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 : نبذة حول القطاع -2

 

من األنظمة والقوانين واألوامر ية قاسنفسيا أمام تركة السمطة ، وجدت 4331السمطة الوطنية الفمسطينية عام قدوم منذ 
( 4331لسنة  4الذي حمل رقم القرار )ما حدى بالقرار األول المحمي، مستوى الذلك  بما فيفي جميع المجاالت العسكرية 

ل اإلحتال العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبلفي حينو ان يقضي باستمرار الوطنية رئيس السمطة ل
ذه بين ىوكان من  .خصوصًا بعد تشكيل المجمس التشريعيبيذا الشأن وتبع ذلك صدور الكثير من القوانين ، حتى يتم توحيدىا

وعّبرت ىذه القوانين عن رغبة . 4331، وقانون االنتخابات المحمية سنة 4331لسنة  4رقم  القوانين قانون الييئات المحمية
في عيد السمطة شيد قطاع الحكم المحمي  نشاء ىيئات محمية جديدة حيثرافق ذلك إو م حكم محمي حديث انحو نظبالتحول 

بمدية  12بمدية بعد ان كان عددىا قبل إنشاء السمطة الفمسطينية  431بمغ عدد البمديات فالوطنية الفمسطينية توسعا كميا كبيرا 
وبخصوص عدد . ة العظمى من التجمعات السكانية، تغطي الغالبي1003في نياية  123ويبمغ مجموع الييئات المحمية . فقط

مميون  21و 4312مميون دوالر عام  5من ات البمديات إيرادزادت ا كم. الف موظف 41الموظفين في الييئات المحمية فبمغ 
. مميون دوالر 211 1001، وبمغت االيرادات في عام 4332مميون دوالر عام  422، إلى أن وصل 4330دوالر عام 
   .مميون دوالر 111بمميار و  1002يرادات في عام وقدرت اال

في  بدمج عدد من التجمعات الصغيرةمنذ تأسيسيا وزارة الحكم المحمي قامت زيادة عدد البمديات والمجالس القروية ضافة الى إ
س عدد من ىذه المجال ت، بحيث ضم"مجالس الخدمات والتخطيط اإلقميمي المشتركة"بتشكيل أيضا ، وقامت تجمعات أكبر

، والتي تشترك في عالقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متشابية، وذلك سعيًا االييئات المحمية القريبة جغرافيا من بعضيا بعض
كما ساىمت وزارة الحكم المحمي بإيجاد مجالس خدمات  .واحدة في المستقبلإلى تطوير ىذه المجالس المشتركة لتصبح بمدية 

مثل التخمص من  مجالس لخدمة واحدةمجمس خدمات مشتركة، منيا  21 حيث يوجد اليوميفية، مشتركة في المناطق الر 
  .تشمل التخطيط والتطوير متعددة األغراض ومنيا النفايات الصمبة وصيانة شبكات المياه

ة قطاع الحكم ودمقرطة إدار ، وحجم الموازنات المخصصة، ىذا التطور الكمي لم يواكبو تطوير نوعي في نمط اإلدارةلكن، 
من حيث توسيع الصالحيات وتنويع التمثيل السياسي واالجتماعي في ىيئاتو بحيث بقيت الصالحيات التي  واإلداريالمحمي 

تتمتع بيا الييئات المحمية بموجب القانون ىي صالحيات محدودة، وبالرجوع إلى القانون يتبين أن ىذه السمطات محصورة بشكل 
واألسواق العامة والنقل والمرور والمتنزىات، وال تتمتع الييئات المحمية بصالحيات فعمية في مجال أساسي في تنظيم البناء 

 4331لسنة ( 4)التعميم والشؤون االجتماعية أو الخدمات الصحية، وفضال عن الصالحيات اإلدارية المحدودة فان القانون رقم 
 . اإلدارة المحميةالمطموبة لنظم من االستقاللية الالزم يامش ال تيحال ي

 واقع القطاع 

اآلن عمى الييئات المحمية، ومجالس الخدمات المشتركة والتخطيط والتنمية، حتى  واإلداري تعريف نظام الحكم المحميقتصر ي
حاد ات، و لمحافظوناك المحميالمستوى دورا رئيسيا في تمعب ىنالك جيات أخرى رغم ان ووزارة الحكم المحمي، بما فييا المديريات 



والوزارات المركزية التي تقدم خدمات أساسية عمى المستوى المحمي، مثل تطوير البمديات وصندوق الييئات المحمية الفمسطينية، 
لى جانب إشكالية التعريف ما زال  .، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاصواألمن الصحة والتعميم وا 

قد تم تحديد ىذه و . وأدائيا، فياوظائو تنظيميا ىيكميا، و ، عمى صعد شتىأخرى إشكاليات  واجويداري واإل قطاع الحكم المحمي
المكونات ان طاال مذلوا ،5002المحّدث عام  يتقرير التشخيصالوفي ا 5002 وخطة العمل يتقرير التشخيصالفي اإلشكاليات 

