
 

مشاركة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية
في عمليات التخطيط القطاعي والوطني

كانون األول 2013 



 

مشاركة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في عمليات التخطيط القطاعي والوطني 

)NDC( اعداد: مركز تطوير املؤسسات االهلية الفلسطينية

معد الدراسة: ياسر شلبي

تصميم وطباعة: شركة جادرينيا للخدمات الدعائية واإلعالن

)NDC( حقوق الطبع والنشر محفوظة © 2013 مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية

 

املكتب الرئيسي   
ص .ب . 2173 رام الله – فلسطني

الرام – شارع القدس رام الله
عمارة مجاهد ط 3

هاتــــف: 2347771 2 970+ 
فاكس: 2347776 2 970+ 

info@ndc.ps :البريد االلكتروني

مكتب غزة
ص .ب . 5018 غزة – فلسطني

غزة – الرمال – شارع الرشيد – مقابل فندق فلسطني
عمارة الهيثم 3 – الطابق االرضي

هاتــــف: 2828999 8 970+ 
فاكس: 2849921 2 970+ 

www.ndc.ps :املوقع االلكتروني



شكر وتقدير

تهدف هذه الدراسة بشكل عام الى تعزيز وتقوية مساهمة ومشاركة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في 
الفهم حول مدى مشاركة  لتعميق  وتأتي  السياسات،  والوطني وفي عمليات صنع  القطاعي  التخطيط  عمليات 
املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية، وذلك في سبيل تعزيز هذه املشاركة وزيادة 
فاعليتها، وذلك من خالل حتليل وفهم التجارب السابقة واالستفادة منها للبناء عليها وصوال إلى مستوى أفضل 
من الشراكة على مستوى التخطيط مبا يشمل تطوير أجندة السياسات الوطنية، وحتديد التوجهات واألولويات 

التنموية العامة الوطنية والقطاعية.

 )AFD( للتنمية  الفرنسية  الوكالة  من  اجلزيل  بالشكر   )NDC( االهلية  املؤسسات  تطوير  مركز  ويتوجه 
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بالشراكة مع البنك الدولي.
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اخلاصة بالدراسة وفي ترشيح املنظمات االهلية التي شاركت في هذه الورشات مشاركة فعالة وقدمت املالحظات 
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منسقة االبحاث وجلميع طاقم املركز لدورهم الداعم واملساند في اعداد واخراج هذه الدراسة. 

                                                       

                                              

غسان كسابرة
مدير مركز تطوير املؤسسات االهلية الفلسطينية

  





احملتــــويــات

ملخص تنفيذي                                                                                                                  7
حملة عن مركز تطوير                                                                                                      14
مقدمة                                                                                                                              16
تعريف عام بالدراسة وأهدافها                                                                                    19
منهجية الدراسة                                                                                                                      19

خلفية عامة: عمليات التخطيط الوطني في فلسطني                                                                       22 
املرحلة األولى: منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 ولغاية العام 2009                               22 
املرحلة الثانية: ما بعد عام 2009                                                                                          27

دور املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية                                                   33                       
أوال: العوامل املرتبطة باملؤسسات احلكومية وغير احلكومية                                                                34
ثانيا: العوامل املرتبطة ببنية وجوهر عملية التخطيط                                                                35
التوصيات                                                                                                                    41
أوال: توصيات خاصة بتطوير الهيكل/البنية املؤسسية لعملية التخطيط الوطنية                                      41

ثانيا: توصيات خاصة بتطوير جوهر العملية التخطيطية باملشاركة                                                   45 
ثالثا: توصيات خاصة بالتمثيل لدى املنظمات غير احلكومية                                                   47
رابعا: توصيات خاصة برفع درجة االستعداد واجلاهزية لدى املنظمات غير احلكومية                               48

خامسا: توصيات خاصة بتطوير القدرات                                                                             49   
قائمة املراجع                                                                                                                    50
ملحق رقم 1: قائمة بأسماء األشخاص الذين متت مقابلتهم واملؤسسات التي ميثلونها                52

ملحق رقم 2: قوائم بأسماء املشاركني في ورشات العمل القطاعية                                      53      
أسماء املشاركني في ورشة عمل قطاع البنية التحتية                                      54
أسماء املشاركني في ورشة عمل قطاعي احلكم واالقتصاد                                     54

ملحق رقم 3: قوائم بأسماء املشاركني في ورشة عمل قطاع غزة                                      56

 





7

ملخص تنفيذي

مقدمة

الوقت طابع  ذلك  في  وأخذت  العشرين،  القرن  بدايات  إلى  فلسطني  في  احلكومية  املنظمات غير  تأسيس  يعود 
اجلمعيات اخليرية، وبقي عددها محدودا حتى في ظل احلكمني األردني واملصري، وأخذ باالزدياد بعد احتالل 
الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، حيث بدأ املجتمع الفلسطيني تشكيل آليات الدفاع عن الوجود بشكل 
أكثر فاعلية، ومن ضمنها املنظمات غير احلكومية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز صمود الفلسطينيني 
السياسات  القدس، وقد حتقق ذلك من خالل  الغربية وقطاع غزة مبا في ذلك مدينة  الضفة  أرضهم في  على 
الوطنية في قطاعات  التحتية  البنية  املنظمات، وتأسيس وبناء  نفذتها هذه  التي  التمكينية  والبرامج  واألنشطة 
هامة، كالصحة والتعليم والزراعة واحلياة الثقافية والفكرية، فقد ارتبط تأسيس معظم هذه املنظمات بتوفير 
مواجهة  املجتمع في  أفراد  الوطنية، وحلشد وجتنيد  الدولة  للسكان في ظل غياب مؤسسات  اآلنية  االحتياجات 

سياسات االحتالل.

العام 1994 تبلور واقع سياسي جديد حمل معه تغيرات عديدة في  الفلسطينية في  الوطنية  السلطة  بعد قيام 
الدور واملجال الذي لعبته املنظمات غير احلكومية، وفي عالقتها بالسلطة الوليدة، حيث ظهر شكالن رئيسيان لهذه 
العالقة: متثل الشكل األول بالعالقة التنافسية، على الدور واملجال، وعلى تقدمي اخلدمات، سببها الرئيسي الصراع 
على التمويل. ومتثل الشكل الثاني بعالقة تنسيق وشراكة، ذات طابع قطاعي، وغالبا ما تتم مع املنظمات ذات 
السياسات  أجندة  التنمية في حتديد  دور شركاء  واسعا حول  التغير جدال  هذا  رافق  وقد  الكبيرة.  اإلمكانيات 
احلكومات  قامت  فقد  االحتالل.  استمرار  ظل  في  والسيما  التنموية،  واألولويات  والتوجهات  العامة،  الوطنية 
الفلسطينية املتعاقبة، بإعداد عدد من اخلطط الوطنية، وفي غالبيتها لم يتم إشراك الشركاء من خارج احلكومة 
فيها، والحقا تطورت القناعة لدى احلكومة بأهمية إشراك الشركاء في عمليات التخطيط الوطنية، وذلك في إطار 

تعزيز التنسيق، وتعزيز تكامل األدوار، وفي محاولة إلدارة املساعدات الدولية واملال العام بشكل أفضل.

أعدت هذه الدراسة لتعميق الفهم حول مدى مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية 
احلكومية  غير  املنظمات  ومشاركة  مساهمة  وتقوية  تعزيز  في  الدراسة  من  العام  الهدف  ويتمثل  والقطاعية، 
الفلسطينية في عمليات التخطيط القطاعي والوطني وفي عمليات صنع السياسات. وتهدف الدراسة بشكل تفصيلي 
إلى تقييم مدى مشاركة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية وجودة 
هذه املشاركة، وطبيعة التمثيل لهذه املنظمات في تلك العمليات، وحتديد الفجوات في القدرات سواء للمنظمات 
نفسها أو األجسام التمثيلية لها واملظالت لتعزيز مدى مساهمتها واندماجها في عمليات التخطيط، وتقييم آليات 
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احلوار واملشاركة القائمة بني احلكومة واملنظمات غير احلكومية وتقدمي مقترحات لتحسني هذه اآلليات وإضفاء 
الطابع الرسمي عليها ومأسستها، وتعزيز النهج التشاركي والشفافية في عمليات تطوير وإقرار اخلطط الوطنية 

والقطاعية مبا في ذلك عمليات متابعة وتقييم هذه اخلطط استنادا إلى مبادئ املسائلة واملسؤولية االجتماعية.

وقد اعتمدت الدراسة في إعدادها على منهج تشاركي، واستخدمت أداتني رئيسيتني لتحقيق أهدافها وهما: إجراء 
مقابالت شبه منظمة مع ذوي العالقة، وعقد عدد من ورشات العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبشكل عام، 
استندت الدراسة إلى عدد من اخلطوات العامة املتسلسلة من أجل حتقيق غايتها العامة وأهدافها الفرعية، ابتداء من 
مراجعة األدبيات، وجمع املعلومات املرتبطة مبوضوع الدراسة وإجراء مقابالت مع أشخاص من اجلهات احلكومية 
الدراسة  إعداد مسودة  الغربية وقطاع غزة، ومن ثم  الضفة  العمل في  والدولية، وعقد ورشات  وغير احلكومية 

ومراجعتها، وإعداد النسخة األخيرة من الدراسة.

خلفية عامة: عمليات التخطيط الوطني في فلسطني

أظهرت مراجعة منهجيات إعداد اخلطط العامة منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية العام 2009 غياب 
مشاركة األطراف غير احلكومية في عملية التخطيط الوطنية، فقد اقتصر العمل على إعداد هذه اخلطط على 
جهود وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات الرئيسية في حتديد األولويات التمويلية، ولم تكن هناك أية مشاورات 
لتشكل  لألعوام 2007-2005  املدى  التنمية متوسطة  لذلك، جاءت خطة  الشركاء من خارج احلكومة. الحقا  مع 
منعطف نسبي في طريقة إعداد اخلطط الوطنية الفلسطينية، فقد تضمنت التحضيرات لهذه اخلطة مشاورات 
ثنائية، وعقد عدد من ورش العمل شارك فيها الشركاء احلكوميني ومن خارج احلكومة، لكن هذه اللقاءات والورش 
التنمية  خطة  تختلف  ولم  املشاركة.  طابع  أخذت  وإمنا  احلقيقي،  باملعنى  والشراكة  التشاور  طابع  تأخذ  لم 

متوسطة املدى لألعوام 2006-2008 في منهجية  إعدادها عن سابقتها.

حالة  إلى  ليتطور  الداخلي  السياسي  التوتر  من  نوع   2006 العام  في  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  انتخابات  تبع 
االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وليصبح في فلسطني حكومتني، إحداهما مقالة في قطاع غزة، والثانية 
شكلها الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية. انعكس هذا الواقع على مجمل مناحي احلياة في فلسطني مبا في 
ذلك عمليات التخطيط، فقد قامت احلكومة الفلسطينية في العام 2007 بإعداد خطة اإلصالح والتنمية لألعوام 
2008-2010 مبعزل عن الوزارات والهيئات احلكومية في قطاع غزة على الرغم من أنها حددت األولويات التنموية 

لكال الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أعدت هذه اخلطة مبعزل عن الشركاء من خارج احلكومة أيضا. 
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العام 2009 لم ترتبط بإطار تخطيطي  العامة لغاية  الوطنية  القول أن عملية إعداد اخلطط  وبشكل عام ميكننا 
انفصال  واملضمون، وباملجمل كانت خطط حكومية وليست وطنية، مع  الهيكل  واضح ومتفق عليه من حيث 
ملعظم  القطاعية  اإلستراتيجيات  غياب  مع  مركزي  بشكل  وبنيت  املوازنة،  إعداد  عملية  عن  التخطيط  عملية 
القطاعات التنموية، ولم تعتمد على املشاركة، وغابت عنها خطط التنفيذ، وبالتالي لم تكن تخضع لنظام من 

املتابعة والتقييم.

جاءت »خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013: إقامة الدولة وبناء املستقبل« لتضع منهجا أكثر تطورا لعملية 
أنها  الشراكة في  إعداد تلك اخلطة على مستوى تعزيز  التطور في منهجية  العامة، وميكن تلخيص  التخطيط 
استندت على مشاركة الفاعلني من خارج احلكومة من خالل تشكيل فرق إلعداد اإلستراتيجيات القطاعية من 
كافة الشركاء، وفي تبلور هيكلية لعملية التخطيط. وعلى الرغم من هذه التطورات إال أن مشاركة الشركاء لم 
ترتقي إلى الشراكة الفعلية، حيث أنها اقتصرت على إعداد اإلستراتيجيات القطاعية ولم تشمل اخلطة الوطنية 
العامة، كما أنها لم تشمل كافة مراحل التخطيط. وقد تزامن إعداد هذه اخلطة مع تأثير عاملني رئيسيني: أولهما 
االنقسام السياسي الفلسطيني، وبالتالي غياب قطاع غزة عن العملية، وثانيهما تعطل أعمال املجلس التشريعي الذي 
يفترض أن يكون له الدور الرئيسي في إقرار أجندة السياسات الوطنية العامة واخلطط الوطنية والقطاعية وتبعاتها 
املالية. هذا باإلضافة إلى أن عمليات التخطيط الوطنية برمتها، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تكن 
على ضعف  انعكس  ما  وهو  املختلفة،  للجهات  واألدوار  واملسؤوليات  الصالحيات  يحدد  تخطيط  بقانون  محكومة 
املأسسة في العمليات التخطيطية، وارتهانها في كثير من األوقات إلى الرغبات والتوجهات الشخصية، والسيما فيما 

يخص الشراكة مع الشركاء غير احلكوميني في تلك العمليات.

دور املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية

اتسمت مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية بالضعف وأحيانا كثيرة بالغياب التام 
منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي العام 2010 حدث حتول إيجابي على صعيد مشاركة هذه املنظمات 
في عمليات التخطيط مع بدء العمل على إعداد »خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013«، وقد حدث هذا التحول 
بفعل توفر اإلرادة السياسية لدى الطرفني احلكومي وغير احلكومي، وعلى الرغم من ذلك شاب وضع هذه اإلرادة 
موضع التنفيذ بعض اخللل الناجت عن مجموعتني من العوامل، ترتبط املجموعة األولى باملؤسسات نفسها احلكومية 

وغير احلكومية، وترتبط املجموعة الثانية بعملية التخطيط نفسها من حيث بنيتها وجوهرها.

فعلى صعيد العوامل املرتبط باملؤسسات، كان هناك ضعف في الرغبة لدى بعض اجلهات احلكومية بوضع اإلرادة 
السياسة موضع التنفيذ والقيام بعملية تشاورية مع الشركاء، وضعف القدرات التنسيقية لديها أيضا، وتباين درجة 
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جتاوب املنظمات غير احلكومية مع هذه السياسات، فبعضها تعامل مع هذه السياسة بإيجابية عالية، والبعض األخر 
كان جتاوبه ضعيفا، وكذلك ضعف القدرات املتوفرة لدى بعض املنظمات بفعل نقص اخلبرات وحداثة جتربتها.

أما على صعيد العوامل املرتبطة ببنية وجوهر عملية التخطيط، فهما عامالن رئيسيان ومترابطان: أولهما هيكل 
عملية التخطيط وموقع املنظمات غير احلكومية فيه، حيث غاب الشركاء من خارج احلكومة عن الفريق الوطني 
املكلف باإلشراف على تطوير اخلطة الوطنية العامة بقيادة وزارة التخطيط، واقتصرت عضوية ومشاركة املنظمات 
غير احلكومية على فرق إعداد اإلستراتيجيات القطاعية، كما لم يتم حتديد أدوار الشركاء في مجمل مراحل 
التخطيط، حيث اقتصرت مشاركة املنظمات غير احلكومية على مرحلة إعداد اإلستراتيجيات. وثانيهما يرتبط 
بجوهر/محتوى عملية التخطيط ومدى مساهمة املنظمات غير احلكومية فيها، فعلى الرغم من أن خطة التنمية 
الوطنية لألعوام 2011-2013 يفترض أن تكون خطة وطنية، إال أنه لم يتم فيها توضيح أدوار ومساهمات ومسؤوليات 
القطاعات الشريكة للحكومة بشكل كاف في حتقيق األهداف املرجوة، بل كان القرار في اخلطة الوطنية لوزارة 
دور  هناك  يكن  لم  القطاعية. كما  اخلطط  في  ما كان  بعكس  الشركاء  من  التخطيط ومبشاركة ضعيفة 

للشركاء في حتديد أجندة السياسات الوطنية العامة.

