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التزامــًا بتوجهــات الحكومــة الفلســطينية برئاســة الدكتــور محمــد اشــتيه بــأن يكــون العمــل 
هــدف  وتترجــم  والواقعيــة  بالشــفافية  وتتســم  الحكومــي منظمــًا ضمــن خطــط واضحــة 
الحكومــة األســاس وهــو تقديــم الخدمــة المثلــى لمواطنينــا وتدعيــم صمودهــم ومقاومتهــم 
علــى أرضهــم، وتطويــر أليــات التنميــة واالســتثمار واالســتخدام األمثــل لمواردنــا الماديــة 
والبشــرية، وضمــن إطــار مؤسســاتي فاعــل، فإنــه يســرني أن أقــدم إلــى أبنــاء شــعبنا وإلــى كل 
الشــركاء فــي قطــاع الحكــم المحلــي، هــذا الجهــد الجماعــي  لــكل الشــركاء فــي هــذا القطــاع 

ــادة وزارة الحكــم المحلــي. بقي
لقــد كان تركيزنــا األســاس فــي تطويــر هــذه الخطــة أن تبنــى علــى أســاس الواقــع ومحدداتــه 
وتحدياتــه وعلــى اإلمكانيــات الماديــة المتاحــة ســواًء الحاليــة أو المتوقعــة، ألننــا نؤمــن أن 
الخطــط هــي للتطبيــق وتشــكل التزامــًا أمــام مواطنينــا، وهــي أمانــة نعمــل جاهديــن علــى 

ــدًا عــن الوعــود أو الشــعارات.  حملهــا بــكل مصداقيــة وبعي
ونحــن فــي فلســطين وبحكــم عــدم ســيطرتنا علــى الكثيــر مــن أدوات الفعــل علــى األرض 
والــذي يملكــه االحتــالل وترســانته العســكرية، فــإن التخطيــط يكتســب نمطــًا فريــدًا، فهــو 
مــن ناحيــة يأخــذ طابعــًا خدماتيــًا ضمــن برامــج متاحــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتســم بطابــع نضالــي 
كفاحــي يســتهدف تغييــر الواقــع علــى األرض، ضمــن معادلــة صــراع ال نملــك بهــا ســوى 

اإلرادة والحــق والتصميــم.
لقــد اعتمــدت هــذه الخطــة علــى البيانــات واألرقــام مــن الواقــع، وعلــى تحليــل المخاطــر 
والتحديــات الحقيقيــة  لوجــود االحتــالل واالســتيطان، فقطــاع الحكــم المحلــي هــو فــي 
المواجهــة اليوميــة مــع هــذا االحتــالل ومســتوطنيه وبالــذات عرقلــة الخدمــات وتدميــر البنيــة 
التحتيــة الخدماتيــة، وعــدم إصــدار التصاريــح الخاصة بالمشــاريع الحيوية، بل إن الصراع األســاس 
هــو سياســة االحتــالل فــي مقايضــة الخدمــات للمواطنيــن مــع التطبيــع مــع المســتوطنات 
ومحاوالتــه ربــط البنيــة التحتيــة الخدماتيــة وبالــذات فــي الصــرف الصحــي والنفايــات مــع 

ــا بهــم. ــط تجمعاتن المســتوطنات بهــدف شــرعنتها ورب
إننــي إذ أقــدم هــذه الخطــة فإنــي علــى ثقــة بأنهــا ستشــكل توجيهــًا لجهدنــا جميعــا فــي حشــد 
كل اإلمكانــات المتاحــة  فــي تحقيــق أهــداف هــذه الخطــة وأهــداف الحكومــة وشــعبنا فــي 
التحــرر والصمــود وبنــاء مؤسســات دولتــه المســتقلة مــن أجــل مســتقبل أمــن لشــعبنا وأجيالــه 

الالحقة.
وأخيــرًا أتقــدم بالشــكر إلــى طاقــم الــوزارة والشــركاء الفاعليــن فــي القطــاع  مــن صنــدوق 
تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة واتحــاد الهيئــات المحليــة وممثلــي الــوزارات المختلفــة علــى 

الوقــت والجهــد الــذي بذلــوه فــي تطويــر هــذه الخطــة.
م. مجدي الصالح 

وزير الحكم المحلي

تقديم
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المقدمة والمنهجية 

1.1 المقدمة
فــي ســياق مســاعي الحكومــة لتوفيــر خدمــات أفضــل للمواطنيــن وتعزيــز الصلــة بيــن أجنــدة 
السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وإجــراءات إعــداد الموزانــة، 
عــام  مفاهيمــي  إطــار  إلــى  المحلــي  الحكــم  قطــاع  اســتراتيجية  إعــداد  عمليــة  اســتندت 
يربــط اســتراتيجية قطــاع الحكــم المحلــي بأجنــدة السياســات الوطنيــة مــن جهــة وبالخطــة 
االســتراتيجية لــوزارة الحكــم المحلــي وبموازنــة البرامــج الخاصــة بالــوزارة مــن جهــة أخــرى، حيــث 
تشــكل اســتراتيجية قطــاع الحكــم المحلــي جــزًء هامــًا مــن إطــار التخطيــط والموازنــة متوســطة 
األمــد، كذلــك فــإن عمليــة التحديــث اعتمــدت باألســاس علــى تحديــد األولويــات والبرامــج 
النتائــج وفقــًا لتوجهــات الحكومــة الفلســطينية  الالزمــة لتنفيــذ هــذه األوليــات وتحقيــق 
الثامنــة عشــر مسترشــدًة بالوثيقــة المعــدة مــن قبــل مكتــب رئيــس الــوزراء والتــي اعتبــرت 
أجنــدة السياســات الوطنيــة الناظــم األعلــى لعمــل الحكومــة فــي المرحلــة القادمــة كونهــا 
توفــر القاعــدة السياســاتية األساســية التخــاذ القــرارات والخطــوات الالزمــة لتنفيذهــا وخاصــة 
إعــداد اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة للفتــرة 2017  -  2022. وبنــاء علــى هــذه 
المنهجيــة فقــد أوكلــت مســئولية قيــادة العمــل مــن أجــل تطويــر/ تحديــث الخطــة القطاعيــة 
لقطــاع الحكــم المحلــي إلــى وزارة الحكــم المحلــي بمــا فــي ذلــك تحديــد كافــة األولويــات 
واالســتراتيجيات والسياســات القطاعية المنســجمة مع أجندة السياســات الوطنية للحكومة 

ــا رئيســية أبرزهــا التنميــة بالعناقيــد واالنفــكاك عــن االحتــالل. والتــي تتضمــن ثمانــي قضاي

وبحســب المنهجيــة العامــة المعــدة مــن قبــل مكتــب رئيــس الــوزراء تعتبــر المراجعــة النصفيــة 
االســتراتيجية  تحديــث  نحــو  األســاس  الخطــوة   2019 - 2017 القطاعيــة  لالســتراتيجية 
القطاعيــة للحكــم المحلــي فــي المرحلــة الحاليــة. وقــد اســتندت عمليــة تحديــث قطــاع الحكــم 
المحلــي باألســاس إلــى الخطــة االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع الحكــم المحلــي لألعــوام 
2017 - 2022  وذلــك مــن أجــل القيــام بتحليــل معمــق ألداء قطــاع الحكــم المحلــي خــالل 
الفتــرة الســابقة، باإلضافــة إلــى توفيــر تحليــل محــدث للوضعالحالــي والــذي مــن شــأنه أن 
حيــث  الحاليــة.  الحكومــة  وتصــور  المســتقبلية  السياســاتية  تحديداألولويــات  فــي  يســاعد 
تشــكل مخرجــات المراجعــة القطاعيــة جــزءا أساســيًا لتطويــر وتوضيحــا ألهــداف اإلســتراتيجية 
والسياســات والتدخــالت السياســاتية لالســتراتيجية الجديــدة، باإلضافــة إلــى وضــع الترتيبــات 

المؤسســاتية والماليــة والتوصيــات الالزمــة لتنميــة وتطويــر أداء القطــاع بالمســتقبل.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، اعتمــدت عمليــة تحديــث االســتراتيجية علــى اللقــاءات مــع القطاعات 
ذات العالقــة بالحكــم المحلــي كمــا تــم الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة مــن العديــد مــن 

القسم األول
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األطــراف ذات العالقــة بقطــاع الحكــم المحلــي . كذلــك تــم اضافــة نتائــج المســح المتعلــق 
بتأثيــر جائحــة كورونــا1 الــى تحليــل الواقــع واالخــذ بنتائــج التحليــل وتوصيــات المســح بالتدخــالت 
االســتراتيجية لالعــوام الثــالث القادمــة. كذلــك تــم اظهــار متطلبــات قــرار حكومــة االحتــالل 

بضــم االغــوار

2.1 منهجية مراجعة الخطة القطاعية
تــم تشــكيل فريــق داخلــي مــن الــوزارة تحــت إشــراف الوزيــر وبرئاســة وكيــل الــوزارة وعضويــة 
المــدراء العاميــن لــإدارات الرئيســة بهــدف توجيــه العمــل ومتابعتــه ومراجعــة اإلســتراتيجية 

القطاعيــة لالعــوام 2017 - 2022 وتعبئــة النمــاذج المعــدة مــن مجلــس الــوزراء .

ولضمــان التناغــم واالنســجام بيــن إعــداد موازنــة البرامــج والتوجهــات القطاعيــة فقــد شــمل 
الفريــق الداخلــي جميــع أعضــاء فريــق إدارة التخطيــط والموازنــة الخــاص بالــوزارة. مــن الناحيــة 
الثانيــة فقــد أســندت عمليتــي المراجعــة القطاعيــة وإعــداد اإلســتراتيجية المحدثــة إلــى لجنــة 

تحديــث االســتراتيجية. 

ــة إعــداد إســتراتيجية قطــاع الحكــم المحلــي إلــى إطــار مفاهيمــي عــام  وقــد اســتندت عملي
يربــط إســتراتيجية قطــاع الحكــم المحلــي بأجنــدة السياســات الوطنيــة مــن جهــة وبالخطــة 
اإلســتراتيجية لــوزارة الحكــم المحلــي وبموازنــة البرامــج الخاصــة بالــوزارة، ولتســاهم هــذه كلهــا 

فــي إعــداد خطــة التنميــة الوطنيــة والموازنــة العامــة للحكومــة.

وقد اشتملت عملية تحديث االستراتيجية على الخطوات الرئيسة التالية:
أواًل: بــدأت عمليــة التحديــث فــي شــهر تشــرين اول 2019 واســتمرت حتــى اذار 2020 مــن 
والتــي   ،2022 - 2017 المحلــي  للحكــم  القطاعيــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  مراجعــة  خــالل 
اســتندت إلــى تقاريــر اإلنجــاز للســنوات الثــالث 2017 و2018 و2019، حيــث شــكلت نتائــج 
للحكــم  القطاعيــة  الخطــة  تحديــث  لمنهجيــة  أساســيًا  مرجعــًا  والتقييــم  المراجعــة  عمليــة 

.2022 - 2020 لألعــوام  المحلــي 

ثانيــُا: باشــرت اإلدارة العليــا ووحــدة السياســات والتخطيــط االســتراتيجي فــي وزارة الحكــم 
المحلــي مــع مكتــب رئيــس الــوزراء بالتعــاون مــن أجــل خلــق التفاهــم المشــترك حــول عمليــة 

ــة التحديــث ومنهجي

المحليــة  الهيئــات  واتحــاد  المحليــة  الهيئــات  إقــراض  تطويــر  مــع صنــدوق  التنســيق  ثالثــًا: 
والــوزارات والمؤسسســات ذات العالقــة مــن أجــل التعاون في عملية التخطيط االســتراتيجي 

لقطــاع الحكــم المحلــي.

1  وزارة الحكم المحلي )2020(، اثر فايروس كوفيد - 19 على هيئات الحكم المحلي الفلسطيني -  نتائج المسح الميداني
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رابعــًا: تــم تشــكيل فريــق داخلــي مــن اإلدارات العليــا برئاســة معالــي الوزيــر وعطوفــة الوكيــل، 
حبــث عقــد الفريــق عــدة اجتماعــات لمناقشــة منهجيــة التخطيــط وتطويــر برامــج الموازنــة 

لألعــوام 2020 - 2022.

الحكــم  قــرار مــن معالــي وزيــر  لجنــة تحديــث االســتراتيجية بموجــب  تــم تشــكيل  خامســًا: 
المحلــي وذلــك للتوجيــه واإلشــراف علــى مجمــل مراحــل التخطيــط المختلفــة، حيــث تــم عقــد 

3 اجتماعــات االجتمــاع األول: بحــث منهجيــة التخطيــط وخطــة العمــل، 

المحلــي،  للحكــم  القطاعيــة  االســتراتيجية  واألهــداف  المســودة  ناقــش  الثانــي  االجتمــاع 
أمــا االجتمــاع األخيــر فقــد أقــر األهــداف االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع الحكــم المحلــي 

 .2022  - 2020

سادســًا: تمكنــت اللجنــة بالتعــاون مــع وحــدة السياســات والتخطيــط االســتراتيجي مدعومــا 
داخليــة  اجتماعــات  عقــد  مــن  الــوزارة  فــي  العامــة  اإلدارات  مختلــف  مــن  بالمنســقين 
واجتماعيــن مــع المؤسســات الشــريكة وذات العالقــة فــي مقــر وزارة الحكــم المحلــي تــم 
مــن خاللهــا مراجعــة االهــداف االســتراتيجية واجنــدة السياســات الوطنيــة وتــم االتفــاق علــى 
تعديــل االهــداف االســتراتيجية لتتــواءم مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة بشــكل افضــل نتيجــة 
التغيــرات فــي االجنــدة الناتجــة عــن توجهــات الحكومــة الجديــدة  وبالتالــي تــم تحديــد خمســة 
تــم عقــد ورشــات عمــل مختلفــة لمؤسســات  أهــداف اســتراتيجية للقطــاع، كذلــك فقــد 

ووزارات شــريكة بمشــاركة ممثلــون عــن:

صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	 
وزارة األشغال واإلسكان العامة	 
وزارة المرأة	 
اتحاد الهيئات المحلية	 
الهيئات المحلية	 
سلطة المياه	 
سلطة الطاقة	 
سلطة جودة البيئة	 

االســنراتيجية  الخطــة  بتحديــث  المكلفــة  لللجنــة  تشــاورية  لقــاءات   3 عقــد  تــم  ســابعا: 
القطاعيــة لقطــاع الحكــم المحلــي لمراجعــة مكونــات االســتراتيجية ووضــع أليــات للدمــج فــي 
الخطــط القطاعيــة ومراجعــة األهــداف االســتراتيجية والتدخــالت السياســاتية. كذلــك تــم 
عقــد 5 لقــاءات تشــاورية لمنســقي اإلدارات العامــة فــي مقــر الــوزراة خــالل شــهر اذار بالرغــم 
ــم مــن خاللهــا عــرض ونقــاش اإلطــار االســتراتيجي  ــة الطــوارىء فــي البــالد ت مــن اعــالن حال
ومؤشــرات األداء والنمــاذج المعدلــة للتحديــث 2020 - 2022 المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء .
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ثامنــا: تــم عقــد اجتمــاع مصغــر لصياغــة األهــداف االســتراتيجية لقطــاع الحكــم المحلــي بنــاء 
على سلســلة المشــاورات التي تمت في إطار العملية وإعداد مســودة الخطة االســتراتيجية 
القطاعيــة وتوزيعهــا علــى الشــركاء للمراجعــة وابــداء الــرأي قبــل رفعهــا لوزيــر الحكــم المحلــي 

وبالتالــي رفعهــا لمجلــس الــوزراء العتمادهــا.

تاســعا: ونتيجــة لجائحــة كورونــا وتوجــه حكومــة االحتــالل االســرائيلي لضــم االغــوار تــم اجــراء 
مســح2 شــمل 286 مــن هيئــات الحكــم المحلــي ، بمــا فــي ذلــك 107 بلديــات و134 مجلــس 
قــروي فــي الضفــة الغربيــة، 23 بلديــة فــي غــزة و22 مجلــس خدمــات مشــترك فــي الضفــة 
الغربيــة وغــزة. وتحليــل احتياجاتهــم واولوياتهــم بنــاء علــى تحليــل تأثيــر الجائحــة علــى ادائهــم 
فــي خدمــة المواطنيــن. كذلــك تــم مراجعــة ادبيــات3 تأثيــر ضــم االغــوار وتوجهــات الحكومــة 

حــول هــذه القضيــة الهامــة4.

2  وزارة الحكم المحلي، حزيران 2020 اثر فايروس كوفيد - 19 على هيئات الحكم المحلي الفلسطيني -  نتائج المسح الميداني
3  دائرة شؤون المفاوضات، حزيران 2020، خطر الضم: إستحواذ إسرائیل على أراض تابعة لدولة فلسطین بالقوة

4   Negotiations Affairs Department, 2020, Looming Annexation: srael’s Denial of Palestine’s Right to Exist. https://www.nad.ps/en/
publication - resources/publications/looming - annexation - israels - denial - palestines - right - exist
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تحليل الواقع

1.2  نبذة عن قطاع الحكم المحلي
فــي  أساســي  تحــول  بدايــة   1994 عــام  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  قــدوم  شــكل 
المجتمــع الفلســطيني فــي مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة شــملت كافــة مناحــي 
الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلداريــة. وقــد كان قطــاع الحكــم المحلــي مــن القطاعــات 
األساســية التــي شــهدت تغيــرات وتطــورات ذات طابــع إســتراتيجي لمــا لهــذا القطــاع مــن دور 
أســاس ومحــوري فــي حيــاة التجمعــات الفلســطينية، حيــث أنــه ثانــي أكبــر قطــاع بعــد القطــاع 
الحكومــي، وهــو أكثــر القطاعــات حساســية لــدى المجتمــع ويعكــس تطــوره ومفاهيمــه 
الثقافيــة والتاريخيــة ونســيجه المجتمعــي والحضــري. وفــي ظــل التركيــز علــى بنــاء مؤسســات 
الدولــة ومــن ضمنهــا مؤسســة وزارة الحكــم المحلــي فــي حينــه، وزيــادة االهتمــام بالتنميــة 
وتلبيــة مطالــب المجتمــع بتقديــم الخدمــات، تــم تأســيس العديــد مــن الهيئــات المحليــة 
الجديــدة ولجــان المشــاريع فــي كافــة التجمعــات الفلســطينية. وقــد اســتطاع هــذا التطــور 
تحقيــق الكثيــر مــن القضايــا التنمويــة فــي هــذه التجمعــات الفلســطينية، ومكــن المواطنيــن 
مــن المشــاركة الفاعلــة فــي ورشــة العمــل التنمويــة الكبــرى. ويمكــن القــول أن هــذه المرحلــة 
ــي وترســيخ  ــاء مؤسســات الحكــم المحل ــة االنطــالق إلعــادة بن التأسيســية قــد شــكلت بداي
المضمــون الوطنــي لعملهــا فــي كافــة التجمعــات. وقــد تــم تحقيــق الكثيــر مــن اإلنجــازات 
وخاصــة فــي مجــال توفيــر الخدمــات األساســية للتجمعــات المحرومــة. حيــث ارتفعــت وبشــكل 
شــبكات  فــي  وتحســن  والكهربــاء،  الميــاه  بخدمــات  المرتبطــة  التجمعــات  نســبة  ملحــوظ 
الطــرق الداخليــة والرابطــة وفــي خدمــات النفايــات، باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدل الصفــوف 

المدرســية، وكذلــك عــدد المبانــي العامــة ذات الخدمــة المجتمعيــة. 

ومــع انطــالق انتفاضــة األقصــى فــي العــام 2000، ومــن ثــم صعــود حركــة حمــاس إلــى 
الســلطة فــي العــام 2006 ومــا تبعــه مــن انقســام سياســي وإداري بيــن شــطري، شــهد 
ــه الجهــود والمــوارد  ــم توجي مجمــل العمــل الفلســطيني انتكاســات جســيمة. وســرعان مــا ت
إلــى إعــداد الخطــط وتنفيــذ التدخــالت الطارئــة مــن أجــل التعامــل مــع التحديــات المســتجدة 
ولمجابهــة األخطــار الناجمــة عنهــا علــى حســاب تنفيــذ برامــج التنميــة والبنــاء، بمــا فــي ذلــك 

علــى مســتوى قطــاع الحكــم المحلــي.

