واالتصككاالت، والكهربككاء، والمككاء وغيرهككا(. باإلضككافة 
دمات إضعاف القطاعات اإلنتاجية )الزراعكة والصكناعة(، وإضكعاف القطاعكات الخدميكة التكي ال تقكدم خك

 والدخل.  ثل الفنادق، أو النقل الخارجي، وكذلك تفكيك العالقة بين اإلنتاجلالقتصاد اإلسرائيلي، م
 

وقد تعمقت تبعية الضفة الغربية وقطاع غزة إلسرائيل بعد اتفاق أوسكلو، ويظهكر ذلكك مكن خكالل بيانكات 
التجارة الخارجية، حيث زادت درجة اعتماد السوق المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة علكى السكوق 

رائيلي، وتعمقت حالة تشظي االقتصاد الفلسكطيني، خاصكة مكع إجكراءات عكزل المنكاطق الفلسكطينية اإلس
عن بعضها البعض خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وإقامة مئات الحواجز على الطرق الرئيسكية بكين 

                                                      
منها لصالح المحتل ومستوطنيه(،  %85-80واستغالل المياه تحت السيطرة اإلسرائيلية،  مصادرميع السيطرة على المياه )وضع ج 32

يع زوير بوالسيطرة على األرض من خالل المصادرة، واستخدام قوانين األراضي العثمانية، خاصة قانون األراضي البور، وت
مساحة  من %60ولسيطرة على حوالي نصف مساحة القطاع، األرض، أو تسهيل بيعها وغيرها من الطرق التي سمحت إلسرائيل با

 .(1999. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع .الضفة )فضل النقيب

سرائيلي، من خالل الضرائب الجمركية، الضرائب والرسوم التي يدفعها العاملين الفلسطينيين من الضفة والقطاع في االقتصاد اإل  33
 وعائد استخدام الشيكل عملة رئيسية في الضفة والقطاع )فضل النقيب، مصدر سابق(.

 . 1999، فضل النقيب. االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 34
ج عن ة النات)ارتفاع مستوى المعيشويشير فضل النقيب في هذا المجال إلى معاناة الضفة والقطاع من أعراض المرض الهولندي 

 .(معوائد عمل فلسطيني الضفة والقطاع في إسرائيل، مترافق مع إضعاف القطاعات اإلنتاجية، وارتفاع معدالت التضخ



 26 
 

فككي الخليككل  المحافظككات، وبككين القككرى ومراكزهككا المدينيككة، وأحيانككا داخككل المدينككة الواحككدة مثلمككا جككرى
 . 35ونابلس

 

حالكة مكثفكة لصكناعة اإلفقكار العكام فكي  2000أيلكول  29وتمثل فتكرة االنتفاضكة الفلسكطينية الثانيكة، بعكد 

الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيكث تسكهل إسكرائيل علكى نفسكها الكتحكم طويكل األجكل بهكاتين المنطقتكين. 
مكثفككة، العسكككرية واالقتصككادية والسياسككية، وقككد قككام االحككتالل اإلسككرائيلي بمجموعككة مككن اإلجككراءات ال

بحيكث ولككدت حالككة وصككفها البنكك الككدولي بأنهككا كفيلككة بتفسككيخ النسكيج المجتمعككي فككي أي مجتمككع. وعككزى 
الكدعم الخكارجي، واسكتمرار السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية فكي  إلىصمود االقتصاد والمجتمع الفلسطينيين 

 .36المجتمع الفلسطيني عملها )تزويد موظفيها بالرواتب(، ومرونة

 2000انكماش النشاط االقتصادي بعد العام 

بعض شهد  ، بعد أن2000بعد العام تراجع النكماش وعانى اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة من اال

التي اتخذها  اإلسرائيليةالقمعية للممارسات  مباشرةنتيجة . وهذه 1999-1994االنجازات خالل الفترة 

ألمنية، تدهور األوضاع ا. وعمق 2000النتفاضة الفلسطينية التي اندلعت العام االحتالل لقمع ا

طاع ة في قالعمودي من تفاقم التدهور في األوضاع االقتصادية، خاص الفلسطيني واالنقسام السياسي
 .انخفاض كبير في مستوى معيشة الفرد الفلسطينيغزة. وانعكس ذلك في 

 
الق عشككية انطكك 2000سككطيني كككان فككي حالككة نهككوض قبككل نهايككة العككام وتظهككر البيانككات أن االقتصككاد الفل

ن بعكد المديكد. لكك لاالنتفاضة الثانية، حيث حقق بعض االنجازات على صعيد التخفيف مكن إرث االحكتال
. ورغكم تحقكق بعكض 2002ذلك  وقع في ركود اقتصادي عميق وصل إلى أعمق مسكتوى لكه فكي العكام 

 (.  1رقم  )الملحق 1999ظ على مستوى أدنى من العام االنتعاش فيما بعد إال أنه حاف

 
بعنكوان "خمسكة عشكر شكهرا مكن االنتفاضكة  2002في التقرير الذي أصدره البنك الدولي في شهر آذار ف

واألزمة االقتصادية الفلسطينية" قدم البنكك الكدولي وصكفا لوضكع االقتصكاد الفلسكطيني، فكي ظكل ضكغوط 
غالق القوة المحركة الرئيسية للتراجكع، وقكد رسكم التقريكر صكورة خارجية ضخمة. ويشكل الحصار واإل

مؤلمة لمجتمع محروم من العمكل بصكورة متزايكدة، وفكي حالكة انتقكال سكريع إلكى واقكع سكريع مكن تعمكيم 
الفقر والحرمان. حيث كانت حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قكد تراجعكت، بعكد عكام مكن 

% مقارنة بحصته قبل االنتفاضة. كما تراجعت حصة الفرد من الدخل اإلجمكالي 19.5االنتفاضة، بنسبة 

وتعككززت هككذه الصككورة الكارثيككة  .37% مقارنككة بمككا كانككت عليككه قبككل االنتفاضككة23الحقيقككي بنسككبة تزيككد 

 27لتقريكر الثكاني للبنكك الكدولي الكذي صكدر بعكد لالقتصاد الفلسطيني خالل األشهر الالحقة حيث يشكير ا

ن االنتفاضة بعنوان "سبعة وعشرون شهرا من االنتفاضة واألزمكة االقتصكادية الفلسكطينية"، أنكه شهرا م

وتشككير المؤشككرات االقتصككادية  . 200238قككد تواصككل التراجككع فككي االقتصككاد الفلسككطيني خككالل العككام 

، 2002، 2001لفلسككطيني لككم يقتصككر علككى سككنوات االالحقككة إلككى أن التككدهور الحاصككل فككي االقتصككاد 

، إذ 2005وازدادت تكدهورا منكذ منتصكف العكام  2005 -2004، بل استمر أيضا خالل األعكوام 2003

% على أساس االنخفكاض فكي القطاعكات االقتصكادية المكونكة 40انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 (.1رقم  )الملحق 28/9/2005وحتى  29/9/2000للناتج المحلي منذ 

 

                                                      
تتحكم اسرائيل بإقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أوسلو من خالل ثالث قنوات رئيسية: سوق العمل، فما زال االقتصاد   35

ع التجاري م لتبادلائيلي منفذا مهما الستيعاب فائض العمالة الفلسطينية غير الماهرة، التجارة الخارجية، حيث يجري معظم االسرا
ق األخيرة ح سرائيلإسرائيل أو من خاللها. والثالث يتمثل في الموازنة العامة، حيث أعطى اتفاق باريس االقتصادي بين السلطة وا

اس، م -طينييجري استهالكها في األراضي الفلسطينية )معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلس جمع الجمارك والضرائب التي

 (.2001عددخاص. رام هللا،  -المراقب االقتصادي
 .2003على االنتفاضة، إغالق وأزمة،  شهراً  27البنك الدولي،  36

 .2002، طينيةخمسة عشر شهرا من االنتفاضة واألزمة االقتصادية الفلس ،البنك الدولي 37
 .2003إغالق وأزمة،  –شهرا من االنتفاضة  سبعة وعشرون ،البنك الدولي 38
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 لطةعجز في موازنة السوهشاشة االقتصاد الفلسطيني تنامي ال ومن المؤشرات المهمة على ضعف

 عن تحويل (. واعتمادها الكبير على المساعدات الخارجية. فقد تسبب إحجام إسرائيل1رقم  )الملحق

على  لسلطةمستحقات السلطة من الجمارك وفق اتفاق باريس االقتصادي بين الطرفين في تقليص قدرة ا
  تخفيض اإلنفاق الحكومي على المرافق االجتماعية المهمة.وفي  توفير رواتب مستخدميها،

 

عيوب االقتصاد الفلسطيني. وتجلت  2000وقد عززت إجراءات االحتالل القمعية خالل سنوات ما بعد 

وأدت إلى دخول  عدالت بطالة وفقر عالية تضعف من ترابط النسيج االجتماعي.آثار ذلك في م

ومن البديهي أن تتسبب األزمة  .39(Stagflationالركود التضخمي )ة االقتصاد الفلسطيني في مشكل

انتقال أعداد كبيرة من العمال من القطاع المنظم االقتصادية الحادة التي تعيشها األراضي الفلسطينية في 

 نقل منشآت إلى البلدان المجاورة، ولجوء آخرين إلى االستثمار في الخارج. و إلى القطاع غير المنظم.

مشوهة لالقتصاد، باتجاه انخفاض مساهمة القطاعات اإلنتاجية )الصناعة، الهيكلية البنية ميق الوتع

 .40األنشطة المنخفضة اإلنتاجية والمتدنية األجور، والتوجه نحو الزراعة(

 
جة ى نتيومن جانب آخر أُرهق االقتصاد الفلسطيني الضعيف والمشرذم بمتطلبات مالية بعيدة المد

فقد  اتها.يف في القطاع الحكومي، والتي نتج عنها تضخيم في فاتورة الرواتب، وتبعيلسياسة التوظ
لى عق العام إلنفااضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اللجوء إلى السياسة المالية، من خالل زيادة ا

 تباتقلال"االستقرار االجتماعي بدالً من اإلنفاق على المجاالت المعززة للنمو، بغرض معالجة 
. ابق لها"ال س والصدمات االقتصادية اآلنية التي تهدد برفع مستويات الفقر وغياب األمن إلى مستويات

ة. وهو لمسألويساهم التوظيف السياسي في القطاع العام في الحد من قدرة الحكومة على معالجة هذه ا
ئيسيين، ن الرألقل الموظفيما يجد صداه في زيادة التوظيف العتبارات ضمان والء الموظفين، أو على ا

 للحكومة القائمة.
 

يئة بفي خلق  متاحةوتساهم حالة عدم اليقين، وغياب األمن السياسي، وعدم القدرة على التنبؤ بالموارد ال
ر إلى ة، وتفتقضبابيمجافية لالستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتبر البيئة االستثمارية شديدة ال

 لقطاعاير جاذبة لالستثمار بشكل كاٍف. ويتجلى ذلك في إضعاف حوافز تطور البنية التحتية، وغ
  صادي.الخاص، الذي تعلق عليه السلطة الوطنية آمالها في القيام بدور محوري في النمو االقت

 
وبالتالي  ينية.وقد تحول التنبؤ ب/وتوفير التدفق النقدي )توفير السيولة( هاجس يومي للحكومة الفلسط

أحجم  ي حالفالحكومة نفسها أمام تحديات إدارة يومية لألزمة. وقد يصل األمر إلى شللها،  تجد هذه
ن عجزتا التا الممولين عن تقديم المساعدات الالزمة، كما حصل في الحكومتين العاشرة والحادية عشرة

ية لعن توفير رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم، وعجزتا عن توفير الميزانيات التشغي
لي المح للمؤسسات والمرافق العامة. وتحصيل حاصل لم تتمكنا من تغطية استحقاقات القطاع الخاص
تصاد االق )ديون القطاع الخاص(. وهذه األزمة المالية هي نتاج منطقي للضعف البنيوي المتفشي في

ً ة أالفلسطيني، ودرجة انكشافه العالية للتقلبات االقتصادية بفعل حسابات سياسية خارجي مات  والتزاساسا
 هيكلية ضخمة طويلة األمد تراكمت خالل السنوات الماضية. 

 
ية رية وماد إداومنذ بداية عملية أوسلو، باشرت إسرائيل بناء نظام من اإلجراءات األمنية يفرض قيوداً 
 الضفةين الي بعلى حركة البضائع واألفراد داخل الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، وإلى إسرائيل )وبالت

لى عروضة الغربية وقطاع غزة( ومع الخارج إلى باقي أنحاء العالم. وزاد ضراوة أثر القيود المف
الحصار  ، ومعالحركة والتنقل على االقتصاد الفلسطيني بعد إعادة احتالل مناطق أ في الضفة الغربية

 المشدد على قطاع غزة. 

                                                      
% خالل العام 9.89، كما أنها بلغت 2006مقارنة مع العام  1.66، 2007بلغت نسبة التضخم في األراضي الفلسطينية خالل العام  39

 %.21.5، 2007م البطالة خالل العا ، يبنما بلغت نسبة2007مقارنة مع العام  2008
وسلطة النقد الفلسطينية، المراقب  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو، "ماس" الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقتصادية 40

 .2008الثاني عشر. رام هللا، أيار االقتصادي واالجتماعي الفصلي، المجلد 
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ي األراضي الفلسطينية ينتج عنها مجموعة من وبصورة ملموسة فإن إعاقة حركة األفراد والبضائع ف

الظواهر الكابحة لنمو االقتصادي، والتي تحد، بدرجة كبيرة، من فرص االستفادة من الدعم الخارجي 
 : 41في تعافي االقتصاد الفلسطيني. ومن هذه اآلثار

 عمالتقليل إمكانية الوصول إلى سوق العمل اإلسرائيلية يسبب خسائر مباشرة في دخل ال 
ع السل الفلسطينيين، ويؤدي بصورة غير مباشرة إلى تقليل إيرادات الضرائب، وتقليل الطلب على

 المحلية، وبالتالي تقليل العمالة المحلية.

 بضائع عل الالقيود المفروضة على التجارة في السلع والخدمات ترفع تكاليف االستيراد، ما يج
ا فيها نتاج )بمف اإلاً، وبالتالي تزيد سعر التجزئة وتكاليوالسلع اإلسرائيلية الغالية أكثر جاذبية نسبي

 الرواتب( في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 لثقة من ا عدم القدرة على التنبؤ بإجمالي تكاليف ومواعيد تسليم السلع والخدمات، ما يقلل

ة لفلسطينيضي األراالتجارية ومن الرغبة المحلية والدولية في االستثمار.  معظم الشركات الخاصة في ا
فعمة ة المعبارة عن مؤسسات صغيرة عائلية تتردد في المخاطرة برأس المال للتوسع.  ونظراً للبيئ
عيقهم ذين تبالمخاطر، فإن تكاليف تمويل القروض مرتفعة.  بالمقابل، فإن المستثمرين األجانب، ال

ً عن ون عوطينية المحتلة، ينجذبالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالنشاط التجاري في األراضي الفلس ضا
 ذلك إلى االقتصاد اإلسرائيلي األقل خطراً واألكثر نمواً.

 الخام،  لموادتكاليف اإلنتاج العالية )التي ترجع من بين أسبابها إلى ارتفاع كلفة استيراد ا
ريعة سم سليوتضخم الرواتب، وتقادم التكنولوجيا(، وما يرافقها من عدم القدرة على ضمان مواعيد ت
حتملين ن الموموثوقة، تحد من قدرة الصادرات الفلسطينية على المنافسة.  وبالتالي، فإن المستوردي

 للمنتجات الفلسطينية يجدون أن التجارة مع إسرائيل أكثر جاذبية.

  عدم التواصل الجغرافي الداخلي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يحد من توسع
األماكن الحضرية، ويترك المؤسسات التجارية الصغيرة غير قادرة على  النشاطات التجارية خارج

.  وبشكل أساسي، فإن المراكز 42استغالل وفورات الحجم والتوسع.  كما أدى ذلك إلى شرذمة األسواق
الحضرية، وبخاصة في الضفة الغربية، تحولت إلى مجموعة من االقتصادات الصغيرة المعزولة التي 

 باختصار، ال يوجد اقتصاد وطني. تعيش على الكفاف.
 

، فعلى سبيل المثال 2002وقد أكدت المؤسسات الدولية على األثر السلبي لهذه اإلجراءات منذ العام 

لفت البنك الدولي االنتباه لضخامة اآلثار السلبية للقيود المفروضة على الحركة والتنقل على فعالية 
اسب ]من المساعدات[، حتى على الجانب المؤسسي، المساعدات، حيث الحظ أن "تواصل معظم المك

 .43يعتمد على الوضع السياسي، وعلى مدى حّدة إغالق الحدود وتكراره "
 

على  باشرةإن حالة تقطيع األوصال التي نتجت عن القيود المفروضة على الحركة كان لها آثارها لم
جاورتين ير متغولة عن إدارة منطقتين اإلدارة العامة الفلسطينية.  فالسلطة الوطنية الفلسطينية مسئ

اء بنى ى إنشيعاق فيهما وبينهما التنقل إعاقة شديدة.  وهذا يجبر الوزارات والهيئات الحكومية عل
اعف ة ويضمتوازية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزيد التكاليف، ويقلل الكفاءة البيروقراطي

 يؤدي إلىات، ويد من التكاليف الباهظة في تقديم الخدمصعوبة توحيد النظم القانونية واإلدارية. ويز
 ضافيةإرهاق السلطة بسبب الضغط من أجل استمرار العمل في المدارس، والمستوصفات والطرق اإل

 وغيرها من الخدمات العامة.

                                                      
 المصدر السابق.  41
وهناك اختالفات كبيرة في أسعار المنتجات  ،ملة من نابلس إلى مواقع أخرى في الضفة الغربيةمثال، انتقلت التجارة الزراعية بالج  42

 .(2006ل غزة، أيلوقطاع الزراعية بين مراكز االتجار الرئيسية )البنك الدولي، المذكرة االقتصادية للضفة الغربية و
. وتفيد تقارير البنك الدولي أن "الضرر األكبر الذي 2002آذار غزة: تقييم مساعدات البنك، قطاع البنك الدولي، الضفة الغربية و  43

.  اق الخارجيةاألسو يصيب األعمال التجارية الفلسطينية هو سيطرة إسرائيل على إمكانية نفاذها لألسواق اإلسرائيلية وغيرها من
تمد عالمي.  ويعصاد التلك الدول في االقت وتشير األدلة الدولية إلى أن الرفاه االقتصادي للدول الصغيرة يتماشى مع مدى مشاركة

ثوقة، ولكن رة ومواالنتعاش الفلسطيني ونمو اإلنتاجية في المدى المتوسط وبشكل أساسي على إنشاء عالقات تجارية خارجية مستق
ة ضفة الغربيفي الت آخر التطورا . البنك الدولينظام اإلغالق يجعل من الصعب جداً تحقيق هذه الغاية، إن لم يجعلها مستحيلة" )

 .(.2006، أيلول وقطاع غزة
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 معدالت بطالة مرتفعة -3

 
ي الككذي جككرى تعكككس خصككائص سككوق العمككل فككي الضككفة الغربيككة وقطككاع غككزة واقككع االقتصككاد الفلسككطين

عانت سوق العمل الفلسطينية من مشكلة عكدم التكوازن بكين العكرض والطلكب منكذ استعراضه أعاله. وقد 
بككدء االحككتالل اإلسككرائيلي، إذ أن حجككم العمالككة كككان يككزداد باسككتمرار وفككق معككدالت عاليككة تتجككاوز قككدرة 

كان يكتم اسكتيعاب ذلكك الفكائض السوق المحلية على االستيعاب.  وطوال عقدي السبعينيات والثمانينيات، 
حككرب الخلككيج فككي مطلككع وبعككد  فككي سككوق العمككل اإلسككرائيلية وأسككواق العمككل فككي بلككدان الخلككيج العربككي.

التسعينيات تغير الوضع بشكل جذري، حيث ترك معظم الفلسطينيين الكويت، وعاد قسم كبيكر مكنهم إلكى 
الفلسككطينيين الككذين كانككت تسككمح لهككم  الضككفة والقطككاع، كمككا أن إسككرائيل أخككذت فككي تقلككيص عككدد العمككال

  .44بالعمل في المستوطنات وداخل الخط األخضر
 

 ، جككرت عمليككة تكييككف محككدودة فككي سككوق2000العككام  الربككع الثالككث مككن وحتككى 1994منككذ بدايككة العككام 

قكد  مكالاإلعالعمل، حيث أخذ القطاع العام يتوسع ويسكتوعب جكزءاً مكن العمالكة، كمكا أن مشكاريع إعكادة 
 فقكد أظهكرت القطاع الخاص على زيكادة االسكتثمار بشككل زاد مكن قدرتكه علكى توظيكف العمالكة.شجعت 

لقككوى االمؤشككرات الرئيسككية تحسككنا وإن كككان بطيئككا خككالل هككذه الفتككرة. فقككد ازدادت نسككبة المشككاركة فككي 
. ارتفعككت معككدالت البطالككة مككن حككوالي 2008% فككي العككام 41.3إلككى  1995% العككام 39العاملككة مككن 

اقكع بو 2008( فكي العكام %26إلى حوالي ربع المشاركين في القوى العاملة ) 1995في العام  18.2%

ة كما ازدادت بشكل مضطرد نسبة العكاملين بوظيفك. في قطاع غزة %40.6الضفة الغربية  % في19.0

 كاملة، وتراجعت نسبة العاملين بوظيفة جزئية.
 

كلة عكدم كييكف المحكدودة فكي سكوق العمكل، وتفاقمكت مشك، توقفكت عمليكة التالثانيكةنتفاضة االومع اندالع 
سكرائيلي التوازن، بسبب التقليص الكبير الذي حصل في النشاط االقتصادي، نتيجة لممارسات الجكيش اإل

اص والحصكار واإلغكالق وبنككاء جكدار العكزل العنصكري، وتقييكد حرككة األشككخواسكتخدام القكوة المفكرط، 
لكة غيكر وسكجلت األراضكي الفلسكطينية معكدالت بطا لكداتها وقراهكا.والبضائع بين الضفة والقطاع وبكين ب

 مسبوقة، وبصورة مفاجئة )انظر الملحق اإلحصائي(.
 

 45فما هي الرسالة التي تنقلها بيانات سوق العمل؟
طة خأوال: وصل القطاع العام إلى درجة فوق اإلشباع، والمطروح حاليا "ترشيقه" حسب تعبير 

ستخدامه . وبالتالي فقد تراجعت قدرة الحكومة على ا2010-2008المدى  اإلصالح والتنمية متوسطة

 المتصاص فائض العمالة في السوق المحلي.
ثانيا: قيام القطاع الخاص على القيام بدوره كمحفز للنمو االقتصادي مشكوك فيها في ظل استمرار 

وبالتالي فإن قدرته على توليد اإلجراءات اإلسرائيلية، خاصة الحصار وإعاقة حركة األفراد والبضائع. 
فرص عمل جديدة تبقى متواضعة. وتأخذ هذه المشكلة بعدا خطيرا في قطاع غزة، حيث تسبب الحصار 

 . 46% من منشآته عن العمل95المشدد في تخريب القطاع الخاص وشله، حيث توقفت 

عاملين رئيسيين، وهما: ثالثا: من المتوقع تزايد مضطرد في نسبة المشاركة في القوى العاملة نتيجة 
تدفق العاملين الجدد بمعدالت كبيرة نتيجة للتركيبة العمرية للسكان الفلسطينيين. وكذلك نتيجة لزيادة 
مشاركة النساء في القوى العاملة، خاصة المتعلمات. فالمؤشرات اإلحصائية تظهر ميال لتحسن مشاركة 

ته يزداد اقبال الفتيات على التعليم العالي. باالضافة النساء المتعلمات في القوى العاملة، وفي الوقت ذا

                                                      
وسلطة النقد الفلسطينية، المراقب  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو، "ماس" الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقتصادية  44

 .2008أيار ، الثاني عشراالقتصادي واالجتماعي الفصلي، المجلد 
ملة الذي ينفذه الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني اربع مرات في السنة، وكذلك على باالعتماد على نتائج مسح القوى العا  45

ومن المفيد  المراقب االقتصادي واالجتماعي الصادر عن ماس والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
ا، خاصة لنسبة كثيرهذه ا أخذ التعريف الموسع للبطالة، ترتفع التذكير أن بيانات البطالة تعتمد تعريف منظمة العمل الدولية. لكن عند

 وأن نسبة الذين لم يعملوا خالل فترة االسناد ولم يبحثوا عن عمل بسبب يأسهم من الحصول على وظيفة كبيرة.
 .2008.  النداء العاجل 2008وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(،  46
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غلى خروج ربات البيوت للمشاركة في تحسين دخل األسرة في ظل األزمة االقتصادية المديدة التي 
 تعاني منها األراضي الفلسطينية.

كونهكا أو ملينسكبة العكاملين فكي منشكآت  فقكد زادتحدث تغير آخر بالنسبة للحالكة العمليكة للعامكل، رابعا: 
 يملكون جكزءاً منهكا وال يسكتخدمون أحكداً بكأجر قكد ارتفعكت بشككل ملحكوظ، وصكاحب ذلكك انخفكاض فكي

ي ائيل أو فكوهذا يشير إلى ان نسبة ملحوظة من الذين قد فقدوا أعمالهم في إسكر نسبة المستخدمين بأجر.
نحككو  . وربمككا توجهككواالقطككاع الخككاص عقككب انككدالع االنتفاضككة الثانيككة، اتجهككوا للعمككل لحسككابهم الخككاص

 أنشطة القطاع غير المنظم ذات ظروف العمل السيئة والدخل القليل.
 ساهماتمحدث تغير بالنسبة لتوزيع العاملين على األنشطة االقتصادية، فإذا قارنا بين خامسا: 

ع تفايه ارت، يلالقطاعات قبل االنتفاضة والوقت الحاضر، نجد ارتفاعاً كبيراً في مساهمة قطاع الخدما
ً تأقل في مساهمة قطاع الزراعة، بينما نجد أن مساهمة قطاع البناء والتشييد قد انخفضت   إلى قريبا
 .حوليةة التنصف قيمتها قبل االنتفاضة.  كما انخفضت نسبة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر والصناع

 
ت تعمل راءاا لم تتخذ إجبصورة عامة فإن أزمة سوق العمل الفلسطيني تسير بإتجاه زيادة تعمقها، إذ

م ل تتسعلى استيعابها. ويتطلب مواجهتها إيجاد آليات لزيادة التوظيف. من خالل إيجاد فرص عم
 باالستدامة. 

 معدالت فقر مرتفعة وانكشاف مجتمعي عميقوتدني مستويات المعيشة  -4

هكة، جبطالكة مكن اع معدالت التوجد عالقة وثيقة بين األزمة االقتصادية، وأهم تجلياتها والمتمثلة في ارتف

مختلفكة  تطكورات 2007وانتشار الفقر وتدني مستويات معيشة المواطنين من جهة ثانية. وقد شكهد العكام 

طة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في النصف الثاني منه )بعد سيطرة حمكاس علكى السكل
الق ت حصار قطاع غكزة، بمكا فكي ذلكك إغكفي القطاع(. فمن جهة عزز االحتالل االسرائيلي من إجراءا

لغذائيكة، اتام لمعابره، وإقتصارها على إدخال السلع الضرورية، وبكميات محكدودة، بمكا فكي ذلكك المكواد 
ي قطكاع والوقود والطاقة، واالحتياجات الطبية، ورغم عودة صرف الرواتب إلى موظفي القطاع العام فك

ته، قتصادي، وفي عجكز القطكاع الخكاص عكن القيكام بأنشكطغزة، اال أن الحصار الشامل تسبب في شلل ا
ي فككوسككاهم فككي تعزيككز األزمككة الشككاملة التككي تعصككف بقطككاع غككزة. بينمككا شككهدت الضككفة الغربيككة تخفيفككا 

ي إجراءات الحصار الكدولي، حيكث عكاد تكدفق المسكاعدات الدوليكة علكى السكلطة الوطنيكة، وخكرج مكوظف
فين فكي لذلك استعادت السلطة قدرتها على صكرف رواتكب المكوظالقطاع العام من دائرة األزمة. ونتيجة 

 موعدها. وعليه فإن تطورات األزمة االقتصادية أخذت إتجاهات مختلفة في كل من المنطقتين.
 
  

وتفيد اإلحصاءات الرسمية أن نسبة الفقكر وفقكا ألنمكاط االسكتهالك الحقيقيكة فكي األراضكي الفلسكطينية قكد 

% فكي قطكاع غكزة.  فكي 55.7% فكي الضكفة الغربيكة و23.6، بواقكع 2007% خكالل عكام 34.5بلغت 

% فكي 45.7% من األسر الفلسطينية يقكل دخلهكا الشكهري عكن خكط الفقكر الكوطني بواقكع 57.2حين أن 

 .47% في قطاع غزة79.4الضفة الغربية و

 
ة جدية بصور ورغم التحسن النسبي في الضفة الغربية إال أن األوضاع االقتصادية لم تعاود االنتعاش

فإن  2008بعد. ووفق تقرير البنك الدولي حول التطورات االقتصادية في الربع األول من العام 

جوم ية ملمعدالت الفقر والبطالة ما زالت مرتفعة. ولفت التقرير إلى أن التحسن في الضفة الغرب
اع غزة، ي قطي صعوبة فباإلجراءات اإلسرائيلية التي تعيق الحركة. في المقابل ازداد الوضع اإلنسان

يادتها في زمقابل  2008أي أن من المتوقع أن تتراجع معدالت الفقر في الضفة الغربية خالل العام 

 قطاع غزة. 
 

 ة: نسبة فقر االستهالك في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة لسنوات مختار1جدول 
 2007 2006 2005 2004 2001 1998 المنطقة

                                                      
 فلسطين. -. رام هللا2008حصاء الفلسطيني. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية الجهاز المركزي لإل  47
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 34.5 30.8 29.5 25.6 27.9 20.3 األراضي الفلسطينية

 23.6 22.0 22.3 19.8 18.5 14.5 الضفة الغربية

 55.7 47.9 43.7 37.2 46.7 32.8 قطاع غزة

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في األراضي
 فلسطين. -. رام هللا2008الفلسطينية 

 
ى األسر مة إللفقر حسب االستهالك مقارنة بالفقر حسب الدخل إلى المساعدات المقدويعود تدني نسبة ا

ي الدخل فكبير المحتاجة من جهة، وإلى آليات التكيف التي اتخذتها هذه األسر للتعويض عن التراجع ال
امة ت العأو انقطاعه. فقد أظهرت أظهرت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن المساعدا

مة فإن . وبصورة عا2007نقطة مئوية خالل العام  11الطارئة خفضت الفقر حسب االستهالك بـنحو 

لعادة ال األخرى. وفي ا باألسر حاال مقارنة أسوأ للدخل كمصدر على المساعدات تعتمد التي األسر
من  قع قريبةي تلتلعدد محدود من األسر ا ةتكون المساعدات كافية إلخراجها من دائرة الفقر، إال بالنسب

 خط الفقر.
  

وفي السياق ذاته فإن آليات تكيف األسر تسمح لها بتوفير احتياجاتها من خالل مصادر مختلفة، مثل 
استخدام توفيراتها، أو بيع مقتنياتها، أو عقاراتها، أو االستدانة من مصادر مختلفة، أو تلقي مساعدات 

 األسر % من90.8 أن 2007لعام األسرة واستهالك اقإنف مسح أظهرت نتائج من األهل واألصدقاء. وقد
 منها %73.9و ،  2007عام خالل نفقاتها لتغطية دخلها المتاح على اعتمدت الفلسطينية األراضي في

 لجأت منها %35.3و النفقات، لجأت لتخفيض 52.9و عليها، المستحقة الفواتير دفع لتأجيل لجأت
 . 48األسماك صيد أو الحيوان تربية أو األرض لزراعة % لجأت17.9و لالستدانة،

 
، على المساعدات الدولية بصورة رئيسية قد 49إن اعتماد المجتمع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة

يكون مقبوال لفترة زمنية محدودة، لكن تحول هذه الظاهرة إلى حالة مستدامة ولفترة طويلة يعني 
جتمع الفلسطيني. وهو ما سيكون له آثاره السلبية ترسيخا لحالة العجز واالعتماد على الخارج في الم

على المدى المتوسط والبعيد، وعلى مختلف المستويات؛ االقتصادية واالجتماعية والسياسية، خاصة 
 على مستوى قدرة الجهات المعنية على صنع السياسات. 

 تراج  في نوعية الخدمات العامة -5

 
لسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهون صكعوبات اظهرت تقارير مختلفة محلية ودولية أن الف

 ت. وتنكتج هكذه الصكعوبا50كبيرة في الوصول للخكدمات المختلفكة نتيجكة إلجكراءات االحكتالل االسكرائيلي
عن عاملين: األول يتمثل في عوائق الحركة التي خلقها االحتالل. والتي قد تمنكع المكواطن مكن الوصكول 

تأخر فكي الحصكول عليهكا نتيجكة اضكطراره لسكلوك طكرق بديلكة، أو الحصكول للخدمة رغم توفرها، أو ال
على تنسيق أمني خاص. كما تسببت إجراءات االحتالل في زيادة تكاليف السكلع والخكدمات بسكبب إعاقكة 

                                                      
فلسطين )بيانات غير –. رام هللا 2007. قاعدة بيانات مسح انفاق واستهالك األسرة 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  48

رص لمدى على فيدة ابية بعلكيف التي لجأت لها األسر الفلسطينية تحمل تداعيات سمنشورة( . ومن الجدير بالذكر أن معظم آليات الت
، من جهة لديون(تحسين نوعية حياة هذه األسر. فهي تسبب غلى نضوب موارد هذه األسر من جهة، وإلى تحميلها أعباء مستقبلية )ا

 ابعة.جهة ر ة، وتقلل من فرص تطوير مهاراتها منثانية، وتؤثر مباشرة على نوعية غذائها، وعلى وضعها الصحي، من جهة ثالث
% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعتمدون في معيشتهم على 80وتشير بيانات برنامج الغذاء العالمي واألنروا إلى أن حوالي   49

داء الخاص بصندوق الن .2008المساعدات المقدمة من األنروا وبرنامج الغذاء العالمي )وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 
 (.2009-2008األنروا 

مثال تقارير الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، خاصة مسح أثر االجراءات االسرائيلية على األسرة الفلسطينية، وتقارير  50

ن تحدة للشؤوم الممالمنسق الخاص لألمم المتحدة )أنسكو(، وتقارير وكالة الغوث الدولية )النداءات العاجلة(، وتقارير ممثل األ
 االنسانية )أوتشا(.
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حركتها.  ويتمثل العامل الثاني في عجز المواطن عن دفكع ثمكن الحصكول علكى السكلع والخكدمات نتيجكة 
 .51ليفهالفقره وارتفاع تكا

 
وشكككلت إجكككراءات االحككتالل اإلسكككرائيلي فككي األراضكككي الفلسكككطينية عائقككا جكككديا أمككام حصكككول األسكككر 

% من األسكر فكي األراضكي الفلسكطينية خكالل الخمكس 42على الخدمات الصحية. فقد أفادت  ةالفلسطيني

ة، وأعكاق سنوات األولكى مكن االنتفاضكة، أن الحكواجز العسككرية أعاقكت وصكولها إلكى الخكدمات الصكحي
% من األسر إلكى هكذه الخكدمات، وأعكاق عكدم تمككن الككادر الطبكي مكن 38الحصار اإلسرائيلي وصول 

% مكن 15% من األسر، وشكل جدار الضكم والتوسكع معيقكا لحصكول 26الوصول إلى المركز الصحي 

 .52األسر الفلسطينية على الخدمات الصحية

 ضغوط متزايدة على القطاع الصحي

 
 عكامالستقرار السياسي والتدهور االقتصادي الحاد الذي شهدته األراضكي الفلسكطينية منكذ انعدام االتسبب 

ً  وفكرض آثكار اجتماعيكة بالغكة السكوء؛ في 2000  االجتماعيكة للخكدمات التحتيكة البنيكة علكى هكائالً  ضكغطا
أدى العجكز عكن الوصكول إلككى و .الصكحية الرعايككة ومراككز الحكوميكة المكدارس سكيما األساسكية، وال

اإلسككرائيلية إلككى تككدني مؤشككرات الصككحة العامككة، بحيككث ارتفعككت  اإلغككالقالخككدمات األساسككية بسككبب 

أمكا سكوء التغذيكة المكزمن، فقكد   .2004 منكذ العكام  %31.2 معدالت اإلصابة بكاألمراض المزمنكة إلكى 

المعكدة  .  كمكا ارتفكع عكدد اإلصكابة بالتهابكات2006و 2004% بين العكامين 3ارتفع بين األطفال بنسبة 

، وانخفككض عككدد 2004و 2000 نعككاميال% بككين 42واألمعككاء بككين األطفككال دون سككن الخامسككة بنسككبة 

و  2000خكالل الفتكرة مكا بكين عكامي  %8.7 األسر القادرة على الحصول على ميكاه شكرب نقيكة بنسكبة 

لتكككي .  وككككان لتقطيكككع أوصكككال األرض الفلسكككطينية المحتلكككة، نتيجكككة لتشكككديد إجكككراءات اإلغكككالق ا2006

تفرضها سلطات االحتالل، وتوسكيع المسكتوطنات، وفكرض المزيكد مكن القيكود علكى حرككة الفلسكطينيين، 
مككا أضككعف الككروابط األسككرية والتكافككل مآثككارم مككدمرة علككى النسككيج االجتمككاعي فككي المجتمككع الفلسككطيني، 

نكاطق األرض االجتماعي بين المواطنين.  كما أضحت فرص التبادل الثقافي واالجتماعي بكين مختلكف م

 .53المحتلة محدودة جداً 

 تعليم متدن النوعية

بتلك  شبيهة تنموية مرحلة تشهد التي األخرى الدول مع بالمقارنة عالية بالمدارس االلتحاق معدالت تعتبر
 متقارب والثانوية األساسية بالمدارس االلتحاق معدل يعتبر كما المحتلة. الفلسطينية األراض بها تمر التي

 أعداد السكاني. وتفرض الزيادة الكبيرة في ونوع التجمع الدخل، ومستوى الجنس، لعوامل بالنسبة

ً  السكان  المحافظة بهدف التعليم على قطاع اإلنفاق على السلطة الوطنية الفلسطينية لزيادة متزايداً  ضغطا

 تواكب ، حيث الفتتمثل في تدني نوعية التعليم لالمعايير. أما المشكلة األهم في هذا المجا هذه على

المعايير الدولية بعد، ويعود ذلك، بصورة ئيسية،  المحتلة الفلسطينية ياألراض في التعليمي النظام جودة
 لزيادة االستفادة الطالب المطلوب، وهذا يحد من فرص التجهيزات إلى إلى طبيعة المناهج، واالفتقار

ليم المهني والتقني ما زالت محدودة، رغم الذي يحصلونه. كما أن نسبة الملتحقين بالتع التعليم من
ً  به يجدر االهتمام . ومما54حرص وزارة التربية والتعليم العالي على زيادة نسبة الملتحقين به  أن أيضا

                                                      

(.أهداف التنمية لأللفية في األراضي الفلسطينية المحتلة: تقرير 2006انظر، اللجنة التوجيهية الفلسطينية ألهداف التنمية األلفية ) 51
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الدورة الثالثة  -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية 52

 فلسطين-هللا . رام2005حزيران،  -عشرة: نيسان
 
 .2007هار، رام هللا، السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم واالزد 53
 فلسطين. – هللا، التقرير النهائي. رام 2006. المسح الفلسطيني لصحة االسرة، 2007. الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 53
الخطة الخمسية (. 2007وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية )لمزيد من التفصيل حول األوضاع التعليمية راجع:  54

 .2007تشخيص الواق  التربوي الصادرة عن الوزارة  نفسها عام . وكذلك وثيقة ية التطويريةاإلستراتيج
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 في إلى تساوٍ  الواقع أرض على ال يترجم العالي التعليم مؤسسات في واإلناث الذكور أعداد تساوي

 درجة جامعية يحملون الذين الذكور أوساط في البطالة نسبة قلّ ت حين العمل. ففي سوق في العمل فرص

  اإلناث بين البطالة نسبة تبلغ الثانوي، أو األساسي التعليم مرحلة سوى يتموا لم الذين أولئك عن
 .55الجامعية الدرجات حملة % من 37.3

 مساعدات إغاثية وغير كافية

في األراضي الفلسطينية فتقتصر على بكرامج مسكاعدات  أما بالنسبة ألنظمة الحماية االجتماعية المتوفرة
تقككدم مككن مؤسسككات السككلطة، خاصككة وزارة الشككؤون االجتماعيككة؛ والمؤسسككات الدوليككة، خاصككة األنككروا 
وبرنامج الغذاء العالمي؛ والمنظمات غير الحكوميكة العالميكة. ويغلكب علكى هكذه البكرامج فلسكفة التخفيكف 

سلم المساعدات المعتمد في البرامج الدائمة غيكر ككاف، وغيكر مربكوط من الفقر ال مكافحته. خاصة وأن 
. وقكد توقفكت مشكاريع 56بخط الفقر. أما بالنسبة للمساعدات الطارئة فتركز على المكواد الغذائيكة الرئيسكية

 . 57، مثل برامج التشغيل الطارئ في وزارة العمل بسبب توقف التمويل2005مهمة منذ نهاية العام 

 
ا عكام، بينمكبكات الحماية المرتبطكة بسكوق العمكل فيتكوفر منهكا نظكام تقاعكد لمكوظفي القطكاع الوبالنسبة لش

ى مكن يستفيد مستخدمي بعض المؤسسات الكبيرة من صناديق تكوفير فكي مؤسسكاتهم، أمكا الغالبيكة العظمك
ص خككاالعككاملين )العككاملين فككي إسككرائيل، والعككاملين فككي المؤسسككات الصككغيرة والمتوسككطة فككي القطككاع ال

 عية.  ( فال تتوفر لهم أية درجة من التأمينات االجتمامالمحلي، والعاملين في القطاع غيرا لمنظ

 : بين العالمية واالحتياجات الوطنيةاألهداف األنمائية لأللفية -6

، ال بكد مكن التأكيكد علكى األهكداف األنمائيكة لأللفيكةقبل الدخول في اسكتنطاق البيانكات الرقميكة لمؤشكرات 
. أي التجاوب مع الخصوصية الفلسطينية، والمتمثلة فكي أن فلسكطين بلكد 58توطين هذه األهدافضرورة 

محتككل. وبالتككالي فككإن الككتخلص مككن االحككتالل وبنككاء الدولككة المسككتقلة يشكككل األولويككة رقككم واحككد بالنسككبة 
يشككل ذلكك حكول تحقيكق هكذا الهكدف وأن  األهداف األنمائية لأللفيكةللفلسطينيين. وعليه يفترض أن تدور 

بوصلة للفلسطينيين وللمجتمع الدولي من حيث قراءة تطورات األوضاع في فلسطين، ومن حيث تركيكز 
االهككداف فككي البككرامج واألنشككطة. وعليككه فككإن المؤشككرات المتعلقككة بجككودة حيككاة اإلنسككان يجككب أن تككرتبط 

 بهدف االستقالل.
 

هين ر إلكى اتجكاهكا علكى األراضكي الفلسكطينية يشكي، فإن ما ينطبق مناألهداف األنمائية لأللفيةأما بالنسبة 
. 1999-1994(: األول تحسككن مضككطرد فككي نوعيككة الحيككاة خككالل الفتككرة 2رقككم  رئيسككيين )أنظرالملحككق

حجكم  ومن ثم تدهور فكي مؤشكرات جكودة الحيكاة المختلفكة فكي الفتكرة الالحقكة. وقكد وصكف البنكك الكدولي

تمكع. وتقكر أنها كفيلة بتفسيخ النسكيج المجتمعكي فكي أي مجب 2002مة في األراضي الفلسطينية العام زاأل

 المؤسسات الدولية أن الوضع الحالي في قطا غزة هو كارثة إنسانية.
: تظهر البيانات الكميكة انجكازات مهمكة مقارنكة بالكدول ذات مسكتوى التطكور االقتصكادي الشكبيه. والثاني

نمية الرأسمال البشكري )مكثال: التحكاق كامكل فكي خاصة فيما يتعلق بمؤشرات جودة الحياة ذات العالقة بت
التعلككيم االبتككدائي، نسككبة متعلمككين كبيككرة، السككيطرة علككى األمككراض السككارية، وتككوفير خككدمات صككحة األم 

                                                      
 فلسطين.  –. رام هللا 2008. قاعدة  بيانات مسح القوى العاملة 2009. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 55
شيكل من االتحاد األوروبي  1000ر بقيمة ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مساعدات كل ثالث أشه 47تتلقى حوالي  56

التنمية  لي، بينما مول بنكىالف أسرة من مساعدات برنامج الحماية االجتماعية الممول من البنك الدو 5بواسطة اآللية الدولية، وتستفيد 

سر قطاع % من أ80ن أعالمي الغذاء الاالسالمي برنامج جديد بإسم الرائد وبإدارة برنامج األمم المتحدة االنمائي. وتفيد بيانات برنامج 

 الجهازوماس،  -الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقتصاديةغزة تتلقى مساعدات غذائية من األنروا وبرنامج الغذاء العالمي )
ام هللا، رعشر.  الثانيوسلطة النقد الفلسطينية، المراقب االقتصادي واالجتماعي الفصلي، المجلد  ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني

2008) 
تسعى وزارة الشؤون االجتماعية إلى تبني سياسة موجهة لعملها على تطوير دورها في مجال الدفاع عن سياسات إجتماعية تعزز  57

في ظروف  لطارئةالعدالة االجتماعية، لكن على أرض الواقع وبسبب األعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها في تقديم المساعدات ا
 دى إلى انشغالها، أساسا، في العمل االغاثي اليومي الطارئ.االحتالل، أ

فلسطين،  األهداف األلفية للتنمية في السياق الفلسطيني. رام  -أنظر على سبيل المثال: االئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر 58

 .2007هللا، 
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والطفل، وغيرها(. وهذه االنجازات مهددة نتيجة لتكدخالت االحكتالل المباشكرة، أو نتيجكة لتراجكع مكوارد 
 أن نوعية الخدمات المرتبطة بها تتراجع من حيث نوعيتها. السلطة الوطنية الفلسطينية. كما

 التمويل الدولي: بين األهداف السياسية واألولويات الوطنية -7

 1994قدر المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار( حجم الدعم الدولي منذ العام 

سواء  2000-1994بذب خالل الفترة اتسمت المساعدات الدولية بالتذ .59مليار دوالر 12.5بحوالي 

على مستوى االلتزام أو الدفع مرتبطة بشكل وثيق بتطورات عملية التسوية. وتمر عملية صرف المنح 

(، Disbursementوالصرف ) (Commitment( وااللتزام )Pledgeمراحل هي التعهد ) بثالث

لبنك الدولي على عدد كبير منها، حيث تحول المبالغ المتفق عليها إلى صناديق مالية خاصة، يشرف ا
الستخدامها في اإلنفاق المباشر وتلجأ بعض الدول إلى فتح حسابات خاصة في بنوكها أو بنوك محلية 

 .60على مشاريع أو برامج معينة
 

 – 1994اتخذت المساعدات الدولية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاها متناقصا خالل الفترة 

ادات السلطة الوطنية الفلسطينية كانت تزداد بإضطراد خالل هذه الفترة، . خاصة وأن إير2000

. واستأثرت قطاعات 1999وتمكنت السلطة من تغطية موازنتها الجارية من إيراداتها المحلية العام 

. وبلغ 61% من المساعدات الدولية90البنية التحتية، والقطاعات االجتماعية، والبناء المؤسسي بنحو 

حصاءات وزارة تشير ا  .62%68.8حوالي  2000 – 1994ف إلى االلتزام خالل الفترة معدل الصر

بلغ  2008المالية الفلسطينية الى أن إجمالي الدعم الخارجي لموازنة السلطة الفلسطينية خالل العام 

   .2007% مقارنة مع العام 57.9مليون دوالر، بارتفاع نسبته  1598.3

 
 2001ام لتوجهات قد أخذت بالتغير بشكل كبير ومغاير عن المكألوف مكن العكإال أن هذه النزعات وتلك ا

 كي سكنوياً.بمعدل المساعدة التنموية األجنبية والتي تراوحت حول بليون دوالر أمري بما يتعلق 2004 –

مجموعكه  وخالل هذه الفترة الزمنية، توسعت قنوات المساعدة لتصل إلى الدعم اإلنسكاني والكذي بلكغ فكي

 2004. وبحلكول العكام 2003-2001الفتكرة % من كامل الكدعم والمسكاعدة األجنبيكة خكالل 70بته ما نس

عمليكككات الفصكككائل ومككع بكككروز نككوع مكككن التحسككن الخفيكككف فككي الموقكككف السياسككي وانخفكككاض مسككتوى 
ثكة ني/ اإلغافي إسرائيل، تحركت المساعدة نحو التصاعد واالزدياد وانتقلت مكن الكدعم اإلنسكا فلسطينيةال
 .ى تطوير البنية التحتية، والتنمية االجتماعية والقطاعات اإلنتاجيةإل
 

الهدف . وتتمثل أهدافها في: إلى أن األهداف الثابتة للمساعدات الدولية لم تتحقق بكدار ويشير تقرير
السياسي الرامي لدعم عملية السالم؛ إذ ال يمكن أن تساهم هذه المساعدات في دعم العملية السلمية في 

عدم وجود حل سياسي يلوح في األفق، أما على المستوى اإلنساني فلم تكن فعالية مساعدات  ظل

وفي الوقت  .اإلغاثة كافية، بالنسبة للهدف التنموي، فهو محكوم بالفشل نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية

 .63لاالقتصاد الفلسطيني من االنهيار الكام وحمتالمساعدات الخارجية  ذاته تقر الدراسة أن

 
، فإنه ال يمكن 64ومع االعتراف بدور العوامل الموضوعية التي حدت من االستفادة من الدعم الخارجي

إهمال العوامل الذاتية المرتبطة بضعف كفاءة إدارة المال العام، ما أدى إلى تجديد وبروز ظواهر 

                                                      
 الدولية المساعدات مبالغ يعكس صحيح رقم وجود عدم عن كدارب -المجلس اإلقتصادي الفلسطيني للتتنمية واالعمار دراسة تكشف 59

-1993 مرحلةال في خاصة ،دقيق غير المساعدات على الرقابة نظام وأن خاصة المانحة، المؤسسات قبل من فعليا صرفها تم التي

2000. 
 .2001. رام هللا، 2000-1994ماس، المراقب االقتصادي، .عدد خاص   60
 .2004. فلسطين: تقرير التنمية البشرية 2004امج دراسات التنمية. برن -جامعة بيرزيت  61
 . مصدر سابق.2000-1994ماس، المراقب االقتصادي، عدد خاص   62
 .6/10/2008تقرير صحفي حول دراسة بكدار منشور على صفحة وكالة معا االخبارية المحلية بتاريخ  63
حتياجات االنسانية المتصاعدة نتيجة العدوان االسارئيلي على مناطق السلطة نحو تغطية اال 2000اتجه الدعم الدولي بعد العام  64

الفلسطينية، وكذلك نحو تغطية عجز الموازنة الناتج عن نمو االنفاق العام، وتراجع اااليرادات العامة، وأيضا كأثر مباشر لالجرءات 
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لك في تسهيل تحلل تجاوز مالي وإداري واستغالل نفوذ دون أن تخضع للمساءلة المحاسبية، وساهم ذ
بعض الجهات المانحة من التزاماتها. وافتقار السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رؤية شمولية وخطة 

 .65واضحة األهداف واألولويات وكذلك عدم كفاءة آلية التعامل مع العون الدولي التي انتهجتها السلطة
 

للتخطيط في األراضي الفلسطينية. وّحول إن االرتهان المتزايد للتمويل الخارجي يحوله إلى محدد مهم 
الجهات الدولية التي تقوم بإدارته إلى مشارك رئيسي في توجيه التخطيط الوطني. وهذا يتطلب تطوير 
سياسة التعامل مع التمويل الدولي، وكيفية إدارته بما ينسجم مع أولويات المجتمع، خاصة في مجال 

 . 66تماعي والجغرافيتقليص الفجوات القائمة في المجالين االج

 فجوات تحتاج إلى استهداف -8

 
، تماعيتظهر البيانات المختلفة استمرار وجود العديد من الفجوات االجتماعية )طبقية، نوع اج

ت لفجوا(. وبعض هذه الفجوات تقليدية، أي مشابهة لةوغيرها(، وجغرافية )مناطق وتجمعات سكاني
عرض ا نابع من الخصوصية الفلسطينية الناتجة عن تالموجودة في المجتمعات المشابهة، وبعضه

 الشعب الفلسطيني لالقتالع والتشريد، وخضوعه الحتالل مديد.
 