 . والمحافظات ،الييئات المحمية و  المحمية الفمسطينية،ييئات ال اتحادوزارة الحكم المحمي، و : األربعة ليذا القطاع

لغرض تحميل واقع القطاع من جميع زواياه ال بد من الوقوف عمى عدد من القضايا ذات األىمية والتي بمجموعيا تشّكل و 
 : المشيد الحالي لقطاع الحكم المحمي واإلداري وىذه القضايا ىي

  السياق العام 
محدودة بسبب استمرار االحتالل سيادة سمطة ذات في فمسطين حاليا في إطار  واإلداري المحمي قطاع الحكمتعمل مؤسسات  

جدول ، وخاصة أنو ال يوجد الشكل النيائي وما ستكون عميو سمطة الدولة الفمسطينية ليس واضحا، وىذا يعني ان اإلسرائيمي
راتيجيات تطوير مؤسسات القطاع والنيوض بو بشكل ا األمر، ما ينعكس سمبا عمى رؤية وخطط واستزمني محدد لتسوية ىذ

 . رتيب ومنظم

 واإلداري  أدوار وميام مؤسسات الحكم المحمي 
الوزراء  مجمس والتي أقرىا 2013الفمسطينية  والتنمية اإلصالح وخطة 1044 -1002 في خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية

التزاميا بتقريب الحكومة عن السمطة الوطنية الفمسطينية افصحت ،  2009 آب 17 الموافق االثنين يوم عقدت التي جمستو في
من الشعب من خالل التحقق من كون الحكومة المحمية متمكنة وعرضة لممساءلة عمى حد سواء، و ذلك عن طريق إعطاء قدر 

لي ىو أمر أساسي لتحقيق أن مقدارا أكبر من االستقالل اإلداري والماتان الخطارتأت وبشكل خاص، . أكبر من الالمركزية
مساءلة الحكومة المحمية إن برنامج . إمكانات حكومة محمية تكون أكثر استجابة الحتياجات المواطنين بطريقة مسؤولة ماليا

(ALG  ) يشمل التزاما بوضع إطار عمل لمسياسات التي تشجع والذي جرى تحديده في خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية
األطراف الُمشّكمة دور ومسؤوليات لكن اإلشكالية تبقى حول تحديد  .واالنضباط المالي عمى الصعيد المحميعمى االستقاللية 

وفي ىذا السياق ونتيجة لسمسمة  .اتحاد الييئات المحمية والمحافظون والى قدر اقل وزارة الحكم المحميلمقطاع وخصوصا 
والمحافظون فقد تم بمورة دور كل من المحافظون ووزارة ( بمعالي الوزير ممثمة)اإلجتماعات التي عقدت بين وزارة الحكم المحمي 

الحكم المحمي في عمميات التخطيط التنموي االستراتيجي عمى المستوى االقميمي، حيث تم التوافق عمى تشكيل مجالس 
ثمين عن الييئات المحمية لممحافظات يترأسيا المحافظون وتضم في عضويتيا ممثمي مكاتب الوزارات في المحافظة وكذلك مم

ومكاتب التشريعي في المحافظات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، عمى أن تتولى ىذه المجالس قيادة وتوجيو 
عمميات التخطيط التنموي االستراتيجي في المحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية االقميمية الناتجة عنيا والتي تسمم لوزارة 

وىذا التوافق سيساىم في تعزيز مشاركة ممثمي المجتمع في . تكون بمثابة مدخل لتغذية خطة تنموية وطنية واحدةالتخطيط ل
   .صناعة القرار ورسم السياسات التنموية، كما سيساىم في تعزيز التوجو الالمركزي لقطاع الحكم المحمي واإلداري



 واإلداري التغطية اإلقميمية لنظام الحكم المحمي 
ىيئات الحكم سمطة االنتباه إلى حقيقة أن  اقد لفت 1003لمعام المحّدث التقرير التشخيصي و  1001لتقرير التشخيصي لمعام إن ا

ديمقراطي عمى المستوى كاٍف و المحمي ال تغطي كامل األراضي الفمسطينية، ولذلك فإن بعض المواطنين ليس لدييم تمثيل 
التقريران  وتضّمن .لممساءلة عمى الصعيد المحميوع الخضالالزمة في نطاق  سيةحيث ال يحصمون عمى الخدمات األساالمحمي 

لتحديد وتوحيد ونشر ىياكل لمييئات المحمية لتغطية كامل األراضي "إجراءات محددة لتوسيع نطاق حدود ىيئات الحكم المحمي 
في معالجة قضية لم تنجح تماما ، إال أنيا الحكم المحميىيئات قد وضعت لتعزيز جراءات عمى الرغم من أن اإلو . الفمسطينية

 .تناوليا في االستراتيجية الجديدةاألولويات التي يجب وىذا يبقييا من بين  التغطية اإلقميمية