لقد كان للعوامل السابقة أثرها على مستوى ونوعية مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط 
غير  املنظمات  مشاركة  اقتصار  على  العوامل  هذه  آثرت  املشاركة،  مستوى  حيث  فمن  والقطاعية.  الوطنية 
ودون  نفسها،  الوطنية  املشاركة في اخلطة  إلى  الوصول  دون  القطاعية  اإلستراتيجيات  احلكومية على مستوى 
املشاركة في مجمل مراحل التخطيط، واقتصرت على مشاركة عدد محدود من املنظمات غير احلكومية منتدبة 
عن الشبكات واألجسام التمثيلية لهذه املنظمات، وهي املنظمات الكبيرة غالبا واملتركزة في منطقة وسط الضفة 
الغربية، دون توسيع دائرة مشاركتها لتشمل املنظمات القاعدية واملنظمات العاملة في املناطق األخرى مبا فيها 
املنظمات العاملة في قطاع غزة. أما من حيث جودة املشاركة ونوعيتها فقد ارتبطت بضعف جاهزية املنظمات 
غير احلكومية للمشاركة في هذه العملية، حيث لم تقم املنظمات غير احلكومية قبل مشاركتها في العملية 
املشاركة  على  األحيان  بعض  في  املنظمات  مساهمة  واقتصرت  العملية،  هذه  في  للمشاركة  الكافي  باإلعداد 
التخطيط  املنظمات غير احلكومية للمشاركة في عمليات  الشكلية. وبشكل عام، متثلت مشكلة اجلاهزية لدى 
الوطنية بضعف اجلاهزية الفنية من جهة، وضعف التنسيق والتعاون ما بني املنظمات غير احلكومية نفسها من 

جهة ثانية. 
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التــوصيــات

توصل الشركاء إلى مجموعة من التوصيات التي يجب التعامل معها لتعزيز حالة الشراكة في عمليات التخطيط 
الوطنية والقطاعية، وقد شملت هذه التوصيات خمسة مجاالت رئيسية: 

أوال: توصيات خاصة بتطوير الهيكل/البنية املؤسسية لعملية التخطيط الوطنية:

ضرورة أخذ املجلس التشريعي لدوره الطبيعي في عملية التخطيط الوطنية، سواء إقرار أجندة السياسات . 1
العامة أو إقرار اخلطة نفسها مبا فيها التوجهات واألولويات التنموية التي حتددها واملخصصات املالية لها.

العمل على إعداد وتطوير قانون التخطيط الفلسطيني وإقراره بأسرع وقت ممكن.. 2

وغير . 3 احلكوميني  الشركاء  كافة  عن  ممثلني  عضويته  في  يضم  للتخطيط  وطني  مجلس  تأسيس 
احلكوميني، تكون مهمته قيادة عملية التخطيط الوطنية.

تشكيل فرق وطنية للتخطيط القطاعي تضم في عضويتها ممثلني عن كافة الشركاء احلكوميني وغير . 4
احلكوميني، يكون دورها قيادة عمليات إعداد اإلستراتيجيات القطاعية.

تطوير إطار تخطيط وطني واضح ومتفق عليه بني كافة الشركاء لضمان مأسسة عمليات التخطيط . 5
الوطنية، وقد يشكل اإلطار التخطيطي الذي اتبعته خطة التنمية الوطنية  لألعوام 2011-2013 إطارا جيدا 

للبناء عليه، مع ضرورة التعلم من الدروس املستفادة، ويقترح أن يكون هذا اإلطار مبني على ما يلي:

أن يكون املجلس التشريعي هو املرجعية التشريعية لعملية التخطيط.   .1

أن يكون مجلس التخطيط الوطني هو املرجعية الفنية لعملية التخطيط.  .2

اإلستراتيجيات  إعداد  على  اإلشراف  جهة  هي  القطاعي  للتخطيط  الوطنية  الفرق  تكون  أن   .3
القطاعية.

ولكافة  القطاعي  للتخطيط  الوطنية  والفرق  للتخطيط  الوطني  املجلس  عمل  استدامة  ضمان   .4
مراحل التخطيط.

واإلستراتيجيات  العامة  الوطنية  اخلطة  مستويي  على  الوطني  والتقييم  املتابعة  نظام  تفعيل   .5
القطاعية.
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ثانيًا: توصيات خاصة بتطوير جوهر العملية التخطيطية باملشاركة:

ضمان اندماج كافة الشركاء في جميع مراحل التخطيط.. 1

اعتماد منهج تخطيط مختلط )من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى(.. 2

سنوات(، . 3 )ثالث  املدى  متوسطة  كإستراتيجيات  القطاعية  واإلستراتيجيات  العامة  الوطنية  اخلطة  بناء 
ولتستند في منهجية إعدادها إلى عملية مشاورات واسعة بني كافة الشركاء ولتشمل كافة املناطق.

تطوير وإعداد وثيقة سنوية منبثقة عن اخلطة الوطنية العامة بإشراف وقيادة املجلس الوطني للتخطيط . 4
حتدد األولويات التنموية السنوية ارتباطا بعملية إعداد املوازنة العامة بشقيها اجلاري والتطويري، ولتشكل 

خطة تنفيذية للخطة الوطنية العامة من جهة، ولتكون في الوقت نفسه وثيقة ملراجعة وتقييم اخلطة. 

تطوير وإعداد خطط تنفيذية سنوية لإلستراتيجيات القطاعية بإشراف الفرق الوطنية للتخطيط القطاعي . 5
لتحديد األولويات التنموية اخلاصة بكل قطاع من القطاعات، على أن ترتبط بعملية إعداد املوازنة العامة، 

ولتسهم في الوقت نفسه في عملية مراجعة وتقييم اإلستراتيجية القطاعية بشكل سنوي.

تطوير آليات متابعة واضحة ومحددة ومتفق عليها يشارك فيها كافة الشركاء، وذلك بتطوير مؤشرات . 6
وطنية للخطة الوطنية العامة، ومؤشرات قطاعية لإلستراتيجيات القطاعية كجزء من اخلطط التنفيذية، 
وتطوير قاعدة بيانات خاصة مبتابعة تنفيذ كل إستراتيجية قطاعية على حدة، وقاعدة بيانات وطنية 
للتخطيط  الوطنية  الفرق  ترفعها  التي  الدورية  التقارير  إلى  استنادا  العامة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  ملتابعة 

القطاعي.

الشركاء، وذلك من خالل إعداد . 7 آليات تقييم واضحة ومحددة ومتفق عليها يشارك فيها كافة  تطوير 
تقارير مراجعة وتقييم سنوية لإلستراتيجيات القطاعية وللخطة الوطنية العامة وبإشراف املجلس الوطني 

للتخطيط.

ثالثا: توصيات خاصة بالتمثيل لدى املنظمات غير احلكومية:

تشكيل أجسام تنسيق قطاعي للمنظمات غير احلكومية لتعزيز مساهمتها في عمليات التخطيط الوطنية . 1
والقطاعية.

ضمان التمثيل املناطقي للمنظمات غير احلكومية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.. 2

ضمان متثيل املنظمات القاعدية والصغيرة.. 3
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رابعا: توصيات خاصة برفع درجة االستعداد واجلاهزية لدى املنظمات غير احلكومية:

عقد مشاورات داخلية قطاعية بني املنظمات غير احلكومية نفسها للوصول إلى رؤية وتوجهات متفق عليها . 1
فيما بينها ولتعزيز جاهزيتها للمشاركة في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية بفعالية.

العمل على إعداد تقارير فنية لتحليل واقع القطاعات التنموية، وتقارير متابعة ومراجعة لهذه لقطاعات . 2
وللخطة الوطنية بشكل عام من قبل املنظمات غير احلكومية.

تعزيز الشراكة في مجال املتابعة والتقييم من خالل توفير البيانات الالزمة ملتابعة تنفيذ اإلستراتيجيات . 3
القطاعية والوطنية وضرورة التزام كافة الشركاء بتغذية قواعد البيانات القطاعية والوطنية.

خامسا: توصيات خاصة بتطوير القدرات:

التعريف بهيكل ومنهجية عمليات التخطيط الوطني والقطاعي عبر نشرها لكافة الشركاء.. 1

تعزيز بناء القدرات في مجال التخطيط ورسم السياسات بني كافة الشركاء.. 2

التركيز في مجال بناء القدرات على مجالي املتابعة والتقييم.. 3

تدريب كافة الشركاء على األدلة التي يتم تطويرها سواء إلعداد اإلستراتيجيات القطاعية أو غيرها وعدم . 4
اقتصار التدريب على الشركاء احلكوميني.
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حملة عن مركز تطوير

ريادية غير ربحية تعمل على  )NDC( هو مؤسسة فلسطينية  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  مركز تطوير 
متكني املؤسسات األهلية الفلسطينية من اجل تقدمي اخلدمات احليوية بشكل أفضل للفلسطينيني الذين يعيشون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة الفئات الفقيرة واملهمشة. يعمل مركز تطوير بالشراكة مع املؤسسات 
األهلية الفلسطينية الريادية، واالحتادات والشبكات على جتنيد التمويل الذي تقدمه اجلهات املانحة من اجل توفير 
مزيج فريد من املنح املباشرة وبرامج بناء القدرات التي تعزز كفاءة املؤسسات األهلية الفلسطينية واعتمادها على 

ذاتها واستدامتها.

يدعم مركز تطوير حتقيق قدر اكبر من الشفافية واحملاسبة واملصداقية من خالل تبني واستخدام املمارسات 
املالية واإلدارية بشكل مهني، وتعزيز التنسيق في كافة القطاعات وتبادل أفضل املمارسات واخلبرات ضمن برامجه 

.)www.masader.ps( »وفي بوابته االلكترونية »مصادر

الى  التي تسعى  للهيئات والوكاالت  إداري  العمل كجسم  للعمل ميكنه من  يتمتع مركز تطوير بوضع فريد 
تطبيق البرامج في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. يوجد لدى مركز تطوير خبرة تزيد عن 14 عاما 
في إدارة ومراقبة التمويل، وتقدمي برامج ومشاريع التنمية، كما يتمتع بقيمة إضافية في مجال بناء القدرات 

التنظيمية. 

يوفر مركز تطوير مزيجا فريدا من املنح املباشرة للمؤسسات األهلية من اجل مساعدتها على أداء عملها بجودة 
السماح  اجل  من  املنح  أشكال  مختلف  تطوير  مركز  يستخدم  أفضل.  بشكل  موجهة  وبنتائج  ومتطورة  عالية 
للمؤسسات األهلية ذات القدرات واإلمكانيات املتعددة التركيز على القطاعات واحملاور واملواضيع التي تتميز فيها. 
األهلية على شكل  املؤسسات  نحو قطاع  الرابع  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  توجيه متويل مشروع  وقد جرى 
اتفاقية متويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي مببلغ إجمالي مقداره 8 مليون دوالر على مدى ثالث 

سنوات ونصف. 

بأكمله، كي يصبح  األهلية  املؤسسات  تطوير قطاع  إلى  تطوير  القطاعية في مركز  التنمية  برنامج  يسعى 
أكثر جتاوبا وشفافية ومحاسبة جتاه املجتمعات احمللية الفلسطينية، وجتاه اجلهات املانحة عن طريق إرساء املعايير 

واملقاييس، وتعزيز التعاون ضمن القطاع ومن خالل بحوث وتخطيط السياسات اإلستراتيجية. 
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يعمل مركز تطوير كجسم إداري للبرنامج املسئول عن توجيه متويل اجلهات املانحة، ودعم املبادرات املنسقة 
التي تعمل على  األهلية  للمؤسسات  العامة  بالسياسات  املتعلق  القدرات، وتعزيز احلوار  لبناء  املشتركة  واملبادرات 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلكم الصالح  في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد جرى االتفاق على املرحلة 
الثانية لتمويل سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح )مع اجلهات املانحة األربع – سويسرا، الدمنارك، السويد، 

وهولندا( مببلغ وقدره 16.2 مليون دوالر أمريكي.  
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مقدمة

لعبت املنظمات غير احلكومية دورا هاما في احلياة والقضية الوطنية الفلسطينية، وال يختلف اثنان على أهمية 
ودورها  أرضه،  على  الفلسطيني  الشعب  صمود  تدعيم  في  احلكومية  غير  املنظمات  به  قامت  الذي  الدور  هذا 
الثقافية  واحلياة  والزراعة  والتعليم  كالصحة  هامة،  قطاعات  في  الوطنية  التحتية  البنية  وبناء  تأسيس  في 
والفكرية. وقد حتقق ذلك من خالل إسهام هذه املنظمات في رسم السياسات التنموية املَُمكنة حتت االحتالل، ومن 
خالل مشاركتها بشكل فاعل في املجال السياسي ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي. فقد ارتبطت نشأة املنظمات غير 
احلكومية الفلسطينية بدافعني أساسيني، أولهما: توفير االحتياجات اآلنية للسكان في ظل غياب مؤسسات الدولة 
الفلسطيني على  العامل الوطني املرتبط مبقاومة االحتالل، من خالل تدعيم صمود الشعب  الوطنية. وثانيهما: 

أرضه، وجتنيد وحشد أفراد املجتمع في مواجهة سياسات االحتالل1 .

لقد بدأ تأسيس املنظمات غير احلكومية في فلسطني مع بدايات القرن العشرين، إال أن عددها كان محدودا، وغالبا 
ما أخذت طابع اجلمعيات اخليرية، وقد بقي تأسيس مثل هذه املنظمات محدودا من حيث العدد فترة احلكمني 
األردني واملصري للضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه أخذ باالزدياد بعد أن أكمل االحتالل اإلسرائيلي سيطرته 
على ما تبقى من فلسطني في العام 1967، حيث بدأ املجتمع الفلسطيني تشكيل آليات الدفاع عن الوجود بشكل 
أكثر فاعلية. فقد اتسعت األنشطة األهلية، وبدأت املؤسسات غير احلكومية بتنظيم وتطوير خدماتها التطوعية 
اجلماهيرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وخالل الثمانينيات من القرن املاضي تشكلت املنظمات 
املتسارع  النمو  لهذا  وقد كان  وغيرها.  والتنمية  والزراعة  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  العاملة  احلكومية  غير 
للمنظمات غير احلكومية اجلديدة بقيادة فئات شابة ومهنية دورا في إحداث حتوالت مهمة في توجهات ومجاالت 
عمل اجلمعيات اخليرية التقليدية، حيث بادر بعض هذه اجلمعيات إلى إنشاء اجلامعات، واملستشفيات، ومراكز 
التدريب والتشغيل، وبرامج اإلقراض الصناعي والزراعي، وبعض املشاريع املدرة للدخل املرتكزة على أساس إنتاج 

الغذاء واألعمال اليدوية 2.

أدى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 إلى خلق واقع سياسي جديد فرض تغيرات عدة في الدور 
واملجال الذي لعبته املنظمات غير احلكومية، والسيما في مجاالت رسم السياسات، واخلطط التنموية، وتنفيذها، 
السلطة.  مع  عالقتها  وطبيعة  احلكومية،  غير  املنظمات  دور  حول  واسعا  جدال  التغير  هذا  أثار  وقد  وتقييمها. 

1 شلبي، ياسر )2001(. التأثيرات الدولية واحمللية على حتديد رؤى املنظمات غير احلكومية الفلسطينية وأدوارها. جامعة بيرزيت: أطروحة ماجستير 
غير منشورة.

2 شلبي، ياسر )2001(. تعداد املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. رام الله: معهد أبحاث السياسات االقتصادية 
الفلسطيني )ماس(.
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وتراوحت املواقف بني مؤيد لها، وبني مشكك في أهمية دورها، أو معارض لوجودها. وهي مواقف استندت إلى 
اعتبارات مصلحية، أو أيديولوجية، أو سياسية ...الخ. وقد أدى هذا الواقع اجلديد إلى بروز مجاالت عمل جديدة 
للمنظمات غير احلكومية والسيما تلك املرتبطة بالدور الرقابي، وانحسار مجاالت أخرى أصبح بعضها من مهمات 
والسلطة  احلكومية  املنظمات غير  العالقة بني  من  السياق، ظهر شكالن  الفلسطينية. في هذا  الوطنية  السلطة 

الوطنية الفلسطينية3 :

على  الصراع  الرئيسي  اخلدمات، سببها  تقدمي  وعلى  واملجال،  الدور  على  التنافسية،  بالعالقة  األول  الشكل  متثل 
التمويل. فاملنظمات غير احلكومية شكلت قبل قيام السلطة املتلقي األول للمساعدات واملنح املالية العربية والدولية، 
واجلهة الفاعلة في رسم اخلطوط األساسية للسياسات والتوجهات التنموية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
العالقة وترسيمها متطلبا تنمويا  إلى مستويات دنيا، وأصبح تنظيم  الدور  السلطة تقلص هذا  غزة، وبعد قيام 

ومدنيا.

اإلمكانيات  ذات  املنظمات  مع  تتم  ما  وغالبا  ذات طابع قطاعي،  وشراكة،  تنسيق  بعالقة  الثاني  الشكل  ومتثل 
والتعاون في بعض  التنسيق  ولضرورة  اآلخر،  دور  تقدير كل طرف ألهمية  العالقة من  وتنبع هذه  الكبيرة. 
التي  واإلجنازات  وتاريخها،  احلكومية،  املنظمات غير  دور  تستطيع جتاهل  ال  فالسلطة  األنشطة.  وبعض  املجاالت 
حققتها في التطوير االقتصادي واالجتماعي وعالقاتها التاريخية مع املمولني، ومع املجتمع احمللي. كذلك بالنسبة 
للمنظمات غير احلكومية، والتي نظرت إلى متغير وجود السلطة كأساس في تقليص حجم الدعم والدور الذي 
تعد خالية من  لم  فالساحة  التنموية.  البرامج  والتنفيذ ملجمل  والتخطيط،  السياسات،  تلعبه في رسم  أن  ميكن 

الوجود املؤسساتي للسلطة كما كان األمر في ظل غيابها4.

الوطنية  السلطة  قيام  بعد  كبير  بشكل  ارتفع  قد  احلكومية  غير  املنظمات  عدد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املنظمات.  اإلسرائيلي على تأسيس مثل هذه  التي كان يفرضها االحتالل  القيود  إلى  الفلسطينية، وهذا يرجع 
فقد وصل عدد هذه املنظمات إلى حوالي 1500 منظمة في العام 2007، وهو العام الذي نفذ فيه أخر تعداد شامل 
ارتفع منذ ذلك احلني. ومن بني هذه  العدد قد  الغربية وقطاع غزة، وقد يكون هذا  الضفة  املنظمات في  لهذه 
املنظمات تأسست 558 منظمة فقط قبل قيام السلطة. وقد شكلت اجلمعيات اخليرية النسبة األعلى من املنظمات 
غير احلكومية، حيث وصلت نسبتها إلى حوالي 52% من إجمالي املنظمات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
في العام 2007، تلتها األندية الشبابية والرياضية بنسبة 19%، وتوزعت النسبة املتبقية )29%( بني املنظمات األخرى 
التنموية، واملراكز الثقافية، واملنظمات العاملة في مجال التدريب وإعادة التأهيل، واجلمعيات التعاونية، واملنظمات 

اإلغاثية، واملنظمات احلقوقية .