وء، اللج ومن هذه الفجوات ما هو تاريخي ناتج عن تشريد الشعب الفلسطيني، والذي يتجلى في حالة
ات كبيرة في مستوي% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الجئون، ويوجد فروق 43حيث حوالي 

نعكس تالتي معيشة الالجئين وغير الالجئين، وكذلك من حيث الموارد المتاحة لكل من المجموعتين، و
يمات المخ في آليات تكيف متباينة. يضاف إلى ذلك الفجوة بين المخيمات والريف والحضر، حيث تمثل

 المناطق األفقر، واألكثر انكشافا.
 

 ، مثل، خاصة خالل االنتفاضة الثانية، في تهميش مناطق بكاملهاكما تسببت إجراءات االحتالل
، المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري، وعزل األغوار والتعامل معها كمناطق أمنية

طمس  والحصار المشدد على قطاع غزة، والذي ولد كارثة إنسانية فيه. وعزل القدس والسعي غلى
تعامل يه الحديات بعيدة المدى أمام المخطط الفلسطيني تفرض علالطابع العربي لها. كل ذلك يخلق ت

 معها، رغم أن النجاح في التغلب عليها مرهون بحلول سياسية إستراتيجية.
 

هداء، ر الشباإلضافة إلى ذلك فقد ولد قمع االحتالل اليومي فئات جديدة تعيش ظروفا صعبة، مثل أس
فية ء إضايلها. كما أن أسر الجرحى تلقى عليها أعباواألسرى، فسبة كبيرة من هذه األسر فقدت مع

 ت العامةلخدمالتتمثل في توقير العناية للجريح، والذين هدمت بيوتهم. كما أن إعاقة وصول المواطنين 
هذه ويهم. المختلفة يضع السلطة ومقدمي الخدمة اآلخرين أمام تحدي إيجاد آليات خالقة للوصول إل

صعيد عن ت معها، بما في ذلك االستجابة لالحتياجات الطارئة الناتجة فجوات تفرض التعامل اليومي
 قمع االحتالل في مناطق أو تجمعات معينة.

 
ما، ل منهكمن جانب آخر استمرت الفجوات المناطقية، ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي إطار 

اتها ة، و تحدد احتياجوهذا يتطلب رسم خارطة احتياجات مناطقية، بحيث تحدد المناطق المهمش
لسطينية ي الفوأولوياتها. حتى يكون باإلمكان استخدامها كأحد المحددات الموجهة للتخطيط في األراض

 المحتلة.
 

                                                                                                                                                        
التي لحقت بالبنية التحتية الفلسطينية، أو بناء شبكات طرق االحتالل االسرائيلي. كما اتجه فسم كبير منها لتعويض بعض األضرار 

 بديلة عن تلك التي قرر جيش االحتالل أنها الفلسطينييون ممنوعون من استخدامها )فقط للمستوطنيين اليهود والجيش(.
 . مصدر سابق.2000-1994ماس، المراقب االقتصادي، عدد خاص  65
ات تقديمه إلى شلل في أداء الحكومة العاشرة، كما أن الفجوة الكبيرة بين االتعهدات والدفع تسبب توقف الدعم الدولي أو تحويل آلي 66

 قد اربكت االقتصاد الفلسطيني. 2008الفعلي في العام 
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وارد مضرية كذلك تظهر البيانات استمرار الفجوة حسب نوع التجمع السكاني، حيث تتوفر للمناطق الح
 وخدمات أفضل من الريف والمخيمات. 

 
تحسن نسبي في مجال المساواة بين الجنسين تولد بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، غير  و قد طرأ 

سن عدد من انه لم يكن كافيا لسد الفجوة بين الرجال والنساء على المستويات المختلفة. فبالرغم من 
مع تتضمن حقوقا متكافئة للمرأة والرجل ومنسجمة إلى حد كبير التي  القوانين والتشريعات

الوطنية للمرأة الفلسطينية"، التي بلورتها كل من دوائر المرأة في الوزارات الفلسطينية  اإلستراتيجية"
واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وذلك باالستناد إلى "منهاج عمل بيجين الصادر عن مؤتمر األمم 

ي الذي أعطى حقوقا متساوية قانون االنتخابات الفلسطين مثل. 67"1995المتحدة الدولي للمرأة لعام 

للمرأة والرجل في االنتخاب والترشيح، والقانون األساسي الذي أكد على المساواة بين الجنسين في 
 الحقوق والحريات األساسية وأنه ال يجوز التمييز بينهما في ذلك. 

 

وال  لمرأةاات البيئة القانونية السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت دون مستوى حاجلكن 
ماسة  حاجة تتناسب مع تطلعاتها ودورها المفترض في عملية التنمية والبناء الوطني. وما زال هناك
كانتها مز من لإلسراع في إقرار قوانين أو تنفيذ ما هو مقر منها إلنصاف المرأة ولتطوير آليات تعز

دة علقضائية الناحية رأة الفلسطينية من اتواجه المفعلى سبيل المثال، المجتمعية واالقتصادية والسياسية. 
. لتقليديةابوية مشاكل مترابطة أهمها: ضعف النظام القضائي الفلسطيني، والذي تحركه أصال الذهنية األ

من  لعديدافي إصدار أو في إقرار بعض التشريعات التي من خاللها ممكن معالجة  ؤالتأخر أو التلك
. الشخصية ألحوالمثل التعجيل في إقرار قانون فلسطيني لفلسطينية. المشاكل التي تعاني منها المرأة ال

وقطاع  غربيةفهناك العديد من الجوانب التمييزية في قوانين األحوال الشخصية المطبقة في الضفة ال
في  بالواليةاج، وغزة والتي تعاني منها المرأة الفلسطينية حتى اآلن. منها مثال ما هو متعلق بسن الزو

وجية ن الزواج، وبالمهور وبتعدد الزوجات وبالطالق والزواج المختلط وباسم الزوجة وبمسكعقد الز
ية وبالوال طفالوباألموال المتحققة ألي من الزوجين بعد الزواج وبالنفقة في حالة الطالق وبحضانة األ

 الخ.   …عليهم

 

ضا يشمل أي ية بللقوانين التمييزوتجدر اإلشارة إلى أن التمييز ضد المرأة ال يقتصر فقط على منظومة ا
لخاصة احاكم النظام القضائي المرتبط بتنفيذ قانون األحوال الشخصية وهو نظام قضائي قائم على الم

ص لمنصوأي المحاكم الدينية والتي "ترك لها الحق في استنباط بعض األحكام في المواضيع غير ا
في  برزت ن يستندون إلى تفسيرات واجتهاداتعليها"، استنادا إلى تفسيرات ومعتقدات القضاة الذي

فهمه ايا لظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة تماما عما نحن فيه اآلن وهو ما يخضع الحاالت والقض
 غياب الخاص وتوجهاته الشخصية والجندرية التي تتفاوت عادة من قاضي آلخر. كذلك يالحظ مثال

حقوقها  ن لهاه ضد النساء بالجدية الالزمة، وبما يضمنظام قضائي وسياسات تعالج قضايا العنف الموج
زة غة وقطاع لغربيواحترام كرامتها اإلنسانية. فالقوانين والتشريعات الجزائية المعمول بها في الضفة ا

صوص ال تتعامل بالجدية الكافية مع "جرائم الشرف"، وهناك تمييز واضح وصريح في أحكام الن
 . رائمالقانونية المتعلقة بهذه الج

 

مستوى مشاركة النساء في صناعة القرار، حيث ما زالت نسبة  على الجنسين بين فجوةالتظهر  كما

% هي نتيجة الكوتا النسائية(، كذلك على 13النساء متدنية في المجلس التشريعي )النسبة الحالية حوالي 

(. أما مشاركتها في من أعضاء هذه المجالس حسب الكوتا النسائية %17مستوى المجالس المحلية )

النقابات المهنية والعمالية فهي متدنية، باستثناء النقابات التي تتعلق بمهن طابعها نسوي، مثل 
 الممرضين والقابالت القانونيات. 

                                                      
: اتجاهات وبرامج: تقرير التقرير الوطني للمرأة الفلسطينية الخاص بتطبيق منهاج عمل بيجناللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة،  67

 .15-12، صً 1998م إلى االجتماع العربي الخاص بمتابعة منهاج عمل بيجن، بيروت، مقد
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كما تظهر الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، حيث نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية 
ي نوع المهن التي تعمل فيها، حيث تتركز النساء في مهن الزراعة %(، كما تظهر ف15.2)حوالي 

من العامالت يعملن في هذه المهن(، ويتركزن في قطاعي  %74.7والمختصين ومساعديهم والكتبة )

من النساء العامالت يعملن في هذين القطاعين(. وتتلقى النساء في القطاع  %82.5الزراعة والخدمات )

لإلناث شيكل  67.7 لشيكل متوسط األجر اليومي للرجال مقاب 80.9الرجال )الخاص أجورا أقل من 

 .68متوسط األجر اليومي لإلناث(

 
فال، ن، أطوعلى مستوى الفجوات التنموية األخرى، مثل احتياجات الفئات المهمشة المختلفة )معوقي

مة ة، ولألزيوميالحتالل الكبار سن(، فإنها تتأثر بالبيئة العامة، وهي عرضة للتعمق نتيجة إلجراءات ا
راءات ت وإجاالقتصادية التي تعصف باألراضي الفلسطينية. إال أنها قابلة للمعالجة من خالل تدخال
خارطة  توفيراقتصادية واجتماعية، هي تحت والية السلطة الفلسطينية. والمدخل للتعامل معها يكون ب

 احتياجات لها متقاطعة مع خارطة االحتياجات المكانية.
 

هر على ية تظوبصورة عامة فإن اإلختالالت التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني، والتحديات التنمو
 مستويين:

ضية األول: بنيوي مرتبط بنشوء وتطور القضية الفلسطينية، ومرتبط بإيجاد حلول سياسية للق
ها، أو للول ى إيجاد حالفلسطينية، خاصة االستقالل، وحل قضية الالجئين. وبالتالي فقدرة السلطة عل

اومتهم ات مقالتعامل معها محدودة في إطار إدارة مظاهرها بما يخدم صمود الفلسطينيين وتعزيز مقوم
 لالحتالل.

وارد. ع المالثاني: إختالالت وفجوات يمكن جسرها من خالل سياسة تراعي العدالة واإلنصاف في توزي
 لسياسة.اب هذه عن السياسة العامة للسلطة، أو عن غياوبالتالي فإن ردم هذه الفجوات أو توسعها ناتج 

 
لتدخالت ورة اإن حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين، وتعقدها تتطلب التعامل المنهجي معها، وبل

عزيز ريق تالمناسبة التي تخفف من آثار اإلرث التاريخي، وتسرع في ردم الفجوات التنموية، على ط
 االستقالل. نضال الفلسطينيين من أجل 

                                                      
وسلطة النقد الفلسطينية، المراقب  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو، "ماس" الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقتصادية 68

 .2008الحادي عشر. رام هللا، االقتصادي واالجتماعي الفصلي، المجلد 



 38 
 

 الفصل الراب 

 مالمح الرؤى التنموية و السياسات االقتصادية واالجتماعية

 المتبناة من قبل السلطة الوطنية
 

 
 و نفذتهاأدتها يرصد ويحلل هذا القسم مضامين الرؤى التنموية الوطنية والسياسات االجتماعية التي أع

ا قبل هما منشوئها، عبر مرحلتين أساسيتين و السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة منذ
لعامة التي (. يركز هذا الفصل على الفلسفة ا2008-2000( وخاللها )2000-1994االنتفاضة الثانية )

تناد ى اسرصد مدوجهت التخطيط التنموي في السلطة الوطنية الفلسطينية وسياساتها االجتماعية، وي
ا نسان. كمق اإلم العدالة االجتماعية والمساواة واإلنصاف وحقوهذه الخطط والسياسات لمعايير ولمفاهي

جام ا وانسطبيعة العالقة بين السياسات االجتماعية واالقتصادية في هذه الخطط ومدى تكاملهيحلل 
رئ أهدافها. كما سيتم تحليل هذه السياسات من حيث قدرتها على التوفيق بين ضرورات الطوا

ين بعين ، آخذل الظروف السياسية السائدة في األراضي الفلسطينية حالياوالسياسات طويلة المدى في ظ
 االعتبار المناخ السياسي العام ودرجة التقدم في عملية بناء المؤسسي.

 
 

ة ومتكامل داخلةيركز هذا الفصل في تحليله للرؤى التنموية والسياسات االجتماعية على أربعة أبعاد مت
نذ لوطنية ملطة اللفلسفة التنموية واالجتماعية التي استندت عليها الس تشكل بتداخلها المالمح العامة

نموية ا التنشوئها. يحلل البعد األول الفلسفة التي حكمت ووجهت هذه الرؤى والسياسات، وأولوياته
اعية في الجتموخياراتها السياساتية المختلفة. كما يسلط هذا البعد الضوء على قوة حضور السياسات ا

لبيانات اامها لتنموية الوطنية ومدى تركيزها على تحليل الواقع االجتماعي ومدى توفر واستخدالخطط ا
جام مدى انس ز علىالالزمة لذلك ومدى التزامها بالقضايا االجتماعية المختلفة. أما البعد الثاني، فيرك

البعد  يرصدعيا. وأهداف وأولويات هذه الخطط وغاياتها مع السياسات والبرامج المطروحة وطنيا وقطا
اعية الجتماالثالث مدى شمولية هذه الخطط من حيث استجابتها وتفاعلها مع حاجات الشرائح والفئات 

علها مع ة تفاالمختلفة، كحساسيتها للنوع االجتماعي وقضايا المرأة والشباب والطفولة...الخ. وكيفي
 لمتغيراتمن ا ا بعين االعتبار للعديدالتجمعات السكانية والمناطق الجغرافية المتعددة من حيث أخذه

يل على تحل لرابعالتي تشكل الواقع االجتماعي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه. وأخيرا يركز البعد ا
وكيفية  عليا،فعالقة هذه الخطط مع السياسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالموارد المتاحة لتنفيذها 

سات السياوامج المختلفة، وهو ما يعكس مدى واقعية هذه الخطط توزيع النفقات على القطاعات والبر
 ومدى التزام الجهات التنفيذية بها. 

 

  خصوصية تجربة بناء المؤسسات الفلسطينية منذ نشوء السلطة الوطنية -1

 
مة التحرير اتفاقيات أوسلو التي وقعت عليها منظ حسب 1994تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

هاء ات إلنأوسلو عملية من مرحلتين مدتها خمس سنو وحددت اتفاقيات ينية وحكومة إسرائيل. الفلسط
لحل افاوضات سنوات الثالث األولى هو بناء الثقة، يتبعها مالكان الهدف من و الصراع على فلسطين. 

 (.والقدس ،دةلعووحق الالجئين في ا ،والمستوطنات ،النهائي لتغطية القضايا القائمة كافة )مثل الحدود
 

وبدأت السلطة  تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكل سلطة انتقالية ذات والية وصالحيات محدودة.
الوطنية بتسلم المسؤوليات المدنية وبعض المسؤوليات األمنية من السلطات اإلسرائيلية تدريجيا. 

ة للسلطة الوطنية تتمثل بتشكيل وباشرت القيادة الفلسطينية بإرساء بنية تحتية للمؤسسات التنفيذي
الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمحلية. وقد تم رفد هذه المؤسسات بالكادر البشري وتزويدها 
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بالمباني والمعدات ووسائل االتصال والنقل. وباشرت بعض الوزارات والمؤسسات العامة ذات الطابع 
اصة في مجاالت التعليم والصحة وإصدار الجوازات الخدماتي بتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني وخ

والوثائق الرسمية، وتقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر المحتاجة، واإلشراف على تشغيل العاطلين 
 عن العمل، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإعادة اإلعمار.

 
لمدنية اإلدارة ارثين تاريخيين؛ آلية إالمراحل السابقة  مؤسسات السلطة الفلسطينية وقيادتها عنورثت 

نظمة أتابع ت)أي هيكليتها ومؤسساتها وقوانينها ولوائحها وإجراءاتها وموظفيها( التي تطورت بفعل 
الل الحتا ،حكم أجنبية )الحكم العثماني، االنتداب البريطاني، اإلدارة المصرية، الحكم األردني

تكن قد  ولى لمالنظم األ  .الخارج إلى أرض الوطنتقلت من اإلسرائيلي( وقيادة منظمة التحرير التي ان
ا تدربت بينم ة،، بل إلى مباديء إحتاللية عسكريمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيدى لإ صممت استناداً 

ي فو طية. يمقراولم تتدرب على إدارة أجهزة دولة د ،النظم الثانية على إدارة حركة المقاومة المسلحة
ي منغرسة فية الهذين المكونين للسلطة الفلسطينية له تقاليد النظم السلطوية والشمول الحقيقة، كل من

واعد اء قوإرس مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، التي توفر مساحة ضيقة فقط للتشاور أو المساءلة
 إدارية سليمة واستراتيجيات وسياسات تعبر عن مسؤولياتها المجتمعية اتجاه جمهورها.

 
ياسات سنتاج ة ثانية تأثرت عملية بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على إومن ناحي

بأنها  عرفت وخطط تنموية شاملة ومتكاملة خالل المرحلة االنتقالية بطبيعة المرحلة السياسية التي
ي فنتقالية االلة مرحلة انتقالية وبالسقوف السياسية التي فرضتها االتفاقيات. فمثال أثرت طبيعة المرح

زارات س الوتحديد مراحل نشوء السلطة. فقد تم تأسيس األجهزة األمنية والشرطية أوال، تبعها تأسي
العامة  خاباتوالمؤسسات والهيئات المدنية العامة األخرى. ثم تم تشكيل المجلس التشريعي بعد االنت

ريعية، وبقي سست قبل السلطة التش. أي أن السلطة التنفيذية تأ1996التي جرت في كانون الثاني عام 

لهذه  اسي يشرعام أسالقضاء تابعا للسلطة التنفيذية في تلك الفترة دون تحديد آلية تكفل استقالله وال نظ
اصة ة وقوة خة ميزاالستقاللية أو ينظم العالقة بين السلطات الثالث. وقد منح ذلك كله السلطة التنفيذي

اسبا تراه من التي تها وحريتها على تشكيل أجهزتها وسياساتها بالطريقةبحكم أسبقية بناءها وبالتالي قدر
 دون العودة إلى مرجعيات وطنية شاملة.

 
وعلى صعيد آخر استمرت العالقة وتقسيم العمل بين السلطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير 

يا في اتخاذ القرارات الفلسطينية بالغموض. فعلى الرغم من أن قيادة منظمة التحرير لها اليد العل
الوطنية رسميا، إال أن في الواقع أصبح دور السلطة الوطنية الفلسطينية وخصوصا هيئاتها التنفيذية 
والتشريعية هو الدور الحاسم فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والتنموية وتدريجيا السياسية. ولم يعد 

طيط والرقابة والمحاسبة الفاعلة. وفيما يتعلق لمؤسسات منظمة التحرير الدور الفاعل على مستوى التخ
بالقرارات التنموية، كما هو الحال بالنسبة للقرارات السياسية، تم اختزال المؤسسات الفلسطينية بما 
سمي ب "القيادة الفلسطينية" التي تتشكل من رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس الوزاري 

ة في منظمة التحرير الفلسطينية. وقد أدى هذا الخلط بين المؤسسات للسلطة، وقيادة الهيئات المختلف
المختلفة والمناصب اإلدارية المتعددة إلى تغليب االعتبارات السياسية في بناء المؤسسات ورسم 
السياسات على االعتبارات التنموية. وقد تذبذب دور مجلس الوزراء بين العمل كهيئة تنفيذية والعمل 

 .  69ما أدى إلى صعوبة تقييم أدائه التنمويكهيئة سياسية، 
 

وانتشرت تدريجيا ظاهرة مراكز القوى داخل المؤسسات العامة، وأثر ذلك على طرق التوظيف التي 
أصبحت وسيلة لخلق الوالءات السياسية والجهوية والشخصية دون األخذ بعين االعتبار الشروط 

ي الكفاءات داخل المؤسسات العامة، وأضعف من والمتطلبات المهنية. وقد خلق هذا الوضع نقصا ف
معايير المحاسبة والمساءلة بين الهيئات اإلدارية المختلفة، وهو ما أثر على قدرة هذه المؤسسات 
المهنية في التخطيط ورسم السياسات وتنفيذها. وال شك بأن الخبرات الفلسطينية في بناء المؤسسات 

ئيلة. وفاقم الوضع السياسي الفلسطيني وخصوصيات ورسم السياسات والتخطيط كانت أصال ض

                                                      
 . 50-84،  رام هللا ، ص 1998-1999تقرير التنمية البشرية في فلسطين .1998مركز دراسات التنمية.  -جامعة بيرزيت  69
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المرحلة السياسية، وتحديدا تشابك مهمات البناء المؤسسي مع مهمات عملية التحرير واستكمال السيادة 

 .70، من صعوبة التخطيط ورسم السياسات1967على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  
ن يضا عألم ينتج عن عوامل ذاتية فقط، بل كان ناتجا  إن ضعف المؤسسات الفلسطينية في التخطيط

ي عوامل سياسية واقتصادية موضوعية ساهمت بدورها في إضعاف قدرة المؤسسات الفلسطينية ف
س زة والقدغقطاع تحديد أولوياتها وتوجهاتها التنموية. فمثال ساهم الفصل القسري بين الضفة الغربية و

عددة، المت ولد عن هذا الفصل تكرارا وازدواجية في هيئات السلطةفي تضخم األجهزة الحكومية، إذ ت
ط ورسم لتخطيابما يعنيه ذلك من ازدواجية إدارية وتكاليف إضافية تثقل كاهل السلطة وتعيق إمكانية 

ارية السياسات بشكل شمولي متكامل. وقد بدأت مخاطر هذا الفصل القسري بتجاوز المخاطر اإلد
 حد خطورة توليد مجتمعات منفصلة عن بعضها البعض من حيث التنظيموالتخطيطية لتصل إلى 

من مع لممر اآلياب اغاالجتماعي والحالة االقتصادية والحياة الثقافية والتوقعات السياسية، أمام استمرار 
رائيل هل إسقطاع غزة وإغالق القدس أمام المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقطاع، وتجا

 . 1993الجغرافي الذي نص عليه اتفاق إعالن المباديء الموقع في أيلول  للتكامل

 
 ا فرضوقد أدى هذا الوضع إلى خلق أوضاع متمايزة للمواطنين الفلسطينيين في كل منطقة وهو م

قادرة ية التحديات كبيرة منذ بداية نشوء السلطة الوطنية في مجال التخطيط، ورسم السياسات الوطن
سائل وطبيعة واحتياجات كل منطقة. وقد تطلب هذا الوضع اإلسراع في البحث عن  على التكيف مع

نظمة واأل لتحييد األثار الكارثية للفصل القسري بين هذه المناطق، واإلسراع في توحيد القوانين
ع القدس اص ومخوالمناهج والهيكليات اإلدارية والرؤية التنموية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل 

 ما أمكن. في
 

لمحتلكة ا، كان االقتصاد السياسي الفلسطيني فكي األراضكي الفلسكطينية 1994 وعلى صعيد آخر بعد العام

لككى وقككد أثككر ذلككك سككلبا ع متككأثرا بككالظروف السياسككية، التحككول الككدائمالضككعف والتككردي وفككي حالككة مككن 
ة السككلطة الوطنيككت وظلككإمكانيككات التخطككيط ورسككم السياسككات المسككتقبلية متوسككطة أو طويلككة المككدى. 

التككي ووعائككدات الجمككارك التككي تجبيهككا إسككرائيل،  أساسككا تعتمككد علككى المسككاعدات الخارجيككةالفلسككطينية 
 تحتجزها أحيانا.

 
 

طة السل وبشكل عام في ظل السياق المؤسسي والسياسي واالقتصادي الصعب الذي شهدته بدايات نشوء
ومثقلة  ترددةماسات اجتماعية وتنموية شاملة مسيرة الوطنية الفلسطينية، كانت مسيرتها نحو إنتاج سي

على ية، وبأعباء هذا الواقع المعقد والصعب. وقد أثر هذا الواقع المؤسسي على توجهاتها التنمو
لتنموي اخطيط مضامين السياسات االجتماعية المقرة آنذاك، وعلى مدى تكاملها واندماجها في إطار الت

 العام في تلك المرحلة. 
 

 71لمالمح العامة لمضامين الخطط التنموية والسياسات االجتماعية قبل االنتفاضة الثانيةا -2

فة الغربية خضعت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الض 1994بعد اتفاقيات أوسلو عام 

 اتقهاوقطاع غزة، وألول مرة في تاريخها، لمؤسسات حكومية وطنية. وأخذت هذه المؤسسات على ع
عية جتماتحمل مسؤوليات لم تعهدها من قبل، كإدارة االقتصاد الوطني والتعامل مع المتطلبات اال

 لمجتمع بأكمله، وإصدار التشريعات والقوانين لتنظيم كافة مناحي الحياة.
 

                                                      
 .52نفس المرجع السابق، ص  70
الصادرتان عن وزارة التخطيط  2003-1999وخطة التنمية  2000-1998اعتمد هذا القسم على تحليل خطة التنمية الوطنية  71

 ي في السلطة الوطنية الفلسطينية.والتعاون الدول
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ئيلية إلسراوقد بدأت مؤسسات السلطة الوطنية بتسلم المسؤوليات من اإلدارات العسكرية والمدنية ا
راع اإلس رع، وبدأت تتنامى األعباء والمهمات الموكلة لها تدريجيا وهو ما فرض ضرورةبشكل متسا

 تحتية.  وبنى في إنشاء المؤسسات واإلدارات القادرة على تسلم هذه المهمات، وتجهيزها بكوادر بشرية
 

شرعت هذه المؤسسات بالعمل في ظل غياب قانون أساسي أو دستور ينظم عملها وعالقتها مع 
. يضاف إلى ذلك غياب رؤية وطنية واضحة 72مهور، أو ينظم حدود العمل والمسؤوليات فيما بينهاالج

لطبيعة الدولة التي تريد أن تكونه هذه السلطة ولطبيعة المجتمع الذي تريد بناؤه. لذلك بدأت مؤسساتها 
تماد على نهج التجريب بالتعامل تدريجيا مع القضايا االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية الملحة باالع

والعفوية في ظل غياب التصور الواضح آلليات العمل، ولطبيعة التوازنات االجتماعية واالقتصادية 
 والسياسية السائدة في المجتمع الفلسطيني.  

 
زارات ة الووتركزت أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية عهدها على البناء المؤسسي وخاص

بشري. ها النية وتطوير بنيتها اإلدارية والتحتية، باإلضافة إلى تطوير قدرات كادرواألجهزة األم
ي ولى فانعكس ذلك على برامج عملها وخططها وعلى السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومات األ

 خططها التنموية. 
 

عية جتمات االلم يكن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية خطط وطنية أو هياكل مؤسسية لصنع السياسا
الل تية من خالتح واالقتصادية غداة نشوئها. فبدأت تدريجيا بإنشاء المؤسسات الحكومية وهياكلها وبناها

ر"، مؤسسة مركزية أنشئت لهذا الغرض وهي المجلس الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار "بكدا
 مسؤولياتت والي استالم المهماوبالتعاون مع مجموعة الدول المانحة والمؤسسات الدولية. وتبعا لتوال

وال، أمهور المدنية واألمنية من السلطات اإلسرائيلية، نشأت الوزارات الخدمية ذات العالقة بالج
 .  ألخرىكوزارة الصحة والتعليم والداخلية والشؤون االجتماعية وتبعتها الوزارات والمؤسسات ا

 
ة الفلسطينية على برامج سنوية لالستثمار العام خالل األعوام الثالث األولى، اعتمدت السلطة الوطني

، ثم البرنامج 1996التي كانت تقدم لمجموعة الدول المانحة. كان أولها الوثيقة التي قدمت بداية العام 

-1998. بعد ذلك قدمت أول وثيقة تحمل اسم "خطة التنمية الفلسطينية )1996االستثماري لسنة 

(. لم تلتزم هذه 2003-1999وية وطنية خمسية تغطي الفترة )خطة تنم(". وتبعت هذه الخطة 2000

الخطط بالمنهجيات المتبعة عادة إلعداد الخطط التنموية الوطنية. فأهدافها لم تكن محددة بدقة وقابلة 
ي غلب على هاتين للقياس. كما أن وسائل وآليات التنفيذ والمتابعة وقياس األثار لم تكن محددة. بالتال

بع التجميعي لمشاريع وبرامج مرشحة للتمويل في الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة، الخطتين الطا
 . 73ولم تكن خطط تنموية بالمعنى الدقيق للكلمة

 
ديد من ي العفبموازاة هاتان الخطتان، برزت العديد من الخطط أو االستراتيجيات التنموية القطاعية 

ؤون لجمهور والتي تقدم له الخدمات، كوزارة الشالوزارات، وخاصة الوزارات ذات العالقة با
 عمل. وقدرة الاالجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الحكم المحلي ووزا

هداف أعلى  ركزت معظم هذه الخطط أو االستراتيجيات في البداية )باستثناء وزارة الصحة والتعليم(
دين من مستفيين أدائها وقدراتها وتوسيع مجال عملها وزيادة عدد اللتطوير آليات عمل الوزارة وتحس

إجمال  مكننابرامجها. وكانت تهدف هذه الخطط إلى جلب التمويل وتبرير أهمية البرامج المقترحة. وي
ية والقطاع وطنيةالمالمح العامة للسياسات االجتماعية في تلك الفترة، كما جاءت في الخطط التنموية ال

 كما يلي:

                                                      
 . 2003في عام القانون األساسي صدر  72
تعرضت هذه الخطط إلى نقد العديد من االقتصاديين والتنمويين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولالضطالع على تفاصيل بعض  73

دس، لعربي، القالفكري انمية الثالثية، الملتقى الحوارات والنقد التي توجه لهذه الخطط أنظر/ي إلى فخري التركمان وآخرون، خطة الت

 .1998حزيران 
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 2000-1994األس  الفلسفية للسياسات االجتماعية في الفترة  -أ

 
 ء الدولةوبنا بالرغم من اإلنجازات السريعة التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال تأسيس

فا. فقد ان ضعياالجتماعي ك –الفلسطينية، إال أن إنجازاتها في مجال مأسسة الفعل التنموي االقتصادي 
بيعة فية، وطمن عدة اعتبارات أساسية حددت وجهتها الفلسالتنموية الوطنية خطط والبرامج انطلقت ال

ى ثيرها علمق تأالسياسات والبرامج االجتماعية فيها، وبالتالي حددت كيفية تنفيذها ومدى شموليتها وع
 الفئات المستفيدة. أهم هذه االعتبارات هي:

كمال و استت الفلسطيني أن من أولويات المرحلة هاالعتبار السياسي حيث اعتبر راسم السياسا -1
ية خطة يا ألبسط السيادة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية، وهو ما ينبغي أن يكون منطلقا أساس

 تنموية أو سياسة اجتماعية.
 تنميةاالعتبار االقتصادي حيث انحازت هذه الخطط إلى مفهوم النمو االقتصادي، وليس ال -2

تصادي االق جتماعية الشاملة. فقد كان من أهم أولويات هذه الخطط هو تحقيق النمواالقتصادية واال
سرائيل( .ف وإالسريع لالستفادة من المناخ السياسي المؤاتي آنذاك )بداية التسوية السلمية بين م.ت

 وتوفر الدعم السياسي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
انحة مج والمشاريع التنموية مع رغبات الجهات الماعتبار مدى توافق هذه الخطط والبرا -3

 وتوجهاتها التنموية والسياسية.
 كانت اعتبار ضرورة االستمرار في تسيير القطاعات الخدماتية األساسية وخاصة تلك التي -4

مات ألمن وخدحة واتقوم بها السلطات اإلسرائيلية وتلك المرتبطة رمزيا بالسيادة الوطنية كالتعليم والص
 وال الشخصية وجوازات السفر.األح

 

 2000-1994لية في هذا اإلطار، لم تنطلق الخطط والسياسات التنموية الفلسطينية خالل الفترة االنتقا

ن أي م تنموية واضحة ومحددة بدقة. ولم تتبنى هذه الخطط واالستراتيجيات -من فلسفة اجتماعية
ي رسم فصفوة عية.  بل انحازت لتبني نموذج الالفلسفات المتعارف عليها في تحديد سياساتها االجتما

مل في يق عاالسياسات، حيث اتجهت السياسات أو البرامج من أعلى إلى أسفل، فتم إعدادها من قبل فر
خرى، مية أوزارة التخطيط والتعاون الدولي دون اللجوء إلى مشاركة أية مؤسسة حكومية أو غير حكو

عداد أن إ ي سوى بعد أن قدمت للدول المانحة. وهو ما يؤكدكما لم يتم عرضها على المجلس التشريع
الدعم  ما أنهذه الخطط لم تكن سوى وسيلة للحصول على الدعم والمساعدات من قبل الدول المانحة. وب

 هلم تشترط هذ الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية، كان ومازال محكوما باالعتبارات السياسية أساسا،
ع لمشاريامحكمة ومتطورة وتشاركية، واكتفت "بقوائم تسوق" مع تبريرات لبعض الدول خططا تنموية 

 والبرامج المجزوءة وغير المتناسقة.  
 
ضاع "تحسين األوركزت هذه الخطط في سياساتها االجتماعية على مفهوم فضفاض وغير محدد وهو  

 ج قطاعيةبرام ة ذلك من خاللمن خالل تلبية الحاجات األساسية للمواطنين. وقد تم ترجم االجتماعية"
يم إلى تقد برامجعديدة، )نسميها برامج كونها لم ترتقي إلى مستوى السياسات االجتماعية(. هدفت هذه ال

ارات المساعدات االجتماعية اإلغاثية للمحتاجين في إطار برامج قطاعية متناثرة على عدة وز
ا إطارا فلسفيا واضح 2003-1999ة وخطة التنمي 2000-1998ومؤسسات. لم توضح خطة التنمية 

ة تنمويلربط جملة هذه المشاريع مع الرؤية التنموية الكلية، وخاصة مع األهداف والسياسات ال
 أو رؤية فلسفةباالقتصادية المقترحة في هذه الخطط. لذلك لم ترتبط هذه البرامج والسياسات القطاعية 

سيس ات تألى مفاهيم حقوق المواطنة، وإلى ضرورتنموية اقتصادية واجتماعية كلية واضحة مستندة إ
ى عقد اجتماعي ينهض بالمستوى المعيشي للمواطنين ويضمن لهم حماية اجتماعية شاملة، وإل

 ية فيضرورات مأسسة التضامن االجتماعي في إطار بناء الدولة. بل اختزلت السياسات االجتماع
اثي ار إغألساسية لجمهور من المهمشين في إطبرامج اجتماعية انطالقا من ضرورة توفير الحاجات ا

 تكافلي. 
 

كذلك انطلقت هذه البرامج من ضرورات توفير الدعم المالي ألنشطتها والتي غالبا ما كانت موجهة 
لمعالجة أوضاع اجتماعية واقتصادية طارئة ناجمة عن الظروف السياسية آنذاك. فمثال وضعت هذه 
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نتائج الناجمة عن إغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام األيدي العاملة الخطط برامج اجتماعية لمعالجة ال
الفلسطينية في منتصف التسعينيات، من خالل برامج التشغيل الطاريء التي استهدفت في منتصف 
التسعينيات، أعدادا كبيرة من األيدي العاملة والتي تم توظيفها في أعمال البنية التحتية، بهدف توفير 

ت لها. ولكن برامج التشغيل هذه لم تكن مستندة أو مرتبطة بخطة تنموية شاملة مصدر دخل مؤق
ومتكاملة، بالتالي أخذت طابعا إغاثيا واعتبرت كمساعدات طارئة لألسر المستفيدة بمعزل عن البرامج 

 التنموية األخرى ودون فائدة من منظور الفاعلية والكفاءة واإلنتاج. 
 

 تنمية فيتا الرؤى التنموية وسياساتها االجتماعية التي عبر عنها في خطيالحظ بشكل عام مدى تأثر ال
تكامل منظام كتلك الفترة بهذه االعتبارات من حيث مدى قوة وأهمية حضور السياسات االجتماعية فيها 
-1998 طينيةمن السياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية. فقد انطلقت كل من خطة التنمية الفلس

ون من مباديء تستند إلى مفاهيم اقتصادية ليبرالية صرفة د 2003-1999طة التنمية وخ 2000

قطاع ية الارتباطها بأية فلسفة اجتماعية. فقد ركزت هاتان الخطتان على أهمية نظام السوق ورياد
 المشجعةوحفزة الخاص فيه، ومحدودية دور القطاع العام الذي يقتصر على "توفير البيئة المناسبة والم

ادي للقطاع الخاص، واالنفتاح على الخارج، والتوجه نحو التصدير بهدف تحقيق النمو االقتص
 المنشود". 

 
عام  واحد أما من ناحية أهداف هاتان الخطتان فقد انحسرت كافة األهداف االجتماعية فيها في هدف

موعة م مجدف العا". وجاء تحت هذا الهتحسين األوضاع االجتماعيةكما ذكرنا سابقا وهو " وفضفاض
فقر. بة المن األهداف الفرعية، وهي تطوير مستوى الخدمات االجتماعية ورفع مستوى المعيشة ومحار
يقه بتحق وقد تم التعاطي مع هذه األهداف انطالقا من االفتراض بأن النمو االقتصادي هو الكفيل

افها محددة لتحقيق أهدكتحصيل حاصل وبديهي. لذلك لم تخصص هذه الخطط أية سياسات اجتماعية 
تي تسعى اف الاالجتماعية هذه، واكتفت بطرح ثالثة أنواع من السياسات التي من شأنها أن تحقق األهد

 لتحقيقها السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الخطط. هذه السياسات هي:
ألوضكاع اهور فكي : السياسات القطاعية التي تركز على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف التدأوال

فرعكي  االقتصادية. وتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى الخدمات االجتماعية )ذككر فكي الخطكة كهكدف
 طويرية. أيضا( وتفعيل دور القطاع الخاص ودعم األنشطة اإلنتاجية المولدة للصادرات والسياسات الت

مثكل  التنميكة، لعقبات التي تعرقل عملية: السياسات التطويرية وهي السياسات التي تسعى إلى إزالة اثانيا
 عدم وجود بنية تحتية، وعدم وجود خدمات أو مؤسسات اجتماعية أو إدارية أو اقتصادية. 

 لى مناطقحها إ: السياسات المكانية التي تسعى إلى توجيه المشاريع التي يتم تخصيصها أو اقتراثالثا
 مناطقضحة وتحديدا إعطاء األولوية إلى الجغراقية محددة حسب معايير اجتماعية واقتصادية وا

 الريفية.
 

يث يالحظ من جملة هذه السياسات مدى هامشية وضعف حضور البعد التنموي االجتماعي فيها بح
تقديم واعية اختزلت السياسات االجتماعية بجملة من البرامج الخدماتية كرفع مستوى الخدمات االجتم

"تحسين ضح الخطة كيف يمكن تحقيق الهدف االجتماعي المساعدات للمحتاجين. بالتالي لم تو
ت لخدمااوما يندرج تحته من أهداف فرعية كمكافحة الفقر وتطوير مستوى  األوضاع االجتماعية"

 تحقيقلورفع مستويات المعيشة، دون تحديد آليات وسياسات اجتماعية وطنية كلية واضحة وصريحة 
علق مي يتكة متكاملة لمكافحة الفقر. كما لم تحدد هدف ذلك. فمثال لم تشر الخطة إلى سياسة وطني

 لواقعبتخفيض نسبة الفقر وكيفية تحقيقه، رغم أنها اعتبرت الفقر مشكلة أساسية عند تشخيص ا

لنمو ا. ولم يذكر شيء عن إمكانية ارتباط سياسات مكافحة الفقر بسياسات 1998الفلسطيني عام 

 لبشري. االقتصادي، وتطوير وتمكين الرأسمال ا
 
إن غياب السياسات االجتماعية الواضحة والمحددة في هذه الرؤية التنموية التي عبرت عنها خطتا  

، تعيدنا إلى االفتراض األساسي الذي بنيت عليه هاتان 2000التنمية منذ نشوء السلطة وحتى عام 

هداف األخرى تلقائيا، بما الخطتان والذي يعتبر أن تحقيق النمو االقتصادي هو الكفيل بتحقيق كافة األ
فيها تحسين األوضاع االجتماعية. وقد بات معروفا عدم صحة هذا االفتراض كون أن النمو االقتصادي 
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يعتبر شرطا ضروريا إلحداث التنمية الشاملة والمستدامة، لكنه ليس شرطا كافيا، بل على العكس فقد 
بين المواطنين ويعزز بالتالي االنقسام المجتمعي  يعمق النمو االقتصادي الفجوة االقتصادية واالجتماعية

والالمساواة إذا غابت السياسات الحكومية الهادفة إلى إدماج أهداف النمو بأهداف التنمية البشرية 
 وإعادة توزيع نتائج وعائدات هذا النمو مجتمعيا بشكل عادل ومنصف. 

 مدى انسجام أهداف وسياسات هذه الخطط فيما بينها -ب

 
عام  ا قبلذا السياق يالحظ بروز تناقضات أو عدم توافق في خطتا التنمية الوطنية التي صدرتفي ه

ط ى المتوسالمد بين المباديء اإلستراتيجية التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية الفلسطينية في 2000

ي. تماعاج والطويل وبين أهداف هذه اإلستراتيجيات، حيث خلت هذه المباديء من أية مكون أو بعد
 وتنص هذه المباديء بإيجاز على: 

لغة أن الشعب الفلسطيني هو جزء ال يتجزأ من الشهب العربي، تربطه به عالقات الدم وال -1

 والحضارة والمصير المشترك.
  االقتصاد الفلسطيني يعتمد على نظام السوق، ويقوم القطاع الخاص فيه بدور ريادي. -2 

 ي على االنفتاح على الخارج والتوجه نحو التصدير.يقوم االقتصاد الفلسطين -3

 طيني.الفلس تنمية الموارد البشرية الفلسطينية باعتبارها العنصر الرئيسي في تنمية االقتصاد -4 

تسهيل حدود والتفاعل مع االقتصاد العالمي بهدف التغلب على الحواجز والمشاكل القائمة على ال -5 

 انتقال العمالة والبضائع.

وق رام الحقة واحتإرساء قواعد الحكم الجيد المبني على الديمقراطية والتعددية والشفافية والمساءل -6 

 األساسية لإلنسان وتطبيق القوانين الكفيلة بحفظ األمن وحماية المواطن.
 

ياسات ي السيالحظ من هذه المباديء مدى التركيز على البعد االقتصادي في الفكر التنموي لدى راسم
ى مستوى قى إللسطينية آنذاك. فباإلضافة إلى عدم دقة ووضوح هذه المباديء التي في معظمها ال ترالف

ة. فكان الجتماعيابعاد المباديء العامة أو الرؤية إلستراتيجية التنموية الوطنية، يالحظ تغييبها التام لأل
من ل، ويلة من االحتالمن األجدى على الخطة التنموية الموجهة لتنمية مجتمع عانى من سنوات طو

نه ماسعة ممارساته وسياساته التي أدت إلى تدهور مستوياته المعيشية، وانكشاف فئات اجتماعية و
لى شمل عبسبب التضحيات التي قدمتها خالل الحروب المتكررة والصراع الدامي مع اإلحتالل، أن ت

عزز من شي وتفع من مستواهم المعيمباديء اجتماعية أساسية تتمحور حول المواطنين الفلسطينيين، لتر
التي  حوالتإمكانياتهم وقدراتهم، وتفتح أمامهم ، خيارات وآفاق تنموية جديدة تتالءم مع حجم الت

امن شهدتها األراضي الفلسطينية على المستوى السياسي، وتؤسس لعقد اجتماعي يقوم على التض
 وحقوق المواطنة والعدالة االجتماعية.

 
شرية تنمية الموارد البة على ذكر بند واحد يعالج البعد االجتماعي وهو " أتت مباديء الخط

ها على م وضعوذلك العتبارات اقتصادية أساسا. هذا يعزز صحة االدعاء بأن هذه الخطط ت الفلسطينية
جال مأسس اقتصادية صرفة وضيقة، ومن ثم تم إلحاقها ببعض األبعاد االجتماعية الفضفاضة في 

 ناصرهاالبرامج القطاعية، ما أدى إلى ظهور العديد من التناقض في مكوناتها وعاألهداف وبعض 
 األساسية.

 
كال  حظ فيفيالحظ مثال بروز التناقضات بين أهدافها التنموية االقتصادية واالجتماعية، حيث يال

ع م حية،الخطتين بروز التناقض بين هدف إنعاش وتطوير الريف وتحقيق العدالة االجتماعية من نا
ة يتطلب تماعيهدف زيادة النمو االقتصادي من ناحية ثانية.  فهدف تطوير الريف وتحقيق العدالة االج

ة النمو زياد إعطاء أولوية للمناطق األقل تطورا لتخفيض التباين االقتصادي واالجتماعي. بينما هدف
ذه ا تكون هبا معالية، وغال يتطلب إعطاء األولوية للمناطق التي لديها إمكانيات أفضل لتحقيق إنتاجية

يف كلخطة المناطق هي المناطق الحضرية والمدن وليس المناطق الريفية أو المخيمات. وال تعالج ا
 يمكن لها أن تحقق هدفين متناقضين في آن واحد.
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ين ة، وبكما برز عدم توافق وانسجام بين المباديء واألهداف التي حددتها هاتين الخطتين من جه
 نمفعلى الرغم  السياسات أو البرامج القطاعية التي تبنتها بعض القطاعات ممثلة بوزاراتها.األهداف و

شؤون ذكر مكافحة الفقر كإحدى األهداف الثانوية للخطة، لم تذكرها سياسات وبرامج وزارة ال
 أنه ر، إاللفقفحة ااالجتماعية بتاتا وال أية وزارة أخرى. هذا ال يعني عدم التزام السلطة الوطنية بمكا

شكل اقم بيشير إلى عدم وضوح الرؤية التي على أساساها يمكن معالجة هذه المشكلة التي كانت تتف
 ملحوظ بسبب إجراءات االحتالل والظروف السياسية المتقلبة. 

 
ط الخط ويشير ذلك أيضا إلى غياب التنسيق بين الجهات والدوائر الحكومية المختلفة التي وضعت

لة، أو وشام وية الوطنية والبرامج القطاعية، وهو ما أدى إلى غياب خطة وطنية كليةوالبرامج التنم
، 1997م حتى رؤية قطاعية واضحة لمكافحة الفقر، رغم تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر العا

ع ظاهرة وما وفره من بيانات ومعلومات عن مدى اتسا 1998ورغم ظهور التقرير الوطني للفقر عام 

مكافحة لعثرة وتوزيعها االجتماعي والجغرافي، ورغم تنفيذ وزارة الشؤون االجتماعية برامج مب الفقر
 الفقر آنذاك.