 واإلداري طار القانوني لمحكم المحمياإل 
قانون و ، 4331حمية سنة ، وقانون االنتخابات الم4331لسنة  4رقم  الييئات المحميةينظم عمل مؤسسات القطاع اليوم قانون 

وأحكام تعود قوانين ، ىذا إضافة الى 1997لعام ( 4)ل قانون السمطات المحمية رقم عدّ الذي  1002لعام ( 3)رقم  المرسوم
 .أحكام مختمفة في الضفة الغربية وقطاع غزةتشمل  فترات تاريخية مختمفةل

كل من خطة العمل لعام  توتضمن. منذ زمن بعيد واإلداري ميالحاجة إلى تحديث اإلطار القانوني لمحكم المحتم إدراك  لقد
 وضع القواعد القانونية الالزمةلتعديل اإلطار القانوني من أجل  أنشطةً توصيات و وخطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية  2005

خطة  تتضمنو . افيما بينياالتساق  تحقيق قدر أكبر منو  المحمي لدعم وظائف وأدوار ومسؤوليات جميع مؤسسات الحكم
جديدة لتوضيح وتنظيم العالقة بين الحكومة المركزية والحكومات  اللتزام بإدخال تشريعاتدعوة لاإلصالح والتنمية الفمسطينية 

لمسماح ، والذي ىو حجر األساس، 4331لعام ( 4)المحمية رقم  قانون السمطات ولكن المحاوالت الرامية إلى تعديل. المحمية
 . ما الذي ينبغي أن تحققو تغييرات من ىذا القبيللم تنجح ألسباب عديدة من أىميا عدم وضوح  لالمركزيةبوجود مزيد من ا

 الوضع القانوني واستقالل المجالس المحمية المنتخبة 
جراء االنتخابات المحمية عام  4331في الفترة الواقعة بين إقامة السمطة الفمسطينية عام  لمحمي ت وزارة الحكم اقام، 1001/5وا 

 حول صحة وشرعية ىذه المجالس والتي تقوم واليتيا عمى تعيينعدم ارتياح  وقد أثار ىذا الترتيب. ين المجالس المحميةيتعب

العديد من القضايا المتعمقة  1001/5وتناولت االنتخابات المحمية لعام . الحكومة المركزية وليس عمى التمثيل الديمقراطي
الضوء من جديد عمى  سمطتمعينة بيد أن تطورات . المحمي والمحددة في التقرير التشخيصي مستوىبالتمثيل الديمقراطي عمى ال

، ومن أىم ضرورة الحفاظ عمى دور المؤسسات الديمقراطية التمثيمية والتحديد الواضح لموضع القانوني لممجالس المحمية المنتخبة
انتياء الواليات االنتخابية و  ،الحكومة المركزية -ارة الحكم المحميمن قبل وز  محمياة المنتخببعض المجالس عزل  ىذه التطورات

 . عمى أداء المجالس المحميةتقييدات الرقابة وال، و لممجالس المحمية

بدأت الواليات االنتخابية  1002ديسمبر  / األول ففي كانون، انتياء الواليات االنتخابية لممجالس المحميةمسألة بخصوص و 
التشريع الحالي ، في وقت لم ُيِتح تنتيي قبل إجراء االنتخابات المحمية الجديدة 1001/5المنتخبة عام لممجالس المحمية 

 1005لمحكومة المركزية تمديد الوالية االنتخابية لممجالس المحمية بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في قانون االنتخابات لعام 



لتمكين  1997لعام ( 4)يعدل قانون السمطات المحمية رقم  1002لعام ( 3) رقم غير أن القانون المرسوم. سنوات 1وىي 
المنتخبة التي انتيت واليتيا وتعيين لجنة انتقالية إلدارتيا لمدة  من حل المجالس، بإقرار من مجمس الوزراء ،وزير الحكم المحمي

وزارة الحكم المحمي ومجمس الوزراء ىذا الحكم استخدمت  ،1003عام في و . تتجاوز سنة واحدة لحين إجراء انتخابات جديدة ال
وبينما أن ىذا القرار لم . ا إلى حين التمكن من إجراء انتخابات جديدةميامي لمسماح لجميع المجالس المحمية المنتخبة بمواصمة

ويتيح ىذا الحكم لمحكومة . إلى والية تعيين من تشكيمة ىذه المجالس، فقد تغير األساس القانوني لسمطتيا من والية انتخابية يغير
 .إمكانية إحالل مجالس معينة محل المجالس المنتخبة، بما في ذلك إجراء تغييرات في عضويتيا إذا رغبوا في ذلك

 تشريعات التخطيط الموحدة 
ك المحمي فيو يضع األساس لمجموعة من األنشطة الرئيسية األخرى بما في ذل ُيعد التخطيط اإلقميمي ميمة أساسية لمحكم

: من المآخذ عمى موضوع التخطيط الموحد ما يميو . التخطيط الخاص بتقديم الخدمات وتحسينو والتخطيط الخاص بالتنمية
القرار الخاص  طبيعة مركزية صنعو الضفة الغربية وقطاع غزة،  استخدام قوانين مختمفة خاصة بالتخطيط وبتنظيم المناطق في