الحقــًا وفــي العــام 2008، أطلقــت الحكومــة الثالثــة عشــرة برنامــج »اإلصــالح والتنميــة« 
والــذي أعــاد الزخــم مجــددًا إلــى عمليــة تطويــر قطــاع الحكــم المحلــي وتنميتــه. ومنــذ ذلــك 
الحيــن وضعــت الحكومــات المتعاقبــة نصــب أعينهــا أولويــة العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة 
والمؤسســية للقطــاع، وترســيخ آليــات التوجيــه والرقابــة والمســاءلة داخلــه، وتعزيــز المشــاركة 
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المجتمعيــة فــي أعمــال الهيئــات المحليــة وتعزيــز دورهــا التنمــوي مــن خــالل تشــجيع بنــاء 
الشــراكات بينهــا وبيــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي. وفــي هــذا الســياق 
تــم إعــداد إســتراتيجيتين قطاعيتيــن لتغطــي الفتــرات 2011 - 2013، و2014 - 2016 علــى 
التوالــي. وتأتــي اإلســتراتيجية الحاليــة لتراكــم اإلنجــازات التــي تحققــت فــي المراحــل الســابقة 

ــة القطــاع لألعــوام 2017 - 2022. ــق لتنمي ولترســم الطري

يمتــاز قطــاع الحكــم المحلــي بتعــدد الجهــات الفاعلــة والمؤثــرة فيــه، إذ يضــم فــي األســاس 
باإلضافــة  المشــتركة،  الخدمــات  )بلديــات ومجالــس قرويــة(، ومجالــس  المحليــة  الهيئــات 
إلــى وزارة الحكــم المحلــي، بمــا فيهــا المديريــات علــى مســتوى المحافظــات، وكذلــك اتحــاد 
الهيئــات المحليــة الفلســطينية، وصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات. كمــا أن هنالــك العديــد 
مــن الجهــات المعنيــة األخــرى التــي تلعــب دورًا هامــًا فــي اإلدارة المحليــة بمــا فــي ذلــك 
المحافظــون والــوزارات المركزيــة والهيئــات الرســمية التــي تقــدم خدمــات أساســية علــى 
المســتوى المحلــي، مثــل وزارة الصحــة ووزارة التعليــم ووزارة األشــغال العامــة واإلســكان 
المنظمــات غيــر  إلــى  البيئــة باإلضافــة  الطاقــة وســلطة جــودة  الميــاه وســلطة  وســلطة 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص والشــركاء مــن الجهــات المانحــة. ويعتبــر قانــون الهيئــات المحليــة 
رقــم 1 لعــام 1997 مــع تعديالتــه القانــون األســاس الــذي يحــدد العالقــات بيــن الســلطة 
المركزيــة ممثلــة بــوزارة الحكــم المحلــي والهيئــات المحليــة، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن 
القوانيــن التــي تعــود إلــى فتــرات تاريخيــة ســابقة والتــي تتضمــن أحكامــًا مختلفــة فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وتضمنــت الخطــة عبــر القطاعيــة الســابقة أنشــطة تهــدف إلــى تعديــل 
اإلطــار القانونــي هــذا، بغيــة تحقيــق قــدر أكبــر مــن االتســاق، وتوضيــح دور المؤسســات فــي 
قطــاع الحكــم المحلــي، وتدعيــم وجــود قــدر أكبــر مــن الالمركزيــة. ولكــن وبســبب الظــروف 
السياســية المحيطــة وتعــذر عقــد جلســات المجلــس التشــريعي لــم يتــم إحــداث تغييــر ذو 
مغــزى فــي البنــاء القانونــي لتنظيــم حوكمــة القطــاع. ولعــل بعــض التغيــرات التــي حدثــت 
اقتصــرت علــى بعــض التعديــالت علــى قانــون الهيئــات المحليــة والمتعلقــة بصالحيــة مجلــس 
الحكــم  وزارة  إليــه  اســتندت  والــذي  بحــل واســتحداث وضم/دمــج هيئــات محليــة  الــوزراء 

ــة. ــات المحلي ــة لعــدد مــن الهيئ ــة الجزئي المحلــي للهيكلي

باإلضافــة إلــى قانــون الهيئــات المحليــة، هنــاك العديــد مــن القوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم 
 2005 انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )12( لعــام  عمــل القطــاع، أهمهــا قانــون 
والقــرى  المــدن  لتنظيــم   1966 لســنة   )79( رقــم  المؤقــت  القانــون  وكذلــك  وتعديالتــه 
واألبنيــة األردنــي )الســاري فــي المحافظــات الشــمالية( و قانــون تنظيــم المــدن رقــم 28 

لســنة 1936م وتعديالتــه المعمــول بــه فــي المحافظــات الجنوبيــة.
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القضايا عبر القطاعية 
مــن خــالل مراجعــة االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة نالحــظ أّن االســتراتيجية عبــر القطاعيــة 
للشــباب قــد أشــارت إلــى الشــراكة مــع وزارة الحكــم المحلــي فــي األهــداف والتوجهــات 
االســتراتيجية ضمــن المحــور األول )العمــل والتمكيــن االقتصــادي ومكافحــة الفقــر(، والمحــور 
الثالــث )المشــاركة المجتمعيــة والسياســية(. كذلــك اشــارت اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة 
الــى الــدور الواضــح لــوزارة الحكــم المحلــي فــي تطويــر وتحســين نظــم ادارة النفايــات الصلبــة، 
والصــرف الصحــي، بمــا فــي ذلــك التدويــر واعــادة اإلســتخدام، وتنظيــم اســتعماالت األراضــي 
ضمــن المخطــط الوطنــي المكانــي بشــكل يحافــظ علــى البيئــة، وتعزيــز الرقابــة علــى مشــاريع 
ــرا إدمــاج وتطبيــق  البنيــة التحتيــة والتطويريــة بمــا يتــواءم مــع سياســة التقييــم البيئــي واخي
المعاييــر البيئيــة فــي إجــراءات التخطيــط الفيزيائــي والتنظيــم والبنــاء ومشــاريع البنيــة التحتيــة. 
ــًا لخدمــات النفايــات  ويتضــح ذلــك ايضــا فــي تحقيــق النتائــج التاليــة :إدارة فاعلــة وآمنــة بيئي
الصلبــة، وزيــادة كميــة النفايــات الخطــرة التــي يتــم جمعهــا ومعالجتهــا، وزيــادة عــدد المرافــق 
والمنشــآت التــي تتبّنــى البنــاء األخضــر، وخطــط اإلدارة البيئيــة مراعــاة فــي قطــاع اإلنشــاءات 
واإلســكان والبنيــة التحتيــة والمبانــي الحكوميــة، والبعــد البيئــي مســتوفى فــي المخططــات 

الهيكليــة للهيئــات المحليــة. 

لذلــك فمــن بيــن القضايــا عبــر القطاعيــة التــي يجــدر االشــارة اليهــا والتــي تعتبــر بالغــة االهميــة, 
خدمــات النفايــات الصلبــة, واللميــاه والصــرف الصحــي وعالقتهــا بالبيئة والمــوارد الطبيعية.

يعتبــر قطــاع النفايــات الصلبــة مــن اهــم القطاعــات التــي توثــر وتتاثــر بكافــة مكونــات الحيــاة 
فــي العالــم كمــا هــي فــي فلســطين الرتباطهــا المباشــر بحيــاة المواطنيــن من ناحيــة وتاثيراتها 
علــى البيئــة والصحــة والمنــاخ بشــكل مباشــر ايضــا مــن ناحيــة اخــرى, ولذلــك فقــد بــادرت 
الــوزارة الــى التوصيــة للحكومــة بتشــكيل لجنــة وطنيــة وفريــق فنــي متخصــص لالشــراف علــى 
ادارة هــذا القطــاع بقــادة وزارة الحكــم المحلــي. يشــرف علــى ادارة قطــاع النفايــات الصلبــة 
فــي فلســطين فريــق وطنــي بقيــادة وزارة الحكــم المحلــي ويضــم فــي عضويتــه عشــر وزارات 
ــاه و الزراعــة والماليــة والصحــة وغيرهــا بمــا فــي  تمثــل كافــة القطاعــات منهــا البيئــة و المي
ذلــك ممثــل عــن مجلــس الــوزراء, وتــدار خدمــات النفايــات الصلبــة وفــق اســتراتيجية وطنيــة 
ــة وتتفــق مــع االطــار الزمنــي  ــة الثاني ــل الحكومــة وهــي االســاتراتيجية الوطني مقــرة مــن قب
التعامــل مــع  التتنميــة المســتدامة فــي  2017 - 2022, وتراعــي اجنــدة  الجنــدة الحكومــة 
البيئــة والميــاه واســتدامة المــوارد وتاثيــرات النفايــات علــى انبعاثــات الغــازات التــي تؤثــر علــى 

التغيــر المناخــي..

 ومــن المهــم االشــارة الــى مســتوى التحســن الــذي طــرا علــى تقديــم الخدمــات العامــة 
االساســية للمواطنيــن وخاصــة خدمــات النفايــات الصلبــة وتحســين مســتوى جــودة الخدمــة 
ــات  ــة باســتحداث هيئ ــام الســلطة الوطني ــه ونتيجــة قي مــن خــالل العمــل المشــترك حيــث ان
محليــة جديــدة فــي كافــة التجمعــات الفلســطينية, بالرغــم مــن صغــر حجــم هــذه التجمعــات 
فــي اكثــر مــن نصــف عــدد الهيئــات المحليــة واذا مــا اســتثنينا البلديــات المركزيــة الرئيســية 
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فــان معظــم الهيئــات المحليــة الفلســطينية صغيــرة او متوســطة الحجــم, ال يتوفــر لديهــا 
المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة للقيــام بكافــة وظائفهــا حســب القانــون بكفــاءة وفعاليــة, 
ــم خدمــات  ــات العمــل معــا مــن اجــل تقدي ــون نفســه اجــاز لهــذه الهيئ واســتنادا لمــواد القان
افضــل فــي مجــاالت الميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء والنفايــات الصلبــة بكافــة انواعهــا, 
والــذي ابــرز الحاجــة الماســة لتطبيــق مفاهيــم مختلفــة مثــل العمــل المشــترك والتعــاون بيــن 
ــل مجالــس  ــة المختلفــة  مــن خــالل انشــاء مجالــس الخدمــات المشــتركة مث ــات المحلي الهيئ

ادارة النفايــات الصلبــة,

 وفــي اطــار العمــل وفــق صالحيــات الهيئــات المحليــة ومجالــس الخدمــات المشــتركة  للميــاه 
والصــرف الصحــي لتحســين خدمــات الميــاه حســب قانــون الحكــم المحلــي, لحيــن تطبيــق 
قانــون الميــاه واعــداد نظــام مصالــح الميــاه, يتــم العمــل بشــكل حثيــث علــى تحســين جــودة 
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي حســب االمكانيــات المتاحــة وبمراعــاة توحيــد الجهــود مــن 

خــالل العمــل المشــترك وفــق المعاييــر البيئيــة والصحيــة .

ويبقــى مــن االهميــة ان نشــير الــى ان كافــة االنشــطة والخدمــات التــي تشــرف عليهــا الــوزارة 
وتقدمهــا الهيئــات المحليــة والمجالــس المشــتركة  تتــم وفــق المعاييــر والشــروط البيئيــة 
التــي مــن شــانها تحقيــق  مصلحــة المواطــن والبيئــة فــي فلســطين ومــن خــالل التوافــق 

ــاه. والتنســيق مــع كافــة الشــركاء مثــل ســطلة البيئــة وســلطة المي

 

وعلــى صعيــد اإلطــراف الفاعلــة، فــإن تطويــر النظــام الداخلــي التحــاد الهيئــات المحليــة، وبمــا 
يتضمــن آليــات التمثيــل واالنتخــاب، يعتبــر عامــاًل مهمــًا فــي التغيــرات فــي القطــاع بالرغــم 
مــن عــدم حصــول اإلجمــاع الكامــل عليــه. هــذا، وقــد شــهدت الفتــرة األخيــرة  تفعيــل عمــل 
ــه االســتراتيجية  ــذي نشــط وفقــا لخطت ــر مــن )10( ســنوات مــن الركــود وال االتحــاد بعــد أكث
بخدمــة اعضائــه فنيــا وقانونيــا وتنظيميا.وكذلــك يعتبــر اقــرار قانــون صنــدوق تطويــر واقــراض 
الهيئــات المحليــة احــد التطــورات الهامــة فــي حوكمــة القطــاع خاصــة فيمــا يتعلــق بتشــكيالت 
ومســئوليات الصنــدوق ، حيــث حــدد القانــون المســؤوليات واالدوار بيــن الصنــدوق  والــوزارة .

ظهــرت بشــكل جلــي خــالل المراحــل الســابقة عــدد مــن التفســيرات المتباينــة للصالحيــات 
المختلفــة والتداخــل مــا بيــن الــوزارات المختلفــة أو بينهــا والهيئــات المحليــة، وبالــذات فيمــا 
يتعلــق بتحصيــل وجبايــة الرســوم، أو فــي ملكيــة مصــادر الميــاه  فــي عــدد مــن المواقــع بيــن 
الهيئــات وســلطة الميــاه، وكذلــك فيمــا يخــص شــبكات الميــاه والجبايــة وغيرهــا. إن هــذه 
التباينــات والمرشــحة لالســتمرار فــي المســتقبل أصبحــت بحاجــة إلــى إيــالء جهــد قانونــي فاعل 
لتفســيرها وتحديــد الصالحيــات والمســئوليات بشــكل واضــح وصريــح. وهــذا يتطلــب بالضــرورة 
كحاجــة ذات اولويــة لتطويــر القطــاع االســتمرار تطويــر اطــار تشــريعي ومؤسســاتي مــن خــالل 

تطويــر واســتحداث القوانيــن واالنظمــة لمؤسســات القطــاع خاصــة الهيئــات المحليــة.
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  2.2 تحليل الشركاء
وزارة الحكــم المحلــي: بوصفهــا القائــد والمنظــم األســاس لهــذا القطــاع بموجب القانون . 1

األساســي وقانــون الهيئــات المحليــة الســاري المفعــول، وتعتبــر مرجعيتهــا مجلــس الوزراء 
والمجلس التشــريعي. 

الهيئــات المحليــة: والــذي يحــدد القانــون حدودهــا ووظائفهــا وإيراداتهــا وعالقتهــا مــع . 2
الســلطة المركزيــة.

اتحــاد الهيئــات المحليــة الفلســطينية: ال يوجــد قانــون ناظــم لهــذه الهيئــة وإنمــا ينظــم . 3
عملهــا نظــام داخلــي، وال يوجــد قانــون يحــدد العالقــة بيــن هــذه الهيئــة والــوزارة وبقيــة 
األطــراف، وتحــدد العالقــة حســب مســاحات التعــاون المشــتركة والتــي طالمــا تتمــدد 

وتتقلــص نتيجــة غيــاب إطــار قانونــي ناظــم لهــذه العالقــة.
الحكــم . 4 يعتبــر مــن األطــراف األساســية بقطــاع  البلديــات:  صنــدوق تطويــر وإقــراض 

المحلــي ويتبــع حســب القانــون مجلــس الــوزراء ويتمتع بالشــخصية االعتبارية واالســتقالل 
لتحقيــق  الالزمــة  واألعمــال  التصرفــات  كافــة  ممارســة  لــه  ويحــق  والمالــي  اإلداري 
أهدافــه. ويحــدد القانــون المقــر آليــات التمثيــل واتخــاذ القــرار وتشــكيل اإلدارة. ولضمــان 
التنســيق بيــن هــذا الصنــدوق والــوزارة أشــار النظــام الخــاص بالصنــدوق إلــى رئاســة وزيــر 
الحكــم المحلــي لمجلــس اإلدارة، ويعتبــر الصنــدوق القنــاة األساســية للتمويــل الخارجــي 
البنيــة التحتيــة للهيئــات المحليــة وبعــض مشــاريع تنميــة القــدرات، وتنفيــذ  لمشــاريع 

السياســات الخاصــة بقطــاع الحكــم المحلــي.
الــوزارات والهيئــات الرســمية المختلفــة: تعتبــر الــوزارات والهيئــات الحكوميــة األخــرى . 5

طرفــًا رئيســيًا وفاعــاًل فــي هــذا القطــاع، بحكــم مســئوليتها عــن عــدد مــن الخدمــات التــي 
تقدمهــا الهيئــات المحليــة وكذلــك لشــراكاتها المختلفــة مــع هيئــات الحكــم المحلــي. 
فكافــة الــوزارات والهيئــات هــي ذات عالقــة إلــى درجــة أن هنــاك تداخــل بالصالحيــات 
واالجتهــادات القانونيــة فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن القضايــا. وفــي هــذا اإلطــار جــرت 
ــم تحقــق  ــد األدوار المختلفــة إال أنهــا ل ــرة ســابقًا مــن أجــل تفســير وتحدي محــاوالت كثي
نتائــج جديــة حتــى اآلن بحكــم غيــاب النــص القانونــي الواضــح فــي عــدد مــن القضايــا. إن 
دور هــذه الــوزارات والهيئــات هــام جــدًا فيمــا يتعلــق بتعريــف الالمركزيــة فــي قطــاع 

الحكــم المحلــي وتحديــد الصالحيــات المختلفــة لــكل منهــا.
مؤسســات المجتمــع المدنــي: إن قطــاع الحكــم المحلــي بمكوناتــه المختلفــة علــى . 6

تمــاس يومــي مــع المواطنيــن وتمــس سياســاته الحيــاة اليوميــة لــكل مواطــن. لذلــك 
وشــريكًا  فاعــاًل  عنصــرًا  المدنــي  المجتمــع  خــالل مؤسســات  ومــن  المواطنــون  يعتبــر 
أساســيًا فــي بلــورة سياســات القطــاع وكذلــك تنفيــذ برامجــه. إال انــه ونتيجــة ضعــف 
المؤسســات التمثيليــة الفاعلــة علــى مســتوى الوطــن فــإن دورهــا يتحــدد بشــكل محلــي. 
باإلضافــة، هنــاك حاجــة ملحــة لتعزيــز مشــاركة هــذه المؤسســات فــي تنفيــذ خطــط 

وسياســاته. القطــاع 
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الــدول المانحــة: يحظــى القطــاع بمكوناتــه المختلفــة بعالقــات شــراكة واســعة مــع . 7
المؤسســات الدوليــة ووكاالت اإلنمــاء المختلفــة والذيــن يبلــغ عددهــم أكثــر مــن 18 
شــريك دولــي. ويوجــد للقطــاع مجموعــة عمــل قطاعيــة بقيــادة مشــتركة مــن قبــل كل 
ــى تنســيق  ــن تعمــل عل ــل عــن المانحي ــوزارة ومؤسســة التعــاون الدنمركــي كممث مــن ال
تدخــالت الشــركاء بطريقــة منتظمــة وفعالــة. وينبثــق عنهــا عــدد مــن مجموعــات العمــل 
للتنميــة  العمــل  ومجموعــة  »ج«،  المســماة  للمناطــق  العمــل  كمجموعــة  الفرعيــة 
واالســتثمار، ومجموعــة عمــل المانحيــن الخاصــة بصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، 
والتــي لهــا دور أساســي فــي تمويــل وتطويــر برامــج الصنــدوق. هــذا وقــد تــم تطويــر 
آليــات متعــددة إلشــراك هــذه المجموعــات فــي تطويــر السياســات وعــدم اقتصــار دورهــا 
علــى التمويــل. حيــث تشــترك مجموعــة العمــل القطاعيــة واللجــان المنبثقــة عنهــا فــي 

تطويــر الخطــط اإلســتراتيجية ومناقشــة التوجهــات والسياســات المختلفــة. 

إن العــدد الكبيــر مــن الفاعليــن فــي قطــاع الحكــم المحلــي يتطلــب تطويــر أطــر تنســيق أكثــر 
ــق  ــع المســئوليات لتحقي ــن األطــراف المختلفــة، تضمــن التفاعــل المشــترك وتوزي ــة بي فاعلي
أهــداف الخطــة. إال أنــه مــا زال القطــاع يعانــي مــن تضــارب واضــح وازدواجيــة فــي أدوار بعــض 
المؤسســات وصالحياتهــا ومهامهــا، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى التخصصيــة فــي العمــل ويضعــف 
مــن التنســيق فيمــا بينهــا. إن ضعــف آليــات التنســيق والشــراكة قــد أدى بالفتــرة الماضيــة 
إلــى عــدم الوضــوح والتبايــن فــي الموقــف مــن السياســات المقــرة. فالعديــد مــن األطــراف ال 
تشــعر بملكيــة القطــاع وسياســاته وبالتالــي ال تربــط برامجهــا بشــكل كبيــر مــع اإلســتراتيجيات 
القطاعيــة، وهــذا ينطبــق علــى الــوزارات األخــرى بنفــس القــدر. أضــف إلــى ذلــك مــا زال القطــاع 
يعانــي مــن ضعــف نظــم المتابعــة والتقييــم وإدارة المعلومــات، مــا يــؤدي إلــى عــدم وضــوح 
العالقــة بيــن المدخــالت والمخرجــات فالنتائــج ويضعــف مــن عمليــات المتابعــة والمســاءلة 

والتقييــم. 

ــر االنظمــة والسياســات لتوضيــح وتنســيق  مــن الواضــح مــن هــذا لتحليــل الحاجــة الــى تطوي
العالقــة بيــن اطــراف القطــاع المتنوعــة لبنــاء الشــراكات وتعزيزهــا مــن خــالل برامــج منســجمة 
المتابعــة والمســاءلة والتقييــم  انظمــة  القطاعيــة وتطويــر  ومتســقة مــع االســتراتيجيات 

والتعلــم العــادف الــى التحســين المســتمر فــي اداء القطــاع فــي خدمــة المواطنيــن. 

3.2 وصف وتحليل الواقع
لعبــت العوامــل السياســية واالحتالليــه ، ومــا زالــت، الــدور الحاســم فــي التأثيــر علــى مجمــل 
العمليــة التنمويــة فــي األرض الفلســطينية وعلــى قطاع الحكــم المحلي على وجه الخصوص. 
إذ يشــكل الوضع الفلســطيني مثااًل فريدًا لهذا التأثير الذي يتداخل فيه السياســي بالتنموي 
فــي ســياق جدلــي وتأثيــر متبــادل. ويمكــن تلمــس ذلــك بوضــوح مــن خــالل متابعــة المتغيــرات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي حــددت صيــرورة القطــاع وســماته الحاليــة وتأثــره بالمتغيــرات 
ــة تأثيــره عليهــا منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحتــى اآلن.  السياســية وبمحاول
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فــال شــك أن عــدم االســتقرار السياســي وسياســات االحتــالل وإشــكالية االتفاقــات الموقعــة 
معــه وعــدم وضــوح األفــق السياســي واالنقســام فــي الســاحة الفلســطينية وغيــاب الســيادة 
الوطنيــة وعــدم وجــود مــوارد ماديــة وطنيــة، قــد أعاقــت بجملهــا الحكومــة الفلســطينية 
وكباقــي  كبيــر.  حــد  إلــى  التنمويــة  أهدافهــا وخططهــا  تحقيــق  مــن  المختلفــة  والــوزارات 
القطاعــات األخــرى، تأثــر قطــاع الحكــم المحلــي إيجابــًا أو ســلبًا بهــذه العوامــل والمؤثــرات 
أو عوامــل موضوعيــة  القطــاع،  نابعــة مــن داخــل  أكانــت عوامــل ذاتيــة  المختلفــة، ســواء 
خارجيــة. وقــد لخصــت اإلســتراتيجيات الســابقة العديــد مــن العوامــل التــي أثــرت )ومــا زالــت 
تؤثــر( علــى عمــل القطــاع، وســوف يقتصــر الحديــث هنــا عــن أبــرز المؤثــرات والتــي تتمثــل فــي 

عوامــل ذات طابــع سياســي أو اقتصــادي أو قانونــي أو اجتماعــي أو مالــي. 