 مدى شمولية السياسات االجتماعية -ج

 
فلم  طنية.وعلى صعيد آخر، لم تكن الخطط التنموية في تلك الفترة شاملة رغم تسميتها بالخطط الو

ينية لفلسطانية ذات أهمية خاصة مثل منطقة القدس والمخيمات اتعالج هذه الخطط مناطق وتجمعات سك
ويرية التط والمناطق الحدودية. كما لم تستهدف هذه الخطط فئات اجتماعية محددة في استراتيجياتها
هذه لرعية القطاعية، واكتفت بذكر شرائح اجتماعية مستهدفة بشكل سريع وغير محدد في األهداف الف

 ساء والالجئين. الخطط، كالفقراء والن
 

ي جتماعومن المالحظ أيضا أن هذه الخطط لم تولي أي اهتمام أو حساسية خاصة لقضايا النوع اال
ساسيا كون أيوالتمييز بين الرجل والمرأة.  الذي من المفترض أن تشملها هذه الخطط بشكل واضح وأن 

ع ي المجتمفانية شكل الغالبية السكفي كافة مكونات الخطة. كذلك الحال بالنسبة للفئة الشبابية التي ت
ات الفلسطيني، والتي تضررت بشكل كبير من االحتالل ومن اإلجراءات اإلسرائيلية خالل سنو

ميزا في ما وماالنتفاضة األولى وما تبعها من حصار. تشكل هذه الفئة االجتماعية ثقال ديمغرافيا ها
لمجتمع في ا ة ديمغرافيا تعتبر ميزة إيجابيةالمجتمع الفلسطيني، فكما هو معروف هذه الفئة الكبير

راسمي سيا لالفلسطيني إذا ما أحسن تأهيلها وتوجيهها. إال أنها ستشكل عبئا اقتصاديا وتحديا سيا
حجمها ليق بالسياسات إذا ما أهملت. لذلك كان من الضروري منحها مكانة هامة في الخطط التنموية ت

ه الفئة ل هذلتي قدمتها في العمل الوطني. وال شك بأنه من خالودورها السياسي وتضحياتها الكبيرة ا
ي أساسا يمكن تطوير الرأسمال البشري وتحقيق النمو االقتصادي وتحقيق االستقرار السياس

 واالجتماعي. 
 

راضي وعلى صعيد آخر لم تهتم هذه الخطط بمعالجة واقع مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األ
هذه  ذا اكتفتا(. لار أنها تقع تحت مسؤوليات وكالة الغوث لتشغيل الالجئين )األنروالفلسطينية على اعتب

التي  خدماتالخطط بتضمين الميزانية بعض البنود المالية الموجهة للمخيمات لتغطية تكاليف بعض ال
ية لجارات امفاوضتقدمها السلطة لها. أما القدس فلم يتم ذكرها ولم يوجه لها أية برامج تنموية رغم ال

 عاراتحول مستقبلها آنذاك، وعمليات التهويد المتسارعة التي خضعت لها في تلك الفترة، والش
 ة. السياسية واالجماع الوطني الفلسطيني على اعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقب

 
مؤسساته كذلك لم تأتي هذه الخطط على ذكر عالقة السلطة الوطنية الفلسطينية بالمجتمع المدني و

المختلفة.  فعلى الرغم من أهمية الدور التنموي الذي كانت تقوم به منظمات المجتمع المدني وما زالت، 
وعلى الرغم من امكانياتها وخبراتها الطويلة في العمل األهلي وفي مجاالت الرعاية االجتماعية، إال أن 

عكس ذلك اإلهمال لمنظمات المجتمع  هذه الخطط قد أهملت دورها ولم تحدد طبيعة العالقة معها. وقد
المدني في الخطة، العالقات المتوترة والتنافسية التي كانت سائدة بين السلطة الوطنية الفلسطينية 
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ومنظمات المجتمع المدني آنذاك، وتحديدا المنظمات غير الحكومية منها. لذلك لم يتم إشراك هذه 
 دور في تنفيذها.  المنظمات في إعداد هذه الخطط، كما لم يكن لهم

 
 لظروفباإلجمال، كانت أهداف هذه الخطط الوطنية طموحة، وفرص نجاحها وتحقيقها ضئيلة بسبب ا

 قتصاديةاء االالسياسية غير المستقرة وبسبب ضعف الموارد المادية والبشرية للسلطة. فقد كانت األعب
كان من  لتاليايات كبيرة ومعقدة باواالجتماعية الملقاة على عاتق مؤسسات السلطة الوطنية منذ البد

ي ني ذواألجدى بالسلطة أن تعزز تعاونها مع شركاءها في التنمية، وخاصة منظمات المجتمع المد
تعاون  القاتالخبرة واإلمكانات لكنها لم تفعل. وباستثناء قطاع الصحة الذي دخل منذ البداية في ع

طط ذات المجال، وهو ما عكس نفسه في خ وتنسيق مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في
رية لتطوياواستراتيجيات وزارة الصحة القطاعية، غابت منظمات المجتمع المدني عن االستراتيجيات 

 القطاعية أيضا.  

 الموارد المالية والموازنة العامة بعالقتها م  السياسات االجتماعية  -د

ية بحسككب مصككدرها إلككى إيككرادات محليككة وإيككرادات تقسككم اإليككرادات العامككة للسككلطة الوطنيككة الفلسككطين
المقاصة والمساعدات الدوليكة، وتقسكم اإليكرادات المحليكة إلكى إيكرادات ضكريبية وأخكرى غيكر ضكريبية، 

. وتتميككز الحالككة وتتككوزع األولككى علككى إيككرادات ضككرائب الككدخل واألربككاح والجمككارك والقيمككة المضككافة
يراداتها العامة يتولد بسبب العالقة مكع االقتصكاد اإلسكرائيلي، الفلسطينية عن غيرها بأن جزءا مهما من إ

أصكبحت لبروتوككول، لهكذا اوفقكاً وتقوم إسرائيل بجمعه وفقكا لترتيبكات نكص عليهكا بروتوككول بكاريس. ف
على الحصيلة التي تجبيها السلطات اإلسرائيلية مكن  إيراداتهاالسلطة الوطنية في الجزء األكبر من تعتمد 

لجمركية، وضرائب دخل العمال الفلسطينيين العكاملين فكي االقتصكاد اإلسكرائيلي، فيمكا تشككل اإليرادات ا
  .74 اإليرادات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً يسيراً من اإليرادات العامة الفلسطينية

 

العامكة  % مكن اإليكرادات60إيرادات المقاصة وضرائب العمل في السوق اإلسكرائيلية أكثكر مكن وتشكل 

. وفكي كثيكر مكن األحيكان امتنعكت إسكرائيل عكن 75المستحقة فكي تمويكل اإلنفكاق الجكاري للسكلطة الوطنيكة
تحويل هذه اإليرادات إلى السلطة الوطنية خاصة عندما تشهد العالقكة تكوترات سياسكية كمكا حكدث خكالل 

وقككد نجككم عككن هككذا  االنتفاضككة الثانيككة، بحيككث تمككارس إسككرائيل ضككغوطا سياسككية علككى السككلطة الوطنيككة.
الجزئي في اإليرادات, عجز السلطة عن التحكم بالسياسة المالية بشككل تكام، وال سكيما  اإلسرائيليالتحكم 

 .أن االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على االقتصاد اإلسرائيلي
 

ة فككي قفككزت اإليككرادات العامككة المحليككة )مجمككوع اإليككرادات الضككريبية وغيككر الضككريبية( بصككورة ضككخم
السكنوات القليلكة األولكى لتأسكيس السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية بسكبب توسكع الرقعكة الجغرافيكة التكي تولككت 
السلطة فيهكا الصكالحيات االقتصكادية، وبسكبب تكراكم الخبكرات والمهنيكة العاليكة التكي ميكزت عمكل إدارة 

-1995ات الضريبية خكالل الفتكرة اإليرادات العامة الفلسطينية. وقد بلغ المعدل السنوي للنمو في اإليراد

إلكى  1995% العكام 12%. وارتفعت نسبة اإليرادات المحلية إلى النكاتج المحلكي مكن 19حوالي  2000

 . 200076% العام 20

 
من ناحية ثانيكة، حصكلت السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية علكى مكنح ومسكاعدات ماليكة وقكروض ميسكرة مكن 

وحتكى عكام  1997د توجهكات ونزعكات المكانحين منكذ العكام مجموعة الدول المانحة. وتشير عمليكة رصك

إلى أن هناك كماً متزايداً من الدعم والعون األجنبي الخكارجي الكذي ككان متكوفر للسكلطة الوطنيكة  2006

الفلسطينية في إطكار جهودهكا للتنميكة والتخطكيط. حيكث تراوحكت المسكاعدة األجنبيكة فكي الفتكرة مكن عكام 

                                                      
 فلسطين، -عمر عبد الرازق، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني )ماس(، رام هللا 74

 .25، ص2002
معهد أبحاث  لغربية وقطاع غزة: البدائل المتاحة،وآخرون.  سياسات تحسين القدرة االستيعابية للعمل في الضفة ا مكحول باسم 75

 .23، ص2001فلسطين.  -رام هللاالسياسات اإلقتصادية الفلسطيني )ماس(، 
 
 .26عمر عبد الرازق، مصدر سبق ذكره، ص 76
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ليون دوالر أمريكي سنوياً، وضمن تلكك الفتكرة الزمنيكة، كانكت تخصكص م 500ما قيمته  1997-2000

األموال بشكل متساوي من أجكل تطكوير البنيكة التحتيكة، البنكاء المؤسسكاتي والتطكوير، ودعكم المصكاريف 

مليكككون دوالر  150الجاريكككة وخاصكككة الرواتكككب فكككي القطاعكككات االجتماعيكككة، بمعكككدل يتكككراوح حكككوالي 

مليكون  50ا القطاعات اإلنتاجية فنالت نصيباً أقل حيث بلغت حصتها مكا قيمتكه أمريكي/للقطاع/سنوياً. أم

 دوالر أمريكي سنوياً. 
 

مولككت المعونككات الدوليككة كامككل الموازنككة التطويريككة للسككلطة الوطنيككة الفلسككطينية. فقككد اعتمككدت الخطككط 
لتمويل الحكومي الذاتي لهكا التنموية الوطنية في تلك الفترة على التمويل األجنبي أساسا حيث لم يتجاوز ا

% من إجمالي المبلغ المطلوب لتنفيذها في أحسن األحوال.  لذلك ربطت هكذه الخطكط مكدى 25ما نسبته 

أهميكة الكدور الكذي لعبتكه وبالرغم من نجاحها وتحقيقها بمدى توفر الدعم المالي لها من الجهات المانحة. 
خطكة وطنيكة ممنهجكة  إطكارلكم تكأت فكي  إنهكاأولهكا, عكدة مالحظكات: يسجل عليهكا إال أنه هذه المعونات 

عمكار، وبقيكت معزولكة عكن الموازنككات السكنوية للسكلطة الفلسكطينية، وثانيهكا, ان جكزءاً هامككاً إلللتنميكة وا
وللنخككب المحليككة العاملككة علككى هككذه  منهككا كككان يسككتنفذ فككي تغطيككة األتعككاب االستشككارية للخبككراء األجانككب

يغلككب علككى هككذه المسككاعدات الطككابع السياسككي مككن حيككث وتيككرة الصككرف  وثالثهككا, انككه كككان المشككاريع،
 . 77وأولويات اإلنفاق

 
أييكد تاستنادا إلى ما سكبق، لكم يككن مهمكا لصكانعي السياسكات الفلسكطينية حصكول خططهكم التنمويكة علكى 

ول د الكدشركاء التنمية أو الجمهور الواسكع مكن المسكتهدفين والمكواطنين، فكاألهم هكو حصكولها علكى تأييك
ختلفكة فكي المانحة أساسا، وهو ما عزز توجهها إلى عدم مشاركة القطاعات االجتماعيكة واالقتصكادية الم

لمانحكة اإعدادها، وعدم عرضها على شركاء التنمية للنقاش بعد إعدادها، لذلك تم عرضها علكى الجهكات 
 ويل الكدولي اعتبكار التمـكـ نكايمكنقبل عرضها على المجلس التشريعي لنقاشها وإقرارها. ولذلك كله أيضا 

  .لسطينيةفي تحديد التوجهات والسياسات التنموية الف بعد إسرائيل  على أنه المؤثر الخارجي الثاني
 

ات تكزام الجهكفي هذا السياق، عانت عملية إعداد الموازنة التطويرية من عدم اليقين الذي ارتكبط بمكدى ال
كانككت يككاب الرؤيككة الفلسككطينية التنمويككة الواضككحة. فالمانحككة فيمككا يخككص المشككاريع التطويريككة، ومككن غ

 دون وجكود الموازنات التطويرية عبارة عن قائمة بالمشاريع التكي تعتبرهكا السكلطة الوطنيكة ذات أولويكة
ليهككا معككايير تنمويككة واضككحة وتفصككيلية التككي ترتككب المشككاريع التطويريككة وفككق أولويككات عامككة متوافككق ع

 مجتمعيا.  
 

م تكن فترة، فللك الازنة العامة والسياسات المالية التي اتبعتها السلطة الوطنية في تأما على صعيد المو
ورة لى ضرتشير إلى أهمية التنمية االجتماعية في سياسات وتوجهات السلطة التنموية، ولم تشير إ

 توفير المصادر المالية لها. 
 

االقتصادية واالجتماعية  نفيذ خطط التنميةبمثابة أداة الحكومة في ت لقد بات معروفا أن الموازنة العامة
فحجم الموازنة وهيكلها يؤثران على األداء االقتصادي واالجتماعي التنموي . قصيرة وطويلة األمد

حكومية لصياغة السياسات التنموية وتنفيذها في  أداةتعتبر الموازنة الوطنية أهم لذلك  ويتأثران به. 
رة ادإلا أنماط، وتحدد اإلنفاقتعكس أولويات و المجتمع، أفرادرص بين الف الدولة. فالموازنة تحدد تكافؤ

 أدوات إحدى تعتبر الموازنة العامةكما  وأشكالها في المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة.
وثيقة مهمة جدا تلخص مدى وماهية االستفادة  أنهاكما  ط والبرمجة والتقييم لنشاطات الحكومة،طيالتخ

 . 78من الكفاءة قدر ممكن بأقصىالمالية المتوفرة من الموارد 
 
العامكة  لألهكدافتشكل متغيرات الموازنة أدوات السياسة الماليكة التكي تسكعى إلكى تحقيكق مرحلكي  لكلذا 

القصكير والمتوسكط والطويكل.  فالموازنكة  ىوالتفصيلية لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية علكى المكد
                                                      

قتصادية نصر عبد الكريم، الموازنة العامة الفلسطينية من حيث توازنها إزاء النوع االجتماعي، معهد أبحاث السياسات اإل 77

 .45، ص2005فلسطين، -الفلسطيني )ماس(، رام هللا
 .5عمر عبد الرازق،مصدر سبق ذكره، ص 78
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النفقكات واإليكرادات بأرقكام صكماء، وإنمكا تعبكر عكن المكنهج الكذي تتبنكاه هكذه  أوجكهالعامة ال تعكس فقكط 
التنمية البشرية بشككل عكام، وتعككس توجهاتهكا وفلسكفتها حكول التنميكة االجتماعيكة  الحكومة أو تلك بشأن

زمكام  سكتأخذ فإنهكاالموازنكة بالشككل الصكحيح والمناسكب  فكإذا وجهكت .وموقعها ضمن أولوياتها التنموية
 وفي رفع نسب اإلنفكاقوالبشرية  إلنتاجيةتنمية الموارد ا لمالها من أهمية في بادرة في تحقيق تنمية شاملةالم

ويمككن  .العدالة االجتماعيكة تحقيق، واالنضباط المالي الشاملوتحقيق  الماديو البشري العام على راس المال
العدالكة االجتماعيكة باقتطاعهكا جكزءاً تحقيق  تساهم في للسياسة المالية التي تعبر عنها الموازنة العامة أن

وخلكق حالكة مكن  علكى الخكدمات االجتماعيكة إلنفاقكهبوسكاطة الضكرائب التصكاعدية  األغنيكاءمن مداخيل 
المحرومة. وهي تعمل على تعزيز المشكاركة وفكق مفهكوم ولفئات المهمشة التضامن االجتماعي لصالح ا

الشكككرائح إنشكككاء بيئكككة اقتصكككادية واجتماعيكككة لتمككككين تعكككادل الحظكككوظ أو تككككافؤ الفكككرص، ومكككن خكككالل 
استئصكال وفكي مقكدمتها الشكاملة التنميكة  تحقيكق أهكدافمكن وفئكات الشكباب النسكاء االجتماعية المهمشة ك

 .79الفقر
 

بمكا يتعلكق  لسياسكة الماليكة العامكة للسكلطة الوطنيكة الفلسكطينيةاألساسية لاالتجاهات يمكن مالحظة بعض 
، 2000 – 1995، مككن خككالل تتبككع التطكورات فككي الموازنككة الفلسككطينية لألعككوام عيككةبالقطاعكات االجتما

   ، بما يلي: 80كما تلخصها دراسة د.نصر عبد الكريم
استمرت القطاعات االجتماعية والخدمية ومن بينها األمكن والنظكام الكداخلي )متضكمنة الرواتكب  .1

ا من مكوارد الموازنكة، حيكث وصكلت حصكته واألجور في هذه القطاعات( في االستحواذ على جزء كبير
% مككن مجمكككوع النفقككات الجاريكككة، وال يوجككد هنككاك مؤشكككرات لتخفككيض هكككذه الحصككة فكككي 76حككوالي 

 المستقبل.

% مكن 61ن وصكل إلكى أبقي اإلنفاق على الرواتب واألجور فكي القطكاع مرتفعكا وآخكذا بكالنمو إلكى .  2

 لمطلق.  ازيادة مع الزمن سواء بالشكل النسبي أو إجمالي النفقات الجارية، وتتجه هذه الحصة إلى ال

أنهككا ال تككزال دون  إالبككالرغم مككن زيككادة حصككة بنككد التنميككة االجتماعيككة مككن النفقككات الجاريككة  .3

 % فقط.5.4ما نسبته  2000المستوى المطلوب, حيث لم تتجاوز في العام 

د الماليكة المتاحكة لإلنفكاق بسكبب تواجه السلطة الوطنيكة الفلسكطينية طلبكات متزايكدة علكى المكوار .4

النمكككو السكككريع للسككككان النكككاجم عكككن معكككدالت خصكككوبة مرتفعكككة، وبسكككبب خاصكككية الفتكككوة فكككي المجتمكككع 
يل الفلسطيني، وستؤدي هذه المعطيات إلى طلكب متزايكد علكى الخكدمات االجتماعيكة وعلكى فكرص التشكغ

 في القطاع العام.
بشككل عشكوائي, وغيكر مخطكط  واألمنيكةات االجتماعيكة تطورت النفقات العامة الجاريكة علكى الخكدم -5

يالحككظ مككا . فمككن خككالل دراسككة حصككة كككل بنككد مككن هككذه البنككود 1994منككذ تأسككيس السككلطة الوطنيككة عككام 

 :81يلي
 

  2006-2000% سنوياً خالل الفتكرة 15.0التعليم: ارتفعت النفقات العامة على التعليم بحوالي، 

الل الفتكرة خك% من إجمالي النفقكات العامكة الجاريكة 23.6عليم حوالي وشكلت النفقات العامة للتربية والت

2000-2006  . 

   الصككحة: تراجعككت حصككة اإلنفككاق علككى الخككدمات الصككحية مككن النفقككات الجاريككة خككالل الفتككرة

 .2006% في العام 8.4إلى أقل من  2000% عام 11.0من  2000-2006

 لتصكل  1996ة إلى االنخفكاض منكذ العكام الشؤون االجتماعية: اتجهت حصة الشؤون االجتماعي

. وهذا يدل على انه وبالرغم مكن تكدني األوضكاع المعيشكية فكي الضكفة 2002في العام  %5إلى أقل من 

                                                      
 .32نصر عبد الكريم، مصدر سبق ذكره، ص 79

وكذلك دراسة عبد الكريم، نصر وآخرون . 68لمزيد من التفاصيل أنظر دراسة نصر عبد الكريم، مصدر سبق ذكره، ص 80

لمجلس التشريعي . رام هللا: ا2002شروع قانون الموازنة العامة الفلسطينية لعام (. دراسة تحليلة حول: م2002)

 وحدة البحوث البرلمانية. -الفلسطيني
. 

 .0220فلسطين.  -رام هللا معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية، ،وآخرونعمر عبد الرازق  81
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تراجعت بدالً مكن الغربية وقطاع غزة وارتفاع معدالت البطالة والفقر، إال أن حصة الشؤون االجتماعية 
 .أن ترتفع

 اً جتماعية مثل التعليم العكالي والعمكل علكى جكزء بسكيط جكدحازت وزارات أخرى تقدم خدمات ا

 % من النفقات الجارية اإلجمالية.2ال يزيد عن 
 

منهجكة أو مماليكة أيكة سياسكة  فكي تلكك الفتكرة لكم تمتلكك السلطة الوطنية الفلسطينيةيالحظ من ما سبق أن 
يكع أعيكد توز تنمية الشاملة، حيثتحقيق ال مبادرات منظمة تتعلق بتوجيه اإلنفاق العام بطريقة تخدم هدف

د القسككم األكبككر مككن مواردهككا الماليككة مككن خككالل الرواتككب المخصصككة لمككوظفي القطككاع العككام المتزايكك
العدالكة  باضطراد وبعض البرامج اإلغاثية المجزوءة، ولم تفلح في مساعيها لتأسيس عقد اجتماعي يعزز

ديم أسكس حقكوق المواطنكة، بكل اسكتمرت فكي تقكاالجتماعية والمساواة ويرسخ التضامن االجتماعي علكى 
تنمويككة االعتبككارات السياسككية )اسككتكمال بسككط السككيادة الوطنيككة والتحريككر( فككي تعاطيهككا مككع القضككايا ال

  المختلفة والسياسات االجتماعية خاصة. 
 
 

 2000السياسات االجتماعية الفلسطينية بعد عام  -3

 
 افقها فيلذي رالثانية والتصعيد العسكري غير المسبوق ا أدت اإلجراءات اإلسرائيلية خالل االنتفاضة

 الضررباألراضي الفلسطينية إلى خلق حالة كارثية أصابت مجمل نواحي حياة المجتمع الفلسطيني 
ة. لفلسطينياطنية البالغ. كما ألحقت األذى بالعديد من اإلنجازات المتواضعة التي حققتها المؤسسات الو

اتها وزار سياسية الجديدة إلى إنهاك السلطة الوطنية الفلسطينية، وإرباكفقد أدت هذه الظروف ال
 لبناءومؤسساتها أو تعطيل عملها بالكامل، وإحباط جهودها الرامية لتحقيق اإلصالح وإعادة ا

حوا لذين أصبنين االديمقراطي، وإفقادها القدرة واإلمكانية للتخطيط وتقديم المساعدات والخدمات للمواط
 حاجة لها.بأمس ال

 
جراءات ي اإلوشكل جدار الضم والتوسع الذي بنته إسرائيل حول األراضي الفلسطينية، تصعيدا جديدا ف

لى إاإلضافة هم، باإلسرائيلية بما له من آثار كارثية على األوضاع الحياتية للفلسطينيين، وعلى مستقبل
روف ه الظض بالقوة. وقد خلقت هذآثاره االستراتيجية، من حيث فرض حقائق سياسية جديدة على األر

اتها وانعكاس راهنةحالة من عدم اليقين بما يتعلق بمستقبل العملية السلمية وطبيعة المرحلة السياسية ال
 على مجمل مناحي عملية بناء الدولة. 

 
جهود فت الفي هذا السياق، اتجهت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعداد خطط تنموية وطنية، وتكث

ال ولتنمية. كاء ادفة، ألول مرة منذ نشوء السلطة الوطنية، إلى بلورة رؤية تنموية تحظى بإجماع شرالها
مي شك بأن األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة الجديدة شكلت ضغوطا موضوعية على راس

ت لتي تحققاة سسيالسياسات. كما هدد الواقع السياسي الجديد كافة المكتسبات السياسية واإلنجازات المؤ
ع الخاص القطاوخالل السنوات السابقة، وهو ما استدعى شركاء التنمية في السلطة الوطنية الفلسطينية 
تي نموية الوالت والمجتمع المدني التصدي لمهمة اإلجابة عن العديد من األسئلة اإلستراتيجية السياسية

لجديدة، روف اتحقيق التنمية في ظل الظ تتعلق بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وبتحديد إمكانية
وتعزيز  نمويةونوع هذه التنمية، والسبل الممكنة للمحافظة على المكتسبات الفلسطينية الوطنية والت

 صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية االقتصادية واالجتماعية.
 

األراضي الفلسطينية المحتلة الذي في هذا اإلطار، شكل انعقاد المنتدى العربي الدولي لدعم إعمار 

، فرصة مؤاتية إلطالق مشاورات 2004نظمته منظمة األمم المتحدة لدول غرب آسيا )اإلسكوا( عام 

ونقاشات واسعة حول الرؤية التنموية المرجوة في فلسطين والسياسات االقتصادية واالجتماعية المرجو 
ارك في هذه المشاورات، وألول مرة منذ نشوء تحقيقها في ظل الظروف السياسية الجديدة. ولقد ش



 50 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية، عدد كبير من راسمي السياسات الفلسطينية وممثلين عن القطاع الخاص 
 ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين مختصين في كافة المجاالت.

 

عداد الخطط ل في منهجية إفي بيروت نقطة تحو 2004وقد شكل انعقاد المنتدى العربي الدولي في عام 

جتمع ن الممالتنموية الوطنية الفلسطينية، من حيث شموليتها ومن حيث مشاركة قطاعات فاعلة واسعة 
لتي التنموية اوراق الفلسطيني. وقد شكلت الرؤية التنموية الفلسطينية التي تبلورت في هذه المناسبة واأل

لمدى اأساسية لخطط التنمية الوطنية متوسطة أعدت ومجمل المشاورات التي تمت، خلفية وقاعدة 
 الثالثية التي أعدت الحقا واعتمدت رسميا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

 
وقد برزت عدة عناصر ورؤى جديدة في مضامين هذه الخطط التنموية على الصعيد التنموي 

ه الخطط من حيث االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي. يمكننا تلخيص أهم مالمح مضامين هذ
 السياسات االجتماعية التي شملتها بما يلي:

  2000األس  الفلسفية للسياسات االجتماعية بعد عام  -أ

 
البشري  أسمالارتكزت الرؤية التنموية التي تبلورت في مؤتمر المنتدى العربي الدولي على أهمية الر

ا لخاص. كمطاع اة استنادا إلى ريادية القواالجتماعي في تحقيق النمو االقتصادي واالرتقاء باإلنتاجي
ادية ركزت هذه الرؤية على أهمية دولة المؤسسات العصرية القادرة على توظيف قدرتها االقتص

ة سؤوليوالتنظيمية كرافعة لتوجيه التنمية وتحقيق النمو االقتصادي، في ظل حكم القانون والم
ركزت  ي. كماعلى المستويين االجتماعي والجغرافاالجتماعية المشتركة وعدالة توزيع نتائج التنمية 

 على أهمية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. 
 

لتي تنموية اطط اليالحظ من هذه الرؤية العامة واإلستراتيجية أهمية المكون االجتماعي فيها، خالفا للخ
قبل  يا منالرؤية رسمظهرت في السنوات األولى من نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية. واعتمدت هذه 

، 2008-2006و 2007-2005السلطة الوطنية الفلسطينية في خطتيها التنمويتين متوسطتي المدى 

 حول: محورتتوشكلت القاعدة والمنطلق األساسي لألهداف وللسياسات التنموية الوطنية الالحقة التي 
 يادة قكدرةدخل الفرد، وكذلك ززيادة وتيرة النمو االقتصادي بما يكفل تحسين معدل الدخل القومي و .1

 القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للحد من مشكلة البطالة.
 االستثمار في الرأسمال البشري والمادي. .2
ة الفئكات تحقيق الحماية االجتماعية بما فيه توزيع عادل للدخل وتعويض العاطلين عن العمل ورعاي .3

 سبة الفقر والبطالة.الفقيرة والمهمشة وبما يضمن تخفيض ن
التحضككير لبنككاء الدولككة الفلسككطينية مككن خككالل بنككاء وتطككوير وإصككالح مؤسسككات السككلطة وضككمان  .4

 فعاليتها وشفافيتها، وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
 

 تمحكور حكوليالحظ من هذه األهداف والسياسات أنها تنطلق من مفهوم التنمية البشرية المسكتدامة التكي ت
ة ات اإلنسككان وتوسككيع خيارتككه فككي كافككة المجككاالت، مككن خككالل تنميككة المككوارد االقتصككاديتطككوير قككدر

ر فكي رأس واالجتماعية والثقافية والرأسمال البشري واالجتماعي. فتركيز هذه السياسكات علكى االسكتثما
ة إلغاثكبكط ارالمال البشري وصيانة رأس المال االجتماعي كآليات للتنمية الفلسطينية، يحقق اسكتراتيجية 

دت بالتنميككة الككذي أصككبح ضككروريا فككي الظككروف االقتصككادية والسياسككية واالجتماعيككة الصككعبة التككي سككا
ألسككرة ينسككجم االسككتثمار فككي رأس المككال البشككري مككع االهتمككام التقليككدي لخككالل االنتفاضككة الثانيككة. و

دة ق مكن قاعككمكا ينطلك  الفلسطينية بالتعليم، ولكون تعلكيم األبنكاء يقكف علكى رأس األولويكات فكي إنفاقهكا.
معكات فكي داخكل فلسكطين وفكي التج اإلنسكانمتينة نسبياً، تحققكت عبكر سكنوات طويلكة مكن االسكتثمار فكي 

الجتمكاعي لعب رأس المال االجتمكاعي دوراً حاسكماً فكي منكع تفككك النسكيج ا. كما الفلسطينية في المهجر
شكرات عواالقتصادي الذي يعيشها منكذ  رغم الظروف الصعبة وحالة عدم االستقرار السياسيالفلسطيني 
 السنوات.
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فقككر فككي هككذا السككياق ركككزت خطتككا التنميككة متوسككطتا المككدى فككي سياسككاتهما االجتماعيككة علككى محاربككة ال
الل خككوالبطالككة، التحككديان الرئيسككيان اللككذان يواجهككان المجتمككع الفلسككطيني منككذ عككدة سككنوات، وخاصككة 

خطككط، ات االجتماعيككة واالقتصككادية األساسككية، حسككب هككذه السككنوات االنتفاضككة. لككذا فككإن تمكككين القطاعكك
ولكت هكذه تهدف أوال وأساسا إلى محاربكة الفقكر والبطالكة فكي المكدى المتوسكط والبعيكد. ولتحقيكق ذلكك حا
طلين عككن الخطككط اعتمككاد بككرامج تنمويككة اجتماعيككة متكاملككة مككع البككرامج االقتصككادية لككدعم الفقككراء والعككا

هكددة بتلكك الم نمويكا، حيكث تبكدأ هكذه االسكتراتيجيات بالفئكات األكثكر فقكرا وتنتهكيالعمل إغاثيا وتمكينهم ت
 باالنكشاف. 

 
وبالمجمككل، ركككزت تلككك الخطتككين علككى ضككرورة ترجمككة السياسككات االجتماعيككة إلككى جملككة مككن البككرامج 

دف بهك للتخفيف من الفقر كهدف أساسي وملح. لذلك اقترحت عدة تدخالت اقتصادية واجتماعيكة متكاملكة
راء تخفككيض معككدالت البطالككة بوصككفها أحككد المصككادر الرئيسككية للفقككر مككن جهككة، وتككوفير احتياجككات الفقكك

تخفكيض  األساسية المستعجلة من جهة ثانيكة. أي حاولكت الجمكع بكين آليكات إغاثيكة ذات تكأثير مباشكر فكي
لت عيكد. وشكموسكط والبمعدالت الفقر أو الحد منها، وتنموية تعالج الطكابع البنيكوي للفقكر علكى المكدى المت

ات التدخالت المقترحة سياسات مالية تعمل على خفكض البطالكة، وسياسكات تجاريكة تشكجع تسكويق منتجك
امككة، المشككاريع الصككغيرة، واالهتمككام ببككرامج تحسككين قككدرات الفقككراء وتيسككر وصككولهم إلككى الخككدمات الع

الفقكر،  التكي تسكاهم فكي تخفكيض والعمل في الجانب القانوني على التسريع في سن القكوانين والتشكريعات
ر ج دعكم أفقكوتطوير برامج الدعم االجتماعي القائمة، السيما شبكة الحماية االجتماعية، وباألخص برنكام

لصكغير، االفقراء، وصندوق التشغيل والحماية االجتماعية، وبرامج التشغيل الطارئ، وبكرامج اإلقكراض 
 وإنشاء بنك الفقراء.

 
ان كككعلككى تعزيككز الرأسككمال االجتمككاعي والبشككري ومكافحككة الفقككر والبطالككة  إن تركيككز هككاتين الخطتككين

مكن حقكوق  استجابة للظروف السياسية والميدانية الصعبة التي سادت خالل االنتفاضكة.  لكنهكا لكم تنطلكق
 من الكوطنيالمواطنة ولم ترتبط بمفاهيم العدالة االجتماعية، ولم تعتمد في إطار ضرورات ترسيخ التضا

الخطتكين  االجتماعي. ونظرا للظروف السياسية الصكعبة التكي رافقكت االنتفاضكة، ككان ال بكد لتلكك والعقد
 رتبطكة بهكامن التركيز على السياسات الهادفة لمكافحة الفقر والبطالة وعلى طرح جملكة مكن البكرامج الم

ضكرورة ط، أو كلتبرير ضرورة توفير المساعدات الدوليكة. فهكذه السياسكات لكم تعتمكد كحاجكة إنسكانية فقك
ه لكاجتماعية إغاثية، بل أيضا كضرورة سياسية تعزز من صمود الشكعب الفلسكطيني علكى أرضكه وتعيكد 

 الثقة بمستقبل العملية السلمية وتؤسس الستقرار سياسي منشود كما جاء في هذه الخطط. 
 

ية بعكد الفلسكطينلم تطبق هذه الخطط بسبب المقاطعة الدولية والحصار الذي فرض على السلطة الوطنيكة 
. لككن بعكد سكيطرة حمكاس علكى قطكاع 2006فوز حماس الساحق في انتخابكات المجلكس التشكريعي عكام 

يكة غزة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة د.سالم فياض، برزت الحاجكة مكرة أخكرى إلكى اعتمكاد خطكة تنمو

ر عنهككا والتككي صككد 2010-2008إعككداد خطككة اإلصككالح والتنميككة  2007وطنيككة. وتككم فككي خريككف عككام 

فكي  ن المنعقكدوثيقة بعنوان "بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم واالزدهار " قدمت لمكؤتمر المكانحي

 .  2007باريس في كانون أول 

 
يكد مكن لقد توجت هذه الخطة الجهكود الفلسكطينية التكي بكذلت خكالل السكنوات الماضكية، وأنجكزت فكي العد

مكن حيكث  لذلك يمكن اعتبار هذه الخطكة األكثكر شكمولية ونضكجا المجاالت، ما لم تنجزه الخطط السابقة.
لرؤيكة لخطة من اتكامل وشمولية أهدافها التنموية وفلسفة السياسات االجتماعية التي تبنتها. انطلقت هذه ا
تكاملككة غايككات م 4التنمويككة العامككة بعيككدة المككدى ذاتهككا التككي حككددت فككي الخطككط السككابقة، ولكنهككا حككددت 

 لعمل على تحقيقها في المدى المتوسط، وهي:أساسية يجري ا
 ق العدالكةوذلك يعني تعزيز التماسك والتضامن االجتماعي، تحقي تعزيز جودة حياة المواطنين .1

 في توزيع الخدمات، وضمان مساعدة القطاعات المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة. 
وظيككف المسككتدام وفككرص وذلككك يعنككي تقلككيص حككدة الفقككر وزيككادة الت  تحقيللق االزدهللار الللوطني .2

أهكداف يجكري العمكل علكى تحقيقهكا فكي المكدى  4العمل وتحقيق العدالة في توزيع المصكادر. وتكم تحديكد 
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المتوسكط وهككي: اسككتعادة النمككو االقتصككادي، تنميككة الرأسككمال البشككري، السككعي لتحقيككق االسككتقرار المككالي 
 وتمكين القطاع الخاص من النمو.

مايككة حي احتككرام مبككدأ سككيادة القككانون والفصككل بككين السككلطات، وذلككك يعنكك تعزيللز الحكللم الرشلليد .3
 حقوق اإلنسان، استقرار البنية القانونية وخدمات عامة ذات فعالية وكفاءة.

لسكلم اوذلكك يعنكي المحافظكة علكى القكانون والنظكام وتكوفير منكاخ مكن  تحقيق السلالمة واألملن .4
 واألمن للمواطنين والقضاء على الجريمة والفوضى. 

 
هكداف اشتقاق من هذه الغايات مجموعة من األهداف التي ترجمت إلى سياسكات. فقكد حكددت أربعكة أ وتم

التماسككك اجتماعيككة اشككتقت مككن الغايككة االجتماعيككة، وهككي: تككوفير الحمايككة االجتماعيككة، تعزيككز التككرابط و
حككاور م 8 االجتمككاعي، تنميككة الرأسككمال االجتمككاعي والمحافظككة علككى التككراث والثقافككة. كمككا تككم اشككتقاق

ومحاربكة  سياساتية يتم العمل في إطارها على تحقيق الغايات وتتركز في تعزيز شبكات األمكن واإلغاثكة
هداء ياجكات الشكالبطالة وترسيخ المساواة بين الجنسين واالهتمام بقضايا األطفال والشباب واالهتمكام باحت

 قافية. واألسرى واالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وتطوير الحياة الث
 

يكة ايا التنميالحظ من هذه السياسات االجتماعية مدى تناغمها فيما بينها ومدى شموليتها وجمعها بين قضك
جتمعكي واإلغاثة في آن واحد. كما يالحظ انطالقها من مفهوم التضكامن االجتمكاعي الكذي يؤسكس لسكلم م

ع ده المجتمكالفلسطيني بعد ما شكه واستقرار سياسي، وهو ما يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع
 الفلسككطيني فككي السككنوات األخيككرة مككن انقسككام سياسككي وتشككرذم اجتمككاعي وجغرافككي أصككبح يهككدد هويتككه

ث ووجككوده بشكككل كامككل فككي ظككل اسككتمرار االحككتالل. كككذلك يالحككظ مككدى تكامككل الغايككات فيمككا بينهككا حيكك
خككالل  داف والسياسككات االجتماعيككة مككنيتكامكل النمككو االقتصككادي وتنميككة الرأسككمال االجتمككاعي مككع األهكك

كمككا  سياسككات مكافحككة الفقككر وتنميككة الرأسككمال البشككري والسككعي لتحقيككق االسككتقرار واإلصككالح المككالي.
ككم بتعزيكز ح تتكامل الغايات االجتماعية االقتصادية مع المساعي لتحقيق الحكم الرشيد والسالمة واألمكن

ألمككن اعككات وهككو مككا سككيؤدي بمجملككه إلككى تككوفير السككلم واالقككانون والشككفافية والمسككاءلة فككي كافككة القط
 للمواطنين.  

 
حقيككق ويالحككظ مككن هككذه الخطككة حساسككيتها لقضككايا النككوع االجتمككاعي وللفئككات الشككبابية بتأكيككدها علككى ت

ة ووزارة المساواة والعدالة االجتماعية من خكالل السياسكات واألهكداف التكي حكددتها وزارة شكؤون المكرأ
 ة وهمككا قطاعككان كانككا حضككورهما ضككعيفا فككي الخطككط السككابقة وتككم ذكرهككا دون تحديككدالشككباب والرياضكك

لخطة علكى أهداف مكممة خاصة بها تسعى الخطة لتحقيقها في األعوام الثالث المحددة. كذلك تؤكد هذه ا
 شكةئكات المهمتوفير الحماية االجتماعية المرتبطة مع النمو االقتصكادي واالسكتجابة لحاجكات الفقكراء والف

 كحق من حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة وليس من منطلق المساعدات خيرية، ووضكعت هكذه األهكداف
 في إطار كمي واضح تسعى الخطة لتحقيقه خالل السنوات الثالث. 

 

ت حضكورا أساسكيا ورئيسكيا للسياسكا 2000وبشكل عام، يالحظ في خطكط التنميكة التكي أعكدت بعكد عكام 

ساسككية أبككروز مكافحككة الفقككر والبطالككة والحمايككة االجتماعيككة كمكونككات  واألهككداف االجتماعيككة. فككيالحظ
و تنميكة للسياسة االجتماعية في إطارها اإلغاثي. ولكنها ارتبطت أيضا كهدف بإطار سياساتي أوسكع وهك
لمكدى. االرأسمال البشري والمادي الذي من شأنه أن يخفض نسب الفقر والبطالكة فكي إطكار تنمكوي بعيكد 

 فا مرافقا للهدف االقتصادي األساسي وهو تحقيق النمو االقتصادي.كذلك كانت هد
 

لكى فقة له، إلقد أدت أربع سنوات من العنف اإلسرائيلي واإلغالقات و بناء جدار الضم و المنظومة المرا
اضككي إفقككار السكككان الفلسككطينيين، و إلككى التسككبب فككي حالككة ركككود اقتصككادي هككي األسككوأ فككي تككاريخ األر

يككل لحككديث. لقككد صككمد الفلسككطينيون فككي ظككل المككداخيل المنخفضككة والشككحيحة عككن طريككق تقلالفلسككطينية ا
ي كثيكر نفقاتهم، وتخفيض استهالكهم للطعام وسحب كل مكدخراتهم. هكذه اآلليكات للتعكايش قكد اسكتنفذت فك

ة مككن مككن الحككاالت. و بالتككالي فهنككاك نسككبة عاليككة مككن العككائالت الفلسككطينية تعتمككد علككى أشكككال مختلفكك
للسكلطة  اعدات اإلجتماعية واإلغاثة التكي ترسكلها وزارة الشكؤون اإلجتماعيكة وهيئكات أخكرى تابعكةالمس

 الوطنية وجمعيات خيرية و دينية ومؤسسات أهلية ومنظمات دولية. 
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 ككان عليكه وفي ظل كل السيناريوهات التي تبنتها هذه الخطط، كان يتوقع أن يبقى معدل الفقر أعلى ممكا
أجكل  بالتالي ككان مكن الضكروري أن تحكتفظ تلكك الخطتكان بعناصكر اإلغاثكة، وذلكك مكن قبل اإلنتفاضة، 

 المساهمة في تخفيف حدة الفقر ولتلبية اإلحتياجات األساسية خالل تلك الفترة. 
 

مككن جهككة أخككرى، تآكككل رأس المككال االجتمككاعي والبشككري الفلسككطيني بفعككل أربككع سككنوات مككن الصككراع، 
ريككة حاألزمككة الراهنككة. كمككا حالككت القيككود اإلسككرائيلية المفروضككة علككى  وسككنوات االحككتالل التككي سككبقت

الحركككة دون وصككول الفلسككطينيين إلككى المككدارس والمستشككفيات، األمككر الككذي ترتككب عليككه تككدهور فككي 
قككل مسككتويات التعلككيم والرعايككة الصككحية. كمككا لحقككت أضككرار بالغككة بككرأس المككال المككادي )كشككبكات الن

لعسككرية االعامكة، والمبكاني العامكة، والمكوارد الزراعيكة( بفعكل العمليكات  واالتصاالت، ومرافق الصكحة
 نهكا مرافكقماإلسرائيلية وتقييد الحركة ونقص الصيانة الدورية. كذلك، تفاقمت حالة الضغط التكي تعكاني 

ي اعال االجتمكالخدمات نتيجة للنزاع، بفعل النمو السكاني الكبير. لذلك اعتبر أن االستثمار فكي رأس المك
و لتحقيكق التعكافي والتنميكة فكي فلسكطين. كمكا أن ضكمان معكايير تعليميكة  والبشكري والمكادي أمكراو جوهريكا

يكث عالية بكين السككان أمكر ضكروري لنجكاح وتطكور القطكاعين الخكاص والعكام فكي الدولكة الفلسكطينية ح
قتصكادي للنمكو االيكتسي التعليم أهمية خاصكة لتزويكد جيكل الشكباب مكن الفلسكطينيين بالمهكارات الالزمكة 

 المستقبلي. 
 

أنكه مكن الضكروري معالجكة عكدم  2008-2006في هكذا السكياق اعتبكرت خطكة التنميكة متوسكطة المكدى 

ل تمكاعي خكالالمساواة بين الجنسين، أو بين المناطق الجغرافية المختلفة مكن أجكل تحقيكق االسكتقرار االج
ل فككي أن مكن الضككروري وقكف التكدهور الحاصك فتكرة االنتقكال نحكو التعكافي وإعككادة البنكاء. كمكا اعتبكرت

حة توفير الخدمات األساسية األخرى وفكي القكدرة علكى الحصكول عليهكا) بمكا فكي ذلكك فكي مجكاالت الصك
 والتككزود بالميككاه وخككدمات الصككحة العامككة واإلسكككان وخصوصككاً بككين الفئككات األشككد عرضككة، كالنسككاء

لنوايكا اك وبقيت هذه األهداف في إطكار إعكالن والشباب(. ولكنه لم يتم وضع سياسات واضحة لتحقيق ذل
 ليس أكثر.

 

، فقد ركزت بشكل الفت ومتميز عن الخطط السابقة، على 2010-2008أما خطة اإلصالح والتنمية 
األولويات الخطة هذه البعد المتعلق باإلصالح في كافة قطاعات السلطة الوطنية الفلسطينية.  فتوضح 

العمل لتحسين حالة الحكم في ظل الظروف الصعبة، كما توضح آلية ها تالجينبغي معالعامة التي 
إلصالح القطاع األمني، وإعادة فرض سيادة القانون، وإحالل العدالة، وخلق وضع اقتصادي يميل 

لمال العام، باإلضافة إلى تعزيز قدرات القطاع ا ةبشكل تدريجي نحو االعتماد على الذات، وتحسين إدار
األمن وسيادة كذلك ركزت هذه الخطة على بعد هام وأساسي وهو  كم المحلي.العام ومؤسسات الح

ً يضمن تحقيق النماء بالنسبة لهذه الخطة شكل األمن حيث  القانون ً وعنصراً أساسيا ً وطنيا هدفا
إحراز التقدم الملموس في مجال األمن واألمان على واعتبرت أن  االقتصادي والتنمية االجتماعية. 

ً لتحقيق أهدافالمدى القصي الوطنية الثالثة األخرى وهي: الحكم الرشيد،  هار أمراً أساسياً وضروريا
  . وهو ما غاب عن الخطط التنموية السابقة وتحسين نوعية الحياة ،واالزدهار الوطني

 

 مدى انسجام أهداف واستراتيجيات هذه الخطط فيما بينها -ب

ة تسكتند الخطتكين متوسكطتا المكدى قكد تبنكت فلسكفة تنمويك ويالحظ بشكل عام أن السياسات االجتماعية في
لتنميكة اإلى ضرورة تكامل القطاعات االجتماعية مع القطاعات االقتصادية، وتضافر جهود كافة شكركاء 

فكي  ن يتم ذلككالمحليين والدوليين إلحداث تنمية شاملة مستدامة محورها الرئيسي التنمية البشرية، على أ
تمككع دة تقككوم علككى ربككط اإلغاثككة بالتنميككة نظككرا للتحككديات التككي يواجههككا المجإطككار بلككورة رؤيككة جديكك

 الفلسطيني في الوقت الراهن بفعل السياسات اإلسرائيلية الممتدة. 
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هكداف في هذا السياق كانت أهداف وسياسات وبكرامج تلكك الخطتكان متناغمكة ومتكاملكة. فقكد انكدمجت األ
هككدف تطككوير الرأسككمال البشككري مككع كككل مككن هككدف األمككان فيمككا بينهككا بشكككل تكككاملي، بحيككث يتكامككل 

ط بصكورة االجتماعي وتطوير الرأسمال االجتماعي والمادي. كما أن النمو االقتصكادي المنشكود قكد ارتكب
واضككحة مككع ضككرورة تحقيككق التوزيككع العككادل. وكانككت كككل هككذه األهككداف تسككتهدف بشكككل مباشككر وغيككر 

ي اإلصككالح المؤسسككي والحكككم السككليم هككو الشككرط األساسككمباشككر محاربككة الفقككر والبطالككة. وكككان هككدف 
لمقترحكة لتحقيق مجمل هذه األهداف. وانعكست هذه األهكداف وتكاملهكا المنطقكي فكي البكرامج القطاعيكة ا

 لتحقيقها. 
 

"أن أهميككة تنميككة القطاعككات   2008-2006فمككثال فقككد، كمككا جككاء فككي خطككة التنميككة متوسككطة المككدى 

ق النمكو ع مكن كونهكا تكؤدي إلكى إحكداث تنميكة بشكرية مسكتدامة وتسكاهم فكي تحقيكاالجتماعية المختلفة تنبك
هكو  االقتصادي وتطوير الرأسمال البشكري. يتضكح فكي السكياق الفلسكطيني أنكه فكي موضكوع التعلكيم كمكا

ين هكذه الحال في موضوع الصحة والرعايكة االجتماعيكة هنكاك أولويكات آنيكة تتطلكب اهتمامكا فوريكا لتكأم
لبشكري فكي اساسية، ولكنها شروط مهمة على المديين المتوسط والبعيد لتهيئة دور الرأسمال الخدمات األ

 عملية التنمية المستدامة." 
 

ور لقككد نجحككت هككاتين الخطتككين فككي وضككع بككرامج إغاثيككة عاجلككة لتحقيككق الحمايككة االجتماعيككة ووقككف عمليككة تككده
تماعيككة ربط بدقككة بككين األهككداف والسياسككات االجاألوضككاع االقتصككادية والمعيشككية. لكككن كككان نجاحهككا أقككل فككي الكك

وائم علكى شككل قك اإلغاثية اآلنية واألهداف التنموية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة. فجكاءت جملكة البكرامج
تقالهكا مشاريع تعكس مهمات وتطلعات القطاعكات المختلفكة علكى المكديين اآلنكي والمتوسكط دون توضكيح آليكات ان

 اثي( إلى التنموي.من اآلني )اإلغ
 

لنمكو اث يتكامل أما بالنسبة إلى خطة اإلصالح والتنمية فيالحظ تميزها بمدى تكامل غاياتها فيما بينها حي
كافحكة ماالقتصادي وتنمية الرأسمال االجتماعي مع األهداف والسياسات االجتماعية من خكالل سياسكات 

غايككات رار واإلصككالح المككالي. كمككا تتكامككل الالفقككر وتنميككة الرأسككمال البشككري والسككعي لتحقيككق االسككتق
انون االجتماعيككة االقتصككادية مككع المسككاعي لتحقيككق الحكككم الرشككيد والسككالمة واألمككن بتعزيككز حكككم القكك

م واألمكن والشفافية والمساءلة في كافة القطاعات وهو ما سيؤدي بمجمله، حسب الخطة، إلى تكوفير السكل
 للمواطنين.  