تشكيل مسألة وىناك أيضا . من شأنيا دعم المزيد من الالمركزية اسب مع سياسة أوسعبالتخطيط وتنظيم المناطق، والتي ال تتن
والحق في قميمية مجان اإلالالمحمية و  التخطيط العميا والشفافية والمساءلة في عمل ىذه المجنة والتمثيل العام في المجان لجنة

 .االستئناف

رئيسي في عمميات التخطيط من  مف الجيات المعنية التي تقوم بدورألدوار مخت حىذه القضايا الحاجة إلى تحديد واض وتبِرز
 وتشمل ىذه الجيات ىيئات الحكومة المركزية مثل لجنة التخطيط العميا ووزارة .أجل تفادي الخمط والتداخل في المسؤوليات

وىناك . كم المحمي والمحافظونبما فييا وحدات الح الحكم المحمي ووزارة التخطيط والوزارات القطاعية وىيئات الحكم المحمي
 . أكثر وضوحا لدور مشاركة المجتمع المحمي والجميور في عمميات التخطيط أيضا حاجة إلى تحديد

وزارة الحكم المحمي، وقامت . موحد جديد ، أشار التقرير التشخيصي إلى مبادئ توجييية ىامة لقانون تخطيط1001في عام و 
كذلك أجري عمل إضافي عمى مشروع . تشريعات جديدة لمتخطيطبصياغة مسودة  1001 في عام بالتعاون مع وزارة التخطيط

 .بقي الكثير من ىذه القضايا دون معالجة حتى اليومومع ذلك مسائل، العديد من الوالذي تناول  2008القانون في عام 

 

 واإلداري تعريف اإلطار المؤسسي لمحكم المحمي 
الحكم المحمي وبنيتيا وتغطيتيا اإلقميمية وتعزيز العالقة بين المؤسسات ىيئات عمى حجم تنفيذ تغييرات ضرورية ىناك ضرورة ل

ورد في الرؤية الخاصة بالحكم المحمي أن من األىمية بمكان بسط تغطية ُبنى الحكم فقد  .التي تكّمل نظام الحكم المحمي
في األخذ تحديد كيفية تحقيق ذلك، وىذا يعني أن إلى مما يعني ان ىناك حاجة المحمي لتشمل كافة األراضي الفمسطينية، 

وجود مناطق تغطييا ؛ "ج"و " ب"و " أ"تجزئة األراضي الفمسطينية من خالل تقسيميا إلى مناطق  :الحسبان االعتبارات التالية
لحكم المحمي الناجمة اىيئات التقطيع الراىن في حدود ونشاطات ؛ ترتيبات إدارية خاصة كمخيمات الالجئين التي تديرىا األونروا

بو لجنة االنتخابات من تعريف لمحدود االنتخابية وعالقة ىذه الحدود مع الحدود قامت ما ؛ والمستوطنات عن جدار الفصل



صغيرة غير مستدامة من ىيئات إلى تفادي زيادة عدد وحدات الحكم المحمي خصوصا من خالل استحداث ؛ والحاجة اإلدارية
 .موجستيةالو الناحيتين المالية 

طري وباإلضافة إلى ذلك، يشير مشروع اإلستراتيجية الوطنية لإلدارة المحمية الفمسطينية إلى تغييرات جوىرية عمى التعريف القُ 
المناطق، بما في ذلك استحداث مجالس منتَخبة عمى المستوى  /الحكم المحمي، خصوصا من خالل استحداث األقاليمييئات ل

لوحدات اإلقميمية الجديدة خيار آخر يمكن أخذه بعين االعتبار لدى تطوير اإلستراتيجية الخاصة عد تعريف اويُ . اإلقميمي
 .بالتغطية اإلقميمية لنظام الحكم المحمي في فمسطين

في فمسطين، والتي ُحددِّت في التقرير التشخيصي وخطة  واإلداري من بين المشكالت األساسية التي تواجو قطاع الحكم المحميو 
الصغيرة جدا والتي ىيئاتيا لحكم المحمي والتي من بينيا العديد من ىيئات ا، العدُد الكبير والمفرط في 1001/5لعام  العمل

 1005ومن بين الحمول المقترحة ليذه المشكمة في خطة عمل عام . تنقصيا قاعدة موارد كافية لتوزيع الخدمات بشكل فّعال
ل استحداث بمديات لدييا قدرة كافية وقاعدة موارد كافية لتأمين التوزيع الفّعال الحكم المحمي الصغيرة من أجىيئات توحيد 

الييئات  لمتقميل من عدد وحدات الحكم المحمي من خالل عمميات دمجُسُبل  وقد تحقق نجاح كبير في تطوير. لمخدمات المحمية
الحكم المحمي ىيئات وتركزت مبادرات أخرى عمى الترتيبات المشتركة لتوزيع عدد من ميام . الصغيرة وتكوين بمديات أكبر