االحتالل اإلسرائيلي والتوسع االستيطاني. 1

ــر أهــم المعيقــات التــي  ــه التعســفية يعتب غنــي عــن القــول أن االحتــالل اإلســرائيلي وإجراءات
تقــف أمــام إحــراز تقــدم تنمــوي حقيقــي فــي المجتمــع الفلســطيني بمجملــه. وقــد شــهدت 
يفرضهــا  التــي  والعقبــات  القيــود  وتصاعــد  اســتمرار    2020 -   2018 مــن  األعــوام  فتــرة 
االحتــالل العســكري اإلســرائيلي وإمعانــه فــي احتاللــه والــذي تمثــل فــي تســريع عمليــة 
بنــاء المســتوطنات علــى أراضــي الضفــة الغربيــة، إعــالن ضــم االغــوار والعديــد مــن المناطــق 
الفلســطينية وبنــاء جــدار الضــم والفصــل العنصــري، واســتمرار فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة 
وفصلــه عــن الضفــة الغربيــة، وفصــل القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني واعــالن يهوديتهــا، 
والســيطرة علــى المــوارد الفلســطينية الطبيعيــة مــن أرض وميــاه، ونشــر الحواجــز العســكرية 
ــة  ــرا ايضــا مــن ناحي ــة،  وشــكل اعــالن صفقــة القــرن 2020 منعطفــا خطي فــي الضفــة الغربي
هيمنــه وفــرض  السياســات االمريكيــة  االحتالليــة المنحــازة كامــال وال تتعاطــي مــع الحقــوق 

الفلســطينية.

إن ممارســات االحتــالل اإلســرائيلي مــا زالــت تعمــل علــى تدميــر مــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات، 
حيــث قــام االحتــالل بهــدم الكثيــر مــن المشــاريع  والبنــى التحتيــة التــي مولــت برأســمال 
فلسطيني أو من الشركاء الدوليين، وكذلك هدم العديد من المباني والمنازل وبخاصة في 
المناطــق المهــددة مــن االحتــالل “ج” وفــي القــدس الشــرقية. وهنــا نتحــدث عــن انعكاســات 
مباشــرة ويوميــة علــى المواطنيــن والمواطنــات وعلــى قطــاع الحكــم المحلــي ومؤسســاته. 
فقــد شــهدت الفتــرة الســابقة تعســفًا واضحــًا فــي إجــراءات االحتــالل، وتســارعًا كبيــرًا فــي 
عمليــات المصــادرة واالســتيطان. فعلــى صعيــد المــدن ومراكــز المحافظــات ونتيجــة التزايــد 
الســكاني وازديــاد معــدالت الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة، أصبحــت هــذه المــدن غيــر قــادرة 
علــى المحافظــة علــى مســتوى خدماتهــا للســكان بســبب حصرهــا فــي المناطــق المســماة 
»أ« و«ب« واســتنفاذ كافــة اتجاهــات التوســع إلــى درجــة أن عــدد مــن الخدمــات األساســية 
أصبــح يتهددهــا الخطــر نتيجــة منــع االحتــالل إقامــة المنشــآت الخدماتيــة خــارج المــدن مثــل 
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محطــات تنقيــة الميــاه العادمــة ومكبــات النفايــات. أمــا علــى صعيــد الريــف وبالــذات المناطــق 
الواقعــة فــي المناطــق المهــددة مــن االحتــالل “ج” وتلــك المحاذيــة للجــدار، فقــد تعرضــت 
بالفتــرة الماضيــة بشــكل غيــر مســبوق إلــى مضايقــات االحتــالل ومنــع المواطنيــن والهيئــات 
المحليــة مــن إنجــاز مخططاتهــا الهيكليــة ومــن بنــاء العديــد مــن مراكــز الخدمــات الريفيــة 

كالعيــادات والمــدارس، وبالــذات فــي مناطــق األغــوار وشــفا الغــور وطوبــاس.

وقــد واكــب هــذا كلــه محــاوالت إســرائيل المســتمرة فــي اســتخدام الضغــط المالــي علــى 
الســلطة وحجــب تحويــالت عوائــد الضرائــب، واســتخدام ديــون الكهربــاء والميــاه المترتبــة 
علــى الهيئــات المحليــة وشــركات تزويــد الخدمــات كمبــررات للضغــط وخلــق أزمــة فلســطينية 
داخليــة، األمــر الــذي دفــع الحكومــة الفلســطينية والــوزارة إلــى وضــع معالجــة ديــون الهيئــات 
المحليــة فــي ســلم األولويــات. وال زال هــذا الموضــوع يحظــى بأولويــة قصــوى لــدى الحكومة 

والــوزارة  فــي الفتــرة القادمــة.

ولعــل أبــرز القضايــا األخــرى التــي يســببها االحتــالل هــو محدوديــة الواليــة لقطــاع الحكــم 
علــى  واقتصارهــا  األرض  علــى  الوطنيــة  الســيادة  انعــدام  نتيجــة  فلســطين  فــي  المحلــي 
المناطــق المصنفــة »أ« و«ب«. وعليــه فــإن تنفيــذ ونجــاح اإلســتراتيجية القطاعيــة ســيبقى 
محــدودًا فــي ظــل اســتمرار الســيادة الوطنيــة المنقوصــة خصوصــًا، علــى مناطــق المهــددة 

مــن االحتــالل “ج” وعلــى المعابــر الحدوديــة.

التطورات السياسية العامة. 2

اعــالن الحكومــة الثامنــة عشــر سياســتها الوطنيــة بمــا يخــص باالنفــكاك االقتصــادي عــن 
الغــاء  خــالل  مــن  المحلــي  الحكــم  وزراة  مثلتــه  الــذي  الدولــة  ســيادة  وتجســيد  االحتــالل 
خــالل  مــن  ذلــك  وكان  واحــدة  كوحــدة  االرض  علــى  والعمــل  القائــم  االراض  تقســيمات 
المخططــات الهيكليــة وتنفيــذ المشــاريع لتشــمل المناطــق التــى كانــت تســمى فــي الســابق 
ج، باالضافــة الــى العمــل مــع الهيئــات المحليــة فــي مجــال تحفيــز التنميــة المحليــة االقتصاديــة 
ــوزراء مــن خــالل سياســة  ــكل محافظــة كمــا اعلنهــا مجلــس ال ــزات النســبية ل مــن خــالل المي

التنميــة بالعناقيــد.

 وبســبب الرفــض الفلســطينني الواضــح لصفقــة القــرن  فــإن العديــد مــن العقوبــات تــم فرضها 
ــن  ــد مــن الممولي ــك العدي ــي وكذل ــى الفلســطينيين منهــا ســحب الدعــم االمريكــي المال عل
الحكومــة  منهــا  تعانــي  تــزال  عانــت وال  التــي  الماليــة  األزمــة  زيــادة  فــي  االخريــن ســاهم 
الفلســطينية وفــي إضعــاف قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة المختلفــة بمــا فيهــا مــا 

ــة. ــات المحلي يخــص الهيئ

بســبب  الحكومــة  مــن  المقدمــة  الماليــة  واالعتمــادات  الماليــة  المــوارد  كفايــة  عــدم  إن 
العقوبــات المفروضــة عليهــا أثــر وبشــكل كبيــر علــى قطــاع الحكــم المحلــي وبالــذات الهيئــات 
بعــض  للمواطنيــن وكذلــك فــي تعطيــل  الخدمــات  المحليــة وعلــى قدراتهــا فــي تقديــم 



االستراتيجية القطاعية للحكم المحلي22

برامجهــا التطويريــة. فتأخيــر التحويــالت الماليــة وعــدم انتظامهــا مــن الســلطة المركزيــة إلــى 
التــي تجمعهــا الحكومــة  الهيئــات المحليــة وبالــذات مخصصاتهــا مــن الضرائــب والرســوم 
لصالــح الهيئــات المحليــة  أدخــل الهيئــات المحليــة فــي ضائقــة ماليــة كبيــرة. إذ شــهد التدفــق 
النقــدي لموازناتهــا عجــزًا كبيــرًا والــذي أثــر فــي تراجــع حجــم المــوارد المتوفــرة لــدى العديــد 
ــن أو لمقدمــي  ــات المحليــة وفــي قدرتهــا علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا ســواء للموردي مــن الهيئ
الخدمــات المختلفيــن وكذلــك للعامليــن فيهــا. وقــد انعكــس ذلــك جليــًا فــي االنخفــاض 
الملمــوس فــي حجــم الموازنــات التطويريــة لــدى الهيئــات المحليــة، حيــث تســتهلك النفقــات 
الجاريــة والتشــغيلية مــا يزيــد عــن 95 % مــن موازنــة معظــم الهيئــات. وقــد ترافــق ذلــك مــع 
تفاقــم أزمــة البطالــة وتراجــع الوضــع االقتصــادي فــي البــالد مــا أثــر علــى حجــم اإليــرادات 
المحليــة مــن الرســوم والضرائــب وإحجــام المواطنيــن عــن الدفــع لعــدم القــدرة  أو بســبب 

عــدم توفــر المــوارد. 

االنقسام السياسي واإلداري الداخلي. 3

لعــل مــن أبــرز التحديــات والعقبــات التــي واجهــت ومــا زالــت تواجــه قطــاع الحكــم المحلــي 
هــو تواصــل االنقســام السياســي واإلداري والفصــل القســري بيــن المحافظــات الشــمالية 
والجنوبيــة والــذي يســتمر بإلقــاء ظاللــه الداكنــة علــى العمــل الفلســطيني برمتــه وعلى قطاع 
الحكــم المحلــي بوجــه الخصــوص. فبينمــا خطــت برامــج إصــالح وتطويــر القطــاع خطــًى كبيــرة 
فــي المحافظــات الشــمالية، إال أنهــا تراجعــت وبشــكل كبيــر فــي المحافظــات الجنوبيــة نتيجــة 
لتعمــق العزلــة بيــن شــقي الوطــن بســبب اســتمرار االنقســام السياســي مــن جهــة، وتشــديد 
الحصــار والعــدوان اإلســرائيلي الشــرس والمتكــرر عليهــا. وقــد أدى هــذا كلــه إلــى انقســام 
مؤسســي وإداري شــبه تــام وإلــى نشــوء منظومتيــن مؤسســيتين وتشــريعيتين واحــدة فــي 

المحافظــات الشــمالية واألخــرى فــي المحافظــات الجنوبيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، أدى اســتمرار االنقســام إلــى غيــاب التــوازن فــي القــدرات المؤسســاتية بيــن 
المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، حيــث اســتمر الدعــم لبنــاء القــدرات وتعزيزهــا فــي الضفــة 
مــع غيابــه فــي قطــاع غــزة. بــل بالعكــس مــن ذلــك، فقــد تــم توجيــه الجهــود والدعــم لقطــاع 
غــزة نحــو معالجــة مــا خلفــه العــدوان المســتمر عليهــا مــن خســائر بشــرية وماديــة جســيمة ومــا 
نتــج عنــه مــن دمــار واســع للبنــى التحتيــة وشــبكات الصــرف الصحــي والكهربــاء واالتصــاالت 
ومنــازل المواطنيــن والمنشــآت العامــة والخاصــة. وقــد ســبب هــذا كلــه فــي إضعــاف التواصــل 
والتنســيق المؤسســي وإلــى خلــق ارتبــاكات تخطيطيــة ومســؤوليات مؤسســاتية وماليــة غيــر 
متوازنــة ال تتــواءم مــع االلتزامــات الواجبــة علــى قطــاع الحكــم المحلــي وهيئاتــه المختلفــة، 
الخدمــات األساســية والتعامــل مــع  إعــادة اإلعمــار والبنــاء وتوفيــر  وخاصــة تجــاه عمليــة 
ــة  ــد مــن المشــكالت المعقــدة والمترابطــة المســتجدة مــن أجــل جســر الهــوة التنموي العدي

بيــن شــطري الوطــن
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البيئة التشريعية. 4
لقــد تأثــر قطــاع الحكــم المحلــي بشــكل كبيــر مــن اإلربــاك للعمليــة التشــريعية الــذي حصــل نتيجــة 
لتعطيــل دور المجلــس التشــريعي غــداة االنقســام السياســي والــذي ترتــب عنــه قيــام الســلطة 
التنفيذيــة فــي المحافظــات الشــمالية بتحديــد عمليــة التشــريع بمــا هــو طــارئ مــن خــالل وضــع 
تشــريعات جديــدة أو تعديــل تشــريعات قائمــة علــى صيغــة قــرار بقانــون. بينمــا تصــدى المجلــس 
التشــريعي المنعقــد فــي المحافظــات الجنوبيــة للعمليــة التشــريعية وبشــكل غيــر دســتوري 
ــر مــن األحيــان مــع القوانيــن المعمــول بهــا ســابقًا أو  وإصــدار القوانيــن التــي تتعــارض فــي كثي
تلــك التــي تــم إقرارهــا فــي المحافظــات الشــمالية. وقــد أثــر هــذا بــدوره ســلبًا علــى عمليــة 
إجــراء المراجعــة الشــاملة للتشــريعات الفلســطينية ذات العالقــة وزيــادة الهــوة القانونيــة بيــن 
شــطري الوطــن. أضــف إلــى ذلــك فــإن تعطيــل المجلــس التشــريعي قــد حــال دون الشــروع فــي 
توحيــد هــذه التشــريعات وتحديثهــا وضمــان انســجامها ومواءمتهــا للتوجــه الالمركــزي للحكومة 
ولتنظيــم هيكلــة قطــاع الحكــم المحلــي كمــا طمحــت اإلســتراتيجية الســابقة. فالعديــد مــن 
مشــاريع األنظمــة والقوانيــن الهادفــة إلــى تطويــر البنــاء القانونــي للحكــم المحلــي لــم تجــد 
لهــا طريــق لإقــرار، األمــر الــذي أدى إلــى إربــاكات كبيــرة وبشــكل ســلبي علــى السياســات قيــد 
التخطيــط والتنفيــذ، وبالــذات نظــام دمــج الهيئــات المحليــة والتعديــالت علــى قانــون االنتخابات 

وغيرهــا، ممــا يســتوجب أخــذه باالعتبــار فــي اإلســتراتيجية الجديــدة. 

التحوالت الديمغرافية  -  فرص وتحديات. 5
لإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  حســب   2018 عــام  فلســطين  دولــة  فــي  الســكان  عــدد  بلــغ 
الفلســطيني  4,854,013  نســمة منهــم حوالــي 2.46 مليــون ذكــور مقابــل 2.38 مليــون 
مــن اإلنــاث، فــي حيــن بلــغ عــدد ســكان الضفــة الغربيــة حوالــي 2.92 مليــون نســمة، بنســبة 
60.2 % مــن إجمالــي ســكان فلســطين، وبلــغ عــدد ســكان قطــاع غــزة حوالــي 1.93 مليــون 

نســمة، بنســبة39.8  % مــن إجمالــي ســكان فلســطين.

. يعتبــر المجتمــع الفلســطيني مجتمعــا فتيــا فقــد قــدرت نســبة األفــراد دون ســن ال 15 مــن 
العمــر بــــحوالي 39 % مــن مجمــل الســكان فــي فلســطين ) حوالــي 37. % فــي الضفــة الغربيــة 
و.42 % فــي قطــاع غــزة(. وبلغــت نســبة األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 ســنة فــي 
عــام 2018 حوالــي3.3 % بواقــع 3.6 % فــي الضفــة الغربيــة و2.8 % فــي قطــاع غــزة. وبلــغ 
ــة للســكان فــي العــام 2018 فــي فلســطين 2.5 %، بمعــدل 2.2  %  ــادة الطبيعي معــدل الزي

فــي الضفــة الغربيــة و2.9 % فــي قطــاع غــزة.

ِإن النمــو الســكاني الســريع والتغيــر فــي الهيــكل العمــري فــي فلســطين مــن المتوقــع أن 
ينعكــس علــى كافــة القطاعــات اإِلجتماعيــة واإِلقتصاديــة، وســيزيد الطلــب علــى الخدمــات 
النمــو  ِإن  والطاقــة.  والغــذاء  والعمــل  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  ذلــك  فــي  بمــا  العامــة 
الســكاني المتوقــع ســيؤثر بقــوة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي المســتقبل القريــب، 

ممــا ســيتطلب توفــر مزيــد مــن 
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ــاء علــى توقعــات النمــو الســكاني فــي فلســطين5، يرجــح أن يتضاعــف عــدد الســكان فــي  بن
فلســطين بحلــول العــام 2050، حيــث ســيرتفع عــدد الســكان مــن 4.75 مليــون نســمة فــي 
ســنة 2015 إلــى 6.9 فــي ســنة 2030 والــى 9.5 فــي ســنة 2050. وســوف تحــدث هــذه 
الزيــادة علــى الرغــم مــن االنخفــاض المتوقــع فــي الخصوبــة. ويتوقــع أن يرافــق ذلــك تحــول 
فــي التركيبــة العمريــة للســكان حيــث ســتنخفض نســبة صغــار الســن )0 - 14( الــى 35 % فــي 
عــام 2030 وقــد تصــل الــى 25 % فــي عــام 2050، مــع زيــادة طفيفــة فــي نســبة كبــار الســن 
) 65 ســنة فأكثــر(، بينمــا يتوقــع أن ترتفــع نســبة الفئــة العاملــة )15 - 64( مــن 57.8 % إلــى 
61  % فــي 2030 و ستســتمر باالرتفــاع لتصــل إلــى مــا نســبته 67 % مــن مجمــل الســكان فــي 
2050. ِإن هــذا النمــو الســكاني الســريع والتغيــر فــي الهيــكل العمــري فــي فلســطين مــن 
المتوقــع أن ينعكــس علــى كافــة القطاعــات اإِلجتماعيــة واإِلقتصاديــة، وســيؤثر بقــوة علــى 
تقديــم الخدمــات فــي المســتقبل القريــب، ممــا ســيزيد الطلــب علــى الخدمــات العامــة بمــا 
فــي ذلــك الخدمــات المقدمــة مــن الهيئــات المحليــة والمتعلقــة بالميــاة والطاقــة والصــرف 
الصحــي وادارة النفايــات الصلبــة والتظيــم العمرانــي والحضري.تــردي الوضــع االقتصــادي 

العــام واســتفحال األزمــة الماليــة

تراجعــًا فــي الوضــع  لــه،  القائــم، وكنتيجــة  تشــهد فلســطين فــي ظــل الوضــع السياســي 
االقتصــادي العــام وتباطــؤًا فــي معــدالت النمــو، ويعيــش عمليــًا حالــة انكمــاش بــدأت منــذ 
منتصــف العــام 2013. وقــد انعكــس ذلــك علــى شــكل انخفــاض فــي معــدالت النمــو، وزيــادة 
ــة والفقــر، وإفقــار شــرائح واســعة مــن الشــعب الفلســطيني، وضعــف  فــي معــدالت البطال
حجــم االســتثمار، وعجــز فــي الميــزان التجــاري. هــذا ويعــود الســبب لهــذا التراجــع باألســاس 
إلــى السياســات والممارســات اإلســرائيلية المتمثلــة بالقيــود والعقبــات المفروضــة علــى 
حركــة األفــراد والبضائــع والتحكــم بالمعابــر، ومنــع الوصــول إلــى واســتثمار المــوارد الطبيعيــة 
باإلضافــة  الشــرقية،  والقــدس  االحتــالل  مــن  المهــددة  المناطــق  فــي  الكامنــة  والتراثيــة 
إلــى الحصــار الصــارم الــذي يفرضــه االحتــالل اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2008، 
وإعاقــة الحركــة التجاريــة بينــه وبيــن الضفــة الغربيــة، وغيرهــا. وقــد تزامــن هــذا مــع تراجــع 
كبيــر فــي حجــم المســاعدات الخارجيــة والــذي وصــل حســب أحــدث التقديــرات إلــى 62 %، 
ممــا شــكل ضغطــًا علــى مســتويات النمــو االقتصــادي. لقــد تجــاوز الناتــج المحلــي االجمالــي 
فــي فلســطين حســب احصــاءات 2018، 13.5 مليــار دوالر وكان نصيــب الفــرد حوالــي 3100 
دوالر مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، كمــا ســجلت نســبة البطالــة حوالــي 38 % )حوالــي 18 % 
فــي الضفــة الغربيــة و52 % فــي قطــاع غــزة(. وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى انخفــاض الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بنســبة 2.5 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2019 مقارنــة مــع الربــع الرابــع 
ــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  ــة، وانخفــاض فــي نصيــب الفــرد مــن النات 2018 باألســعار الثابت

5 مكتــب رئيــس الــوزراء/ لجنــة الســكان الوطنيــة و صنــدوق األمــم المتحــدة للسكان،«فلســطين 2030«، النمــو الســكاني فــي فلســطين و أثــره علــى القطاعــات االجتماعيــة و 
االقتصاديــة، 2016
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3 % بالمقارنــة مــع الربــع الرابــع لعــام 2018. وازداد الوضــع ســوءا مــع جائحــة كورونــا والتــي 
ــة العامــة الــى حوالــي  ــرات االقتصادييــن الــى وصــول العجــز فــي الموازن يتوقــع حســب تقدي

1.4 مليــار دوالر.

ــة للحكومــة، وعــدم  ــى تفاقــم األزمــة المالي ــد آخــر، أدى التراجــع االقتصــادي إل  وعلــى صعي
ويعــود  عليهــا.  المســتحقة  المتأخــرات  وتراكــم  التزاماتهــا،  بجميــع  اإليفــاء  علــى  قدرتهــا 
ــة المضافــة  ــدات الضريب ــي وعــدم التمكــن مــن حصــر عائ ــى التســرب المال ــك باألســاس إل ذل
بالكامــل علــى البضائــع المســتوردة مــن إســرائيل أو مــن خاللهــا، ولعــدم دفــع فواتيــر الميــاه 
والكهربــاء مــن بعــض المســتهلكين ولجــوء الحكومــة اإلســرائيلية القتطاعهــا مــن العائــدات 
الضريبيــة الفلســطينية مــن جهــة، وإلــى عــدم ورود المســاعدات الخارجيــة الكافيــة وتراجــع 
تمويــل المشــاريع التطويريــة مــن جهــة ثانيــة. وقــد كانــت عمليــة تســوية الديــون مــن القضايــا 
األساســية ذات اإلشــكالية مــع عــدد كبيــر مــن الهيئــات المحليــة، حيــث تــم تفعيــل العمــل 
وبشــكل متســارع لجدولتهــا، ممــا خلــق مؤخــرًا أجــواء إيجابيــة بيــن الحكومة والهيئــات المحلية. 

