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الفصل الول :مقدمة عامة
 1.1المقدمة
إن مفهوم التنمية هصصو مفهصصوم متعصصدد البعصصاد يشصصمل النصصواحي القتصصصادية والجتماعيصصة
والثقافية والسياسصية للمجتمصع النسصاني ،وان مصن أهصم أوجصه القصصور فصي التخطيصط
التقليدي للتنمية هو ضعف اهتمصصامه بصصالجوانب البيئيصصة والمكانيصصة ،لصصذلك فصصإن أحصصد أهصصم
التحديات الكبيرة الصتي تصواجه هصذا المجتمصع هصو تخطيصط التنميصة بحيصث تسصد حاجصات
النسان الساسية بطريقة ملئمة للبيئة والخصائص المكانية .فمن خلل التنمية يتفاعل
النسان مع البيئة الطبيعية ويؤثر فيها إيجابا أو سلبا .وفي نفصس الصصوقت ،تشصكل الصصبيئة
بما تتمتع به من خصصائص طبيعيصة ومكانيصة مصصدرا ً ومصوردا ً رئيسصصيا ً للتنميصصة .ومصصن هنصصا
تسعى الدول في رسم سياساتها التنموية انطلقا مما يتوفر لديها من إمكانصصات طبيعيصصة
وبشرية قابلة للستثمار بالطرق التي تعود بالنفع على المجتمع في الحاضر والمستقبل
وتحقق له التنمية المستدامة.
وترتبط التنمية ارتباطا وثيقا بالتخطيط الصصذي يعنصصى بتنسصصيق الجهصصود وتنظيصصم النشصصطة
واستغلل كافه المكانات البيئية والبشرية فصصي سصصبيل تحقيصصق حيصصاة ومسصصتوى معيشصصي
أفضل لفراد المجتمع ،وقد تطورت تبعصصا لصصذلك المفصصاهيم الخاصصصة بالتنميصصة مصصن مجصصرد
التركيز على الجانب القتصادي للتنميصصة إلصصى شصصمول التنميصصة لجصصوانب أخصصرى كالجصصانب
العمراني والبيئي والجتماعي والخدماتي .ويعد إبراز التباين القليمي )المكاني( لتوزيصصع
الظصصواهر المختلفصصة مصصن الهصصداف الصصتي يسصصعى المخططصصون إلصصى معرفتهصصا كأحصصد أهصصم
متطلبات وخطوات التخطيط السليم والصصتي تصصؤثر بشصصكل مباشصصر فصصي رسصصم سياسصصات
التنمية الشاملة والقليمية.
إن المسصصاحة المحصصدودة للراضصصي الفلسصصطينية المحتلصصة والزيصصادة المطصصردة فصصي عصصدد
السكان وزيادة الطلب على الموارد ،خاصة الرض التي تتناقص يوميا ً نتيجصصة المصصصادرة
المستمرة لبناء المستعمرات السرائيلية وشق الطرق اللتفافية وبناء الجدار الفاصصصل،
يتطلب تنظيما ً عقلنيا ً ومتوازنصا ً لسصتخدامات المصوارد المتاحصة ،ويفصرض علصى متخصذي
وصناع القرار وضع الخطط والسياسات للتطوير وبناء مؤسسات التخطيط الصصتي تقصصوم
بتوجيه وإدارة عملية التخطيط بكافة مستوياته.
سعت السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ نشأتها إلى النهوض بعملية التخطيط التنمصصوي
والتي استهلتها بإعداد برنامج التأهيل الطارئ بالتعاون مع البنك الدولي عام  ،1995ثصصم
البرنامج الستثماري الفلسطيني للعامين ) ،(1997-1996ثصصم انتقلصصت عمليصصة التخطيصصط
من شكلها البرامجي قصير المد إلى الخطط متوسطة المد ،حيث أعدت وثيقصصة خطصصة
التنمية الفلسطينية الثلثية ) ،(2000-1998ثم تل ذلك إعداد خطصصة التنميصصة الخمسصصية )
 (2003-1999لتكصصون إطصصارا عامصصا وشصصامل للتنميصصة الفلسصصطينية ،وقصصد انتقلصصت عمليصصة
التخطيط لوضع إطار تنموي استراتيجي لبناء الدولة الفلسطينية يتمثل في إعداد خطصصة
التنمية الستراتيجية ) ،(2005-2001وبالرغم من إعداد السلطة الوطنيصصة لتلصصك الخطصصة
التنموية ،إل أن المسيرة التنموية في تلك الحقبصصة اتسصصمت بالعشصصوائية وعصصدم التنظيصصم
بسبب غياب الستقرار السياسصي والقتصصادي والمنصي النصاجم عصن إجصراءات الحصصار
والغلق وإعادة احتلل مناطق السلطة الفلسصصطينية مصصع بصصدء انتفاضصصة القصصصى ،المصصر