وتعكف وزارة الحكم المحمي حاليا عمى تطوير أطر . الجوىرية من خالل إنشاء مجالس مشتركة لمخدمات والتخطيط والتطوير
وسوف تحتاج . مفيدة لمتقدم في ىذين المجالينسياسات وتوجييات عممية في ىذين المجالين والتي ينبغي أن توفر قاعدة 

كما . اإلستراتيجية إلى ضمان أن تكون جميع السياسات والتوجييات في ىذا المجال متناغمة مع الرؤية الخاصة بالحكم المحمي
 الدمجإعادة التشكيل او تحتاج أيضا إلى ضمان وضع حوافز مناسبة في إطار السياسات من أجل تعزيز تحقيق مستوى 

 .المطموب تمشيا مع الرؤية

  واإلداري الحكم المحميمؤسسات قطاع قدرات 
عمى الرغم من الجيود الحثيثة التي ُبذلت في السنوات الماضية لبناء القدرات في قطاع الحكم المحمي إال أن ىناك حاجة لتوفير 

في االضطالع باألدوار  واإلداريالمحمي قدر أكبر من التماسك والتنسيق ليذه الجيود من أجل ضمان دعميا لمؤسسات الحكم 
حاجة إلى تقييم اال ان ىناك عمى الرغم من أنو قد تم تقييم احتياجات بناء القدرات في مؤسسات مختمفة، و . والميام والمسؤوليات

ضمان توجيو استنادا إلى أدوار وميام جميع المؤسسات ذات الصمة، وذلك ل واإلداري شامل لالحتياجات في قطاع الحكم المحمي
 .جيود بناء القدرات المستقبمية في دعم المؤسسات من أجل تحقيق الرؤية بالنسبة لمحكم المحمي

 تحميل الواقع -2

 : وجاءت مخرجات ىذا التحميل كما يأتي

 نقــاط القــوة

 وجود خطة استراتيجية لوزارة الحكم المحمي. 
 وجود قانون انتخابات الييئات المحمية يضمن تمثيل المرأة. 



 ،البمديات، كقناة رئيسة ومفضمة  تطوير وصندوقومؤسسات المحافظات،  وجود وزارة الحكم المحمي كمشرف ومنظم لمقطاع
 .كممثل لمييئات المحميةاتحاد الييئات المحمية ييئات المحمية، وكذلك الو  لمبمدياتلتوجيو الدعم الفني والمالي 

  وكذلك اتحاد البمديات كممثل لمييئات المحمية. 
 وجود قوانين وتشريعات خاصة بمنظومة الحكم المحمي.  

 وجود ىيئات محمية متمرسة  تعمل ضمن اطار مؤسسي. 
 باستثناء القدس شمولية تغطية الييئات المحمية لكافة التجمعات السكانية. 

 وجود تفاعل ايجابي بين الييئات المحمية ومجتمعاتيا. 

  في دعم القطاع  تساىم“ محمية واقميمية ودولية”وجود شراكات. 

 تنامي االىتمام الحكومي بقطاع الحكم المحمي. 

  نحو مزيد من الالمركزية بشكل تدريجي ومدروس الحكومة المركزية ممثمة بوزارة الحكم المحميوجود توجو استراتيجي لدى. 

 

 نـقاط الضـعف

  واالداري المحمي مؤسسات الحكمبعض ضعف القدرات المؤسسية والفنية لدى. 

 لممواطنين ية وضعف مستوى الخدمات البمدية المقدمةمحدود. 
 الخ. القيمة المضافة، استخدامات الطرق، التراخيص) محدودية مصادر الدخل المتاحة لييئات الحكم المحمي 
 1عمى المستويين المحمي واالقميمي ضعف مستوى المشاركة المجتمعية.  
 مي والقطاع الخاصعدم نضوج مفيوم وصيغ الشراكة بين ىيئات الحكم المح. 
  ( شفافية، مشاركة، الخ)ضعف مفاىيم وممارسات الحكم الرشيد عمى المستوى المحمي 

 قمة الموارد المالية وضعف  التخطيط المالي لدى الييئات المحمية.  
 واالداري ضعف إستجابة القوانين واالنظمة لمواكبة إحتياجات تطوير قطاع  الحكم المحمي.  
 وض أدوار المؤسسات الفاعمة في القطاعتداخل صالحيات وغم. 
 ضعف التنسيق ما بين ىيئات الحكم المحمي. 
  ذاتو الالمركزية مفيومغموض وجود اختالف في مفيوم الالمركزية بين الييئات المحمية والحكومة المركزية ناجم عن. 