وقــد أدى هــذا كلــه إلــى عــزوف شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن عــن تســديد التزاماتهــم نحــو 
الهيئــات المحليــة وبالتالــي تقليــل مــن مســتويات الجبايــة، وهــذا بــدوره يحــول دون تمكــن 
بالشــكل والجــودة المطلوبــة. ومــن  الخدمــات للمواطنيــن  المحليــة مــن تقديــم  الهيئــات 
المتوقــع أن يشــهد المجتمــع الفلســطيني ارتفاعــًا مســتمرًا فــي نســب البطالــة والفقــر فــي 
ظــل اســتمرار االنكمــاش االقتصــادي الحالــي ممــا ســيبقيهما الســمتين األساســيتين للواقــع 
االقتصــادي الفلســطيني فــي المســتقبل القريــب، والتــي ستشــكل بذلــك تحديــًا جديــًا أمــام 

عمــل قطــاع الحكــم المحلــي وتطــوره.

لذلــك تســعى الحكومــة الحاليــة علــى خطــة للنهــوض باالقتصــاد المحلــي علــى مبــدأ تقليــص 
الــواردات القادمــة مــن إســرائيل وتعويضهــا مــن خــالل المنتجــات المحليــة، أو االســتيراد مــن 
الــدول العربيــة، ضمــن اســتراتيجية االنفــكاك االقتصادي عن إســرائيلوتعمل على اعداد خطط 
ــات تواجــه االقتصــاد الفلســطيني؛ اهمهــا  ــا وســط تحدي النهــوض باالقتصــاد مــا بعــد كورون
الســيطرة والتحكــم مــن الجانــب االســرائيلي بعائــدات المقاصــة، وهــو مــا دفــع بالســلطة 
الفلســطينية لالعتمــاد علــى القــروض مــن البنــوك المحليــة لتغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية.
لذلــك اطلــق رئيــس الــوزراء اســتراتيجية العناقيــد فــي  ثــالث قطاعــات رئيســية هــي القطاعات 
الزراعيــة واالقتصاديــة والســياحية. فتمثــل العنقــود الزراعــي بدايــة فــي قلقيليــة ومــن ثــم 
طوبــاس واالغــوار. ام العنقــود الصناعــي التــي يعتمــد علــى مبــدأ تحفيــز االســتثمار فــي قطــاع 
ــة بيــت لحــم  صناعــي محــدد ضمــن مناطــق جغرافيــة حــددت فــي الخليــل ونابلــس امــا مدين
فتــم اعتمادهــا مــن قبــل الحكومــة كعنقــود ســياحي، اضافــة الــى عنقــودي العاصمــة والبحــر 
)غــزة(. وهــذا يتطلــب ان يولــي قطــاع الحكــم المحلــي اهتمامــا فــي المناطــق الجغرافيــة 
المحــددة وتوفيــر الخدمــات التــي تســاهم فــي تطويــر البنــى التحتيــة وتوفيــر الطاقــة الالزمــة 

لتوفيــر متطلبــات التنميــة بالعناقيــد
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تراجع التمويل األجنبي:. 6
لعــب الدعــم األجنبــي المقــدم علــى شــكل برامــج أو مشــاريع ترعاهــا جهــات أجنبيــة عديــدة 
)كالبنــك الدولــي والوكالــة األمريكيــة للتنميــة، وبرنامــج االتحــاد األوروبــي، وبرنامــج األمــم 
ــًا  ــكا وغيرهــا مــن الشــركاء( دورًا ايجابي ــان والدنمــرك وبلجي ــا والياب ــي وألماني المتحــدة اإلنمائ
فــي تطويــر البنيــة التحتيــة والقانونيــة والمؤسســية لقطــاع الحكــم المحلــي. إال أن الفتــرة 
األخيــرة شــهدت تراجعــًا ملحوظــًا فــي حجــم التمويــل ممــا ســبب تحديــًا جديــًا أمــام قطــاع 
الحكــم المحلــي والــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى التمويــل الخارجــي للمشــاريع التطويريــة 
وخاصــة فــي ظــل األزمــة الماليــة العميقــة التــي تمــر بهــا الحكومــة وتراجــع قدرتهــا علــى 

تمويــل هــذه المشــاريع.

تـاثير جائحة كورونا على الهيئات المحلية. 7
تــم تنفيــذ مســح لتأثيــر الجائحــة علــى الهيئــات المحليــة بهــدف تحديــد اولياتهــا مــن االحتياجــات 
للتعامــل مــع الجائحــة حيــث شــارك مــا مجموعــه 286 مــن هيئــات الحكــم المحلــي بالمســح، 
بمــا فــي ذلــك 107 بلديــات و134 مجلــس قــروي فــي الضفــة الغربيــة، 23 بلديــة فــي غــزة 

و22 مجلــس خدمــات مشــترك فــي الضفــة الغربيــة وغــزة. واظهــرت نتائــج المســح مــا يلــي:

متوســط عــدد الطاقــم )ثابــت وبعقــود( فــي البلديــات بالضفــة الغربيــة حوالــي 40، بينمــا 	 
المتوســط فــي المجالــس القرويــة بالضفــة الغربيــة هــو 2، بتراجــع بلــغ 25 % و36 % علــى 
التوالــي. فــي غــزة بلــغ متوســط عــدد الموظفيــن بالبلديــات 152. بيــن كانــون الثانــي 
شــهدت  كمــا  موظــف.   1400 تقريبــًا   ،% 14 بنســبة  الطاقــم  عــدد  تناقــص  ونيســان، 
المجالــس القرويــة فــي الضفــة الغربيــة أكبــر تغيــر فــي الطاقــم من شــهر كانــون الثاني حتى 
نيســان، يلــي ذلــك بلديــات الضفــة الغربيــة بنســبة 24 % ومجالــس الخدمــات المشــتركة. 

فــي غــزة، إزداد التوظيــف قليــاًل بنســبة 3 % منــذ شــهر كانــون الثانــي.

فــي حيــن شــهدت المجالــس القرويــة نســبة أكبــر مــن التناقــص فــي موظفيهــا بيــن كانــون 	 
الثانــي ونيســان، مقارنــة بالبلديــات، فــإن حصــة خســارة الطواقــم كانــت أعلى فــي البلديات. 
وشــهدت المجالــس القرويــة تقليصــًا بــــ 145 موظفــًا، فــي حيــن شــهدت البلديــات تقليصــًا 

طــال 1252 موظفــًا، شــمل الموظفيــن المثبتيــن والعقــود.

حســب المحافظــات، شــهدت قلقيليــة النســبة األعلــى فــي التقليــص )93 %( فــي كٍل مــن 	 
ــر مــن خســارة الطاقــم فــي  ــت الحصــة األكب ــن كان ــة، فــي حي ــات والمجالــس القروي البلدي

محافظــة رام اللــه والبيــرة، بتقليــص طــال 490 موظفــًا.

فقــط 23 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي وظفــت عمــااًل بوظيفــة مؤقتــة منــذ بدايــة أزمــة 	 
فايــروس كوفيــد - 19، بمــا مجموعــه 709 موظــف بوظيفــة مؤقتــة. مــن بيــن أوالءك 
الذيــن عينــوا موظفيــن بوظيفــة مؤقتــة كان 85 % بلديــات، موزعيــن بالتســاوي تقريبــًا 
ــي  ــى التوال ــة عل ــة وغــزة، 374 و324 موظــف بوظيفــة مؤقت ــات الضفــة الغربي ــن بلدي بي
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غالبيــة الموظفيــن بوظيفــة مؤقتــه تــم توظيفهــم لتعقيــم وتنظيــف األماكــن والمرافــق 
العامــة تماشــيًا مــع مســؤوليات هيئــات الحكــم المحلــي خــالل أزمــة فايــروس كوفيــد - 19، 
ــات الصلبــة، وفــي لجــان  يلــي ذلــك تقديــم خدمــات أساســية، بمــا فــي ذلــك جمــع النفاي

الطــوارئ والخدمــات، إســناد األجهــزة األمنيــة، وغيــر ذلــك.

تقريبــًا نصــف هيئــات الحكــم المحليــة مجتمعــة )47 %( يتوقعــون تقليصــات علــى ســاعات 	 
عمــل الموظفيــن بســبب أزمــة فايــروس كوفيــد - 19. هنالــك توجــه واضــح، مــن بيــن مــن 
يتوقعــون تقليصــًا فــي ســاعات العمــل، حيــث تتوقــع هيئــات الحكــم المحلــي صعوبــة أكبــر 
فــي الحصــول علــى ســيولة لتغطيــة رواتــب الموظفيــن الــذي يقعــون فــي دائــرة الخطــر، 
وذلــك مــع إقترابنــا مــن نهايــة العــام 2020. بالنســبة لهيئــات الحكــم المحلي الــــــ 134 التي 
تتوقــع تقليصــًا فــي عــدد موظفيهــا هــذا العــام، ســيتأثر مــا مجموعــه 2728 موظــف، 
ــات فــي غــزة.  ــات، منهــم 41 % هــم مــن طواقــم بلدي ــن فــي البلدي 96 % منهــم موظفي
بالنســبة ألولئــك الذيــن ســيتأثر طواقــم معينــة فقــط، ســتكون الطواقــم القانونيــة هــي 
األكثــر تأثــرًا، يليهــا التخطيــط، الهندســة، اإلدارة والماليــة وآخريــن )بمــا فــي ذلــك موظفــي 

العقــود والجبــاة(، واإلتصــاالت والعالقــات العامــة.

ــي تقــدم الخدمــات بالرغــم مــن القــدرات 	  ــات الحكــم المحل ــة هيئ ــت غالبي ــن مازال فــي حي
المقلصــة فــي ضــوء أزمــة فايــروس كوفيــد - 19 وحالــة الطــوارئ القائمــة، إال أن 67 % مــن 
هيئــات الحكــم المحلــي اوقفــت دور واحــد علــى األقــل، منــذ بدايــة هــذا العــام. وبدراســة 
عــدد هيئــات الحكــم المحلــي التــي أوقفــت األدوار المذكــورة، كان الــدور األكثــر تأثــرا هــو 
تراخيــص البنــاء والتنظيــم، حيــث علقــت 119 مــن هيئــات الحكــم المحلــي مثــل هــذا الــدور 
حاليــًا، يلــي ذلــك تراخيــص الحــرف واألعمــال )89(، تخطيــط المــدن وإنشــاء الطــرق )84(، 
النشــاطات الرياضيــة والثقافيــة )69( واإلحتياطــات ضــد الفياضانــات، الحرائــق، الكــوارث 

الطبيعيــة ...الــخ )57(. 

وبالنظــر إلــى نســبة هيئــات الحكــم المحلــي التــي تــؤدي هــذا الــدور وتوقفــت عــن الــدور 	 
البنــاء والتنظيــم، رخــص  5 أدوار توقفــت حتــى اآلن تشــمل رخــص  المذكــور، كان أكثــر 
المنتزهــات  اخــرى، وإدارة  الرياضيــة والثقافيــة، واجبــات  النشــاطات  الحــرف واألعمــال، 

العامــة )الرســم 1(.
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الرسم 1 : اهم 5 وظائف توقفت في الوقت الحالي نتيجة الجائحة

أن 	  إلــى  أشــارت  المحلــي  الحكــم  مــن هيئــات  العديــد  الخدمــات،  مــن مواصلــة  بالرغــم 
إســتدامة بعــد األدوار تبقــى بخطــر فــي العــام 2020 فــي ضــوء تأثيــر فايــروس كوفيــد - 19 
وتقليــص العوائــد. الــدور األكثــر تعرضــًا للخطــر فــي العــام 2020 هــي تخطيــط المــدن 
ــات الحكــم  ــي أو 70 % مــن هيئ ــات الحكــم المحل وإنشــاء الطــرق، حيــث أن 153 مــن هيئ
ــدور كانــت بخطــر،  ــدور قــد أشــارت إلــى أن إســتدامة هــذا ال المحلــي التــي تقــوم بهــذا ال
بغــض النظــر إذا كانــت هيئــة الحكــم المحلــي قــد توقفــت عــن القيــام بهــذا الــدور حاليــًا أم 
ال. األدوار االخــرى التــي تواجــه الخطــر فــي العــام 2020 تشــمل تراخيــص البنــاء والتنظيــم 
فــي 144 مــن هيئــات الحكــم المحلــي، جمــع النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا فــي 137 
مــن هيئــات الحكــم المحلــي، تراخيــص الحــرف واألعمــال فــي 116 مــن هيئــات الحكــم 

ــات الحكــم المحلــي. المحلــي وأيضــًا الصحــة العامــة فــي 106 مــن هيئ

أشــارت 79 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي إلــى أنهــم كانــوا يقدمــون خدمــات جديــدة أو 	 
يزيــدون مــن الخدمــات القائمــة فــي ضــوء أزمــة كوفيد - 19 لإســتجابة لإحتياجات الناشــئة 
للمواطنيــن وتطبيــق إجــراءات الحكومــة علــى األرض. وإلتزامــًا بضمــان ســالمة المواطنيــن 
التنظيــف  هــي  ذكــرًا  األكثــر  الخدمــة  كانــت  كوفيــد - 19،  فايــروس  إنتشــار  مــن  والحــد 
والتعقيــم المنتظــم للمســاحات واألماكــن العامــة، يلــي ذلــك دعــم جهــود إدارة األزمــة 
آليــات الدعــم لضمــان حصــول المجموعــات  علــى المســتوى المحلــي )60 %(، توســيع 
واألســر علــى المســاعدات )37 %(، توســيع تقديــم الخدمــات األساســية )26 %(، دعــم 
الخدمــات الصحيــة المحليــة )20 %(، وإســناد األجهــزة األمنيــة علــى المســتوى المحلــي.

بالنســبة لألثــر المالــي ألزمــة فايــروس كوفيــد - 19، تتوقــع غالبيــة واســعة مــن هيئــات 	 
الحكــم المحلــي المســتجيبة حــدوث أثــر ســلبي ألزمــة فايــروس كوفيــد - 19 علــى موازناتهــا 
ومواردهــا الماليــة، حيــث أشــارت مــا ال يقــل عــن 69 % مــن جميــع هيئــات الحكــم المحلــي 
المســتجيبة إلــى تراجــع متوقــع فــي العوائــد، يليهــا 62 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي 
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تتوقــع تراجعــًا فــي موازناتهــا العامــة، كمــا أن 57 % منهــا أشــارت إلــى تراجــع فــي موازنــات 
المشــاريع.

بمــا أن أكثــر مــن 70 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي تعتمــد علــى تقديــم الخدمــات كمصــدر 	 
أولــي وثانــوي للعوائــد، فــإن الكســاد اإلقتصــادي الحالــي واإلنعــدام الواســع لمقــدرة 
المواطنيــن علــى دفــع رســوم الخدمــات ســيفاقم أكثــر مــن القيــود الماليــة الموجــودة 
أصــاًل لــدى هيئــات الحكــم المحلــي، وغالبــًا ســيؤدي إلــى عجــز بالموازنــة وتراكــم الديــون، 
ذلــك ألن هيئــات الحكــم المحلــي مازالــت تواصــل تقديــم الخدمــات األساســية لجميــع 
ــاء( بالرغــم مــن المعــدل المتدنــي للجبايــة. كمــا ترتبــط  المواطنيــن )مثــاًل، الميــاه والكهرب
تحديــات ومخرجــات شــبيهة بجبايــة الضرائــب، والتــي تشــكل مصــدرًا كبيــرًا لعوائــد مــا 

يقــارب 45 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي المســتجيبة.

تتوقــع معظــم هيئــات الحكــم المحلــي المســتجيبة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة حــدوث أثــر 	 
ســلبي ألزمــة فايــروس كوفيــد - 19 علــى موازناتهــا ومواردهــا الماليــة، حيــث أشــارت مــا 
ال يقــل عــن 69 % مــن جميــع هيئــات الحكــم المحلــي المســتجيبة إلــى تراجــع متوقــع فــي 
ــي تتوقــع تراجعــًا فــي موازناتهــا العامــة،  ــات الحكــم المحل ــد، يليهــا 62 % مــن هيئ العوائ

و57 % أشــارت إلــى تراجــع فــي موازنــات المشــاريع )الرســم 2(.

الرسم 2

كمــا أن التراجــع فــي العوائــد والمــوارد الماليــة لهيئــات الحكــم المحلــي يرتبــط كذلــك 	 
بالمصاريــف المتزايــدة للطــوارئ، حيــث كانــت 80 % مــن جميــع هيئــات الحكــم المحلــي 
المســتجيبة تتحمــل تكاليــف الطــوارئ منــذ بدايــة أزمــة فايــروس كوفيــد - 19، مــن أجــل 
اإلحتياجــات  مــع  وللتعامــل  والوقايــة  لإحتــواء  الالزمــة  الضروريــة  اإلجــراءات  تنفيــذ 
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والتحديــات الناشــئة للمجتمعــات علــى المســتوى المحلــي. وبمــا أن معظــم هيئــات الحكم 
ــد  ــي 70 %( قــد جنــدت مصاريــف الطــوارئ مــن موازناتهــا العامــة، فــإن بن المحلــي )حوال
التطوير/المشــاريع فــي موازنــات هيئــات الحكــم المحلــي ســيكون األكثــر تأثــرًا بمصاريــف 
الطــوارئ، ذلــك ألنهــا تغطــي القيمــة الماليــة األعلــى لمصاريــف الطــوارئ التــي تتحملهــا 

حتــى اآلن هيئــات الحكــم المحلــي المســتجيبة.

امــا فيمــا يخــص تحديــات هيئــات الحكــم المحلــي والمجتمــع خــالل الجائحــة، فقــد بــرزت القيــود 
الماليــة المرتبطــة بالجبايــة المتدنيــة لرســوم الخدمــات، تراجــع العوائــد والمصاريــف المتزايــدة، 
بإعتبارهــا تحــدي رئيســي – وذلــك كمــا أشــار أكثــر مــن 80 % مــن جميــع هيئــات الحكــم المحلــي 
فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة وغــزة. كمــا أن القيــود الماليــة الناتجــة عــن األزمــة كان لهــا 
كذلــك أثــر علــى قــدرة هيئــات الحكــم المحلــي كمقدميــن للخدمــات األساســية، حيــث أشــارت 
55 % مــن جميــع هيئــات الحكــم المحلــي المســتجيبة إلــى وجــود صعوبــات فــي ضمان أســتمرار 
ــي. عــالوة  ــادة العجــز المال ــاب الســيولة وزي ــدًا بســبب غي ــم الخدمــات األساســية، تحدي تقدي
علــى ذلــك، قالــت 48 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي إلــى أنهــا تواجــه تحديــات فــي إســتمرار 

الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة -  الداخليــة والخارجيــة -  بمــا فــي ذلــك دفــع رواتــب الموظفيــن.

المحلــي  الحكــم  تتوقــع نســبة صادمــة مــن هيئــات  أزمــة فايــروس كوفيــد - 19،  امــا بعــد 
ــة وتراكــم  ــك عجــز بالموازن ــة، بمــا فــي ذل ــة طويل ــات مالي المســتجيبة )85 %( مواجهــة تحدي
للديــون. حيــث أشــارت 68 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي إلــى الفقــر والبطالــة المتزايــدة 
بإعتبارهــا التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا المجتمعــات المحليــة، فقــد شــملت إســتجابات 
هيئــات الحكــم المحلــي ألزمــة فايــروس كوفيــد - 19 كذلــك توفيــر المســاعد العينيــة و/أو 
النقديــة الضروريــة للمواطنيــن المحتاجيــن -  حســب مــا بينــت غالبيــة جميــع هيئــات الحكــم 
المحلــي المســتجيبة )59 %(. المســاعدة العينيــة تشــمل توزيــع طــرود الغــذاء علــب الــدواء 
ــم  ــر وتقدي ــة الفواتي ــة علــى شــكل وقــف جباي والتعقيــم، فــي حيــن كانــت المســاعدة النقدي
الخدمــات األساســية – كالميــاه والكهربــاء -  لجميــع المواطنيــن، بمــن فيهــم أوالءك الذيــن 
ال يملكــون حاليــًا ســبل الدفــع لهكــذا خدمــات بســبب خســارة الدخــل. وكذلــك، فقــد قامــت 
العديــد مــن هيئــات الحكــم المحلــي بتولــي مســؤوليات إضافيــة فــي الحمايــة اإلجتماعيــة، 
حدودهــا،  مناطــق  فــي  للمســاعدة،  المحتاجيــن  لألشــخاص  الفــوري  التحديــد  خــالل  مــن 
ومســاعدتهم طــوال عمليــة طلــب المســاعدة للحمايــة اإلجتماعيــة مــن الســلطات الحكوميــة 
المعنيــة )مثــاًل، وزارة التنميــة اإلجتماعيــة(. خدمــات دعــم كهــذه جــرى توفيرهــا مــن قبــل مــا 

ال يقــل عــن 31 % مــن البلديــات والمجالــس القرويــة فــي الضفــة الغربيــة.

ــة الطــوارئ،  ــي طــوال حال ــات الحكــم المحل ــي تولتهــا هيئ ــة الت ــع المســؤوليات اإلضافي جمي
ومعهــا جهودهــا المتواصلــة للحفــاظ علــى إســتمرارية تقديــم الخدمــات األساســية وضمــان 
تطبيــق إجــراءات الوقايــة واإلحتــواء علــى األرض، تشــير إلــى أن هيئــات الحكــم المحلــي هــي 
هيئــات قــادرة، مســتجيبة ونشــطة، يمكنهــا تعديــل ممارســاتها فــورًا تجــاه اإلحتياجــات الناتجــة 
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لضمــان ســالمة ورفاهيــة مواطنيهــا. هــذه اإلســتجابة والقــدرة علــى التأقلــم واإلســتجابة 
إلحتياجــات المواطنيــن، يجــب دعمهــا والبنــاء عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الدعــم المالــي 
للخدمــات  كمــزود  قدراتهــا  تعزيــز  مــن  المحلــي  الحكــم  هيئــات  لتمكيــن  وذلــك  والفنــي، 

األساســية وكمرجــع أول للمواطنيــن علــى المســتوى المحلــي.