 االجتماعية:مدى شمولية السياسات  -ج

 
ة أهكدافا اعتمدت الخطط التنموية التي أعكدت خكالل االنتفاضكة بمكا فيهكا خطكة اإلصكالح والتنميكة األخيكر

ط وسياسككات اجتماعيككة وبككرامج شككاملة مرتبككة حسككب أولويككات مختككارة تبعككا لمعككايير وضككعتها هككذه الخطكك
 خيكرة. فقكدخالل السنوات األ استجابة للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتحولة بشكل سريع

لبيئككة اقترحككت هككذه الخطككط وبرامجهككا الوطنيككة والقطاعيككة سياسككات تككدعم القطاعككات اإلنتاجيككة وتككوفير ا
 يككة البنيككةالمالئمككة لنمككو القطككاع الخككاص، والحمايككة والتنميككة االجتماعيككة، وتعزيككز الحكككم السككليم، وتنم

 ة المكوروثالح األضكرار، والتنميكة الثقافيكة وحمايكالتحتية، واسكتمرار تقكديم المسكاعدات اإلنسكانية وإصك
 طينية، إالالثقافي. وعلى الرغم من أن هذه الخطة تقدم تصورا لعملية تنمويكة شكاملة فكي األراضكي الفلسك

والنسكاء  أنها تأخذ بعكين االعتبكار التركيكز علكى بعكض الفئكات المهمشكة، ككالفقراء والعكاطلين عكن العمكل
وقكت نفسكه ترككز علكى بعكض المنكاطق التكي لهكا خصوصكيات، مثكل القكدس، والشباب واألطفال، وفكي ال

 والمناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع، وقطاع غزة رغم سيطرة حماس عليه.  
 

رتيكب اختلفت هذه الخطط فيما بينهكا بدرجكة تركيزهكا علكى هكذا الهكدف أو ذاك. كمكا تفاوتكت مكن حيكث ت
ية أكثكر حساسك باإلجمال عالجت هذه الخطط المجاالت المختلفة وكانتأولويات أهدافها المتعددة.  إال أنه 

وع مككن الخطكككط األولككى )التكككي أعككدت قبكككل االنتفاضككة( لقضكككايا الفئككات المهمشكككة والفقيككرة وقضكككايا النككك
الوطنيكة  االجتماعي والشباب. فقد جاء بخطة اإلصالح والتنمية التزاما واضحا وصريحا من قبل السلطة

ن خكالل مكعات المهمشة أثناء تبنيها ألسلوب إنماء اقتصادي يقوده القطاع الخكاص، بضمان رفاه المجمو
 جتماعية. استمرار االستثمار في مجال التنمية المجتمعية، وبناء آليات فعالة للحماية والمعونة اال
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وخطكة التنميكة واإلصكالح بكين هكدف إنعكاش  2008-2006كذلك ربطكت خطكة التنميكة متوسكطة المكدى 

كالنسكاء  د الفلسطيني وتخفيض معدالت الفقر والبطالة بكالتركيز علكى بعكض الفئكات االجتماعيكة،االقتصا
شكر، بشككل مبا والشباب واألطفال، نظرا الرتفاع معدالت البطالة بينهم )يستثنى األطفال( وتأثرهم بالفقر

 حتياجاتهككاونظككرا لكونهككا قطاعككات كبيككرة فككي المجتمككع تسككتوجب عنايككة خاصككة لحككل مشككاكلها وتحقيككق ا
مرشككحة  كاسككتجابة للتركيبككة الديمغرافيككة للمجتمككع الفلسككطيني. وقككد اعتبككرت هككذه الخطككط إن هككذه الفئككات

م فككي للعككب دورا أساسككيا فككي أيككة عمليككة تسككتهدف إنعككاش االقتصككاد، وبالتككالي فككإن التركيككز عليهككا يسككه
هككة ة التنمويككة مككن جتطويرهككا كقطاعككات مهمككة فككي المجتمككع مككن جهككة، ويمكنهككا مككن اإلسككهام فككي العمليكك

 أخرى.
 

دني، وعلى صعيد التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، وخاصة القطكاع الخكاص ومنظمكات المجتمكع المك
 مساهمة فكيفقد كان هناك التزام واضح من قبل هذه الخطط بأهمية دور هذه القطاعات في التنفيذ وفي ال

اديكا طاع الخاص فإن دوره كان أساسكيا وريتحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات. ولكن بخصوص الق
الكة فكي في تحقيق النمو االقتصدي مكن خكالل االسكتثمار وبالتكالي فكي مسكاهمته فكي معالجتكه مشككلة البط
عتمكدت كافة هذه الخطط. وقد التزمت السلطة بوضوح في خلق بيئة مالئمة لتطوير عمل هكذا القطكاع وا

ثمار. فقككد جككاء فككي خطككة اإلصككالح والتنميككة نصوصككا سياسككات اقتصككادية واضككحة لتشككجيعه علككى االسككت
قله   على عاتمحركا للنمو االقتصادي المستدام، كما تقواضحة حول أهمية وريادية هذا القطاع لكونه "

لللى زدهللار عتللوفير فللرص العمللل وإنتللاج البضللائ  والخللدمات ذات القيمللة المضللافة العاليللة وتعزيللز اال
خللاص علللى زامنللا بالعمللل علللى إيجللاد بيئللة تسللاعد القطللاع الالمسللتوى الللوطني. ونحللن نشللدد علللى الت

ع المكدني ولكن لم يذكر شيء حول ما يمكن أن تقدمه السلطة الوطنية لمسكاعدة منظمكات المجتمكالنمو." 
لخطكط على تطوير عملها ومساهمتها في عملية التنمية ككل. فقكد انحصكر دور هكذه المنظمكات فكي تلكك ا

لبية سكعدات والخدمات ومساعدة السكلطة الوطنيكة فكي ذلكك وهكو دور أكثكر في المساهمة في توفير المسا
وهامشككية ممككا أوكككل للقطككاع الخككاص. وينطلككق ذلككك الموقككف مككن االفتككراض القائككل بككأن دور مؤسسككات 

 وبسلببالمجتمع المدني هكو خكدماتي وإغكاثي ولكيس تنمكوي. فمكثال جكاء فكي خطكة اإلصكالح والتنميكة " 
ذه هللي تتلقللى فللة مللن الخللدمات االجتماعيللة وتنللوع الفئللات االجتماعيللة التللالحاجللة لتقللديم أنللواع مختل

عيلة. االجتما الخدمات، يتعلين عللى المنظملات األهليلة الخاصلة والعاملة أن تشلارك فلي تقلديم الخلدمات
 خلدمات ملنونحن ندرك أهمية هذه الشراكة وضرورة التنسيق بين مؤسسات القطاع العام وملوردي ال

 ر المجتمكعوال توجد أية إشارات أخرى في هذه الخطة لدو ظمات غير الحكومية".القطاع الخاص والمن
 المدني ككل في عملية التنمية وهو ما يعتبر نقطة ضعف أساسية في هذه الخطة.

  :الموارد المالية والموازنة العامة بعالقتها م  السياسات االجتماعية -د

 
 2005 – 2001كبيكر ومغكاير عكن المكألوف مكن العكام لقد أخذت توجهات الدول المانحة بكالتغير بشككل 

سككنوياً.  بمككا يتعلككق بمعككدل المسككاعدة التنمويككة األجنبيككة والتككي تراوحككت بحككوالي بليككون دوالر أمريكككي /
مجموعكه  وخالل هذه الفترة الزمنية، توسعت قنوات المساعدة لتصل إلى الدعم اإلنسكاني والكذي بلكغ فكي

 2004. وبحلكول العكام 2003-2001% من كامل الكدعم والمسكاعدة األجنبيكة خكالل الفتكرة 70ته ما نسب

 ومع بروز نوع من التحسن الخفيف في الموقف السياسي وانخفكاض مسكتوى العنكف، تحرككت المسكاعدة
 التنميككةونحككو التصككاعد واالزديككاد وانتقلككت مككن الككدعم اإلنسككاني/ اإلغككاثي إلككى تطككوير البنيككة التحتيككة، 

 لي:وتوجهات ونزعات المانحين توحي بما ي 2005االجتماعية والقطاعات اإلنتاجية.  ومنذ العام 

حكو طكرق نزيادة الدعم المقدم لمشاريع التنمية والتطوير )المشكروعات األكبكر حجمكاً واالنتقكال  -1
م يم، الحككعلكمنهجية مبرمجة للعمل وتحالفات مالية للمانحين( في كافة القطاعات سواء كانت قطاعات الت

 المحلي، خلق الوظائف، وغيرها.
امج خلكق الدعم المتواصل للمبادرات اإلنسانية وخصوصا تلك المتعلقة بمسائل تأمين الغذاء، بر -2

 فرص العمل والدعم المقدم للمجموعات المهمشة.
أن  تخفككيض الككدعم المقككدم إلككى موازنككة السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية. ومككن المالحككظ بشكككل كبيككر -3

 .2005 نحين العرب قد خفضوا وبشكل جوهري وكبير الدعم المقدم للموازنة الفلسطينية في العامالما
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 عكة وغيرهكازيادة االهتمام في قطاعات كانت مهملة سابقا مثل الثقافة، اإلعالم، السكياحة، الزرا -4
 والتي تم تحييدها في السنوات الخمسة األخيرة.

 
ف التكيكف مكع توجهكات المكانحين. وقكد بلكغ سكق 2008-2006حاولت خطتة التنميكة متوسكطة المكدى لقد 

علكى   بليكون دوالر أمريككي، ووزعكت هكذه المكوارد المتوقعكة 2.1طلب المساعدة األجنبيكة فيهكا حكوالي 

 األولويات التاليةكما يلي:
بنكد دعكم الموازنكة فيمكا يتعلكق بالرواتكب والمصكاريف الجاريكة الحكوميكة . تكم تخصكيص لهكذا ال -1

 د الخطة.% من موار37
وارد % مكن المك38 تكم تخصكيص لهكذا البنكد التركيز على دعم البنية التحتية في كافة المجاالت. -2

 .المطلوبة
لبنكد اإنجاز وإتمام كافة عمليات اإلصالح وإعكادة التأهيكل )الخكاص والعكام(. تكم تخصكيص لهكذا  -3

 % من موازنة خطة. 3
، وتحسكين دعكم أولئكك المتكأثرين بالجكدار التنمية االجتماعية والمساعدة اإلنسكانية التكي تسكتهدف -4

ا ظروف وأحوال الفقراء، النساء، األطفال والشكباب مكن أجكل ضكمان تحقيكق حقكوقهم. تكم تخصكيص لهكذ

 .% من إجمالي موازنة الخطة5 البند
 

ا فقكط يالحظ من توزيع الموارد المتوقعة ضعف االهتمام بمجاالت التنميكة االجتماعيكة الكذي خصكص لهك

يف ي الموازنككة التطويريككة. بينمككا أعطيككت األولويككة والككدعم األكبككر للرواتككب والمصككار% مككن إجمككال5

ال بكين الجارية في المؤسسكات الحكوميكة ولقطكاع البنيكة التحتيكة. يشكير ذلكك المثكل بوضكوح إلكى االنفصك
نميككة اإلعككداد النظككري والنصككي لخطككط التنميككة عككن السياسككة الماليككة. فكمككا الحظنككا مككن أهككداف خطككة الت

ايككة سككطة المككدى أن األولويككة كانككت لصككالح مكافحككة الفقككر والبطالككة وتككوفير الككدعم لسياسككات الحممتو
ف ذه األهكدااالجتماعية وتطوير الرأسمال البشري واالجتماعي. بينما توزيكع مكوارد النفقكات لكم تلتكزم بهك

ل التكام النفصكاواألولويات وكانت منفصلة تماما عن التوجهكات التنمويكة التكي اعتمكدت. يعكود ذلكك إلكى ا
ذا يعككس هكبين الجهات التي تقوم برسم السياسات والتخطيط عن الجهات التي تقوم بإعكداد الموازنكات.  

يكل ضعف التنسيق فكي إعكداد الخطكط بكين الجهكات الحكوميكة المختلفكة. كمكا يكؤدي هكذا الوضكع إلكى تحو
يجعكل  حيثيكات الخطكة وهكو مكاالخطة حسبما تشاء الجهات المقررة في وزارة المالية دون الرجكوع إلكى 

هكا. وقكد من هذه الخطط نصوصا وتمارين تنموية غير قابلة للتطبيق بسبب عدم تكوفر المصكادر الماليكة ل
لقطاعكات اأدى هذا الوضع القائم والمتكرر منذ عدة سنوات إلى إحباط العكاملين فكي دوائكر التخطكيط فكي 

ئا مهمكا أن خطكط التنميكة لكن تغيكر فكي الواقكع شكيالمختلفة فكي المؤسسكات الحكوميكة لمعكرفتهم المسكبقة بك
.  ككذلك نة العامكةكانت فلسفتها ومنطلقها التنموي وسياساتها، كونه لن يتم االلتزام بها عند اعتماد المواز

تقككويض  تسككبب غيككاب اإلطككار المتكامككل لإلنفككاق واآلليككات الالزمككة إلدارة األداء علككى هككذا الصككعيد إلككى
خاصكة بوجكود  لدعم والمساعدات الدولية وزيكادة نجاعتهكا فكي العمليكة التنمويكة"،الجهود الهادفة لتنسيق ا

 جهة مانحة تقدم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية. 40ما يربو على 

 
وباإلجمال، هناك فجوة كبيرة بين ما تنص عليكه الخطكط والسياسكات التنمويكة، والتكي تتفكق فكي معظمهكا 

ما تخصصه الموازنات العامة فعليا لتحقيق توجهاتهكا، وهكو مكا يبقيهكا أهكداف مع المواثيق الدولية، وبين 
 -الموازنكة الفلسكطينية وسياسات نظرية غير قابلة للتطبيق. فمثال تستنتج دراسة د. نصر عبكد الككريم أن 

فكال االجتمكاعي.  هي موازنكة " محايكدة " تمامكاً تجكاه قضكايا النكوع  -بشكل عام، وعبر تطورها الزمني 
يوجككد هنككاك مككا يشككير مككن خككالل تحليككل الموازنككة، إلككى وجككود أيككة سياسككة حكوميككة تجككاه معالجككة مشكككلة 
المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني. وربما أكثر من ذلك، فهذه الموازنة تعاني من عكدة 

مخطَّطككة وفككي مشككاكل بنيويككة يصككعب معهككا تكييككف أولويككات اإلنفككاق فيهككا لإلسككتجابة لحاجككات تنمويككة 
يشكير إلكى تبنكي السكلطة سياسكة  مقدمتها تمكين النساء مكن حقوقهكا األساسكية. فكال يوجكد فكي الموازنكة مكا

منظمككة وفعليككة لتعزيككز قككدرات النسككاء لتصككبح أكثككر تنافسككية علككى المككوارد والفككرص، وال يوجككد هنككاك 
 82 "جكابي لصكالح النسكاء(.الحتياجات النساء )غيكاب للتمييكز اإلي -فقط –مخصصات مالية تذكر موجهة 
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وأعتقككد أن هككذا االسككتناج ينسككحب أيضككا علككى قضككايا تنمويككة اجتماعيككة أخككرى عديككدة تتعلككق بالشككرائح 
يمككن لموازنكة يبلكغ العجكز الكلكي فيهكا أكثكر فكال االجتماعية األخرى كالشباب وبرامج الطفولة وغيرها. 

% مكن النفقكات 60أكثر من  اواألجور فيهتموله المساعدات الدولية، ويبلغ إجمالي الرواتب و% 50من 

تتمثكل بكونهكا موازنكة للمصكاريف . وال شك بأن السمة العامة للموازنة الجارية أن تصبح موازنة تنموية
الجاريككة بشكككل عككام، وبخاصككة اإلنفككاق علككى الرواتككب واألجككور والمصككاريف المتعلقككة بتشككغيل مكاتككب 

التنمويكة المختلفكة لمتطلبكات للكذي يضكعف مكن اسكتجابتها ومقرات العمل والنفقكات المتصكلة بهكا، األمكر ا
بسبب ضعف امكانيات االنفاق على السياسات أو البكرامج التطويريكة الموجهكة لقضكايا الفئكات والشكرائح 

  .ضمن األولويات المباشرة لبناء الموازنات العامة وتنفيذها تليس اباعتبارهاالجتماعية المختلفة، 
 

مككرة تجككاوز هككذه المشكككلة المزمنككة. ولل 2010-2008ح والتنميككة الفلسككطينية لككذلك حاولككت خطككة اإلصككال

م تكفكاق. فقكد األولى في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، قدمت هكذه الخطكة إطكارا شكامال ومتككامال لإلن
أ مكن إعداد الخطة الفلسطينية لإلصالح والتنميكة مكن خكالل عمليكة رسكم سياسكات وتخطكيط وموازنكة تبكد

بطريقكككة تضكككمن مشكككاركة الكككوزارات والهيئكككات فكككي ملكيتهكككا صكككممت لهكككرم إلكككى قمتكككه، وهكككي قاعكككدة ا
فلسكطينية هكذه الخطكة فكي إعكدادها إلكى إطكار أجنكدة السياسكات الوطنيكة الاسكتندت كما . والمسؤولية عنها

تكي إطار عمكل موجكه يضكمن ارتبكاط الخطكط والموازنكات ال -وألول مرة- تمن شأنها أن وفركان التي 
يكة شكاملة عمل. كما مثلت هذه الخطكة الوزارات والهيئات بشكل واضح بالغايات واألهداف الوطنية تعّدها

فرة فككي لتقككدير تكلفككة نشككاطات السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية ومككدى توافقهككا مككع تقككديرات المككوارد المتككو
 الحاضر والمستقبل. 

 
ليم سككهككذه الخطككة وأهككدافها بشكككل لقككد عكسككت موازنككة النفقككات الجاريككة والنفقككات التطويريككة أولويككات 

% مككن الموازنككة التطويريككة للقطاعككات االجتماعيككة 29ومتككوازن. فقككد خصصككت هككذه الخطككة مككا يقككارب 

يادة % على البكرامج الخاصكة بكاألمن وسك32وعلى برامج التنمية االجتماعية. بينما خصصت ما يقارب 

% 6% و 7صكالح. بينمكا خصصكت % لبرامج الحكم السليم واإل10القانون.  وخصصت هذه الموازنة 

 امكا وخطكوةهلبرامج البنية التحتية وتحقيق النمو االقتصكادي علكى التكوالي. ويعتبكر هكذا اإلنجكاز تطكورا 
ى هامكة نحكو تحقيكق التنميكة واإلصكالح المكالي والمؤسسككي. وقكد شكرعت وزارة التخطكيط فكي العمكل علكك

حقيكق تقكدم فكي تالح والتنمية وتقييمها ومتابعكة الإعداد ترتيبات مؤسساتية ناجعة لمراقبة تنفيذ خطة اإلص
ا ماليكة. كمكأهدافها المحددة.  ويعتمد مدى نجاح هذه الخطة علكى مكدى التكزام الكدول المانحكة بوعكودهم ال

ي فكى النجكاح أنه زالت هذه الخطة قيد التنفيذ ولم يتم إجكراء تقيكيم شكامل لمجريكات تنفيكذها وآثارهكا ومكد
 االجتماعية على أرض الواقع. ة وسياساتهاترجمة أهدافها التنموي

 
 :خالصة

 
منكذ  يالحظ من المراجعكة العامكة لمضكامين الخطكط الوطنيكة والسياسكات االجتماعيكة التكي أعكدت رسكميا
مككال نشككوء السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية أن تطككورا تككدريجيا قككد تككم فككي مضككامين هككذه الخطككط. ويمكككن إج

 مالمح هذا التطور فيما يلي:
ن سكيادة مولت المنطلقات الفلسفية لمضامين هذه الخطط التنموية والسياسات االجتماعية لقد تح .1

الت افكة المجكاكالنظرة االقتصادية الصرفة التي تعتبر أن النمو االقتصادي هو الكفيل بإحداث التنمية في 
ضككرورة بريجي األخككرى، وإهمككال آليككات إعككادة التوزيككع لتحقيككق العدالككة االجتماعيككة، إلككى االهتمككام التككد

من جهكة،  التركيز على آليات إعادة توزيع الموارد بما يضمن مواجهة التدهور في األوضاع االجتماعية
ي إطككار والتركيككز علككى االسككتثمار فككي القطاعككات االجتماعيككة كككالتعليم والصككحة والحمايككة االجتماعيككة فكك

 االستثمار في الرأسمال البشري من جهة ثانية. 
،  2000ت الخطكط التنمويكة والسياسكات االجتماعيكة التكي أعكدت بعكد عكام في هذا السياق، كان .2

أكثر شمولية وحساسية لمفاهيم العدالة االجتماعيكة وقكيم المواطنكة وتسكاوي الفكرص واإلنصكاف وحقكوق 
اإلنسان، مقارنة مع الخطط التنموية الوطنية التي أعدت في بداية عهكد السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية. كمكا 

ر امتثككاال للمبككاديء والككرؤى التككي جككاءت فككي القككانون األساسككي الفلسككطيني ووثيقككة االسككتقالل كانككت أكثكك
والمواثيكق الدوليككة والمبككاديء العامككة التكي تمخضككت عككن العديككد مكن القمككم العالميككة ذات العالقككة بالتنميككة 
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وع االجتمكاعي االجتماعية والبشرية. كذلك كانت هذه الخطط أكثر شمولية من حيث معالجتها لقضايا النك
وتلبيتهككا الحتياجككات الفئككات االجتماعيككة المختلفككة كالنسككاء والشككباب والمهمشككين وغيككرهم. ومككن حيككث 
معالجتهككا للمنككاطق الجغرافيككة ذات الوضككع الخككاص سياسككيا وتنمويككا، كقطككاع غككزة والقككدس ومخيمككات 

طككط التنمويككة، الالجئككين والمنككاطق الواقعككة خلككف جككدار الضككم والتوسككع العنصككري. كككذلك عالجككت الخ
األخيكرة، قضكايا اإلصكالح بإسكهاب وشكمولية لكم يسكبقها  2010-2008وخاصة خطة اإلصالح والتنمية 

مثيال، وتم وضع سياسات محددة ودقيقة لمعالجة الفساد اإلداري والمالي فكي المؤسسكات الحكوميكة وهكو 
 ما عزز تكامل السياسات االجتماعية المقترحة. 

نمويكة تة وسياسكاتها االجتماعيكة تكدريجيا إلكى صكياغة وتبنكي أهكدافا لقد اتجهت الخطكط التنمويك .3
 قكد تكاملكتمتناغمة ومتكاملة بعد أن كانت مبعثرة وغير مترابطة منطقيكا فكي الخطكط التنمويكة األولكى. ف
قكوم علكى تاألهداف وترابطت، في الخطط التنموية األخيرة، لتفتح المجكال أمكام تبنكي سياسكات اجتماعيكة 

لسياسكات دالكة وحقكوق المواطنكة والمسكاواة. كمكا تجكاوزت هكذه الخطكط تكدريجيا حالكة اسكتناد امفاهيم الع
ل مكع نيكة تتكامكاالجتماعية لألسس اإلغاثية وتبعيتها للنمو االقتصادي لتصبح بحد ذاتها أهدافا تنموية وط

بشكري مال التلك االقتصادية في إطار كلي متكامل، وفي إطار سياسكات تهكدف إلكى االسكتثمار فكي الرأسك
 لتحقيق الرفاه االجتماعي واالزدهار االقتصادي في ذات الوقت.  

ي فككلككم تعكككس الموازنككات العامككة األولويككات التنمويككة والسياسككات االجتماعيككة التككي أعتمككدت  .4
خطككط الخطككط التنمويككة الوطنيككة بشكككل عككام. فكككان غالبككا مككا يككتم اعتمككاد الموازنككات بمعككزل عككن هككذه ال

ه في خطكة ات المحددة، ودون مشاركة الجهات المعنية والتي اعتمدت الخطط. إال أنوالسياسات واألولوي
ككامال اإلصالح والتنمية قد حدث قفزة نحو حل هذه المشكلة، حيكث قكدمت هكذه الخطكة إطكارا شكامال ومت

هكداف الخطط والموازنات التكي تعكّدها الكوزارات والهيئكات بشككل واضكح بالغايكات واألبطت رلإلنفاق و
 . نيةالوط

 
البكرامج  لذلك يمكن القول أن الخطط التنموية وسياساتها االجتماعية انتقلكت مكن خطكط تقكوم أساسكا علكى

جمكع لغير المتناسقة وغيكر المتكاملكة فكي إطكار مكا سكمي بلكوائح تسكوق موجهكة أساسكا للجهكات المانحكة 
يكة ات التنموغاثية والتوجهالمساعدات الدولية، إلى خطط أكثر اكتماال ونضجا تجمع بين االحتياجات  اإل

اعيككة لتصككل أخيككرا إلككى خطككة اإلصككالح والتنميككة والتككي شكككلت فككي غاياتهككا وأهككدافها وسياسككاتها االجتم
اجههكا واالقتصادية واإلصكالحية، بيئكة مالئمكة لبنكاء عقكد اجتمكاعي، ولككن يشكوبها بعكض الثغكرات، وتو

 هذه الثغرات في:عراقيل موضوعية وذاتية عديدة ينبغي تجاوزها؛ تتمثل أهم 
ن رؤيكة عدم توفر المشاركة الواسعة في إعكدادها. فكرغم شكموليتها إال أنهكا تعبكر فكي النهايكة عك .1

منظمكات الحكومة التنموية فقط وليس رؤية كافة شركاء التنمية والمستفيدين، وخاصكة القطكاع الخكاص و
 غاياتها وسياساتها.المجتمع المدني وهذا يفقدها بعد هام وهو التوافق الوطني الشامل حول 

 
لكم ترسكم  رغم استنادها على البيانات الوفيرة حول األوضكاع االجتماعيكة واالقتصكادية، إال أنهكا .2

رأسكمال خارطة اجتماعية وجغرافية )مناطقية( لمعالجة الفجوات في حاجات المواطنين، والفكروق فكي ال
 مسككاحات الجغرافيككة لألراضككياالجتمككاعي والبشككري المتككوفرة فككي المنككاطق المختلفككة. فككرغم صككغر ال

ك فكروق الفلسطينية المحتلكة إال أن الفكروق فكي ظروفهكا وواقعهكا االقتصكادي واالجتمكاعي شاسكعة. فهنكا
الصكحية وكبيرة في مستويات المعيشة، ونسب الفقكر والبطالكة، ومسكتوى الخكدمات االجتماعيكة التعليميكة 

فسكها، ناع غكزة، وبكين منكاطق الضكفة الغربيكة والرعائية وغيرها من الخدمات، بين الضفة الغربية وقطك
وبككين كككل محافظككة وأخككرى بسككبب إجككراءات االحككتالل وبسككبب التطككور التككاريخي الخككاص بكككل منطقككة. 

عكزز وهكو مكا ي ويالحظ من ناحية ثانية، اتساع الفجوة الطبقية تدريجيا بين الشكرائح االجتماعيكة المختلفكة
ة، وسياسكات اسكتهداف محكددة وموجهكة وآنيكة فكي ذات ضرورة معالجتها مكن خكالل سياسكات عامكة كليك

 الوقت وهو ما لم توفره هذه الخطة.
 

 
اقتصرت هذه الخطة في معالجاتها لألوضاع االجتماعية المتردية علكى محكاور سياسكاتية عامكة  .3

ومقترحات لمشكاريع تكم جمعهكا مكن الكوزارات المختلفكة ذات العالقكة ولكم تضكع سياسكات كليكة وقطاعيكة 
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متوسطة المدى. حيث بقيت العالقة بين السياسات والبرامج اآلنية اإلغاثية والسياسات والبكرامج طارئة و
 التنموية غير محددة بدقة.

 

عليكا. من ناحية أخرى، تواجكه هكذه الخطكة تحكديات كبيكرة لتحقيكق رؤيتهكا التنمويكة وسياسكاتها ف .4
ي ام المجتمعكوسياساته الهدامة، واالنقسكذكرت الخطة العديد من هذه التحديات، أهمها استمرار االحتالل 

انعكدام ووالسياسي الفلسطيني الذي ترسخ بعد انفصال قطاع غزة سياسيا وجغرافيكا عكن الضكفة الغربيكة، 
واؤه. االسككتقرار المككالي، وعككدم انتظككام وانسككجام الككدعم الخككارجي، وتجزئككة االقتصككاد الفلسككطيني واحتكك

ل أن يعة بنيويكة وال يمككن تجاوزهكا فكي فتكرات قصكيرة بكويالحظ أن هذه التحديات هي عراقيل ذات طب
م يككتم لككتأثيراتهككا سككتمتد لفتككرات طويلككة، ويمكككن لهككا أن تقككوض كافككة مسككاعي اإلصككالح والتنميككة إذا مككا 
حواجز، تحييدها بالحد األدنى. فاستمرار إجكراءات االحكتالل وخاصكة تقطيكع أوصكال الضكفة الغربيكة بكال

ي وبنككاء جككدار الضككم والتوسككع والككتحكم عككن بعككد فككي مجمككل الحيككاة واالسككتمرار فككي مصككادرة األراضكك
 ادة للبكدءاالجتماعية واالقتصادية والسياسية للشعب الفلسكطيني سكيؤدي إلكى عرقلكة كافكة المحكاوالت الجك

يكة هكذه الرؤ بعملية اإلصالح والتنمية الشاملة.  كما أن اسكتمرار االنقسكام السياسكي والجغرافكي يعنكي أن
حسكن فة المحاوالت إلحداث إختراق تنموي وإصالح للمؤسسات، لن تكنجح ولكن تطبكق فكي أالتنموية وكا

 أحوالها إال في الضفة الغربية حيث تبسط حكومة د. سالم فياض سلطتها الفعلية. 
 
لح إن مقاومة عمليات اإلصالح اإلداري والمالي المحددة فكي الخطكة، مكن قبكل جماعكات المصكا .5

رادة رة فككي صككنع السياسككات، تشكككل تهديككدا كبيككرا أيضككا واختبككارا جككديا إلالمتنفككذة فككي السككلطة والمككؤث
 الحكومة في تحقيق هذه الخطة، ولم تطرح هذه الخطة تصورات حول كيفية تجاوز هذه العقبة.
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 الفصل الخام  

 إقرار السياسات االجتماعية العامة في األراضي الفلسطينيةآلية 
 

خلق  خالل االجتماعية بمسالة التوافق على عقد اجتماعي، من ترتبط عملية إعداد وبلورة السياسات
ية هي لتنموالعملية اعملية توافقية تشمل كل أو معظم مكونات المجتمع. وذلك انطالقا من حقيقة أن 

أن لها  ، كماعملية شاملة تستهدف جميع أفراد المجتمع وجماعاته، ولها انعكاساتها على المجتمع ككل
 والجماعات المكونة له. آثارها على أفراده

 
ي فاسات لذلك فإن المشاركة هي المفهوم المحوري الذي سيجري اعتماده في تقييم عملية صنع السي

 قائم علىعي الاألراضي الفلسطينية. مفترضين أن الخطط التنموية يجب بناؤها من خالل التوافق المجتم
لتفاوض اش وال ذلك أشكاال مختلفة من النقمشاركة المواطنين أفرادا وجماعات في هذه العملية. ويشم

عية جتمابين كافة المواطنين والجماعات للتوصل إلى توافق حول األهداف التنموية والسياسات اال
 واالقتصادية المرتبطة بها.

 
الل من خ في مجال صنع السياسات في هذا القسم ةومن هذا المنطلق سيتم دراسة التجربة الفلسطيني

دا ة. وتحديتماعيلية بناء التشريعات في المجال االجتماعي كآلية لبلورة السياسات االجالتركيز على عم
شاركة ممدى  تناول عملية بلورة وإقرار التشريعات المهمة ذات العالقة بالتنمية االجتماعية. ورصد

واألحزاب(  لخاص،األفراد والجماعات )المنظمات األهلية، والنقابات، واالتحادات التمثيلية، والقطاع ا
ناء في هذه العملية. والخلوص إلى رصد الفجوات في مجال بناء السياسات، خاصة على مستوى ب

لعالقة، اذات  األجسام الصانعة للسياسة، وتطورها، واستدامة أشكال التنسيق والحوار ما بين األطراف
 ية. وانعكاس ذلك على مدى التراكم في خبرة بناء السياسات في األراضي الفلسطين

 آليات التشري  -1

ات أن ، وسبق للرئيس عرف1996اختص المجلس التشريعي الفلسطيني بالتشريع بعد انتخابه العام 

ألوامر الغاء إأصدر مجموعة من المراسيم بقوة القانون قبل االنتخابات التشريعية األولى، من أهمها 
فرضها لتي تلمجلس التشريعي للحدود االعسكرية اإلسرائيلية وقانون االنتخابات. وتخضع اختصاصات ا

 اتفاقيات أوسلو. فهو برلمان للمرحلة االنتقالية، ولسلطة حكم ذاتي محدود الصالحية. 
 

ورغم أن المجلس التشريعي األول نشط في مجال التشريع، إال أن ذلك لم يكن وفق خطة تشريعات 
تجاهاته. وال توجد وثيقة رسمية حول واضحة، تحدد للسلطة الوطنية الفلسطينية أولويات التشريع وا

. فعلى سبيل المثال تأخر إقرار القانون األساسي حتى العام 83أولويات التشريع أو خطة بخصوص ذلك

، والذي يفترض فيه أن يكون "دستور" المرحلة االنتقالية، ومن المنطقي في هذه الحالة أن يكون 2003

ذلك فقد صدرت قبله عشرات القوانين التي تنظم أداء هذا القانون مرجعية للقوانين األخرى. ورغم 
السلطة ووزاراتها، والعديد من جوانب الحياة العامة، بما فيها تنظيم األنشطة االقتصادية واالجتماعية، 

 وتنظيم عمل منظمات مجتمعية عديدة.
 
 

                                                      
لجنة إصالح برلمانية، بهدف تطوير أداء المجلس التشريعي. وركزت لجنة اإلصالح في عملها على  2004تشكلت أواسط العام  83

ن أجل لتشريعية ماعملية تطوير قدرة المجلس على القيام بمسئولياته التشريعية والتفاوضية والتمثيلية واإلشرافية، وتبسيط وتنظيم ال
. 2008-2006(. خطة التنمية متوسطة المدى 2006لجهود الرامية لوضع تشريعات ذات أولويات عالية )وزارة التخطيط )تطوير ا

 رام هللا.
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 عملية التشري  -أ

وتتضمن هذه اآللية اشراك ين، حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي آلية إعداد وإصدار القوان
األطراف المجتمعية ذات العالقة في عملية نقاش مشاريع القوانين، وفي إقرارها. خاصة من خالل 
جلسات االستماع واالستعانة بالخبراء في إطار نقاشه في اللجنة المختصة. وفي الوقت نفسه فإن التأثير 

حل التشريع. وذلك من خالل آليات مختلفة على أعضاء المجلس التشريعي قد يستمر خالل كل مرا
تشمل عملية التشريع الخطوات التالية )حسب النظام الداخلي وحسب ما يتم )الدعوة والمناصرة(. و

 :84فعليا(
 التشريعي ولجانه.  85يجري اقتراح القوانين من قبل األطراف التالية: الحكومة، أعضاء المجلس -
طنية بإعداد مشروع القانون في صياغة قانونية ابع للسلطة الوالت 86يقوم ديوان الفتوى والتشريع -

 مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يحيلها بدوره إلى المجلس التشريعي.مناسبة، ويحيله إلى 
م ن تقدأيحيل رئيس المجلس التشريعي مشروع القانون إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي، على  -

 ضه.ال المشروع إلى أعضاء المجلس قبل ثالثة أيام من عرتقريرها خالل أسبوعين. ويجري إرس
روع اش مشفي المجلس التشريعي يتم نقاش القانون بالقراءة العامة )الهدف التقرير في قبول نق -

ه مع ماوتراجع انسج القانون(. بعدها يحيله المجلس إلى اللجنة القانونية التي تراجع صياغاته القانونية،
 التشريعات األخرى.

مع  بعدها يرفع إلى اللجنة المختصة التي تقوم بنقاش مشروع القانون من خالل ورشات عمل -
لقانون. به ا األطراف المجتمعية ذات العالقة، وتعقد جلسات استماع إلى خبراء في المجال الذي يختص
 ن.انولقوفي هذه المرحلة تجري عملية مشاركة األطراف المجتمعية ذات العالقة في نقاش مشروع ا

ري ى )يجبعد ذلك يجري نقاش مالحظات اللجنة المختصة، ومن ثم يطرح للنقاش في القراءة األول -
 نقاش كل مادة على حده(.

 يجري نقاش المشروع بالقراءة الثانية، وتركز هذه القراءة على التعديالت المقترحة. -
 .الحظاتهذه القراءة على المإذا دعت الحاجة يجري نقاش المشروع بالقراءة الثالثة. وتقتصر  -
الرئيس  ا ردهبعدها يرفع للرئيس للمصادقة عليه خالل شهر، ونشرة في الوقائع الفلسطينية. أما إذ -

 للمجلس، فعلى المجلس الحصول على دعم ثلثي أصوات األعضاء لرفض تعديالت الرئيس.
 

صة للمشاركة المجتمعية في نقاش من الناحية النظرية فإن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يعطي فر
، وبالتالي للتأثير في سلة التشريعات التي من المقدر لها أن تشكل، أو تساهم في تشكيل 87التشريعات

واقع المجتمع الفلسطيني، وتحدد اتجاهات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية إلعادة بناء المجتمعـ، 
عمليا في عمل المجلس التشريعي، فسيجري تتبع واتجاهات تطوره. وللوقوف على كيفية ترجمة ذلك 

 .2000( وفترة ما بعد العام 2000-1996أداء المجلس خالل الفترتين قيد البحث: )

 
 (2000العملية التشريعية قبل االنتفاضة الثانية )قبل العام 

. تشريعيقبل انتخاب المجلس ال جمع مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية بين مهمتي التشريع والتنفيذ
بقانون  للمرحلة السابقة على المجلس التشريعي وحدد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية آلية التشريع

بشأن نقل الصالحيات على أن  1995لعام  5، باالضافة إلى قانون رقم (1995للعام  4)قانون رقم 

ووفق آلية  .السلطةرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو الذي يصدر القوانين بعد موافقة مجلس 

                                                      
 113جامعة بيرزيت ص  -فايز بكيرات  وآخرون. العملية التشريعية في فلسطين بين النظرية والتطبيق. بيرزيت: معهد الحقوق  84

 .2006الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني،  وما بعدها. كذلك أنظر النظام
مساهمة األعضاء في رفع مشاريع القوانين محدودة، وهي استجابة لضغوط من جهات مجتمعية، أو ثمرة نقاشات مجتمعية خارج   85

 قدمتها(. التية المجلس. معظم القوانين مصدرها الحكومة )مقابلة مع جبريل محمد، ومتابعة لقوانين المجلس التشريعي حسب الجه
، وبموجب هذا القانون يجري إحالة مواد مشاريع القوانين األولية 1995لعام  4تشكل ديوان الفتوى والتشريع بموجب قانون رقم  86

 ا في صياغةبوضعه أو العناصر األساسية فيها لهذا الديوان من قبل الجهات التي اقترحت القانون، ويقوم ديوان الفتوى والتشريع
 مناسبة، مع الحفاظ على روح القانون كما جرى اقتاحه من الجهة التي تقدمت به.قانونية 

توصلت دراسة صادرة عن مركز الحقوق في جامعة بيرزيت إلى أن آليات التشريع الفلسطينية "تقترب، إلى حد كبير، من آليات   87

م لقصور، كعدوانب ا"واجهت العملية التشريعية بعض ج التشريع في الدول الديمقراطية الحديثة". لكن توجد مشكلة في التطبيق، حيث
ي سالمتها بالتالاحترام الضوابط التشريعية، وتعدد جهات صياغة القوانين، األمر الذي أدى إلى عدم توحيد متطلبات الصياغة، و

 (. 165وجودتها" )فايز بكيرات وآخرون، مصدر سابق. ص
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التشريع التي نظمها هذان القانونان فإن المشاركة المجتمعية في عملية التشريع غير ممكنة. وتقتصر 
المشاركة في العملية التشريعية على: الوزارة أو الجهة المختصة بموضوع القانون، وديوان الفتوى 

رات والجهات المعنية، ومجلس وزراء والتشريع الذي يقوم بصياغته بصورة مناسبة، وينسق بين الوزا
السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يقوم بإقرارها. ويقوم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصداره 

كانت القوانين التي صدرت في هذه الفترة، استجابة سريعة لمتطلبات . و88ونشره في الجريدة الرسمية
بعض األنظمة والقوانين  وإلغاءة لعملية االنتخابات، الوضع الجديد، من حيث توفير القوانين المنظم

خلط بين . وتميزت العملية التشريعية في هذه الفترة "بالةواألوامر العسكرية، واستحداث هيئات جديد
"ضعف دور مجلس والتشريعات األولية )أي القوانين( والتشريعات الثانوية )أي األنظمة واللوائح("، 

حيث اقتراح ونقاش مشاريع القوانين كهيئة متكاملة، أو من حيث إعداد  الوزراء في التشريع"، من
د قوبلت وق”89 .ع إلى مصدر صالحياتهرعن بعضها "إشارة المشِّ  تاللوائح التنفيذية لهذه القوانين. وغاب

  90بعض القوانين بالنقد الشديد، كقانون تشجيع االستثمار

 
أظهرت مسيرة المجلس التشريعي . و91هام التشريعوبعد انتخاب المجلس التشريعي األول اضطلع بم

 وزيادة في وتيرة إنجاز التشريعات، تحسنا مضطردا في أدائه التشريعي، من حيث آلية إعداد القوانين
حقق إنجازات مهمة في مجال توحيد التشريعات المعمول بها في . و92خالل المرحلة األولى من عمله

 الضفة الغربية وقطاع غزة وتحديثها. 
 

الجهات المعنية والخبراء في نقاشها، وبلور بعض األطراف أدوات  بإشراكوتميزت عملية التشريع 
ضغط إلقناع النواب بتبني وجهة نظرها في مواد القوانين ذات العالقة، مثل الدور النشط الذي 

المراحل اضطلعت به شبكة المنظمات األهلية بالتعاون مع االتحاد العام للجمعيات الخيرية، خالل 
المختلفة إلقرار قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، ونقابات العمال واتحادات أرباب العمل فيما 
يخص قانون العمل، ومشروع قانون التأمينات االجتماعية. وقد أظهر المجلس التشريعي مزيدا من 

 . 93مشاريع القوانين المختلفةاالنفتاح على المجتمع، ومنظماته المختلفة، من حيث إشراكها في نقاش 
 

ولعبت المنظمات غير الحكومية دورا فاعال في التأثير في مضامين بعض القوانين، خاصة أن مرحلة 
نقاش مشروع القانون بالقراءة العامة تكون علنية ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة وإبداء 

على مشاريع القوانين مكتوبة على أعضاء  رأيها. وقد لجأت هذه المؤسسات إلى توزيع مالحظاتها
المجلس التشريعي. ولجأت إلى نشر إعالنات حول مالحظاتها في وسائل اإلعالم، وحشدت أنصارها، 
أحيانا، في مسيرات للتأثير على نصوص بعض القوانين، مثل قانون الهيئات األهلية، أو مشروع قانون 

ير المنظمات األهلية تصاعد في هذا المجال نتيجة األحوال الشخصية. وترى بعض الدراسات أن تأث
 : 94لعوامل عدة

 .فيذيةتراكم خبرة هذه المنظمات في استخدام وسائل الضغط على المشرعين، وعلى السلطة التن -
 تركيز التنسيق بين هذه المؤسسات، ما يسمح لها ببناء قاعدة ضغط شعبية واسعة. -

                                                      
نين والمراسيم الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية واالتفاقيات المعقودة معها مازن سيسالم وآخرون. قوانين فلسطين: القوا 88

 .30-29. ص1998(. بدون مكان نشر، 1998أيار -1994)أيار 
القاضي باستمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية قبل تاريخ  1994لسنة  1القرار رقم على سبيل المثال، 89
وقرار رقم  ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضابطة القضائية، بشأن منح 1995لسنة  8وقرار رقم ، 5/6/1967

ا في آلية سنهبشأن صالحيات النائب العام، وهي قرارات تعدل على قوانين )أبو هنود، تقرير حول التشريعات و 1995لسنة  287
 (.53-50. ص1998رام هللا: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،  السلطة الوطنية الفلسطينية "دراسة تحليلية".

يين االقتصادي والقانوني، ولم ينفذ القانون وألغي تولعربية، والقى نقدا على المسلده خبراء أجانب باللغة اإلنجليزية، ثم ترجم أع90
   (.36بقانون آخر أعده المجلس التشريعي )أبو هنود، مصدر سابق، ص

  .1996آذار  7مهامه رسمياً في  التشريعيالمجلس  باشر 91
منها )صادق عليها الرئيس وأصدرها في الجريدة  30مشروع قانون، تمكن من إصدار حوالي  70عالج المجلس التشريعي حوالي   92

نما البقية محالة ، بي1998أو  1997محالة منذ العام  3، منها 2000قانون محالة للرئيس في نهاية العام  12الرسمية(، باالضافة إلى 

 (. 2001. رام هللا، 1999-1995)ماس، المراقب االجتماعي: عدد خاص  2000للرئيس العام 
 . مصدر سبق ذكره.1999-1995عدد خاص  -معهد أبحاث السياسات االقتصادية، المراقب االجتماعي  93
 فايز  بكيرات وآخرون، مصدر سبق ذكره.  94
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أثير تحجم  لمانحة، وإدراك السلطتين التشريعية والتنفيذيةعالقات هذه المنظمات مع المؤسسات ا -
مثل  ريعاتعالقاتها. وقد لجأت هذه المنظمات إلى مراسلة مؤسسات التمويل األجنبية حول بعض التش

 قانون الطفل.
 
يستطع المجلس تجاوز السلبيات التي رافقت صياغته للتشريعات المختلفة، ويعود ذلك إلى السقوف  لم

 د مجال التشريع وفق اتفاقات أوسلو إضافة لإلحباط الناجم عن تجاهل السلطة التنفيذيةالتي تحد
ستورية ملزمة، وغياب د لقرارات وتشريعات المجلس، كما يعود إلى قلة خبرة النواب، وغياب قواعد

الخطة التشريعية وأولويات للقوانين، فيما جرى بعض التطور في آليات صياغة مسودات القوانين 
التشريعات باهتمام جدي من النواب في جلسات المجلس، إضافة بعض فيما لم تحظ  ،األولية اقاشاتهون

لغياب كتل برلمانية ذات تمثيل يدافع عن مصالح محددة، وهيمنة طرف سياسي واحد من لون السلطة 
 .95األمر الذي يمنع وجود معارضة فاعلة ،على المجلس نفسه التنفيذية

 
الصورة حول أداء المجلس التشريعي في هذه المرحلة، ففي الوقت الذي نجح لكن ذلك يعكس نصف 

فيه المجلس التشريعي في االضطالع بالمهام التشريعية، لكنه أخفق في لعب دوره في مجالي محاسبة 
لرقابي مهمشا من السلطة التنفيذية، دون أن يصل إلى نتيجة االحكومة ومراقبة أدائها. فقد بقي دوره 

واستمر  لم ينجح في مراقبة االتفاقات التي تعقدها الحكومة.وكثير من القضايا التي تابعها. حاسمة ل
اصة أن المجلس نفسه ال يتابع خ، وبقرارات المجلس التشريعي وتوصياتهل السلطة التنفيذية تجاهل
ديد من أحكام قانون التأخير في تقديم قانون الموازنة، وعدم التزام السلطة التنفيذية بالعستمر وا .تنفيذها

 .96الموازنة العامة
 

وقد ساهم ذلك في إضعاف ثقة الجمهور بالمجلس التشريعي من جهة، وحد من قدرته على استقطاب 
اهتمام الجمهور الواسع بالمهام التي يؤديها المجلس التشريعي من جهة ثانية. وفوت المجلس التشريعي، 

ة الوطنية بوصفها خطة الدولة للسنة القادمة، بحيث بشكل خاص، فرصة استغالل نقاش موازنة السلط
يجري تحويلها إلى منبر لنقاش األولويات المجتمعية. وهو ما يشكل مقدمة لحوار مجتمعي نحو بلورة 
عقد اجتماعي متوافق عليه. ففي العادة لم تلتزم الحكومات المختلفة بالجدول الزمني لتقديم الموازنة 

قاش األسس التي تقوم عليها، أو مدى مراعاتها لمبادئ العدالة االجتماعية ومناقشتها، كذلك لم يجر ن
 . 97والجغرافية

 
 2000العملية التشريعية بعد العام 

ي اطق أ( فة )منشهدت السنوات األولى من االنتفاضة الثانية اجتياحا متكررا لمناطق السلطة الفلسطيني
يعي، د تسبب ذلك في شلل عمل المجلس التشرالضفة الغربية، وتدمير منهجي لمقرات السلطة. وق

دية لكن مع الزمن أخذ المجلس بالتكيف مع اإلجراءات غير العا. 2002-2001خاصة خالل عامي 

رنس"، كونف وغير المسبوقة، التي فرضتها سلطات االحتالل، واستطاع من خالل تفعيل تقنية "الفيديو
طاع واب قنيتمكن من االنعقاد بشكل عادي بحضور  . لكنه لممن التغلب على بعض العقبات والعراقيل

 2003 غزة والضفة الغربية في مكان واحد خالل. واستعاد المجلس التشريعي نشاطه خالل الفترة

مل ل العوحتى نهاية عمله مع انتخاب مجلس جديد. وقد ساعد استحداث منصب رئيس الوزراء في تفعي
 .ريعي، وازداد عدد األسئلة الموجهة للوزراءالبرلماني، فقد استعاد المجلس نشاطه التش

                                                      
 . 80. ص 1999-1995اص عدد خ -ماسن المراقب االجتماعي  95

 سسات بحثيةلس بمؤومن الجدير بالذكر أنه توجد وحدة أبحاث في المجلس التشريعي بإمكانيات محدودة، وغالبا ما كان يستعين المج
 فلسطينية. 