الذي أدى إلى عدم نجاحها في تحقيق الهداف التنموية الشاملة ،سواًء ما يتعلصصق ببنصصاء
القدرة الذاتية ،وإزالة أو التخفيصصف مصصن حصصدة التشصصوهات القتصصصادية والجتماعيصصة الصصتي
تراكمت خلل سنوات الحتلل الطويلة ،أو تقليص التبعية للقتصاد السصصرائيلي وتطصصوير
العلقصصات الفلسصصطينية العربيصصة ،أو بإرسصصاء دعصصائم بنيصصة تنمويصصة مواتيصصة لطلق قصصدرات
القطصصاع الخصصاص عصصن طريصصق بنصصاء اقتصصصاد قصصادر علصصى التجصصاه نحصصو التنميصصة اسصصتثماري
وسياسي ومؤسساتي لقيام الدولة الفلسطينية.
وبهدف النهوض بعملية التنمية على صعيد المحافظات التي يمكن اعتبارها أقصصاليم ،بصصدأ
التفكير فصي انتهصاج أسصلوب التخطيصط التنمصوي السصتراتيجي .حيصث يسصعى التخطيصط
التنموي الستراتيجي بمفهومه الشامل إلى تحقيصصق العديصصد مصصن الهصصداف منهصصا تحقيصصق
العدالة الجتماعية ،والستغلل المثل للموارد الطبيعية ،وتحقيق معدلت نمو اقتصصصادي
عالية ،وتحسين مستوى المعيشة ،والمساهمة في وضع الحلول المناسبة والموضصصوعية
للمشكلت القتصادية والجتماعية والديموغرافية والبيئية.
إن وضصصع الخطصصط التنمويصصة القليميصصة كنهصصج وممارسصصة إسصصتراتيجية يسصصاهم فصصي إبصصراز
الخصائص المكانية وتحديد الموارد وتقييم الحتياجات القطاعية ،وهذا يشصصكل السصصاس
لخطوات التخطيط السليم التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد سياسات التنمية المكانية
الشاملة على الصعيد القليمصصي وبالتصصالي المحلصصي ،حيصصث تسصصعى الهيئات المحليصصة إلصصى
إعداد خطط تنموية متكاملصصة ومتناسصصقة ،وبالتصصالي فصصان عمليصصة ربصصط الخطصصط التنمويصصة
القليمية بالخطط الوطنية من جهة والمحلية من جهة أخرى يضمن ويوفر فرص أفضل
لنجاح هذه الخطط ،ويساهم في عملية تمويصصل المشصصاريع المنبثقصصة عنهصصا وتنفيصصذها دون
هدر للموارد والمصادر.

 2.1تجارب وطنية في إعداد الخطط التنموية الستراتيجية
يعتبر نهج التخطيط التنموي الستراتيجي حديث التطبيق في الراضي الفلسطينية،
حيث تم القيام بإعداد خطط تنموية إستراتيجية على صعيد المدن الفلسطينية في عام
 2005من خلل مشروع الخطة التنموية الستراتيجية لمدن رام الله والبيرة وبيتونيا
ومشروع الخطة التنموية الستراتيجية لمدينة سلفيت الذين نفذهما فريق استشاري
فلسطيني بإشراف وتمويل من الوكالة اللمانية للتعاون الفني ) .(GTZكذلك تم تنفيذ
مشاريع أخرى لخطط تنموية إستراتيجية في عدد من البلدات مثل بيتا ،ميثلون،
قباطية ،قبلن ،العيزرية ،بني نعيم ،ومن جهة أخرى تقوم مؤسسة السكان التعاوني)
 (CHFوبتمويل أمريكي بتمويل إعداد حوالي  14خطة إستراتيجية لبلدات وتجمعات
فلسطينية في الضفة الغربية.
أما على صعيد المحافظات فقد حصل في عام  2008-2007القيام بإعداد الخطة
التنموية الستراتيجية لمحافظة جنين تلبية لحاجة حقيقية لهذا النوع من التخطيط على
المستوى القليمي )مستوى المحافظة( ،ولتسهم في توفير أداة يسترشد بها لتعزيز