خطر الضم. 8
وفيمــا يخــص القضيــة االخــرى وهــي قــرارا حكومــة االحتــالل ضــم االغــوار فقــد قــال رئيــس 
ــا، إذ  ــا ظــرف مــن أصعــب الظــروف التــي مــرت علــى قضيتن ــوزراء د. محمــد اشــتية: “أمامن ال
ــا اآلن أن نمنــع  ــر لن ــا علــى مشــروعنا السياســي برمتــه، والتحــدي األكب ــًدا وجودًي نواجــه تهدي
خطــة الضــم اإلســرائيلية لألغــوار”، مشــدًدا علــى أهميــة خلــق حالــة مــن التناغــم بيــن الحكومــة 
والهيئــات المحليــة مــن خــالل مراجعــة كافــة القضايــا المتعلقــة بعمــل الهيئــات المحليــة 
بمــا يصــب فــي صالــح الوطــن والمواطــن، جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد 
الفلســطيني للهيئــات المحليــة مــع د. اشــتية بحضــور معالــي وزيــر الحكــم المحلــي م. مجــدي 
الصالــح ورئيــس االتحــاد م. موســى حديــد فــي مقــر مكتــب رئيــس الــوزراء فــي مدينــة رام اللــه.

تشــكل خطــط الضــم اإلســرائيلية تهديــدًا علــى وجــود دولــة فلســطين، وســوف يــؤدي الضــم 
الرســمي ألي جــزء إضافــي مــن فلســطين المحتلــة، بغــض النظــر عــن مســتواه، إلــى عواقــب 
وخيمــة. حيــث تتمثــل فكــرة الضــم اإلســرائيلية فــي الســيطرة علــى األرض دون أن تكــون 
مســؤولة بشــكل مباشــر عــن الســكان. ويدلــل وضــع المواطنيــن الفلســطينيين فــي القــدس 
الشــرقية المحتلــة علــى الكيفيــة التــي ســمحت بهــا »إقامتهــم الدائمــة« بالســيطرة عليهــم 
مــن قبــل إســرائيل عبــر سلســلة مــن السياســات القمعيــة والتمييزيــة. وفــي هــذا الســياق، 
أراضيهــم  علــى  ســيطرتها  تعتبــر  بينمــا  مؤقتــًا  المواطنيــن  هــؤالء  وجــود  إســرائيل  تعتبــر 
وحياتهــم أمــرًا دائمــًا. يلغــي الضــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي تجســيد دولتــه، ويضمــن 
ــة وقطــاع غــزة المحاصــر، ويرســخ بشــكل أعمــق  ــة المحتل ــن الضفــة الغربي ــم بي الفصــل الدائ
المشــروع اإلســتعماري اإلســتيطاني اإلســرائيلي، ويمحــو الخــط األخضــر الــذي يشــكل أســاس 
ــًا، ويرفــض كل جهــد دولــي بــذل خــالل عمليــة دامــت 27 عامــًا  حــل الدولتيــن المعتمــد دولي

مــن أجــل تحقيــق الســالم وإنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي وإنجــاز إســتقالل فلســطين.

ومــوارده  وحــدوده  أراضيــه  إلــى  الوصــول  مــن  بالفعــل  محــروم  الفلســطيني  الشــعب  إن 
الطبيعيــة والســيطرة عليهــا، بمــا فــي ذلــك الميــاه. إن الواقــع الــذي يعبــر عــن الضــم بحكــم 
الواقــع اليــوم يتــم التعبيــر عنــه بشــكل أساســي مــن خــالل إنشــاء المســتوطنات اإلســتعمارية 
اإلســرائيلية، وجــدار الضــم الــذي يقســم المــدن والقــرى والبلــدات الفلســطينية، ومنظومــة 
الحواجــز العســكرية التــي تقّطــع وتقســم المشــهد الفلســطيني وتحــد مــن حركــة األشــخاص 

ــع. والبضائ
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النظــر عــن مســاحة األراضــي المنــوي ضمهــا، ســواء كانــت  ليــس مهمــًا بالفعــل. وبغــض 
صغيــرة أو كبيــرة، وبغــض النظــر عــن حصــول عمليــة ضــم المزيــد مــن األرض الفلســطينية 
بشــكل تدريجــي أو مــرة واحــدة، فــإن المشــروع اإلســتيطاني اإلســتعماري اإلســرائيلي هــو 
شــاهد علــى خطــة إســرائيل لبســط ســيادتها علــى كل فلســطين اإلنتدابيــة. إن مبــدأ الضــم 
بحــد ذاتــه هــو تهديــد للنظــام الدولــي القائــم علــى قواعــد القانــون الدولــي، وتعّبــر اإلنتهــاكات 
اإلســرائيلية المســتمرة للقانــون الدولــي بوضــوح عــن إنــكار إســرائيل الصــارخ لحــق الشــعب 
الفلســطيني فــي الوجــود علــى أرضــه. لقــد تــم رفــض ســرقة إســرائيل ألي جــزء آخــر مــن 
فلســطين المحتلــة بغــض النظــر عــن ســيناريوهات الضــم المحتملــة، وهــي: غــور األردن )بوابــة 
فلســطين الشــرقية(، وجميــع المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، والمســتوطنات 
والمســتوطنات  الكبــرى(،  القــدس  اإلســتعماري  )لتجســيد مشــروعها  بالقــدس  المحيطــة 

المحيطــة ببيــت لحــم، أو مســتوطناتها فــي الخليــل.

باإلضافــة إلــى الوضــع الناتــج عــن الضــم القانونــي للقــدس الشــرقية المحتلــة ، فــإن خطــط 
الضــم اإلســرائيلية ســتزيد مــن تقســيم المــدن والقــرى الفلســطينية األخــرى فــي الضفــة 
الغربيــة وتحرمهــا مــن الحــق فــي النمــو والتطــور، وســتمهد الطريــق أمــام إســرائيل لمصــادرة 
المزيــد مــن األراضــي الفلســطينية، وهــدم المزيــد مــن المنــازل الفلســطينية وطــرد المزيــد 
المدنييــن  ســكانها  مــن  أكبــر  عــدد  وإحــالل  قســرًا  وتهجيرهــا  الفلســطينية  األســر  مــن 
)المســتوطنين( محلهــم. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف الشــنيع، ســتحد دولــة إســرائيل مــن 
حركــة الفلســطينيين، وتكثــف نطــاق هجماتهــا العدوانيــة والقمعيــة ضدهــم، بمــا فــي ذلــك 
مــن خــالل االقتحامــات واالعتقــاالت وتنســيقها المســتمر وتعاونهــا مــع مســتوطنيها غيــر 

الشــرعيين.
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مراجعة سياسات وأداء قطاع الحكم المحلي 2017 - 2019

إن التخطيــط للمســتقبل يجــب إن يتــم علــى أســاس التقييــم الواقعــي للجهــود الســابقة 
ويجــب أن يتســم هــذا التقييــم بالموضوعيــة الكافيــة مــن أجــل تحديــد الفجــوات فــي تحقيــق 
القضايــا السياســاتية المفصليــة مــن أجــل تداركهــا مــن جهــة، والبنــاء علــى مــا تحقــق منهــا 
وتعزيزهــا مــن جهــة أخــرى. وبمراجعــة ســريعة للسياســات التــي اتبعــت فــي قطــاع الحكــم 
المحلــي )2017 - 2022( نجــد أنهــا قــد تضمنــت عــددًا مــن السياســات/التوجهات السياســاتية 
المتشــابهة )وإن اختلفــت فــي صياغاتهــا( ركــزت بمجملهــا علــى تقويــة مؤسســات الحكــم 
المحلــي وعلــى تطويــر قدراتهــا الماديــة والبشــرية والمؤسســية، وتمكينهــا مــن امتــالك 
القــدرات الفاعلــة للوصــول إلــى المواطــن، وتقديــم الخدمــات ذات الجــودة بكفــاءة وفاعليــة. 
كمــا عملــت هــذه السياســات علــى مســاعدة هيئــات الحكــم المحلــي فــي تحقيــق قــدر أكبــر 
بينهــا  الشــراكة  مفهــوم  وتعزيــز  المجتمعيــة،  والمشــاركة  والشــفافية  الديمقراطيــة  مــن 
الالزمــة  المــوارد  توفيــر  علــى  الهيئــات  تلــك  قــدرة  الخــاص واألهلــي، وتعزيــز  والقطاعيــن 
الســتدامة وظائفهــا وخدماتهــا مــن ناحيــة، وتحســين الوضــع االقتصــادي علــى المســتوى 

ــة أخــرى.  المحلــي مــن ناحي

وفيمــا يلــي بعــض المؤشــرات األساســية التــي تســاعد فــي معرفــة أيــن نقــف مــن أبــرز 
السياســات التــي تــم إتباعهــا:

تمكيــن مؤسســات القطــاع مــن امتــاك قــدرات فنيــة وتنظيميــة للقيــام بمســئولياتها: 	 
إن عمليــة التمكيــن هــي عمليــة مســتمرة ودائمــة، وقــد أدرجــت أولويــة رفــع قــدرات 
مؤسســات القطــاع المحلــي وتطويــر قدراتهــا الماديــة والبشــرية والمؤسســية فــي جميــع 
الخطــط الوطنيــة والقطاعيــة المتعاقبــة، وذلــك مــن أجــل تمكيــن هــذه المؤسســات 
مــن امتــالك القــدرات الفاعلــة للوصــول إلــى المواطــن، وتقديــم الخدمــات ذات الجــودة 
بكفــاءة وفاعليــة. وقــد ُبذلــت جهــود كبيــرة مــن قبــل وزارة الحكــم المحلــي وصنــدوق 
تطويــر وإقــراض البلديــات و/أو مــن قبــل الجهــات الدوليــة فــي هــذا الخصــوص، ســواًء 
علــى مســتوى الــوزارة أو الهيئــات المحليــة ومجالــس الخدمــات المشــتركة. حيــث ســجل 
تقــدم ملحــوظ فــي تطويــر النظــم الماليــة واإلداريــة وإعــداد الموازنــات، وآليــات إقرارهــا، 
ووضــع أدلــة وإجــراءات قياســية فــي مجــاالت إدارة المــوارد البشــرية وتوصيــف الوظائــف 
ــة، تســاهم بمجملهــا فــي رفــع  ــر والرقاب ــة محوســبة وإجــراءات إعــداد التقاري ونظــم مالي
قــدرات الهيئــات ومجالــس الخدمــات فــي مجــال إدارتهــا والحفــاظ عليهــا. كمــا نفــذ العديــد 
مــن المبــادرات مــن أجــل تطويــر قــدرات الهيئــات المحليــة علــى التخطيــط والتواصــل مــع 
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المواطنيــن، حيــث أتمــت جميــع البلديــات مخططاتهــا التنمويــة اإلســتراتيجية. وفــي ذات 
الســياق عملــت الــوزارة بالتعــاون مــع شــركاءها الدوليين على تمكيــن مجالس المحافظات 
مــن قيــادة عمليــات التخطيــط التنمــوي اإلقليمــي وإنجــاز خطــط تنمويــة إقليميــة علــى 
مســتوى المحافظــات. هــذا وقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن التدخــالت والبرامــج التدريبيــة 
للهيئــات المحليــة هدفــت إلــى تطويــر الهيــاكل التنظيميــة واألنظمــة وإجــراءات العمــل 
وبنــاء القــدرات لــكل مــن العاملين/العامــالت فــي الهيئــات المحليــة وأعضــاء مجالســها 
المنتخبيــن، اشــتملت علــى التخطيــط االســتراتيجي والتشــغيلي، واإلدارة الماليــة وتعزيــز 
القــدرة التنافســية، وإدارة المشــاريع، وآليــات تمكيــن المــرأة وتعزيــز دورهــا التنمــوي إلــخ. 
إال أن كثيــر مــن الدراســات أشــارت إلــى التشــتت واالزدواجيــة فــي تقديــم التدريــب مــن 
مقدمــي الخدمــات المختلفيــن، وكذلــك غيــاب الرقابــة علــى الجــودة وعــدم وجــود متابعــة 

مســتمرة أو تقييــم مــن قبــل المؤسســات المقدمــة لخدمــات التدريــب. 

بالتــوازي، فقــد اســتمر دعــم الهيئــات المحليــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع ذات 
األولويــة التنمويــة، حيــث تــم تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات لدعمهــا فــي توفيــر وتطويــر 
الميــاه  توزيــع  شــبكات  مثــل  تحتيــة،  بنيــة  مــن  األساســية  العامــة  المرافــق  خدمــات 
والكهربــاء، وإنشــاء أنظمــة الصــرف الصحــي، وإدارة جمــع والتخلــص مــن النفايــات، وشــق 
وتعبيــد وصيانــة الطــرق الداخليــة والواصلــة، إضافــة إلــى إنشــاء األبنيــة العامــة وتلــك 
الصحيــة  والمراكــز  والمــدارس  واألطفــال  والنســوية  الشــبابية  بالنشــاطات  المختصــة 
ــر  ــه، فــإن هنــاك حاجــة دائمــة لتطوي ــادات والحدائــق العامــة. وبالرغــم مــن هــذا كل والعي
وخاصــة  ومتطلباتهــا،  للحيــاة  المســتمر  التطــور  بحكــم  الفاعلــة  المؤسســات  قــدرات 
لتقليــص الفــوارق فــي القــدرات بيــن وحــدات الحكــم المحلــي فــي مجــال توفيــر الخدمــات 
واإلدارة  العامــة واإلدارة الماليــة. وقــد تــم تخصيــص مبلــغ مالــي لصالــح 138 هيئــة محلية 
لتنفيــذ مشــاريع خدماتيــة حســب خطتهــم ضمــن برنامــج تحســين خدمــات الحكــم المحلــي 
والممــول مــن المانحيــن. بــدء العمــل بمشــاريع خاصــة لمنطقــة القــدس. إطــالق مشــروع 
طــوارئ للبلديــات منهــا بلديــات قطــاع غــزة. تنفيــذ مشــروع تحســين مكــب زهــرة الفنجــان. 
زيــادة عــدد البلديــات التــي تقــدم الخدمــة اإللكترونيــة إلــى 6 بلديــات منهــا بلديــات قطــاع 
غــزة. افتتــاح عــدد كبيــر مــن المشــاريع األساســية فــي عــدد مــن المحافظــات منها مشــروع 
قاعــة المؤتمــؤات فــي بلديــة بيــت أوال بمحافظــة الخليــل، وبلديــة ترقوميــا، مشــروع 
تأهيــل وتعبيــد عــدد مــن الشــوارع فــي مختلــف المحافظــات منهــا شــارع المخانــق / بلديــة 
بيــت جــاال وتعبيــد الطــرق الداخليــة فــي حــي الحلقــوم فــي بلــدة تقــوع وبلــدة زعتــرة، 
افتتــاح مشــروع النــادي النســائي باإلضافــة إلــى افتتــاح مقــر مجلــس الخدمــات المشــترك 
للميــاه والصــرف الصحــي شــمال الخليــل والــذي ســيخدم قرابــة الربــع مليــون ومكونــة مــن 

14 هيئــة محليــة.

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة األشــغال والمــرأة وتفعيــل العمــل المشــترك مــع 
ــاح 7 مراكــز  ــم افتت ــالزم، كا ت ــرة التســوية وتقيــدم الدعــم الفنــي ال ســلطة األراضــي ودائ



االستراتيجية القطاعية للحكم المحلي36

خدمــات جمهــور، ولتعزيــز الثقــة مــع الهيئــات المحليــة فقــد قامــت وزارة الحكــم المحلــي 
بتشــكيل فــرق غنيــة مــن كادر الــوزارة الرئيســي مهمتــه تقديــم الدعــم الفنــي واإلداري 
والمســاعدة علــى حــل اإلشــكاالت بمختلــف المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والمجتمعيــة، 
فقــد تــم مســاعدة كل مــن بلديــة جنيــن ويطــا وديــر ســامت ونوبــا كانــت بعــض هــذه 
المشــاكل تهــدد الســلم األهلــي بالســكان تــم ترفيــع عــدد مــن المجالــس القرويــة إلــى 
ــة  )ابزيــق فــي  ــر الخدمــة منهــا: اســتحداث هيئــة محلي ــات لتكــون قــادرة علــى تطوي بلدي
محافظــة طوبــاس( ، كذلــك فقــد تــم ترفيــع مجلــس قــروي إلــى بلديــة الرماضيــن، المزرعــة 
الغربيــة، بيــت عــور التحتــا، صــرة الزعيــم. الترفيــع مــن بلديــة ج إلــى ب بيــت فوريــك وبيــت 

أوال.

تنميــة المناطــق المهــددة مــن االحتــال  والقــدس الشــرقية وبســط الســيادة: انســجامًا 	 
مــع اولويــات الحكومــة الثامنــة عشرلبســط الســيادة علــى االرض تــم توجيــه اعــالن اعتبــار 
جميــع المناطــق الفلســطينية واحــدة وتــم اعــالن التركيــز علــى بســط الســيادة والتنميــة 
فــي المناطــق المهــددة مــن االحتــالل والمناطــق المهمشــة والقــدس الشــرقية وتنميــة 
هيئاتــه المحليــة، والتركيــز علــى دعــم صمــود اإلنســان الفلســطيني فيهــا وتقليــل األعبــاء 
عليــه وتحســين وضعــه المعيشــي وتوفيــر األمــن االجتماعــي والمعيشــي الالئــق لــه، مــن 
خــالل توفيــر خدمــات صحيــة وتعليميــة واجتماعية وخدمات بنيــة تحتية مالئمة. باإلضافة، 
والمؤسســات  المحليــة  الهيئــات  وتقويــة  دعــم  أهميــة  الســابقة  اإلســتراتيجية  أبــرزت 
الوطنيــة المختلفــة العاملــة فــي هــذه المناطــق والحفــاظ عليهــا وتعزيــز دورهــا وتوســيع 
نطاقهــا وتقويــة ترابطهــا التنمــوي والجغرافــي مــع باقــي األرض الفلســطينية. إن العمــل 
علــى تنميــة المناطــق المهــددة مــن االحتــالل والقــدس الشــرقية لهــو عمليــة معقــدة 
وطموحــة وطويلــة األمــد ويجــب أن تكــون ضمــن رؤيــة وطنيــة واضحــة للتنميــة المكانيــة 
الشــاملة علــى المســتوى الوطنــي. وفــي غيــاب رؤيــة وخطــة مكانيــة شــاملة تأخــذ تكامــل 
جميــع األرض الفلســطينية بعيــن االعتبــار، تبقــى برامــج الدعــم التــي يتــم تنفيذهــا مجــرد 
تدخــالت منعزلــة ومتفرقــة هنــا وهنــاك دون أي أثــر تنمــوي جــدي، كمــا هــو الحــال فــي 
كثيــر مــن األحيــان حتــى اآلن. وقــد جــاء الهــدف االســترتيجي  تمكيــن الفلســطينيين مــن 
االســتمرار فــي الصمــود فــي المناطــق المصنفــة »ج« والقــدس الشــرقية والمناطــق 
المحاذيــة للجــدار فــي الخطــة القطاعيــة ليخــدم المحــور االساســي، مــن خــالل إنجــاز أكثــر 
ــل  ــة والمهمشــة بتموي ــات المحلي ــح الهيئ مــن 40 مشــروع مــن أصــل 153 مشــروع لصال
مــن الحكومــة بســبب األزمــة الماليــة فقــد تــم تقديــم تــم تنظيــم زيــارات ميدانيــة مشــتركة 
ــة، حيــث ســاعد  ــرة كالظاهري ــي مــن مشــاكل كثي ــذات التــي تعان لعــدد مــن المواقــع وبال
106 مشــروع ضمــن  تنفيــذ  تــم  المناطــق  لهــذه  التكامليــة  الحلــول  علــى وضــع  ذلــك 
البرنامــج الفرنســي. وايضــا تــم تشــكيل لجنــة لمنطقــة وادي الحمــص وفتــح مكتــب لهــا 
وتخصيــص دعــم مالــي ألهالــي المنطقــة. مخططــات مكانيــة وتنمويــة محدثــة لعــدد مــن 
التجمعــات الســكانية مــع التركيــز علــى مناطــق »ج«، التعميــم إلــى كافــة الهيئــات المحليــة 
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مــن قبــل الوزيــر بتوســعة مخططاتهــا الهيكليــة بضــم األحــواض الطبيعيــة التابعــة لمنطقــة 
ج واعتبارهــا مناطــق للتوســع الحيــوي الســكاني للتجمعــات الســكانية. تفعيــل عــدد مــن 
المخططــات الهيكليــة بمــا يشــمل اإلســراع فــي معاملتهــا، حيــث تــم عمــل تصويــر جــوي ل 
23 هيئــة محليــة. تخصيــص مبلــغ لتحســن قــدرات مفتشــي البنــاء بشــراء أجهــزة المراقبــة 

الجغرافيــة.