 .2000، وكذلك: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني: التقرير السادس. رام هللا
 .59-53. ص0002الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني: التقرير السادس. رام هللا،   96
أشهر من موعد تقديمها حسب قانون الموازنة،  5درجت الحكومة الفلسطينية على تقديم الموازنة للمجلس التشريعي بعد حوالي   97

تشير لموازنة. وانون امة بمالحظات المجلس، أو مالحظات لجنة الموازنة التي طالبت الحكومة بااللتزام بقوفي العادة ال تأخذ الحكو
 الدستورية لقواعداإحدى الدراسات حول دور المجلس التشريعي إلى "شراكة" بين رئاسة المجلس والسلطة التنفيذية تقوم على تجاهل 

، في فلسطين تصاديةي: الواقع والطموح. رام هللا: منتدى األبحاث االجتماعية واالق)أحمد المجدالني، المجلس التشريعي الفلسطين

2002). 
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اإلشكاالت التي عانى منها المجلس في المرحلة األولى في مجكال التشكريع، فقكد  تمن جانب آخر استمر

مككن عككدم وجككود سياسككة تشككريعية واضككحة ومتجانسككة، أو خطككة محككددة إلقككرار قككوانين تنسككجم مككع  ىعككان
تيجككة لككذلك، يالحككظ إهمككال بعككض القككوانين ذات الضككرورة أولويككات المجتمككع الفلسككطيني واحتياجاتككه. ون

الملحككة لحسككاب قككوانين أقككل أهميككة، وكككذلك البككدء فككي مجككال قككانوني معككين، واالنتقككال دون إتمامككه إلككى 
   .98موضوع أو مجال آخر. وهذا أدى إلى إنتاج رزم قانونية مبتورة وقاصرة عن تحقيق غاياتها

 
ثقككة لككدور الرقككابي والمحاسككبي للمجلككس التشككريعي، فقككد مككنح الوشككهدت هككذه الفتككرة تحسككنا طفيفككا فككي ا

ه فكي للحكومات المتتالية، ولوح باستخدام حجب الثقة عن الحكومة، وعن بعض الكوزراء، وطالكب بكدور
ساسكي المصادقة على تعيين محافظ سكلطة النقكد. وصكادق علكى الموازنكات السكنوية. لككن بقكي العيكب األ

ة التنفيذيك ا والمتمثل في ضعف متابعته لقراراته، واسكتمرار سكيطرة السكلطةالذي يعاني منه المجلس قائم
ن على عمل المجلكس التشكريعي. وتكرى الهيئكة المسكتقلة لحقكوق المكواطن أن أسكباب تقكاعس المجلكس عك

سككلطة يككة علككى الأداء وظيفتككه الرقابيككة تعككود حداثككة الخبككرة البرلمانيككة الفلسككطينية، وهيمنككة السككلطة التنفيذ
 عية وتداخل الصالحيات بينهما، وتعارض المصالح.التشري

 

على مساعدة المجلس التشريعي على تطوير  99عملت لجنة اإلصالح البرلمانية 2004وبدءا من العام 

بنيته اإلدارية، وتطوير آليات عمله في مجاالت التشريع، والمحاسبة، والمراقبة على عمل الحكومة. 
نية عانى المجلس التشريعي من الشلل. فعدد الجلسات التي عقدها لكن مع االنتخابات التشريعية الثا

قليل، ومعظمها تأتي في إطار المناكفات بين الكتلتين الكبيرتين. ولم ينجح المجلس في تشريع قوانين 
 . 100جديدة

 عالقة المجل  م  الجمهور -ب

 
على  عريف الجمهورقنوات تواصل عديدة مع الجمهور، بهدف تالتشريعي الفلسطيني أقام المجلس 

. ومن هذه (2000أدائه. وقد تطورت هذه اآلليات خالل عمل المجلس في المرحلتين )قبل وبعد العام 

ماعاته واجت هاتنشاط نتائججلساته علنية ومفتوحة أمام الجمهور ووسائل اإلعالم، ونشر القنوات: جعل 
مهور ى ضمان تواصل المجلس بجدوائر تعمل علوأقام  للمواطنين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

ر وقر عية.الفر المواطنين ومنها دائرة العالقات العامة والبروتوكول، والدائرة اإلعالمية، والمكاتب
تم فيه  الذي المجلس اعتبار السابع من آذار من كل عام  "يوما للديمقراطية في فلسطين " وهو اليوم

قيم  سلة من النشاطات والفعاليات التي تعمق، حيث يقوم المجلس بسل 1996تنصيب المجلس عام 

 اته.الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وتعرف الجمهور الفلسطيني بنشاطات المجلس وإنجاز
من  عليميةخلق تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمؤسسات التباالضافة إلى 

 لخاصةصة بمشاريع القوانين وجلسات االستماع اجامعات ومعاهد، وذلك من خالل ورش العمل الخا
جالت في الس قسم حفظ ويقوم بالقضايا الرقابية التي عقدتها هذه اللجان على مدى سنوات عمل المجلس.

انين القو دائرة مقرر عام المجلس بتزويد أي من أفراد الجمهور بالمعلومات المطلوبة حول مشاريع
 س.فيها وتقارير اللجان والقرارات الصادرة عن المجل المحالة إلى المجلس ومراحل النقاش

 
ومن المردود الناتج عنها، والمتمثل في  القنواتالعديد من العقبات التي حدت من فعالية هذه لكن توجد 

، بل على العكس تشير استطالعات الرأي وأعضائهصورة االلتفاف والدعم من المواطنين للمجلس 

                                                      
 . وكذلك التقارير السنوية للهيئة المستقلة لحقوق المواطن.2005ماس، المراقب االجتماعي، العدد الثامن. رام هللا،   98
 .2002يذه منذ العام وهو أحد أنشطة إصالح السلطة الوطنية الفلسطينية الذي بدأ تنف  99

لجأت كتلة حماس إلى عقد جلسات التوكيل في غزة، حيث يصوت األعضاء الحاضرين بالنيابة عن النواب األسرى وفق   100

اصة لسات ختوكيالت خاصة. وهذه الجلسات مطعون في شرعيتها من قبل الكتل األخرى، ومن قبل طيف مجتمعي واسع باعتبار الج
خصية. ال الشالجلسات بعض القوانين، مثل قانون القدس وقانون الزكاة، وقانون معدل لقانون األحو بكتلة حماس. وناقشت هذه

 .(2008، ، تقرير تجميعي، رام هللا9رقم  -المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، . األداء البرلماني)
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. ومع األخذ بعين االعتبار 101عن المجلس وأعضائهالجماهيري الرضا  العام إلى وجود حالة من عدم
القيود التي فرضها االحتالل على المواطنين وأعضاء المجلس خاصة خالل االنتفاضة األخيرة بدء من 

حال الحصار دون تحرك أعضاء المجلس وأداء المهام البرلمانية، وعدم التمكن من  حيث  2000عام 

فإن هناك عددا من العوامل الذاتية المسئولة عن ضعف أثر  اللجان بشكل منتظم.عقد جلسات المجلس و
غياب تقاليد العمل البرلماني في العالقة مع الجمهور  :تفاعل الجمهور مع المجلس التشريعي، منها

حداثة التجربة البرلمانية الفلسطينية ونقص الخبرة سواء لدى أعضاء المجلس أو الوحدات بسبب 
. ضعف العالقة مع الجمهور وانقطاع التواصل والتفاعل بإقامة قنوات االتصال مع الجمهورالمكلفة 

المباشر معه عبر وسائل األعالم. واألهم من ذلك  غياب آليات عالقة منتظمة ومعلنة مع مؤسسات 
ه، المجتمع المدني. وتراجع هيبة ومصداقية المجلس أمام الجمهور بسبب ضعف الدور الرقابي الفاعل ل

عدم تنفيذ قرارات المجلس من قبل السلطة التنفيذية ووضع العراقيل أمام ممارسته لوظيفته في وساهم 
وكذلك خلق وضع صعب له أمام جمهور ناخبيه، واثر على مصداقيته تجاههم. في  الرقابة والمساءلة

منية وتكرار هذا العتداءات المتكررة على أعضاء المجلس التشريعي من قبل بعض أفراد األجهزة األا
ترك آثارا كبيرة على سمعة المجلس  والسلوك دون وضع حد له من قبل المجلس والسلطة التنفيذية، 

 .102ودوره أمام جمهور ناخبيه
 

وبصورة عامة فإن آلية التشريع تفسح مجاال لمشاركة أطياف المجتمع الفلسطيني للتأثير في مضامين 
ح، ويشجع على المشاركة المجتمعية في نقاش التشريعات، التشريعات. ورغم أهمية وجود نظام يسم

لكنه غير كاف لتحويل قاعة المجلس إلى منبر للحوار المجتمعي، أو إلى آلية ناجحة لبناء عقد 
اجتماعي. فاستغالل اإلمكانيات التي يتيحها النظام تفترض فاعلية لألطراف المجتمعية المختلفة خارج 

كز القوى في المجتمع الفلسطيني من جهة، وإلى نمو في ثقافة المواطنة من البرلمان، وإلى تعدد في مرا
جهة أخرى. باالضافة إلى وجود مجلس تشريعي فاعل، حريص على االضطالع بمهامه في مجاالت: 
التشريع، والمحاسبة، والمراقبة. مدركين أن "التشريع الجيد يجب أن تحرسه اإلرادة الشعبية، حتى 

 .103يحقق أهدافه"

 مضامين القوانين -ج

. وهذا وضع منطقي عندما يغيب 104ال ينظم التشريعات الفلسطينية توجه اقتصادي اجتماعي واضح
تحديد هوية االقتصاد الفلسطيني والرؤية العامة لما يصبو أن يصل إليه. وقد بدأ التحول نحو تحديد 

طة التنمية متوسطة المدى رؤية عامة للمجتمع الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية مع إعداد خ
، والذي مثل تجربة مهمة على صعيد تحوله 2004. والتي استقيت من مؤتمر االسكوا 2005-2007

 إلى منبر للحوار المجتمعي الفلسطيني حول السياسات االقتصادية واالجتماعية. 
 

                                                      
% 4.2"تغير في المزاج الشعبي نتيجة أداء المجلس الذي وصفه  2007أظهر استطالع رأي أجراه مركز بانوراما تشرين أول   101

ين أسباب % بأنه ضعيف. وعزا غالبية المواطن63.3% بأنه متوسط، في حين قيمه 21.5% بأنه جيد، و11فقط بأنه جيد جدا، و

لى إباب الضعف % ذلك، بينما عزا آخرون أس63.5ضعف المجلس وأدائه بشكل رئيسي إلى الخالف بين فتح وحماس حيث يرى 

ن دوره، أو أقيام برزمة أخرى متفرقة من األسباب، وشملت هذه األسباب؛ اعتقال النواب، أو إن  كتلة فتح لم تعط المجلس فرصة لل
عرفون عدد ي%  من المستطلعين ال 56.9كتلة حماس قد عمدت إلى تعطيل المجلس بعد اختطاف النواب. كما اظهر االستطالع أن 

راطية وتنمية )المركز الفلسطيني لتعميم الديمق% ال يعرفون أيا من نواب دائرتهم" 33.9التشريعي، وتبين أن أعضاء المجلس 

 . (2008، تقرير تجميعي، رام هللا، 9رقم  -المجتمع، األداء البرلماني
 

العتماد على مجموعة أوراق توصل الباحث أحمد أبو دية إلى هذه الخالصة المكثفة لعالقة المجلس مع الجمهور الفلسطيني با  102

حو تفعيل وان "نكابل، وأوراق ورشة العمل التي عقدت برعاية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعن فبحثية، منها تقرير رودول
 أعدت داخل سابقة أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في التشريع والرقابة وتطوير السياسات العامة". باالضافة إلى نتائج أعمال

، عالقة بو ديةأالمجلس وخارجه وساهم فيها عدد من أعضاء المجلس والعاملين فيه والباحثين في مؤسسات بحثية فلسطينية )أحمد 

الصفحة االلكترونية  . نقال عن2004أمان،  -المجلس التشريعي مع الجمهور. رام هللا: منشورات االئتالف الفلسطيني من أجل النزاهة

www.aman-palestine.org.) 
 .2006جامعة بيرزيت،  -فايز بكيرات وآخرون. العملية التشريعية في فلسطين بين النظرية والتطبيق. بيرزيت: معهد الحقوق  103
تخضع النقاشات في لجان المجلس التشريعي لتوجهات أعضاء اللجان، فال يوجد توجه واضح نحو التشريع )من مقابلة مع قيس   104

 أبو ليلى(



 66 
 

طنية ة الوالسلطوتراعي القوانين الفلسطينية، بصورة عامة، االتفاقيات الدولية التي التزمت بها 
يدة من جانين ، مثل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا يسمح بصياغة قوةالفلسطيني

أن  سلة حقوق لمعوقين منها: نحيث النصوص، مثل قانون حقوق المعوقين. فقد ضمن هذا القانو

باني ة، وتعديل الم% من موظفيها من ذوي االحتياجات الخاص5توظف المؤسسات العامة والخاصة 

 العامة بحيث تالءم مع احتياجاتهم، والحرص على دمجهم في المجتمع. 
 

وبصورة عامة فإن القوانين الفلسطينية تمثل حالة متقدمة من حيث االلتزام باالتفاقيات الدولية ذات 
. لكن 105قانونالعالقة بالشأن االجتماعي. أو على مستوى الحقوق التي تمنحها للفئات التي يستهدفها ال

تبقى المرحلة األهم، وهي تطبيق مواد القانون. فعلى هذا المستوى تبرز إشكاالت مهمة ناتجة عن 
ضعف في مجال التهيئة للقانون. أي توفير المقومات المادية واإلدارية التي تضمن التطبيق الناجح 

تطبيقها، مثل قانون الخدمة  للقانون. فقد درج المشرع الفلسطيني على إصدار قوانين لم تتوفر مقومات

، لكن تطبيقه 1998المدنية، وقانون التأمينات االجتماعية. فبالنسبة للقانون األول جرى إقراره عام 

واجه عقبة الموارد المالية. فالقانون يضيف أعباء مالية كبيرة على ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. 
عديدة مثل الفصل بين الشق اإلداري منه والشق المالي.  لذا تأجل تطبيقه لسنوات، وقدمت اقتراحات

 ولم يجري تطبيقه إال عشية االنتخابات التشريعية الثانية. 
 

أما القانون الثاني فقد مر في مراحل متعددة على طريق إقراره. فقد أجريت أبحاث عديدة حوله، ومن 
ي كبير بهدف إقرار قانون ، وعقدت ورش عمل عديدة حوله. ويوجد ثقل اجتماع106جهات متعددة

للتأمينات االجتماعية. وبعد إقراره، ضغط البنك الدولي باتجاه تجميده أو إلغائه بسبب تبعاته المالية، 
. مع العلم 2007وعدم توفر موارد مالئمة لتطبيقه. وقد جرى تجميد هذا القانون بمرسوم رئاسي العام 

ته على قانون العمل، وعلى الحقوق العمالية وظروف العمل أن إلغاء قانون التأمينات االجتماعية له تبعا
 بشكل عام. 

 
إقرار  تعجالأما المشكلة الثانية التي تعاني منها هذه التشريعات فهي االستعجال. ومن مظاهر االس

في  د جرىمشروعي قانونين بالقراءة األولى يتعلقان بنفس الموضوع، وهو تنظيم عمل النقابات. وق
لى عينص  قرار مشروعي القانونين رغم تعارضهما. فأحد المشروعين )قانون النقابات(نفس الجلسة إ

م ة للتنظيتكاملأن النقابة تضع نظامها الداخلي، بينما مشروع قانون النقابات العمالية وضع هيكلية م
إلى  اللجوء، وانينالنقابي. ومن األمثلة التي تشير إلى االستعجال، إن لم تكن االرتجالية في إعداد الق

 تعديل القانون بعد إقراره بفترة قصيرة. 
 

د من بة ال إن صناعة التشريعات تمثل جزءا من تجربة السلطة في بلورة السياسات، والستكمال الصور
يها ي تلعب فم التمتابعة كيفية صناعة السياسات وبناء الخطط في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي المها

 را محوريا.السلطة التنفيذية دو

 آلية بلورة وإعداد السياسات االجتماعية في األراضي الفلسطينية -2

 

ل من تطورت خبرة السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال صنع السياسات وبناء الخطط. وهي تنتق
 تخطيطاالرتجالية في العمل، واالستجابة لالحتياجات اآلنية باتجاه االقتراب من متطلبات ال

طة ربة السلور تجوإن كان هذا االنتقال بطيء كما سنرى الحقا. ويهتم هذا القسم بتتبع تط االستراتيجي،
 ياساتفي بناء الخطط بالتركيز على البناء المؤسسي في هذا المجال، والمشاركة في بلورة الس

 قبل مرحلة ما والخطط. ولمقتضيات الدراسة سيتم تقسيم الفترة التي يعالجها هذا القسم غلى مرحلتين:

 (.2000(،  ومرحلة االنتفاضة )بعد العام 2000-1994االنتفاضة الثانية )

                                                      
اء المجتمع المدني في إضافة تعديالت على قانون الطفل يضمن فتح الوالية الجنائية )أي يمكن لمؤسسات مجتمعية مثال نجح نشط  105

 .85( مصدر سابق. ص2006ذات عالقة أن ترفع قضايا جنائية في حال المس بحقوق الطفل(. )فايز بكيرات وآخرون )
 اعي، وكذلك تقارير الهيئة  الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.على سبيل المثال، دراسات ماس حول نظام الضمان االجتم   106
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 (2000-1994المرحلة األولى ) -أ

ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية بنية مؤسساتية غير مالئمة، فقد اقتصر الجهاز اإلداري لإلدارة 
تصريف شؤون السكان، خاصة في المدنية اإلسرائيلية على عدد قليل نسبيا من الموظفين الضروريين ل

المجاالت الخدماتية، مثل الصحة، والتعليم، والمساعدات االجتماعية، والسير، وجباية الضريبة. وكان 
على السلطة الوطنية في هذه المرحلة بناء مؤسساتها على عجل. ولهذا أثره على استقرار البناء 

حتى داخل الوزارة الواحدة. كذلك له أثره المؤسسي، ووضوح الصالحيات بين الهيئات والوزارات، و
الواضح على ضعف ثقافة المشاركة والتعاون، والتكامل في العمل داخل الوزارة، وما بين الوزارات. 
وقد أشار العديد من المسئولين الذين قابلناهم إلى تأثر التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية بالبعد 

شخاص يترتب عليه تغييرا في خارطة التعاون والتنسيق بين الدوائر الشخصي. وبالتالي فإن تغير األ
 . 107والوزارات

 
ه لت هذمن جانب آخر وجدت السلطة نفسها في وضع تنافسي مع المنظمات األهلية المحلية. فقد شك

 ولياتالمنظمات قنوات صرف المساعدات للسكان قبل قيام السلطة، واضطلعت بمهام تجمع بين مسؤ
اجات دولة، ومسؤوليات المنظمات غير الحكومية. وكانت تغطي القسم األكبر من احتيمؤسسات ال

ما كان ة،  كالسكان في مختلف المجاالت. وبعد قيام السلطة تقاسمت هذه المنظمات مواردها مع السلط
تلفة عليها خلق فضاء مشترك من العمل مع سلطة حديثة، رغم أنه كان لكال الطرفين تصورات مخ

ات غير لمنظمود هذا الفضاء. لذا كان التنافس المظهر السائد في هذه المرحلة للعالقة بين احول حد
 الحكومية والسلطة. 

 
وأظهرت دراسة عن العالقة بين المنظمات األهلية والسلطة الوطنية في هذه المرحلة عن وجود أشكال 

اسة ضعفاً عاماً رأظهرت هذه الدمن التعاون بين الطرفين، خاصة مع المنظمات والوزارات الخدمية. و
غم من رذلك على ال، وفي مضامين العالقة مع السلطة الوطنية وتحديدا في مستويي التخطيط والتمويل

تعدد أشكال العالقة التي تقيمها هذه المنظمات مع السلطة الوطنية الفلسطينية. أي أن التنسيق جاء 
 .108استجابة لواقع الشراكة في تقديم نفس الخدمة

 
حضورها  ي لهاومن جهة ثالثة تعمل السلطة الوطنية بتماس مع المنظمات الدولية، خاصة األنروا. والت

ي فاسات الكثيف على األرض، وعلى السلطة أن تأخذ ذلك بعين االعتبار في بناء خططها ورسم السي
 المجاالت المختلفة.

 
ه . وهذة في األراضي الفلسطينيةشكلت شبكة العالقات هذه أرضية بناء السياسات في هذه المرحل

ء وبنا الخلفية مهمة، جزئيا، لفهم ضعف المشاركة على المستوى المحلي في عملية رسم السياسات
 الخطط.

 
بالضعف  2000-1998الوطنية نفسها في اإلطار العام لخطة التنمية الفلسطينية  ةوتقر السلط

اجه الخطة "عدم استكمال البناء المؤسسي المؤسسي. فقد ورد من ضمن المعوقات والمشاكل التي تو
الحكومي وغير الحكومي، وبالذات البناء الهيكلي للوزارات والمؤسسات الرسمية، وكذلك مراكز 
التدريب والتأهيل الفني والمهني، والمؤسسات المالية، إضافة إلى عدم التنسيق بين المؤسسات 

                                                      
 تم نقاش خصائص مؤسسات السلطة في قسم سابق.  107
حسن لدادوة وآخرون، عالقات المنظمات غير الحكومية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين. رام هللا: معهد   108

 . 2002ماس،  -نيةأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطي
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للموارد واإلمكانيات المتاحة، وعدم استكمال األطر واالزدواجية في تقديم الخدمات، مما ينجم عنه هدر 
 .109التشريعية الالزمة لتنظيم وإدارة المجتمع"

 
ويتقاطع هذا التشخيص العام لواقع المؤسسة الرسمية مع تأكيد الوزارات على حاجتها إلى تطوير 

كس هذا . ومن الطبيعي أن ينع110قدرات كادرها في مجال التخطيط االستراتيجي وبلورة السياسات
الضعف المؤسساتي على عملية التخطيط ووضع السياسات خالل هذه الفترة. وقد أخذ عمل وزارات 

 وهيئات السلطة طابعا مفككا، فكل وزارة لها مشاريعها، ولها صالتها الخاصة مع الممولين. 
 

تنمية ل. وتقتصر على خطة ا2000أما تجربة السلطة الوطنية مع التخطيط فهي محدودة قبل العام 

عية ، باالضافة إلى بعض الخطط القطا2002-1998وخطة التنمية الخمسية  2000-1998الثالثية 

 وزارة الصحة، وإستراتيجية النهوض بالمرأة، والخطة الوطنية للطفل. ةمثل استراتيجي
 

 2003-1999والخطة الخمسية  2000-1998خطة التنمية الثالثية 
. وقد 2000-1998ية في مجال وضع خطة عامة هي خطة التنمية كانت التجربة األولى للسلطة الوطن

جاءت الخطة استجابة الستحقاق الجهات المانحة. وتدعي الخطة أنها قائمة على مشاركة واسعة. "فقد 
تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة بقرار من مجلس الوزراء. كما تم مشاركة جميع المؤسسات الدولية 

المؤسسات الفلسطينية العامة وغير الحكومية والخاصة في إعداد الخطة والدول المانحة والوزارات و
. وتابعت الوثيقة وصف مشاريع الخطة، حيث اشتملت على قائمة 111أثناء مختلف مراحل هذه العملية"

 مشاريع قيد التنفيذ )بحاجة إلى استكمال تمويل( وأخرى يتوقع أن يستجيب المانحون لتمويلها.
 

ى تحويل قد جراقع المشاركة في إعداد هذه الخطة، والخطة التالية أي الخمسية. فوهذه صورة وردية لو
 الخطة الثالثية إلى خمسية، وعليه فقد اتبعت فيها نفس آلية اإلعداد.

 
ومن الجهة المقابلة جاء التشكيك في الوصف الذي قدمته الخطة لكيفية إعدادها. خاصة فيما يتعلق 

المحلية. فعلى سبيل المثال شكك الخبير االقتصادي هشام عورتاني في بمشاركة األطراف الفلسطينية 
عملية المشاركة هذه في ندوة عقدها الملتقى الفكري العربي بمشاركة وكيل وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي. فقد ذكر بواقع وزارة التخطيط الذي يتسم بالتنافس بين إداراتها، وقال متهكما، "أي وزارة 

، وربما وزارة التخطيط فرخت ثالث وزارات". كما شكك في جدية التنسيق مع تخطيط نقصد
الوزارات األخرى. كما شكك في عملية التنسيق مع المنظمات األهلية، وأكد أن القطاع الخاص كان 

 .112غائبا عن الصورة
 

ية في جامعة وقدم وكيل وزارة التخطيط شرحا لكيفية إعداد الخطة في ندوة عقدها برنامج دراسات التنم
بيرزيت حول تجربة التخطيط في السلطة الفلسطينية. وأوضح أنه "طلب من كل وزارة تقديم األهداف 

، والمشاريع التي نفذت أو الجاري تنفيذها، وتلك التي 1997التي تحققت والتي لم تتحقق حتى العام 

القصوى والتي لم تمول.  جرى تمويلها، أو التي لها فرصة جيدة للتمويل، والمشاريع ذات األهمية
والمؤسسات بتقديم هذه التقارير. وقامت وزارة التخطيط بتعيين مستشارين وموظفين  توقامت الوزارا

لمساعدة الوزارات والمؤسسات في إعداد المعلومات المطلوبة. وقامت اللجنة الوزارية المصغرة 
ة، ثم قامت وزارة التخطيط بصياغة بمراجعة المشاريع المقدمة وترتيبها حسب األهداف العامة للخط

 .113مسودة الخطة وتقديمها لمجلس الوزراء إلقرارها قبل تقديمها إلى الدول المانحة"

                                                      
. رام هللا، 2000-9981وزارة التخطيط والتعاون الدولي، االطار العام لخطة التنمية الفلسطينية والبرنامج االستثماري العام   109

1998. 
 .2005، ملف العدد. رام هللا، 8عدد  -ماس، المراقب االجتماعي  110
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تخطيط رة الوهذا يؤكد ما ذهب إليه أحد المشاركين في ندوة الملتقى الفكري العربي من أن دور وزا

اء لى الخبرع لجاا، واالعتماد في هذا المتنسيقي، أي ال يوجد جسم ممأسس للقيام بهذه المهمة ومتابعته
رة ق هي عبالتنسيالذين هم من خارج القطاع الحكومي، ولهذا تبعياته التي سنناقشها الحقا. وأن عملية ا

جيدة  فرصة عن تجميع مشاريع وفق المواصفات التي ذكرها الوكيل، وهي: يتوفر لها التمويل، أو لها
يس ي ورئذا ما أكد عليه عزمي الشعيبي، عضو المجلس التشريعللتمويل. ومن ثم وضع لها إطار. وه

ط وفقا ا يسقاللجنة التي ناقشت الخطة، الذي أكد للوكيل أنه لو أخذنا عينة من المشاريع فإن بعضه
 للمعايير الموجودة في إطار الخطة.

 
واسعة في  وبالتأكيد تختلف تفاصيل الصورة عن الصياغة العامة التي أوحت بوجود عملية مشاركة

إعداد الخطة. فباإلضافة إلى استثناء مؤسسات القطاع الخاص، ومعظم المنظمات غير الحكومة من 
، فإنها بنيت وفق مشاريع حددتها الوزارات، وهذه بدورها تعاني من مشاكل جدية في مجال 114العملية

هذه المشاكل في قدرتها على التخطيط، وتحديد األولويات وربطها بمشاريع محددة، وقد جرى عرض 
 أقسام سابقة. 

 
ومن المهم في هذا المجال التأكيد على حقيقة جوهرية؛ وهي أن النقاش الذي جرى حول هذه الخطة، 
سواء في ندوات المؤسسات األكاديمية، أو عبر وسائل اإلعالم، أو في المجلس التشريعي ليس له عالقة 

اش على خطة جرى تقديمها للدول المانحة، بالمشاركة في بلورة الخطط ورسم السياسات. فهو نق
والنقاش لن يغير فيها شيئا. باالضافة إلى أن ليس له تأثير على الخطط الالحقة. وحتى المجلس 
التشريعي كان نقاشه لها من باب العلم بها، ومن باب ممارسة دوره السياسي حسب تعبير عزمي 

ن على مستويين حاسمين: المعونة الفنية المتمثلة الشعيبي. ويبقى الدور الحاسم للممولين، فهم حاضرو
في الخبراء، وفي التمويل. وبالنسبة للمعونة الفنية تسمح لهم بمتابعة عملية بناء الخطط، وكذلك البناء 
المؤسسي، من خالل قيادة هذه العملية بواسطة خبراء الجهات الممولة المتواجدين في مختلف مؤسسات 

امهم المعيار الفعلي لجودة التخطيط من جهة، ووجاهة تدريج المشاريع من السلطة. والذين تشكل أحك
 .115جهة ثانية

 
وبالنسبة للتمويل نقتبس ما قالته الخطة نفسها:"ألن جزءا يسيرا من الخطة يعتمد على التمويل الحكومي 

ك فإن اعتمادها . لذل116الفلسطيني، فإن التنفيذ الفعلي لها يعتمد بشكل رئيسي على تمويل الدول المانحة"
من قبل المجلس التشريعي ال يحولها إلى خطة للتنفيذ، بل يجب "تسويقها" لدى الجهات المانحة حسب 

 تعبير الخطة.
 

ختصة سسة موفي السياق ذاته فإن االعتماد على الخبراء من خارج الكادر الحكومي، وبدون ربطه بمؤ
صة وفر فرفالخبير يحمل الخبرة معه، وال تتبالتخطيط ومتابعته يحرم السلطة من مراكمة الخبرة. 

عادة ويره، لمأسسة هذه الخبرات بدون مؤسسة مختصة بذلك. فالخبير يتغير في العام المقبل ويأتي غ
الممول  رفين؛يأتي بتوجهات منسجمة مع الجهة الممولة أو الراعية إلعداد الخطة. ومع التغير في الط

 ن الخبرة الماضية. والخبير، أو أحدهما يتم فقدان جزء م
 

وبصورة عامة افتقد التخطيط على المستوى الوطني في هذه المرحلة للمشاركة، وكان أقرب إلى تجميع 
مشاريع قابلة للتمويل من الدول المانحة، أي لديها فرصة للتسويق لدى الدول المانحة. وافتقدت هذه 

                                                      
التنمية عن جدوى قيام وزارة الزراعة بتقديم خطة للقطاع الزراعي بدون  تتساءل أحد المشاركين في ندوة برنامج دراسا  114

 التعاون مع اإلغاثة الزراعية التي تزيد موازنتها مرات عدة عن موازنة وزارة الزراعة.
فقد كانت تعد من قبل الجهات المانحة مباشرة، خاصة من قبل  2000-1998مدى بالنسبة للبرامج السابقة على الخطة متوسطة ال  115

لسنة التالية فقد جرى إعداد وقدمه للدول المانحة، أما في ا 1994البنك الدولي. فقد أعد البنك الدولي برنامج المساعدات الطارئة العام 

فقد  1997مج العام ما برناالنقد الدولي، وقدمتا الجتماع المانحين. أورقتين، واحدة من السلطة والثانية من قبل البنك الدولي وصندوق 

رنامج ب -تي)جامعة بيرز أعدته السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي والدول المانحة، وهو إمتداد للبرنامج السابق.
 .(17-15، ص1998دراسات التنمية، التخطيط االقتصادي في فلسطين. رام هللا. 
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ات العالقة. والتجارب التي ظهرت في هذه المرحلة لمنابر يمكن أن تشكل آليات للحوار بين األطراف ذ
المرحلة في هذا المجال أخذت شكل المؤتمرات والندوات، والتي طغى عليها الطابع األكاديمي، وطابع 
العصف الفكري. فهي لم تتمخض عن آليات تابعة تسمح بتحولها إلى آليات ممأسسة ودائمة للتواصل 

كما أنها بقيت بعيدة عن تفاعل الجمهور معها. ومن األمثلة والحوار بين األطراف المجتمعية المختلفة. 
البارزة على التجارب مؤتمر التشغيل، ومؤتمر المنظمات األهلية والحكومة الذي حمل عنوان ذو داللة: 

 شراكة نحو التكامل.
 

 ال من قبلفقد رعت وزارة العمل جهدا وطنيا، ممو 1998فبالنسبة لمؤتمر التشغيل الذي عقد العام 

أطر ية، ومنظمة العمل الدولية لبلورة سياسات في مجال التشغيل. شارك فيه باحثين، ومؤسسات بحث
اعية الجتمنقابية، ووزارات، وغيرها. وتوجت في مؤتمر وطني، شكل منبرا للتحاور بين التشكيالت ا

اسات ي سيفة المختلفة. وبغض النظر عن فاعلية التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وقابليتها للترجم
كن ني. لفعالة في مواجهة البطالة، إال أنها كانت ثمرة لجهد وطني عام، ومناسبة لخلق حوار وط

 مخرجاته بقيت أوراق عمل وتقارير للمؤتمر.
 

جاء  قده، فقدفع لعأما بالنسبة لمؤتمر الشراكة بين الحكومة والمنظمات األهلية، فإن عنوانه ينبئ بالدا
هذه لطة وات األهلية الممول من البنك الدولي بهدف معالجة التوتر بين السبرعاية مشروع المنظم

نه عتطور تالمنظمات. وتطوير شراكة بين الطرفين. لكن مرة أخرى هذا مؤتمر بقي منه أوراقه، فلم 
ين لتقريب بجال اهيئة أو منبر للحوار الدائم بين الطرفين، ومن المشكوك فيه أن له مساهمة كبيرة في م

 رفين، أو في التخفيف من التوتر الذي ساد بينهما في هذه المرحلة. الط
 

أما على المستوى القطاعي فقد كانت المشاركة أكثر حضورا في بناء الخطط، خاصة بالنسبة للوزارات 
الخدمية. فعلى سبيل المثال أعدت وزارة الصحة خطتها اإلستراتيجية الخمسية لتطوير القطاع الصحي 

جرى إعدادها بالتشاور مع الشركاء العاملين في المجال الصحي، خاصة المنظمات . و1999-2003

غير الحكومية العاملة في مجال الصحة، وأخذت بعين االعتبار احتياجاتها، وكان من أهدافها بناء جسم 
تنسيقي بين هذه األطراف. لكن لم تتمكن الوزارة من تحويل هذه الخطة إلى واقع بسبب إجراءات 

 . 117اللاالحت
 

وتقدم الخطة الوطنية للطفل نموذج آخر على تنسيق قطاعي فعال. فهي نتاج تنسيق وعمل مشترك 
للوزارات ذات العالقة، والمنظمات األهلية العاملة في مجال الطفولة، والمنظمات الدولية ذات العالقة. 

ة، وتلفزيون فلسطين، وتشكلت لجنة توجيهية للخطة الوطنية للطفل مشكلة من الوزارات ذات العالق
وشبكة المنظمات األهلية، واألنروا، واليونيسيف، والسويد. وتقوم وزارة التخطيط بمهام السكرتاريا 
لهذه اللجنة. وقادت اللجنة التوجيهية عملية واسعة من التنسيق وورش العمل، والجهد البحثي بهدف 

باآللية نفسها خطة الطفل الفلسطيني . وبلورت 2004-1999بلورة الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 

2004-2010118. 

 2000المرحلة الثانية: ما بعد العام  -ب

 

ها في إضعاف السلطة بشكل عام، ومؤسسات 2000تسببت إجراءات االحتالل القمعية بعد العام 

ام لقيعن ا اقتهاووزاراتها بما فيها الوزارات الخدمية. وذلك من خالل استهداف مرافقها مباشرة، أو إع
 ههذ عاتق بمهامها، أو إعاقة وصول مستخدميها لمراكز عملهم. كذلك زادت من األعباء الملقاة على

طق زل المناعا أن المؤسسات والوزارات نتيجة الخسائر البشرية والمادية التي ألحقتها بالفلسطينيين. كم
في  لوظيفيبتسيب الجهاز االفلسطينية عن بعضها البعض أضعف من آليات المتابعة والمراقبة، وسمح 

 أحيان كثيرة. 
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ا من هذثورغم أن هذه الوزارات نجحت بالتكيف مع الظروف القاهرة التي خلقها االحتالل، وتمثل 

ديه التكيف في تراجع أداء هذه الوزارات والمؤسسات، وخسارة جزء من كادرها الذي تراكمت ل
وضاع ر األه المؤسسات والوزارات نتيجة لتدهوالخبرة. وفي الوقت نفسه ازداد الطلب على خدمات هذ

 االقتصادية، وحجم الخسائر البشرية والمادية الكبير.
 

ة، ألهليوقد يفسر ضعف المؤسسات الحكومية، جزئيا، تحسن العالقات ما بين الحكومة والمنظمات ا
ت، راجعتالي التي ازداد دورها على صعيد تقديم الخدمات، وعلى صعيد فضح جرائم االحتالل. وبالت
 تكامل فيق والبدرجة ما، العوامل التي كانت تولد المنافسة في المرحلة السابقة لصالح عوامل التنسي

شترك، ل المتغطية االحتياجات الطارئة للسكان. ومن المنطقي القبول بفكرة نمو الوعي بأهمية العم
 والتدريب العملي على تحديد نقاط التقاطع بين الطرفين. 

 
ها ي نفذأخرى تعاملت الوكاالت الدولية مع الوضع الفلسطيني بعد موجة االجتياحات الت ومن جهة

دمره  ار ماالجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية بوصفه حالة ما بعد الحرب. وتوجهت نحو إعادة اعم
ت ساالمؤساالحتالل، أو التخفيف من آثاره. وهذا تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني، و

 الدولية في هذه العملية. 
 

ؤتمر ربة مفي هذه األجواء ولدت تجربة مهمة في الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية تمثلت في تج
. وقد سكوافلسطين إلعادة اإلعمار والتنمية، والذي خصص لبلورة رؤية تنموية فلسطينية برعاية األ

 دت فيل ورشات العمل العديدة التي عقشاركت قطاعات إجتماعية مختلفة في هذا المشروع من خال
. 2004لعام األراضي الفلسطينية، أو المساهمات البحثية، أو المؤتمرات التي توجت بمؤتمر بيروت ا

ا كن هذلوقد كانت هذه التجربة فرصة جيدة لتطوير منبر للحوار الوطني بهدف بناء توافق وطني. 
طتي خة في ى االستفادة جزئيا من نتاج هذه التجربالجهد توقف عند المؤتمر األخير في بيروت. وجر

 .2008-2006و 2007-2005التنمية متوسطتا المدى 

 
زارات ن الووبالترافق مع ذلك أوكلت السلطة الوطنية الفلسطينية لوزارة التخطيط مهمة التنسيق بي
امج برن ساهم الفلسطينية في مجال التخطيط، وأصبح التخطيط على المستوى الوطني من مهامها. كما

ت لهيئاإصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في معالجة مشكلة تداخل الصالحيات بين الوزارات وا
ه داري لهذء اإلالمختلفة من جهة، وبين إدارات الوزارة الواحدة من جهة ثانية. وعمل على تطوير البنا

ستوى المؤسسي، وعلى م الوزارات، وساعدها على بلورة خطط لتطوير الوزارة على مستوى بنائها
 تفعيل دورها. 

 

ية، وتشكيلها بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية الثان 2006لكن هذا التطور توقف أوائل العام 

امل كالحكومة العاشرة. فتوقف العمل على تطوير البناء المؤسسي للوزارات، بل جرى شلل شبه 
يها، ية، نتيجة الحصار المالي الذي فرض عللمعظم وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطين

وزارات  دث عنونتيجة لمقاطعة المانحين واللجنة الرباعية لهذه الحكومة. وعليه فإنه من الصعب التح

ترسخ  2007. ومنذ منتصف العام 2007وحتى منتصف العام  2006تمارس نشاطا خالل العام 

ن كومتاحلضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وجدت االنقسام السياسي العمودي، وتعمق االنفصال بين ا
 في كل من المنطقتين تقتصر قدرتها على تنفيذ مهامها على المنطقة الموجودة فيها. 

 
التي ووأستعيد العمل بتطوير وزارات ومؤسسات السلطة في حكومة تسيير األعمال في رام هللا، 

 زارات التي جرى إنتاجها خاللتمخضت عن إعادة هيكلة هذه الوزارات بروح خطط تطوير الو

زارات . ويتضمن الهيكل الجديد إدارة عامة للتخطيط ورسم السياسات في الو2005-2004العامين 

اعية، القط القطاعية. بحيث تمارس هذه اإلدارات عملها بالتنسيق مع وزارة التخطيط في بناء خططها
 والمساهمة في بناء الخطط الوطنية. 

 



 72 
 

سم اك تقدم ملموس على مستوى البناء المؤسسي فيما يتعلق بالتخطيط وروبصورة عامة فإن هن
في ة بعد. ولتجربالسياسات، لكنه ما زال في بداياته، ولم تختبر فاعليته وقدرته على مراكمة الخبرة وا

 ياساتالوقت نفسه لم يتخلص بعد من عيوب مهمة موروثة من المرحلة السابقة، خاصة ارتباط الس
ت وزارالين. بمعنى أن احتمال تغير السياسات مع تغير شخوص المسئولين في هذه البشخوص المسئو

 ما زال قائما. وهذا ما أشار إليه أكثر من مسئول ممن قابلناهم. 
 

وما يعزز هذا التخوف الضعف الشديد في حفظ الذاكرة المؤسسية في السلطة بشكل عام، وعلى مستوى 
صعوبة في الحصول على بعض الوثائق المهمة من الوزارات الوزارات القطاعية، ما وجدناه من 

. 119على سبيل المثال 2000-1998والمؤسسات التي أعدت هذه الوثائق، ومنها خطة التنمية الثالثية 

وارتباط الذاكرة المؤسسية بأشخاص معينين، وانقطاعها عند تغير هؤالء األشخاص. وهذا مؤشر مهم 
ا بتغير الشخوص، وبالتالي ضعف فرص مراكمة التجربة والخبرة على تدني درجة المأسسة، وتأثره

 في هذا المجال.
 

، وخطة 2007-2005وبلورت في هذه المرحلة ثالث خطط وطنية: خطة التنمية متوسطة المدى 

عداد إ. وسنتعرض آللية 2010-2008، وخطة اإلصالح والتنمية 2008-2006التنمية متوسطة المدى 

 ث.كل من هذه الخطط الثال
 

 2007-2005خطة التنمية متوسطة المدى 
رقة الل وخمثلت هذه الخطة خطوة لألمام قياسا بالخطط السابقة من حيث بلورتها ألهداف عامة، من 

ساس ، األالمفاهيم التي وضعتها وزارة التخطيط واقرها مجلس الوزراء. وهذه الورقة تشكل، نظريا
ركة هذا التشخيص خارج أي نقاش، وتقتصر على مشاالذي تنطلق منه عملية إعداد الخطة، وهي ب

 الخبراء بالدرجة األولى. 
 

رى جوبعدها عكف فريق إعداد الخطة في وزارة التخطيط على مراجعة مجموعة من الوثائق التي 
رات بلورتها في مراحل سابقة، أو جرى إعدادها ألغراض الخطة، وذلك تمهيدا للعمل مع الوزا

هات جا مع وتحديد مشاريعها. وشملت قائمة الوثائق، أوراق عمل جرى تطويره المختلفة في إنجازها،
قليمية ة اإلالتخطيط، مثل الخط ةدولية، مثل األسكوا، وخطط وإستراتيجيات بلورتها السلطة أو وزار

أن  لواضحاللمحافظات، وإستراتيجية خلق فرص العمل، وإطار العمل للتخطيط المكاني، وغيرها. ومن 
لعربي تمر اداد الخطة سعى إلى استثمار الحوار الوطني الذي جرى خالل تجربة اإلعداد للمؤفريق إع

هد مراحل التمهيد . وقد ش2004والدولي إلعادة التأهيل والتنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 

ل ن خال، مللمؤتمر حوارا وطنيا شاركت به مختلف مكونات الطيف السياسي واالجتماعي الفلسطينين
 طينيةالمشاركة في ورش عمل عديدة قطاعية ووطنية، ومن خالل مؤتمرين عقدا في األراضي الفلس

في  لنقاش ما تمخضت عنه أوراق العمل العديدة التي جرى إعدادها في مختلف مجاالت التنمية
رحلة ط المخطاألراضي الفلسطينية. لكن عملية إعداد الخطة نفسها اعتمدت الطريقة التي اعتمدت في 

تنميط  ره فياألولى؛ أي الطلب من الوزارات أن ترفع مشاريعها لفريق العمل، ويقوم هذا الفريق بدو
 هذه المشاريع وفق مجموعات وأهداف معينة.

 
وال يغير من االستنتاج السابق تأكيد الخطة أن عملية التحضير "تضمنت لقاءات ثنائية، كما تضمنت 

، والهيئات العامة، والقطاع الخاص، الرئيسيةعقدت مع الوزارات  سلسلة من ورش العمل التي
والمجتمع المدني." وأضافت "أن تحديد االحتياجات التمويلية اعتمد على ملفات قطاعية قامت 

. وبالرغم من هذا االدعاء إال أننا لم نجد ما يدل على أن هناك نقاش 120بتحضيرها الوزارات المختلفة"

                                                      
في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي كانت مسئولة عن إعداد هذه  2000-1998لم يعثر معدا هذا التقرير على خطة التنمية   119

 بيرزيت. جامعة المؤسسات الحكومية األخرى، وتم الحصول عليها أخيرا من مكتبة الخطة،كما لم يتم العثور عليها في العديد من
 .2005. رام هللا، 2007-2005وزارة التخطيط الفلسطينية، خطة التنمية متوسطة المدى   120
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ذه الخطة في مرحلة إعدادها. وهو ما يعزز االستنتاج أن اللقاءات الثنائية نخبوي أو شعبي حول ه
 والمتعددة كانت تهدف إلى مساعدة فرق الوزارات وحثها على تقديم المعلومات المطلوبة. 

 
أما بالنسبة للممولين، فإن حضورهم مباشر في عملية التخطيط. فقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد 

مع وزارات التخطيط والمالية واالقتصاد الوطني من أجل وضع توقعات لالقتصاد  الدولي مباشرة
الكلي. وأجريت مشاورات بين وزارة التخطيط ووكاالت األمم المتحدة لتنسيق خططها متوسطة المدى. 

لجان قطاعية في مجاالت  3كما وثقت وزارة التخطيط عالقاتها مع المانحين، ونجحت في تشكيل 

صحة والخدمات البلدية. وتم عرض التحضيرات األولية للخطة على هذه اللجان. وأكدت التعليم وال
. كما أن حضور الممول غير 121الوثيقة أنه سيجري إدماج مالحظات المانحين في النسخة النهائية

المباشر يرافق كل مراحل إعداد الخطة، خاصة أن الهدف في المحصلة إخراج الخطة ومشاريعها 
لتسويقها لدى المانحين. فالتعويل على الدول المانحة أن توفر التمويل الالزم لمشاريع بطريقة جيدة 

 الخطة.
 

ء من ( اعتمدت وزارة التخطيط على فريق من الخبرا2000-1998ومثلما جرى في الخطة السابقة )

ءات اإلجرخارج الكادر الحكومي في إعداد الخطة وصياغتها. وهو ما يحول المهمة إلى مجموعة من ا
ر أن يغاد منطقيالفنية، البعيدة عن المشاركة المنظمة والمنهجية للقوى المجتمعية في نقاشها. ومن ال

ة الخبير ومعه خبرته دون توفر فرصة لمراكمة خبرة العمل في التخطيط لدى السلطة الوطني
 الفلسطينية.

 
ا وزاراته لب منين، يعني أنها تطإن تبني السلطة الوطنية الفلسطينية لخطة عامة واحدة تقدمها للمانح

رحها ومن مجتمع المانحين أن يجري حصر الدعم في مشاريع الخطة، ومن خالل اآلليات التي تقت
ا رت. وربماستم الخطة. رغم ذلك إال أن العالقات التمويلية الثنائية بين الوزارات المنفردة والممول

يع زام جموتوحدها من خالل قنوات واضحة، وإلكان على الحكومة الفلسطينية أن تضبط هذه العملية 
 الوزارات بهذه اآللية. 

 

 2008-2006خطة التنمية متوسطة المدى 

إنجاز  عطياتجرى إعداد خطة التنمية الثالثية كخطة متدحرجة، يجري تحديثها سنويا باالعتماد على م
حول  ياناتطقي أن تتوفر بالسنة المنصرمة. لذا فإن هذه الخطة استمرار للخطة السابقة. ومن المن

طة طوير الخفي ت االنجاز الذي تحقق خالل السنة السابقة، وتقييم لعام من تنفيذها، واالستفادة من ذلك
 ول.ها األالجديدة. لكن هذا لم يحصل. ولم تتوفر أية وثيقة تقييميه للخطة متوسطة المدى في عام

 
زارة ادر الحكومي، وعاونهم موظفون من ووعمل على الخطة فريق صغير من الخبراء من خارج الك

ط في لتخطياالتخطيط في جمع المشاريع من الوزارات المختلفة. فيما شارك كبار الموظفين في وزارة 
 نقاش الصياغات األولية للخطة. 

 
ى قد جروبصورة عامة كان تفاعل الوزارات مع عملية إعداد الخطة فاترا. بل أكثر من الفتور، ف

ط، وكان لتخطيطة موازية من قبل وزارة األشغال أثناء إعداد الخطة الوطنية في وزارة ااإلعالن عن خ
لتنسيق رجة ااإلعالن عنها مفاجئا للفريق العامل على خطة التنمية متوسطة المدى. وهذا مؤشر على د

مح سة. ويما بين وزارات السلطة الفلسطينية في مسألة تعتبر جوهرية وعلى درجة كبيرة من األهمي
ا من قبل المحدد له باالعتقاد أن هناك حجب للمعلومات عن وزارة التخطيط، ومنافسة معها في دورها

 مجلس الوزراء، وهذا يثير التساؤل حول جدوى علمية التخطيط في هذه الحالة.
 