3 أنظر املصدر السابق.

4 املالكي، مجدي وياسر شلبي وحسن لدادوة )2008(. تعداد املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007. رام الله: معهد 

أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس(.
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بشكل عام، شكل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 نقطه حتول هامة على صعيد دور املنظمات غير 
احلكومية الفلسطينية، كما شكل بداية لرسم نوع جديد من العالقة بني هذه املنظمات وسلطة وطنية تقوم 
ألول مرة على األرض. فمنذ قيام السلطة أثير العديد من النقاشات حول دور وطبيعة هذه املنظمات في ظل الواقع 
اجلديد. شملت هذه النقاشات مختلف اجلوانب املتعلقة بعمل املنظمات غير احلكومية الفلسطينية ومن ضمنها 
طبيعة عالقتها مع السلطة، ودورها في ظل وجود هذه السلطة وفي ظل استمرار االحتالل، ومصادر متويلها، 
وعالقتها باملجتمع احمللي، وعالقتها مبنظمات املجتمع املدني األخرى، وأوضاعها الداخلية، وغيرها من املجاالت5 . 

التنمية )احلكومة، واملنظمات غير احلكومية أو  النقاشات احلديث عن دور كافة شركاء  وبدأ من ضمن هذه 
العامة، والتوجهات واألولويات  الوطنية  السياسات  املدني بشكل عام، والقطاع اخلاص( في حتديد أجندة  املجتمع 
التنموية العامة، والسيما في ظل استمرار االحتالل. وكانت عمليات إعداد اخلطط الوطنية هي املراحل التي تزداد 
فيها حدة النقاش لكون هذه اخلطط هي التي تعكس التوجهات احلكومية العامة، وبالتالي شكلت عمليات إعداد 
هذه اخلطط األساس خللق حالة من النقاش حول أدوار الشركاء في هذه املجاالت، حيث وصلت توجيه االنتقادات 
املتبادلة بني الشركاء والسيما من قبل املنظمات غير احلكومية اجتاه احلكومة حول تفرد األخيرة بتحديد أجندة 
السياسات الوطنية العامة والتوجهات واألولويات التنموية مبعزل عن باقي الشركاء، وكان االنتقاد يبنى على 
أننا في فلسطني ال نزال حتت االحتالل، وهو ما يتطلب شراكة حقيقية بني كافة األطراف وتوحيد  أساس 
اجلهود في سبيل القدرة على مواجهة سياسة هذا االحتالل، وكذلك شمل املنطلقات الفكرية التي تنطلق منها 

احلكومة في ظل الوضع القائم.

قامت احلكومات الفلسطينية املتعاقبة منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية بإعداد عدد من اخلطط الوطنية، 
وفي غالبية هذه اخلطط لم يتم إشراك الشركاء من خارج احلكومة فيها، وقد تطور هذا احلال مع الزمن كما 
سنعرض الحقا في إطار مراجعة التجارب التخطيطية للحكومات الفلسطينية، وأصبح لدى احلكومة قناعة بأهمية 
وضرورة إشراك الشركاء في عمليات التخطيط الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق، وتعزيز تكامل األدوار، 

وفي محاولة إلدارة املساعدات الدولية واملال العام بشكل أفضل.

الوطنية  التخطيط  الفهم حول مدى مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات  الدراسة لتعميق  تأتي هذه 
والقطاعية، وذلك في سبيل تعزيز هذه املشاركة وزيادة فاعليتها، وذلك من خالل حتليل وفهم التجارب السابقة 
التخطيط مبا يشمل تطوير  الشراكة على مستوى  إلى مستوى أفضل من  للبناء عليها وصوال  واالستفادة منها 

أجندة السياسات الوطنية، وحتديد التوجهات واألولويات التنموية العامة الوطنية والقطاعية.

5أنظر املصدر السابق.
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تعريف عام بالدراسة وأهدافها

يتمثل الهدف العام من الدراسة في تعزيز وتقوية مساهمة ومشاركة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في 
عمليات التخطيط القطاعي والوطني وفي عمليات صنع السياسات. وتهدف الدراسة بشكل تفصيلي إلى ما يلي:

والقطاعية . 1 الوطنية  التخطيط  في عمليات  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  مدى  تقييم 
وجودة هذه املشاركة، وطبيعة التمثيل لهذه املنظمات في تلك العمليات.

بناء على تقييم مدى مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية، حتديد . 2
مساهمتها  مدى  لتعزيز  واملظالت  لها  التمثيلية  األجسام  أو  نفسها  للمنظمات  سواء  القدرات  في  الفجوات 

واندماجها في هذه العمليات.

تقييم آليات احلوار واملشاركة القائمة بني احلكومة واملنظمات غير احلكومية وتقدمي مقترحات لتحسني . 3
هذه اآلليات وإضفاء الطابع الرسمي عليها ومأسستها.

والقطاعية مبا في ذلك . 4 الوطنية  وإقرار اخلطط  والشفافية في عمليات تطوير  التشاركي  النهج  تعزيز 
عمليات متابعة وتقييم هذه اخلطط استنادا إلى مبادئ املسائلة واملسؤولية االجتماعية.

منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة في إعدادها على منهج تشاركي، حيث انطلقت في تقييم مدى اندماج ومساهمة املنظمات 
العالقة،  الوطني والقطاعي على إشراك كافة الشركاء ذوي  التخطيط  الفلسطينية في عملية  غير احلكومية 
لضمان  وذلك  الدولية،  اجلهات  إلى بعض  إضافة  احلكومية،  املنظمات غير  وقطاع  احلكومي  القطاع  من  والسيما 
موضوعية التقييم، وبالتالي تطوير التوصيات واملقترحات الالزمة بتوافق ما بني جميع الشركاء ذوي العالقة. 

واعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على أداتني رئيسيتني لتحقيق أهدافها وهما:

غير . 1 واملنظمات  احلكومية،  املؤسسات  من  عدد  من  عالقة  ذوي  أشخاص  مع  منظمة  شبه  مقابالت  إجراء 
احلكومية، وبعض اجلهات الدولية، حيث عقدت 13 مقابلة )أنظر ملحق رقم 1: قائمة بأسماء األشخاص الذين 
متت مقابلتهم واملؤسسات التي ميثلونها(، وقد هدفت هذه املقابالت إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة 

الرئيسية، وهي التالية:
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الوطنية  التخطيط  عمليات  في  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  مدى  في  رأيكم  ما  أ.  
والقطاعية؟

ب.  ما رأيكم في هيكل/بنية عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية؟

ج. ما رأيكم في جوهر/محتوى عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية؟

عمليات  في  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  ونوعية  مستوى  عن  راضون  أنتم  هل  د. 
التخطيط الوطنية والقطاعية؟ وملاذا؟

هـ. من وجهة نظركم، ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف املتعلقة مبشاركة املنظمات غير احلكومية في 
عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية؟

و. ما هي التوصيات واملقترحات التي تقدمونها إلثراء وتطوير مشاركة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية 
في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية؟

عقد عدد من ورشات العمل، قسمت على أساس القطاعات األربعة الرئيسية )االجتماعي، واالقتصادي، والبنية . 2
الدولية،  املساعدات  وإلدارة  التنموية  للقطاعات  وطنيا  املقر  التقسيم  مع  ارتباطا  وذلك  واحلكم(،  التحتية، 
وكان الهدف من هذا التقسيم إتاحة املجال والوقت الكافي للمشاركني لتقدمي مداخالتهم، على الرغم من 
أن ورشات العمل نفسها لم تركز على القطاعات نفسها، وإمنا عاجلت عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية 
الضفة  في  ورشات عمل  ثالث  عقد  فقد مت  الشراكة.  ومستوى  واحملتوى  املنهجية  من حيث  عام  بشكل 
الغربية، بحيث مت عقد ورشة عمل ضمت مؤسسات حكومية وغير حكومية وبعض املؤسسات الدولية العاملة 
في مجاالت القطاع االجتماعي، وأخرى لقطاع البنية التحتية، وثالثة ضمت قطاعي احلكم واالقتصاد )أنظر 
ملحق رقم 2: قوائم بأسماء املشاركني في ورشات العمل الثالث(. وكان الهدف الرئيسي لورشات العمل هو 
عقد نقاش مفتوح بني الشركاء لتقييم مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطني 
والقطاعي، وحتديد الفجوات ونقاط القوة ونقاط الضعف املرتبطة بهذه املشاركة، والوصول بشكل مشترك 

إلى توصيات متفق عليها لتطوير هذه املشاركة ومأسستها.

عقد ورشة عمل خاصة بقطاع غزة شارك فيها عدد من املنظمات غير احلكومية )أنظر ملحق رقم 3: قائمة . 3
بأسماء املشاركني في ورشة عمل قطاع غزة(، حيث مت فيها عرض مخرجات العمل في الضفة الغربية، سواء 
تلك املخرجات املرتبطة باملقابالت شبه املنظمة أو مخرجات ورش العمل، ومت فيها مناقشة هذه املخرجات من 

قبل املشاركني في قطاع غزة.

باالستناد إلى املخرجات العامة للعمل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مت تطوير املسودة األولى والنهائية . 4
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للدراسة )وبشكل عام، استندت الدراسة إلى عدد من اخلطوات العامة املتسلسلة من أجل حتقيق غايتها العامة 
وأهدافها الفرعية، وهي على النحو التالي:

السلطة  مع  وعالقاتها  ودورها  احلكومية  غير  باملنظمات  املتعلقة  والوثائق  األدبيات  من  عدد  مراجعة  أ.  
والقطاعية ومن ضمنها اخلطط  الوطنية  التخطيط  بعمليات  املتعلقة  الفلسطينية، وكذلك  الوطنية 

الوطنية نفسها وبعض اإلستراتيجيات القطاعية.

املنظمات غير احلكومية واملؤسسات احلكومية  الدراسة من  املرتبطة مبوضوع  الالزمة  املعلومات  ب.  جمع 
وبعض اجلهات الدولية.

ج.  إجراء مقابالت مع عدد من األشخاص من املؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية وبعض اجلهات 
الدولية.

د.  عقد ثالث ورشات عمل في الضفة الغربية مبشاركة أشخاص من املؤسسات احلكومية واملنظمات غير 
احلكومية وبعض املؤسسات الدولية.

ه. عقد ورشة عمل في قطاع غزة مبشاركة عدد من املنظمات غير احلكومية عرضت فيها مخرجات 
العمل في الضفة الغربية ملناقشتها وتقدمي ما يلزم من مقترحات حولها من قبل املشاركني. وقد عقدت 

هذه الورشة باستخدام تقنية »الفيديو كونفرنس«.

و.  تطوير مسودة الدراسة لتضم كافة القضايا التي تعاجلها الدراسة، وبخاصة تقييم مشاركة املنظمات 
غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية والتوصيات واملقترحات الالزمة لتطويرها.

ز.  تطوير النسخة النهائية من الدراسة 

عامة  خللفية  األول  القسم  يستعرض  رئيسية:  أقسام  ثالثة  إلى  يلي  فيما  الدراسة  ستنقسم  أهدافها،  ولتحقيق 
عن عمليات التخطيط الوطنية في فلسطني من حيث املراحل التي مرت ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، ويتناول 
القسم الثاني بالتحليل لدور املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في عمليات التخطيط الوطني ومدى فاعليتها 
والعوامل التي أثرت عليها، أما القسم األخير فيقدم مجموعة من التوصيات القاضية بتطوير مشاركة املنظمات 
غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية لتعزيز حالة الشراكة بني الشركاء في هذه العمليات.
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خلفية عامة: 

عمليات التخطيط الوطني في فلسطني

مدى  حيث  من  مراحل ميكن حصرها  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تبنتها  التي  التخطيط  عمليات  مرت 
الوطنية  السلطة  نشأة  األولى منذ  املرحلة  امتدت  رئيسيتني:  الشركاء غير احلكوميني في مرحلتني  مشاركة 
الفلسطينية في العام 1994 ولغاية العام 2009، وقد أعد خاللها عدد من اخلطط احلكومية، وتلت املرحلة الثانية في 

العام 2009، وهي املرحلة التي أعدت فيها »خطة التنمية الوطنية لألعوام 2013-2011«.

وعلى الرغم من أن املرحلة األولى لم تكن متجانسة من حيث منهجية إعداد اخلطط الوطنية العامة، إال أنها مبجملها 
كانت عمليات مركزية على مستوى احلكومة، وفي كثير من األحيان كانت تقتصر على وزارة التخطيط 
الفلسطينية بالتنسيق احملدود أحيانا والواسع أحيانا أخرى مع وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية. أما 
املرحلة الثانية والتي تتضمن إعداد خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013، فقد استندت في منهجيتها، وألول 
مرة، منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على إشراك الشركاء غير احلكوميني في عملية التخطيط الوطني 
والقطاعي بشكل واسع، ويبقى السؤال حول نوعية هذه املشاركة، وعمقها، وطبيعة التمثيل للشركاء، ونقاط 
ضعفها وقوتها، وكيف ميكن االنتقال منها إلى مرحلة أكثر تطورا ملشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات 
التخطيط الوطنية والقطاعية وآليات مأسستها؟  وفيما يلي استعراض لتاريخ التخطيط الفلسطيني لكلتا املرحلتني.

املرحلة األولى: منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 ولغاية العام 2009

مشاركة  غياب  على  التأكيد  األولى  املرحلة  العامة خالل  اخلطط  إعداد  منهجيات  مراجعة  من خالل  ميكننا 
وبرنامج  الطارئة،  العام  االستثمار  إعداد خطة  فقد مت  الوطنية،  التخطيط  عملية  في  احلكومية  غير  األطراف 
التدخل السريع األثر، وكالهما أعدتا في العام 2003 وجاءتا في ظل أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة، عانى منها 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية التي تلت اندالع 
الوزارات  بالتنسيق مع  التخطيط  اقتصر إعداد اخلطتني على جهود وزارة  العام 2000. وقد  انتفاضة األقصى في 

الرئيسية في حتديد األولويات التمويلية، ولم تكن هناك أية مشاورات مع الشركاء من خارج احلكومة 6.

6 السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط )2005(. خطة التنمية متوسطة املدى 2005-2007. رام الله: وزارة التخطيط.
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كما  هدفت،  والتي   ،2005-2004 للعامني  واالقتصادي  االجتماعي  االستقرار  إعادة  خطة  اخلطط  تلك  تلت 
بعد  االقتصادي  االنتعاش  من  أكبر  قدر  وحتقيق  الفلسطيني،  االقتصاد  استقرار  على  املساعدة  إلى  سابقاتها، 
إثر  التعسفية لالحتالل اإلسرائيلي  التي عصفت بالفلسطينيني جراء اإلجراءات  األزمة االجتماعية واالقتصادية 
اندالع انتفاضة األقصى، وقد خرجت هذه اخلطة بتقديرات حلجم الدعم الالزم لدعم املوازنة العامة، وتقديرات 
حلجم املساعدات اإلنسانية واالجتماعية والتنموية. ومرة أخرى، اقتصر إعداد هذه اخلطة على جهود رئيسية من 
قبل وزارة التخطيط الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة املالية ومن ثم مع باقي وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية 
واملالية إلدماج  التخطيط  وزارتي  فيها تنسيق جهود  يتم  التي  األولى  الفلسطينية. وقد كانت هذه اخلطة هي 
العامة  املوازنة  أول ربط، وإن كان محدودا، بني  العامة، حيث وفرت  املوازنة  املانحني في  املمول من قبل  اإلنفاق 
واإلنفاق على املشاريع التي سيمولها املانحون، وكانت موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2004 والتي عرضت 
على املجلس التشريعي في كانون األول من العام 2003 هي املرة األولى التي تتضمن فيها موازنة فلسطينية عامة 

على توقعات اإلنفاق الرأسمالي الذي من املفترض أن ميوله املانحون على شكل مشاريع7 .

بعد ذلك، جاءت خطة التنمية متوسطة املدى 2005-2007 لتشكل منعطفا نسبيا في طريقة إعداد اخلطط الوطنية 
الفلسطينية، فقد تضمنت التحضيرات لهذه اخلطة مشاورات ثنائية، وعقد عدد من ورش العمل شاركت فيها 
وزارات رئيسية، وهيئات عامة، وممثلون عن القطاع اخلاص، وممثلون عن املجتمع املدني مبا في ذلك املنظمات 
غير احلكومية. لكن هذه اللقاءات والورش لم تأخذ طابع التشاور والشراكة باملعنى احلقيقي، وإمنا أخذت طابع 
املشاركة. فقد اقتصر اجلهد الرئيسي في إعداد اخلطة على الفريق املكلف بإعداد اخلطة من قبل وزارة التخطيط، 
وبتحضير بعض امللفات القطاعية من قبل بعض الوزارات الرئيسية. ومن خالل مراجعة منهجية اعداد هذه اخلطة 
نلحظ تركيزا كبيرا على أن اخلطة هي األداة األساسية لتسويق االحتياجات الفلسطينية على شكل مشاريع 

وجذب التمويل، ولتحديد العالقة مع املمولني والتحاور والتشاور معهم8 .