إطــار قانونــي ومؤسســاتي يضمــن التــدرج المــدروس نحــو الامركزيــة ويراعــي احتياجات 	 
ــم  ــوع االجتماعــي وجــاءت النتيجــة  منظومــة تشــريعية ومؤسســاتية مالئمــة لتنظي الن
وإدارة القطــاع ومســتجيبة للنــوع االجتماعــي : وفــي الخصــوص تــم إقــرار مشــروع النظــام 
المالــي للهيئــات المحليــة  بالقــراءاة األولــى لســنة 2019. إصــدار ثالثــة أنظمــة نفايــات. 
مشــروع قانــون معــدل للقــرار بقانــون محاكــم الهيئــات المحليــة رقــم )32( لســنة 2018. 
تــم تعديــل قانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005 وتعديالتــه. 
إقــرار نظــام المســالخ فــي منطقــة الهيئــة المحليــة. إنجــاز المســودة األ,لــى لتعليمــات 

نظــام الهيئــات المحلية.واصــدار العديــد مــن االنظمــة والتعليمــات بالخصــوص. ولكــن 

 سياســة التــدرج المــدروس نحــو الالمركزيــة ذات طبيعــة مســتمرة وتحتــاج إلــى وقــت 
مــع  الحكومــة  علــى مســتوى  للحكــم  العــام  اإلطــار  فيهــا  يتشــابك  لتنفيذهــا،  طويــل 
منظومــة القوانيــن المعمــول بهــا، ومــع الهيكليــات المؤسســية والتنظيميــة لألطــراف 
المتاحــة  المــوارد  بينهــا، ومــدى ســيطرتها علــى  العالقــة فيمــا  الصلــة، وطبيعــة  ذات 
لهــا، وكذلــك مــع المنظومــة القيميــة والسياســية والثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع. 
وقــد اتســم التقــدم بتنفيــذ هــذه السياســة ببــطء نســبي نتيجــة للظــروف والمتغيــرات 
السياســية واالقتصاديــة المســتجدة. وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يتــم تعريــف هــذا المفهــوم 
بشــكل واضــح ومتفــق عليــه حتــى اآلن، إال أنــه يمكــن مالحظــة تحقيــق بعــض اإلنجــازات 
فــي بعــض عناصــر السياســة التــي تــم إتباعهــا، والتــي تعتبــر متطلبــات أساســية لالمركزيــة 
فــي القطــاع، مثــل: مأسســة الهيئــات المحليــة وتعزيــز قدراتهــا اإلداريــة والماليــة والفنيــة؛ 
عقــد االنتخابــات المحليــة؛ تطويــر القوانيــن واألنظمــة وأدلــة العمــل والتعليمــات الخاصــة 
بعمــل مؤسســات قطــاع الحكــم المحلــي؛ ترســيخ التخطيــط اإلســتراتيجي التنمــوي علــى 
المحليــة(؛  الهيئــات  المحافظــة وعلــى مســتوى  الــوزارة،  )القطــاع،  المســتويات  جميــع 
تفعيــل المشــاركة والرقابــة المجتمعيــة؛ إلــخ. بالمقابــل فــإن شــلل المجلــس التشــريعي 
بعيــد االنقســام السياســي قــد أعــاق تطويــر بيئــة قانونيــة ومؤسســاتية قــادرة علــى 
ــا النــوع االجتماعــي،  ومــا زالــت الحاجــة  الدفــع أكثــر نحــو الالمركزيــة والمســتجيب لقضاي

ــن.  ــد مــن القواني ــر واســتحداث العدي لتطوي

تطويــر قــدرة نظــام الحكــم المحلــي المؤسســاتية واإلداريــة فــي مجــال التخطيــط 	 
العمرانــي: ورثــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مجموعتيــن مــن التشــريعات الخاصــة 
بالتخطيــط العمرانــي، واحــدة فــي الضفــة الغربيــة واألخــرى فــي قطــاع غــزة. ومنــذ أكثــر 
مــن عقديــن وضعــت عــدة مســودات إلصــدار قانــون موحــد لجميــع األرض الفلســطينية، 
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إال أن جميــع المحــاوالت المتكــررة لــم تحقــق أي نتيجــة ملموســة بعــد. ولتــدارك الوضــع، 
قامــت وزارة الحكــم المحلــي بإصــدار مجموعــة مــن النظــم واألدلــة التخطيطيــة )أهمهــا 
»نظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات المحليــة رقــم 5 لســنة 2001« و«دليــل التخطيــط 
العمرانــي« فــي عــام 2013(. إال أن توفيــر أســاس قانونــي موحــد لألنشــطة التخطيطيــة 

ــزال يمثــل أولويــة فــي قطــاع الحكــم المحلــي. فــي جميــع األرض الفلســطينية ال ي

باإلضافــة لمــا ســبق، فقــد قامــت وزارة الحكــم المحلــي بمســاندة الهيئــات المحليــة فــي 
إعــداد و/أو تحديــث مخططاتهــا الهيكليــة، حيــث أصبــح حوالــي 90 % مــن الهيئــات المحلية 
فــي المناطــق المســماة »أ« و«ب« تمتلــك مخططــات هيكليــة )حوالــي 220 مخطــط(. 
ــي تغطــي 116 تجمعــًا فــي المناطــق  ــم إنجــاز 109 مخطــط هيكل ــه ت وفــي الســياق ذات
المســماة »ج«. لكــن وبالرغــم مــن إعــداد هــذه المخططــات إال أنــه تــم اعتمــاد خمــس 
مخططــات فقــط بينمــا مــا زال 104 مخططــًا فــي انتظــار موافقــة اإلدارة المدنيــة التابعــة 

لســلطات االحتــالل.

ــم يتــم النجــاح فــي تحقيــق 	  ــة: ل ــز قدرتهــا المالي ــات المحليــة وتعزي ــرادات الهيئ ــادة إي زي
ذلــك، فقــد تضاءلــت اإليــرادات المتاحــة لوحــدات الحكــم المحلــي فــي الوقــت الحاضــر 
)خصوصــًا بعــد نقــل مســؤوليات الميــاه والكهربــاء إلــى هيئات/شــركات عامــة(، إضافــة 
إلــى أســباب أخــرى مرتبطــة باألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها المواطنــون 
التــي  الخدمــات  وبــدل  الرســوم  بعــض  دفــع  عــن  عاجزيــن  وتجعلهــم  الفلســطينيون، 
تقدمهــا الهيئــات المحليــة لهــم، ممــا ســبب فــي تراكــم ديــون الهيئــات المحليــة والعجــز 
فــي ميزانياتهــا وتفاقــم أزمتهــا الماليــة بشــكل كبيــر. وقــد تــم التوصــل مؤخــرًا إلــى آليــات 
لجدولــة ديــون الهيئــات المحليــة وتوقيــع اتفاقيــات بهــذا الخصــوص، وكذلــك االتفــاق مــع 

وزارة الماليــة علــى انتظــام الدفعــات الماليــة للهيئــات المحليــة. 

ــة الحــادة التــي  أمــا فــي المحافظــات الجنوبيــة علــى وجــه الخصــوص، فــإن األزمــة المالي
تواجــه الهيئــات المحليــة تهــدد بانهيــار خدماتهــا بشــكل كامــل وإلــى كارثــة صحيــة وبيئيــة 
فــي حــال اســتمرارها. وتعــد المســاعدات والمنــح الماليــة الحكوميــة الدوليــة مــن أبــرز 
إلــى حيــن إنهــاء االنقســام  المــوارد المتاحــة حاليــًا والتــي تحــاول وقــف هــذا التدهــور 

السياســي القائــم ورفــع الحصــار اإلســرائيلي عــن القطــاع. 

تحصيــل  تعزيــز  أجــل  مــن  والمشــاريع  التدخــالت  بعــض  تنفيــذ  مــن  وبالرغــم  بالمجمــل 
اإليــرادات وتحســين تقييــم ضريبــة األمــالك وجمعهــا، فــال زالــت قضيــة تعزيــز إيــرادات 
الهيئــات المحليــة، تمثــل إحــدى األولويــات األساســية لقطــاع الحكــم المحلــي.  لجعــل 
الهيئــات المحليــة أكثــر اســتقراًرا واســتدامة مــن الناحيــة الماليــة حيــث تــم تمــت المصادقــة 
علــى 325 موازنــة هيئــة محليــة مــن أصــل 479. تــم تقديــم مجموعــة مــن التســهيالت 
للموظفيــن العموميــن خاصــة مــع األزمــة الماليــة فقامــت بإصــدار تعميــم إلعطــاء تســهيل 
لفواتيــر الميــاه والكهربــاء بمــا ال يمــس عمليــة التــزام بتســوية الديــون وقــد التزمــت 100 
هيئــة محليــة بتقديــم هــذه الخدمــات مباشــرة للمواطنيــن. تحويــل ملــف الكهربــاء والديــون 
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إلــى ملــف وطنــي، وااللتــزام بالجدولــة. هيئــات محليــة قــادرة علــى االســتدامة وزيــادة 
إيرادتهــا. تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع اتحــاد البلديــات بهــدف تعزيز الشــراكة والمســؤولية 
الواحــدة لقطــاع الحكــم المحلــي وقــد أدت هــذه الجهــود إلــى تفاهــم مشــترك بمــا يخــص 
ضريبــة الدخــل علــى البلديــات، نقــل ضريبــة األمــالك دور االتحــاد فــي دعــم عمليــة تصفيــر 
ديــون الهيئــات المحليــة، وقــد تجســد ذلــك فــي إطــالق الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد 
والــوزارة والمصادقــة علــى معاييــر عمــل اللجنــة الحكوميــة لتخصيــص األراضــي والتــي 

هدفــت إلــى التقنيــن وحســن اســتخدام المــوادر بالطريقــة األمثــل.

زيــادة مشــاركة المواطنيــن مــن كا الجنســين فــي نشــاطات وحــدات الحكــم المحلــي 	 
وتطويــر شــفافيتها: يشــير الواقــع الفلســطيني إلــى ضــرورة االهتمــام بتعزيــز وتنميــة 
العالقــة بيــن مجالــس الهيئــات المحليــة المنتخبــة وجمهورهــا، وبنــاء عالقــة منتظمــة 
ــة المــوارد  ــي المحلــي فــي المنطقــة، بمــا يســاهم فــي تنمي بينهــا وبيــن المجتمــع المدن
الســياق  المقدمــة للمواطــن. وفــي هــذا  الخدمــات  المحليــة، وإشــراكهم فــي تطويــر 
والمســاءلة  المشــاركة  بتعزيــز  الخاصــة  السياســاتية  األوراق  مــن  مجموعــة  إعــداد  تــم 
المجتمعيــة ومأسســتها وخاصــة مشــاركة الشــباب، باإلضافــة إلــى إصــدار مجموعــة مــن 
األدلــة التوجيهيــة لذلــك. وقــد تــم أيضــًا تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات وبرامــج التوعيــة مــن 
ــاء عالقــات مــع  ــة وبن ــز مفهــوم المواطن ــات لتعزي ــر وإقــراض البلدي ــدوق تطوي خــالل صن
المواطــن علــى أســاس الواجبــات والحقــوق. هــذا باإلضافــة إلــى إنشــاء مراكــز خدمــات 
الجمهــور فــي بعــض الهيئــات المحليــة بهــدف تســهيل حصــول المواطنيــن علــى الخدمــات، 
وتقليــل الوقــت المســتغرق لمتابعــة الطلبــات، وتحســين الكفــاءة والشــفافية فــي إدارة 
الخدمــات البلديــة. يعتبــر تنفيــذ تدخــالت تزيــد مــن المشــاركة المجتمعيــة فــي التخطيــط 
وصنــع القــرار وإنشــاء أدوات لدعــم مزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة خطــوات إيجابيــة نحــو 
تعزيــز مشــاركة المواطنيــن والتواصــل معهــم. ولكــن اقتصــرت مثــل هــذه الممارســات 
علــى وجــود مشــاريع ممولــة مــن الجهــات المانحــة ولــم يتــم مأسســتها بعــد فــي معظــم 
الهيئــات المحليــة. فالمطلــوب إيجــاد آليــات متينــة قــادرة علــى تيســير الحــوار المســتمر 
والمنتظــم بيــن المواطنيــن )بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب والقطاعــات المهمشــة فــي 
المجتمــع( والهيئــات المحليــة، لضمــان مشــاركتهم بشــكل يتجــاوز التشــاور والمشــاركة 
فــي عمليــات التخطيــط الحاليــة لتشــمل المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات الرئيســية وصياغــة 
السياســات. وهــذا يتطلــب ضمــان علنيــة القــرارات والخطــط والموازنــة والبيانــات ذات 
العالقــة وتســهيل حصــول المواطــن عليهــا. كمــا يتطلــب أيضــًا تعزيــز أو وضــع اآلليــات 
المناســبة للتظلــم وإدارة الشــكاوي وتحســين اســتجابة الهيئــات المحليــة لهــا. وقــد جــاء 
الهــدف االســترتيجي لضمــان مشــاركة أوســع للمواطنيــن والمواطنــات فــي صنــع القــرار 
والرقابــة علــى التنفيــذ والقيــام بالتزاماتهــم تجــاه الهيئــات المحليــة تفعيــل أليــة الشــكاوى 
وتفعيــل أليــة التواصــل بيــن المديريــات ودائــرة الشــكاوى ومكتــب الوزيــر. إجــراء االنتخابــات 

ــات المحليــة. ــم تنفيــذ 26 مشــروع لعضــوات الهيئ ــة. ت التكميليــة فــي 17 هيئــة محلي
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تــم 	  الخــاص:  القطــاع  مــع  الشــراكة  وتعزيــز  االقتصاديــة   المحليــة  التنميــة  تطويــر 
تحقيــق بعــض التطــورات فــي هــذا المجــال، وذلــك علــى مســارين متصليــن. األول دعــم 
التنمويــة اإلســتراتيجية  إعــداد خططهــا  أجــل  البلديــات( مــن  الهيئــات المحليــة )خاصــة 
بهــدف تعزيــز دورهــا فــي التنميــة المحليــة، فقــد أتمــت جميــع البلديــات مخططاتهــا 
التنمويــة اإلســتراتيجية. كمــا تــم إعــداد خطــط إســتراتيجية تنمويــة إقليميــة علــى مســتوى 
الداعمــة  الجهــات  لشــروط  تلبيــة  باألغلــب  الخطــط  هــذه  جــاءت  وقــد  المحافظــات. 
والممولــة. ومــن المالحــظ أن معظــم هــذه الخطــط جــاءت طموحــة وتفتقــر إلــى اآلليــات 
واألدوات التنفيذيــة الناجعــة، واقتصــر اســتخدامها فــي الحصــول علــى الدعــم المالــي مــن 
أجــل تنفيــذ بعــض المشــاريع التــي أدرجــت فيهــا. وبهــذا فــإن مأسســة هــذه العمليــات 
ــر مــن األهميــة بمــكان لتفعيــل  ــر التمويــل الــالزم لهــا يعتب التخطيطيــة وتنظيمهــا وتوفي
دور الهيئــات المحليــة فــي المشــروع التنمــوي الوطنــي. أمــا المســار الثانــي، فقــد ركــز علــى 
تطويــر الشــراكات بيــن الهيئــات المحليــة والقطــاع الخــاص، حيــث تــم إصــدار وإقــرار وثيقــة 
سياســاتية تتعلــق بتعزيــز الشــراكة بيــن الهيئــات المحليــة والقطاعيــن الخــاص والعــام 
وتعميمهــا علــى الهيئــات المحليــة، وكذلــك تطويــر »دليــل شــراكات الهيئــات المحليــة 
والقطــاع الخــاص« بالتعــاون مــع البنــك الدولــي. كمــا تــم إنشــاء مجالــس التنميــة المحليــة 
كمجالــس استشــارية مســاندة لبعــض مجالــس الهيئــات المحليــة. ومــا زال العمــل علــى 
تطويــر أدوات مؤسســية وتنظيميــة وتنفيذيــة خاصــة بتطويــر هــذه الشــراكات فــي بداياتــه 
المتواضعــة وتحتــاج إلــى تعميــق فــي المرحلــة المقبلــة. الهيئــات المحليــة تلعــب دوًرا 

فاعــاًل ومســانًدا فــي تحفيــز التنميــة المحليــة االقتصاديــة

وجــاء الهــدف االســتراتيجي بيئــة قانونيــة وتنظيميــة ممكنــة ومحفــزة للتنميــة االقتصادية 
والخــاص  العــام  والقطاعيــن  المحليــة  الهيئــات  بيــن  الشــراكات  بنــاء  وتعــزز  المحليــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي ليخــدم هــذا التوجــه حيــث تــم المســاهمة فــي تمويــل 
ــل 3  ــة حيــث تمــت الموافقــة علــى تموي ــات المحلي ــة فــي الهيئ ــة اقتصادي مشــاريع ريادي
مشــاريع )قلقيلــة ،بيــت فجــار، وفرخــة(. التواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي زيــادة 
التنســيق مــع الهيئــات المحليــة حيــث تــم عقــد اجتمــاع موســع خــاص لبلديــة قلقيليــةى 
ــي. إعــداد 204 خطــة  ــر الحكــم المحل ــة وواســعة وبحضــور وزي ــة فاعل بمشــاركة مجتمعي

اســتراتيجية لمجلــس قــروي و150 بلديــة.

االســتفادة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات: لقــد كان الهــدف األســاس مــن 	 
تشــكيل صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات هــو خلــق أداة تنفيذيــة وتمويليــة لترجمــة 
سياســات الــوزارة فــي الدفــع نحــو الالمركزيــة وتعزيــز القــدرة الماليــة والتمويليــة للبلديــات 
لتكــون قــادرة علــى تحســين خدماتهــا وأدائهــا. وقــد لعــب الصنــدوق دورًا مهمــًا فــي دعــم 
قــدرات الهيئــات المحليــة وتطويرهــا. وأصبحــت اآلليــة التــي اســتخدمها محــط اهتمــام 
الكثيــر مــن المؤسســات الفلســطينية والدوليــة، لمــا كان لهــا مــن إســهام فــي تحقيــق 
نتائــج حقيقيــة علــى األرض، خاصــة تلــك المتعلقــة بتوحيــد جهــود الــدول المانحــة. إال 
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أنــه لــم يتــم حتــى اآلن تفعيــل وظيفــة اإلقــراض لــدى الصنــدوق حيــث لــم يتــم وضــع أي 
سياســة واضحــة إلقــراض الهيئــات المحليــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد مصــدر دخــل مســتدام 
لتغذيــة هــذا النشــاط، وأصبــح منفــذًا للمشــاريع وقنــاة تمويليــة بــداًل مــن أن يكــون أداة 

ــة. ــات المحلي ــة للهيئ ــة المالي ــز الالمركزي لتعزي

تطويــر قــدرات وقوننــة اتحــاد الهيئــات المحليــة الفلســطينية كمكــون أســاس مــن 	 
ــم يتــم  ــه ل ــات قطــاع الحكــم المحلــي: تكــرر هــذا الهــدف فــي كافــة البرامــج إال ان مكون
تحقيــق كامــل إلمكانيــات االتحــاد كهيئــة قويــة وذات مصداقيــة تمثــل مصالــح الهيئــات 
المحليــة، علــى الرغــم مــن المبــادرات العديــدة التــي نفــذت لتعزيــز وضعــه المؤسســي 
ــر. هــذا وقــد جــرت مؤخــرًا محــاوالت جــادة  ــت إضعافــه بشــكل كبي ــه. النتيجــة كان وقدرات
إلعــادة تفعيلــه، إال أن اســتكمال وضعــه القانونــي وتحديــد دوره وعالقاتــه مــع وزارة 
الحكــم المحلــي ومــع الهيئــات المحليــة ودعمــه يظــل قضيــة رئيســية لتطويــر قطــاع 

الحكــم المحلــي
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إطـار النتائــج اإلستــراتيجــي

التدخل السياساتي: 1. إصاح الحكم المحلي وإعادة 
هيكلية الهيئات المحلية. 

2. تعزيز الامركزية في توفير الخدمات على المستوى 
المحلي، حال توفر قدرة الهيئات المحلية على ذلك.

السياسة الوطنية: تعزيز استجابة الهيئات المحلية 
للمواطن.

الموازنة/ السقف المالي: 37.995.772 مليون شيقل. الهدف اإلستراتيجي: منظومة تشريعية ومؤسساتية مالئمة 
لتنظيم وإدارة القطاع ومستجيبة للنوع االجتماعي.

المحقق

2019 

المستهدف

2019

المحقق

2018

المستهدف

2018

خط البيانات 
المرجعي وسنة 

األساس

مصادر 
المعلومات 

والتحقق

المؤشر سلسلة النتائج 
 Output, Outcome,(

)Impact

1 1 0 2

23

وزارة الحكم 
المحلي

عدد القوانين التي تم 
إصدارها والمصادقة 

عليها. 

إطار قانوني 
ومؤسساتي يضمن 

التدرج المدروس نحو 
الالمركزية ويراعي 

احتياجات النوع 
2 في مرحلة االجتماعي.

المراجعة 
قبل االقرار

2 4 4

26

عدد األنظمة التي تم 
تحديثها.

7 12 7 7

664/1994

وزارة الحكم 
المحلي

عدد التجمعات 
السكانية التي تم 

تحويلها إلى هيئات 
محلية.

الهيئات المحلية 
تشمل مناطق 

أوسع، بصالحيات 
موسعة ومنسجمة 
مع قدراتها المالية 

والمؤسسية والفنية. 
4 3 2 2

10/2016

عدد المجالس القروية 
التي تحولت إلى 

بلديات.

2 2 0 0

6/2016

عدد البلديات التي 
تحولت إلى بلديات 

كبرى أو بلديات 
مشتركة.

13 10 10 10

194

وزارة الحكم 
المحلي

عدد المخططات 
الهيكلية المكانية 

المحدثة. 

مخططات مكانية 
وتنموية محدثة 

لعدد من التجمعات 
السكانية مع التركيز 

على مناطق “ج”. 
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التدخل السياساتي: 1. إصاح الحكم المحلي وإعادة هيكلة 
الهيئات المحلية.

2. تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على 
المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وبالتركيز 

على المناطق المهمشة السيما المسماة “ج” والقدس.

السياسة الوطنية: االرتقاء بمستوى الخدمات 
للمواطنين، وتعزيز استجاية الهيئات المحلية 

للمواطنين.

الموازنة/ السقف المالي: 238,049,520 شيقل. الهدف اإلستراتيجي: تحسن األداء المؤسسي لقطاع 
الحكم المحلي( وتفعيل مواردها المادية والبشرية 

لتقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين.

المحقق

 2019

المستهدف

2019

المحقق

2018

المستهدف

2018

خط 
البيانات 

المرجعي 
وسنة 

األساس

مصادر 
المعلومات 

والتحقق

المؤشر سلسلة النتائج 
 Output, Outcome,(

)Impact

38 35 30 30 450 دورة 
تدريبية.

وزارة الحكم 
المحلي

الهيئات 
المحلية

عدد الدورات 
التدريبية 
)الداخلي 

والخارجي(.

وزارة الحكم المحلي 
تمتلك مستوى عاٍل 

من القدرات الفنية 
والبشرية.

2 2 1 1 10 وزارة الحكم 
المحلي

الهيئات 
المحلية

عدد 
الهيئات 
المحلية 

التي تمتلك 
مراكز 

خدمات 
الجمهور.

عدد الخدمات 
المقدمة 

للمواطنين.

هيئات محلية 
ومجالس خدمات 

مشتركة تمتلك 
قدرات فنية 

ومؤسساتية نموذجية 
قادرة على تنفيذ 

مشاريع تطوير خدمات 
المرافق األساسية 

في كافة المحافظات 
وتوفير الخدمات 

للمواطنين بكفاءة 
وفّعالية.

3 4 4 3 80  مركًزا 
لخدمات 
الجمهور

3 3 3 3 3 عدد البلديات 
التي تقدم 

خدمات 
الكترونية.