لة وال يغير من ذلك إعطاء اسم آخر لخطة وزارة األشغال العامة، أو االدعاء أنها ممولة ذاتيا. فالمسأ
هنا تتعلق بتكرار الكثير من المشاريع في الخطتين من جهة، وفي عملية التنافس بين الوزارات من جهة 
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ثانية، والذي يترافق مع التستر على عملية اإلعداد. وبالضرورة غاب عن كال الخطتين المشاركة 
ة المجلس التشريعي. المجتمعية. ولم تحظيا بأي مستوى من النقاش المجتمعي، بما فيه النقاش في أروق

 فقد أكتفي بنقاش خطة التنمية متوسطة المدى في مجلس الوزراء وتقديمها إلى اجتماعات الممولين.   
 

 2010-2008خطة اإلصالح والتنمية 
هي فتها. مثلت هذه الخطة خطوة إلى األمام في مجال آلية رسم خطط الوزارات وبالتالي رسم سياسا

جندا. ذه األة، وعلى الوزارات أن تبرر برامجها وأنشطتها باالرتباط بهمربوطة بأجندة سياسات وطني
هة، جه من وهذا بحد ذاته يفرض على الوزارات العمل بمنهجية التخطيط االستراتيجي، أو التوجه نح

اد ع إعدوإلى مراكمة الخبرة في التخطيط من خالل تخصص فريق في إعداد خطط الوزارة بالتوافق م
 لتقريرلكنها على مستوى المشاركة في إعدادها كانت خطوة للوراء، وبرر معدي االخطة العامة. 

 ضعف المشاركة في إعدادها بضيق الوقت. 
 

 مجلس وقام .الفلسطينية والتنمية اإلصالح خطة إعداد المالية ووزارة التخطيط وزارة وقد "تولت

 والتي إعدادها، مرحلة خالل عنها نبثقةالم الرئيسية الوثائق جميع وإقرار الخطة بمراجعة هذه الوزراء
 الفلسطينية والتنمية اإلصالح خطة بتنفيذ المكلف الطاقم ويتألف .النهائية هذه الخطة في مجتمعةً  خرجت

 مختلف من رديفة فرق إلى باإلضافة له، مقراً  التخطيط والمالية وزارتي من يتخذ رئيسي فريق من

 المالية، وزارة في الموظفين كبار جانب إلى الفريق الرئيسي، ىتول وقد .الحكومية واألجهزة الوزارات

 المكثف التدريب توفير على عمل كما والتنمية الفلسطينية، اإلصالح خطة إعداد عملية على القيام
 مسئوال الرئيسي الفريق كان ذلك، إلى وباإلضافة. العملية هذه خالل الرديفة للفرق المطلوب واإلسناد

 122".انسجامها وجودتها من والتأكد الخطة هذه وثيقة صياغة عن

 
رات والموازنات التي أعدتها الوزا الخطط مشاريع بمراجعة والمالية التخطيط وزارتا وقامت

لفلسطينية. ا الوطنية السياسات أجندة مع وضمان توافقها شموليتها على للوقوف والمؤسسات الحكومية
يسمح  ملالذي  المتاح" الزمني في إعدادها "بالجدول وبرر الفريق الذي أعد الخطة ضعف المشاركة

ً  كان التشاور الذي برفع "مستوى لية التشاور ". ووعد معدي الفريق بتطوير عم2007 عام خالل متوقعا

 في السنوات القادمة.
 

 الداخلية، كالقطاع المعنية األطراف مع المشاورات بعض إجراءويستدرك معدي الخطة مشيرين إلى "

 المالية والمؤسسات المانحة الخارجيين كالدول الحكومية، ومع الشركاء غير المنظماتو الخاص

 التنمية وشركاء الداخلية المعنية مع األطراف المشاورات الدولية". حيث قامت بعض الوزارات بإجراء

إعداد وأكدت الخطة أن آليات  .بالخطط والموازنات الخاصة مشاريعها بإعداد قيامها أثناء الخارجيين

الشركاء الداخليين  مع بّناء حوار إلطالق "قاعدة راألمد توف متوسط اإلنفاق الخطة وربطها بإطار
 .123التنمية عملية في والخارجيين

 
وبهذا اقتصرت هذه الخطة على وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، وهو ما استدعى نقدا شديدا من 

ها  على تغييبها عن المشاركة في إعداد الخطة، قبل المنظمات غير الحكومية، التي ركزت في نقد
ورأت في ذلك تغييبا لتجربتها وخبرتها في مجال العمل التنموي والمجتمعي، والعمل مع الفئات 
المهمشة. وربطت بين اعتماد منهج المشاركة في إعداد الخطة وحقوق المواطنة. وأكدت المنظمات 

ذ وتقييم الخطة. وتساءلت: هل يمكن إلزام المجتمع المدني األهلية أن تغييبها يشمل أيضا مرحلتي تنفي
 .124بخطة بنيت على أساس توجهات الحكومة دون إشراك الجهات األخرى فيها

                                                      
 .2006. رام هللا، 2010-2008السلطة الوطنية الفلسطينية، خطة اإلصالح والتنمية   122
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ور عم محاورغم غياب المشاركة في إعداد خطة اإلصالح والتنمية إال أنها نجحت على صعيد تجميع الممولين في مجموعات تد
لموجه ابال الدعم ة استقمعينة، وفي بناء توافق مع الممولين على التعامل مع أجندا السياسات الوطنية. وكذلك أرست أساسا لتوحيد قنا

 نية الفلسطينية. وهذا يرفع من الحاجة إلى توسيع دائرة التشاور والحوار المجتمعي الداخلي.للسلطة الوط
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 2000ام د العمقابل الضعف الشديد في المشاركة المجتمعية في الخطط الوطنية فإن الخطط القطاعية بع

وض ا ظهرت بعض التجارب المهمة في مجال خجاءت ثمرة نقاش موسع مع شركائها القطاعيين. كم
حة مكاف حوار مجتمعي بهدف بلورة سياسات في مجاالت معينة. مثل تجربة العمل على بلورة سياسات

 الفقر. وهو ما سنعرضه أدناه.
 

 الخطط القطاعية 
رة زاية لوتبلورت في هذه المرحلة مجموعة من الخطط واالستراتيجيات القطاعية، منها الخطة الخمس

ورت وزارات ، واإلستراتيجية الوطنية للطالئع والشباب. كما ط2005-2001التربية والتعليم العالي 

د الخطة إعدا معينة خطط إستراتيجية مشتقة ومتوافقة مع خطة اإلصالح والتنمية. وللتمثيل على كيفية
 م.تعليلخمسية للالقطاعية سنقوم بعرض تجربة وزارة التربية والتعليم العالي في بناء الخطة ا

 
، والثانية 2005-2001أعدت وزارة التربية والتعليم العالي خطتين إستراتيجيتين، أألولى غطت الفترة 

ة الثانية من . ومن المنطقي أن تستفيد الخط2012-2008باسم الخطة الخمسية التطويرية اإلستراتيجية 

 الخطة الثانية.تجربة بناء الخطة األولى، لذلك سيتم مراجعة كيفية إعداد 
 

فيها  انخرطأكدت وزارة التربية والتعليم العالي على أنه جرى إتباع نهج تشاركي في بناء الخطة، و"
". وشمل الحوارات واللقاءات كل من: األنروا 2005العالقة منذ نهاية العام  وأصحاب التطوير شركاء

ير الحكومية، والقطاع الخاص. كما ، والمنظمات غ125واليونسكو، والبنك الدولي، والممولين اآلخرين
عقدت ورش عمل شملت المدرسين، واإلداريين، وأولياء أمور، وطلبة، تمهيدا إلعداد الخطة. ورغم 
إدراك الوزارة أن خطتها خاصة بها، إال أنها ترى فيها خطوة مهمة على طريق التخطيط الشامل 

 مجزاة تكون لن التنمية جهود أنللتأكد من للقطاع من خالل ما سمته "النهج القطاعي الموسع". وذلك 

 إلى التوصل في المساهمة بل تنافس وفيه متداخل بشكل الخطة تنفيذ يكون ولن الشركاء، مختلف قبل من

  .126تكاملية وبطريقة مشتركة وأهداف رؤية
 

 عمليةومما له داللته ما ورد في تشخيص الوزارة للعقبات التي واجهت الخطة الحالية، حيث أكدت أن 
 المدني والقطاع المجتمع مؤسسات مساهمة رصد في التربوي واجهت صعوبات الواقع تشخيص
 مدى وفي معرفة األولى، الخمسية الخطة في بالتربية عالقة لها التي العامة والمؤسسات الخاص
الوزارة. وهذا مؤشر مهم على حدود عملية التنسيق مع الشركاء.  خطة مع وتكاملها خططها تقاطع

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة على ضعف حضور التخطيط وأهميته في ثقافة العاملين في القطاع 
التربوي. وبالتالي الحاجة إلى حثهم على المشاركة الفاعلة في عملية تشخيص الواقع التربوي، وفي 

 . 127بناء الخطة الجديدة

 تجارب مهمة تقوم على المشاركة ولكن لم تكتمل -3

 

المهمة على صعيد الحوارات المجتمعية بهدف بناء توافق وطني تجربة سياسات الفقر  ومن التجارب
في األراضي الفلسطينية. فقد رعت وزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع إعداد 

. وتشكل لهذه الغاية DIFDتقرير عن الفقر في األراضي الفلسطينية، وذلك بتمويل من مؤسسة ديفد 

                                                                                                                                                        
 

وقد توقفت جهود إعداد الخطة بعد فوز حماس في االنتخابات وتشكيلها الحكومة، بسبب توقف دعم الممولين إلعداد الخطة.   125

 ة الفلسطينية.ة المانحين تمويل برامج ومشاريع السلطة الوطني، بعد معاود2007وعاودت الوزارة العمل على هذه الخطة العام 
كامل  بشكل وطنية إستراتيجية ليست اإلستراتيجية التربوية التطويرية الخطة إنذكرت الوزارة في منهجية إعداد الخطة ما يلي: "  126

 .الحكومية غير ظماتالتابعة للمن والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الغوث وكالة قبل من المقدمة الخدمات التعليمية تغطي ال أنها حيث

 المزودين على إلشرافوا التعليمية للخدمات المزود األكبر هي الوزارة أن حيث وطنية إستراتيجية اتجاه في كبيرة خطوة فهي ذلك ومع

 بشكل اآلخرين ينالمزود عم العمل أمل على الخطة تنفيذ عملية الشركاء خالل مع والتنسيق التعاون على الوزارة ستعمل :اآلخرين

 (.2007ية. رام هللا، )وزارة التربية والتعليم العالي، الحطة الخمسية اإلستراتيجية التطوير .القريب" المستقبل في ومتكامل وطني
 .2007وزارة التربية والتعليم العالي، تشخيص الواقع التربوي. رام هللا،   127
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ا وطنيا ضم مؤسسات بحثية، ومنظمات أهلية، إلى جانب وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية. فريق

 ، وبلور آلية احتساب خط الفقر في األراضي الفلسطينية.1998تقرير الفقر العام  قوأعد هذا الفري

 
ول حة وعيوتواصل المشروع في المرحلة الثانية مع تقرير الفقر بالمشاركة، والذي خرج بتقارير ن

ء إلى بنا تهدف الفقر على المستوى الوطني، وعلى مستوى المحافظة. وأنتقل للمرحلة الثالثة التي كانت
لفقر. اافحة أجسام لمكافحة الفقر على المستوى الوطني، وعلى مستوى المحافظات. وبلورة سياسات لمك

 لخارجي.لكن توقف المشروع عند هذا الحد بسبب التغيير الحكومي، وتوقف الدعم ا
 

ف ألطراالقد مثلت تجربة الفريق الوطني للمكافحة الفقر تجربة مهمة على صعيد التعاون ما بين 
ان ولية. وكت الدالمختلفة ذات العالقة بالقضايا التنموية في المجتمع الفلسطيني،ومع الممولين والجها

طني ووافق تال مهما لبناء يمكن أن يتطور المشروع إلى منبر دائم للحوار المجتمعي، وبالتالي مدخ
 عام.

 
 ملخص

ريف هي تعفي ختام هذا الفصل ال بد من تركيز النقاش على بعض القضايا المهمة في هذا المجال، و
لحوار من ا الشركاء، ومضمون الشراكة وفاعليتها، وآفاق قيام المجلس التشريعي بدوره في خلق حالة

 المجتمعي، ودور الممولين في هذا المجال.
ذات  ألخرى: تفرض الخصوصية الفلسطينية على السلطة أن تأخذ بعين االعتبار أدوار األطراف اأوال

ية ات الدوللمنظمالعالقة بالعملية التنموية، وهي: منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المحلي، وا
من وين. لممولالتي لها حضور فعلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة األنروا، باإلضافة إلى ا

وبين  بينه المهم إيجاد آليات إلشراك الجمهور في نقاش الخطط الوطنية، كآلية مهمة لتعزيز الثقة
 السلطة، وحتى يكون مشارك بفاعلية في ترجمة هذه الخطط.

لى برز إتثانيا: تؤكد معظم الخطط على إتباع نهج تشاركي، لكن عند تفحص تفاصيل هذه التشاركية 
لوزارة، ائر اهذا المفهوم في الممارسة، ففي العادة يقصد بالتشاركية التشاور مع دو السطح محدودية

قطاع وز الومع الوزارات األخرى، أو عقد لقاءات ثنائية مع بعض المنظمات األهلية، أو مع بعض رم
يها ما فطط، بالخاص. لكن من استعراض التجارب السابقة فإن عملية تحديد األسس التي تقوم عليها الخ

ي، ولم بقيت نتاج جهد نخبو 2010-2008األجندة الوطنية التي بلورت في خطة اإلصالح والتنمية 

ات تخضع لنقاش مجتمعي. والتنسيق مع الشركاء ال يتجاوز التعرف على احتياجات بعض المؤسس
لحوار انشيط لتضمينها في الخطط الوطنية أو القطاعية. وبالتالي فإنه عاجز عن التحول إلى أداة لت

 الوطني بهدف بناء توافق وطني عام حول أولويات المجتمع، وإستراتيجياته.
وفي أفضل  ائية.ثالثا: الشكل السائد للتفاعل مع الشركاء هو ورش العمل، والمؤتمرات، واللقاءات الثن

فر وال تتو األحوال يكون المنتج لهذه النشاط المشترك إصدار أدبي يتضمن أوراق العمل والنقاشات.
غياب  ال فيآليات لترجمة هذه الجهود في سياسات فاعلة. وتتمثل نقطة الضعف األساسية في هذا المج

 مجتمعي.فق الالمنابر الدائمة للحوار بين الشركاء، والتي من خاللها يمكن تطوير آليات بناء التوا
د لية إعداآيير عا نحو تغرابعا: آليات إعداد خطة التنمية واإلصالح، وربطها بالموازنة فتح الباب واس

ب دور ع للعالموازنة السنوية للسلطة وفق األنشطة والبرامج. وهذا يعطي فرصا جدية للمجلس التشري
موازنة، ار المنبر مهم لبناء التوافق المجتمعي في خال اضطالع المجلس التشريعي بدوره في مجال إقر

يقة ا. فالطرلياتها، ومتابعة قيام الحكومة بمسؤووالخطة، واعتمادهما أساسا لمحاسبة الحكومة على أدائه
اء األد الجديدة تتطلب تحديد األولويات، وتحديد أسس تخصيص الموارد، وتحديد المخرجات، وقياس

ليص وفق مؤشرات ملموسة. وهذا يسمح بنقاش الخطة والموازنة بناء على معايير استهدافها تق
ن ة بدوك. لكن تبقى إنجازات خطة اإلصالح والتنميالفجوات التنموية، وقياس مدى نجاحها في ذل

ع لمجتممعنى، ومجرد إجراءات فنية إذا بقيت مفصولة عن الحوار المجتمعي الفاعل مع تشكيالت ا
ات لنقاباالفلسطيني السياسية والمجتمعية: أحزاب وتنظيمات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني: خاصة 

 وممثلي القطاع الخاص. المهنية والعمالية والمنظمات األهلية،
خامسا: ما زال الممول صاحب الكلمة العليا في مجال التخطيط، وبما فيها تحديد أولويات تمويل 
المشاريع. وهذا يترجم إجرائيا من خالل اإلشراف المباشر من قبل الممول على كل مراحل التخطيط، 



 77 
 

تمويل وشروطه. وما زال التخطيط في ومن خالل تقريره في المشاريع التي يمكن تمويلها، وحجم هذا ال
السلطة الوطنية الفلسطينية مسكونا بهاجس التمويل الخارجي، ومحكوما به، ويجري بناء الخطة بحيث 

. ومن التأثيرات السلبية في هذا المجال شرذمة الجهات 128تيسر عملية تسويق مشاريعها لدى المانحين

، وأحيانا مع إدارات ةنها المباشر مع الوزارات المختلفجهة(، وتعامل عدد كبير م 40المانحة )أكثر من 

معينة في هذه الوزارات. وهذا ما جرى معالجته جزئيا الحقا، أو على األقل تقديم معالجة نظرية له، 
وتمثل ذلك في تحويل التمويل إلى خزينة السلطة، وتجميع المانحين في مجموعات تمول قطاعات 

 معينة. 
 

اعل ير تفالجمهور بمؤسسات السلطة يشكل أحد المعوقات المهمة في مجال تطو وأخيرا، فإن ضعف ثقة
ة مع فعلي الجمهور مع الخطط الحكومية على مستوى التنفيذ. فهل يمكن للحكومة أن تعول على شراكة

تمد شركائها المجتمعيين، تشمل مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة؟ وهل يمكن أن تع
 ية وغير الحكومية والخاصة الشراكة كآلية الستعادة ثقة الجمهور بها؟المؤسسات الحكوم

 
 

                                                      
نتيجة توقف التمويل الخارجي، فعلى سبيل المثال،  لتي لديها خبرة جيدة في هذا المجافقد توقف التخطيط حتى لدى الوزارات ال  128

تشرع في بلورة الخطة  حتى 2007، لكنا انتظرت حتى العام 2005انتهت الخطة الخمسية األولى لوزارة التربية والتعليم العالي العام 

اإلسالمي  لتنميةدارة كاملة في هذا المجال من خالل تمويل بنك االخمسية الثانية. وكذلك تجمد مشروع مكافحة الفقر، وجرت است
وجرى تجميد  ق ضيق.لمشروع الرائد لمساعدة األسر الفقيرة، وكذلك مول البنك الدولي مشروع الحماية االجتماعية، وأبقاه على نطا

 مشروع صندوق التشغيل والحماية االجتماعية بسبب توقف التمويل.
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 الفصل الساد 

 السياسات االجتماعية في األراضي الفلسطينية ومتابعة وتقييم آليات تنفيذ

 
صد ن خالل رمائها يعالج هذا القسم آليات تنفيذ السياسات االجتماعية، وطرق ووسائل متابعتها وتقييم أد

آليات  راجعةيات تنفيذ ومتابعة الخطط التنموية الوطنية، وبعض الخطط القطاعية. وركزت موتحليل آل
 اركة،، من حيث الجهات المشاالمتابعة والتقييم على نظام متابعة هذه الخطط، وآليات تقييمه

نفيذ ة تعملي تتبع من التقييم. وجرى ةوالمؤشرات المستخدمة، وتقنيات التقييم ووتيرته، وكيفية االستفاد
حويل في ت عينة من البرامج أو القوانين كحاالت دراسية. وذلك بهدف التعرف على العوامل المؤثرة

 هذه البرامج إلى واقع، ومدى وضع هذه التجارب موضع نقاش مجتمعي. 
 
ؤشرات ها لمويهتم هذا القسم، أيضا، بالكشف عن مدى استخدام السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارات 

ي الكشف أاتها. من منطلقات وأهداف التنمية االجتماعية المتكاملة في تقييم أثر برامجها وسياسنابعة 
يع.  ي للجممبادئ العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان ومنح الفرص بشكل متساوعن مدى انطالقها من 

 ومدى مساهمة هذه الخطط في معالجة أسباب التهميش االجتماعي والفقر والبطالة.
  

 تنفيذ الخطط الوطنية -1

 ؤسساتممن الواضح أن تنفيذ الخطط الوطنية غير ممكن بدون مشاركة األطراف ذات العالقة، وهي 
همة من مساحة السلطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها، والمؤسسات األهلية الفلسطينية، والتي تغطي م

ت ساعدالخدمات االجتماعية، ومرقعة الخدمات االجتماعية )خاصة في مجاالت الصحة والتعليم، وا
ود تي تعاألسر الفقيرة(، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي، والمؤسسات الدولية، خاصة األنروا ال

رة على % من سكان األراضي الفلسطينية، وهم الالجئون، وتشرف مباش40المسؤولية لها عن حوالي 

لجهات ة(. باإلضافة إلى تعاون ا% من السكان )المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غز17حوالي 

تقارير، قي الالمانحة، والتي لها حضور مباشر في متابعة البرامج، من خالل التمويل، والمتابعة وتل
 الرغم منب. أي ومن خالل المساعدات الفنية، وأحيانا من خالل العمل المباشر مع الشركاء الفلسطينيين

عاون تطلب تخطط للحكومة ووزاراتها، إال أن تنفيذها يأن الخطط التي وضعتها السلطة حتى اآلن هي 
 الشركاء الذين سبق ذكرهم. وهذا تفرضه خصوصية الحالة الفلسطينية.

 

أن مسؤولية  تنفيذ برامجها تقع على عاتق  2000129-1998قررت خطة التنمية متوسطة المدى 

ي. واستدركت الخطة في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطين
مجال ذكرها لألطراف المشاركة في التنفيذ، حيث ذكرت أن مسؤولية التنفيذ في السنوات السابقة 
تقاسمتها مجموعة من المؤسسات، وهي بكدار بالتنسيق مع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل 

منظمات األهلية الفلسطينية، والقطاع األنروا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمجلس اإلسكان، و
الخاص الفلسطيني. وترى الخطة أن على هذه المؤسسات االستمرار في تأدية دورها في تنفيذ مشاريع 
الخطة. أما بالنسبة للمسؤولية عن إدارة المشاريع التي تشارك فيها أكثر من وزارة أو أكثر من جهة 

قرير فيما إذا كان تنفيذ مشاريع هذه الخطة ينحو باتجاه . لكن هذا غير كاف للت130فتعود لوزارة واحدة
 المشاركة ما بين المؤسسات ذات العالقة، أو نحو مشاركة الجمهور في ذلك. 

 
وفي هذا السياق تُلقي مداخلة وكيل وزارة التخطيط حينها في مجال عرضه للخطة الضوء على 

ول المانحة، والذي ينسجم مع متطلبات محددات تنفيذ الخطة. وتتمثل هذه المحددات في موقف الد

                                                      
 في هذا المجال، لذلك جرى مناقشتهما بصورة مشتركة. 2003-1999مع خطة التنمية  2000-1998ية تتشابه خطة التنم  129
 .9981والبرنامج االستثماري العام. رام هللا،  2000-1998وزارة التخطيط الفلسطينية، اإلطار العام لخطة التنمية الفلسطينية   130
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االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل واشتراط والموافقة اإلسرائيلية على 
المشاريع المنفذة في المناطق ج، فحسب تعبيره "ال نستطيع أن ننفذ مشروع وأحد أو شق طريق في 

ج لكن لم تبد أي جهة مانحة استعدادها لتمويلها،  المنطقة ج". ورغم وجود مشاريع متعلقة بالمنطقة
فهي ترى أنها خرق لالتفاقيات، وعليه فهي بحاجة إلى الموافقة اإلسرائيلية أوال. وأكد الوكيل في 
مداخلته على وجود مشاريع تخص المناطق المهمشة، أو المناطق المستهدفة من قبل االحتالل، مثل 

ية. لكن ال تستطيع السلطة تحويل هذه البرامج إلى واقع لالعتبارات األغوار والقدس، والمناطق الحدود
السابقة. وعليه فإن الفجوة موجودة بين "المخطط والمنفذ". ويعزو هذه الفجوة إلى العوامل السابقة 
باإلضافة إلى التعاقد الثنائي بين الممول والجهة المنفذة، وهذا يسمح بحصول مناطق على تمويل كبير 

مناطق أخرى. وهذا يعود، في جزء منه، إلى تقصير المنطقة نفسها في السعي للحصول  على حساب
 .131، وتقصير من قبل المجلس التشريعي، وقصور في النظرة الشمولية لعملية التنميةلعلى تموي

 
 لتشريعي،جلس اوفي المحصلة ال توجد وثيقة تخبر عن كيفية تنفيذ هذه الخطة، وبالرغم من تقديمها للم

ن ك. رغم أب بذل أن الحكومة لم تعد للمجلس بتقرير حول تنفيذها، والمجلس التشريعي بدوره لم يطالإال

ر. كانت األوضاع تميل إلى االستقرا 2000، وحتى الربع الثالث من العام 1999-1998سنوات 

 .  2003-1999والحال نفسه ينطبق على الخطة الخمسية 

 
نسيق في مجال توزيع األدوار بين الجهات المتعددة ذات العالقة وجد جسم ممأسس للتبصورة عامة ال ي

بتنفيذ الخطة. واألشكال الموجودة من التعاون ما بين بعض أطرافها ال ترتقي إلى مستوى االستجابة 
إلى متطلبات تنفيذ الخطة. فهي تركز على توزيع األدوار في بعض الجوانب الخدماتية. أو في بعض 

فعلى سبيل المثال تقوم جمعية الهالل األحمر بالدور الرئيسي في مجال اإلسعاف  البرامج والمشاريع.
خارج المؤسسات الصحية. ويخصص لها رقم اتصال وطني في كافة المحافظات. أو يجري التعاون ما 

األحمر، ولجان اإلغاثة الطبية، ولجان  لبين وزارة الصحة الفلسطينية وبعض المنظمات األهلية )الهال
ل الصحي( في مجال دمج خدمات الصحة األولية التابعة للحكومة وتلك التابعة لهذه المنظمات في العم

 . 132بعض التجمعات السكانية
 

 كز فيأما الخطط التنموية الالحقة فهي خطط حكومية، أي تخص القطاع الحكومي. لذلك فإنها تر
 لوزارتي تابعةتعطي دور اإلشراف والمجانب التنفيذ على تحديد أدوار الوزارات والهيئات الحكومية. و

سات التخطيط والمالية. لذلك ال يلمس توجه يسعى إلى توزيع أدوار على نطاق أوسع من المؤس
ات الحكومية. خاصة وأن أي خطة حكومية سيكون نجاحها مرهونا، بدرجة ما، بمدى تجاوب مؤسس

راجع تل مع وتزداد أهمية هذا العام القطاع األهلي والخاص مع أولوياتها ومع برامجها ومشاريعها.
يل لى سبحدود تدخل السلطة الوطنية في المناطق غير المشمولة في واليتها )القدس والمنطقة ج ع

زا شغلون حينية يالمثال(، باإلضافة إلى أن الشركاء في تقديم الخدمات االجتماعية في األراضي الفلسطي
 كبيرا في خارطة الخدمات المقدمة. 

 
بيل المثال، كيف يمكن ألي برامج في مجال مكافحة الفقر أو التخفيف منه أن تنجح إذا لم تبنى فعلى س

على توزيع أدوار فاعل ما بين الحكومة والمنظمات األهلية واألنروا وبرنامج الغذاء العالمي في هذا 
اليا. وتظهر المجال. وهي الجهات الرئيسية التي تقدم المساعدات لألسر الفقيرة بصورة مباشرة ح

                                                      
. القدس: الملتقى الفكري 26/2/2008: وقائع الندوة الخاصة المنعقدة بتاريخ فخري التركمان وآخرون، ندوة خطة التنمية الثالثية  131

 .1998العربي، 
لمزيد من النماذج للتعاون ما بين القطاع الحكومي من جهة واألطراف األخرى من جهة ثانية في تقديم الخدمات أو في تنفيذ   132

 طة الوطنيةع السلعالقات المنظمات غير الحكومية فيما بينها، وم البرامج يمكن مراجعة: حسن لدادوة، وجبريل محمد وجابر عزام،

عبد الهادي، رؤية  . وكذلك عزت2002ماس.  -يالفلسطينية ومجتمع الممولين. رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطين

. ووزارة الصحة 2004، للبحوث واإلنماء، رام هللا. رام هللا: مركز بيسان ةأوسع لدور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمي

 .2008. رام هللا، 2010-2008الفلسطينية، الخطة اإلستراتيجية الوطنية للصحة: خطة التنمية متوسطة األمد 
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بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن هذه األطراف تقدم الحصة األكبر من المساعدات، 
 . 133وتغطي غالبية المستفيدين من المساعدات االغاثية

 

واإلصالح  ة، وخطة التنمي2008-2006و 2007-2005تحسست خطتا التنمية متوسطتا المدى 

تتحدث في أكثر من موقع عن تطوير أشكال التنسيق بين  هذا الجانب، وبالتالي 2008-2010

المؤسسات الحكومية والشركاء. لكنها ال تعالج هذه القضية بصورة معمقة، أو تقترح أشكاال محددة 
لتطوير التعاون والتنسيق. وبالرغم من ذلك يدور الحديث عن التوصل مع المانحين إلى تعهد هؤالء 

. فكيف سيتم 134ات األهلية في المشاريع المنسجمة مع الخطة الوطنيةالمانحين بحصر تمويلهم للمؤسس
ترجمة ذلك بدون آلية واضحة لتوزيع األدوار، ودون مشاركة من قبل هذه المؤسسات في متابعة 

 ومراقبة التنفيذ؟ 
 
 

 أنماط مختلفة من الشراكة في التنفيذ -أ

على  تنموية، وكيفية ترجمة الخططولالستعاضة عن عدم وجود وثائق توضح آلية تنفيذ الخطط ال
 األرض، سنعالج تنفيذ بعض البرامج التي ضمنت في الخطط التنموية. أو في بعضها. 

 
ى لمستواتظهر الشراكة في مجال التنفيذ بوضوح على مستوى البرامج والخطط القطاعية. فعلى هذا 

ن خرين بعيء اآلأخذ أدوار الشركا تجد الوزارات نفسها أمام التنوع الكبير في مقدمي الخدمات، وعليها
ونقدم  انية.االعتبار من جهة، وتوجهات الجهات المانحة التي تدفع باتجاه مشاريع مشتركة من جهة ث

هذه  نماذج من البرامج تضعنا في صورة أشكال ومستويات التعاون والتنسيق بينفي هذا القسم 
مراحل  ة بينماعية من جهة، وتبين لنا العالقالمختلفة ذات العالقة بتقديم الخدمات االجت فاألطرا

تها اوتأثير عالق ينية.التخطيط المختلفة وعالقة ذلك بالبيئة العامة التي تعمل فيها السلطة الوطنية الفلسط
ب ن جانبالممولين، ومدى الحضور المجتمعي في التفاعل مع هذه البرامج، وفي مساءلة الحكومة م

 آخر.
 

ات شراك لى الحكومة أن تنفذ برامج في المجال االجتماعي دون الدخول فيبصورة عامة من الصعب ع
ع مراكة شمع األطراف ذات العالقة، أو بعضها. ونظهر في هذا المجال تجربتين: األولى تقوم على 

تجربتين ال الكأطراف عديدة محلية ودولية، والتجربة الثانية يطغى فيها حضور الجهات الممولة.  لكن 
ثلة على جد أمنموذج مستدام يمكن اعتماده كمنبر للحوار المجتمعي. وفي كل األحوال ال تو ال تقدمان

قرب أمهور تفاعل البرنامج مع الجمهور على مستوى التنفيذ، أو على مستوى متابعته وتقييمه. فالج
 للزبون الذي يتلقى الخدمة. 

 
 

                                                      
من المساعدات التي تلقتها األسر المحتاجة في األراضي  20%على سبيل المثال قدمت مؤسسات السلطة )أو من خاللها(   133

قدمت المؤسسات  ، بينما%55، بينما قدمت األنروا والمؤسسات الدولية األخرى )وهذا ما قدمته مباشرة( 2006سطينية العام الفل

لجيران )ماس، % من المساعدات، والباقي تلقى مساعدات من األهل واألقارب وا7األهلية واألحزاب والنقابات الفلسطينية نحو 

 أول نونكا ،7 العدد ،ي، وسلطة النقد الفلسطينية، المراقب االقتصادي واالجتماعي الربعيوالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

  هللا(. رام .2006
"يوجد لدينا مشكلة  2000-1998على سبيل المثال قال وكيل وزارة التخطيط في مجال دفاعه عن خطة التنمية متوسطة المدى   134

ى الدول يها علفدم مساعداتها لها بصورة مباشرة، ولم نصل للمرحلة التي نفرض بالنسبة للمنظمات األهلية، فعال بعض الدول تق
ن ألي( فقال: ن الدوالمانحة أن ال تعطيها إال من خالل برنامج محدد ومعروف". أما القاق )مسئول كبير في وزارة التخطيط والتعاو

لم  ه المنظماتأن هذ ترد لها مشاريع في الخطة". مع العلم السلطة طلبت  من الجهات المانحة عدم تمويل المنظمات األهلية التي لم
عقدة لخاصة المنالندوة تكن طرفا في إعداد الحطة أو اقتراح مشاريعها )فخري التركمان وآخرون، ندوة خطة التنمية الثالثية: وقائع ا

 . القدس: الملتقى الفكري العربي(.26/2/2008بتاريخ 
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 شراكة على مستويات متعددة: لكن ال تضمن االستدامة
امج ل من الشراكة بين القطاع الحكومي والشركاء اآلخرين في بعض البرامج، مثل برنتطور شك

مثل تالتي والتشغيل الطارئ. فالتشاركية بدأت في هذا البرنامج من اللجنة المشرفة على البرنامج 
صاء لإلح أطراف اإلنتاج الثالث )وزارة العمل والوزارات األخرى ذات العالقة، والجهاز المركزي

لعمل افلسطيني، وممثلي العمال، وممثلي اتحادات أرباب العمل(. ويجري تشغيل العاطلين عن ال
ى نة جرالمستفيدين من البرنامج في مؤسسة حكومية أو خاصة أو في منظمات أهلية وفق معايير مر

ي ركزز المعلى البرنامج، وتجري مراجعتها على ضوء بيانات الجها ةتطويرها من قبل اللجنة المشرف
 لإلحصاء الفلسطيني. وجرى المصادقة على هذه المعايير من قبل مجلس الوزراء. 

 
فقد وهذا البرنامج جرى تطويره بالتوافق بين ممثلي أطراف اإلنتاج، ومن خالل الحوار مع الممولين. 

، 2003قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بمركزة معالجة مشكلة البطالة في األراضي الفلسطينية العام 

من خالل المديرية العامة للتشغيل في وزارة العمل. وأنشأت الوزارة مجالس التشغيل في المحافظات، 
وهي مجالس دائمة، ويشارك فيها ممثلي األطراف ذات العالقة بالتشغيل )ممثلي القطاع الحكومي، 

يط وإدارة والسلطات المحلية والقطاعين الخاص واألهلي(، وأوكلت إلى هذه المجالس مهمة تخط
مشاريع التشغيل الطارئ، بما فيها تحديد األشخاص والمؤسسات والشركات المستفيدة. وتضطلع مكاتب 
العمل بدور مهم في هذا المجال، حيث أوكلت لها مهمة تسجيل العاملين عن العمل، وبناء نظام 

 . 135معلومات وطني محوسب لسوق العمل، يسمح بالموائمة ما بين العرض والطلب
 

نهكا يكل، إال ألى الرغم من أنها تبقى برامج إغاثية ال تحل مشكلة البطالة على المدى المتوسط أو الطووع
سكاهمة قدمت مساهمة مهمة في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في األراضكي الفلسكطينية. وقكدمت م

ة ن وقكع األزمكمهمة في مجال مساعدة بعض المؤسسات الخاصة والعامة على االسكتمرار، والتخفيكف مك
 عليها. 

 

قكرر أن تجرى تحوير على البرنكامج باتجكاه زيكادة قاعكدة المسكتفيدين منكه. حيكث  2005وفي نهاية العام 

ي أعقكاب فك 2006تكون دورة التشغيل شهران بدل ثالثة. لكن جرى تجميد هذا البرنامج منذ مطلع العام 

قكررت وقكف  من الجهات المانحة، وهكذه األخيكرةفالمشروع ممول بالكامل  االنتخابات التشريعية الثانية.
ف دعكككم البرنكككامج اسكككتجابة لموقكككف الرباعيكككة القاضكككي بمقاطعكككة الحكومكككة الفلسكككطينية العاشكككرة، فتوقككك

 المشروع، ولم يعاود العمل حتى كتابة هذه السطور!! 
 

نكه تكم حتكى ومقارنة مع ما هو مخطط لهذا البرنامج وما تحقق على األرض فكإن تقكارير الكوزارة تقكول إ
تم تنفيذ ست دفعات، تبلغ مدة الدفعة الواحكدة ثكالث أشكهر قابلكة للتمديكد وبلكغ  2005تاريخ تشرين الثاني 

. أمكا مكا 136ألف مسكتفيد 33عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج التشغيل الطارئ ما يزيد قليال على 

آالف فرصككة عمككل مؤقتككة  10فهككو تككوفير  2007-2005كككان مخططككا لككه فككي الخطككة متوسككطة المككدى 

 .137شهريا
 

 شراكة بين القطاع الحكومي والممولين: شراكة غير متوازنة
النمط الثاني من الشركات محوره شراكة الممولين والقطاع الحكومي، بينما يعمل القطاع الخاص 

بدأ   والمثال على ذلك برنامج إصالح السلطة الوطنية الفلسطينية الذيالمحلي بوصفه مقدم للخدمة، 

تحت ضغوط كبيرة من قبل المانحين على الرئيس عرفات. وقد تركت هذه الضغوط أثرا  2002العام 

واضحا في الشارع الفلسطيني باتجاه توليد موقف يستند في حذره من اإلصالح بدواعي أنه جاء 

                                                      
 . رام هللا.2005عدد الثامن، ال -ماس، المراقب االجتماعي  135
السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة العمل، اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات، تقرير حول المستفيدين من برنامج البطالة،   136

الي الة المذكور حو، تقرير غير منشور. بلغت نسبة المستفيدات من برنامج البط2005التقرير األول،  رام هللا،  تشرين ثاني، 
فلسطينية، % في قطاع غزة )جميل هالل، حال شبكات األمان االجتماعي في األراضي ال21% في الضفة الغربية و حوالي 18

 (.2006. رام هللا: ماس، 2006مؤتمر ماس السنوي 
 .2005. رام هللا، 2007-2005وزارة التخطيط، خطة التنمية متوسطة المدى  -السلطة الوطنية الفلسطينية  137
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إصالح خارجية. وحقق برنامج اإلصالح انجازات مهمة في السنوات التالية، خاصة في مجال  تبأجندا
اإلدارة المالية، والبناء المؤسسي. ونجح البرنامج في مراجعة هيكليات وآليات عمل معظم الوزارات، 
وتمخض عمل لجان اإلصالح عن بلورة خطط لتطوير عمل هذه الوزارات. لكن تكرر إحباط جهود 

التجاوب قصير بناء المؤسسات الفلسطينية بفعل غياب القدرة على التنبؤ بالوضع وغياب التجانس في 
المدى للمجتمع الدولي، ما أفضى إلى تأرجح المواقف بشأن النواحي األساسية ألجندة اإلصالح. 

في  تسبب انعدام االستقرار السياسيوقررت السلطة الوطنية الفلسطينية في خطة اإلصالح والتنمية أن 
جهود اإلصالح ن أضافت الخطة "أو. على تطوير مؤسسات فعالة ومستقرةة السلطة تقويض قدر

، وتفاقمت األزمة المالية التي نجمت 2006إلى حالة جمود كاملة بعد االنتخابات التشريعية سنة وصلت 

ورغم أن الخطة تلقي بالمسؤولية على االستقرار السياسي في التراجع  138"في أعقاب هذه االنتخابات.
إال أنه ال يمكن إهمال تأثير تصرفات  مجال اإلصالح، والسيما في مجال إدارة المال العام،الذي شهده 

الممولين، والرباعية  في هذا المجال، والتي حّدت من مصداقية المجتمع الدولي وقوضت المناصرين 
المحليين لعملية اإلصالح، وقوت شوكة المعارضين المحليين لإلصالح الذين يحاّجون بأن تطوير 

 من أهمية التحرر الوطني. المؤسسات عبارة عن مبادرة موجهة من الخارج تقلل
 

ي بب ذلك ف. وتسفقد تخلت الرباعية عن السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية
محك.  لى الانقطاع دعمها لبناء المؤسسات، ما وضع الكثير من إنجازات السلطة السابقة في الحكم ع

ذلك  وسة في مجال بناء المؤسسات، بما فيفقد سجلت السلطة الفلسطينية بعض اإلنجازات الملم
رالية ن ليبانتخابات حرة وعادلة وتطور تدريجي للجهاز التشريعي استطاع أن يسن بعض أكثر القواني

 في العالم العربي.
 

ضها ، وجرى تحوير على بع2006وقد توقفت جهود اإلصالح في العديد من المجاالت خالل العام 

 يارجم الخباعية بمقاطعة الحكومة الفلسطينية. وعليه فإن توقف الدعاألخر حتى تستجيب لشروط الر
 قة. أوقف مشروعا نظر إليه كأحد البرامج ذات األهمية القصوى خالل السنوات األربعة الساب

 

 فجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ -ب

 
 ج في هذانماذ عن ثالثةأما بالنسبة لمدى الترابط بين التخطيط والتنفيذ فإن البرامج المدروسة تكشف 

يرة، الكب المجال، وهي: برامج حققت جزءا من أهدافها وجرى إيقافها لتوقف التمويل، رغم أهميتها
ي لية فوإقرار الحكومة الفلسطينية ومجتمع الممولين بضرورتها. وبرامج تعكس التخبط واالرتجا

ضايا يل عليها في معالجة قالعمل، والنموذج الثالث يظهر العجز عن إطالق مشاريع جرى التعو
 اجتماعية مهمة. وفيما يلي عرض موجز لهذه البرامج.

 
 النمط األول: برامج توقفت عن العمل قبل تحقيق أهدافها

والمثال الواضح على هذا الكنمط البرنامجكان اللكذان جكرى اسكتعراض تجربتهمكا أعكاله؛ برنكامج التشكغيل 
لسككطينية. فكالهمككا يحظيككان بإجمككاع كافككة الشككركاء علككى الطككارئ، وبرنككامج إصككالح السككلطة الوطنيككة الف

األولويات المهمة في هذهالمرحلة. وكالهما قطعا شكوطا مهمكا فكي التنفيكذ علكى مكدى السكنوات أنهما من 
لسابقة. وحقق كالهما جزءا مهما من األهداف المتوخاة منه. لكن جرى توقفهمكا ألسكباب تتعلكق بمواقكف 

لتنفيكذ. وربمكا يحتكاج العكاملون فكي ككال البرنكامجين إلكى البكدء مكن نقطكة الممول في مراحكل متقدمكة مكن 
 .139مغايرة لما وصل إليه البرنامجان في حالة إعادة العمل بهما

 
النمط الثاني: يتمثل في االنتقال مكن رزمكة مشكاريع إلكى أخكرى دون اسكتنفاذ المشكاريع األولكى. وهكو مكا 

ة البكرامج، وعكدم ربطهكا برؤيكة تنمويكة واضكحة، وتأثرهكا يعكس حالة من التخبط و االرتجالية في بلكور

                                                      
 .0072رام هللا،  وزارة التخطيط الفلسطينية، بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم واالزدهار. -السلطة الوطنية الفلسطينية  138
 لمزيد من التفاصيل حول البرنامجين راجع تجربتهما المسجلة في الصفحات السابقة.  139
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بالتحول في سلوك الممول، أو تغير اهتماماته. وبالتكالي نالحكظ التنقكل غيكر المبكرر بكين بكرامج وأنشكطة 
 متباينة في نفس المجال. والمثال البارز في هذا المجال برامج ومشاريع مكافحة الفقر.

 

، ووضكعت نظامكه الكداخلي 1999مشروع صندوق الفقر منذ العام  فقد أعدت وزارة الشؤون االجتماعية

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لكن لم يجري إطكالق عملكه. ويهكدف الصكندوق إلكى تطكوير 
عمل الوزارة في مجال مكافحة الفقر ونقله باتجاه تنموي. وقكام المشكروع علكى تصكور للشكراكة الثالثيكة 

لكة بكوزارة الشكؤون االجتماعيكة، والمنظمكات األهليكة والقطكاع الخكاص، برعايكة مكن ما بين الحكومة ممث
 . 140برنامج األمم المتحدة

 
وتحككت تككأثير تككردي األوضككاع االقتصككادية والمعيشككية بعككد انككدالع االنتفاضككة الثانيككة، وتنككامي الضككغوط 

ريككة. وهككي إصككالحات الدوليككة والمحليككة علككى السككلطة الفلسككطينية مككن أجككل إجككراء إصككالحات ماليككة وإدا
ترتكب عليهكا ضكبط لإليكرادات الماليككة ووقكف أو تقلكيص التعيينكات الجديككدة فكي مؤسسكات السكلطة، ومككن 
المتوقع أن يساهم إجراء كهكذا فكي رفكع معكدالت البطالكة )وبالتكالي معكدالت الفقكر(، ويسكتدعي، بالتكالي، 

ا عككرف بشككبكة األمككان التفكيككر فككي وضككع أو تطككوير شككبكات أمككان اجتمككاعي. وقككد جككرى تضككمين مكك

إلككى  2005االجتمككاعي فككي خطككة التنميككة متوسككطة المككدى التككي وضككعتها السككلطة الفلسككطينية للسككنوات 

 240، قكراراً بتخصكيص مبلكغ 2005. وكان مجلس الوزراء قد أخذ، في منتصف آذار مكن العكام 2007

األمكان االجتمكاعي" علكى مليون دوالر في الموازنة لصالح تمويل "صندوق الرعاية االجتماعيكة وشكبكة 
أن يكككتم صكككرف عشكككرين مليكككون دوالر شكككهرياً كمخصصكككات للعكككاطلين عكككن العمكككل، ولكككدعم الفقكككراء 
والمجموعككات ذات االحتياجككات الخاصككة واألسككر المتضككررة بشكككل مباشككر مككن إجككراءات االحككتالل. 

ا بتحويل سياسكتها مكن واعتبرت السلطة هذا اإلجراء تعبيراً عن التزامها باستحقاقات المواطنة، والتزامه
سياسككة تقككوم علككى "اإلغاثككة" لسياسككة تقككوم علككى "التنميككة المسككتدامة"، باإلضككافة إلككى االلتككزام "بالشككفافية 

. وشككمل النشككاط المقتككرح لشككبكة األمككان 141والمحاسككبة المطلقككة دون اسككتثناء أو وسككاطة أو محسككوبية"
وي االحتياجككات الخاصككة، والمتضككررين االجتمككاعي إنشككاء قاعككدة بيانككات وطنيككة تشككمل أفقككر الفقككراء وذ

مباشرة من سياسة االحتالل الستخدامها لصالح برنامج "حماية أفقر الفقراء". وكجكزء مكن بكرامج شكبكة 
األمان االجتماعي طرحكت وزارة الشكؤون االجتماعيكة برنكامج "حمايكة أفقكر الفقكراء"، علكى أمكل تكوفير 

% مككن األسككر 15% إلككى 10معككايير تطككال أفقككر  شككبكة أمككان لمككا يقككارب أربعمائككة ألككف مككواطن، وفككق

الفلسطينية. ويرتبط تنفيذ هذا البرنكامج بتصكور يكربط بكين الحصكول علكى المسكاعدة وبكين القيكام بأنشكطة 
"توعية مجتمعية وشروط تعليمية وصكحية، ورفكع مسكتوى الكوعي االجتمكاعي لكدى الفئكة المسكتهدفة مكن 

لمعنيكة فكي المجتمكع"، وتطكوير شكراكة "حقيقيكة مكع الجهكات خالل تنفيذ توعية بالتنسيق مع المؤسسكات ا
الحكومية واألهلية والخاصة المعنية بمكافحة الفقر". ويشمل البرنامج حوافز تشكجيع األسكر الفقيكرة للحكد 

. أمككا مككا جككرى تحقيقككه مككن هككذا 142مككن عمليككات التسككرب مككن المككدارس ومؤسسككات التككدريب المهنككي
بما كان مخططا له. فنتيجة لعدم توفر التمويل الالزم فقكد تكم اقتصكار البرنامج فهو مشروع مقزم مقارنة 

. وقكام 2006آالف أسرة فقيرة. وقد بدء الصرف لألسر المستفيدة في األشكهر األخيكرة مكن العكام  5على 

 سنوات.  4ماليين دوالر لمدة  10البنك الدولي بتمويل هذا البرنامج بقيمة 

 
ي تمككين األسكر المحرومكة اقتصكاديا فك ت جديكد حمكل اسكم برنكامجوالحقا جرى تطكوير برنكامج مسكاعدا

عيكة، علكى . وقد وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوزارة الشؤون االجتماDEEPالرائد  -فلسطين

 . ويككذكر أن هككذا المشككروع يجككري التفككاوض حولككه منككذ العككام2007آب  12اتفاقيككات إطالقككه بتككاريخ 

مويكل دوالر أمريكي من قبل بنك التنميكة اإلسكالمي، ويقسكم هكذا الت 29,700,000. وقد رصد له 2006

 إلى برنامجين فرعيين: 
 

                                                      
العدد الثامن، ملحق السياسات االجتماعية. رام هللا،  -جتماعيماس، المراقب اال -معهد أبحاث السيايات االقتصادية الفلسطيني 140

2005. 
 .2005 /10/10انظر؛ تصريحات الوزير حسن أبو لبدة،  لصحيفة الحياة الجديدة بتاريخ    141
 جميل هالل،  حال شبكات األمان االجتماعي في األراضي الفلسطينية، مصدر سبق ذكره.  142
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امج مليون دوالر أمريكي، وهي مخصصة لتمويل مشاريع صغيرة متنوعة. ويقوم برنك 10األول: بقيمة 

راضكي ألمؤسسة إقراض صكغير فكي ا 15األمم المتحدة اإلنمائي بإدارة المشروع. وقد جرى التعاقد مع 

وفير تكالفلسطينية، حيث سيجري تقديم القروض لألسر الفقيكرة مكن خاللهكا. وتقكوم فككرة المشكروع علكى 
ير فرصككة لألسككر الفقيككرة التككي لككديها إمكانيككات ومككوارد بشككرية أو اقتصككادية مناسككبة لألخككذ قككرض صككغ

الفقيككرة لتمويككل مشككروع مككدر للككدخل لهككا. وتقككوم مؤسسككات اإلقككراض باسككتعادة القككروض مككن األسككر 
دوالر.  ومككن  5000-3000وإقراضككها ألسككر فقيككرة جديككدة. وتتككراوح قيمككة القككرض الواحككد مككا بككين 

 .ةأسرة فقيرة في مرحلته التجريبي 3000المخطط أن يستفيد من برنامج اإلقراض الصغير 

 
 دهاشكهرا، هكي مرحلكة اختبكار لنجاعكة المشكروع. بعك 30ومن المخطط أن تستمر المرحلة األولكى لمكدة 

قل يجككري انتقككال ملكيككة المشككروع للسككلطة الوطنيككة الفلسككطينية، وذلككك مككن خككالل إنشككاء جسككم شككبه مسككت
يكة )مؤسسكة عامكة(، لكم يحكدد اسكمها حتكى اآلن، وقكد يككون صكندوق دوار، أو وقفيكة. بحيكث تسكتمر عمل

هكذا  اإلقراض بنفس الطريقة، أو مكن خكالل آليكة مشكابهة. ومطلكوب مكن السكلطة أن تباشكر عمليكة إنشكاء
 الصندوق مع نهاية العام الحالي.