ثم جاءت خطة التنمية متوسطة املدى لألعوام 2006-2008 والتي لم تختلف منهجية أعدادها عن سابقتها. وجتدر 
بإعداد خطة متوسطة  بالقيام  التخطيط  وزارة  لدى  الوطنية والسيما  للسلطة  العام  التوجه  أن  إلى  اإلشارة هنا 
املدى )ثالث سنوات( بشكل سنوي، أي أن يتم إعداد اخلطة سنويا بشطب السنة املنتهية من اإلطار الزمني للخطة 
وإضافة سنة جديدة لها. وميكننا هنا االستنتاج أن اإلطار الزمني إلعداد اخلطة لم يكن يتيح الوقت الكافي إلشراك 
الشركاء وإجراء عمليات مشاورات واسعة معهم، وهو ما انعكس على ضعف هذه املشاركات، وبالتالي خرجت 
تلك اخلطط كخطط حكومية أعدت مبشاورات محدودة، ولم ترتق إلى خطط وطنية تعكس توافقا وطنيا حول 

7أنظر املصدر السابق.

8أنظر املصدر السابق.
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التوجهات واألولويات التنموية املتفق عليها. كما جتدر اإلشارة إلى أن خطة التنمية متوسطة املدى 2006-2008 لم 
يتم نشرها، حيث انتهى إعداد اخلطة مع انعقاد انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني الذي حققت فيه حركة 
حماس أغلبية، والتي على إثرها مت تشكيل احلكومة من قبل حماس، ولم تلتفت احلكومة اجلديدة لتلك اخلطة 

ولم تعتمدها كأساس في عملها9 .

العام 2006 توترا سياسيا فلسطينيا داخليا، وقد  لقد خلقت نتائج انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني بداية 
تطور هذا التوتر ليصل إلى حدوث شرخ كبير بني احلركتني السياسيتني الرئيسيتني على الساحة الفلسطينية 
)فتح وحماس(، وصوال إلى حدوث انقسام في النظام السياسي الفلسطيني ليصبح في فلسطني حكومتان؛ إحداهما 
مقالة بناءا على قرار من الرئيس الفلسطيني في قطاع غزة، واألخرى حكومة طوارئ شكلت بقرار من الرئيس 
في الضفة الغربية. وقد كان لهذا االنقسام انعكاساته على احلالة الفلسطينية بشكل عام ومن ضمنها عمليات 
التخطيط القطاعية والوطنية، ففي الواقع أصبحت كل حكومة من احلكومتني تدير املنطقة التي تقع ضمن حدود 
التي كانت تعدها حكومة  الفلسطينية  العامة للسلطة الوطنية  املوازنة  صالحياتها، مع األخذ بعني االعتبار أن 
الضفة الغربية كانت تشمل النفقات في قطاع غزة وبعض املشاريع التطويرية، وكانت النفقات املخصصة لقطاع 

غزة تزيد عن نصف املوازنة العامة.

قامت احلكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بإعداد خطة اإلصالح والتنمية لألعوام 2008-2010، وبشكل رئيسي، 
تولت وزارتا التخطيط واملالية إعداد خطة اإلصالح والتنمية لألعوام 2008-2010، وقام مجلس الوزراء مبراجعتها 
وإقرار الوثائق الرئيسية املنبثقة عنها خالل مرحلة إعدادها، وهي التي شكلت مجتمعة اخلطة النهائية. وقد عمل 
التخطيط واملالية مقرا له، باإلضافة  على إخراج اخلطة طاقم مكلف يتألف من فريق رئيسي يتخذ من وزارتي 
الوزارات واألجهزة احلكومية. وقد شكلت عملية إعداد هذه اخلطة بداية حتول  إلى فرق مشاركة من مختلف 
في عملية التخطيط على املستوى الوطني مبحاولتها ربط التخطيط باملوازنة، وهو ما حققته نظريا، وبقي الواقع 
العملي بانفصال التخطيط عن املوازنة. وفي الوقت نفسه، وكما ورد في مقدمة اخلطة، فإن عملية إعدادها لم 
تنب على مشاورات واسعة بسبب اجلدول الزمني الذي أتيح لعملية إعدادها، حيث اقتصرت املشاورات مع الشركاء 
املشاورات مع شركائها لتحديد  التي قامت ببعض  الوزارات واملؤسسات احلكومية  من خارج احلكومة على بعض 

املشاريع اخلاصة باخلطط واملوازنات10 .

بشكل عام، نستنتج أن إعداد خطة اإلصالح والتنمية لألعوام 2008-2010 اقتصر على جهود وزارة التخطيط في 
الضفة الغربية بالتنسيق مع وزارة املالية وباقي الوزارات، ولم تنب على أساس مشاورات مع الشركاء غير احلكوميني 

9 السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط )غير منشورة(. خطة التنمية متوسطة املدى 2006-2008. رام الله: وزارة التخطيط.

10السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط )2008(. خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 2008-2010. رام الله: وزارة التخطيط.
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هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وعلى الرغم من أن اخلطة حددت األولويات التنموية لكال الضفة الغربية وقطاع 
غزة، ومن وجهة نظر حكومية، إال أنها، وألول مرة منذ بداية عمليات التخطيط في فلسطني، لم تكن الوزارات 
الوزارات في قطاع غزة  السياسي يسمح ملوظفي  الوضع  في قطاع غزة جزء من عملية إعدادها، حيث لم يكن 

باملشاركة في إعداد اخلطة، وتعتبر هذه من أهم النواقص التي شابت عملية إعدادها.

وزارات  مع  بالتنسيق  قيادتها  التخطيط  وزارة  تولت  التي  السابقة  اخلطط  إعداد  مراجعة  خالل  ومن  وإجماال، 
ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية األخرى، مع بعض املشاركة من قبل بعض الشركاء من خارج احلكومة 

من قبل بعض هذه الوزارات، فإنه ميكننا حصر املالحظات على منهجيات إعداد تلك اخلطط فيما يلي:

الفلسطينية بإطار تخطيطي واضح ومحدد ومتفق عليه من . 1 التجربة  العام في  التخطيط  لم يرتبط 
حيث الهيكل/البنية ومن حيث املضمون، بل تعددت األطر، وكانت هناك عمليات تخطيط بدال من 
الشركاء مبختلف  إطار عام متفق عليه ومعتمد من قبل  لم يكن هناك  أنه  عملية واحدة، مبعنى 
مسمياتهم لتطوير اخلطط الفلسطينية، بل اتبعت كل خطة من اخلطط إطارا تخطيطيا خاصا بها، 
فعلى الرغم من أن كل خطة من هذه اخلطط كانت بشكل أو بآخر تبنى على سابقاتها، إال أنها لم 
تتبع اإلطار التخطيطي نفسه. وعند التأكيد على أهمية وجود إطار تخطيطي واضح ومحدد ومتفق 
عليه، فإننا ال نعني على اإلطالق أن يكون إطارا ثابتا غير قابل للتحسني والتطوير، بل إن املطلوب وجود 
إطار تخطيطي واضح ومحدد ولكن في الوقت نفسه يتسم باملرونة وقابل للتعديل والتطوير مع تطور 

عملية التخطيط نفسها وتطوير الواقع الفعلي على األرض. 

كانت اخلطط السابقة خططا حكومية وليست خططا وطنية، حيث أن جميع اخلطط السابقة أعدت . 2
بقيادة وزارة التخطيط ومشاركة الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى، مع بعض املشاركات احملدودة 
القطاع اخلاص، وقد  أو من  من قبل الشركاء من خارج احلكومة، سواء من املنظمات غير احلكومية 
انعكس ذلك على أن التوجهات العامة واألولويات القطاعية التي حددتها تلك اخلطط ارتبطت أكثر 
البرامج واملشاريع أكثر من التركيز  ببرامج احلكومة، بل إن معظم تلك اخلطط ركز أكثر على 
على األولويات التنموية، وذلك في إطار تركيز تلك اخلطط على إدارة املساعدات الدولية والعالقة مع 
املانحني، وهو ما انعكس في تركيز تلك اخلطط على قائمة املشاريع التطويرية التي ترغب السلطة 

الوطنية بتنفيذها، ولم ترتبط باملوازنة اجلارية وهي النقطة التي نستعرضها الحقا.



26

نفصال عملية التخطيط عن عملية إعداد املوازنة، حيث كانت املوازنة العامة تعد من قبل وزارة املالية . 3
كعملية منفصلة وال تأخذ بعني االعتبار البرامج واملشاريع التي حتددها اخلطط الوطنية التي كانت 
تعد بقيادة وزارة التخطيط. كان املنطق الذي يقود عملية التخطيط مبنيا على تركيز اخلطط على 
البرامج واملشاريع التي نسعى لتمويلها، والتي غالبا ما متول من قبل الدول املانحة، وهذا كان بحكم 
تولي وزارة التخطيط الفلسطينية ملسؤوليتني معا: قيادة عملية التخطيط على املستوى الوطني، وإدارة 
املساعدات الدولية. من هنا، كانت اخلطط تظهر على شكل قائمة متويل بهدف إدارة املساعدات الدولية 
والتفاوض مع املانحني، والسيما التمويل لصالح املؤسسات احلكومية وليس لباقي الشركاء. وميكننا القول 
أن انفصال عمليتي التخطيط واملوازنة عن بعضهما البعض هو بحد ذاته مؤشر قوي على عدم وضوح 
األولويات التنموية، فاملوازنة العامة لم تكن ترتبط بأي حال من األحوال بهذه األولويات، وكانت تركز 
على املوازنة اجلارية دون االلتفات لألبعاد التنموية ألي قطاع من القطاعات أو مؤسسة من املؤسسات. 
وميكننا أيضا القول أن هذا النهج فتح املجال بشكل كبير للمانحني بالتأثير في األولويات الفلسطينية 
التنموية بشكل كبير، حيث استغل املمولون عدم قيام األطراف الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسهم 
احلكومة، بتحديد وتطوير األولويات التنموية الفلسطينية من جهة، وعدم إشراك الشركاء من خارج 
احلكومة في إعداد اخلطط العامة لتوجيه التمويل وفق أجنداتهم، إما عبر الوزارات مباشرة أو بالتوجه 

للشركاء من خارج احلكومة، وأحيانا التنفيذ من قبل مؤسسات دولية بشكل مباشر.

القطاعات . 4 ملعظم  القطاعية  اإلستراتيجيات  غياب  مع  مركزي  بشكل  السابقة  العامة  اخلطط  أعدت 
مثل  املركزية،  الوزارات  بعض  على  يقتصر  القطاعية  اإلستراتيجيات  إعداد  كان  حيث  التنموية، 
الصحة والتعليم والزراعة، في حني غابت هذه اإلستراتيجيات ملعظم القطاعات، وبالتالي انعكس ذلك 
على طبيعة اخلطط الوطنية التي كانت تعدها احلكومات الفلسطينية املتعاقبة بقيادة وزارة التخطيط، 
حيث ظهرت هذه اخلطط على شكل قائمة مشاريع للتمويل، مع ضعف في حتديد األولويات التنموية 
بناء على فهم معمق للقطاعات املختلفة وحتليل تلك القطاعات من حيث واقعها واألولويات التنموية 
الالزمة لها. وقد أدى غياب إعداد إستراتيجيات قطاعية ملعظم القطاعات إلى إضعاف عملية الشراكة 

واملشاورات مع الشركاء من خارج احلكومة.

لم تعتمد اخلطط الوطنية السابقة منهج املشاركة في اإلعداد، فهي باألصل كانت خططا حكومية . 5
وليست خططا وطنية كما أسلفنا أعاله، وبالتالي استثني الشركاء من عملية إعداد هذه اخلطط. 
وحتى على مستوى احلكومة، لم تكن هناك مشاورات حقيقية بني املؤسسات احلكومية، بل اقتصرت 
العملية على طلب قائمة مبقترحات املشاريع التنموية من الوزارات واملؤسسات احلكومية املختلفة، في 

حني كانت اخلطة نفسها تعد مركزيا من قبل فريق متخصص.
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غياب اخلطط التنفيذية للخطط العامة، حيث لم يحدث أن أعدت خطة تنفيذية خاصة بأي من اخلطط . 6
العامة السابقة، وهو ما يعني صعوبة متابعة تنفيذ هذه اخلطط على األرض، وصعوبة تقييم اإلجناز 
املتحقق على األولويات التي حددتها، بل إنه كان من الصعوبة تتبع املشاريع املمولة قيد التنفيذ، وهو 
ما يعني أنه لم يكن باإلمكان التحقق من مدى وضع اخلطط العامة موضع التنفيذ، وبخاصة في ظل 

ضعف التنسيق والتعاون مع الشركاء من خارج احلكومة.

غياب نظام للمتابعة والتقييم عن اخلطط العامة السابقة، وقد كان النفصال عمليتي إعداد املوازنة . 7
الكبير في ذلك. وفي احلاالت  أثرها  التنفيذية من جهة أخرى،  والتخطيط من جهة، وغياب اخلطط 
التي اشتملت فيها بعض اخلطط على إطار للمتابعة والتقييم، بقي هذا اإلطار نظريا دون وضعه موضع 
التنفيذ، حيث لم يتم إعداد تقارير متابعة أو تقييم ألي من تلك اخلطط، ولم ينب أصال جسم أو إطار 

مؤسسي للقيام باملتابعة والتقييم.

املرحلة الثانية: ما بعد عام 2009

جاءت »خطة التنمية الوطنية 2011-2013: إقامة الدولة وبناء املستقبل« لتضع منهجا أكثر تطورا لعملية التخطيط 
العامة، حيث بنيت هذه اخلطة على أسس من نوع مختلف. لقد بدأت عملية التخطيط الوطنية إلعداد هذه اخلطة 
بإصدار قرار من مجلس الوزراء باعتماد املقترح الذي طورته وزارة التخطيط لعملية التخطيط الوطنية لألعوام 
2011-112013، وهو املقترح الذي حدد األسس التي ستبنى عليها اخلطة، واملنهجية التي ستتبع في تطويرها، واإلطار 
الزمني احملدد لذلك. وقد جاء في املقترح بعض املالحظات األساسية على خطة اإلصالح والتنمية 2008-2010 والتي 

ستتعامل معها اخلطة اجلديدة، وهي املالحظات التالية12 :

الفلسطينية وال تشمل مكونات . 1 للحكومة  إستراتيجية  والتنمية لألعوام 2008-2010 هي  خطة اإلصالح 
املجتمع األخرى، مبعنى أنها بنيت من خالل عملية تشاور محدودة مع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية 
وفي وقت قصير، بحكم ارتباط موعد إجنازها مبؤمتر باريس للمانحني الذي عقد في كانون أول 2007، 
في حني لم تشمل عملية التشاور باقي مكونات املجتمع الفلسطيني، كالقطاع اخلاص، واملجتمع املدني 

مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية، وهيئات احلكم احمللي، وباقي املؤسسات واجلهات ذات العالقة.

وضعت اخلطة إطارا عاما ألجندة السياسات الوطنية، لكنها لم حتدد السياسات الوطنية نفسها واألولويات . 2
املرتبطة بها.

 11السلطة الوطنية الفلسطينية – مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء رقم )13/13/04/م.و/س.ف( لعام 2009م بشأن املصادقة على منهجية إعداد اخلطة 
الوطنية العامة 2011-2013 والصادر في مدينة رام الله بتاريخ 2009/8/17م.

  12أأنظر: السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط. مقترح إعداد اخلطة الوطنية العامة لألعوام 2011-2013: مقترح مقدم ملجلس الوزراء 
للمصادقة عليه. وقد متت املصادقة على املقترح واملنهجية التي حددها لعملية التخطيط الوطنية لألعوام 2011-2013 بقرار مجلس الوزراء رقم 

)13/13/40/م.و/س.ف( لعام 2009م بتاريخ 2009/8/17.
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أولويات . 3 أو  محددة  سياسات  تقدم  ولم  األربعة  العامة  للقطاعات  عامة  توجهات  على  اخلطة  اشتملت 
سياساتية في املجاالت القطاعية احملددة، يعود ذلك باألساس إلى عدم وجود استراتيجيات قطاعية، مع 

اإلشارة إلى وجود بعض االستراتيجيات الوزارية، كالتعليم والصحة.

على الرغم من أن اخلطة وفرت فرصة لتخصيص املوارد في برامج محددة وربطت النفقات اجلارية مع . 4
التطويرية، إال أن هذه العملية كانت أقرب إلى النظرية منها إلى التطبيق العملي، حيث بقي تنفيذ 

املوازنة يجري من ناحية فعلية وفقا للبنود أكثر منه وفقا للبرامج.

بدأت  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أن  على   2013-2011 لألعوام  العامة  الوطنية  اخلطة  إعداد  مقترح  أكد  وقد 
مرحلة جديدة في عملية التخطيط في العام 2007، والتي تبنت منهج تطبيق إطار اإلنفاق متوسط املدى، وهي 
العملية التي أنتجت خطة اإلصالح والتنمية لألعوام 2008-2010، بقيادة وزارتي التخطيط والتنمية اإلدارية واملالية، 
أن منهجية  الفلسطينية. وأكد على  الوطنية  السلطة  وزارات ومؤسسات  فاعلة ونشطة من جميع  ومبشاركة 
التخطيط اجلديدة قد هدفت إلى ربط السياسات مع عملية التخطيط، وربط عملية التخطيط بإعداد املوازنة، ودمج 
املوازنتني اجلارية والتطويرية في موازنة واحدة، واالنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج. واعتبر أن هذه 
املنهجية حتقق فوائد غاية في األهمية تتمثل في: عدم االستمرار في وجود خطط تنموية وطنية منفصلة عن 
املوازنة العامة، وترشيد السياسات وحتديد األولويات، وترشيد اإلنفاق، وضمان تطوير الشفافية واملساءلة. فعملية 
ربط التخطيط باملوازنة وإعداد املوازنة اجلارية والتطويرية املوحدة، وفق أجندة السياسات الوطنية، ومنهج إطار 
املتاحة مبا  إدارة مواردها  الفلسطينية من ترشيد  لتمكني احلكومة  املدى، تشكل خطوات هامة  اإلنفاق متوسط 
يضمن استخدامها بفاعلية وكفاءة، مبا في ذلك وضع اإلطار العام لتوجيه أموال الدعم اخلارجي وفقا ألجندة 
السياسات واألولويات الوطنية. وبترسيخ وتعزيز تطبيق هذه املنهجية سيكون بإمكان وزارات ومؤسسات السلطة 
الوطنية تقدمي مبررات منطقية لتحديد مخصصاتها في املوازنة العامة، وبالتالي االرتقاء بعملية إدارة املال العام مبا 

يخدم املصالح التنموية والوطنية العليا13  .