 

 الفــرص

 نيوض بقدراتوالمحمي وال توفر تمويل ودعم حكومي ومحمي ودولي لتطويرعمل قطاع الحكم. 
 الحداث تنمية محمية امكانية عقد شراكات بين الييئات المحمية والقطاعين العام والخاص.  
 واالداري قطاع الحكم المحمي  ودراسات محمية عممية وأكاديمية تساىم في تطوير توفر خبرات . 
 تحسن البيئة العامة لتعزيز مفاىيم وممارسات الحكم الرشيد.  
  تييء فرصة لمتعاون والتنسيق بين كافة الشركاءوجود خطة حكومية. 

                                            
1
 أً علي مستوى المحافظة: االقليمٌ  



 واقميميا وجود تجارب ودراسات وخبرات في مجال الحكم المحمي عالميا.  
 

 التهـديدات

  (االستيطان  التواصل الجغرافي –الموارد –الحواجز -القدس –السيادة  –المياه  –الجدار )استمرار االحتالل االسرائيمي. 
 واالداري اساتو عمى منظومة الحكم المحمياالنقسام الداخمي وانعك. 
 عمى توفر التمويل المحمي وانعكاساتو/االقميمي/تقمبات الوضع السياسي واالقتصادي عمى المستوى الدولي. 
 عدم كفاية الموارد المالية واالجراءات التي تقوم بيا الحكومة لدعم القدس والمناطق المتضررة من جدار الضم واالستيطان. 

 
 :حكم المحمي واالداريقطاع الة رؤي -4

رشيد حكم محمي "احتكمت عممية إعداد ىذه الخطة الى الرؤية التي تم التوافق عمييا من قبل الفريق الوطني والمتمثمة ب 
العمل "والمتمثمة ب وزارة الحكم المحمي وجاءت منسجمة مع رسالة  ،"قادرعمى تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعمة

 ."تطوير قدرات الييئات المحمية وتنمية مواردىا لتصبح أكثر قدرة عمى تحقيق رفاىية مواطنييا في اطار حكم محمي رشيدعمى 

 األهداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخالت -4
ل االستراتيجيات وتشتم. يستعرض الجدول التالي ممّخًصا باألىداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخالت الرئيسية المقترح تنفيُذىا

 . القطاعية الكاممة عمى تفاصيل ىذه السياسات والتدخالت
 ( 1)الهدف االستراتيجي  ترسيخ مباديء الحكم الرشيد وممارساته في القطاع

 

 الياسا   تاالياساسيا التدخال
 تطوير القوانين واالنظمة والتعميمات الالزمة لضمان دورية االنتخابات المحمية -
 الفنية لمجنة االنتخابات العامةبناء القدرات  -
 تعزيز قدرات االجيزة االمنية لضمان اجراء االنتخابات بشكل سميم -
تطوير وتبني اساليب تضمن اجراء االنتخابات المحمية في كافة المناطق  -

 الفمسطينية

 دورية االنتخابات المحمية

 

اءلة رفع مستوى وعي الجميور بما يتعمق بدوره في تعزيز الشفافية والمس -
 .والمشاركة المجتمعية عمى المستوى المحمي

مأسسة عممية المشاركة المجتمعية في تحديد االحتياجات التنموية وصناعة  -
 .القرار عمى المستويين المحمي واإلقميمي

تطوير اساليب عمل وأدوات مناسبة لضمان االلتزام بممارسات الشفافية  -
 .  والمساءلة عمى المستوى المحمي

 .ت ديوان الرقابة العامةبناء قدرا -

 .تعديل القوانين واالنظمة والتشريعات بما يتالئم مع تعزيز الشفافية والمساءلة -

تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة 
المجتمعية في قطاع الحكم المحمي 

 واالداري

 



 بناء قدرات الييئات المحمية لتمكينيا من التوجو نحو مزيد من الالمركزية االدارية  -
 والمالية

 تطوير نظام التوجيو والرقابة بما يتالئم مع التوجو الالمركزي  -
 تفعيل الرقابة المجتمعية عمى عمل الييئات المحمية  -
زيادة درجة الالمركزية االدارية لمييئات المحمية في مجاالت عمميا الممنوحة ليا   -

 بالقانون
المحمية من التوجو التدريجي نحو  زيادة درجة الالمكزية المالية لتمكين الييئات -

 االستقاللية المالية
 توسيع مجاالت عمل الييئات المحمية بشكل تدريجي ومدروس -
تفويض صالحيات اشرافية لييئات محمية عمى خدمات الصحة والتعميم إن لزم األمر  -

 في مناطق خمف الجدار والمناطق النائية  
 

 التدرج المدروس نحو الالمركزية

 

فاعمة وتعزيز التنسيق ( إدارية وفنية ومالية)ين مؤسسات القطاع من امتالك قدراتتمك
 والتكامل فيما بينها

 (2)الهدف االسراتيجي 

 الياسا  الياساسيا االتدخال ت
 دمج ىيئات محمية بشكل مدروس و تدريجي

 إلغاء لجان المشاريع و إلحاقيا بأقرب ىيئة محمية

 حتية تشجيعية في مناطق الدمج بنية ت \تنفيذ مشاريع تنموية

 تطبيق مفيوم و إجراءات التخطيط التنموي والمناطقي في مناطق الدمج

 لمبمديات الجديدة في مناطق الدمج ( االدارية والفنية والمالية)بناء القدرات المؤسسية 