 
 ة رئيسككا، ووزيككريككأمككا هيكليككة المشككروع فتتكككون مككن مجلككس أمنككاء مكككون مككن وزيككر الشككؤون االجتماع

مي العمككل، ووزيككر التخطككيط أعضككاء، وعضككوية برنككامج األمككم المتحككدة اإلنمككائي وبنككك التنميككة اإلسككال
ارة لجنككة الضككمان الفنككي، وهككي مشكككلة مككن وز )الممككول(. باإلضككافة إلككى مجلككس األمنككاء هنككاك لجنتككان:

ي أعضكاء. التخطيط )رئيس(، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العمل، وبرنكامج األمكم المتحكدة اإلنمكائ
، الجتماعيكةاواللجنة الثانية هي اللجنة االستشارية، التي ترأسها وزارة العمل، وعضوية وزارة الشكؤون 

اص األخككرى ذات العالقكة، باإلضككافة إلككى مشكاركة القطككاع الخكك تاووزارة التخطكيط، وعككدد مكن الككوزار
 والقطاع غير الحكومي وبعض األكاديميين. 

 
ت نقديكة، الثاني: القسم الثاني من المشروع يشمل تقديم خدمات اجتماعية )منح( وذلك من خكالل مسكاعدا

ومكن  موازنة المشكروع.وعينية، وتأهيل، وترميم منازل، ومنح تعليم وغيرها. وخصص له ما تبقى من 
 آالف أسرة فقيرة خالل الثالثين شهرا القادمة. 9المخطط أن يستفيد منه 

 
أسككها أمكا األسككر المسككتفيدة مكن هككذا المشككروع فهككي األسكر الفقيككرة، وبتركيككز خككاص علكى األسككر التككي تر

، لمسكتفيدةاسكر نساء. وسيجري االعتماد على القوائم التي ستوقرها وزارة الشؤون االجتماعية لتحديكد األ
 بما يتوافق مع فلسفة عمل المشروع. 

 

وفي السياق نفسه شهدت سنوات االنتفاضة الثانية عدداً من اإلجكراءات التنظيميكة والتشكريعية فكي مجكال 

، مكونكة، فكي معظمهكا، 2005مكافحة الفقر، منها؛ تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر" في بداية العام 

.  كما واصلت وزارة التخطكيط العمكل بمشكروع تقكدير الفقكر بالمشكاركة بتمويكل 143من ممثلي الوزارات
. وشكرع 144باتجكاه توليكد خطكط ولجكان مناطقيكة لمكافحكة الفقكر 2001خارجي، الذي بدأ العمكل بكه عكام 

بتشكككيل لجككان مكافحككة الفقككر علككى مسككتوى المحافظككات. لكككن كككل هككذا توقككف، أو األدق لككم تمككارس هككذه 
تى اآلن. وربما يعاد العمل على بلورة سياسات مكافحة الفقر من نقطة أخرى غير التكي الهيئات عملها ح

 بلغها المشروع السابق، وهذا يتعلق بالفلسفة التي يحملها الممول الجديد، أو توجهاته.
 

: يعبر النمط الثاني عن جملة المشاريع التي جرى توقفها في مراحلها األولى، أو لم أما النمط الثال 
اشر عملها، رغم تضمينها في خطط السلطة الوطنية الفلسطينية. مثل صندوق التشغيل، وقانون تب

                                                      
حة الفقر في فلسطين" وفقا لقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في أواخر كانون الثاني من تتشكل "الهيئة الوطنية لمكاف  143

تصاد رأة واالقمن األطراف التالية؛ وزير التخطيط رئيسا، وعضوية وزارات المالية والحكم المحلي وشؤون الم 2005العام 

ة نمية وإعاديني للتمركزي لإلحصاء الفلسطيني والمجلس الفلسطالوطني والصحة والزراعة والتربية والتعليم العالي والجهاز ال

المجلس لسطين وفاإلعمار وشبكة المنظمات غير الحكومية واالتحاد العام للجمعيات الخيرية واالتحاد العام لنقابات عمال 

 التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص. 
 طينية. مصدر سبق ذكره.جميل هالل، حال شبكات األمان االجتماعي في األراضي الفلس 144
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جاء قانون التأمينات االجتماعية. ثمرة لجهود مجتمعية متعددة، توجت بإقرار التأمينات االجتماعية. فقد 
مشروع عند هذا القانون، وتشكيل مؤسسة التأمينات االجتماعية، وتسمية مجلس إدارتها. لكن توقف ال

الحد، وجرى تجميد القانون، بمرسوم رئاسي بدواعي عدم توفر موارد ماليه له. رغم أن بناء مؤسسة 
تأمينات اجتماعية وتطبيق القانون شرطان ضروريان إلحداث تغير مهم في أوضاع سوق العمل 

جري اآلن البحث وظروف العمل في القطاع الخاص. وتوفر درجة من األمان للعاملين وعائالتهم. وي
عن صياغة قانون بديل. وقد تضمنت الخطة متوسطة المدى برنامج إطالق مؤسسة التأمينات 

 .2006-2005ماليين دوالر للعامين  3االجتماعية، وطالبت ب

 
أما صندوق التشغيل فكان برعاية منظمة العمل الدولية، التي أعدت دراسة جدوى له. ورصدت له مبلغ 

 : 145ة في األعمال التأسيسية. وتمثلت أهدافه فيمليون دوالر مساهم
 ية عم تنمتامين الموارد المالية والمتخصصة وطنيا ودوليا لتعزيز نمو راس المال االجتماعي ود

 القطاع الخاص في فلسطين.

 ماعية استحداث مشاريع مختلفة ومتنوعة لإلنتاج والخدمات بهدف توفير فرص عمل للفئات االجت
 األكثر انكشافا.

 مية.اإلقليوالرتقاء بمهارات القوى العاملة بهدف زيادة قدرتها التنافسية في األسواق المحلية ا 
 .تحسين القدرات التقنية والمؤسسية للمنظمات المحلية 
 

يئاته كيل هلكن لم يباشر الصندوق عمله، بالرغم من إعداد نظام خاص له مقر من مجلس الوزراء، وتش
ة ي المرحلفلعمل إلنتاج الثالث، باإلضافة إلى المنظمات األهلية. وتوقف االقيادية التي تمثل أطراف ا

 اتية. ، ومن الواضح أن أسباب اإلخفاق في إنجاز المرحلة األولى ذ2005التأسيسية منذ العام 

 
ة سطينيمن جانب آخر كان هذا البرنامج من البرامج ذات األولوية القصوى في خطة التنمية الفل

 مليون دوالر. 90، واقترحت موازنة له بقيمة تفوق 2007-2005متوسطة المدى 

 المتابعة والمراقبة -2

 
مككن الصككعب العثككور علككى وثيقككة تقككيم مككا وصككلت إليككه البككرامج السككابقة، أو تقككيم أثرهككا وفككق معككايير 
 موضوعية، مستمدة من فلسفة البرنامج نفسه، أو من التوجه السياساتي العام للسكلطة إن وجكد. ومكا نجكده
تقارير تصدر عن عمل الوزارات والهيئات، وهي ذات طكابع دعكائي، ترككز علكى إنجكازات الكوزارة أو 

. وهي تحمل عنوان إنجازات وزارة كذا في غالبيكة األحيكان. وفكي أفضكل األحكوال قكد تتضكمن 146الهيئة
ع التقككارير العقبككات التككي واجهككت الككوزارة أو الهيئككة خككالل الفتككرة التككي يغطيهككا التقريككر. ومككن خككالل تتبكك

الصككادرة عككن وزارات مهمككة كالتربيككة والتعلككيم، والشككؤون االجتماعيككة. يالحككظ أن هنككاك غيككاب لثقافككة 
التعاطي مع التقارير الدورية التي تسمح للمكواطن بكالتعرف علكى اتجاهكات العمكل، والتعكرف علكى تقيكيم 

مسككاءلة ذوي العالقككة حككول حجككم االنجككاز أو اإلخفككاق. وبالتككالي غيككاب مككا يمكككن أن  يسككمح للمككواطنين ب
 أدائهم في الفترة السابقة. 

 
وهذا ما تشير له وزارة التربية والتعليم العالي في مراجعتها لتجربتها في الخطة الخمسية األولى. حيث 

 مستوى على سواء ، وموثقة مكتوبة دورية بصورة الواقع تشخيص ثقافة وجود أكدت على عدم
                                                      

محمد غضية، الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية بين الطموح والواقع. ورقة مقدمة إلى مؤتمر الوطني للتشغيل،  145

 .2005. رام اله: وزارة العمل الفلسطينية، 27-28/12/2005
 .لعالج بالخارج برغم من الحصار المفروض عليهاوزارة الصحة تستمر بتقديم خدمة افيما يلي نموذج لهذه التقارير:   146

استمرت وزارة الصحة بتقديم خدماتها الصحية للمرضي بالرغم من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وخاصة في مجال 

لحاالت شيكل حيث بلغ إجمالي ا 4,231,292العالج التخصصي )العالج بالخارج( حيث بلغت التكلفة التقديرية لهذه التحويالت 

حالة تم تحويلها للعالج خارج المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سواء داخل الوطن أو داخل الخط األخضر  481المحولة للخارج 

. وتتابع فقرات التقرير استعراض انجازات 22/11/2006وخارج الوطن مصر واألردن منذ بداية الشهر الحالي نوفمبر وحتى 

ء هذا التقرير في مجال السجال مع الذين شككوا في نجاح الوزارة على االضطالع بمسؤولياتها. نقال عن الوزارة في هذا المجال. وجا

  www.moh.gov.psالصفحة االلكترونية لوزارة الصحة 

http://www.moh.gov.ps/
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 كبير حد إلى صعب الذي األمر الوظيفية، المستويات جميع وفي ، الميدان مستوى أو على الوزارة
 .147النوعي الجانب في خاصة خلت، سنوات لخمس الواقع رصد فريق التشخيص على

 
رة نقلة ية عشوقد أظهرت تقارير االنجاز السنوي لوزارات السلطة للعام األول من عمل الحكومة الثان

ا تي حددتهاف الها وعملها خالل السنة السابقة مقارنة باألهدنوعية في هذا المجال، حيث قيمت انجازات

قليد . وفي حال تحول هذه التقارير إلى ت2010-2008هذه الوزارات في خطة اإلصالح والتنمية 

قى من جة أردوري، فإنها تسمح برؤية تراكم االنجاز ورصده. وفي هذه الحالة يمكن االنتقال غلى در
تماعية االج من خالل تطوير معايير رئيسية مستندة إلى فلسفة السياسات حيث تطوير نوعية التقارير،

 الكلية. 
 

أما بالنسبة للخطط الوطنية فقد أظهرت تحسسا لضرورة وجود نظام متابعة، ومعايير ومؤشرات 

( 2003-1999و 1998-200. وإن كان حضور هذا الوعي في الخطتين األولى والثانية )148لذلك

ورا لمتابعة الخطة من خالل تحديد مهام كل من وزارة التخطيط، ووزارة المالية ضعيفا. فقد قدمت تص
 في متابعة تنفيذ هذه المشاريع، واألدق متابعة تدفق التمويل لهذه المشاريع. 

 

فقد تحسست أهمية وجود المراقبة والمتابعة. وذكرت  2007-2005أما خطة التنمية متوسطة المدى 

ة على المراقبة فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ستكون أقل قدرة على: التأكد أنه " من دون قدرة بنيوي
من أن التزامات المانحين تنفذ بشكل ينسجم مع األولويات التي حددتها السلطة، والتأثير والمساعدة على 

طيط المبالغ التي تم التعهد بها والتي تم صرفها، واستخالص الدروس من أجل التخ نتخفيف الفوارق بي
 .149المستقبلي"

 
إلى  تحتاجووتؤكد الخطة على أن مراقبة التنفيذ هي عملية حديثة في السلطة الوطنية الفلسطينية، 

ع أخرا، ومدأ متمقاربات الختيار النظام المناسب. أي أن االهتمام بتطوير نظام للمراقبة والمتابعة ب

 . 2007-2005الخطة متوسطة المدى 

 

إنشاء نظكام خطوة أخرى لألمام من خالل طرحها مشروع  2008-2006ام وخطت خطة التنمية لألعو

رقابي لخطة التنمية متوسطة المكدى. واعتبكرت هكذه المسكاهمة تطكويرا فكي عمليكة التخطكيط فكي السكلطة 
إنشاء نظام رقابي لمتابعة وتقييم خطكة التنميكة متوسكطة المكدى مكن الوطنية الفلسطينية. وترى الخطة أن 

رية فككي عمليككة متابعككة وتقككويم تنفيككذ الخطككة واتخككاذ القككرارات التنفيذيككة أو السياسككاتية العناصككر الضككرو
الضككرورية لتصككحيح أو تعككديل مسككارها فككي أبكككر وقككت ممكككن، مواكبككة بككذلك المسككتجدات أو المتغيككرات 

ي المحكيط المختلفة سواء في البيئة التنموية الفلسطينية الداخلية )السياسية واالقتصادية واالجتماعية( أو فك
الخارجي العام ومحددة مدى تأثر الخطة بهكا والتكأثير عليهكا. كمكا سيسكاعد هككذا نظكام عنكد إنشكاءه علكى 

                                                      
 .2007وزارة التربية والتعليم العالي، تشخيص الواقع التربوي. رام هللا،   147
العادة لم تتضمن الخطط القطاعية السابقة معايير أو مؤشرات لتقييم االنجاز. وهذا يضعف من قدرة القائمين على تنفيذ في   148

ول خطتها حلعالي ومتابعة هذه الخطط على ضبط االنحراف في التنفيذ عن أهداف الخطة. وهذا ما قررته وزارة التربية والتعليم ا
 األهداف عن كبيرة فاتانحرا حدثت فقد بالتالي وتقييم، ومتابعة أدوات تنفيذ إلى األولى الخمسية ةالخط الخمسية األولى. فقد افتقرت

 تحديات لقتخ اإلشكالية هذه الواقع. عن االنحرافات وتصحيح لألهداف تقييم ةوإعاد مراجعة سنوية، تتم لم كذلك وضعته. التي
ب تقرير تقييمي وتؤكد الوزارة أن غيا .وضعتها التي األهداف على بناء األولى الخطة أنجزته وما الواقع تشخيص مجال في كبيرة

اعية ط القطللخطة الخمسية األولى كان أحد معوقات بناء الخطة الالحقة. وخطة وزارة الصحة كانت األنضج من مقارنة بالخط
 األخرى.

صالح والتنمية فإنهما تتقاطعان مع خطة اإل 2010-2008أما الخطة الخمسية الثانية، وخطة وزارة الصحة اإلستراتيجية لألعوام 

تقرير  إصدار ، وتتضمنان مؤشرات لقياس االنجاز، هي تقريبا، نفسها المؤشرات الموجودة في الخطة العامة. كما أن2008-2010

 عمل الوزارة السنوي بني على متابعة انجاز الوزارة باالعتماد على المؤشرات التي تضمنتها الخطة.
 .0052، رام هللا، 2007-2005وزارة التخطيط الفلسطينية، خطة التنمية متوسطة المدى  -ة الوطنية الفلسطينية السلط  149
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التعرف على مكدى تحقيكق األهكداف التنمويكة المعلنكة علكى المكدى المتوسكط والبعيكد، وككذلك علكى توثيكق 
 ة للخطة وتحديثهاالتجربة واستخالص العبر والتعلم منها من أجل المراجعة الدورية السنوي

 
وربطككت الخطككة النظككام الرقككابي بأهككداف متفككق عليهككا واضككحة ومعرفككة بدقككة، مقرونككة بمجموعككة مككن 

سككاً ، والتككي تككوفر بككدورها أسابموضككوعية اقياسككهو ايمكككن التحقككق منهككالمؤشككرات العمليككة والمحككددة و
وطنيكة فكي ضكمنته الخطكة الموضوعياً للقيام بعمليتي المتابعة والتقيكيم.  وتحسسكت الخطكة محدوديكة مكا ت

يكة ، وأكدت على ضرورة تطويره من خالل بلورة مجموعة من المؤشكرات الوطنيكة والقطاعلهذا المجا
 . تساعد على مراقبة تنفيذ الخطة ومدى تحقيقها ألهدافهاسالتي 

 
بعككة وحككددت الخطككة وبشكككل مبككدأي المكونككات الرئيسككة لهككذا اإلطككار بمككا يلككي: متابعككة المككدخالت، ومتا

لشككمولية  المخرجككات، وتحديككد النتككائج، وتقيككيم األثككر، ومراقبككة المتغيككرات فككي المحككيط التنمككوي. ونظككراً 
ي وطنككي الخطكة المتوسككطة المككدى وتعككدد وتككداخل الجهككات المنفككذة والمتابعككة لهككا، فككإن إنجككاز نظككام رقككاب

 شامل يستوجب درجة عالية من التنسيق وتضافر الجهود بين األطراف المعنية، 
مكل يتكألف المختصة لتطكوير نظكام متكاالخطة إلى أن تعمل دائرة المتابعة بالتعاون مع الوزارات  ودعت

 مبدئيا من العناصر التالية:
  إطار للمؤشرات على المستويات المختلفة 
  نظام متابعة وتقييم دائم 
 قاعدة معلومات خاصة لمتابعة أهداف الخطة المتوسطة المدى وأهدف األلفية للتنمية 
 اجعة سنوية لجميع السياسات المنفذةمر 
 

 :يتمخض عنهودعت الخطة إلى إدخال المعلومات الخاصة بالرقابة إلى نظام مراجعة سنوي. 
 .تقرير سنوي عن خطة التنمية المتوسطة المدى 
  .تقرير سنوي عن التقدم الذي تم إحرازه بخصوص األهداف األلفية للتنمية 
 150تحديد المواضيع الموجب التطرق إليها في العام القادمورشة عمل لمراجعة هذه التقارير و . 

 المتابعكة لكن بقيت هذه الخطة على الرف بسبب التغيير الحكومي، واستالم حماس السلطة. ولم تر دائرة
 النور حتى اآلن.

 

فقد تضمنت مؤشرات قطاعية لقياس األداء. وهذا تطور  2010-2008أما خطة اإلصالح والتنمية 

افتقرت الخطط السابقة التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلطار خاص بتقييم مؤشرات "مهم. فقد 
وقد تسبب ذلك في عدم التركيز على الرقابة  األداء واألهداف المرتبطة بالموارد المخصصة لها. 

األموال التي وتقييم األداء المؤسساتي للتأكد من أن اإلنفاق يحقق النتائج المرجّوة ويضفي القيمة على 
 "151يجري صرفها.

 
 مكة لمتابعكةوزارتكا التخطكيط والماليكة إلعكداد اآلليكات الالزوتحدثت الخطة عن القيكام بترتيبكات مكن قبكل 

زارة و وككذلك قامكت  النفقات وإدارة األداء تحت إشراف لجنة توجيهية وزارية يرأسها رئكيس الكوزراء.
ء إنشكاومهكا، يكذ خطكة اإلصكالح والتنميكة الفلسكطينية وتقييإعداد ترتيبات مؤسساتية لمراقبكة تنفبالتخطيط 

  ددة.هكداف المحكقاعدة بيانات إلكترونية للرقابة والتقييم من أجل الشروع فكي متابعكة التقكدم فكي تحقيكق األ
رككزي والجهكاز الم ،مكع وزارة الماليكة 2008عكام الوباإلضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة التخطكيط خكالل 

أتي ،سكيجري العمكل علكى إعكداد تقكارير دوريكة مكن قبكل الكوزارات حكول األداء. وتكلإلحصاء الفلسطيني
 تقارير الوزارات المختلفة في هذا السياق.

 
وبصورة عامة فإن عملية مراقبة األداء في السلطة الوطنية وفق مؤشرات واضحة ويمكن قياسها 

طلع بهذه المهمة بالتعاون مع ممارسة حديثة، وتحتاج إلى ترسيخ. وربما تحتاج إلى جهة مؤسسية تض

                                                      
 .0520، رام هللا، 2008-2006وزارة التخطيط الفلسطينية، خطة التنمية متوسطة المدى  -السلطة الوطنية الفلسطينية  150
 .0072رام هللا،  لسطينية، بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم واالزدهار،وزارة التخطيط الف -السلطة الوطنية الفلسطينية  151
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الوزارات المختصة. أما بالنسبة للمؤشرات فهي تحتاج إلى تطوير باتجاهين: األول: بناء مؤشرات أداء 
، وبروحية ما جرى عرضه لوطنية )عبر قطاعية(، تعكس واقع االنجاز أو اإلخفاق في هذا المجا

الثاني: تطوير معايير لتقييم الخطة . و2008-2006 ىباالعتماد على خطة التنمية متوسطة المد

وأثرها، وتكون هذه المعايير مشتقة من فلسفة السياسات االجتماعية المتكاملة. وتحديدا مراعاتها للعدالة 
االجتماعية والجغرافية، وحقوق اإلنسان، ومنح الفرص المتساوية للجميع للتمتع بعوائد التنمية 

متها في معالجة أسباب التهميش االجتماعي والفقر والوصول للمصادر.  وكذلك رصد مدى مساه
 والبطالة. وقياس مدى نجاحها في جسر الفجوات التنموية على المستويات المختلفة.

 
ية في ماهيروإذا كان هذا واقع متابعة تنفيذ الخطط الوطنية، فهل يمكن التعويل على المشاركة الج

 مناقشة أداء الحكومة، ومساءلتها؟
 

 من التقييم ةستفادكيفية اال -3
من البديهي أال تسمح عملية التقييم المتواضعة والمحدودة بتوفير تغذية مفيدة للتخطيط المستقبلي، أو أن 

. وباستثناء التقارير 152تكون ذات جدوى في تصحيح أية انحرافات قد تنشأ خالل عملية تنفيذ الخطة
ها خالل العام األول من عمل حكومة تسيير المختلفة هذا العام حول انجازات تالتي قدمتها الوزارا

األعمال، فإن التقارير السابقة غير مفيدة على هذا الصعيد. فهي تفتقر إلى مؤشرات ومعايير محددة 
تسمح لها بالحكم على درجة االنجاز أو اإلخفاق، أو تسمح لها بالكشف عن اإلخفاقات. أما التقارير 

عليتها في هذا المجال، أو مدى استخدامها في مجال تحديد الحالية فمن المبكر الحكم على مدى فا
 الفجوات وتطوير السياسات.

 
ها ما فيبمن جانب آخر ال توجد تجارب مسجلة لمشاركة شعبية في متابعة أو مناقشة خطط الحكومة، 

ي، ماهيراعل جالخطة الحالية. فلم يثر تطبيقا نقاشا، وحتى تقارير الوزارات حول أدائها مرت دون تف
 وال حتى نخبوي. 

 
، المباشر تقطابوربما كان االستقطاب السياسي حائال أمام إثارة مثل هذه الحوارات. من خالل أثر االس
، لمجتمعيةاضايا الذي يعبر عن نفسه في إعطاء األولوية للمظاهر السياسية لهذا االستقطاب، وإهمال الق

ء م أداتعطيل المجلس التشريعي، الذي اتس وقضايا األداء الحكومي. كما أن االستقطاب أدى إلى
يني لفلسطأعضائه بالضعف الشديد في مجال مساءلة ومحاسبة الحكومة. ما أدى إلى إفقاد المجتمع ا

 منبرا يعول عليه في استقطاب حوار مجتمعي حول أداء الحكومة. 
 

يذ، لتنفي متابعة اف ةوتتحمل السلطة مسؤولية مباشرة عن ضعف المشاركة الجماهيرية، والمؤسساتي
أساليب رها بوفي مساءلة السلطة عن أدائها. وتتمثل مسؤوليتها في توفيرها البيانات المناسبة، ونش

داء تسمح بوضعها بين يدي الجمهور الواسع. بحيث تمكن الجمهور والمؤسسات من الحكم على األ
 ا. الحكومي، وتسمح باستخدامها في مساءلة الحكومة، ووزاراتها ومحاسبته

 
والواقع أن سلبية الجمهور في مجال متابعة ومساءلة الحكومة يعكس موقفا ضمنيا يرى في الحكومة 
مقدم خدمة، ويرى في نفسه زبون، أي ال يرى في نفسه مواطنا له حقوق وعليه واجبات من جهة، 

. وهذا ويرى في السلطة طرفا آخر، يتعامل معه بحساسية، ويحمل لها تقييما سلبيا من جهة أخرى
يظهر بوضوح في نتائج استطالعات الرأي. فدائما تسجل مؤسسات السلطة التنفيذية نسب مرتفعة في 

 .153التقييم السلبي، ودائما تسجل معدالت ثقة متدنية مقارنة بالمؤسسات المجتمعية األخرى

                                                      
وهذا ما أثارته وزارة التربية والتعليم العالي في مراجعتها للخطة الخمسية األولى. حيث أدى غياب تقييم الخطة السابقة على إثارة   152

جال لمهمة في ماشكاالت كما شكل غياب مؤشرات ومعايير التقييم أحد اإلمتاعب أمام رصد الواقع الحالي تمهيدا لبناء الخطة الجديدة. 

 (.2007رام هللا،  تقييم أداء الوزارة في تطبيق الخطة األولى )راجع: وزارة التربية والتعليم العالي، تشخيص الواقع التربوي.
% من المستطلعين أن 70على سبيل المثال يرى  راجع استطالعات الرأي لبرنامج دراسات التنمية، واستطالع أمان حول الفساد.  153

ة )برنامج دراسات % أن الفساد منتشر في الوزارات والمكاتب الحكومي80الفساد منتشر في مؤسسات السلطة التنفيذية، ويرى حوالي 

 (.2004التنمية، فلسطين: تقرير التنمية البشرية. رام هللا، 
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ها، ومن الطبيعي أن تثار مساهمة اإلعالم في هذا المجال، ودوره في توفير المعلومات ونشر

ال  ءلة. لكنالمساواستقطاب المتابعة والمناقشة لألداء الحكومي، أي أن يصبح اإلعالم منبرا للمتابعة و
ما ألية. توجد دراسات حول مساهمة اإلعالم في هذا الجانب، أو رصد معوقات اضطالعه بهذه المسؤو

صالح لهنية وتضحيته بالماالنطباع العام فيشير إلى انزالق اإلعالم في معركة االستقطاب السياسي، 
وايات. ق الرالتحول إلى بوق فج لتبرير سلوكيات الموالين، وفضح الخصوم، حتى لو أقتضى األمر تلفي

 وبالتالي ال يوجد مكان النشغال اإلعالم المحلي بقضايا األداء الحكومي.

 العوامل التي تعرقل التنفيذ بشكل سليم -3

 

طيط ة بين تخلكبيرامن إبراز العوامل الرئيسية المسئولة عن الفجوة  وقبل االنتهاء من هذا القسم، ال بد
تاللية، االح البرامج وتنفيذها. وتتمحور هذه العوامل حول المواضيع التالية: التمويل، واإلجراءات

 والضعف المؤسسي والفساد، واالنقسام السياسي.
 

 ح لخططهاالمتا على التنبؤ بحجم التمويلفبالنسبة للتمويل تفتقد السلطة الوطنية الفلسطينية القدرة 
تعهدات  ة بينوبرامجها، حتى بعد تعهد المانحين بتمويل برنامج أو مشروع ما، فالفجوة ما زالت كبير

يرة، سألة متغهذه مالمانحين وما يحولونه فعال. وأيضا ال يمكنها التنبؤ بوتيرة هذا الدعم واتجاهاته، ف
من جهة وحين، فمن جهة الموازنة التطويرية بالكامل ممولة من المان وال تستطيع السلطة التحكم بها.

و لسطيني أع الفأخرى لهؤالء المانحين أجندتهم الخاصة التي ال تتقاطع، بالضرورة، مع أولويات المجتم
التقدم دعمها ب رتباطالسلطة الوطنية الفلسطينية. وال تخفي الدول المانحة الطابع السياسي لمساعداتها، وا
، أو لفلسطينيصاد افي العملية السياسية، وال يرد في أولوياتها تعزيز القدرة الذاتية للسلطة، أو االقت

ج رهنا لبرامتقليص اعتماد االقتصاد والمجتمع الفلسطينيان على الدعم الخارجي. لذلك يبقى تنفيذ ا
 عامل الحاسم.بالتحوالت في توجهات المانحين، وبحجم التمويل الذي يقدمونه. وهذا هو ال

 
وبالتوازي مع ضعف السيطرة على مصادر تمويل البرامج، تضعف اإلجراءات اإلسرائيلية اليومية من 
قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ مهامها، وتقلل من قدرتها على تحسين إدارتها لبرامجها 

لحواجز، ومنع التجول، وتخريب ومشاريعها. ويتجاوز تأثير عقبات االحتالل العوائق المادية مثل: ا
. فهي تملك مفتاح الموافقة على 154مباشر للمشاريع والبرامج، وإعاقة الموظفين عن القيام بأعمالهم

المشاريع المخصصة للمناطق المصنفة ج، ومشاريع القدس واألغوار، والدول المانحة تتجاوب مع 
ج والمشاريع الموجهة للمناطق أ وب. بعين االعتبار حتى في البرام هالموقف اإلسرائيلي، وتأخذ

باالضافة إلى ذلك فإن إجراءات االحتالل تساهم في إضعاف البناء المؤسسي ألجهزة السلطة من جهة، 
وتبهت صورتها لدى الجمهور الفلسطيني من جهة ثانية، ويضعف من قدرتها على االضطالع بمهامها 

 من جهة ثالثة. 
 

داء المؤسساتي، وانتشار الفساد في مؤسسات السلطة يساهمان في وعلى الصعيد الذاتي فإن ضعف األ
خلق الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، أو يساهمان في التنفيذ المشوه للبرامج والمشاريع. وهناك بعض 
المشاريع تتحمل السلطة المسؤولية عن عدم تنفيذها بالرغم من توفر التمويل أو جزء منه، مثل صندوق 

ى استعراض تجربته في الصفحات السابقة. فرغم رصد منظمة العمل الدولية لموازنة التشغيل الذي جر
إطالقه إال أن العمل به لم يبدأ بعد. وتحدث أحد المسئولين عن انقضاء عام على بعض المشاريع التي 

. ومن الجدير بالذكر أن 155رصدت لها األموال دون أن تنفذ، وعزا ذلك إلى حداثة مؤسسات السلطة
طة عجزت حتى اآلن عن معالجة قضايا فساد كبيرة تتمحور حول سوء استخدام السلطة وتبديد السل

                                                      
 09على قطاع غزة العمل في المشاريع التنويه، ومنها مشاريع األنروا البالغة نحو  على سبيل المثال شل الحصار اإلسرائيلي   154

  (.2008مليون دوالر، وعزت األنروا توقف مشاريعها إلى عدم توفر المواد األولية )األنروا، النداء العاجل 

. القدس: الملتقى الفكري 26/2/1998ة بتاريخ فخري التركمان وآخرون، ندوة خطة التنمية الثالثية: وقائع الندوة الخاصة المنعقد  155

 العربي.
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. ويمتد 156المال العام، وبعضها سرقة مباشرة للمال العام، بالرغم من إصدار تقارير حول بعضها
التأثير السلبي للفساد من مرحلة التوظيف التي ينتج عنها ضعف مؤسسي، ونمو لمصالح فئوية تضعف 

و تشلل عمل المؤسسة، وإلى المحاباة في تقديم الخدمة. ومن المنطقي أن يترتب على ذلك تشويه أ
 ترجمة الخطط إلى برامج، وأحيانا شللها.

 
كل ب، بشوجاء االنقسام السياسي العمودي بين فتح وحماس ليعمق من مشكلة تنفيذ الخطط، فقد تسب

ل، أو وذلك من خالل فقدان التواصل مع الممومباشر، في توقف برامج ومشاريع كليا أو جزئيا. 
ي ظل ا. وفاستشراء نزعة إقصاء اآلخر، واستخدام هذه البرامج في الصراع السياسي، والتشويش عليه

د من جم العدين تترأاالنقسام السياسي الحالي ومن البديهي أنه ال يمكن للحكومة الفلسطينية في رام هللا 
ك مرهون ة هناحتى لو توفر تمويال لذلك. واستمرار تنفيذ برامج معين مشاريع خطتها إلى واقع في غزة

 بموافقة ما من الحكومة المقالة في غزة، أو غض طرف األخيرة عنها. 
 

 ملخص
حلقة هي الوتتسم المشاركة المجتمعية والمؤسساتية في مرحلتي التنفيذ والمتابعة بالضعف الشديد، 

ل عمالتخطيط المختلفة. رغم التطور الملموس في أداء األضعف في مجال المشاركة في مراحل 
خاصة في  السلطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها وهيئاتها، في مجال استخدام التخطيط في عملها،

العمل  عمل، إلىية للالسنتين األخيرتين. وبصورة عامة تم االنتقال تدريجيا من االرتجالية واإلدارة اليوم
تنبثق  االستراتيجي؛ أي العمل وفق رؤية تترجم في غايات وأهداف واضحة،وفق متطلبات التخطيط 

 تخدم منها إستراتيجية منسجمة مع هذه األهداف والغايات. والسعي نحو بلورة سياسات متكاملة
 االستراتيجيات العامة، وفي األخير ترجمة ذلك في برامج ومشاريع وأنشطة. 

 
لطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها وهيئاتها، خاصة في مجال لكن هذا التحول في العمل التنموي للس

التنفيذ متذبذب، وغير منهجي، ويخضع وتيرة التقدم فيه إلى عوامل ذاتية تتعلق بمأسسة العمل ومراكمة 
. وعوامل موضوعية تتعلق بضعف الموارد، والتغير في فلسفات عمل الجهات الممولة، 157الخبرة

 بيئة العامة التي تعمل هذه الوزارات في ظلها.واالحتالل وإجراءاته، وال
 

، على عالقةوتشير الفجوات في هذا لمجال إلى ضعف مأسسة التنسيق والتعاون ما بين األطراف ذات ال
نفيذ ي التالمستوى القطاعي، وغياب مثل هذا الجسم على المستوى الوطني. وهذا يجعل من التنسيق ف

 هيرية فيالجماؤية عامة تستند إلى أولوية المشاركة المؤسساتية واستجابة للوضع القائم، وليس ضمن ر
 مجال التنفيذ والمتابعة. 

 
، وقياس ألداءومن جهة أخرى تفتقر خطط التنمية الفلسطينية إلى معايير وطنية )عبر قطاعية( لقياس ا

داء لألأثر البرامج المنفذة. فما هو موجود في إطار خطة اإلصالح والتنمية مؤشرات قطاعية 
ية، وفي لتنموالحكومي. لكنها ال تفيد في مجال تقييم كفاءاتها وفاعليتها في مجال تقليص الفجوات ا

 تحقيق األسس التي تقوم عليها السياسات االجتماعية المتكاملة. 
 

وهذا يقترض وجود جسم مؤسسي وظيفته تطوير المؤشرات والمعايير، وقياس األداء بشكل دوري. بما 
لجة االنحرافات، والتأكد من أن البرامج المنفذة تحقق األهداف العامة المتوخاة منها. وتسمح يسمح بمعا

بوضع البيانات أمام المعنيين، وأمام الجمهور الواسع. وتسمح بالتالي بانخراط الجمهور من خالل 

                                                      
(، والذي تبعه تقرير عن المجلس التشريعي أكد فيه 2007)األول واألخير حتى العام  1998مثل تقرير لجنة الرقابة العامة عام   156

لمجلس اويت من أعلق الملف بتصوقائع التقرير األول الرئيسية، وشكل الرئيس الفلسطيني في حينه لجنة لمتابعة التقرير، وقد 
ذي ي العام الالمدع التشريعي، بينما لم تنشر وقائع لجنة التحقيق الرئاسية. وفي المحصلة لم يساءل أحد. كذلك الحال مع تصريحات

ر لك لم ينششخصية(، وبالرغم من ذ 30تحدث عن وجود حاالت تبديد مال عام وسرقات من قبل عدد من المسئولين )تجاوز عددهم 

 شيء عن نتائج المالحقة القضائية لهؤالء.
فعلى سبيل المثال أفاد أحد المسئولين الذين قابلناهم أن األولويات في وزارته تتغير بتغير الوزير، كما أن العالقة مع الممولين لها   157

 ينطبق على لتوصيفلممول. وهذا ابعد شخصي في أحيان كثيرة. وعليه فإن تغير الوزير قد يعني تغيرا في درجة سالسة العالقة مع ا
 معظم الوزارات.
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في مجال  مؤسساتهم المختلفة في الحوار الوطني حول هذه الخطط، ونتائجها. خاصة وأنه توجد مشكلة
حفظ الذاكرة المؤسساتية، وفي مجال توثيق التجربة السابقة. وواجهتنا هذه المشكلة بصورة مكثفة في 

 مجال رصد التنفيذ وتقييم هذه البرامج. 
 

 تقييمومن جانب آخر فإن هناك تحسس لدى الخطط الوطنية لضرورة إيجاد آليات لمتابعة الخطة و
ذا . هها في مناسبة، وهذا يعتبر من عوامل القوةا التي يعول عليتنفيذها، وتطوير معايير ومؤشرات 

 .فاالهتمام بحد ذاته يسمح بتدحرج كرة ثلج تطوير آليات التنفيذ، والمتابعة والمراقبة
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 ملخص وتوصيات ومبادئ توجيهية عامة

 لصن  السياسات االجتماعية المتكاملة في فلسطين 

 

 

 ملخص ألهم النتائج -1

ينية مكن الدراسة في تقييم تجربكة رسكم السياسكات وبنكاء الخطكط فكي السكلطة الوطنيكة الفلسكط انطلقت هذه
عي واالجتمكا فلسفة ومبادئ السياسات االجتماعية المتكاملة. آخذين بعكين االعتبكار أن الواقكع االقتصكادي

عكد ارد، لم يالموفي األراضي الفلسطينية المحتلة المتسم بالتعقيد الكبير، واالنكشاف، والتشرذم، وضعف 
اتجكاه بمفيدا معه االرتجالية، والتسرع في رسم الخطط والسياسكات. فهكو يفكرض التعامكل المنهجكي معكه 
شكاركة تطوير سياسات تعمل كآليات لبناء توافق مجتمعي، تفضي إلى بنكاء عقكد إجتمكاعي يقكوم علكى الم

 الواسعة.
 

نمويكككة جربكككة الفلسكككطينية فكككي رسكككم الخطكككط التوتمثلكككت المعكككايير المرجعيكككة األساسكككية العامكككة لتقيكككيم الت
دت علككى والسياسككات االجتماعيككة منككذ نشككوء السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية فككي الغايككات األساسككية التككي أككك

ايير سكي، والمعكتحقيقها وثيقة االستقالل الفلسطينية، وميثكاق منظمكة التحريكر الفلسكطينية، والقكانون األسا
لكى علمرجعيكات موااثيق واعالنات القمم الدوليكة. وقكد أجمعكت كافكة هكذه ااإلنسانية التي نادت بتحقيقها ال

اهيم ضرورة اإلنطالق من مفكاهيم المسكاواة والعكدل واإلنصكاف وتككافوءالفرص. وال شكك بكأن هكذه المفك
ى ي أوشكك علكاإلنسانية هي األساس التي يمكن أن تعيد بناء العقد االجتماعي في المجتمع الفلسكطيني الكذ

ذم فككي ظككل االنقسككام السياسككي والجغرافككي بككين الضككفة الغربيككة وقطككاع غككزة، وفككي ظككل التشككراإلنهيككار 
وطني االجتمككاعي وإنهيككار القككيم والمعككايير االجتماعيككة العامككة والككذي أصككبح يهككدد بفشككل المشككروع الكك

 الفلسطيني وكل ما يرتبط به من محاوالت تنموية ومحاوالت اإلصالح وبناء المؤسسات.
 

سم تخطيط ورال ال، اعتمد هذا التقرير على المحاور التالية في تقييم خبرة السلطة في مجفي هذا السياق
 السياسات:

ات محور مضامين هذه الخطط والسياسات والرؤية الموجهة لها: وتنطلق الرؤية في السياس -1

اس ة على أسعيتمااالجتماعية المتكاملة من مبدأ العدالة االجتماعية بين كافة المواطنين والفئات االج
نمية حقوق المواطنة. وهي تحدد التوجهات واألهداف االجتماعية المرجو تحقيقها في إطار الت

 االقتصادية. والتكامل بين السياسات المختلفة.
 لتنموية،خطط امحور بناء وإقرار هذه السياسات، والتأكيد على التوافق التشاركي في ذلك: بناء ال -2

نين لمواطاسات وبرامج، من خالل التوافق المجتمعي القائم على مشاركة ابما تشمله من أهداف وسي
 أفرادا وجماعات، لضمان تمثيل احتياجاتهم ومصالحهم وتوجهاتهم بشكل سليم. 

 ن مباديءلقة ممحور التنفيذ: تقديم الخدمات يتم في إطار متكامل مع االعتبارات االقتصادية ومنط -3

عالج تض أن نسان ومنح الفرص بشكل متساوي للجميع.  لذلك من المفترالعدالة االجتماعية وحقوق اإل
ادي القتصاهذه السياسات أسباب التهميش االجتماعي والفقر والبطالة من خالل تعديل كامل للنظام 

 االجتماعي في سياق تحقيق العملية التنموية المرجوة. 
 

 أوال: مضامين الخطط التنموية والسياسات االجتماعية: 
لسكطينية هدت الخطط الوطنية والسياسات االجتماعية التي أعدت رسميا منكذ نشكوء السكلطة الوطنيكة الفش

ة دية الصكرفتطورا تدريجيا في مضامينها. فقد تحولت المنطلقات الفلسفية لها مكن سكيادة النظكرة االقتصكا
الهتمككام ااألخكرى، إلكى التكي تعتبكر أن النمكو االقتصكادي هكو الكفيكل بإحككداث التنميكة فكي كافكة المجكاالت 

وضكاع التدريجي بضرورة التركيز على آليات إعادة توزيع الموارد بما يضكمن مواجهكة التكدهور فكي األ
السكتثمار االجتماعية من جهة، والتركيز علكى االسكتثمار فكي القطاعكات االجتماعيكة المختلفكة فكي إطكار ا

 في الرأسمال البشري من جهة ثانية. 
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حساسكية ، أكثكر شكمولية و 2000موية والسياسات االجتماعية التي أعدت بعكد عكام وقد كانت الخطط التن

ة مككع لمفككاهيم العدالككة االجتماعيككة وقككيم المواطنككة وتسككاوي الفككرص واإلنصككاف وحقككوق اإلنسككان، مقارنكك
ال كثكر امتثكاالخطط التنموية الوطنية التي أعدت فكي بدايكة عهكد السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية. كمكا كانكت أ

لدوليككة مبككاديء والككرؤى التككي جككاءت فككي القككانون األساسككي الفلسككطيني ووثيقككة االسككتقالل والمواثيككق الل
 شرية. اعية والبوالمباديء العامة التي تمخضت عن العديد من القمم العالمية ذات العالقة بالتنمية االجتم

 
ر ما سمي لمتكاملة في إطاوانتقلت هذه الخطط من خطط تقوم أساسا على البرامج غير المتناسقة وغير ا

ونضكجا  بلوائح تسوق موجهة أساسا للجهات المانحة لجمع المساعدات الدوليكة، إلكى خطكط أكثكر اكتمكاال
والتككي  تجمكع بككين االحتياجككات اإلغاثيككة والتوجهككات التنمويككة لتصكل أخيككرا إلككى خطككة اإلصككالح والتنميككة

بنككاء عقككد صككادية واإلصككالحية، بيئككة مالئمككة لشكككلت فككي غاياتهككا وأهككدافها وسياسككاتها االجتماعيككة واالقت
 اجتماعي. 

 
عتمكدت فكي أومن جانب آخر لم تعكس الموازنات العامة األولويات التنموية والسياسات االجتماعية التي 

خطككط الخطككط التنمويككة الوطنيككة بشكككل عككام. فكككان غالبككا مككا يككتم اعتمككاد الموازنككات بمعككزل عككن هككذه ال
ه في خطكة ددة، ودون مشاركة الجهات المعنية والتي اعتمدت الخطط. إال أنوالسياسات واألولويات المح

ككامال اإلصالح والتنمية قد حدث قفزة نحو حل هذه المشكلة، حيكث قكدمت هكذه الخطكة إطكارا شكامال ومت
هكداف الخطط والموازنات التكي تعكّدها الكوزارات والهيئكات بشككل واضكح بالغايكات واألبطت رلإلنفاق و
 . الوطنية

 
عكدم  ورغم التطور المهم على مضامين خطة االصالح والتنميكة، فإنهكا تعكاني مكن ثغكرات مهمكة، منهكا:

لفجكوات اتوفر المشاركة الواسعة في إعدادها إلى رسم خارطكة اجتماعيكة وجغرافيكة )مناطقيكة( لمعالجكة 
فككة. المختل فككي حاجككات المككواطنين، والفككروق فككي الرأسككمال االجتمككاعي والبشككري المتككوفرة فككي المنككاطق

واقتصككرت هككذه الخطككة فككي معالجاتهككا لألوضككاع االجتماعيككة المترديككة علككى محككاور سياسككاتية عامككة 
عيكة ومقترحات لمشكاريع تكم جمعهكا مكن الكوزارات المختلفكة ذات العالقكة ولكم تضكع سياسكات كليكة وقطا

 طارئة ومتوسطة المدى. 
 

 ثانيا: آليات إقرار هذه السياسات:
كة لمشاريجابي في مضامين الخطط والسياسات على آلية إعدادها، وبقي ضعف الم ينعكس التطور اال

ية ي تغطالمجتمعية في مجال إعدادها وإقرارها سمة مالزمة لها. ورغم الحضور الكبير للشركاء ف
و أعيف، ضاالحتياجات المجتمعية الفلسطينية إال أن حضورهم في المراحل المختلفة إلعداد الخطة 

 ن لعبول الخطط الوطنية إلى مجرد خطط للحكومة ووزاراتها، وبالتالي يحرمها ممغيب. وهذا يح
اعي دور في استقطاب حوار مجتمعي حولها، ما يؤسس إلى بناء توافق مجتمعي ما حول عقد إجتم

 فلسطيني.
 

 لاألحوا أفضل أما الشكل للتفاعل مع الشركاء فهو ورش العمل، والمؤتمرات، واللقاءات الثنائية. وفي
يات فر آليكون المنتج لهذه النشاط المشترك إصدار أدبي يتضمن أوراق العمل والنقاشات. وال تتو

لمنابر ياب اغلترجمة هذه الجهود في سياسات فاعلة. وتتمثل نقطة الضعف األساسية في هذا المجال في 
 عي.المجتمالدائمة للحوار بين الشركاء، والتي من خاللها يمكن تطوير آليات بناء التوافق 

 
قطاب أما بالنسبة لدور المجلس التشريعي في هذاالمجال، فهو يتسم بالضعف رغم نجاحه في است

لرقابة في ا مشاركة واسعة في نقاش العديد من القوانين التي أصدرها. لكنه فشل في االضطالع بدوره
ش لنقاللى مناسبة على الحكومة أو مساءلتها. كما أنه لم يستطع أن يحول نقاش موازنة السلطة إ

 المجتمعي الواسع حولها بوصفها الخطة التنفيذية للسلطة للسنة القادمة. 
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ت تمويل ولوياأأما بالنسبة للممول فما زال صاحب الكلمة العليا في مجال التخطيط، وبما فيها تحديد 
يط، لتخطاحل المشاريع. وهذا يترجم إجرائيا من خالل اإلشراف المباشر من قبل الممول على كل مرا
طيط في التخ ومن خالل تقريره في المشاريع التي يمكن تمويلها، وحجم هذا التمويل وشروطه. وما زال
حيث بلخطة االسلطة الوطنية الفلسطينية مسكونا بهاجس التمويل الخارجي، ومحكوما به، ويجري بناء 

 تيسر عملية تسويق مشاريعها لدى المانحين.
  

وير الجمهور بمؤسسات السلطة يشكل أحد المعوقات المهمة في مجال تطوبدون شك فإن ضعف ثقة 
 شاركةتفاعل الجمهور مع الخطط الحكومية على كافة المستويات. ويظهر ذلك، أيضا، في ضعف الم

ة في مشاركوالمؤسساتية في مرحلتي التنفيذ والمتابعة. وهي الحلقة األضعف في مجال ال المجتمعية
 فة. مراحل التخطيط المختل

، على عالقةوتشير الفجوات في هذا لمجال إلى ضعف مأسسة التنسيق والتعاون ما بين األطراف ذات ال
نفيذ ي التالمستوى القطاعي، وغياب مثل هذا الجسم على المستوى الوطني. وهذا يجعل من التنسيق ف

 هيرية فيلجماساتية وااستجابة للوضع القائم، وليس ضمن رؤية عامة تستند إلى أولوية المشاركة المؤس
 مجال التنفيذ والمتابعة. 