في سياق ما تقدم، أكد املقترح الذي قدمته وزارة التخطيط على التوجه بالبدء بعملية إعداد خطة وطنية عامة 
جديدة لألعوام 2011-2013، ليست كخطة منفصلة عن سابقتها، وإمنا كعملية تعزيز وتطوير لتلك اخلطة، هدفها 
األساس معاجلة املالحظات التي وردت أعاله. وأكد على أن إعداد خطة لألعوام 2011-2013 سيستند على مراجعة 
منهج  يعتمد  تفصيال، حيث  أكثر  إلى مستوى  التحليل وصوال  تعميق  ومن خالل   ،2010-2008 لألعوام  خطة  
العمل على اخلطة اجلديدة على بناء استراتيجيات قطاعية للقطاعات الفرعية )تعليم، صحة، حماية اجتماعية، 
أمن، إسكان، مياه، تنمية إدارية، مالية عامة، زراعة........الخ(، ومن ثم حتديد أولويات القطاعات الرئيسية العامة 

13 أنظر املصدر السابق.
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)اجتماعي، اقتصادي، بنية حتتية، حكم( كجزء من اإلستراتيجية الوطنية )اخلطة الوطنية العامة لألعوام 2011-
2013(. وبشكل أكثر تفصيال، ركز املقترح على أن التركيز في إعداد اخلطة الوطنية العامة لألعوام 2013-2011 

سيكون على ما يلي14:

االرتقاء بخطة اإلصالح والتنمية من كونها إستراتيجية للحكومة الفلسطينية إلى إستراتيجية وطنية   -1
شاملة من خالل توسيع وتعميق عملية التشاور واملشاركة. مع التأكيد مجددا على أن اجلزء األكبر 
واألهم من عملية التشاور سيتم على مستوى االستراتيجيات القطاعية وبقيادة وزارات ومؤسسات السلطة 
الوطنية الفلسطينية، كل في مجال اختصاصه وعمله، وبدعم من وزارتي التخطيط والتنمية اإلدارية 

واملالية.

مراجعة وتطوير أجندة السياسات الوطنية.  -2

نتيجة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، فإن املطلوب هو إعادة وضع األولويات والسياسات في اخلطة   -3
الوطنية العامة لألعوام 2011-2013 مبا يتالءم مع الواقع اجلديد، وذلك من خالل العمل على إدماج السياسات 
الوطنية  السلطة  التي أعدتها  البناء واإلعمار في قطاع غزة  إعادة  إقرارها في خطة  التي مت  والتدخالت 
الفلسطينية وقدمت في مؤمتر املانحني الذي انعقد في شرم الشيخ في الثاني من آذار 2009، وأيضا من خالل 

تعزيز مشاركة موظفي الوزارات واملؤسسات احلكومية في قطاع غزة في إعداد هذه اخلطة.

تطوير االستراتيجيات القطاعية كمدخل لتطوير السياسات الوطنية العامة.  -4

على  واألولويات  االحتياجات  االعتبار  بعني  أخذا  القطاعي  املستوى  على  والتدخالت  السياسات  حتليل   -5
املستوى املناطقي.

لقد استطاعت خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 جتاوز غالبية املالحظات الواردة أعاله، فقد اعتمد بناء 
اخلطة على عملية مشاورات واسعة على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية، حيث شكلت 23 فريقا وطنيا إلعداد 
اخلاص،  والقطاع  املدني،  واملجتمع  احلكوميني،  الشركاء  كافة  عن  ممثلني  بعضوية  القطاعية  اإلستراتيجيات 
وبعض املنظمات واملؤسسات الدولية العاملة في فلسطني. وبذلك جتاوزت اخلطة معضلة عدم إشراك الشركاء من 
خارج احلكومة في مجال حتديد التوجهات واألولويات التنموية على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية، كما أنها 
القطاعات من خالل إعداد إستراتيجيات قطاعية،  القطاعية دون دراسة تلك  جتاوزت معضلة حتديد األولويات 
وكذلك جتاوزت معضلة اقتصار أجندة السياسات الوطنية على التوجهات العامة وانتقلت بها إلى مستوى أكثر 

تفصيال. 

14 أنظر املصدر السابق.
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فعلى صعيد املشاركة، أحدثت عملية إعداد خطة التنمية الوطنية 2011-2013 تطورا هاما على مستوى املشاركة 
في إعداد اإلستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، حيث بنيت هذه اإلستراتيجيات مبشاركة كافة الشركاء. 
الفرق  هذه  نظمت  وقد  القطاعية،  وعبر  القطاعية  اإلستراتيجيات  إعداد  على  العمل  وطنية  فرق  تولت  فقد 
الوطنية ما يزيد على 240 اجتماعا تشاوريا شارك فها أكثر من 2،000 شخص، مبن فيهم 1،300 شخص ميثلون 
املنظمات غير احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني، وشارك فيها 143 ممثال عن القطاع اخلاص، و45 ممثال عن هيئات 

احلكم احمللي، و172 ممثال عن املؤسسات الدولية15 . 

أية  لم جتر هناك  املطلوب، حيث  للمستوى  ترتق  لم  أنها  إال  املشاورات،  التقدم في عملية  الرغم من هذا  وعلى 
مشاورات خالل مرحلة التحضير إلطالق عملية التخطيط، فاحلكومة لم تشرك باقي الشركاء في رسم معالم 
مع  الوطنية  السياسات  أجندة  حتديد  مستوى  على  مشاورات  هناك  يكن  لم  كما  الوطنية،  التخطيط  عملية 
الشركاء، فاحلكومة حددت املعالم العامة ألجندة السياسات الوطنية مبعزل عن الشركاء، على الرغم من أن هذه 
األجندة مت تعديلها بناءا على ما ورد في اإلستراتيجيات القطاعية. كما لم يتم إشراك الشركاء في عملية إعداد 
اخلطة الوطنية العامة، فعلى الرغم من أن خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 اشتقت من اإلستراتيجيات 
القطاعية، إال أن إشراك الشركاء فيها كان سيغنيها ويضمن اتساق اخلطة مع األولويات والتوجهات التي حددتها 

اإلستراتيجيات القطاعية.

وبشكل عام، ميكننا أن نلخص التطور الذي أحدثته منهجية إعداد خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 على 
مستوى تعزيز الشراكة في مجالني رئيسيني: األول هو أن اخلطة استندت في منهجيتها، وألول مرة، منذ قيام 
السلطة الوطنية الفلسطينية، على إشراك الشركاء غير احلكوميني في عملية التخطيط الوطني والقطاعي بشكل 
واسع، ومن خالل تشكيل فرق إلعداد اإلستراتيجيات القطاعية من كافة الشركاء. لكن هذه املشاركة لم تتحقق 
على مستوى إعداد اخلطة الوطنية نفسها، فقد اقتصرت املشاركة على مستوى إعداد اإلستراتيجيات القطاعية، 
كما أن هذه املشاركة لم تشمل كافة مراحل التخطيط، حيث لم تشارك املنظمات غير احلكومية في مرحلة 
التي مت اعتمادها إلعداد اخلطة، ومبا  العامة  السياسات والتوجهات  التخطيط مبا فيها حتديد  التخطيط لعملية 
في ذلك أيضا عدم إشراك املنظمات غير احلكومية في تطوير منهجية العمل على إعداد اخلطة واإلطار الزمني 

املقترح لذلك.

أما املجال الثاني، فهو التطور املهم في تبلور هكيلية/ بنية لعملية التخطيط الوطنية، حيث تشكل فريق وطني 
إلعداد  وطنية  فرق  كذلك  وتشكلت  القطاعية،  اإلستراتيجيات  رؤساء  وعضوية  التخطيط  وزير  برئاسة  عام 

15 أنظر: السلطة الوطنية الفلسطينية )2011(. خطة التنمية الوطنية 2011-2013: إقامة الدولة وبناء املستقبل. رام الله: وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية.
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اإلستراتيجيات القطاعية متثل في عضويتها كافة الشركاء، وكذلك تشكت فرق فنية ملعظم اإلستراتيجيات 
إطار  في  تنضوي  التي  الفرعية  القضايا  ملعاجلة  واحد  فني  فريق  من  أكثر  يتشكل  كان  وأحيانا  القطاعية، 
اإلستراتيجية القطاعية. وعلى الرغم من تشكل هذه البنية إال أنها غير مكتملة، حيث لم يتمثل الشركاء في 
الفريق الوطني العام، بل اقتصرت عضويته على املؤسسات احلكومية، كما لم يكن هناك وضوح في دور الشركاء 

في مختلف مراحل التخطيط، وهو ما يجب العمل على تطويره.

ويبقى من الضروري أن نتنبه لقضيتني رئيسيتني كان لهما تأثيرهما على إعداد خطة التنمية الوطنية 2011-
املجلس  األولى هي غياب  القضية  الداخلي،  الفلسطيني  السياسي  االنقسام  بحالة  مرتبطتان  2013، وهما قضيتان 
التشريعي عن عملية التخطيط، حيث أن احلالة املثلى ألية عملية تخطيط وطنية تستدعي إقرار املجلس التشريعي 
للتوجهات العامة وأجندة السياسات الوطنية التي تنطلق منها اخلطة، وكذلك إقرار اخلطة مبحتوياتها املختلفة 
بعد إعدادها، مبا في ذلك حتديد األولويات التنموية واملخصصات املالية املرتبطة بها، وهو ما لم يحدث في هذه 
اخلطة بسبب تعطل املجلس التشريعي عن القيام بأعماله. فبدال من أن يقوم مجلس الوزراء بعرض خطته على 
املجلس التشريعي إلقرارها، قام مجلس الوزراء نفسه بإقرار اخلطة مبا فيه التبعات واملخصصات املالية املرتبطة بها، 

وهو ما يعني إضعافا لعنصر املساءلة للحكومة أما ممثلي الشعب.

وقد أثر غياب املجلس التشريعي بشكل أو بأخر على ضعف ارتباط عملية التخطيط مع املوازنة، فااللتزام باألولويات 
التي حددتها اخلطة كان ضعيفا حتى من قبل احلكومة نفسها، فغياب املجلس التشريعي الذي من املفترض أن يقر 
اخلطة مبا في ذلك املخصصات املالية وتوزيعها بني القطاعات واألولويات، وكذلك متابعة مدى االلتزام باألولويات 
الترابط  إلى ضعف  قادت  التي  العوامل  أهم  الشركاء، كان من  وباقي  التنفيذ من قبل احلكومة  خالل عملية 

املنشود بني التخطيط واملوازنة.

أما القضية الثانية فهي غياب مشاركة قطاع غزة عن هذه العملية، حيث أن االنقسام السياسي الفلسطيني منع 
من إمكانية مشاركة قطاع غزة في هذه العملية، وعلى الرغم من أن خطة التنمية الوطنية في محتواها عرضت 
للتوجهات واألولويات التنمية على املستوى الوطني ولكال الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت على ضرورة تنفيذ 
خطة إعادة إعمار قطاع غزة، إال أن هذه التوجهات واألولويات حددتها املؤسسات احلكومية والشركاء في الضفة 
الغربية. وقد نتفهم غياب مشاركة املؤسسات احلكومية في قطاع غزة عن هذه العملية بسبب حالة القطيعة بني 
حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن السؤال املهم هو ملاذا لم يتم إشراك مؤسسات املجتمع املدني في قطاع 
غزة وعبر مؤسسات املجتمع املدني الشريكة لها في الضفة الغربية. وقد يكون العامل األساس وراء غياب هذا النوع 
من املشاركة إلى ضعف التنسيق والتشبيك الداخلي بني مؤسسات املجتمع املدني نفسها، وهو ما سنعرض له الحقا 

ومن خالل عرض مالحظاتنا على عملية التخطيط الوطني األخيرة نفسها.
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ومن الضروري أيضا أن نتنبه إلى أن عمليات التخطيط الوطنية برمتها، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، 
لم تكن محكومة بقانون، حيث أننا نفتقد لقانون تخطيط وطني يحدد الصالحيات واملسؤوليات واألدوار للجهات 
املختلفة، وهو ما انعكس على ضعف املأسسة في العمليات التخطيطية، وارتهانها في كثير من األوقات إلى الرغبات 

والتوجهات الشخصية، والسيما فيما يخص مشاركة الشركاء غير احلكوميني في تلك العمليات.

ويبقى السؤال األهم املرتبط بدراستنا هذه، أين كانت املنظمات غير احلكومية من عمليات التخطيط الوطنية؟ 
أو غياب  أثرت في مشاركة  التي  العوامل  وما هي  العمليات؟  تلك  املنظمات في  لعبته هذه  الذي  الدور  وما هو 

املنظمات غير احلكومية عنها؟ وهو ما سنعرض له في اجلزء التالي من هذه الدراسة.
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دور املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية

كانت مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية ضعيفة، بل غائبة في معظم األوقات 
منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية العام 2010، وهو العام الذي بدأت فيه عملية إعداد خطة التنمية 
الوطنية لألعوام 2011-2013، وهي اخلطة التي بنيت على أساس قرار مجلس الوزراء سابق الذكر، والذي نص على 
ضرورة أن تبنى اخلطة على أساس تشاركي ومن خالل عملية مشاورات واسعة مع الشركاء والسيما على مستوى 

اإلستراتيجيات القطاعية.

وعلى الرغم من التقدم احملرز في مشاركة املنظمات غير احلكومية في عملية التخطيط القطاعي التي حتققت 
خالل عملية إعداد خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013، إال أن عددا من األسئلة تبقى مطروحة حول هذه 
املشاركة: فهل كانت هذه املشاركة باملستوى املطلوب؟ وهل كانت مشاركة أم شراكة؟ وما هو مستوى جودة 
هذه املشاركة من حيث نوعيتها وعمقها؟ وكيف كانت طبيعة متثيل املنظمات غير احلكومية، فهل كان 
التمثيل لهذه املنظمات متثيال حقيقيا؟ وكيف ميكن االنتقال مبشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات 
التخطيط الوطنية والقطاعية إلى مرحلة أكثر تقدما وصوال إلى الشراكة احلقيقية؟ وما هي اآلليات الضرورية 

ملأسسة هذه الشراكة؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة، ولتعزيز فهمنا لعملية اندماج ومشاركة املنظمات غير احلكومية في عملية التخطيط 
الوطنية والقطاعية، علينا أن ننتبه ملستويني أساسيني: يتعلق املستوى األول بتوفر اإلرادة السياسية والرغبة من 
قبل الشركاء في االنخراط بعملية تشاركية مبنية على مشاورات واسعة، ويتعلق املستوى الثاني بتنفيذ هذه 

اإلرادة والرغبة بشكل ملموس. 

اإلرادة  أن  القول  ميكننا   2013-2011 لألعوام  الوطنية  التنمية  خطة  تطوير  عملية  مجريات  مراجعة  خالل  من 
إرادة  عن  العملية  هذه  بإطالق  اخلاص  الوزراء  مجلس  قرار  عبر  حيث  توفرت،  قد  الشركاء  لدى  السياسية 
سياسية لدى احلكومة بالتشارك مع كافة الشركاء في بناء خطة وطنية موحدة، وباعتماد منهج تشاوري واسع 
وبخاصة على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية، وجاء »دليل إعداد اإلستراتيجيات القطاعية«16  الذي طورته وزارة 
التخطيط ليؤكد على هذه النهج، حيث أكد الدليل على ضرورة تشكيل الفرق الوطنية إلعداد اإلستراتيجيات 

16لالطالع على تفاصيل الدليل أنظر: وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية )2009(. دليل إعداد اإلستراتيجيات القطاعية. رام الله: وزارة التخطيط 

والتنمية اإلدارية.
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القطاعية بعضوية كافة الشركاء. أما على صعيد املنظمات غير احلكومية، فيمكننا االستدالل على توفر اإلرادة 
والرغبة لدى املنظمات غير احلكومية من خالل انخراطها في عضوية اللجان القطاعية التي أشرفت على إعداد 

اإلستراتيجيات القطاعية واملشاركة في ورشات العمل الفنية اخلاصة بإعداد هذه اإلستراتيجيات.