 

 اعادة تشكيل  الييئات المحمية

 

 حكم المحمي واإلداري مراجعة وتطوير قوانين وأنظمة متعمقة بأعمال قطاع ال

 توضيح أدوار مؤسسات القطاع ووضع اليات تنسيق وتعاون فيما بينيا

 تطوير أدلة إجراءات عمل قياسية لمبمديات ومجالس الخدمات 

 تطبيق النظام المحاسبي الموحد في بمديات أ و ب

 إنجاز خطط تنموية استراتيجية لتجمعات سكانية بمدياتيا من فئة أ و ب

ات المؤسسية لوزارة الحكم المحمي واتحاد الييئات المحمية وصندوق تطوير رفع القدر 
 البمديات ومؤسسة المحافظة 

 تطبيق مفيوم و أدوات التخطيط المناطقي كحاالت اختبار في مناطق مختارة

مثل نظم إدارة النفايات الصمبة والصرف )تطوير نظم إلدارة الخدمات المحمية واألقميمية 
 (الصحي

 رات الييئات المحمية ومجالس الخدمات في مجال ادارة البيئة المحمية والحفاظ عمييارفع قد

 تشكيل مجالس المحافظات

 .تمكين مجالس المحافظات من قيادة عمميات التخطيط التنموي اإلقميمي

 انجاز خطط تنموية اقميمية عمى مستوى المحافظات

انية الفمسطينية يتم تحديدىا بمشاركة بنى تحتية في التجمعات السك \تنفيذ مشاريع تنموية

والبنية  ر القانونياطاأل تحسين
 والتحتية لقطاع الحكم المحمي المؤسسية

 واإلداري 



 مجتمعية

 تقوية الييئات المحمية في محافظة القدس

تنفيذ مشاريع تيدف الى تعزيز صمود الييئات المحمية المتضررة من الجدار والتخفيف عن 
 مواطنييا

 

 حية تحصيل ضريبة األمالك إلى بمديات أ و بنقل صال

 تطوير وتطبيق منيجية عممية لتحديد التعرفة ورسوم الخدمات التي تقدميا الييئات المحمية

 تسجيل وتخمين ممتمكات كافة البمديات

 تزويد الييئات المحمية بتقنيات حديثة لضمان تحصيل اثمان ورسوم الخدمات المقدمة

 حمية بمخصصاتيا من التحويالت الحكومية بشفافية وانتظامضمان رفد الييئات الم

تعميم ومتابعة تطبيق نظم التراخيص والمراقبة وجباية الضرائب الخاصة بالييئات المحمية 
 (  ترخيص ومراقبة أبنية، حرف وصناعات، التفتيش البيئي والصحي، المسقفات، الخ)

 

زيادة مدخوالت الييئات المحمية كما 
 ونوعا

 

يز الشراكة بين الهيئات المحمية والقطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع تعز 
 .المدني لممساهمة في احداث تنمية محمية

 (3)الهدف االستراتيجي 

 السياسة السياساتية التدخالت

بين الييئات المحمية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات ايجاد اطار ناظم لمشراكات 
 .المجتمع المدني

ات مع القطاعين الخاص والعام شراكالبمديات ورفع مستوى جاىزيتيا لعقد ة تييئ
 .ومؤسسات المجتمع المدني

مأسسة عمميات عقد الشراكات بين البمديات والقطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع 
 . المدني

 .الشراكات الناجحة بين الييئات المحمية والقطاع الخاص والمدني رعاية وترويج

 . شراكات كحاالت نموذجية في مجموعة مختارة من المناطق بناء

 . عقد شراكات مع القطاع الخاص لتقديم خدمات في مناطق خارج نطاق سيطرة البمديات

تحفيز وبناء شراكات الحداث تنمية 
 محمية 

 

 
 :توزيع الموارد والمسؤوليات -6

 : كما ىو موضح في الجدول التالي وفيما يمي تقديرات التكاليف موزعة حسب السياسات واالىداف
 

 االهداف االستراتيجيةتقديرات التكاليف الالزمة لالستراتيجية القطاعية بحسب 

 السياسات األىداف االستراتيجية 
لتكمفة التقديرية ا

بآالف )لمسياسة 
(الشواكل  

التكمفة التقديرية لثالث 
(بآالف الشواكل)سنوات   

الرشيدترسيخ مبادئ الحكم : اليدف األول دورية االنتخابات المحمية    6100 54600 



الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية   13100 

التدرج المدروس نحو الالمركزية  35400 

ادارية )تمكين مؤسسات القطاع من امتالك قدرات : اليدف الثاني
فاعمة وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينيا( وفنية ومالية  