الولويات الوطنية ،ووضع سياسات موجهة لبرامج الستثمار المستقبلي ،وأوليات
المشاريع بناًء على مرجعية مكانية ذات أبعاد تنموية.
وقد كان إعداد هذه الخطة ضمن فعاليات مشروع التخطيط والتنمية الريفية
بالمشاركة ،وهو أحد المشاريع التنموية الساسية التي نفذها برنامج المم المتحدة
النمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني  UNDP/PAPPفي محافظة جنين،
بالشراكة مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي ومحافظة جنين ،وبتمويل من الحكومة
اليرلندية ،وقام بتنفيذها فريق استشاري فلسطيني متخصص.
 3.1أهمية وأهداف التقرير التشخيصي والتحليل الستراتيجي
الهدف الرئيسي لهذا التقرير هو تشخيص وتحليل الوضع الراهصصن فصصي بلصصدة سصصعير فصصي
المجالت التنموية الساسية .وبشكل تفصيلي يعمل هذا التقرير علصصى تحقيصصق الهصصداف
التالية:
توفير بيانات أساسية حول المجالت المختلفة في بلدة سعير.
.1
تشخيص الوضع الراهن وتقديم صورة كافية عن مجالت العمل التنموية
.2
المختلفة في البلدة.
تحديد المؤشرات الساسية في كل قطاع من القطاعصصات التنمويصصة فصصي
.3
المحافظة.
التحليل الستراتيجي من حيث تحديد المصؤثرات اليجابيصة والسصلبية فصي
.4
كل مجال من المجالت التنموية.
تحديد أهم الحتياجات والقضايا التنموية فصصي كصصل مجصصال مصصن المجصصالت
.5
التنموية في البلدة.
 4.1خطة ومنهجية إعداد التقرير التشخيصي والتحليل الستراتيجي
ارتكزت خطة ومنهجية إعداد هذا التقرير على مجموعة مصن المراحصل والنشصطة الصتي
حصصصل إنجازهصصا باسصصتخدام بعصصض السصصاليب والدوات .ويمكصصن تحديصصد هصصذه المراحصصل
والنشطة على النحو التالي:
مراجعة التقارير والدراسات ذات العلقة والمنجزة مسبقا )إن وجدت(.
.1
تشخيص الوضع الراهن والتحليل الستراتيجي على مسصصتوى القطاعصصات
.2
التنموية وتحديد المؤثرات اليجابية والسلبية وأهم الحتياجات.
مشصصاركة اللجصصان التخصصصصية بتشصصخيص الوضصصع الراهصصن والمؤشصصرات
.3
والتحليل الستراتيجي في كل مجال تنموي والخروج بتحليل شبه نهائي.
إعداد تقارير لمجالت العمل التنموي الساسية تتضمن تشخيص الوضصصع
.4
الراهن والمؤشرات والتحليل الستراتيجي.
صياغة تقارير المجالت على شكل تقرير تشخيصي شامل يتضمن نتصصائج
.5
التشخيص والمؤشرات والتحليل الستراتيجي.
 5.1المشاكل والصعوبات في إعداد التقرير
بشكل عام ،يمكن القول بأن عملية إعداد التقرير التشخيصي حصلت بسهولة ويسر،
إل أن هناك بعض المشاكل والصعوبات التي واجهت فرق العمل المختلفة ،وبالمكان
إيجازها على النحو التالي:

وجود تفاوت في محتوى ونوعية المعلومات والبيانات وشمولية التقارير
.1
التي أعدت من قبل اللجان التخصصية ،مما تطلب إعادة جمع المعلومات من
مصادر أخرى.
عدم توفر بعض المعلومات والبيانات الساسية لدى الجهات المعنية
.2
على مستوى البلدة.
عدم توفر معلومات وبيانات حديثة حول بعض المجالت.
.3
تباين في مستوى المشاركة من قبل ذوي العلقة في المجالت التنموية
.4
المختلفة.

 6.1مجال الدراسة
تناول هذا التقرير دراسة المجالت التنموية الساسية في بلدة سعير من حيث
تشخيص الوضع الراهن وإعداد المؤشرات وكذلك التحليل الستراتيجي )نقاط القوة
والفرص المتاحة ،نقاط الضعف والتحديات(  ،ومن ثم تحديد أهم الحتياجات
والولويات والقضايا التنموية الخاصة بكل مجال .وهذه القطاعات تشمل ما يلي:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

مجال
مجال
مجال
مجال
مجال
مجال
مجال
مجال

التخطيط والتنظيم
الخدمات الجتماعية
القتصاد المحلي
الخدمات البلدية والبنى التحتية
المن وإدارة الكوارث
الثقافة والرياضة
البيئة والصحة العامة
البناء المؤسسي وتطوير القدرات للهيئات المحلية

 7.1منطقة الدراسة
يشصصمل التقريصصر التشخيصصصي والتحليصصل السصصتراتيجي بلصصدة سصصعير بحصصدودها الداريصصة
ومساحتها البالغة  117كم  %11.7) 2مصصن محافظصصة الخليصصل الصصتي تشصصكل 16.60مصصن
مساحة الضفة الغربية( .وبحسب الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني بلغ عدد سكانها
 21,587نسصصمة ) %3.38مصصن مجمصصوع محافظصصة الخليصصل الصصتي تشصصكل  %23.73مصصن
مجمصصوع سصصكان الضصصفة الغربيصصة( حسصصب النتصصائج النهائيصصة للتعصصداد السصصكاني لعصصام
 2009/2010الذي أجراه الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني.