تبقى املشكلة األهم في اجلانب التنفيذي لهذه اإلرادة من قبل الشركاء، فعلى الرغم من توفر اإلرادة السياسية 
املطلوب، وقد  التنفيذ لم يكن باملستوى  اإلرادة موضع  إال أن وضع هذه  الشراكة وتطويرها،  للشركاء بتعزيز 

ارتبط التعثر في وضع هذه اإلرادة موضع التنفيذ مبجموعتني من العوامل:

عوامل ترتبط باملؤسسات احلكومية وغير احلكومية نفسها.. 1

عوامل ترتبط بعملية التخطيط الوطنية من حيث بنيتها، ومن حيث جوهرها.. 2

أوال: العوامل املرتبطة باملؤسسات احلكومية وغير احلكومية

 وميكن حصرها فيما يلي:

• ضعف الرغبة لدى بعض اجلهات احلكومية بوضع اإلرادة السياسية موضع التنفيذ وبالقيام بعملية تشاورية 	
مع الشركاء، فقد برز تباين في مستوى ومدى الشراكة في إعداد اإلستراتيجيات القطاعية املختلفة، وقد 
ارتبط هذا التباين مبدى رغبة الوزارة املعنية، التي تقود اإلستراتيجية، بتعزيز الشراكة مع املنظمات غير 
احلكومية ورفع مستواها، حيث أن بعض الوزارات تبنت هذه اإلرادة السياسية بشكل حقيقي وعملت على 
إشراك الشركاء غير احلكوميني بشكل واسع، في حني لم تعمل وزارات أخرى على حتقيق ذلك. إن هذا 
التباين في التجاوب مع السياسة احلكومية العامة من قبل الوزارات يشير إلى ضعف مأسسة العملية وارتباط 
العالقة مع الشركاء برغبة املسؤولني في الوزارات، وهو ما يستدعي تطوير آليات محددة ملأسسة العملية 

التخطيطية لضمان الشراكة احلقيقة بني الشركاء بعيدا عن الرغبات واألهواء الشخصية.

• ضعف القدرات التنسيقية لدى بعض اجلهات احلكومية، حيث أن عملية إعداد اإلستراتيجيات القطاعية 	
نفسها كانت جتربة جديدة لدى معظم الوزارات، وبسبب حداثة التجربة لدى هذه الوزارات، برز بوضوح 
ضعف القدرات التنسيقية لدى هذه الوزارات في إدارة عملية إعداد اإلستراتيجية القطاعية اخلاصة بها، 
كثيرة،  أحيان  ففي  اإلستراتيجية.  لتطوير  معهم  والتنسيق  الشركاء  مع  العالقة  إدارة  ذلك  في  مبا 
وعلى الرغم من توجه الوزارة املعنية بتعزيز مشاركة الشركاء غير احلكوميني، إال أن ضعف القدرات 
التنسيقية، وضعف القدرات في إدارة تطوير اإلستراتيجيات القطاعية، أدى إلى ضعف في بناء الشراكات 

مع الشركاء.
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• املنظمات غير 	 السياسة. لقد كان جتاوب بعض  املنظمات غير احلكومية مع هذه  تباين درجة جتاوب 
احلكومية مع رغبة احلكومة بتعزيز الشراكة في بناء خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 باملستوى 
املطلوب، في حني كان جتاوب منظمات أخرى ضعيفا. وقد يعود السبب في هذا التباين إلى بقاء حالة 
السلطة  قيام  منذ  برزت  والتي  احلكومية،  غير  واملنظمات  احلكومة  بني  ما  املتبادلة  الثقة  وعدم  الشك 
الوطنية الفلسطينية، وعدم االتفاق على األدوار لكل منهما، وغياب آليات التنسيق والتشاور املمأسسة بني 
الطرفني، وقد انعكس هذا على تشكك بعض املنظمات غير احلكومية من توجه احلكومة اجلديد بإشراك 
باألساس  التوجه  أن هذا  املنظمات  اعتبرت بعض  التخطيط. حيث  املنظمات غير احلكومية في عملية 
قائم على إشراك شكلي وليس شراكة في املضمون، وهم يستدلون على ذلك بأن التوجه العام واملنطلقات 
التي بدأت على أساسها عملية إعداد اخلطة قد حددتها احلكومة دون التشاور مع املنظمات غير احلكومية، 

وجاءت مشاركة املنظمات متأخرة وعلى مستوى اإلستراتيجيات القطاعية فقط.

• غير 	 فاملنظمات  املشاركة،  على  وقدرتهم  احلكومية  غير  املنظمات  بعض  لدى  املتوفرة  القدرات  ضعف 
لديها خبرات  املنظمات  فبعض هذه  واخلبرات،  القدرات  من  الدرجة  نفس  ليست على  نفسها  احلكومية 
طويلة في مجاالت عملها وفي مجال التنسيق والتشبيك، وبعضها منظمات حديثة ال تتوفر لديها اخلبرات 
لديها طاقم عامل كبير نسبيا وبعضها منظمات تقتصر على عدد  املنظمات  أن بعض  الكافية. كما 
محدود من العاملني، ويؤثر عدد العاملني على القدرات لدى هذه املنظمات من حيث قدرتهم على متابعة 
ملفات إضافية والسيما تلك املتعلقة باالندماج في عملية تخطيط وطنية، حيث أن صغر عدد العاملني 
الواضح على  أثره  املنظمات، وبالتالي كان لهذا  املوظفني قد ال تتحملها بعض  يلقي أعباء إضافية على 
مع  التجاوب  مدى  وفي  القطاعية  التخطيط  عمليات  في  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  في  تباين 

السياسة احلكومية املعلنة بتعزيز الشراكة مع الشركاء في هذه العمليات.

ثانيا: العوامل املرتبطة ببنية وجوهر عملية التخطيط

وهما عامالن رئيسيان ومترابطان:

• يرتبط العامل األول بالهيكل/البنية املؤسسية لعملية التخطيط وموقع املنظمات غير احلكومية فيها، فعلى 	
لتطوير  مؤسسيا  هيكال  وضعت   2013-2011 لألعوام  الوطنية  التنمية  خطة  إعداد  عملية  أن  من  الرغم 
القطاعية،  اإلستراتيجيات  رؤساء  وعضوية  التخطيط  وزير  برئاسة  وطني  فريق  تشكل  بحيث  اخلطة، 
الشركاء،  مختلف  عن  في عضويتها ممثلني  تضم  القطاعية  لإلستراتيجيات  وطنيا  فريقا   23 وتشكل 
إضافة لبعض الفرق الفنية التي تعمل حتت مظلة هذه الفرق، وكذلك إصدار األدلة والتعليمات اخلاصة 
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بالعملية، والسيما الدليل اخلاص بإعداد اإلستراتيجيات القطاعية، إال أن هذا الهيكل يبقى غير مكتمل من 
حيث متثيل الشركاء فيه، فقد اقتصرت عضوية ومشاركة املنظمات غير احلكومية على فرق إعداد 
الوطني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لم يتم  الفريق  القطاعية وغابت عن عضوية  اإلستراتيجيات 
حتديد أدوار الشركاء في مجمل مراحل التخطيط، حيث اقتصرت مشاركة املنظمات غير احلكومية 
على مرحلة إعداد اإلستراتيجية، في حني غاب دور هذه املنظمات عن مرحلة التحضير لعملية التخطيط 
مبا في ذلك حتديد التوجهات العامة للخطة، واالتفاق على أدوار الشركاء في إعدادها، كما لم يظهر 
دور الشركاء في مراحل التخطيط التي تلي إعداد اخلطة، وبخاصة مراحل املتابعة والتقييم، بل إن دور 
احلكومة في هذا املجال كان ضعيفا، بل غائبا إلى حد كبير، حيث لم يتم إعداد خطة تنفيذية للخطة 
الوطنية وملعظم اإلستراتيجيات القطاعية، وهو ما يحد من إمكانية املتابعة على تنفيذ هذه اخلطط وأدوار 
الشركاء في تنفيذها، وبالتالي يحد من إمكانية تقييم مدى التقدم احملرز عليها وأدوار الشركاء في ذلك.

• أما العامل الثاني فيرتبط بجوهر/محتوى عملية التخطيط ومدى مساهمة املنظمات غير احلكومية فيها، 	
فعلى الرغم من أن خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 من املفترض أنها خطة وطنية، إال أنه لم يتم 
فيها توضيح أدوار ومساهمات ومسؤوليات القطاعات الشريكة للحكومة بشكل كاف في حتقيق األهداف 
املرجوة، بل كان القرار في اخلطة الوطنية لوزارة التخطيط ومبشاركة ضعيفة من الشركاء بعكس 
ما كان في اخلطط القطاعية. كما لم يكن هناك دور للشركاء في حتديد أجندة السياسات الوطنية 
العامة، وبالتالي فإن شراكة الشركاء غير احلكوميني اقتصرت على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية 
دون إشراكهم في املستوى الوطني، وفي مستوى حتديد السياسات الوطنية العامة، وهو ما يعزز الرأي 
القائل بأن ما حصل هو إشراك للمنظمات غير احلكومية في عملية حكومية وليست شراكة حقيقية 

بني شركاء التنمية في فلسطني.

باإلجمال، كان للعوامل السابقة، سواء تلك املرتبطة باملؤسسات احلكومية أو غير احلكومية، من حيث مدى جتاوبها 
املتوفرة لدى بعض  القدرات  الوطنية والقطاعية ومدى  القاضية بتعزيز الشراكة في بناء اخلطط  مع السياسة 
املؤسسات احلكومية أو لدى بعض املنظمات غير احلكومية، أو تلك املرتبطة بجوهر وبنية عملية التخطيط أثرها 

على مستوى ونوعية مشاركة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية. 

على  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  اقتصار  على  أثرها  العوامل  لهذه  املشاركة، كان  مستوى  فمن حيث 
مستوى اإلستراتيجيات القطاعية دون الوصول إلى املشاركة في اخلطة الوطنية نفسها. كذلك لم تكن املشاركة 
على املستوى املطلوب من حيث مراحل التخطيط، حيث اقتصرت هذه املشاركة على مرحلة إعداد اإلستراتيجيات 
القطاعية، وهو ما يبرز مالحظات كبيرة على جوهر عمليات التخطيط الوطنية نفسها، حيث أن اخلطط العامة 
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منذ تأسيس السلطة الوطنية غاب عنها إعداد خطط تنفيذية مبا فيها اخلطة األخيرة )خطة التنمية الوطنية 
لألعوام 2011-2013(. كما اقتصرت املشاركة على عدد محدود من املنظمات غير احلكومية منتدبة عن الشبكات 
واألجسام التمثيلية لهذه املنظمات، وهي املنظمات الكبيرة غالبا واملتركزة في منطقة وسط الضفة الغربية، دون 
توسيع دائرة مشاركتها لتشمل املنظمات القاعدية واملنظمات العاملة في املناطق األخرى مبا فيها املنظمات العاملة 
في قطاع غزة، وهو ما يبرز تساؤال هاما حول متثيل هذه املنظمات في هذه العمليات، حيث لم تعتبر الكثير من 
املنظمات أن األشخاص الذين شاركوا في العملية ميثلون املنظمات غير احلكومية، ولم يكن من الواضح إذا ما كان 
األشخاص املشاركون هم مشاركون كخبراء أو ممثلني ملنظماتهم أم ممثلني لقطاع املنظمات غير احلكومية 
لقطاع معني، كما لم يكن التمثيل للمنظمات غير احلكومية ممثال للمناطق اجلغرافية املختلفة، ولم يكن يشمل 

املنظمات القاعدية، وغالبا ما اقتصر على املنظمات الكبيرة.

أما من حيث جودة املشاركة ونوعيتها فقد ارتبطت بضعف جاهزية املنظمات غير احلكومية للمشاركة في 
هذه العملية، سواء كقطاع، حيث لم تقم املنظمات غير احلكومية قبل مشاركتها في العملية باإلعداد الكافي 
للمشاركة في هذه العملية، أو كمنظمات منفردة، حيث تباينت جاهزية واستعداد وقدرة هذه املنظمات على 
املساهمة الفعالة في إعداد اخلطط القطاعية املختلفة، واقتصر في بعض األحيان على املشاركة الشكلية. وميكن 
شقني  إلى  الوطنية  التخطيط  عمليات  في  للمشاركة  احلكومية  غير  املنظمات  لدى  اجلاهزية  مشكلة  تقسيم 
رئيسيني: يرتبط الشق األول باجلاهزية الفنية، في حني يرتبط الشق الثاني بالتنسيق بني املنظمات غير احلكومية 

نفسها. 

فعلى صعيد اجلاهزية الفنية، لم تكن املنظمات غير احلكومية قد أعدت نفسها بوثائق ودراسات وتقارير فنية 
قطاعية تساعدها في التأثير بشكل مقبول في اإلستراتيجيات القطاعية، وكانت مشاركة هذه املنظمات من 
املنظمات  إشراك  عدم  إلى  املشكلة  هذه  مرد  يكون  وقد  املشاورات.  في  ميثلها  من  لدى  املتوفرة  اخلبرات  خالل 
غير احلكومية في التحضيرات اخلاصة بإطالق عملية التخطيط، وكذلك في اإلطار الزمني الذي حدد إلعداد 
اإلستراتيجيات القطاعية والذي لم يتح للفرق القطاعية وال للمنظمات غير احلكومية التحضير الكافي لتحليل 
حالة القطاعات املختلفة، وبالتالي بناء التوجهات واألولويات على أساس دراسات وتقارير حتليلية لهذه القطاعات، 

وكذلك بضعف التنسيق القطاعي الداخلي بني املنظمات غير احلكومية نفسها.

التنسيق عنصرا هاما في ضعف  املنظمات غير احلكومية، شكل ضعف هذا  الداخلي بني  التنسيق  فعلى صعيد 
تأثيرها في بناء اخلطط اإلستراتيجية. فقد أدى ضعف التنسيق، والسيما التنسيق القطاعي بني هذه املنظمات، 
نتيجة لغياب أجسام التنسيق القطاعي، إلى غياب رؤية وتوجهات متفق عليها فيما بني املنظمات العاملة في كل 
قطاع من القطاعات التنموية، وبالتالي أضعف قدرتها على التأثير في بناء اإلستراتيجيات القطاعية، وفي تعزيز 
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موقفها التشاوري مع الشركاء اآلخرين. وفي بعض األحيان، ونتيجة لضعف التنسيق الداخلي، اعتمدت مساهمة 
الشركاء على القدرات الذاتية لألشخاص املشاركني دون االرتكاز إلى قدرات املؤسسات التي ميثلونها.

باإلجمال، حققت منهجية وآليات إعداد خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 تقدما ملحوظا على مدى مشاركة 
القطاعية.  الوطنية والسيما على مستوى إعداد اإلستراتيجيات  التخطيط  الشركاء غير احلكوميني في عملية 
إال أن هذا التقدم احملرز لم يرتق إلى املستوى املطلوب، حيث أن ما حتقق هو زيادة في مشاركة الشركاء، لكنه 
لم يصل إلى الشراكة احلقيقية بني الشركاء في عمليات التخطيط. فالشراكة احلقيقية تتطلب إسهام كافة 
الشركاء في كافة مراحل التخطيط، بدء من مرحلة اإلعداد والتي تشمل حتديد اإلطار العام للخطة، مبا في ذلك 
اإلطار العام ألجندة السياسات الوطنية، وحتديد اإلطار الزمني لعملية التخطيط، وحتديد أدوار كل من الشركاء 
في العملية، مرورا مبرحلة صياغة املستقبل التي حتدد فيها الغايات واألهداف، ثم حتليل الواقع لكل قطاع من 
القطاعات على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية، وحتليل السياق الوطني العام على مستوى اخلطة الوطنية العامة، 

ثم مرحلة التنفيذ، وأخيرا مرحلة املتابعة والتقييم. 

ومن أجل البناء على هذا التقدم واالرتقاء بحالة الشراكة بني الشركاء نعرض في القسم الالحق التوصيات التي 
بنيت على ما قدمه الشركاء في املقابالت وورشات العمل من مداخالت وتوصيات، وعلى املراجعة التي قمنا بها 
أن نعرض  املفيد  املنظمات غير احلكومية فيها. كما من  التخطيط في فلسطني ومشاركة  لصيرورة عمليات 
لواحدة من النماذج اخلاصة بتطوير اإلستراتيجيات القطاعية كمثال ميكن البناء عليه في تعزيز الشراكة بني 
كافة الشركاء في تطوير اإلستراتيجيات القطاعية، بل وفي تطوير اخلطة الوطنية العامة، حيث يظهر النموذج 
رقم )1( اإلطار الذي اعتمد لتطوير اإلستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والذي ميكن االستفادة منه 

كإطار ميكن البناء عليه مستقبال.
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منوذج رقم 1: إطار إعداد إستراتيجية القطاع الزراعي: رؤية مشتركة 2013-2011

بادرت وزارة الزراعة وبدعم فني من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة باإلعداد لصياغة إستراتيجية القطاع 
الزراعي »رؤية مشتركة«، حيث مت خالل املرحلة األولية إجناز ما يلي:

تشكيل فريق اإلستراتيجية القطاعية الذي سيقوم بقيادة عملية صياغة وتطوير اإلستراتيجية.. 1

إعداد ورقة املفاهيم األساسية »مسودة الرؤية املشتركة لتنمية القطاع الزراعي الفلسطيني« والتي هدفت . 2
إلى إعداد اإلطار العام لإلستراتيجية ولتشكل أساسا وقاعدة للنقاش واملشاورات مع مختلف أصحاب العالقة.

آليات متابعة خطة العمل واخلطوات الالحقة إلعداد اإلستراتيجية.. 3

حتديد البنود املرجعية للتقارير والدراسات املقترحة.. 4

والعاملني في  العالقة  الزراعة وعضوية ممثلني عن أصحاب  وزير  برئاسة  اإلستراتيجية  وقد مت تشكيل فريق 
القطاع الزراعي، وعقد الفريق عدة اجتماعات إلقرار آليات وخطة العمل، باإلضافة إلى اإلشراف على ومراجعة 

وتوجيه العمل. وتشكل الفريق من ممثلني عن كافة الشركاء على النحو التالي:

1- وزير الزراعة رئيسا للفريق.                               2- ممثال عن اجلسم الفني في وزارة الزراعة.

3- ممثال عن وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية.          4- ممثال عن وزارة املالية.

5- ممثال عن وزارة االقتصاد الوطني.                      6- ممثال عن وزارة احلكم احمللي.