 ى معاييرها إلومن مظاهر القصور المهمة في مجال متابعة وتقييم الخطط والسياسات االجتماعية إفتقار
نمية والت وطنية )عبر قطاعية( لقياس األداء، وقياس أثر البرامج المنفذة. وإن خطت خطة اإلصالح

ي مجال فيد فتيرها مؤشرات قطاعية ملموسة لألداء الحكومي. لكنها ال خطوة مهمة في هذااالتجاه بتطو
ليها قوم عتقييم كفاءاتها وفاعليتها في مجال تقليص الفجوات التنموية، وفي تحقيق األسس التي ت

ية اقبة عملية مرالسياسات االجتماعية المتكاملة. كما أنه ال يوجد، حتى اآلن، جهة مؤهلة للقيام بعمل
ن مخطط، وفحص مدى انسجام مخرجاتها مع األهداف التي صممت هذه السياسات والخطط تنفيذ ال

 أجل تحقيقها.

 التوصيات ومبادئ توجيهية عامة -2

 
ويكة ورسكم يقدم هذا القسم بعض المقترحات والتوصيات العامة المستخلصة مكن التجربكة الفلسكطينية التنم

ياسكات ضية. بعض هذه التوصيات مكرتبط بمضكامين السوتنفيذ السياسات االجتماعية خالل السنوات الما
وير االجتماعيككة، وبعضككها اآلخككر مككرتبط بآليككات إنتاجهككا وتنفيككذها.  وال شككك بككأن أيككة مقترحككات لتطكك

سكطينية السياسات االجتماعية في إطار شمولي تككاملي ينبغكي أن يأخكذ بعكين االعتبكار الخصوصكيات الفل
سككتمرار الفلسككطيني، وتحديككدا اسككتمرار االحككتالل اإلسككرائيلي واالتككي تنبككع أساسككا مككن الواقككع السياسككي 

الل . فاسككتمرار االحككت1967الصككراع معككه السككتكمال السككيادة علككى األراضككي الفلسككطينية المحتلككة عككام 

 ية، ويعيككقيعكككس نفسككه علككى كافككة منككاحي الحيككاة االجتماعيككة واالقتصككادية والسياسككية والثقافيككة الفلسككطين
ت تراتيجي متوسككط أو بعيككد المككدى فككي ظككل عككدم االسككتقرار، وفككي ظككل التحككوالإمكانيككة التخطككيط االسكك

ويككة السككريعة والمسككتمرة فككي الوقككائع علككى األرض، وخلككق بيئككة غيككر مالئمككة إلنجككاح المحككاوالت التنم
 الوطنية الشاملة.

 
دئ وال بككد مككن اإلشككارة هنككا، أن المقترحككات المقدمككة فككي هككذا التقريككر ليسككت سككوى خطوطككا عامككة ومبككا

ورسككم  توجيهيككة لصككياغة السياسككات االجتماعيككة الفلسككطينية، حيككث لككم يكككن مككن مهككام هككذا التقريككر إعككداد
ج إلكى نتكائ سياسات اجتماعية في فلسطين. سيتم العمل على رسم السياسات االجتماعية تفصيليا باالسكتناد

تؤخكذ لجيهيكة عامكة هذا التقرير في المرحلة الالحقة مكن المشكروع. لكذلك نقكدم هنكا توصكيات ومبكادئ تو
 بعين االعتبار في المرحلة القادمة وتتمثل أهمها فيما يلي:
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ورة عليهم بضلروالعمل على إعادة ثقة المواطنين بجدوى العمل التنموي في ظلل االحلتالل، وتعزيلز  -أ
 لفرص.إعادة بناء العقد االجتماعي انطالقا من قيم العدل والمساواة واإلنصاف وتكافوء ا

 
الث، نمية الثء التنجاح في تحقيق المحاوالت التنموية المختلفة على اإلرادة السياسية لدى شركايتوقف ال

قيق ة لتحالسلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلحداث التغيرات الالزم
لتنمية، كاء االتنمية.  كذلك يتوقف هذا النجاح على مدى ثقة المواطنين بإرادة السلطة الوطنية وشر

امن اة والتضلمساووبالقيم التنموية التي تصبو لتحقيقها، وخاصة قيم المواطنة وحقوق اإلنسان والعدل وا
 لحالةاالمجتمعي. إن تعزيز أسس العقد االجتماعي التي تقوم بين المجتمع ودولته )سلطته( في 

احد، ي آن وف)السلطة( والمجتمع الفلسطينية، تأخذ بعدا سياسيا هاما في ظل تحديات تستهدف الدولة 
زيد من ي المكونها تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه. كما أن إعادة الثقة بإمكانية التنمية تعن
عزيز تك من العمل الدؤوب لتحقيق شرط التنمية األول وهو تحقيق االستقالل والسيادة وما يعنيه ذل

لتي اماعية الشرذمة السياسية والجغرافية واالجتللوحدة الوطنية، وإصالح المؤسسات، وتجاوز حالة 
ة تعزيز إعاد يعاني منها المجتمع ككل. لذلك ال بد من تدخالت سياساتية تأخذ بعين االعتبار ضرورات
مؤسسية عية وثقة المواطنين بسلطتهم في إطار عالقة تعاقدية اجتماعية، من خالل تبني سياسات اجتما

 عام.  تعزيز العقل والثقافة والسلوك التنموي الفلسطيني بشكلإعالمية تهدف إلى  -وتثقيفية 
   
  طرح سياسات تنموية اجتماعية تفصيلية توفق بين العديد من الوقائ  المزدوجة:  -ب
 

اسككات علككى الككرغم مككن التطككور التككدريجي الككذي حققتككه المحككاوالت العديككدة للتخطككيط التنمككوي ورسككم السي
كككاملي، ال مككن التخطككيط القطككاعي المبعثككر إلككى التخطككيط الشككمولي والتاالجتماعيككة فككي فلسككطين، واالنتقكك

عالجكة حظ عكدم موالتزام هذه الخطط بالمواثيق واإلعالنات الدولية ألسس التنمية االجتماعية،  إال أنه يال
 هككذه الخطككط، فككي مضككامينها، لككبعض التحككديات الخاصككة بككالواقع الفلسككطيني بشكككل دقيككق. تتمثككل هككذه

ي تفرضكها لحالة الفلسطينية في ضرورة التوفيق بين عكدد كبيكر مكن الوقكائع المزدوجكة التكالتحديات في ا
الظككروف السياسككية مككن خككالل سياسككات محككددة. فهنككاك مككثال ضككرورة مسككتمرة للتوفيككق بككين متطلبككات 

ياسكات سالسياسات طويلكة المكدى والسياسكات اآلنيكة التكي تعكالج األوضكاع الطارئكة. هكذا يتطلكب اقتكراح 
خل وابتكككار آليككات للتعامككل مككع الواقككع السياسككي الفلسككطيني ضككمن آليككات عمككل تككوفر فككرص التككد محككددة

ويلككة السكريع فكي حكاالت الطكوارئ، وال تغفكل الهكدف األعكم وهكو الوصكول إلكى حالكة التنميكة البشكرية ط
 غاثيكةاإل المدى. وفي هذا السياق أيضا ال بد من سياسكات تفصكيلية وآليكات عمكل للتوفيكق بكين المتطلبكات

الجكات والتنموية التي يفرضكها الواقكع الفلسكطيني بشككل مسكتمر. ففكي حكين يعبكر الفعكل اإلغكاثي عكن مع
 ل التنميكةسريعة لحاالت الطوارئ األمر الذي يتطلب تدخال آنيا على مستوى الفئات المتضررة، يقوم فعك

ة كككذلك هنككاك ضككرور الرفككاه. بككالمجتمع ككككل إلككىلوصككول علككى التعامككل مككع الصككورة الكليككة للمجتمككع ل
سياسكات لسياسات واضحة للتوفيق بكين أهميكة تكوفير التمويكل الكالزم لالسكتمرار فكي تحقيكق األهكداف وال

ت خارجيكة االجتماعية التنموية واالعتماد شبه الكلي على التمويل الخارجي، ومكا يشككله ذلكك مكن تكدخال
لككة وات القليالماليككة المتاحككة خككالل السككن فككي تحديككد األولويككات التنمويككة وعككدم القككدرة علككى تحديككد المككوارد

تكي زدوجكة، الالقادمة والذي من شأنه إعاقة عمليات التخطيط. فالتعايش طويل المدى بين هذه األبعكاد الم
 كاملة.يفرضها الواقع الفلسطيني، يجب أن تترجم في سياسات تنموية اجتماعية واقتصادية واضحة ومت

 
 الجتماعية الشاملة والسياسات المستهدفة:ضرورة التوفيق بين السياسات ا  -ج

ارتباطا مع النقطة السابقة، ينبغي على الخطط التنموية الفلسكطينية والسياسكات االجتماعيكة المنبثقكة عنهكا 
أن ترسم خارطة دقيقة للفجوات االجتماعية والجغرافية )المناطقية(، الستهدافها فكي السياسكات والبكرامج 

حقيق العدالة االجتماعية والمساواة كأولويات للسياسكات االجتماعيكة المتكاملكة.  الكلية والقطاعية، بهدف ت
فعلى الرغم مكن الكلفكة العاليكة لسياسكات االسكتهداف وتعقيكداتها اإلداريكة، إال أن هنكاك اعتبكارات خاصكة 
لتبني هذه السياسات فلسطينيا وهي نابعة أساسا من ضرورات تعزيكز الصكمود الفلسكطيني علكى أرضكه، 
ومقاومة الهجرة الخارجية المتزايدة لدى بعض شرائح الشباب وخاصكة المتعلمكين العكاطلين عكن العمكل. 
وضرورة إعادة ثقة المكواطنين بمؤسسكات السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية وبسياسكاتها ومؤسسكاتها فكي ظكل 

جغرافيكة الظروف السياسكية الصكعبة. كمكا تنبكع مكن ضكرورات معالجكة حكاالت الشكرذمة االجتماعيكة وال
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التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وخاصة االنفصال التام بين قطاع غكزة والضكفة الغربيكة واتسكاع الفجكوة 
في مستويات المعيشة ونوعية الحياة بين المنطقتين. إال أنه في الوقت ذاته ال بد من سياسات شاملة تأخكذ 

فلسككطيني فككي ظككل الظككروف السياسككية بعككين االعتبككار حالككة االنكشككاف الواسككعة التككي يعيشككها المجتمككع ال
 الراهنة واتساع دائرة الفقر والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة.

 

 في هذا السياق ال بكد مكن طكرح سياسكات متوسكطة المكدى فكي الوقكت الكذي تطكرح فيكه مبكادرات قصكيرة
ياجككات الحتاألجككل لكككن بليغككة التككأثير، لتحقيككق نتككائج متوازنككة فككي المككدى المتوسككط ونتككائج أسككرع لسككد ا

ر بككه االجتماعيككة الملحككة للشككرائح األكثككر تضككررا مككن سياسككات االحككتالل واألكثككر فقككرا. وهككو مككا سيشككع
المككواطنين بشكككل مباشككر وملمككوس والككذي سككيكون لككه أثككر إيجككابي علككى ثقككتهم بالمؤسسككات الحكوميككة 

 والتنموية بشكل عام.

 الفعالة:المشاركة تعزيز   -د

م اشرة ألرجال والنساء صوت في عملية صنع القرار؛ سواء بصورة مبأن يكون لكل اتعني المشاركة 
 كوينت من خالل مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم.  وتستند هذه المشاركة الواسعة إلى حرية

 الجمعيات وحرية التعبير، كما تعتمد على تنمية القدرات على المشاركة البناءة.

ت حياة ساسياأنية الفلسطينية هي المسئولة أساسا عن تأمين لذلك فإنه على الرغم من أن السلطة الوط
فاعلين فة الإشراك كاالمواطنين في إطار حقهم كمواطنين وليس في اإلطار الخيري، إال أنه ال بد من 

في المجتمع )حكومة، قطاع خاص، مجتمع مدني ومجلس تشريعي، ومجالس وسلطات محلية، 
جمل في م غة وتنفيذ السياسات االجتماعية، وهو ما لم يحدثمجتمعات محلية وأفراد( في عملية صيا

ياسة الس نعصمراحل  جميع أن تكونالخطط التنموية الوطنية الفلسطينية التي أعدت حتى اآلن. وال بد 
اد ، وإعداتألولويتحديد القضايا واخاضعة لعملية تشاركية. فينبغي أن تتم العملية التشاركية في مرحلة 

ك ما في ذلقييم بوالسياسات، وتحديد وتوزيع الموازنات، وتنفيذ البرامج والمراقبة والتالخطط والرؤية 
 تعقب اإلنفاق وتقييم مدى االستفادة منه فعليا.

سن من رات يحتوسيع نطاق المشاركة في تحديد السياسات وصنع القران لقد أثبتت العديد من التجارب أ
لمشاركة اوسيع تئج التنموية للسياسات االجتماعية. كما أن فاعلية البرامج والمشاريع وبالتالي النتا

يين المعن يعجم خالإلد ناجحة آليةلذلك تعتبر يساعد على تحسين المسئولية والشفافية في اإلدارة العامة. 
لموارد. دالة لمصادر النزاع وتأمين توزيع أكثر ع كافةفي صنع القرار وإلزامهم بعملية التنمية لحل 

عادة إتزامات ال الستدامةلبناء تحالفات سياسية للتنمية الوطنية  أساسيةالمشاركة لى أن باإلضافة إ
 التوزيع عبر الزمن. 

صرة ة والمقتلمغلقاالمشاركة لهذه األسباب مجتمعة ال بد للمشاركة في الحالة الفلسطينية من االنتقال من 
اعية على كافة القطاعات االجتمعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى المشاركة المنفتحة 

، يةسطحكة اللمشارواالقتصادية الذين يعتبرون شركاء في العملية التنموية. كما ال بد من االنتقال من ا
لة كة الشاملمشارالتي تتم عبر المؤتمرات والندوات، وتبادل المعلومات ورفع التقارير القطاعية، إلى ا

جب أن ياركة تمراريتها عبر كافة المراحل. إال أن هذه المشوالنشطة والممأسسة لضمان فاعليتها واس
تنامى   إذا. وال يمكن الوصول إلى ذلك إالشفافيةتكون مسئولة ومنظمة على أسس من الديمقراطية وال

قة بشفافية ية، والثلقضائالشعور بالثقة المتبادلة. الثقة بالسلطة الوطنية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية وا
سسات ة بمؤطية مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تمثل مصالح المواطنين، والثقوديمقرا

 بد ذلك ال وفي مقدمة كل القطاع الخاص ودوره الوطني الفعلي في تحقيق النمو وليس الربح السريع. 
 ى يشعرواحت اتهمالقرارات والموارد التي تتعلق بحيفي تأثير أن تتنامى ثقة المواطنين بقدرتهم على ال
فية، ، والشفالواسعةاوهذه الثقة لن تتم إال إذا تحققت المشاركة  بالمسؤولية ويشاركوا بمسؤولية وفعالية.

ر أن دووتحقيق خطوات حقيقة في مجاالت اإلصالح الشامل الذي يمس المواطنين مباشرة. وال شك ب
 لفلسطيني.اإلعالم الموضوعي والصادق مهم إلعادة هذه الثقة بين الجمهور ا
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لذلك تعتبر العملية التشاركية الهادفة للتوصل لسياسات تنموية اجتماعية شاملة، عملية معقدة وطويلة 
ومكلفة فيما يخص الوقت والجهد والموارد، إال أنها شرطا أساسيا لتمثيل مجمل المصالح المجتمعية، 

يل الصحيح لتأمين مشاركة السبو وشرطا إلنتاج سياسات اجتماعية متكاملة تؤسس لعقد اجتماعي.
مالئمة بتكلفة منطقية هو عبر تأسيس آليات استشارية دائمة قادرة على متابعة القضايا مثل المجالس 

 .التي شكلت في العديد من البلدان األوروبية وبلدان أمريكا الالتينية الوطنية االقتصادية واالجتماعية
ً  آلثار االجتماعية للسياسات العامةا يمهيئات استشارية تقوتعرف هذه المجالس بأنها   اقتراحات قدموت نظاميا

تعتبر هذه جتماعية. االعدالة الو قتصادياالنمو بديلة ، للهيئات الحكومية العليا، لخلق الفرص الوظيفية وال
 المجالسهذه تعمل وتأثير في صنع السياسة. قدرتها على الالمجالس "صوت المجتمع المدني" المسموع مع 

من ممثلين غالبا وتتألف  يين،لسياسل ةب مبدأ الشراكة االجتماعية لتنمية التوافق االجتماعي لتقديم االستشاربموج
والحركات االجتماعية والمنظمات فاعلة في المجتمع، مثل نقابات العمل، اقتصادية ومنتخبين من فئات اجتماعية 

في هولندا والمكسيك، وجمعيات المستهلك،  أيضا تضمنت ،واج. وفي أسبانيا ونيكاراNGOs غير الحكومية

 .158أساتذة الجامعات ومجموعات المفكرينتتضمن 

ال بشكل المج من ناحية ثانية، ال بد من مشاركة شركاء التنمية في إقرار الموازنات العامة، وإتاحة
ت اسياسمنظم ودوري لنقاش كيفية توزيع بنودها كي تستطيع أن تتجاوز حيادها اتجاه متطلبات ال

اللجان واؤه بإشراك أعضاالجتماعية والتنموية المتعددة. كما ال بد من تعزيز دور المجلس التشريعي 
عية الجتمالضمان حساسيتها تجاه السياسات ا الموازنة وبنائها إعدادذات العالقة في كافة مراحل 

 التنموية والرقابة على آليات تنفيذها بفعالية وكفاءة. 

لها. افة مراحكة في ة أكثر فاعلية لألحزاب السياسية الفلسطينية في العملية التنمويكذلك ال بد من مشارك
نظام لوال شك بأن من شأن هذه المشاركة، إن تمت على أسس ديمقراطية وليس توزيع مقاعد تبعا 

ء ا اإلقصاا؛ أمالكوتا التقليدي، أن تشكل عنصر قوة كامن لدمقرطة مؤسسات السلطة الفلسطينية وهيئاته
 كنة.ات ممفإنه يبعد الحركات السياسية عن المشاركة ويعزز العنف الداخلي ويفشل تنفيذ أية سياس

 تحقيق اإلصالح الشامل والشفافية في الحكم والمساءلة العامة: -ه

لتنمية قيق ابات من المعروف أن الفساد في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية يعيق أية محاولة لتح
ياسات نفيذ الستة في ذ السياسات االجتماعية بفعالية وكفاءة.  وتعتبر الخدمة المدنية أساسيالشاملة وتنفي

قوة لتأثير بطيع اوالبرامج العامة. ورغم أن البيروقراطية اإلدارية ليست لها سلطة التشريع، فإنها تست
ومات لمعلاتقديم على مجرى السياسات من خالل مشاركتها الفعالة في تحديد المشاكل واالحتياجات، و

 الالزمة، وترجمة السياسات إلى قواعد تنظيمية عملية.
 

ات ة للسياسالنسبوبناء عليه ال بد من الحد من الفساد في الواقع الفلسطيني من خالل زيادة المساءلة ب
الحوافز ريب والعامة، وتطوير قدرات المؤسسات العامة، وتطوير نوعية الموارد البشرية من خالل التد

فيذ تعلق بتنيما يعزيز الرقابة، ووربط الرواتب باإلنتاجية في الوظائف الحكومية، وزيادة الشفافية فوت
ئمة في نية القافلسطيااللتزامات السياساتية.  وفي هذا السياق ينبغي األخذ بعين االعتبار أن المؤسسات ال

قتصاد اج االالمستقبل، هي نت األراضي الفلسطينية المحتلة، ونقاط ضعفها وقوتها وآفاق إصالحها في
ذات  اتهماالسياسي الفلسطيني؛ اقتصاد سياسي تشكل بفعل سياسات إسرائيل والمجتمع الدولي وإجراء

 العالقة. 
 

                                                      
، 0072، نيويورك، UNDESAإزابيل أورتيز، السياسة االجتماعية، األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  158

 ، 23ص

. 

 



 98 
 

بشكل ملحوظ ومميز على ضرورات اإلصالح  2010-2008لقد ركزت خطة اإلصالح والتنمية 

عية زيز شروهما: األول يتعلق بضرورة تعالشامل، ولكنها في هذا السياق أهملت اعتبارين أساسيين 
ة ة للحكوملموكلاالنظام الحاكم وتوفير الدعم الشعبي والسياسي الواسع والعريض للحكومة. فهذه المهمة 

ن، قوانيتعنب إحداث تغييرات أساسية وجريئة وعميقة في المؤسسات، وفي األنظمة والتشريعات وال
ها. تهان بوالفئات التي ستشكل بدورها قوة معارضة ال يسوهو ما سيضر بمصالح العديد من الشرائح 

لعمل ي مجال اطاء فأما االعتبار الثاني فيتعلق بحالة اإلحباط المتفشية بين أوساط الطبقة الوسطى والنش
ذي من وي الالتنموي وموظفي القطاع العام، وتعمق الشعور العام باليأس من الواقع السياسي والتنم

لى أي الي عتراكمي من أهمية جهود بناء المؤسسات وإجراء إصالحات جادة؛ وبالت شأنه أن يقلل بشكل
 .خطة إصالح مستقبلية أن تأخذ هذه االعتبارات بالحسبان والتصدي لها بشكل مباشر وجذري

 
 تقوم من جانب آخر فإن ضمان تدفق معقول للبيانات والمعلومات شرط ضروي لبناء عملية تنموية

تائجها. يم لنيقية. وتشمل هذه البيانات مدخالت ومخرجات العملية التخطيطية، وتقيعلى الشراكة الحق
 ن حيثموهذا يعني أن تكون البيانات والمعلومات متاحة من حيث أماكن عرضها ووجودها. ومفيدة 

ة لعمليامضمونها، بحيث تكون مفيدة في مجال استخدامها في مجال مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن 
 ة. التنموي

 
ياسات. ء السويحتاج ألمجتمع الفلسطيني إلى استدارة، بدرجة ما، نحو الداخل في مجال التخطيط وبنا
يسمح  خارجيوهذا مفيد على مستويين: الداخلي، إذ تشكل هذه العملية آلية لبناء توافقات وطنية، و

 فؤ.بتعديل شكل ومضمون العالقة مع الممول، بحيث تقوم على مستوى أفضل من التكا
 

ها توفيرومن المنطقي أن تعطى األولوية لبناء جسم أو أجسام ممأسسة تقوم بإنتاج المعلومات، و
د جسم إيجا للمعنيين، وكذلك توفير قنوات تؤطر جهود ومساهمات الجمهور واألطراف المختلفة. ويمثل

معلومات هم للمنتج مإداري يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ الخطط الوطنية أولوية مهمة. فمثل هذا الجسم 
ي تطوير فتمعي الضرورية لبناء حالة من الشراكة المجتمعية، وأداة مهمة إلستخدام نتائج الحوار المج

 السياسات العامة. 
 

 ساءلة؟والم ما هي المعلومات ذات األولوية، والمهمة للتأسيس لمشاركة مجتمعية تقوم على الشفافية
مثل  اسم السياسات مواجهتها، وإستهداف تقليصها.خارطة بالفجوات المختلفة التي على ر -

لتخطيط، ازارة والفجوة بين المناطق، والتي تتوفر عنها معلومات مهمة لدى دائرة التخطيط المكاني في 
والشباب،  طفال،حتياجات الفئات االجتماعية المختلفة، مثل األ‘وفجوة النوع االجتماعي. باالضافة إلى 

 وغيرهم من الفئات التي لها إحتياجات خاصة. والمعوقين، وكبار السن،
 قة.مرجعيات رسم السياسات، بما فيها المواثيق الدولية والوثائق المحلية ذات العال -
 الخطط والسياسات المختلفة. -
 تقارير االنجاز الدورية، وربط ذلك بمؤشرات من الخطط نفسها. -
طنية، وقييم أهدافها وفق معايير ت تقارير تقييمية لمدى نجاح هذه الخطط والسياسات في تحقيق -

 ى نجاحهالى مدعتراعي العدالة، وحقوق االنسان، وتعزيز مشاركة الجمهور في الحياة العامة. والتأكيد 
 في تقليص الفجوات التي استهدفتها هذه الخطط والسياسات.

 التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات العالقة: -و

ملة تكامال بين التنمية االقتصادية والسياسات االجتماعية والحكم السليم تتطلب التنمية االجتماعية الشا
حيث ترتبط بعدة عوامل متداخلة. فالتقدم في مجال معين مرهون بالتقدم في المجاالت األخرى. وبالتالي 
 فإنه مطلوب من المؤسسات الحكومية الفلسطينية تعزيز العالقات وتنسيق الجهود فيما بينها خالل إعداد

السياسات، وخالل تنفيذها ومراقبتها ورصد اآلثار المترتبة عليها. كما أنه مطلوب أيضا تعزيز التنسيق 
بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لتعظيم الكفاءة والنجاعة في كافة مراحل 

واألدوار، كما صياغة وتنفيذ السياسات االجتماعية. وينبغي تنظيم ظروف العمل من حيث التخصص 
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ينبغي تحديد المسؤوليات بوضوح في إطار قانوني مؤسسي. فتعزيز التنسيق بين المؤسسات في القطاع 
ال واحد وبين مؤسسات القطاعات المختلفة يساهم في تجاوز العديد من المشاكل التي يعاني منها العمل 

مهام والمسؤوليات، والتكرار غير التنموي الفلسطيني، كاالزدواجية والتداخل في االختصاصات وفي ال
المبرر في البرامج والمشاريع، والمنافسة بين المؤسسات على مصادر التمويل،  وتبديد الموارد المالية، 

 وضعف استهداف المستفيدين، وانخفاض الكفاءة. 

 

 تحسين إدارة الدعم الخارجي -ز

دعم لى الها ومشاريعها التنموية عتعتمد السلطة الفلسطينية والمنظمات األهلية في تمويل برامج
ني  الفلسطي لمجتعاالخارجي. فالموارد المحلية المتاحة لتمويل برامج عملها، العادية أو التطويرية، في 

ل ه بشكمحدودة جدا. ونظرا لألهمية المحوري للتمويل الخارجي فمن المنطقي العمل على استخدام
لموارد وء باي، وتحسين قدرة راسم السياسات على التنبفعال. والمقدمة لذلك هي حصر التمويل الخارج

 لى تخطيطاجة إالمتاحة، وتحسين آلية استخدامه. ومن البديهي أنه كلما زادت ندرة الموارد تنامت الح
 التعامل معها، وتوظيفها. 

 
طه ، وربومن المفيد في هذا لمجال بناء جسم وطني من خالله يتم مركزة متابعة التمويل الخارجي

يفية بأولويات وطنية يجري التوافق عليها مجتمعيا. وهذا يسمح بحصر الدعم الخارجي، وحصر ك
يتطلب  طينيةاستخدامه. ومن المنطقي أن بناء جسم  فعال لمراقبة التمويل الخارجي في الحالة الفلس

ية دارالابناؤه على أسس من الشراكة. فالفرص المتاحة أمام ضبط هذه العملية من خالل القرارات 
رة يادة إدافي ق محدودة، فقدرة السلطة على تنفيذ قراراتها مرهونة بحدود صالحياتها. وحتى تكون فعالة

واقع  بأخذ المجتمع، وتجاوز عوامل التشتت والشرذمة الحاضرة في الواقع الفلسطيني، فإنها مطالبة
 لمجتمع.ارة ارها المنهجي الدتعددية المجتمع، وتعددية األطراف الفاعلة فيه، نقطة إنطالق في تفكي

 
متابعة عه. ووتناط بالهيئة المتابعة للتمويل الخارجي حصر مصادر التمويل، وحجمه، ومراحله، وأنوا

عملية  ي جعلعملية الصرف. وتوفير البيانات حول عملية التمويل، وإتاحتها للمعنيين. وهذا يساهم ف
نظمة ف المشاركة فاعلة من قبل الجمهور واألطراالتمويل الخارجي شفافة. وبالتالي ترسي اساسا لم

وبالتالي  الفاعلة. وتسمح برقابة مجتمعية على أداء األطراف المختلفة في توظيف الدعم الخارجي،
 تسمح بقيام الجمهور بمساءلة هذه األطراف ومحاسبتها. 

 
ول حماع ة من اإلجإن بناء مثل هذا الجسم يسمح بتوحيد المجتمع الفلسطيني، أو يخلق درجة معقول

مانحين. مع السياسات التمويل الخارجي، وتسمح بالتالي بتحسين أداء الفلسطينيين في التفاوض مع مجت
 ني.وبالتالي يوفر فرصة لبناء شراكة مع الممولين أكثر مراعاة ألولويات المجتمع الفلسطي

 الحفاظ على الذاكرة المؤسسية -ح

جربة، السلطة الوطنية الفلسطينية لتجاوز ضعف توثيق التوفي السياق ذاته إعطاء حيز في عمل 
 والسعي لتطوير آليات الحفاظ على ذاكرة المؤسسة. من خالل توفير ارشيف بتجارب السلطة

يث تكون ا. بحووزاراتها في المرحلة األولى، بما فيها الوثائق المختلفة المتعلقة بنشاطها وتجاربه
 ية ميسرة لوصول المعنيين لهذه التجارب.موجودة لدى عنوان واضح، ومزود بآل

 
وتزداد أهمية الحفاظ على الذاكرة المؤسسية، على مستوى المؤسسة الواحدة أو السلطة بشكل عام، في 
ظل االعتماد الواسع على الخبراء من خارج القطاع الحكومي. وهؤالء ينجزون مهمات محددة وفي 

د االنتهاء من العمل. ولتعطيم االستفادة من خبرات وقت محدد. ويصحبون خبرتهم وتجربتهم معهم عن
هؤالء ال بد من حفظ التجربة. يأتي ذلك من خالل توثيق مفيد ومتاح الوصول له، ويمكن التعامل معه 
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بيسر. وكذلك يفترض أن يعمل هؤالء الخبراء تحت إشراف مباشر من قبل المسؤولين المعنيين، 
 لحكومي. وبشراكة فعالة مع طواقم من القطاع ا

 
 حكومةويعتمد تغيير التعامل مع خدمات الخبراء والمستشارين من خارج القطاع الحكومي على ال

تطلب هذا يونفسها، أي يجب أن تكون مستعدة لنقل الخبرة وخلق فرص تواصلها مع الطواقم الحكومية. 
 وظفيها.إجراءات إدارية من الوزارات نفسها، وأولها إختيار الكادر المناسب من بين م

 
الوزارات والمؤسسات الحكومية  159من جانب آخر من المهم تجاوز الطابع الشخصي في حفظ تجارب

)وربما أيضا غير الحكومية(، والعمل على مأسسة ذلك. فالتجربة تبقى حاضرة وتسمح بالتواصل 
 بغض النظر عن الحراك الذي تشهده المناصب القيادية في هذه الوزارات والمؤسسات. 

                                                      
رة غير موثق. لكن استمرارهم في قال أحد المسؤولين الذين قابلناهم أنهم يحتفظون بذاكرة الوزارة، رغم أن الكثير من هذه الذاك  159

ندما عر الموثقة ارب غيإشغال نفس الوظائف القيادية لسنوات طويلة سمح لهم باالحتفاظ بهذه الميزة. لكن اين تذهب هذه الخبرة والتج
 يغير هؤالء المسئولون وظائفهم؟
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 مة المصادرقائ

 

 

يني ئتالف الفلسط. رام هللا: منشورات االعالقة المجل  التشريعي م  الجمهور(. 2004أبو دية، أحمد )

 .www.aman-palestine.orgنقال عن الصفحة الالكترونية:  أمان. -من أجل النزاهة

اسة سطينية "درتقرير حول التشريعات وآلية سنها في السلطة الوطنية الفل(. 1998أبو هنود، حسين )

 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. رام هللا:. تحليلية"

عية ية واالجتما، األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادالسياسة االجتماعية(. 2007إزابيل ) ،أورتيز

UNDESA.نيويورك ، 

نمية في السياق األهداف األلفية للت(. 2007فلسطين ) -الئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقرا

 . رام هللا.الفلسطيني

عهد . بيرزيت: مالعملية التشريعية في فلسطين بين النظرية والتطبيق(. 2006بكيرات، فايز وآخرون )

 جامعة بيرزيت.  -الحقوق

قال عن الصفحة ن  .الضفة الغربية وقطاع غزة: تقييم مساعدات البنك الدولي(. 2002البنك الدولي )
 .www.worldbank.org/weااللكترونية: 

 . ، إغالق وأزمةعلى االنتفاضة شهرا   27 (،2003)  

اريخ لمنعقدة بتاندوة خطة التنمية الثالثية: وقائ  الندوة الخاصة (. 1998التركمان، فخري وآخرون )

 القدس. ،الملتقى الفكري العربي، 26/2/2008

حثين "، في جماعة من الباالحتاللتحول المجتمع الفلسطيني: التشرذم وا(. "1994سليم ) ،تماري

يروت: ب. ربيةالمجتمع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس العالفلسطينيين والنرويجيين، 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

 ام هللا.ر فلسطين: تقرير التنمية البشرية.(. 2004) .برنامج دراسات التنمية -جامعة بيرزيت  

 رام .8199-1999تقرير التنمية البشرية في فلسطين (. 1998) .ةمركز دراسات التنمي    

 هللا. 

 . رام هللا.التخطيط االقتصادي في فلسطين(. 1998) مركز دراسات التنمية.     

  الطفل مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على واق (.2001) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

رام  ساسية..  المؤتمر الصحفي لإلعالن عن النتائج األ(2001) والمرأة واألسرة الفلسطينية

 هللا.

. نقال عن 2007قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمشات  (.2009)       

 .www.pcbs.gov.ps الصفحة الالكترونية:

 -لى األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينيةمسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية ع(. 2005)   

 . رام هللا.2005حزيران،  -الدورة الثالثة عشرة: نيسان
نقال عن الصفحة  رام هللا.. 2007 -1994 األلفية في فلسطين التنمية مؤشرات(.  2007)  

 .www.pcbs.gov.orgااللكترونية: 

http://www.pcbs.gov.ps/
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   فلسطين. -. رام هللا2006الفقر في األراضي الفلسطينية (. 2007)    

مسح أثر جدار الضم والتوس  على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر في ( 2008)     

 . رام هللا.التجمعات التي يمر الجدار  من أراضيها

 . رام هللا .0082في األراضي الفلسطينية  المقيمين أحوال السكان الفلسطينيين(. 2008)     

حول أوضاع وظروف وواق  الشعب  5/6/2008تاريخ  مؤتمر صحفي في(. 2008)     

 . رام هللا.1967على نكسة حزيران عام  41الفلسطيني في الذكرى 

 . رام هللا.2010-2008خطة اإلصالح والتنمية   (.2008) وزارة التخطيط.-السلطة الوطنية الفلسطينية

 رام هللا. .بناء الدولة الفلسطينية على طريق السلم واالزدهار .(2007)     

 )غير منشورة( . رام هللا.2008-2006خطة التنمية متوسطة المدى  .(2006).    

 . رام هللا.2007-2005خطة التنمية متوسطة المدى (. 2005)     

الخطة الوطنية (. 2004) .سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني -وزارة التخطيط     

 .رام هللا. 2010-2004للطفل الفلسطيني 

رام  .2003-1999الخطة الخمسية للتنمية (. 1999) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.    

 هللا. 

-1998اإلطار العام لخطة التنمية الفلسطينية (. 1998)وزارة التخطيط والتعاون الدولي.     

 . رام هللا.والبرنامج االستثماري العام 2000

 رام هللا. .1998تقرير الفقر  (.1998) ,وزارة التخطيط والتعاون الدولي     

 لطة الوطنيةقوانين فلسطين: القوانين والمراسيم الصادرة عن الس(. 1998سيسالم، مازن وآخرون )

 . (1998أيار -1994الفلسطينية واالتفاقيات المعقودة معها )أيار 

اسات أبحاث السي (. هيكل الموازنة العامة الفلسطينية. رام هللا: معهد2002عبد الرازق، عمر )

 ماس. -اإلقتصادية الفلسطيني

. رام االجتماعي الموازنة العامة الفلسطينية من حي  توازنها إزاء النوع(. 2005نصر ) ،عبد الكريم

 ماس. -معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني:هللا

سطينية لعام العامة الفل دراسة تحليلة حول: مشروع قانون الموازنة(. 2002) وآخرون نصر عبد الكريم،

 وحدة البحوث البرلمانية. -رام هللا: المجلس التشريعي الفلسطيني. 2002

ام . رةلتنميارؤية أوس  لدور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية (. 2004عبد الهادي، عزت )

 هللا: مركز بيسان للبحوث واإلنماء. 

. والواق  غيل والحماية االجتماعية بين الطموحالصندوق الفلسطيني للتش(. 2005غضية، محمد )

. رام هللا: وزارة العمل 28/12/2005-27ورقة مقدمة إلى مؤتمر الوطني للتشغيل، 

 الفلسطينية.

تكاملة في نحو سياسات اجتماعية م(. 2005).االسكوا -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 يورك : األمم المتحدة.نيوالدول العربية: إطار وتحليل مقارن. 
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قضايا محورية متصلة بالسياسات االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ (. 2004)      

 ة.لمتحدا. نيويورك : األمم توجيهية لصياغة السياسات االجتماعية في منطقة اإلسكوا

مم . نيويورك : األنحو سياسات متكاملة للتنمية االجتماعية: تحليل مفاهيمي(. 2004)      

 المتحدة.

 . نيويورك:السياسات االجتماعية في البلدان العربية: تحليل بنائي تاريخي(. 2003)       

 األمم المتحدة.

ي األراضي (.أهداف التنمية لأللفية ف2006اللجنة التوجيهية الفلسطينية ألهداف التنمية األلفية )

 هللا.. رام 2005الفلسطينية المحتلة: تقرير عن تقدم سير العمل 

تطبيق منهاج بالتقرير الوطني للمرأة الفلسطينية الخاص  (.1998) اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة

ل اج عم: اتجاهات وبرامج: تقرير مقدم إلى االجتماع العربي الخاص بمتابعة منهعمل بيجن
 .بيروت. بيجن

الوطنية  وم  السلطة عالقات المنظمات غير الحكومية فيما بينها(. 2002لدادوة، حسن وآخرون )

 . ماس -ة. رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيالفلسطينية والممولين

ا التكيف المجتم  الفلسطيني في مواجهة االحتالل: سوسيولوجي(. 2004المالكي، مجدي وآخرون )

 . رام هللا: مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية. المقاوم

ث نتدى األبحام. رام هللا: المجل  التشريعي الفلسطيني: الواق  والطموح(. 2002دالني، أحمد )المج

 االجتماعية واالقتصادية في فلسطين.

لدولية اتقرير حول المساعدات (. 2008) .بكدار -المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار

 . رام هللا. 2008-1993لفلسطين 

 لصفحةانقال عن  .النظام الداخلي للمجل  التشريعي الفلسطينيلفلسطيني، المجلس التشريعي ا

 www.pal-plc.orgااللكترونية: 

، تقرير 9 رقم -األداء البرلماني(. 2008) .المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع
 رام هللا.تجميعي. 

. رام الثامن المراقب االجتماعي، العدد(. 2005) .ماس -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

 هللا. 

 رام هللا. .1999-1995عدد خاص  -المراقب االجتماعي(. 2001)     

 . رام هللا.2000-1994، عدد خاص صاديالمراقب االقت(. 2001)      

طة سلو ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيوماس،  -الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقتصادية

 أيار، اني عشرالث، المجلد المراقب االقتصادي واالجتماعي الفصلي (.2008) النقد الفلسطينية

 . رام هللا.2008

 الحادي عشر. رام هللا.، المجلد المراقب االقتصادي واالجتماعي الفصلي (.2008)     

 رام .0620 أول كانون السابع، المجلد ،المراقب االقتصادي واالجتماعي الربعي(. 2006)      

  هللا.
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ة وقطاع سياسات تحسين القدرة االستيعابية للعمل في الضفة الغربي.  (2001) وآخرون ، باسممكحول

 لسطين. ف -رام هللاقتصادية الفلسطيني )ماس(، المعهد أبحاث السياسات ا ،غزة: البدائل المتاحة

 ة.ت الفلسطينيمؤسسة الدراسا بيروت: .االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع. (1999النقيب، فضل )

رام  .لثقافيةالطبقة الوسطى الفلسطينية: بح  في فوضى الهوية والمرجعية ا(. 2006هالل، جميل )

 ية.لسطينبيروت: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ومؤسسة الدراسات الف-هللا

 اس السنوي، مؤتمر مألراضي الفلسطينيةحال شبكات األمان االجتماعي في ا(. 2006هالل، جميل )

 ماس. -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني رام هللا:. 2006

اسة سطينية لدرالفل عمان: مواطن، المؤسسة-رام هللا  .تكوين النخبة الفلسطينية(. 2002هالل، جميل )

 مركز األردن الجديد للدراسات. -الديمقراطية

 لتقرير الساد .حالة حقوق المواطن الفلسطيني: ا(. 2000تقلة لحقوق المواطن )الهيئة الفلسطينية المس

 رام هللا

 . رام هللا.طويريةالخطة الخمسية اإلستراتيجية الت(. 2007وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية )

 .. رام هللاتشخيص الواق  التربوي(. 2007وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية )

توسطة األمد مالخطة اإلستراتيجية الوطنية للصحة: خطة التنمية (. 2008وزارة الصحة الفلسطينية )

 . رام هللا.2008-2010

-2008روا النداء الخاص بصندوق األن(. 2008) األنروا -وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 . غزة.2009

 . غزة.2008النداء العاجل (.  2008)    
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2 

 : المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزه1 رقمملحق 

 
+1995 المؤشر  1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 4133.4 4266.2 4478.8 4196.7 3749.6 3264.1 4511.7 3490.4 باألسعار الثابتة )مليون دوالر(* -الناتج المحلي اإلجمالي

 (3.1) (4.7) 6.7 11.9 14.9 (&&27.7) &29.3  معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 1177.4 1249.5 1349.2 1300.4 1195.0 1070.0 1612.3 1405.6 *باألسعار الثابتة )دوالر( -جمالينصيب الفرد من الناتج المحلي اإل

 73.0 77.5 83.7 80.7 74.1 66.4 100  %(100تساوي  1999) 1999نسبة نصيب الفرد مقارنة بالعام 

 6,811.0 5121.8 5557.2 5683.3 5194.2 4748.6 5327.8 3645.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي )مليون دوالر(

 816.0 1235.3 1231.5 1148.5 1204.0 954.1 2081.2 1086.2 االستثمار الكلي )مليون دوالر(

 1,480.0 8 861.2 1068.7 903.1 947.9 1010.6 651.9 اإلنفاق الحكومي )مليون دوالر(

 (2833) (1532) (2068) (2399) (2382) (2082) (2636) (1894) صافي الميزان التجاري السلعي )مليون دوالر(

 3651 1966.7 2562.4 2842.1 2776.8 2423.8 3271.4 1256 إجمالي الواردات السلعية )مليون دوالر(

 366 434.7 494.2 442.9 394.4 341.8 635.4 667 إجمالي الصادرات السلعية )مليون دوالر(

 722 666 633 578 564 477 588 417 عدد العاملين )ألف شخص(

 656 603 569 527 509 428 452 349 العاملون في االقتصاد المحلي )ألف شخص(

 66 63 64 51 55 49 136 67 العاملون في االقتصاد اإلسرائيلي )ألف شخص(

 41.9 41.3 40.7 40.4 40.3 38.1 41.6 39.0 نسبة المشاركة في القوى العاملة )%(

 21.5 23.6 23.5 26.8 25.6 31.3 11.8 18.2 عمل الدوليةحسب تعريف منظمة ال - معدل البطالة )%(

 1.66 3.27 2.31 3.87 3.75 6.27 2.51 10.8 مقاساً بالشيكل اإلسرائيلي* -معدل التضخم )%(

 1616.0 721.0 1370.0 1050.0 763.0 295.0 942.0 750 اإليرادات العامة )مليون دوالر( )إيرادات محلية(

 2877.0 1707.0 2281.0 1528.0 1651.0 1251.0 1411 715 دوالر( النفقات العامة )مليون

(478) (888) (956) (469) (290) الفائض )العجز( في الموازنة قبل الدعم )مليون دوالر(  (911) (986) (1261) 

 61.0 33.0 (275.0) (125.0) (268.0) (259.0) 28.0 34.7 الفائض )العجز( في الموازنة بعد الدعم )مليون دوالر(

 1322 1019 636 353 620 697 497  المساعدات الخارجة الفعلية المقدمة )مليون دوالر(

 1439.37 1493.83 1602.18 1421.75 1235.76 1089.00 391.50  الدين العام )مليون دوالر(

 * الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 .2005سان تصادية الفلسطيني "ماس"، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المراقب االقتصادي واالجتماعي الفصلي، المجلد األول، نيمعهد أبحاث السياسات االق :من 1995+ بيانات العام 

 .1999-1995& معدل النمو خالل الفترة 

 .2002-1999&& معدل النمو خالل 

 بين األقواس تعني بالسالب. 
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 .2008آب  لثالث عشر،فلسطيني "ماس"، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، المراقب االقتصادي واالجتماعي الفصلي، المجلد االمصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية ال

 

 : مؤشات إجتماعية مختارة في األراضي الفلسطينية2ملحق رقم 
 المؤشر المنطقة 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

   نسبة الفقر األراضي الفلسطينية  23.6 22.5 20.3   27.9   25.6 29.5 30.8 34.5

 الضفة الغربية    15.5   22.9   23.6 29.1 28.1 19.1

 قطاع غزة    37.3   52.5   42.5 55.0 54.9 51.5

 صافي نسبة القيد في التعليم األراضي الفلسطينية 86.9 87.9 89.8 90.9 92.2 91.7 92.1 92.0 91.3 89.0 87.5 83.9 86.6

 الضفة الغربية 82.2 82.9 86.5 87.9 89.3 89.1 89.2 88.7 88.1 86.5 84.8 82.7 

 قطاع غزة 95.4 97.0 95.5 95.8 86.8 95.8 96.7 97.2 96.2 93.1 91.6 85.8 

 السكان لدى والكتابة بالقراءة اإللمام معدالت األراضي الفلسطينية 96.7  96.9   98.8 98.8 98.8 98.7 99.0 99.3 99.0 99.2
 سنة 24 الى 15 من أعمارهم تتراوح الذين

 ذكور -

 الضفة الغربية 96.9  97.4   98.4 99.0 99.1 99.0 99.2 99.5 99.2 99.2

 قطاع غزة 96.7  96.5   96.7 98.3 98.3 98.4 98.7 99.0 98.8 99.1

 السكان لدى والكتابة بالقراءة اإللمام معدالت األراضي الفلسطينية 96.7  97.2   98.4 98.6 98.4 98.6 98.9 99.0 99.1 98.9
 سنة 24 الى 15 من أعمارهم تتراوح الذين

 إناث -

 الضفة الغربية 96.4  97.3   99.0 98.7 98.6 98.8 98.9 99.0 99.3 99.1

 قطاع غزة 97.3  97.0   98.3 98.3 98.0 98.4 98.8 99.0 98.9 99.0

 )لكل ألف مولود حي( معدل وفيات الرضع  1990-1994 1995-1999 1999-2003 2006-2005 

 األراضي الفلسطينية 27.3 25.5 24.2 25.3 

 الضفة الغربية 25.5 24.4 20.0 22.9 

 قطاع غزة 30.2 27.3 30.2 28.8 

 )لكل ألف مولود حي( معدل وفيات األطفال  1990-1994 1995-1999 1999-2003 2006-2005 

 األراضي الفلسطينية 33.2 28.7 28.3 28.2 

 الضفة الغربية 31.0 27.2 23.7 25.8 

 قطاع غزة 37.0 31.2 30.3 31.2 

 موظفي بإشراف تجري التي الوالدات نسبة األراضي الفلسطينية  94.9    96.8    98.3  98.6 
 الضفة الغربية  93.4    95.7    97.6  98.6  صاالختصا ذوي من صحة

 قطاع غزة  97.9    98.8    99.3  99.5 

على بإستمرار نسبة السكان الذين يحصلون  األراضي الفلسطينية 79.7 84.1 95.8 85.9 84.8 96.2  93.8 97.0 97.9 96.6 93.8 
 الضفة الغربية 71.4     94.9  97.6 96.1 97.1 95.8 91.9  الشربمياه محسن لمصدر 
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 قطاع غزة 96.3     98.6  86.5 99.2 99.5 98.0 97.3 

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية  األراضي الفلسطينية 97.5  97.4   99.6  99.0  99.6 99.4 99.3 
 محسنة

 السكان من100 لىا بالنسبة اإلنترنت مستخدمي عدد األراضي الفلسطينية      5.4    11.9  18.4 

 الضفة الغربية      5.7    12.3  18.9 

 قطاع غزة      4.7    11.1  17.6 

حصة النساء من الوظائف مدفوعة األجر  األراضي الفلسطينية  15.9 13.5 12.3 12.3 13.6 16.0 17.2 17.0 18.0 16.2 17.2 17.1
 الضفة الغربية  16.3 15.3 13.9 13.8 15.3 17.4 19.8 20.1 20.9 18.0 19.2 19.3 في القطاع غير الزراعي

 قطاع غزة  12.2 9.8 8.8 8.7 9.6 12.3 11.0 10.3 11.8 12.2 12.7 12.3

 نسبة النساء في المجلس التشريعي   5.7          12.9 

 نسبة الفتيات إلى الذكور في التعليم الساسي األراضي الفلسطينية 0.95  0.96 0.97 0.97 0.98 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98

 ينسبة الفتيات إلى الذكور في التعليم الثانو األراضي الفلسطينية 0.86 0.91 0.94 1.00 1.04 1.09 1.09 1.09 1.07 1.07 1.10 1.13 1.13

 الفتيات إلى الذكور في التعليم العالي نسبة األراضي الفلسطينية 0.78 0.76 0.80 0.84 0.87 0.90 0.92 1.03 0.98 1.08 1.11 1.16 

  الضفة الغربية 90.6     102.9       

  قطاع غزة 62.5     76.1       

 .www.pcbs.gov.orgعن الصفحة االلكترونية: نقال   .2007-1994المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مؤشرات التنمية األلفية في فلسطين 

 
 
 
 

 
 

 