 51
مشروع

50 مشروع  55
مشروع

50 مشروع .30 وزارة الحكم 
المحلي

عدد المشاريع 
المنفذة في 

المناطق 
المصنفة 

“ج” والقدس 
الشرقية 

والمناطق 
المحاذية 

للجدار.

تمكين الفلسطينيين 
من االستمرار في 

الصمود في المناطق 
المصنفة »ج« 

والقدس الشرقية 
والمناطق المحاذية 

للجدار. 
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التدخل السياساتي: 1. توسيع صاحيات الهيئات 
المحلية في جباية الضرائب وإدارة الموارد 

المحلية. 

2. تطوير نظام فّعال لتحويل العائدات الضريبية 
من الهيئات المحلية وإليها.

السياسة الوطنية: تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن. 

الموازنة/ السقف المالي: 21,236,700 مليون 
شيقل.

الهدف اإلستراتيجي: الهيئات المحلية أكثر استقراًرا واستدامة من 
الناحية المالية.

المحقق

2019

المستهدف 
 2019

المحقق

2018

المستهدف

2018

خط البيانات المرجعي 
وسنة األساس

مصادر 
المعلومات 

والتحقق

المؤشر سلسلة 
النتائج 

 Output,(
 Outcome,

)Impact

% 14 % 2 % 18 % 2 % 20 وزارة الحكم 
المحلي

وزارة 
المالية

نسبة العجز 
المالي 

السنوي في 
ميزانيات 
الهيئات 
المحلية.

العجز المالي 
لدى الهيئات 

المحلية قد 
تقلص. 

% 2 -   - 5 % مياه

 % 10 - 
كهرباء

غير 
متوفر

 - 5 % مياه

 % 10 - 
كهرباء

 1,173,317,084
شيكل مياه

990,758,629 شيكل 
كهرباء

نسبة الديون 
المتراكمة 

على الهيئات 
المحلية.

 % 2 - 
مياه

 % 4 - 
كهرباء

 - 5 % مياه

 % 10 - 
كهرباء

غير 
متوفر

 - 5 % مياه

 %  10 - 
كهرباء

188,506,952شيكل 
مياه

 109,485,329.23
شيكل كهرباء

نسبة 
المديونية 

السنوية 
للهيئات 
المحلية.

% 3 % 13 غير 
متوفر

% 10 1,039,451,825 وزارة الحكم 
المحلي

وزارة 
المالية

نسبة الزيادة 
السنوية في 

اإليرادات.

هيئات محلية 
قادرة على 
االستدامة 

وزيادة 
إيرادتها.

% 3 % 10 غير 
متوفر

% 5 319,560,133 نسبة تحصيل 
إيرادات 

الضرائب 
والرسوم.

 - % 5 % 3 غير 
متوفر

% 2 139,313,704 نسبة الزيادة 
السنوية 

في الموازنة 
التطويرية. 
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التدخل السياساتي: تنمية االقتصاد المحلي.  السياسة الوطنية: تعزيز استجابة الهيئات 
المحلية للمواطن.

الموازنة/ السقف المالي: 103,187,877 مليون شيقل. الهدف اإلستراتيجي: الهيئات المحلية تلعب دوًرا 
فاعاًل في تحفيز التنمية المحلية االقتصادية.

المحقق

2019

المستهدف

2019

المحقق

2018

المستهدف

2018

خط 
البيانات 

المرجعي 
وسنة 

األساس

مصادر 
المعلومات 

والتحقق

المؤشر سلسلة النتائج 
 Output,(

 Outcome,
 )Impact

تم إعداد 
مسودة 

بالتنسيق 
مع الدائرة 

القانونية.

1

0 0 /0 وزارة 
الحكم 
المحلي

عدد القوانين 
المحفزة 

لالستثمار 
التي تم 
إصدارها 

والمصادقة 
عليها.

بيئة قانونية 
وتنظيمية ممكنة 

ومحفزة للتنمية 
االقتصادية 

المحلية وتعزز 
بناء الشراكات بين 

الهيئات المحلية 
والقطاعين 

العام والخاص 
ومؤسسات 

المجتمع المدني.
تم إعداد 
3 مسوح 
اقتصادية.

 - دليل 
إجراءات 

عمل التنمية 
االقتصادية.

0 0 0 وزارة 
الحكم 
المحلي

عدد األنظمة 
التي تم 
تحديثها 

وإصدارها.

204 مجلس 
قروي

150 بلدية
200 مجلس 

قروي

145 بلدية

 139 مجلس 
قروي

145 بلدية

 61
مجلس 

قروي

 146
بلدية.

وزارة 
الحكم 
المحلي

عدد الخطط 
االستراتيجية 

التنموية 
وخطط 
التنفيذ.

7 5 غير محدد غير محدد .1 وزارة 
الحكم 
المحلي

عدد الشراكات 
التي تم بنائها 

ألغراض 
تنموية.
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التدخل السياساتي: تنظيم انتخابات ديمقراطية ودورية على 
كافة المستويات. 

السياسة الوطنية: تجسيد الممارسة الديمقراطية في 
دولة فلسطين. 

الموازنة/ السقف المالي: 5,027,129 مليون شيقل. الهدف اإلستراتيجي: مشاركة أوسع للمواطنين 
والمواطنات في صنع القرار والرقابة على التنفيذ. 

المحقق

2019

المستهدف

2019

المحقق

2018 

المستهدف

2018

خط 
البيانات 

المرجعي 
وسنة 

األساس

2017

مصادر 
المعلومات 

والتحقق

المؤشر سلسلة النتائج 
 Output, Outcome,(

)Impact

% 5 % 5 % 5 % 5 .% 10 وزارة الحكم 
المحلي 

والهيئات 
المحلية.

عدد الشكاوى 
التي تمت 
معالجتها.

نسبة 
مشاركة 

المواطنين 
في صناعة 

القرار 
ومساءلة 

الهيئات 
المحلية. 

نسبة مشاركة 
المواطنين 

والمواطنات في 
صناعة القرار ومساءلة 

الهيئات المحلية قد 
تعزز.

106 120 115 120 .137
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رؤية قطاع الحكم المحلي

 1.4 السياسات والتوجهات القطاعية لالعوام 2020 - 2022: 
فــي ضــوء نتائــج مراجعــة الخطــة عبــر القطاعيــة الســابقة، عقــدت لجنــة التحديث لإســتراتيجية 
والسياســات  األهــداف  وتقييــم  لمناقشــة  عمــل  ورش  عــدة  المحلــي،  للحكــم  القطاعيــة 
واســتخالص  تنفيذهــا  رافقــت  التــي  والفجــوات  اإلخفاقــات  علــى  التركيــز  مــع  المتبعــة، 
العبــر والــدروس لالسترشــاد بهــا فــي بلــورة رؤيــة القطــاع وتحديــد أهدافهــا اإلســتراتيجية 
وسياســاته للفتــرة القادمــة والممتــدة مــن 2020 إلــى 2022. وقــد خلصــت لجنــة التحديــث 
الــى أن األهــداف اإلســتراتيجية والسياســات القطاعيــة يجــب أن تدعــم باالســاس التوجهــات 
الحكوميــة التــي اقرتهــا الحكومــة الثامنــة عشــر والتــي ركــزت علــى بســط الســيادة علــى االرض 
ــاء علــى  ــد.  وبن ــة بالعناقي واالنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل باالضافــة الــى خطــة التنمي
ذلــك تــم التعديــل علــى االهــداف االســتراتيجية الــواردة فــي االســتراتيجية 2017 - 2022 
انســجاما مــع المتطلبــات والتوجهــات  الجديــدة للحكومــة  ولتدعــم االولويــات الوطنيــة فمــن 
جانبهــا عملــت الــوزارة ومنــذ اللحظــه االولــى لتولــي الحكومــة الثامنــة عشــر علــى تجســيد 
التقســيم االحتاللــي لألراضــي الفلســطيينة  بالغــاء  هــذه االولويــات علــى االرض فقامــت 
واعلنــت انــه ســيتم التعامــل مــع االرض ككتلــة وامتــداد واحــد لذلــك جــاء االعــالن عــن عمــل 
المخططــات الهيكليــة لتشــمل المناطــق المهــددة مــن االحتــالل ، باالضافــة الــى اعطــاء 
االولويــة لتنفيــذ المشــاريع فــي  هــذه المناطــق ، وشــملت ايضــا خطــة لدعــم الصمــود والبنــاء 
فــي تلــك المناطــق، وتــم العمــل علــى انشــاء صنــدوق للتمكيــن ليدعــم هــذه السياســة. وقــد 
عمــدت الــوزارة ايضــا ومــن خــالل سياســاتها علــى دعــم وتحفيــز التنميــة المحليــة االقتصاديــة 
ودعمــت الميــزة النســبية لــكل هيئــة محليــة مــن خــالل التركيــز عليهــا فــي المشــاريع المقدمــة 
اولويــات  تحقيــق  فــي  مباشــرة  يصــب  مــا  وهــو  المحليــة  والهيئــات  الخــاص  القطــاع  بيــن 
الحكومــة حــول التنميــة العنقوديــة خاصــة العنقــود الزراعــي والصناعــي والســياحي ومــا رافقــه 
مــن دعــم لمأسســة التنميــة االقتصاديــة فــي الهيئــات المحليــة فــي مناطــق متنوعــة مــن 
ــر وتحســين جــودة الخدمــات  ــة . أمــا مــا يخــص تطوي ــوب الضفــة الغلربي شــمال ووســط وجن
للمواطنيــن فقــد عملــت الــوزارة ومنــذ البدايــة علــى عمــل السياســات والتشــريعات الواضحــة 
بهــذا المجــال وتعمــل مــن خــالل سياســاتها الــى العمــل علــى انتــاج الطاقــة مــن النفايــات 
الصلبــة وقــد اعــدت لذلــك خطــة تحــول مدتهــا ثــالث ســنواتـ وتعمــل ايضــا مــع اتحــاد الهيئــات 
المحليــة والــوزرات المختلفــة علــى حصــر وجدولــة  ديــون الهيئــات المحليــة والتاكــد مــن ســرعه 
ــوزارة  ــي تعمــل ال ــب المال ــة، وفــي الجان ــات المحلي ــة للهيئ التحويــالت مــن الحكومــة المركزي
فــي اطــار جهودهــا لتمكيــن الهيئــات المحليــة اداريــا وماليــا لتحســين فرصهــا فــي االســتدامة 
الماليــة علــى تحويــل موازنــة الهيئــات المحليــة مــن االســاس النقــدي الــى اســاس االســتحقاق 
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ومــا يترتــب عليــة مــن تفعيــل للمركــز المالــي للهيئــات المحليــة بشــكل اكثــر دقــة. هــذا الــى 
جانــب تعزيــز مــوارد الهيئــات المحليــة ســواء مــن خــالل ايجــاد مصــادر دخــل جديــده عــن طريــق 
ــم تكلفــة  ــة واعــادة تقيي ــرة او مــن خــالل تحســين الجباي الشــراكات مــع القطــاع الخــاص وغي
الخدمــات، ولتحســين الجــودة وتســريع تقديــم الخدمــة للمواطنيــن الــذي يعتبــر مــن األولويات 
االساســية للحكومــة الثامنــة عشــر فــأن الــوزارة وبالتعامــل مــع المؤسســات ذات االختصــاص 
ــة بشــكل  ــات االلكتروني ــى البلدي تعمــل وبجهــد فــي موضــوع تطبيــق اســتراتيجية التحــول ال
تدريجــي، وتعمــل ايضــا مــن خــالل االنظمــة والتشــريعات التــي تصدرهــا علــى تحســين وتنظيــم 

العمــل بشــكل يعكــس الحكــم الرشــيد وتفعيــل المشــاركة والمســالة المجتميعــة .

مــن خــالل مــا ســبق مــن تحليــل نالحــظ ان مــا تــم تحقيقــه حتــى اللحظــة ال يعــد كافيــا حيــث 
ان الحاجــة الــى تطويــر البيئــة القانونيــة والتشــريعية، واالســتثمار فــي تمكيــن الهيئــات المحليــة 
تلبــي  والتنظيميــة وفــق منظومــة حضريــة متكاملــة  الماليــة واالداريــة  وتطويــر قدراتهــا 
متطلبــات النمــو الســكاني والعمراتــي فــي كافــة المناطــق خاصــة تلــك المهمشــة والمهــددة 
مــن االحتــالل لتقــود التنميــة االقتصاديــة المحليــة وتحســن الخدمــات باســتمرار للمواطــن. 

لذلــك يمكــن تلخيــص ابــرز التحديــات االســتراتيجية كمــا يلــي:

ــة وبمــا . 1 ــدة السياســات الوطني ــم مــع أجن ــر القوانيــن واألنظمــة بمــا يتوائ مراجعــة وتطوي
ــة   ــات المحلي ــات للهيئ ــد مــن الصالحي ــح مزي ــة ومن يعــزز التوجهــات نحــو الالمركزي

فــي . 2 األساســية  الخدمــات  تقديــم  فــي  المحليــة  الهيئــات  فاعليــة  محدوديــة وضعــف 
حدودهــا وخصوصــًا فــي المناطــق المهــددة مــن االحتــالل  والقــدس الشــرقية والمناطــق 

المهمشــة وتلــك المحاذيــة لجــدار الفصــل والضــم العنصــري. 

ضعف البيئة المحفزة للتنمية االقتصادية المحلية المستدامة في كافة المناطق. . 3

ــة بســبب سياســات االحتــالل . 4 ضعــف االســتغالل األمثــل »االقتصــادي« للمــوارد المحلي
فــي معظــم األرض الفلســطينية الســيما فــي المناطــق المهــددة مــن االحتــالل . 

ضعــف المشــاركة و المســائلة المجتمعيــة مــن كال الجنســين والشــباب فــي قطــاع الحكــم . 5
المحلي. 

التداخل في الصالحيات ما بين العاملين األساسيين في قطاع الحكم المحلي.. 6

ضعف إدماج قضايا النوع االجتماعي في قطاع الحكم المحلي.. 7

امــا فيمــا يخــص اولويــات مواجهــة جائحــة كورونــا فــان اولويــات الهيئــات المحليــة كمــا . 8
ــد المتراجعــة بســبب  ــدة والعوائ ــج المســح فــي ضــوء المصاريــف المتزاي ظهــرت مــن نتائ
أزمــة فايــروس كوفيــد - 19، أشــارت تقريبــًا 90 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي إلــى حاجتهــا 
للدعــم المالــي لتغطيــة المصاريــف التشــغيلية وضمــان إســتمرارية العمــل، الحفــاظ علــى 
تقديــم الخدمــات وتلبيــة إحتياجــات المجتمعــات. أكثــر من 87 % من هيئــات الحكم المحلي 
أشــارت كذلــك إلــى الحاجــة للمســاعدات العينيــة علــى شــكل معــدات الحمايــة الشــخصية 
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لضمــان ســالمة وصحــة الموظفيــن والمجتمعــات المحليــة، فــي حيــن أشــارت 83 % اخــرى 
مــن هيئــات الحكــم المحلــي عبــرت عــن الحاجــة للدعــم )بمــا فــي ذلــك المعــدات( لضمــان 
تعقيــٍم كاٍف لجميــع المرافــق واألماكــن العامــة. وكذلــك، أعطــى مــا يقــارب نصــف هيئــات 
الحكــم المحلــي المســتجيبة )44 %( األولويــة للحاجــة للدعــم لتعزيــز وتســهيل الجهــود 
المحليــة فــي إدارة األزمــة. يشــمل ذلــك -  وليــس حصــرًا علــى -  الدعــم المالــي، الفنــي و/
أو اللوجســتي للجــان الطــوارئ المحليــة، الدعــم لتعزيــز قــدرات تخطيــط الطــوارئ لــدى 
هيئــات الحكــم المحلــي، وكذلــك المســاعدة لتمكيــن تعديــل طــرق هيئــات الحكــم المحلــي 

فــي تقديــم الخدمــات -  بمــا فــي ذلــك الخدمــات اإللكترونيــة.

فــي ضــوء مــا ســبق، هنالــك حاجــة إلجــراءات عاجلــة لدعــم هيئــات الحكــم المحلــي التــي 
أجــل ضمــان  مــن  فــي موازناتهــا،  العجــز  ولتغطيــة  وإزدادت مصاريفهــا  تراجعــت عوائدهــا 
إســتدامتها الماليــة والتشــغيلية وتعزيــز قدرتهــا علــى ضمــان إســتمرارية تقديــم الخدمــات 
األساســية للمجتمعــات المحليــة. كذلــك، فقــد أشــارت 23 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي إلــى 
ــم الخدمــات األساســية، وأشــارت  المعــدات والمــواد لإســتمرار فــي تقديــم وتحســين تقدي
18 % مــن هيئــات الحكــم المحلــي إلــى الحاجــة للدعــم لتصميــم وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة 
وطــوارئ. بالنســبة للدعــم المطلــوب مــن العبــي الحكــم المحلــي، يشــمل ذلــك وزارة الحكــم 
المحلــي، صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة واإلتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة، 
فقــد ذكــرت العديــد مــن هيئــات الحكــم المحلــي أولويــات مشــابهة ضمــن أولويــات هيئــات 
ــي لدعــم  ــي الحكــم المحل ــات مــن العب ــك الهيئ ــي تشــير لمــا تتوقعــه تل ــي، الت الحكــم المحل

ــة إحتياجاتهــا الناشــئة كمــا ورد أعــاله.  ــي لتلبي ــات الحكــم المحل هيئ

2.4 رؤية قطاع الحكم المحلي
تــم االتفــاق علــى إبقــاء الرؤيــة الســابقة بحكــم اســتمرار توافقهــا مــع واقــع قطــاع الحكــم 
المحلــي وكذلــك مــع األجنــدة الوطنيــة للحكومــة الفلســطينية، بحيــث تكــون الرؤيــة الناظمــة 

لعمــل القطــاع فــي المرحلــة القادمــة كالتالــي:

“حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة”

رسالة وزارة الحكم المحلي
“وزارة رائــدة تعمــل علــى بنــاء قــدرات الهيئــات المحليــة وتنميــة مواردهــا لتصبــح اكثــر قــدرة 

علــى تحقيــق رفاهيــة  مواطنيهــا فــي إطــار حكــم محلــي رشــيد”
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األهداف االستراتيجية القطاعية لقطاع الحكم المحلي
نتيجــة لمراجعــة االهــداف االســتراتيجية واجنــدة السياســات الوطنيــة ووتقييــم نتائــج تحقيــق 
االســتراتيجية  االهــداف  تعديــل  الضــروري  مــن  كان  فقــد  النصفيــة(  )المراجعــة  االهــداف 
لتتــواءم مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة بشــكل افضــل نتيجــة التغيــرات فــي االجنــدة الناتجــة 
اخــرى،  جهــة  مــن  بواقعيــة  النتائــج  ولتحقيــق  جهــة،  الجديدةمــن  الحكومــة  توجهــات  عــن 

وبالتالــي تــم تحديــد خمســة أهــداف اســتراتيجية للقطــاع كمــا يلــي:

تطوير إطار تشريعي ومؤسساتي عصري وحديث.. 1
تمكين الهيئات المحلية لتكون أكثر استدامة واستقرارًا من الناحية المالية.. 2
منظومــة حضريــة متكاملــة مســتجيبة لمتطلبــات النمــو العمرانــي وقــادرة علــى مواجهــة . 3

التحديــات السياســية.
الهيئات المحلية تلعب دورًا محفزًا ومساندُا في تحفيز التنمية االقتصادية المحلية . 4
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. 5





القسم الخامس

االهداف االستراتجية والنتائج
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االهداف االستراتجية والنتائج

ســيتناول هــذا الجــزء مــن تحديــث اإلســتراتيجية األهــداف اإلســتراتيجية المعدلــة والنتائــج، 
 2019 العــام  إلــى  باإلســتناد   2020،2021،2022 لألعــوام  واإلســتهدافات  والمؤشــرات، 

كخــط أســاس.

الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: تطوير إطار تشريعي ومؤسساتي عصري وحديث.

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022
إطار قانوني 

ومؤسساتي يضمن 
التدرج المدروس نحو 

الالمركزية ويراعي 
احتياجات النوع 

االجتماعي

عدد القوانين التي تم 
إصدارها والمصادقة 

عليها. 

26132

عدد األنظمة التي تم 
تحديثها.

32221

الهيئات المحلية 
تشمل مناطق أوسع، 

بصالحيات موسعة 
ومنسجمة مع قدراتها 

المالية والمؤسسية 
والفنية.

عدد التجمعات السكانية 
التي تم تحويلها إلى 

هيئات محلية.

683141510

عدد المجالس القروية 
التي تحولت إلى بلديات.

15233

عدد البلديات التي 
تحولت إلى بلديات كبرى 

أو بلديات مشتركة

8225

العالقة المؤسساتية 
والقانونية ما بين شركاء 

القطاع نظمت 

درجة رضا شركاء القطاع 
عن مستوى الشراكة 

)مسح كل سنتين(

ال يوجد قيمة 
لخط االساس

تحدد القيم 
بعد تحديد خط 

االساس

قدرات الهيئات المحلية 
على ادارة االزمات 

واالستجابة المنسقة 
لالزمات على المستوى 

المركزي تحسنت

درجة رضا شركاء القطاع 
عن مستوى التنسيق 

والتعاون بين الشركاء في 
ادارة ازمة جائحة كورونا

الموارد البشرية 
والقدرات الفنية في 
وزارة الحكم المحلي  

مدربة ومؤهلة 

عدد الدورات التدريبية 
)الداخلي والخارجي( 

450 دورة 
تدريبية

404550

مستوى التحسن في 
االداء لدى المشاركين من 

وجهة نظر مدرائهم

ال يوجد خط 
اساس

على االقل 80 % 
من المدراء 

يؤكدون تحسن 
االداء

على االقل 80 % 
من المدراء 

يؤكدون تحسن 
االداء

على االقل 80 % 
من المدراء 

يؤكدون تحسن 
االداء

القسم الخامس
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الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثاني: تمكين الهيئات المحلية لتكون أكثر استدامة واستقرارًا من الناحية المالية.
استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

هيئات محلية ومجالس 
خدمات مشتركة 

تمتلك قدرات فنية 
ومؤسساتية نموذجية 

قادرة على تنفيذ 
مشاريع تطوير خدمات 

المرافق األساسية 
في كافة المحافظات 

وتوفير الخدمات 
للمواطنين بكفاءة 

وفّعالية.