7- ممثال عن وزارة العمل.                                    8- ممثال عن سلطة جودة البيئة.

9- ممثال عن األمانة العام ملجلس الوزراء.                  10- ممثال عن القطاع اخلاص.

11- ممثالن عن املنظمات غير احلكومية.                  11- ممثالن عن منظمتني دوليتني.

املتعلقة  الرئيسية  اجلوانب  من  بواحد  منها  يختص كل  فنية  فرق  أربعة  تشكيل  الوطني، مت  للفريق  وإضافة 
بالقطاع الزراعي، وقد تشكلت هذه الفرق بعضوية ومتثيل مختلف الشركاء فيها.

وخالل العمل على إعداد اإلستراتيجية مت عقد ثماني ورشات، أربعة منها مناطقية: شمال ووسط وجنوب الضفة 
فيها  مبا  املدني  املجتمع  مؤسسات  احلكومية،  املؤسسات  مؤسسية:  منها  وأربعة  غزة،  قطاع  في  وواحدة  الغربية 
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املنظمات غير احلكومية، والقطاع اخلاص، واملانحني واملؤسسات الدولية واإلقليمية. وعقدت ورشات العمل بهدف:

• توضيح ومناقشة محتوى الرؤية املشتركة مع أصحاب العالقة.	

• جمع املالحظات والتوصيات.	

• حتديد االحتياجات الطارئة وذات األولوية.	

• إعالم املشاركني بآليات العمل واخلطوات الالحقة.	

وشكلت مخرجات ورشات العمل مضافا إليها التقارير الفنية التي أعدت من قبل الفرق الفنية املتخصصة بالقطاعات 
الفرعية لقطاع الزراعة أساسا وإطارا موجها لفريق اإلستراتيجية القطاعية، وأساسا لبناء اإلستراتيجية الوطنية 

لقطاع الزراعة. 

املصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة الزراعة )2011(. إستراتيجية القطاع الزراعي »رؤية مشتركة« لألعوام 2011-

2013. رام الله: وزارة الزراعة.
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التـــوصيات

الوطنية  التخطيط  عمليات  في  احلكومية  غير  املنظمات  واندماج  مشاركة  ملدى  السابق  التحليل  من  انطالقا 
والقطاعية، أجمع الشركاء الذين شاركوا في املقابالت، أو في ورشات العمل اخلاصة بإعداد الدراسة، على أهمية 
الشراكة في عمليات التخطيط في فلسطني، وقد جاء هذا اإلجماع لقناعة كافة الشركاء بكبر حجم التحديات 
التي يوجهها املجتمع الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي، وهو ما يتطلب تضافر كافة اجلهود في 

سبيل حتقيق التقدم املنشود على طريق إقامة الدولة املستقلة والتخلص من االحتالل. 

انطالقا مما تقدم، توصل الشركاء إلى مجموعة من التوصيات التي يجب التعامل معها لتعزيز حالة الشراكة بني 
كافة الشركاء في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية، وقد شملت هذه التوصيات خمسة مجاالت رئيسية 
هي: توصيات خاصة بتطوير الهيكل/البنية املؤسسية لعملية التخطيط الوطنية، وتوصيات خاصة بتطوير جوهر 
عملية التخطيط نفسها، وتوصيات خاصة بطبيعة التمثيل للمنظمات غير احلكومية في هذه العملية، وتوصيات 
خاصة برفع درجة االستعداد واجلاهزية لدى املنظمات غير احلكومية ما ميكنها من املشاركة في عملية التخطيط 
الوطنية بفعالية، وتوصيات خاصة بتطوير القدرات لتحسني نوعية التخطيط وتعزيزها. ونستعرض فيما يلي 

التوصيات اخلاصة بكل مجال من هذه املجاالت:

التخطيط  لعملية  املؤسسية  الهيكل/البنية  بتطوير  خاصة  توصيات  أوال: 
الوطنية:

ضرورة أخذ املجلس التشريعي لدوره الطبيعي في عملية التخطيط الوطنية، وهو الدور املرتبط بإقرار . 1
العامة التي تنطلق منها عملية إعداد أية خطة وطنية، وإقرار اخلطة نفسها مبا فيها  أجندة السياسات 
التوجهات واألولويات التنموية التي حتددها واملخصصات املالية لها. إن عودة املجلس التشريعي ألخذ دوره 
الطبيعي في عملية التخطيط الوطنية يسهم في تعزيز املساءلة والشفافية، ويسهم في تعزيز الدور الرقابي 
تعزيز  في  يسهم  التنفيذ، وكذلك  موضع  اخلطة  بوضع  املرتبط  الرقابي  الدور  والسيما  احلكومة  على 

املشاركة العامة في عملية التخطيط بحكم أن أعضاء املجلس التشريعي هم ممثلون عن الشعب.

العمل على إعداد وتطوير قانون التخطيط الفلسطيني وإقراره بأسرع وقت ممكن، حيث أن وجود هذا . 2
أنه  التخطيط من جهة، كما  الشركاء في عملية  لتنظيم عالقة  الالزم  القانوني  اإلطار  يوفر  القانون 
يدعم مأسسة عملية التخطيط الوطنية وعدم تركها لألهواء والتوجهات الشخصية بحكم خضوع اجلميع 

للقانون.
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تأسيس مجلس وطني للتخطيط يضم في عضويته ممثلني عن كافة الشركاء )املؤسسات احلكومية، . 3
ومؤسسات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات غير احلكومية، والقطاع اخلاص( كذراع للحكومة الفلسطينية، 
وتكون مهمته قيادة واإلشراف العام على عملية التخطيط الوطنية واإلشراف على عملية إعداد اخلطة 
املجلس وتقوم بدور  يرأس هذا  الفلسطينية هي من  التخطيط  وزارة  نفسها، وقد تكون  العامة  الوطنية 
سكرتاريا املجلس في الوقت نفسه، على أن تشكل فرق فنية مهمتها إعداد اخلطة الوطنية واإلشراف على 
أن تكون  املجلس يجب  أعمال هذا  أن  إلى  اإلشارة  الضروري  الوطنية بشكل عام. ومن  التخطيط  عملية 
مستمرة وال تقتصر على فترة إعداد اخلطة الوطنية، حيث يجب أن يشمل دوره مرحلة التخطيط لعملية 
التخطيط، ثم مرحلة صياغة املستقبل، فتحليل الواقع، فصياغة اإلستراتيجية، فتنفيذها، وأخيرا متابعتها 

وتقييمها.

)املؤسسات . 4 الشركاء  عن كافة  عضويتها ممثلني  في  تضم  القطاعي  للتخطيط  وطنية  فرق  تشكيل 
احلكومية، ومؤسسات املجتمع املدني، والقطاع اخلاص، وأينما لزم ممثلني عن بعض املؤسسات واملنظمات 
الدولية العاملة في فلسطني في القطاع نفسه(. ويكون دور هذه الفرق اإلشراف العام على عملية إعداد 
بدور سكرتاريا  وتقوم  القطاع  ترأس  التي  احلكومية  املؤسسة  أو  الوزارة  بقيادة  القطاعية  اإلستراتيجيات 
الفريق في الوقت نفسه. وقد تشكل فرق فنية تضم ممثلني عن كافة الشركاء للعمل على تطوير 
إعداد  مرحلة  على  تقتصر  وال  دائمة  الفرق  هذه  أعمال  تكون  أن  ويجب  القطاعية.  اإلستراتيجيات 
إعداد خطة  إطار عملية  في  القطاعية  اإلستراتيجيات  إعداد  اإلستراتيجية، كما حصل خالل عملية 
التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013، حيث يجب أن متتد أعمال هذه الفرق لتشمل إعداد اخلطط التنفيذية 
ومتابعة التنفيذ والرقابة عليها، ومن ثم تقييم مدى التقدم احملرز على تنفيذ اإلستراتيجيات القطاعية.

عمليات . 5 مأسسة  لضمان  وذلك  الشركاء  كافة  بني  عليه  ومتفق  واضح  وطني  تخطيط  إطار  تطوير 
التخطيط الوطنية، وقد يشكل اإلطار التخطيطي الذي اتبعته خطة التنمية الوطنية لألعوام 2013-2011 
إطارا جيدا للبناء عليه، مع ضرورة التعلم من الدروس املستفادة لتطوير ذلك اإلطار، ويقترح أن يكون هذا 

اإلطار مبنيا على ما يلي:

• إقرار 	 التخطيط والسيما فيما يخص  لعملية  التشريعية  املرجعية  التشريعي هو  املجلس  أن يكون 
أجندة السياسات العامة والتوجهات واألولويات التنموية التي حتددها اخلطة واملخصصات املالية لها.

• أن يكون مجلس التخطيط الوطني هو املرجعية الفنية لعملية التخطيط، بحيث يشرف هذا املجلس 	
على عملية التخطيط الوطنية برمتها وعلى إعداد اخلطة الوطنية العامة، كذراع للحكومة، ومن 
ثم يعرض اخلطة على املجلس التشريعي إلقرارها. وقد يساعد املجلس فريق فني إلعداد اخلطة 

الوطنية العامة. 
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• أن تكون الفرق الوطنية للتخطيط القطاعي هي جهة اإلشراف على إعداد اإلستراتيجيات القطاعية 	
بقيادة الوزارة أو املؤسسة احلكومية التي ترأس القطاع، وعلى أن تكون مرجعية هذه الفرق املجلس 
الوطني للتخطيط. وقد تتشكل فرق فنية تساعد الفرق الوطنية للتخطيط القطاعي في إعداد 

اإلستراتيجيات القطاعية.

• ضمان استدامة أعمال املجلس الوطني للتخطيط والفرق الوطنية للتخطيط القطاعي على مدار 	
العام، وأن ال يقتصر عملها على إعداد اإلستراتيجيات الوطنية أو القطاعية، وإمنا يجب أن يشمل 
كافة مراحل التخطيط من مرحلة التحضير إلى مرحلة إعداد اإلستراتيجيات ثم إعداد اخلطط 

التنفيذية ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.

• تفعيل نظام املتابعة والتقييم الوطني بحيث يتولى مجلس التخطيط األعلى اإلشراف على عملية 	
متابعة وضع اخلطة الوطنية موضع التنفيذ، وكذلك اإلشراف على التقييم السنوي لتنفيذ اخلطة، 
األعمال.  الفنية عن هذه  املسؤولية  التخطيط  وزارة  والتقييم في  للمتابعة  العامة  اإلدارة  وتتولى 
اإلستراتيجيات  وضع  متابعة  عملية  على  اإلشراف  القطاعي  للتخطيط  الوطنية  الفرق  وتتولى 
القطاعية موضع التنفيذ واإلشراف على التقييم السنوي لإلستراتيجيات القطاعية، وتتولى الوزارة 

أو املؤسسة احلكومية التي ترأس القطاع املسؤولية الفنية عن هذه األنشطة.

وبشكل عام، ميكن أن نعكس البنية املقترحة أعاله في الرسميني التاليني املكملني لبعضهما، بحيث يوضح الرسم 
األول يوضح البنية/الهيكل املقترح لعمليات التخطيط الوطنية، ويوضح الرسم الثاني البنية/الهيكل املقترح لعمليات 

التخطيط القطاعية:
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مقترح بنية/هيكل عمليات التخطيط الوطنية

املجلس التشريعي

مجلس الوزراء

سكرتاريا املجلس الوطني: وزارة التخطيط 
والتنمية اإلدارية

منسق عمليات التخطيط 
الوطني

فرق التخطيط القطاعي برئاسة 
الوزارة اتي تقود القطاع

فريق 
فني

قطاع 
احلكم

قطاع
 البنية 
التحتية

قطاع 
اقتصادي

قطاع 
اجتماع

املجلس الوطني للتخطيط
ممثلني عن احلكومة، املجتمع املدني، القطاع اخلاص
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ثانيا: توصيات خاصة بتطوير جوهر العملية التخطيطية باملشاركة:

ضمان اندماج كافة الشركاء في جميع مراحل التخطيط وليس فقط في مراحل إعداد اإلستراتيجية، . 1
العملية،  هذه  مراحل  جميع  في  املشاركة  تشمل  أن  يجب  التخطيط  عملية  في  احلقيقية  فالشراكة 
ابتداء من مرحلة التحضير واإلعداد إلطالق عملية التخطيط مبا فيها تطوير مقترح أجندة السياسات 
الوطنية، مرورا مبراحل: صياغة املستقبل، وحتليل الواقع، وإعداد اإلستراتيجية مبختلف مكوناتها، ومن 
والرقابة على  املتابعة  وانتهاء بعملية  اإلستراتيجية كل حسب موقعه ودوره،  املشاركة في تنفيذ  ثم 
التنفيذ ومن ثم تقييم التقدم احملرز على التنفيذ. ويجب أن ينطبق هذا على كال اجلسمني الرئيسيني 

في عملية التخطيط )املجلس الوطني للتخطيط، والفرق الوطنية للتخطيط القطاعي(.

اعتماد منهج تخطيط مختلط )من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى(، بحيث يتم تطوير مقترح ألجندة . 2
بالتشاور  الوطني  التخطيط  مجلس  قبل  من  تخطيط  عملية  بداية كل  مع  العامة  الوطنية  السياسات 
الوطنية  الفرق  بإشراف  القطاعية  اإلستراتيجيات  يتم تطوير  ثم  ومن  والشركاء،  القطاعية  الفرق  مع 
للتخطيط القطاعي استنادا ألجندة السياسات الوطنية املقترحة، وعلى أن يتم بعد إعداد اإلستراتيجيات 

القطاعية مراجعة أجندة السياسات الوطنية حسب ما ورد في تلك اإلستراتيجيات.

مقترح بنية/هيكل عمليات التخطيط القطاعي

الفريق الوطني للتخطيط القطاعي
برائاسة الوزارة التي تقود القطاع وعضوية ممثلني عن 

الوزارات ذات العالقة، املجتمع املدني، القطاع اخلاص

سكرتاريا الفريق الوطني للتخطيط القطاعي 
الوزارة التى تقود القطاع 

منسق التخطيط للقطاع املعني

فريق فني 
داخل الوزارة

فرق فنية 
تختص بالقضايا 

القطاعية

فريق 
فني
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املدى، أي تغطي ثالث . 3 القطاعية كإستراتيجيات متوسطة  العامة واإلستراتيجيات  الوطنية  بناء اخلطة 
سنوات، ولتستند في منهجية إعدادها إلى منهجية تشاركية من خالل عملية مشاورات واسعة بني كافة 
الشركاء من جهة، وضمان توسيع هذه املشاورات لتشمل كافة املناطق اجلغرافية من جهة أخرى، بحيث 
يتم عقد لقاءات تشاورية في كافة املناطق اجلغرافية في الضفة الغربية وقطاع غزة مبشاركة كافة 
الشركاء مبن فيهم املجتمعات احمللية واملجالس احمللية واملنظمات القاعدية، وذلك لضمان أوسع متثيل في 

العملية، وضمان انعكاس االحتياجات املناطقية في اخلطط الوطنية والقطاعية.

تطوير وإعداد وثيقة سنوية منبثقة عن اخلطة الوطنية العامة بإشراف وقيادة املجلس الوطني للتخطيط، . 4
بحيث حتدد األولويات التنموية السنوية ارتباطا بعملية إعداد املوازنة العامة بشقيها اجلاري والتطويري، 
ولتشكل خطة تنفيذية للخطة الوطنية العامة من جهة، ولتكون في الوقت نفسه وثيقة ملراجعة وتقييم 

اخلطة. 

للتخطيط . 5 الوطنية  الفرق  بإشراف  القطاعية  لإلستراتيجيات  سنوية  تنفيذية  خطط  وإعداد  تطوير 
إعداد  بعملية  ترتبط  أن  على  القطاعات،  من  قطاع  بكل  اخلاصة  التنموية  األولويات  لتحديد  القطاعي 
املوازنة العامة، ولتسهم في الوقت نفسه في عملية مراجعة وتقييم اإلستراتيجية القطاعية بشكل سنوي.

تطوير آليات متابعة واضحة ومحددة ومتفق عليها يشارك فيها كافة الشركاء، وذلك بتطوير مؤشرات . 6
وطنية للخطة الوطنية العامة، ومؤشرات قطاعية لإلستراتيجيات القطاعية كجزء من اخلطط التنفيذية، 
بحيث تشكل هذه القاعدة األساسية لعملية املتابعة والتقييم، وعلى أن تتشكل قواعد بيانات تخدم عمليات 

املتابعة والتقييم على النحو التالي:

إدارة  وتكون  حدة،  على  قطاعية  إستراتيجية  كل  تنفيذ  مبتابعة  خاصة  بيانات  قاعدة  تطوير   .1
قاعدة البيانات من قبل الوزارة أو املؤسسة احلكومية التي ترأس القطاع ، وبإشراف الفرق الوطنية 
للتخطيط القطاعي. وعلى أن يكون هناك التزام من كافة الشركاء بتغذية قواعد البيانات حول 
التقدم احملرز على كل مؤشر من املؤشرات التي حددتها اخلطط التنفيذية لإلستراتيجيات. وعلى أن 
تقوم الفرق الوطنية للتخطيط القطاعي بإعداد تقارير دورية )ربعية( حول التقدم احملرز على تنفيذ 

اإلستراتيجية لرفعه ملجلس التخطيط الوطني.