كيل الييئات المحمية إعادة تش  197200 

 1956080 تحسين االطار القانوني والبنية المؤسسية لقطاع الحكم المحمي 2200320

 47040 زيادة مدخوالت الييئات المحمية كما و نوعا

تعزيز الشراكة بين الييئات المحمية والقطاعين : اليدف الثالث
مة في احداث الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني لممساى

 تنمية محمية
تحفيز وبناء شراكات الحداث تنمية محمية   100000 100000 

 2534920 2534920 المجموع

 
 النتائج المتوقعة  -7

 : إن أبرز النتائج المتوقعة من ىذه الخطة ىي ما تم تعريفيا عمى أنيا اآلثار المتوقعة من السياسات المقرة والمتمثمة في

 واطنينرفع درجة رضى الم

ويتم ذلك عبر توفير الشروط الالزمة وخاصة السياسية لتعبئة الموارد وتجنيد اإلمكانات : تييئة البيئة المحمية إلحداث التنمية   
 .المتاحة لدى الييئات المحمية لتتبوأ دورا فاعال ورياديا في إحداث التنمية

 رفع كفاءة وفعالية أداء الييئات المحمية

 لقطاعين الخاص واألىمي لممساىمة في التنميةرفع كفاءة وأداء ا

 تمكين مؤسساتو من امتالك بنية مؤسساتية فاعمة تجعميا قادرة عمى قيادة وتوجيو العمل التنموي عمى المستوى المحمي واالقميمي

 زيادة مدخوالت الييئات المحمية وبالتالي تمكينيا من تحسين جودة وتنويع الخدمات المقدمة

 لقانونية المناسبة لتطوير أعمال القطاعتوفير األطر ا

 تولد ىيئات محمية تعمل بكفاءة والفاعمية كنتاج إلعادة ىيكمة الييئات المحمية

 

 إجراءات إعداد االستراتيجية القطاعية  -8
مع  (1ق ي خطط العمل والتشاور ممح/انظر) والمشاركة التشاورفارتكزت عمى مبدأ  ىذه الخطة المنيجية المستخدمة في إعداد

 والقطاع المدني المجتمع العالقة كالتعميم والصحة والداخمية والمالية والتخطيط والجامعات ومؤسساتة وزار طراف ذات العالقة كاأل

 :  النشاطات التاليةالعمل عمييا شيور وتخمل فترة امتدت ستة وتم إعداد ىذه الخطة خالل  .الدوليةالمحمية و  والمؤسسات الخاص

تطوير وصندوق  الييئات المحميةفني لإلعداد العممي لمخطة تكّون من ممثمين عن وزارة الحكم المحمي واتحاد  تشكيل فريق  - أ
 . الدولية CHFمن مؤسسة  ال لموزارة بدعم البمديات ومستشارون 

ة والمحافظون وزارات الصحة والتعميم والداخمية والتخطيط والماليوزارة الحكم المحمي تشكيل فريق وطني ضّم ممثمين عن  - ب
 . ورؤساء البمديات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني



ليات عرضيا االخطة و إعداد إعداد برنامج عمل متكامل ومفصل من قبل الفريق الفني اشتمل عمى مختمف مراحل ومحاور  - ت
  .ومناقشتيا مع الفريق الوطني واعتمادىا

ي باستعراض ومناقشة أىداف الخطة وأدوار مختمف األطراف نم أثناءىا الفريق الفعقد لقاءات دورية لمفريقين الفني والوطني قا - ث
 .خطة العمل ىفييا، وآليات العمل ومحاور الخطة بغرض اإلتفاق والتوافق عم

 .عقد ثالثة اجتماعات بين اإلدارة العميا لوزارة الحكم المحمي والمحافظين  - ج

بداء الرأي ووضع بينما إضطمع الفريق الفني بدور اإلعداد األول - ح ي لمحاور الخطة قام الفريق الوطني بدور المناقشة والتعميق وا 
ثراء ما ُعِرض عميو من ُمنَتج ومن ثم إقراره  .المالحظات وا 

استخدام وتوظيف الوثائق والتقارير والبيانات المتاحة لتشخيص أحوال القطاع وألغراض التحميل وتطوير استراتيجيات التدخل  - خ
 .   والتنفيذ

ويشار إلى أن الفريق الوطني اشتمل عمى ممثمين عن المجتمع المدني والذين تمت دعوتيم إلى كافة االجتماعات وكان ليم 
إسيام مباشر بشكل ومضمون الخطة، وتمت توجيو الدعوات إلى الجيات المانحة لحضور اجتماعات الفريق الوطني ولكن 

د لممثمي الممولين، وبعد اقرار وحضور محدو  (CHF)ة لمنشاطكان الحضور محدودًا واقتصر عمى المؤسسة الممول
  Local Aidاإلستراتيجية من قبل الفريق الوطني تمت ترجمة ممخصيا وتوزيعو عمى الممولين عبر 

Coordination Committee (LACC) واستقبال المالحظات حولها من قبلهم. 

 
 