الزيادة في نسبة رضا 
المواطنين عن المشاريع 

والخدمات المقدمة 
)مرة كل سنتين(

تحديد  ال يوجد خط اساس
خط 

االساس

5 %  عن قيمة خط 
االساس

موازنات هيئات الحكم 
المحلي الطالق جهود 

التعافي للمجتمعات 
المتأثرة بالجائحة 

توفرت

نسبة توفر الموازنات 
الفعلية من الموازنات 

المطلوبة

العجز الناجم عن 
المصاريف التشغيلية 

لمواجهة جائحة كورونا 
انخفض

نسبة االنخفاض في 
العجز

االموقف المالي 
للهيئات المحلية تحسن 

نسبة العجز المالي 
السنوي في ميزانيات 

الهيئات المحلية.

% 24.% 2% 2% 4

نسبة انخفاض الديون 
المتراكمة على الهيئات 

المحلية

 990,758,629
شيكل مياه

1,173,084 شيكل 
كهرباء

% 5

% 10

% 5

% 10

% 5

% 10

نسبة انخفاض المديونية 
السنوية للهيئات 

المحلية

188,506,952شيكل 
مياه

 109,485,329.23
شيكل كهرباء

% 5

% 10

% 5

% 10

% 5

% 10

قدرة الهيئات المحلية 
على االستدامة وزيادة 

إيرادتها تحسنت.

نسبة الزيادة السنوية 
في اإليرادات.

1,039,451,825% 15% 17% 20

نسبة تحصيل إيرادات 
الضرائب والرسوم.

319,560,133% 15% 20% 25

نسبة الزيادة السنوية 
في الموازنة التطويرية

139,313,704% 5% 7% 10
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الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثالث: منظومة حضرية متكاملة مستجيبة لمتطلبات النمو العمراني وقادرة على 

مواجهة التحديات السياسية.

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

مخططات مكانية 
وتنموية محدثة لكافة 

التجمعات السكانية 
وعلى كافة المستويات 

)وطني، إقليمي، 
ومحلي( تضمن 

االستخدام األمثل 

عدد المخططات 
الهيكلية المكانية 

المحدثة. 

234202020

االستخدام االمثل 
لألراضي والتواصل 

والتكامل الجغرافي 
والتنموي في جميع 

أرجاء الوطن يستجيب 
مع االحتياجات 

المستجدة ودون 
المساس بحقوق 
وتطلعات األجيال 

القادمة.

نسبة المخططات 
المكانية التي تستجيب 

لالستخدام االمثل 
والتكامل الجغرافي

ال يوجد 
خط اساس 

للمؤشر

تحدد 
االستهدافات 
للمؤشر الحقا 

درجة رضا المواطنين عن 
مدى االستخدام االمثل 

والتكامل الجغرافي

ال يوجد 
خط اساس 

للمؤشر

تحدد 
االستهدافات 
للمؤشر الحقا 

صمود المواطنين 
في القدس الشرقية 
والمناطق االمهددة 

من االحتالل والمحاذية 
للجدار تعزز.

عدد المشاريع المنفذة 
في المناطق المصنفة 
“ج” والقدس الشرقية 

والمناطق المحاذية 
للجدار.

80 مشروع70 مشروع65 مشروع. 30

صمود المواطنين في 
المناطق المستهدفة 

بالضم تعزز.

عدد المشاريع المنفذة 
المستهدفة بالضم.

موازنات دعم مشاريع 
الهيئات المحلية في 

المناطق المستهدفة 
بالضم قد رصدت 

حجم الموازنات 
المرصودة للمشاريع في 

المناطق المستهدفة 
بالضم
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الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الرابع: الهيئات المحلية تلعب دورًا محفزًا ومساندًا في تحفيز التنمية االقتصادية 

المحلية.

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

خطط التنمية 
االقتصادية المحلية 
المبنية على تحديد 

الميزة التنافسية تم 
تطويرها وتحديثها

عدد الهيئات المحلية 
التي لديها خطط شاملة 

ومحدثة لتنمية االقتصاد 
المحلي.

15254575

التنمية االقتصادية 
المحلية تم مأسستها 

في الهيئات المحلية

عدد الهيئات المحلية 
التي تعكس  وظيفة 

التنمية االقتصادية 
المحلية في هيكليتها

15254575

مشاريع مشتركة 
بين الهيئات المحلية 

والقطاع الخاص والعام 
ومؤسسات المجتمع 

المدني تم انشائها

عدد المشاريع 
االقتصادية المشتركة

عدد المشاريع 
االقتصادية المشتركة 

في المناطق 
المستهدفة بالضم

351020

درجة رضا المستثمرين 
عن البيئة الجاذبة 

الستثمار  في مشاريع 
التنمية االقتصادية 

المحلية

ال يوجد -  
بحاجة الى 

عمل

10 % ارتفاع عن 
نتائج قيمة خط 

االساس
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الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الخامس: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

هيئات محلية ومجالس 
خدمات مشتركة 

تمتلك قدرات فنية 
ومؤسساتية نموذجية 

قادرة على تنفيذ 
مشاريع تطوير خدمات 

المرافق األساسية 
في كافة المحافظات 

وتوفير الخدمات 
للمواطنين بكفاءة 

وفّعالية.

درجة رضا المواطنين 
عن الخدمات المقدمة 

)مسح كل سنتين(

مسح لخط ال يوجد
االساس

زيادة 5 % 
عن نتائج خط 

االساس

مشاركة المواطنين 
والمواطنات في صناعة 
القرار ومساءلة الهيئات 

المحلية قد تعززت.

نسبة مشاركة 
المواطنين في صناعة 

القرار ومساءلة الهيئات 
المحلية

% 10

% 100

% 5

اكثر من 100 %

% 5

اكثر من 100 %

% 5

اكثر من 100 %

الزيادة في نسبة عضوية 
النساء في المجالس 
البلدية حسب ما نص 

عليه القانون

اكثر من 100 %اكثر من 100 %اكثر من 100 100% %

الزيادة في مشاركة 
الشباب في التخطيط 

التنموي ومساءلة 
هيئاتهم المحلية

+5 % عن قيمة ال يوجد
خط االساس

+10 % عن 
قيمة خط 

االساس

سرعة االستجابة 
لدى الهيئات المحلية 

لمتطلبات المجتمعات 
الناشئة والطارئة 

في مواجهة الجائحة 
تحسنت   

درجة رضا المواطنين من 
خدمات الهيئات المحلية 

تلبية الحتياجاتهم 
الناشئة والطارئة في 

مواجهة الجائحة

األداء التشغيلي 
للهيئات المحلية في 
تقديم الخدمات ذات 

الجودة للمواطنين 
تحسن.

الزيادة السنوية في عدد 
الهيئات المحلية التي 
تمتلك مراكز خدمات 

الجمهور.

8791113
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الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الخامس: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

الزيادة في عدد البلديات 
التي تقدم خدمات 

الكترونية

5125

درجة رضا المواطنين عن 
الخدمات المقدمة )كل 

سنتين مرة(

مسح لخط ال يوجد
االساس

زيادة 5 % 
عن نتائج خط 

االساس





القسم السادس

االهداف االستراتيجية وصلتها باجندة السياسات الوطنية 
وغايات التنمية المستدامة



االستراتيجية القطاعية للحكم المحلي62

االهداف االستراتيجية وصلتها باجندة السياسات 
الوطنية وغايات التنمية المستدامة

القسم السادس

ويعــرض هــذا القســم مــن الوثيقــة ارتبــاط االهــداف االســتراتيجية باجنــدة السياســات الوطنيــة 
وكذلــك غايــات التنميــة المســتدامة. حيــث تــم ربــط كل هــدف اســتلراتيجي مــن االهــداف 
الخمســة بمــا يســاهم بتحقيــق السياســات الوطنيــة ذات العالقــة منالتنمويــة المســتدامة 

مــن جهــة وكذلــك مســاهمته لتحقيــق الغايــات جهــة اخــرى.

االهداف االستراتيجية والنتائج
الجدول أ: األهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة السياسات اسم الهدف االستراتيجي الرقم
الوطنية ذو العاقة 

هدف التنمية المستدامة ذو العاقة

تطوير إطار تشريعي 1
ومؤسساتي عصري وحديث.

تنظيم انتخابات ديمقراطية ودورية على 
المستويات كافة

إصالح قطاع الحكم المحلي وإعادة هيكلة 
الهيئات المحلية. 

تعزيز الالمركزية في توفير الخدمات على 
المستوى المحلي، حال توفر القدرة لدى 

الهيئات المحلية على ذلك.
ضمان السلم األهلي واألمن العام.

تعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة 
وعدم التمييز في فلسطين، وصون 

الحقوق والحريات األساسية للمواطنين.
مأسسة التزام المؤسسات الحكومية 
بمدونة السلوك الوظيفي؛ ومكافحة 

الفساد.
إدماج النوع االجتماعي في سياسات 

الحكومة وبرامجها وموازنتها
إزالة كافة العوائق التي تحول دون 

المشاركة الكاملة للنساء في التنمية 
المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة 
للمساءلة على جميع على المستويات 

.)16.6(

ضمان اتحاذ القرارات على نحو مستجيب 
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي 

وتمثيلي على جميع المستويات )16.7(.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء 
والفتيات في كل مكان)5.1(.

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لالنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة 

من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين 
الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على 

جميع المستويات )5.9(

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام 
المساواة في النتائج )10.3(

تعزيز اتساق السياسات من اجل تحقيق 
التنمية المستدامة )17.5.2(

تمكين الهيئات المحلية 2
لتكون أكثر استدامة 

واستقرارًا من الناحية المالية.

توسيع صالحيات الهيئات المحلية في 
جباية الضرائب والرسوم وإدارة الموارد 

المحلية.

تطوير نظام فّعال لتحويل العائدات 
الضريبية إلى الهيئات المحلية.

تعزيز إدارة المال العام وضمان االستدامة 
المالية.

تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة 
المدنية وإدارتها بفعالية

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة 
للمساءلة في جميع المستويات )16.6(.
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الجدول أ: األهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة السياسات اسم الهدف االستراتيجي الرقم
الوطنية ذو العاقة 

هدف التنمية المستدامة ذو العاقة

منظومة حضرية متكاملة 3
مستجيبة لمتطلبات النمو 

العمراني وقادرة على مواجهة 
التحديات السياسية.

اإلدارة الشاملة والفعالة لألراضي 
واالستخدام األمثل لألراضي.

مجتمع قادر على الصمود

تطوير استراتيجية تحسن الخدمات المقدمة 
للمواطنن على المستويات المختلفة 

وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وبالتركيز 
على المناطق المهمشة ال سيما المهددة 

من االحتالل والقدس الشرقية.

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع 
والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدرة 

المستوطنات البشرية في جميع البلدان على 
نحو قائم على الشراكة ومتكامل ومستدام، 

بحلو عام 2030  )11.3(.
تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل 

تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، 
لتحسين قدراتها قدراتها في مجال تحصيل 

وغيره من اإليرادات )17.1.1(.
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية 

على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات 
المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، 

وتوسيع نطاقها)10.8(.
تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية 

والتدفقات المالية، بما في ذلك االستثمار 
األجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة 

إليها وال سسما أقل البلدان نموًا في الدول 
اإلفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

والبلدان النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، 
وفقًا لخططها وبرامجها الوطنيىة )10.9(.

قامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة 
ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك 
البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم 

التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز 
على تيسير ُسُبل وصول الجميع إليها بتكلفة 

ميسورة وعلى قدم المساواة )9.1(
ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات 

أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، 
ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام   

.)11.1( 2030
دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق 
المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، 

من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية 
واإلقليمية )11.8(

العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة 
كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية 
التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة 
من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في 
استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ 

والتكيف معه، والقدرة على الصمود في 
مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية 

لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما 
يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر 

الكوارث للفترة 2015 - 2030 )11.9(
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الجدول أ: األهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة السياسات اسم الهدف االستراتيجي الرقم
الوطنية ذو العاقة 

هدف التنمية المستدامة ذو العاقة

الهيئات المحلية تلعب دورًا 4
محفزًا ومساندًا في تحفيز 

التنمية االقتصادية المحلية.

تنمية االقتصاد المحلي

توفير بيئة استثمارية مالئمة

تطوير ورفع مستوى التنمية االقتصادية 
المحلية، بالتركيز على قطاع الصناعة 

،اإلنشاءات، السياحة، الزراعة، والطاقة، 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع 
العام والخاص وشراكات امجتمع المدني 

الفعالة، باالستفادة من الخبرات المكتسبة 
من الشراكات ومن استراتيجتها لتعبئة الموارد 

.)17.6.2(

تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات 
بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، 

مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة 
اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية 

النظيفة النظيفة والسليمة بيئيًا، ومع قيام 
جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقًا لقدراتها 

.)9.4(

تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية 
على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات 

المصرفية والتأمين والخدمات المالية 
للجميع، وتوسيع نطاقها )8.10(.

تحسين جودة الخدمات 5
المقدمة للمواطنين.

إطالق بوابة الحكومة اإللكترونية وتوفير 
الخدمات األساسية للمواطنين من خاللها 

تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم 
الخدمات مع المنظمات غير الحكومية 

والقطاع الخاص

تعزيز الالمركزية في توفير الخدمات على 
المستوى المحلي حال توفر القدرة لدى 

الهيئات المحلية على ذلك.

تطوير استراتيجية تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين على المستويات 

المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، 
وبالتركيز على المناطق المهمشة ال سيما 

في المناطق والمهددة من االحتالل.

إدماج النوع االجتماعي في سياسات قطاع 
الحكم المحلي وبرامجه وموازنته.

شبابنا، مستقبلنا

تمكين الشباب في دولة فلسطين 
وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة في الحياة 

العامة وبناء الدولة.

تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة 
المدنية وإدارتها بفعالية

التوسع في إدارة النفايات الصلبة وإعادة 
تدويرها

واستخدامها 

ضمان اتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي 
)6(

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة 
على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 

والمستدامة )7(



القسم السابع

برامج الموازنة 
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برامج الموازنة 

الغــرض مــن هــذا الجــدول هــو عــرض لبرامــج الموازنــة المندرجــة تحــت كل هــدف اســتراتيجي 
مــن أجــل تحقيــق نتائــج األهــداف االســتراتيجية. وينبغــي اســتكمال هــذا الجــدول لــكل هــدف 

مــن األهــداف االســتراتيجية للقطــاع. 

ــا  ــات الطارئــة كمــا ورد فــي النتائــج الخاصــة بجائحــة كورون الرجــاء اضافــة برامــج دعــم الموازن
والضــم  والمظللــة باالصفــر اعــاله )ص42 - ص 45(

اسم برنامج رقم برنامج الموازنة
الموازنة 

غايات سياسة برنامج 
الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )1(: تطوير إطار تشريعي ومؤسساتي قوي وعصري وحديث.

الرجاء ادخال رقم 
برنامج الموازنة هنا

 البرنامج 
االداري

الوصول الى قطاع حكم 
محلي عصري ومتميز وذا 

نزعة المركزية مستجيبة 
للنوع االجتماعي وذا 

خدمات مستدامة وكفؤة 
وفعالية لجمهوره من 

خالل وزارة ذات قوانين 
عصرية واجراءات ادارية 

متكاملة

ادارة الوزارة لتعمل 
وفق االجراءات المتبعة 

والمعمول بها

اطار قانوني 
عصري موحد 

ويضمن 
الالمركزية 

ويراعي 
قضايا النوع 

االجتماعي

الحكم المحلي

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

الرجاء اضافة 
معلومات حول 

البرامج المشتركة 
مع المؤسسات 

الحكومية او توضيح 
انها غير متوفرة 

القسم السابع



67 االستراتيجية القطاعية للحكم المحلي

اسم برنامج رقم برنامج الموازنة
الموازنة 

غايات سياسة برنامج 
الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )2(: تمكين الهيئات المحلية لتكون أكثر استدامة واستقرارًا من الناحية المالية.

الرجاء ادخال رقم 
برنامج الموازنة هنا

برنامج دعم 
الهيئات 
المحلية

بناء قدرات الهيئات 
المحلية وتنمية مواردها 

البشرية وتحسين 
الخدمات المقدمة 

للمواطنين في الهيئات 
المحلية وتعزيز الموارد 
المالية الذاتية للهيئات 

المحلية

بناء قدرات الهيئات 
المحلية وتنمية 
مواردها البشرية

تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين 
في الهيئات المحلية

تعزيز مفهوم التنيمة 
المستدامة

العجز المالي 
لدى الهيئات 

المحلية تقلص.

هيئات محلية 
قادرة على 
االستدامة 

وزيادة اراداتها

الحكم المحلي

صندوق تطوير 
واقراض 
البلديات

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع   الرجاء اضافة معلومات حول البرامج المشتركة مع 
المؤسسات الحكومية او توضيح انها غير متوفرة
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اسم برنامج رقم برنامج الموازنة
الموازنة 

غايات سياسة برنامج 
الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )3(: منظومة حضرية متكاملة مستجيبة لمتطلبات النمو العمراني وقادرة على مواجهة 
التحديات السياسية.

الرجاء ادخال رقم 
برنامج الموازنة هنا

برنامج 
تطوير البيئة 

العمرانية

انجاز مخططات هيكلية 
) استعماالت االراضي 

والتصوير الجوي 
للتجمعات السكانية ( 
وعمل خطط تنموية 
للتجمعات الصغيرة 

والمساهمة في وضع 
سياسات عمرانية في 
مجال االسكان والبنى 

التحتية وادلة عمل 
متخصصة ومعايير 

تنظيميةودعم وتحديث 
وانجاز خطط تنموية 
اقليمية واستكمال 

تطوير برامج ) جي. اي. 
اس (

الخطط التنموية 
للتجمعات الصغيرة

مأسسة اعمال 
التخطيط التنموي في 

الهيئات المحلية

المساهمة في وضع 
سياسات عمرانية في 
مجال االسكان والبنية 

التحتية

دعم وتحديث وانجاز 
خطط تنموية اقليمية

استكمال وتطوير 
برنامج ال جي اي اس

مخططات 
مكانية تنموية 
محدثة لكافة 

التجمعات 
السكانية 

تشمل جميع 
االالاضي 

الفلسطينية 
وعلى كافة 
المستويات 

)وطني، ا

قليمي، 
محلي(

الحكم المحلي

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  الرجاء اضافة معلومات حول البرامج المشتركة مع 

المؤسسات الحكومية او توضيح انها غير متوفرة
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اسم برنامج رقم برنامج الموازنة
الموازنة 

غايات سياسة برنامج 
الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )4(: الهيئات المحلية تلعب دورًا محفزًا ومساندًا في تحفيز التنمية االقتصادية المحلية.

الرجاء ادخال رقم 
برنامج الموازنة هنا

 برنامج دعم 
الهيئات 
المحلية

بناء قدرات الهيئات 
المحلية وتنمية مواردها 

البشرية وتحسين 
الخدمات المقدمة 

للمواطنين في الهيئات 
المحلية وتعزيز الموارد 
المالية الذاتية للهيئات 

المحلية

بناء قدرات الهيئات 
المحلية وتنمية 
مواردها البشرية

تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين 
في الهيئات المحلية

تعزيز مفهوم التنيمة 
المستدامة

 تعزيز صمود 
المواطنين وتثبيتهم 

في اراضيهم في 
المناطق المهمشة 

والمهددة من 
االحتالل

بيئة قانونية 
محفزة للتنمية 
المحلية وتعزز 
بناء الشراكات 

بين الهيئات 
المحلية 

والقطاع 
الخاص 

واالهلي 
والمجتمع 

المدني.

مخططات 
مكانية شاملة 

للمناطق 
المهددة من 

االحتالل

صندوق دعم 
وتمكين فاعل 

وقوي

الحكم المحلي

الشركاء 
الدوليين

صندوق تطوير 
واقراض 
البلديات



االستراتيجية القطاعية للحكم المحلي70

اسم برنامج رقم برنامج الموازنة
الموازنة 

غايات سياسة برنامج 
الموازنة 

أهداف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  الرجاء اضافة معلومات حول البرامج المشتركة مع 

المؤسسات الحكومية او توضيح انها غير متوفرة
الهدف االستراتيجي: )5(:  تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

. الرجاء ادخال رقم 
برنامج الموازنة هنا

برنامج دعم 
الهيئات 
المحلية

بناء قدرات الهيئات 
المحلية وتنمية مواردها 

البشرية وتحسين 
الخدمات المقدمة 

للمواطنين في الهيئات 
المحلية وتعزيز الموارد 
المالية الذاتية للهيئات 

المحلية

بناء قدرات الهيئات 
المحلية وتنمية 
مواردها البشرية

تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين 
في الهيئات المحلية

تعزيز مفهوم التنيمة 
المستدامة

هيئات محلية 
ومجالس 

خدمات 
مشتركة تمتلك 

قدرات فنية 
ومؤسساستية 
نموذجية قادرة 

على تنفيذ 
المشاريع 

وتقديم 
خدماتها 

يضمن الجودة 
والعدالة 

الحكم المحلي

صندوق تطوير 
واقراض 
البلديات

الشركاء 
الدوليين

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  الرجاء اضافة معلومات حول البرامج المشتركة مع 

المؤسسات الحكومية او توضيح انها غير متوفرة
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جدول : الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2020 - 2022   

ماحظات202020212022االجهة

حكومة 

موازنة المؤسسة 
القائدة للقطاع

187,181,829161,897,284166,754,202

موازنة المؤسسات 
الحكومية الشريكة في 

القطاع 

العديد من مشاريع الدول 16،450،000 22،210،00052،475،000الدول المانحة
المانحة مقدمة كمجموع 

كلي عن عدة سنوات لذلك 
لم نستطيع التخصيص حيث 

يتم التخصيص سنويا.تم 
احتساب المعدل السنوي 

وتحويل المبالغ الى الشيكل 
حسب سعر الصرف 3.8 

لليورو و3.5 للدوالر

عبر حساب الموازنة 
الموحد 

صندوق تطوير واقراض 
البلديات

مؤسسات األمم 
المتحدة 

مؤسسات مجتمع 
مدني محلي 

مؤسسات مجتمع 
مدني دولي 

القطاع الخاص

183204202 ش.ج214372284 ش.ج209391829 ش.جالمجاميع: 