تطوير قاعدة بيانات وطنية ملتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية العامة استنادا إلى التقارير الدورية التي   .2
وزارة  في  والتقييم  للمتابعة  العامة  اإلدارة  تكون  وقد  القطاعي،  للتخطيط  الوطنية  الفرق  ترفعها 
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التخطيط والتنمية اإلدارية هي اجلهة الفنية التي تدير قاعدة البيانات الوطنية واملسؤولة عن استالم 
الوطني  التقرير  القطاعي إلعداد  للتخطيط  الوطنية  الفرق  ترفعه  التي  القطاعية  املراجعة  تقارير 
باالستناد لها ورفعه ملجلس التخطيط الوطني. ومن اجلدير بالذكر أن مجلس الوزراء »كلف اإلدارة 
العمل على  تنسيق  باملسؤولية عن  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة  في  والتقييم  للمتابعة  العامة 
إعداد إطار شامل يغطي في متابعته وتقييمه جميع الوزارات والهيئات احلكومية من أجل متابعة 
التقدم الذي حترزه في تنفيذ خطة التنمية الوطنية واخلطط العامة األخرى، وإعداد التقارير حوله 
بصورة دورية ورفعها إلى مجلس الوزراء لالطالع عليها. كما تتولى اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم 
املسؤولية عن تنسيق وتعزيز قدرات جميع أجهزة احلكومة في مجال تنفيذ إجراءات املتابعة والتقييم. 

ومن املقرر أن تباشر وحدات املتابعة والتقييم عملها في جميع الوزارات بحلول نهاية العام 2013  17.

تطوير آليات تقييم واضحة ومحددة ومتفق عليها يشارك فيها كافة الشركاء، وذلك من خالل إعداد   -7
تقارير مراجعة وتقييم سنوية على النحو التالي:

إعداد تقارير مراجعة وتقييم لإلستراتيجيات القطاعية بإشراف الفرق الوطنية للتخطيط القطاعي   .1
وبقيادة الوزارة أو املؤسسة احلكومية التي ترأس القطاع وذلك بهدف إجراء التعديالت الالزمة على 
اإلستراتيجيات القطاعية نفسها أينما لزم، ولضمان سير العمل وفق املخطط سواء من الناحية الفنية 
أو من ناحية اإلطار الزمني للتنفيذ، وكذلك ليشكل هذا التقرير ُمدخال من ُمدخالت إعداد اخلطط 
التخطيط  ملجلس  التقارير  هذه  رفع  يتم  أن  وعلى  القطاعية.  لإلستراتيجيات  السنوية  التنفيذية 

الوطني عبر اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية.

إعداد تقرير مراجعة وتقييم للخطة الوطنية العامة بإشراف مجلس التخطيط األعلى، بحيث يتم   .2
العمل على التقرير فنيا من قبل اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم في وزارة التخطيط، وذلك بهدف 
إجراء التعديالت الالزمة على اخلطة الوطنية العامة أينما لزم، ولتشكل ُمدخال من ُمدخالت إعداد 

الوثيقة التنفيذية السنوية للخطة الوطنية العامة.

ثالثا: توصيات خاصة بالتمثيل لدى املنظمات غير احلكومية:

تشكيل أجسام تنسيق قطاعي للمنظمات غير احلكومية، حيث أدى غياب مثل هذه األجسام إلى ضعف . 1
مساهمة املنظمات غير احلكومية في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية، فوجود الشبكات واملظالت التي 

17ورد هذا الدور الذي كلفه مجلس الوزراء لإلدارة العامة للمتابعة والتقييم في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في املصدر التالي: السلطة الوطنية 

الفلسطينية )2011(. خطة التنمية الوطنية 2011-2013 – إقامة الدولة وبناء املستقبل. رام الله.
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متثل املنظمات غير احلكومية على أسس غير قطاعية لم يخدم متثيل هذه املنظمات بالشكل الصحيح 
نفسها  احلكومية  املنظمات غير  االنتقادات من قبل بعض  الكثير من  العمليات، بل كان هناك  تلك  في 
املنظمات  بني  الداخلي  التنسيق  لضمان  التوصية  هذه  وتأتي  العمليات.  تلك  في  لهم  التمثيل  على شكل 
غير احلكومية نفسها على أساس قطاعي ما يحد من مشكلة من ميثل هذه املنظمات في الفرق الوطنية 

للتخطيط القطاعي.

ضمان التمثيل املناطقي للمنظمات غير احلكومية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فقد كان . 2
حيث  من   2013-2011 لألعوام  الوطنية  التنمية  خطة  إعداد  عملية  في  احلكومية  غير  املنظمات  متثيل 
التمثيل املناطقي محصورا، وميكن القول أنه اقتصر على املنظمات العاملة في وسط الضفة الغربية، وقد 
غابت عنه باملطلق املنظمات العاملة في قطاع غزة. وقد يساهم حتقيق التوصية السابقة القاضية بتشكيل 
أجسام تنسيق قطاعي للمنظمات غير احلكومية في تعزيز التمثيل املناطقي للمنظمات غير احلكومية في 

عمليات التخطيط الوطني والقطاعي. 

ضمان متثيل املنظمات القاعدية والصغيرة، فقد كان متثيل املنظمات غير احلكومية في عملية إعداد . 3
خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013 محصورا بشكل كبير على املنظمات الكبيرة والعاملة على املستوى 
الوطني. وقد يشكل اعتماد منهج تشاركي في إعداد اخلطط الوطنية والقطاعية وتوسيع دائرة املشاورات 
لتشمل كافة املناطق، الذي تطرقنا له في توصية سابقة، واحدا من أهم العوامل التي تضمن مشاركة 

املنظمات الصغيرة والقاعدية في التخطيط القطاعي والوطني.

املنظمات غير  رابعا: توصيات خاصة برفع درجة االستعداد واجلاهزية لدى 
احلكومية:

عقد مشاورات داخلية قطاعية بني املنظمات غير احلكومية نفسها للوصول إلى رؤية وتوجهات متفق عليها . 1
فيما بينها، فقد كان لغياب املشاورات الداخلية بني املنظمات غير احلكومية نفسها تأثيره الكبير على 
مستوى ونوعية مشاركتها في عملية التخطيط السابقة، ولتعزيز هذه املشاركة وتعزيز طبيعة احلوار 
مع باقي الشركاء، فإنه من الضروري تعزيز حالة اجلاهزية لدى املنظمات غير احلكومية للمشاركة في 
بينها، وعبر  القطاعية فيما  التنسيق  بفعالية، ومن خالل جلان  والقطاعية  الوطنية  التخطيط  عمليات 
عليها بني  متفق  وتوجهات قطاعية ووطنية  رؤى  الوصول  إلى  تقود  داخلية  تشاورية وحوارات  لقاءات 

املنظمات غير احلكومية نفسها، ولتشكل القاعدة التي تتحاور فيها هذه املنظمات مع باقي الشركاء.

العمل على إعداد تقارير فنية لتحليل واقع القطاعات التنموية، وتقارير متابعة ومراجعة لهذه لقطاعات . 2
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وللخطة الوطنية بشكل عام من قبل املنظمات غير احلكومية، حيث أن تعزيز اجلاهزية لدى املنظمات 
غير احلكومية لإلسهام واملشاركة في عمليات التخطيط الوطنية والقطاعية يتطلب من هذه املنظمات 
التحضير الفني املسبق من خالل إعداد مثل هذه التقارير، وهو ما يعزز أيضا من الدور الرقابي املفترض 

لهذه املنظمات، وكذلك يعزز من املسؤولية االجتماعية لديها ولباقي الشركاء.

تعزيز الشراكة في مجال املتابعة والتقييم من خالل توفير البيانات الالزمة ملتابعة تنفيذ اإلستراتيجيات . 3
القطاعية والوطنية، وهو ما يعني ضرورة التزام كافة الشركاء مبا فيها املنظمات غير احلكومية بتغذية 
املطلوب،  بالشكل  القطاعية  اإلستراتيجيات  تنفيذ  متابعة  لضمان  والوطنية  القطاعية  البيانات  قواعد 

وبالتالي متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية العامة.

خامسا: توصيات خاصة بتطوير القدرات:

التعريف بهيكل ومنهجية عمليات التخطيط الوطني والقطاعي لكافة الشركاء، وذلك من خالل نشرها . 1
وتعميمها بني كافة الشركاء، وعقد جلسات تعريفية وتوضيحية لكافة الشركاء لتعزيز وتوحيد الفهم 
املشترك، وهو ما يسهم في سير عمليات التخطيط بسالسة، ويعزز قدرة الشركاء على املشاركة بفعالية 

في تلك العمليات.

العمل على تعزيز بناء القدرات في مجال التخطيط ورسم السياسات بني كافة الشركاء، حيث أن هناك . 2
حاجة لبناء قدرات املؤسسات احلكومية وغير احلكومية في مجال بناء إستراتيجيات خاصة بكل منها، 
واضحة ومحددة  آليات  الوطنية عبر  القطاعية  اإلستراتيجية  إعداد  للمشاركة في  االنتقال  يتم  ومنها 

للشراكة.

املتابعة . 3 مجالي  وهي  اإلستراتيجي  التخطيط  مكونات  أهم  على  القدرات  بناء  مجال  في  التركيز  يجب 
والتقييم، حيث أن هناك ضعف وطني عام فيهما، وهو ما يستدعي تطوير برنامج متكامل لبناء القدرات 
لكافة الشركاء في هذه املجاالت، وهو ما يسهم أيضا في تعزيز مبادئ الشفافية واحملاسبة، ويسهم في 
وضع اإلستراتيجيات القطاعية والوطنية موضع التنفيذ، وكذلك يساعد في تعزيز حالة الشراكة بني 

كافة الشركاء.

تدريب كافة الشركاء على األدلة التي يتم تطويرها سواء إلعداد اإلستراتيجيات القطاعية أو غيرها . 4
وعدم اقتصار التدريب على الشركاء احلكوميني، حيث أن تدريب كافة الشركاء على األدلة اخلاصة 

بعملية التخطيط يساعد على تعزيز حالة الشراكة وعلى إسهام الشركاء بفاعلية في تلك العملية.
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قائمة املراجع
• السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط )2005(. خطة التنمية متوسطة املدى 2005-2007. رام الله: 	

وزارة التخطيط.

• السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط )غير منشورة(. خطة التنمية متوسطة املدى 2008-2006. 	

رام الله: وزارة التخطيط.

• السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط )2008(. خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 2008-2010. رام 	

الله: وزارة التخطيط.

• السلطة الوطنية الفلسطينية – مجلس الوزراء )2009(. قرار مجلس الوزراء رقم )13/13/04/م.و/س.ف( لعام 	

2009م بشأن املصادقة على منهجية إعداد اخلطة الوطنية العامة لألعوام  2011-2013 والصادر في مدينة رام 

الله بتاريخ 2009/8/17م.

• السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية )2009(. مقترح إعداد اخلطة الوطنية العامة 	

لألعوام 2011-2013: مقترح مقدم ملجلس الوزراء للمصادقة عليه. 

• السلطة الوطنية الفلسطينية )2011(. خطة التنمية الوطنية لألعوام 2011-2013: إقامة الدولة وبناء املستقبل. 	

رام الله: وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية.

• السلطة الوطنية الفلسطينية – وزارة الزراعة )2011(. إستراتيجية القطاع الزراعي »رؤية مشتركة« لألعوام 	

2011-2013. رام الله: وزارة الزراعة.

• شلبي، ياسر )2001(. التأثيرات الدولية واحمللية على حتديد رؤى املنظمات غير احلكومية الفلسطينية وأدوارها. 	

جامعة بيرزيت: أطروحة ماجستير غير منشورة.

• شلبي، ياسر )2001(. تعداد املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. رام الله: معهد 	

أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

• الفلسطينية في الضفة 	 املالكي، مجدي وياسر شلبي وحسن لدادوة )2008(. تعداد املنظمات غير احلكومية 

الغربية وقطاع غزة 2007. رام الله: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس(.

• التخطيط 	 وزارة  الله:  رام  القطاعية.  اإلستراتيجيات  إعداد  دليل   .)2009( اإلدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة 

والتنمية اإلدارية.
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ملحق رقم 1: قائمة بأسماء األشخاص الذين متت مقابلتهم واملؤسسات التي ميثلونها

 
املؤسسةاالسمالرقم

بشار جمعة 1
التنمية  خطة  ومنسق  )حاليا(،  املفاوضات  شؤون  دائرة 

الوطنية لألعوام 2001-2013 في وزارة التخطيط )سابقا(

احتاد جمعيات اإلغاثة الطبية الفلسطينية.د. عالم جرار    2

مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينية.د. عبد الرحمن التميمي  3

وزارة شؤون املرأة.فاتنة وظائفي   4

وزارة الزراعة.عبد الله حللوح   5

محمود عطايا  6
قائم بأعمال مدير عام تطوير القطاع االجتماعي بوزارة 

التخطيط والتنمية اإلدارية.

مدير عام تطوير قطاع البنية التحتية بوزارة التخطيط.تغريد حثناوي   7

مركز القدس للمساعدة القانونيةعصام عاروري   8

وزارة الشؤون االجتماعية.داوود الديك   9

إدارة املساعدات الدولية بوزارة التخطيط.د. إسطيفان سالمة    10

 السكرتارية احمللية لتنسيق املساعدات.إميان الشوا11

 منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة.الدكتور عزام صالح12

بدر أبو زهرة13
والتنمية  التخطيط  والتقييم في وزارة  املتابعة  مدير عام 

اإلدارية.
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ملحق رقم 2: قوائم بأسماء املشاركني في ورشات العمل القطاعية

أسماء املشاركني في ورشة عمل القطاع االجتماعي:

املؤسسةاالسمالرقم
مؤسسة تامر للتعليم املجتمعيفاتنة اجلمل1

برهان السعدي2
جمعية تطوير القطاع اخلاص والهيئة الوطنية 

للمؤسسات األهلية
جمعية التربية اخليرية، وجمعية نهضة بنت الريفكفاح أبو ربيع3
احتاد اجلمعيات اخليرية / اخلليلعبد الرحمن الطميزي4
جمعية تنمية املرأة الريفيةحسنني زيدان5
مركز القدس للمساعدة القانونيةعصام العاروري6
وزارة التعليم العاليفاهوم الشلبي7
وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةأمين فواضلة8
مؤسسة بياالراعالء الدين حاليقة9
وزارة الشؤون االجتماعيةأمين صواحلة10
شركاء في التنمية املستدامةجواد أبو عون11
مركز إبداع املعلمعمر عساف12
سكرتاريا تنسيق املساعدات احملليةإميان الشوا13
دائرة شؤون املفاوضات/منسق اخلطة الوطنية سابقابشار جمعة14
وزارة األوقاففاطمة عسقول15
وزارة الثقافةغادة الوحيدي16
منتدى املثقفني/ الهيئة الوطنية للمؤسسات األهليةخالد زكريا جبر17
وطن للحوار والدميقراطيةخالد طه نزال18
شبكة املنظمات األهليةعالم جرار19
جمعية نهضة بنت الريفكوثر محمد احلروب20
احتاد جلان العمل الصحيحنان أبو غوش21
جمعية نادي سيدات قراوة بني زيدسحر عرار22
مركز الدراسات النسويةساما عويضة23
مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةأريج دعيبس24
مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةباسمة بشير25
مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةياسر شلبي26
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أسماء املشاركني في ورشة عمل قطاع البنية التحتية:

املؤسسةاالسمالرقم

وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةرحاب ظاهر1

وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةشروق مساد2

وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةتغريد حثناوي3

املركز العربي للتطوير الزراعيعيسى الشتلة4

مركز أبحاث األراضيعمرو عوينة5

معهد األبحاث التطبيقية-أريجرائد عبد ربه6

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةأريج دعيبس7

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةباسمة بشير8

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةياسر شلبي9

أسماء املشاركني في ورشة عمل قطاعي احلكم واالقتصاد:

املؤسسةاالسمالرقم

مركز بيسان للبحوث واإلمناءذياب زايد1-

مركز بيسان للبحوث واإلمناءاعتراف الرمياوي2-

وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةصفية محارب3-

مركز حقوق العاملنيمحمود زيادة4-

احتاد جلان العمل الزراعيعمر طبخنا5-

معهد األبحاث التطبيقية-أريجنادر هرميات6-

وزارة الزراعةقيس حنتش7-

وزارة الزراعةفؤاد خرمة8-

جمعية أصوات لدعم حقوق األشخاص املعاقني عقليارمي صالح الظاهر9-

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية-حرياتسوزان زعرور10-

وزارة العملناصر قطامي11-

وزارة العدلسماح ناصر12-
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وزارة العدلعدي أبو كرش13-

مركز أبحاث األراضيعمرو عونية14-

احلقناصر الريس15-

دائرة شؤون املفاوضات ومنسق اخلطة الوطنية سابقابشار جمعة16-

الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينيةنصفت اخلفش17-

وزارة اإلعالمروال داوود18-

املركز الفلسطيني إلستقالل احملاماة والقضاء-مساواةإبراهيم البرغوثي19-

االحتاد األوروبيباسمة العدوين20-

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةغسان كسابرة21-

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةأريج دعيبس25-

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةباسمة بشير26-

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينيةياسر شلبي27-
 



56

ملحق رقم 3: قوائم بأسماء املشاركني في ورشة عمل قطاع غزة

املؤسسةاالسمالرقم

احتاد جلان العمل الصحييوسف عوض الله1

مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينينيرياض حنينية2

اإلغاثة الطبيةعائد ياغي3

برنامج غزة للصحة النفسيةحسام النونو4

املركز العربي للتطوير الزراعيمحسن أبو رمضان5

شبكة املنظمات األهلية الفلسطينيةأمجد الشوا6

مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسانسامر موسى7

اإلغاثة الزراعيةعبد الكرمي عاشور8

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية/ فيديو غسان كسابرة9
كونفرنس

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية/ فيديو أريج دعيبس10
كونفرنس

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية/ فيديو باسمة بشير11
كونفرنس

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية/ فيديو ياسر شلبي12
كونفرنس


